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KRISLAI
Užgniaužia Viską.
Jaunimo Bėdos. / 
Talka Priešams. V 
Tikri Stebuklai.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

prie-

vyro,

dabar, 
karinio amžiaus 
turi būti paimti 

mokinami vartoti

~-------------------------
Kanados vyriausybė 

pradėjo kapoti galvas 
dies organizacijoms, 
visuomet, taip dabar, pradėjo
nuo komuhistų, baigia visomis 
kultūrinėmis organizacijomis. 
Kuri tik organizacija nepatin
kama reakcionieriams, tai ne
valia gyvuoti.

Tokia plonutė tebuvo Ka
nados demokratija. Anglijos 
imperijai nesiseka, tai jos ko
lonijų žmonėms nauji 
spaudos pančiai. 

—o—
Nerasi tokio jauno

kuris nematytų pavojaus Ame
rikos pasiruošime karui. Pir
miausia jie nukentės. Bus iš
rinkti sveikiausi ir pastatyti 
po ginklu. Stipriausi pirmiau
sia pralies savo kraują.

Už ką ir kam ? Tik tam, 
kad to reikalauja kapitalo in
teresai.

—o—
“New York Times” garsiai 

pakėlė klausimą priverstino 
kareiviavimo. Reikalauja 
konskripcijos tuojau, 
Girdi, visi 
jauni vyrai 
arm i j on ir 
šautuvą.

Washingtone, sakoma, tam 
pritarimo yra apsčiai. Gal ne
praeis kelios savaitės ir kon- 
skripcija bus įvesta. Karinė 
isterija sudaro prielankias są
lygas Amerikos žmonių sumi- 
litarizavimui. 

—o—
Kaip atrodo, tai Kongresas 

sumėsinės National Labor Re-' 
lations Aktą. Atstovų Butas 
jau priėmė Smith Komisijos/ 
pataisymus, kurie tą* gerą Ak
tą taip sukaneveikia, kad iš 
jo darbininkams naudos visai 
mažai belieka.

Kad kokios, tai šis Aktas 
dar gali pavirsti darbdavių 
įrankiu. Visi pataisymai 
darbdavius, o nei 
darbininkus.

vienas
u z 
už

atsitikime
vaidmenį
Darbo Federacijos

labai 
lošia

neŠiame 
garbingą 
merikos 
lyderiai. Jie susitarė su Smith
Komisija. Tiktai šitas Federa
cijos lyderiu pakrypimas \ir 
padėjo Smitho Komisijos pik
tiems pataisymams praeiti At
stovų Bute.

Beveik neliko abejonės, jog 
ir Senatas pagiedos tą patį. 
Taigi, šalis dar nekariauja, o 
darbininkams smūgiai jau 
kertami.

—o—
Prezidentas Roose v e lt a s 

prižadėjo nebeiškepti nei vie
no naujo milionieriaus šiame 
krizio mete. Girdi, nebus 
taio, kaip Pasaulinio Karo lai
kais, kuomet pridygo tūkstan
čiai naujų milionieriu.

Bet prezidento politika ro
do ką kitą. Tie šeši bilionai 
“apsigynimo” reikalams pri
keps naujų milionieriu tiek ir 
tiek.

—o—
O dabar pasiskaitykite apie 

stebuklus. Birželio 7 dienos 
Chicagos “Draugas” rašo:

“Atgaivintos danų katalikų 
bažnyčios priešakyje buvo žy
mus vyskupas van Euch, ku
ris mirė 1922 m., sulaukęs 88 
metų amžiaus... Jis be kitko 
užsiėmė ir bažnyčių statymu. 
Kur gaudavo fondų, niekas 
nežinojo.”

Kur gi kitur gaus, jeigu ne 
iš dangaus? Gerasis Dievas iš 
dangaus dolerius vyskupui sė
jo, o vyskupas jais dideles 
bažnyčias Dievui statė.

Matote, kaip lengvai klausi
mas išsiriša. Tik keista, kad 
“Draugas”, kuris taip nuošir
džiai tiki į stebuklus, šį taip 
aiškų ir paprastą stebuklą nu
kniaukė nuo savo vargšų skai
tytojų.

Oras. — 
šią lietaus.

Šį antradienį bū-
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ITALIJA PASKELBĖ KABA
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Vokiečiai 34 MyL nuo 
Paryžiaus; Francū
zai Kont r-Atakuo ja
Paryžius, birž. 10.—Seine 

upės kloniu vokiečiai pasie
kė punktą tik už 34 mylių 
nuo Paryžiaus, kaip pripa
žino francūzų komanda šį 
rytą. Francūzai audringai 
kontr-atakuoja vokiečius vi
su frontu, per 500 mylių 
nuo šiaurvakarinio Franci- 
jos pajūrio iki Šveicarijos.

Francūzai teigia, jog per 
keturias pirmąsias dienas 
šios vokiečių ofensyvos 
francūzai užmušė bei sužei
dė iki 400 tūkstančių vokie
čių.

Vyriausias talkininkų ar
mijų komandierius, francū
zų generolas Weygand atsi
šaukė į savo kariuomenę: 
.“Laikykitės stipriai! Kiek
vienas kovokite ir visai ne
manykite apie pasitrauki
mą. Mes pasiekėme pasku
tinį ketvirtį valandos, 
kritiška, persilaužimo 
landa Francijai.”

Gen. Weygand taip 
sakė, kad vokiečiai negalės 
ilgai taip šturmuot, nes, 
girdi, turės išsisemt jų jė
gos.

Tai 
va-

pat

Vokiečiai Pasiekė Roueną
Paryžius. —Vokiečiai pa

siekė Rouen miestą, francū
zų geležinkelių ir vieškelių 
mazgą ir gazolino sandėlių 
centrą. Šis strateginis mies
tas yra už 70 mylių į šiau
rių vakarus nuo Paryžius.

Jeigu vokiečiam pavyktų 
žygiuot nuo Roueno tiesiai 
į pietus, tai jie palei gele
žinkelį užeitų 50 mylių į 
francūzų užnugarį, į vaka
rus nuo Paryžiaus. Pasiekt 
liniją einančią per Paryžių 
iš rytų į vakarus vokiečiams 
taipgi lieka 50 mylių.

Vokiečiai kartu grumiasi 
ir linkon didžios francūzų 
prieplaukos miesto Havre, 
kuris randasi už 40 mylių į 
vakarus nuo vokiečių pozici
jos tame kampe.

Vokiečiai įsilaužė i Roue
no priemiesčius; o nuo 
Beauvais iki Paryžiaus vo
kiečiam lieka apie 50 'mylių. 
Beauvais stovi beveik tiesiai 
į šiaurius nuo Paryžiaus.

Talkininką Orlaiviai įnirtu
siai Bombarduoja Priešą
London. — Anglų lėktu

vai numetė tūkstančius 
bombų ant vokiečių armijos 
sutelkimų, daugiausia į pie
tus nuo Abbeville.

Anglijos orlaiviai taipgi 
smarkiai bombardavo vo
kiečių fabrikus, žibalo san
dėlius, geležinkelius ir til
tus eilėje miestų šiaurvaka
rinėje Vokietijoje.

Sako, Roosevelt Grasinęs 
Karu, jei Italai Kariaus
Roma. — Politiniai Itali

jos rateliai kalba, kad pre
zidentas Rooseveltas per
sergėjo Mussolinį neit ka- 
ran prieš Angliją ir Franci- 
ją. Rooseveltas grūmojęs, 
kad jeigu Italija leisis ka- 
ran, tai ir Jungtinės Valsti
jos įsikiš į Europos karą.

Vokiečiai Nuskandino 
Didelį Angly Karo 
Laivą ir Tris Kitus

Berlin. — Vokiečių karo 
laivai “Gneisenau” ir 
“Scharnhorst” s u n a i k ino 
Anglijos karo laivą-lėktuvų 
išvežiotoją “Glorious,” 22,- 
500 tonų; žibalinį anglų lai
vą “Oil Pioneer,” 9,100 to
nų; vieną naujovišką Angli
jos karinį laivą-naikintuvą 
ir kareivinį-transporto lai
vą “Orama,” 21,000 tonų. 
Šiuos anglų laivus vokiečiai 
nuskandino mūšyje ties 
Narviku, šiaurinėje Norve
gijoje, ir suėmė kelis šim
tus anglų ir jų talkininkų į 
nelaisvę.

Talkininkai skelbė, kad 
“Gneisenau” ir “Scharn
horst” buvę paskandinti bei 
pavojingai sužeisti tuo lai
ku, kai tik vokiečiai įsiver
žė į Norvegiją.

“l-ma Kolona” Prieš Para
šus Komunistą Kandidatam

Albany, N. Y. — Republi- 
konas J. J. O’Connor, bu
vęs kongresmanas, sukūrė 
“pirmąją koloną,” kuri vei
kia, idant piliečiai nepasira
šytų už komunistų kandida
tus šio rudens rinkimuose. 
Bijo, kad komunistai galėtų 
gaut daug balsų.

Žinios iš Lietuvos
Vilnius. — Rengiasi čia 

atsilankyt- prez.. Smetona.

Kaunas. — Nuvykęs į 
Maskvą Lietuvos ministeris 
pirmininkas A. Merkys su 
palydovais buvo ten sutik
tas su priderama pagarba.

Kaunas. — Vilniaus kraš
te 1,239,265 akrai buvusių 
lenkų dvarininkų žemių ta
po padalinta tarp 38,747 
naujakurių ir mažažemių.

London. — Anglų valdžia 
žada‘šią savaitę iškraustyt 
120 tūkstančių vaikų iš Lon
dono. Bijo vokiečių užpuoli
mo.

London, birž. 10. — Jau 
atplaukė iš Narviko į Ang
liją norvegų karalius Haa- 
konas su savo sosto įpėdi
niu Olavu, pabėgę nuo vo
kiečių iš šiaurinės Norvegi
jos.

Italai Pradėjo Žygius 
Prieš Talkininkus

ROMA, birž. 10. — Mussolinis jau paskelbė karą Fran- 
cijai ir Anglijai.

Italijos armija, oro laivynas ir jūrų laivynas jau žy
giuoja prieš talkininkus.

Sakoma, kad italai pirmiausiai atakuosią francūzų val
domą Korsikos salą ir Anglijos valdomą salą-tvirtovę 
Maltą, Viduržemio Jūroje.

Prezidentas Rooseveltas Paskelbsiąs Ką Tai Svarbaus
WASHINGTON, birž. 10. — Pranešama, jog preziden

tas Rooseveltas šį vakarą (birželio 10) kalbės per radio 
apie kariniai-tarptautinius reikalus ir paskelbs ką tai 
labai svarbaus.

Kelios Prancūzą Ministerijos Apleido Paryžių
PARYŽIUS, birž. 10. — Kai kurios francūzų ministe

rijos jau išsikraustė iš Paryžiaus. Nes gręsia Paryžiui 
tiesioginis pavojus iš vokieęių pusės.

Vokiečiai Sako, Kad Prancūzai Bėgą
BERLIN, birž. 10. — Vokiečių komanda praneša, kad 

jie muša francūzus ir veja juos atgal, pagal planą; kai 
kur, girdi, francūzai pabėgę ne tik iš pirmos apsigynimo 
linijos, bet taipgi iš antros ir trečios linijos.

Vokiečių orlaiviai sudegino vieną kareivinį talkininkų 
laivą, 5,000 tohų. Vienas vokiečių submarinas sugrįžo, 
nuskandinęs 43,000 tonų talkininkų laivų, kaip sako vo
kiečių komandieriai.

Žiauriausi Mūšiai
PARYŽIUS, birž. 10. — Atvyko kelios anglų divizijos 

į karo frontą prieš vokiečius, šėlsta žiauriausios kautynės 
Somme-Oise-Aisne upių fronte.

Vokiečiai sustatę pusantro miliono karių su 4,000 tan
kų prieš francūzus.

LONDON, birž. 10. — Vokiečiai trijose vietose fran
cūzų fronte vis žygiuoja pirmyn, kaip sako anglų ko
manda.

Amerikos Ambasadorius 
Meldžiasi už Franciją

Paryžius. — Jungtinių 
Valst. ambasadorius Fran
ci j ai, William C. Bullitt sek
madienį viešai užreiškė, kad 
‘kiekvienas civilizuotas žmo
gus pasaulyje dabar mel
džiasi, idant Francija laimė
tų karą.’

Washington. — Nėra ži
nios, ar Amerikos ambasa
dorius Paryžiuje sakė su sa
vo valdžios užgyrimu, kad 
visas pasaulis meldžiasi už 
talkininkų laimėjimą prieš 
Vokietiją.

Maskva. — Sovietų komu
nistų laikraštis 
įžiūri, kad prez. 
valdžia traukia 
Europos karą.

Panama. — Amerikos vy
riausybė nusprendė pašalint 
visus nepiliečiūs iš Panamos 
kanalo ruožto.

“Pravda” 
Roosevelto 
Ameriką į

Maskva. — Sugrįžta į 
Maskvą Italijos ambasado
rius dr. Augusto Rosso.

Berlin, birž. 10. — Vokie
čių lakūnai sakosi subom
bardavę dar kelias francūzų 
orlaivių stovyklas.

Ginsią Ameriką, Gelbėdami 
Angliją ir Franci ją

New York. Susidarė Ko
mitetas Gint Ameriką Pa
dedant Talkininkam. Komi
tetui vadovauja Kansas 
laikraštininkas W. A. White. 
Prie jo prisidėjo trejetas 
desėtkų profesorių ir žymių 
biznierių. Jię talpina viso 
puslapio skelbimus-atsišau- 
kimus N. Y. Times’e ir ki
tuose laikraščiuose, mokė
dami po kelis tūkstančius 
dolerių už vieną tokį skel
bimą. Šis komitetas vadina 
“penktąja kolona, komunis
tais ir naziais” visus tuos, 
kurie priešinasi Amerikos 
stojimui į karą prieš Vokie
tiją.

Amerikoną Raudonasis Kry
žius Apleidžia Paryžią

Paryžius, birž. 10. — Čio- 
naitinis skyrius Amerikos 
Raudonojo kryžiaus išsi
kraustė iš Paryžiaus į Bor
deaux miestą, vakariniame 
Franci jos pakraštyje.

Didelės žmonių minios 
bėga iš Paryžiaus; bijo, kad 
vokiečiai gali greitu laiku 
apsupt jį.

Y'.■/? A-.-.-■ • V "

Japonija Susitarė su So
vietais dėlei Rubežią

Maskva. — Japonijos val
džia susitarė su Sovietų Są
junga kas liečia nustatymą 
pastovios sienos tarp Sovie
tų ir išlaukinės Mongolijos 
Liaudies Respublikos, iš vie
nos pusės, ir ManChuko-Ja
ponijos, iš antros pusės.

Anglai ir Francūzai 
Pabėgo iš Narviko; 
Paliko Jį Naziams

Turėjo Paleist Suimtus 
Komunistų Para

šu Rinkėjus
Chicago, Ill. — Policija 

buvo areštavus E. Millerai- 
tę ir Šamą Fisch už tai, kad 
jie vaikščiodami po namus 
rinko piliečių parašus, ku
rie reikalingi komunistam 

kandidatus 
rinkimuose

i išstatyt savo 
ateinančiuose
prezidento ir kitų valdinin-

Areštuoti, jiedu buvo va
landą išlaikyti policijos nuo
vadoje ir paleisti. Policijos 
kapitonas, paleisdamas juos, 
keikė, kad nėra įstatymo, 
pagal kurį galima būtų 
baust parašų rinkėjus Ko
munistų Partijai.

Policija žiauriai Apsiėjo 
su Parašų Rinkėjom

Waukegan, Ill. — Čia bu
vo suimtos dvi jaunos mo
terys, Lucy Stone ir Hattie 
Lister už tai, kad jos rin
ko parašus komunistų kan
didatams. Policija apdaužė 
jas, apstumdė, išlaikė nuo
vadoj dieną ir naktį; nieko 
nedavė jom valgyt; nutrau
kė fotografinius jų paveik
slus ir pirštų nuospaudus, 
ir pagaliau išmetė jas lau
kan. Bet jokio kaltinimo po
licija neįrašė prieš šias pa
rašų rinkėjas.

Prancūzai Sulaikė Vokie
čius Ties Soissons

Berlin. — Vokiečiai persi- 
grūmė per Aisne upę į ry
tus ir vakarus nuo tvirtoviš- 
ko francūzų miesto Soissons.

Paryžius. — Prancūzai 
sako, jie smarkiai kontr
atakavo ir sulaikė vokiečius 
ties Soissonu.

Vokiečių orlaiviai nuleido 
savo parašiutistus užnuga
riu francūzų Maginot linijos 
ties Vouziers; bet francū- 
zai apsupo parašiutistus; 
dalį jų sunaikino, o kitus 
paėmė į nelaisvę.

Vokietijos Submarinai Iškel
si? Armiją j Angliją

Basei, Šveicarija.—Čia ži
noma, jog Vokietija turi 100 
didelių submarinų, ir mano
ma, kad jinai rengiasi sub-

Stockholm, Švedija, birž. 
10. — Norvegijos karalius 
Haakon, jo sosto įpėdinis 
Olav ir visa likusi norvegų 
valdžia paskelbė, jog Ang
lija ir Franci j a ištraukė vi
są savo kariuomenę, orlai
vius ir laivus iš Narviko 
srities, šiaurinėje Norvegi
joje. Norvegų komanda tad 
įsakė savo kariuomenei 
daugiau nekovot prieš vo
kiečius. Norvegijos karalius 
ir sosto įpėdinis pabėgo tal
kininku laivais, v

Norvegų Kariuomenė Pasi
duoda Vokiečiams

Norvegų atstovai nuvyko 
pas Vokiečių komandierių 
generolą Dietl, Narviko 
fronte, derėtis apie sąlygas, 
kuriomis likučiai norvegų 
kariuomenės turės pasiduot 
vokiečiams.

Norvegijos seimas taipgi 
nubalsavo pasiduot vokie
čiam.

Keli tūkstančiai vokiečių 
du mėnesius laikėsi Narvi- 
ke prieš talkininkų karo lai
vyną, jų karius ir orlaivius.

Narviko prieplauka su
jungta geležinkeliu su Šve
dijos geležies kasyklomis, ir 
anglai per Narviką įsiga- 
bendavo sau daugius tos 
geležies rūdos. Dabar, pra
laimėjus talkininkam Nar
viką, tik vokiečiai galės 
traukt sau geležies rūdą iš 
tų Švedijos kasyklų.

Suprantama, kad anglai 
ir francūzai apleido Narvi
ką po to, kai dabar vokie
čių karo laivai sumušė tal
kininkų laivus tenai.
Norvegų Valdžia Kariaus 

Kituose Frontuose
Norvegų valdžia persike

lia “į kitus frontus” tęst 
kovą išvien su talkininkais 
prieš vokiečius.

Teigiama, jog anglai ir 
francūzai ištraukė savo jė
gas iš Narviko todėl, kad 
jos labiau reikalingos karui 
kituose frontuose. Anglų 
karo laivai, kurie iki šiol 
veikė Narviko srityje, da- _ 
bar sugrįžo saugot pačią 
Angliją nuo vokiečių.

Persergėjimas Paryžiui
Berlin. — Vokiečių vy

riausybė neabejoja, kad jie 
greitai užimsią Paryžių. Vo
kiečiai įspėja francūzus ne
mėgini iš už barikadų ko
vot, kada vokiečiai įeisią į 
Paryžių.

Jeigu francūzai iš už ba
rikadų ar iš namų gins Pa-

marinais ir orlaiviais-para-1 ryžių, tai vokiečiai grūmoja 
šių tais trumpu laiku iškelt'taip oro bombomis sunai- 
175 tūkstančius vokiečių ka-1 kint Paryžių, kaip jie su- 
riuomenės į Angliją. I naikino Varšavą.

į č.-įi.
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Vokietijos Komunistų Balsas

Retai, bet visgi mus pasiekia Vokieti
jos komunistų balsas. Nėra jiems leng
va, mat, mus pasiekti ir pasakyti, ką jie 
daro, kaip jie veikia. Vieną žinome: tūk
stančiai komunistų tebesėdi Vokietijos 
kalėjimuose, jų tarpe yra ir Thaelman- 
nas.

Šiomis dienomis Ameriką pasiekė Vo
kietijos Komunistų Partijos išleistas at
sišaukimas į Vokietijos liaudį. Jis pasie
kė mus per Stockholmą.

“Vokietijos komunistai,” sako pareiš
kimas, “kovoja prieš ‘savo’ kapitalistų 
ir imperialistų siekimus, panašiai, kaip 
Anglijos ir Franci jos komunistai kad 
kovoja prieš ‘jų pačių’ kapitalistus ir 
imperialistus.”

Toliau pareiškime reikalaujama kuo- 
veikiausio karo nutraukimo. Aiškinama 
Vokietijos žmonėms, kad jie nieko gero 
(o tik blogą) nelaimėtų, jei Hitleris šį 
karą ir laimėtų. Smerkia Vokietijos plė
šikus dėl užėmimo ir suniokiojimo visos 
eilės tautų ir raginami vokiečiai,—karei
viai ię darbininkai,—kad jie, kur tenka 
susidurti su okupuotų kraštų žmonėmis, 
gražiai apsieidinėtų, broliškai su jais gy
ventų. .

Pareiškimas yra labai brandus, plačiai 
apimąs dalykus,—tai svarbus dokumen
tas, išplaukiąs iš tos šalies, kuri pasiro
dė tokia militarinė pasaulio pabaisa.

* J

Kol gyvuoja tokis judėjimas, kaip 
komunistinis judėjimas Vokietijoj, An
glijoj, Francijoj ir kituose kraštuos, tol 
žmonijai viltys dar vis nežuvo. Ji gali 
būti tikra, kad šis judėjimas už taiką, 
prieš plėšikišką karą vis daugiau ir dau
giau žmonių pasieks, juos įtikins, suor
ganizuos ir kartą ant visados apvalys 
žemės kamuolį nuo plėšikiškų elementų, 
kurie ruošia milijonams žmonių kapus, 
kurie yra atsakomingi už turčių naudai 
vedamus karus.

Suvažiavimas, beje, priėmė rezoliuci
ją, atakuojančią Sovietų Sąjungą, kam 
ji suareštavo du bundiečius — žydų so
cialistų lyderius Vakarų Baltarusijoj ir 
Ukrainoj. Be jokių tikrų davinių, ar tie 
bundiečių lyderiai yra iš tikrųjų suimti, 
o jei suimti, tai kokiais pagrindais,—re
akcininkai pasmerkė Sovietų Sąjunga. 
Bet jie nei žodžio nesakė prieš tai, kad 
Franci joj komunistai yra areštuojami ir 
kalinami tūkstančiais, o kiti jau yra nu
žudyti! Jie nesakė nieko nei prieš tai, 
kad Vokietijos kalėjimuose yra tūkstan
čiai politinių kalinių.

Kaipo finalą savo reakcinio žygio, IL- 
GWU suvažiavimas nusitarė sugrąžinti 
šią uniją į Amerikos Darbo Federaciją. 
Girdi, Federacija pažadėjusi apsivalyti 
nuo raketierių ir visokių mušeikų, todėl 
esą ten bus gerai dabar.

Kaip žinia, ILGWU buvo įstojusi į 
CIO, paskui tą organizaciją apleido, pa
reikšdama, būk ji būsianti nepriklauso
ma nei CIO, nei ADF. Deja, Dubinskiai 
ir Antoniniai susiuostė su p. Greenu 4r 
pasibučiavo. Bet tasai pasibučiavimas 
dalykus Amerikoje pablogins, o ne pa
gerins.

Šitokis buvo ILGWU suvažiavimas!
Bet organizuoti į šią uniją darbininkai 

vilties dėl to neturi numesti. Jie privalo 
veikti, darbuotis. Jie privalo žinoti, kad 
Dubinskiai ir Antoniniai visuomet vieš
patauti negalės; jie privalo žinoti, kad 
galutinais laimėtojais pagaliau išeis pa
tys unijistai darbininkai!

Karo Prisirengimai ir Raketas

Karas—biednuomenei mirtis, vargai ir 
kančios, o turčiams—rugiapjūtė. Mūsų 
šalis galvatrūkčiais rengiasi karan, sta
to daugiau karo laivų, orlaivių, gami
nasi kanuolių, drabužių. Iš to viso pel
nas tiems, kurie dirba armijai ir “tėvy
nės labui.”

Iš Washingtono jau praneša, kad nors 
tokios armijos dar nėra, bet jau užsaky
ta 500,000 kareivių drabužiai; tuo patim 
kartu dar duota užsakymai 5,000,000 
mastų mundięroms audeklų; 4,000,000 
mastų apsiautalams (overeoatams); 
1,500,000 mastų audeklo marškiniams ir 
500,000 blanketų.

Net “Evening Telegram” pastebi, kad 
tik neišsivystytų 1914-1918 metų karo 
raketas. Tada Jung. Valstijos buvo su
mobilizavusios 4,000,000 vyrų, o jiems 
buvo pagaminta 41,000,000 porų apsiavų. 
Armijoj buvo 86,000 arklių, o jiems bu
vo pagaminta 2,800,000 balnų! Mat, tuos 
dalykus, kaip ir kitas karo reikmenis, 
gamino valdžiai artimų žmonių fabri
kuose, už tai tiems fabrikantams bran
giai mokėjo, tai jie ir gamino po 10 po
rų apsiavų ant kiekvieno kareivio.

Italija “Perspėja” Ameriką

Prasčiau Jau ir Būti Negali

International Ladies Garment Work
ers Unijos suvažiavimas pasibaigė. Tai 
buvo 24 eilinis suvažiavimas, kuris, rei
kia pastebėti, pasiliks istorijoj kaipo vie
nas reakcingiausių, vienas anti-darbi- 
ninkiškiausių.

Šiame suvažiavime viešpatavo tokia 
nuotaika, kokią galima įsivaizduoti fa
brikantų suvažiavime: perdėm reakcinė, 
perdėm pro-karinė. Sukviesta kalbėti 
žmonės, kiaurai permirkę neapykanta 
prieš kairesnįjį darbininkų judėjimą, 
ypačiai prieš komunistus. Susivienijo 
vienon talkon tiek socialistai, tiek loves- 
toniečiai, tiek trockistai, tiek kitokių 
“partijų” žmonės ir visi per vieną ir tą 
pačią triubą atakavo komunistus, ata
kavo Sovietus.

Dabar Amerikoje, mat, tokia mada: 
kas šaukia prieš komunistus, kas rėkia 
už karą, tas yra “didelis šalies patrijo
tas,” tas yra košer. Kas tik pasako žodį 
£rieš Amerikos kišimąsį į europinį ka
rą, tas yra “Hitlerio agentas,” tas yra 
“penktosios kolonos” narys!...

Taigi suvažiavimo delegatų mažuma 
ir buvo kaipo tokia traktuojama. Tik 
keletas drąsių delegatų to visko nepai
sė, bet reiškė savo mintis prieš reakci
ninkų pasimojimus, aiškiai pabrėždama, 
kad jie, reakcininkai, šitokiu savo žygiu 
dirba ne unijos narių naudai, ne naudai 
plačiosios Amerikos visuomenės, bet ka
ro ruošėjų, imperialistų, fabrikantų.

Italijos fašistų laikraštis “Giornale 
d’Italia” rašo, kad jeigu Jungt. Valsti
jos įsivels karan prieš Vokietiją, už An
gliją ir Franci ją, tai bus vienai pusei 
pagalba. Jų laikraštis net pareiškia:

“Jungt. Valstijos neturi jokių pareigų 
gelbėti Angliją ir Franciją... Jungtinės 
Valstijos negali pasidaryti ginkluotu tei
sėju Europos ginčuose, pačios stovėda
mos tokioj didelėj atstoj.” Ir toliau nu
rodoma, būk Jungt. Valstijos galinčios 
susilaukti už tai intervencijos iš Euro
pos.

Ar tik neperdrąsiai fašistai gieda? •

Reakcijos Malūnai

Reakcininkas Martin Dies ne 
puola darbininkišką judėjimą, ateivius, 
kiekvieną progresyvį žygį, bet tuo pat 
kartu įr karą provokuoja. Dabar jis 
prįmigtinai įrodinėja, būk Jungtinėms 
Valstijoms grūmojąs pavojus iš Meksi
kos, būk Texas valstijoj ir kitose pietų 
valstijose .veikia “Penkta Kolona,” būk 
“Penkta Kolona” veikianti Pietų Ame
rikoj—Venezuela, Colombia, Equador ir 
Brazilijos respublikose.

Jam padeda socialistai, o ypatingai 
žydai reakcininkai iš “Forwardo” kem
pės. New Yorke “Forwardd” pasekėjai 
žydai, karo veteranai, priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią uždaryti Jungt. Vals
tijų Komunistų Partiją. Žinoma, tokis 
jų žygis padeda tik reakcijai pulti ne 
vien komunistus, darbo žmones, unijis- 
tus, ateivius, bet galų-gale atsuka reak
cijos lazdą ir prieš žydų tautą.

vien

International Ladies Garment Workers Unijos suvažiavimo atidarymas Madi
son Square Gardene, New Yorke, pereitą savaitę.

j

Militaristai apie Amerikos 
Apsiginklavimą ,4

Dabar yra įkaitus atmos
fera. Roosevelto adminis
tracija, daug valdininkų ir 
visa turčių klasė dirba, 
kad Jungtines V a 1 s- 
tijas įvėlus karan. Tuo kar
tu eina neišpasakytai dide
lis apsiginklavimas. Tokio
se sąlygose daug kalba ir 
rašo, kad Jungtinės Valsti
jos “nėra karui prisiren
gę,” “nėra tinkamai apsi
ginklavę apsiginti.” Sunku 
orientuotis, sunku atskirti, 
kur yra tiesa ir kur tik 
įrodinėjimai, kad mases ap- 
gavus, kad nuraminus, su
laužius jų pasipriešinimą 
apsiginklavimui.

Dabar daug rašo, kad 
Jungt. Valstijos nėra prisi
rengę karui. Žinoma, kad 
tie raštai didžiumoj yra 
propaganda už didesnį ap
siginklavimą. Y p a t i n g ai 
dažnai tas pastebima karo 
laivų klausime.'Jungt. Val
stijos jų daug išbudavojo ir | kinti, 
būdavo ja,' o fabrikantai, ~ 
kurie gamina karo laivus ir 
iš to darosi šimtus ;milio- 
nų dolerių pelno, taip pat 
jų agentai, dažnai įrodinė
ja, kad būk dar negana ka
ro laivų yra, kad daugelis 
jų “nusenę”. Mat, budavos 
naujus, daugiau jiems bus 
pelno.

Tas patsai yra aviacijos 
srity j — daugiau būdavo ja 
orlaivių, daugiau orlaivių 
gamintojams pelno. Tas 
patsai yra kanuolių, kulka- 
svaidžių, tankų, šautuvų ir 
kitų ginklų ir amunicijos 
srityje. Daugiau jų gami
nama, daugiau parako, plie
no, ginklų ir amunicijos ga
mintojams pelnų!

Dabar karo specialistai 
smarkiai rašo, kad Ameri
kos žmonės nepasirengę ka- rijos divizijas ir 16 divizi- 

.rui, kad kada nėra vertino jų Nacionalės Gvardijas, 
armijoj tarnavimo, tai tik Lenkija turėjo 30 pėstinin- 
mažas nuošimtis gyventojų Įkų divizijų, 10 rezervo di- 
moka ginklą vartoti, o kada 
kils karas, tai ims daug lai
ko, kol naujokai bus išmo
kyti ir išlavinti. Tai yra 
agitacija už įvedimą regis
tracijos ir verstino armijoj 
tarnavimo!

Todėl, kada kalbama apie 
Amerikos “neprisirengi- 
mą”, tai reikia visus tuos 
faktus atminti. Čia mes pa
duosime suglaustai dviejų 
karo specialistų nuomonę 
apie Amerikos jėgas, už ku
rią mes neatsakome.

Lenkija Buvo Geriau 
Ginkluota

’ J .

Generolas Henry J. Rei
lly įrodinėja, kad Jungtinės 
Valstijos yra silpniau gin-

Įduotos už buvusią Lenki
ją. Jis rašo, kad Lenkija 
turėjo išlavintus rezervus, 
jos orlaiviai buvo geresni ir 
ji turėjo geriau išlavintus 
ir daugiau lakūnų, negu 
Jungtinės Valstijos. Jis ra
šo, kad Vokietija gavo ka
ro praktiką Ispanijoj kovo
se, o Lenkija iš tų kovų mo
kėsi. Jo supratimu, Ameri
ka visai nekreipė atydos. 
Ispanija, Ethiopija, Norve
gija, Holandija, Belgija ir 
Flandrija parodė, kad tik 
su oriai vyno pagelba gali
ma laimėti pergalę.

Generolas Reilly rašo, 
kad Jungt. Valstijos turi 
tik šešias divizijas regulia- 
rės armijos ir vieną mecha
nizuotą brigadą, tris divizi
jas formuojančias ir 19 di
vizijų Naciorialės Gvardi
jos kuri prastai lavinta, 
ginkluota ir reikalautų ke
lis mėnesius laiko dar mo-

, pirm Nacionalės' 
Gvardijos kariai būtų gali
ma pasiųsti į frontą. Jo 
nuomone, Jungt. Valstijos 
reguliarės ir. Nacionalės 
Gvardijos gali pastatyti 
625,000 karių į frontą. Kad 
armijos dalys, kurios pasta
tytos apsaugojimui Pana
mos Kanalo, Hawaii salų ir 
kitų strateginių punktų 
silpnos ir negalėtų priešą 
atremti. Kad orlaivynui 
reikia mažiausiai 40,000 la
kūnų, o yra tik ketvirtada
lis to kiekio. Kad ligoni
nėms ir užfrončiui reikia 
mažiausiai 30,000 daktarų, 
slaugių ir užfrončio vadų, 
o jų nėra nei trečdalio.

Generolas Reilly sako, 
kad Amerika turi 6 divizi
jas armijos, vieną mecha
nizuotą brigadą, tris. raita-

jų Nacionalės Gvardijas.

vizijų. Amerika viso turi 25 
divizijas, nepilnai paruoš
tas, o Lenkija turėjo 40 di
vizijų geriau paruoštų ir 
lavintų.

Lenkija turėjo 14 raitari- 
jos brigadų; 600 moderniš
kų tankų; o Jungtinės Val
stijos turi 7 rai tari jos bri
gadas ir 648 tankų, • kurių 
tarpe daug senų.

O kada generolas Reilly 
lygina su Vokietija, tai jis 
nuogąstauja. Vokietija turi 
“Panzer” (mephanizuotų) 
net 9 divizijas, kurių kiek
viena turi po 50 šarvuotų 
automobilių, 400 tankų ir 
bent 2,000 motorinių dvira
čių, bendrai 450 šarvuotų 
automobilių ir 3,600 tankų.

Su rezerviniais Vokietija 
turi iki 6,000 tankų.

Vokietijos pėstininkų di
vizija turi mortirų, apkasus 
apšaudyti: 81 patranką, po 
50 milimetrų gerklėmis; 36 
patrankas 81 mik; 80 pat
rankų po 75 milimetrus ir 
6 patrankas po 150 mik, 
bendrai 141 mortirų. Gi 
Jungt. Valstijų pėstininkų 
divizija turi: 81 patranką 
po 60 milimetrų ir 18 pa
trankų po 81 milimetrą; 
bendrai 99 mortiras.

Prieštankinių kanuolių 
Vokietijos divizija turi 72 
patrankas po 37 milimetrus 
gerklėmis; o Jungt. Valsti
jų tik 18 patrankų po 37 
milimetrus.

Divizijos lauko artileriją 
sudaro, vokiečių: 36 pa
trankos po 105 milimet. 8 
patrankos, po 150 milimetrų 
ir 4 patrankos po 105 mili
metrus; Jungt. Valstijos 36 
patrankos po 75 milimetrus 
ir 16 patrankų po .155 mi
limetrus.

Bendrai, . Vokietijos pės
tininkų divizija turi 261 pa
tranką, o Jungt. Valstijų 
tik 169 patrankas* Prie to, 
vokiečių korpuso artilerija, 
kuri greitai pribūna divizi
jos artilerijai į talka, susi
deda iš 105, 150, 210 ir 240 
milimetrų patrankų didelia
me kiekyj.
Fletcher Pratt Nuomonė
“New York Post” milita- 

ris specialistas rašo apie 
Jungtinių Valstijų jėgas. 
Gelžkelių patrankos, 12 ir 
14 colių gerklėmis nusenę, 
nenaudojamos per daug me
tų. Prieplaukų apsaugos 
turi mažai kanuolių, dažnai 
kanuolės senos, mažūi šau
doma iš jų. New Yorko 
tvirtuma Tilden penkis me
tus nešaudė iš 16-kos colių 
gerklėmis kanuolių. Prieš-

lėktuvinių kanuolių Jungt. 
Valstijos turi tik 448, da
bar gamina dar 52; tuo , 
kartu, kada Anglija vien 
Londono apsaugojimui turi 
iki 1,000 tokių patrankų. 
Jungtinių Valstijų laivynas 
turi iki 700 priešlėktuvinių 
patrankų, 5-kių colių ger
klėmis, bet jos nuo sausže- 
mio vargiai galimos nau
doti. Jungtinių Valstijų pi
liečiai neparuošti militariz- 
mo veiksmams, mažiausiai 
10 mėnesių reikia dabar 
kareivį mokyti pirm siu
siant į frontą.

F. Pratt ir gen. R^eilly 
mano, kad Jungt. Valstijos 
tik po dviejų ar trijų metų 
galėtų savo armiją vežti į 
užrubežį. Sausžemio orlai
vy ne yra 863 mūšio orlai
viai, o kiti .bombanešiai ir 
žvalginiai. Jungt. Valstijos 
turi pagrindą sudaryti de
vynis korpusus armijos. Į 
kiekvieną korpusą turi įei
ti po vieną reguliarės armi
jos diviziją ir po dvi divi
zijas Nacionalės Gvardijos. 
Jo nuomone, nei uniformų, 
nei ginklų tokiai armijai 
greitu laiku nėra.

Sulyg plano, armijoj turi 
būti 1,285 patrankos, 75-kių 
milimetrų gerklėmis, bet 
moderniškų yra tik 141 pa
tranka. Nacionalėj Gvardi
joj turi būti 600 patrankų, 
75-kių milimetrų (3-jų co
lių) gerklėmis, bet yra dau
gelis jų senos ir mažai nau
dojamos. Palaikymui pėsti
jos reikalinga 792 sunkios, 
toli šaunančios, patrankos, 
bet jų yra tik 96. Devyni 
korpusai turi turėti 1,388 
prieštankines, 37-nių mili
metrų gerklėmis, patran
ku tęs, bęt tikrumoj jų yra 
tik 226. Šalies prezidentas 
reikalauja 50,000 orlaivių, 
bet dar jie nėra nei gami
nami.

Ir F. Pratt rašo: “Fak
tas, kad dabartinis moder
niškas karas reikalauja pa
žinti mechanizmus ir maši
neriją, o tas reikalauja ilgo 
laiko pratikos karių. Net 
pačiam elementarini pra- 
mokinimui kario reikia ne
mažiau 12-kos mėnesių lai
ko... Mums reikės dviejų 
metų, kad armija būtų tin
kama mūšiui... Dabar mes 
turime tik apie 280,000 pra
mokytų vyrų, reguliarėj ar
mijoj... Dabar mes negali
me sėkmingai muštis dide
liu plotu net savo locnoj 
teritorijoj, kaip dabar sto
vi mūsų armija. Kad išla
vinus armiją, tai reikės 
bent dviejų metų. Kad Am
erika galėtų pasiųsti savo 
armiją į užvandenį, tai rei
kia nemažiau- trijų metų 
laiko.”

Tai Kam Stumia šalį 
Į Karą?

Jeigu tai tiesa, ką rašo 
militaris specialistas F. 
Pratt ir generolas Reilly, 
tai stojasi klausimas: tai .

(Tąsa ant 4 pusi.)
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Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiamieji: Aš norėčiau 
žinoti, kaip jūs žiūrite į Amal- 
gameitų Unijos prezidento 
brolio Sidney Hillmano pasky
rimą į Karinę Tarybę, kurią 
suorganizavo prezidentas Roo- 
seveltas? Mes kriauČiai vi
saip diskusuojame. Vieni la
bai džiaugiasi, o kiti pyksta ir 
barasi. Anie sako: Tas reiš
kia, kad valdžia nori darbi
ninkų neskriausti ir į tokią at- 
sakomingą vietą skiria darbi
ninkų unijos vadą.

Kriaučius.
ATSAKYMAS

Labai klysta tie, kurie ma-

no, kad Hillmanas Karinėn 
Tarj'bon paskirtas tam, idant 
darbininkams gero padaryti. 
Jo paskyrimas teturi vieną 
tikslą, būtent, kad jį išnau- 
dot stipresniam pririšimui or
ganizuotų darbininkų prie 
karo mašinos. Taip buvo ana
me kare, kai Gompersas buvo 
Wilsono įrankis, taip yra šia
me kare.
Iš karo darbininkai nieko ne

gali laukti bei tikėtis. Unijų 
vadai išnaudojami didesniam 
darbininkų pavergimui, o ne 
geresniam darbininkų aptar
navimui.
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Believe Me! by
FRANK STULGIS

War Discussion
Tomorrow Nite

BROOKLYN, N. ’ YA-An Open 
Forum and Discussion Evening on 
the war in Europe and what it 
means to zkmerica will be held 
by the Forum Group of the L.D.S. 
Builders this Wednesday, June 12, 
at 419 Lorimer Street.

Among the speakers will be 
Vete Zablackas, 
and Helen 
discussions

Dancing 
dude the 
free.

Expect Many 
Choruses at LMS 
Song Festival

Rap Detour 
Of NYA Funds

Kay Michelson 
Kamen. Questions and 
will follow.
and refreshments con- 

program. Admission 
—Comm.

Students Declare 
For Peace

BROOKLYN. N. Y. — A large 
number ot choruses are expected to 
attend the Song Festival of the 
Lithuanian Art League (LMS) to be 
held August 31, in Brooklyn, N. Y.

Among the choruses which are 
being expected are the Baltimore 
Lyros Chorus, Great Neck Pirmyn 
Chorus, Brooklyn Aido Chorus, Eli
zabeth Bangos Chorus, Worcester 
Aido Chorus, Philadelphia Lyros 
Chorus, Newark Sietyno Chorus and 
Waterbury’s Vilijos Chorus.

All ’choral groups which 
notified the LMS of their 
to come to New York are 
write in immediately.

pre-

the 
po-

the 
the 
the

have not 
intention 
urged to

SAN FRANCISCO.—A conference 
on aid to youth, primarily Negro 
youth, in the Fillmore district had 
resolved this week to protest divert
ing of government funds from 
National Youth Administration, 
WPA and other social uses to 
hoppers of the war machine.

The conference likewise decided to 
send a delegation to the city and 
county police department to pro
test brutalities of uniformed offic
ers against Negro young people in 
the Fillmore Area.

The conference was held in the 
Booker T. Washington Community 
Center, with 46 delegates present 
from 15 organizations. It had been 
called by the Ramblers Club of the 
center, and by the Junior Feder
ation of Negro girls, with the as
sistance of the NYA.

LITHUANIA’S FIFTH COLUMN 
BEING ROUNDED UP

With a war situation on in Eu
rope, the neutral countries are 
seething with spies and provocateurs 
of various belligerents and those 
who are about to become belliger
ents. Each country, whether it is 
at war or not, is trying to find 
out the military secrets of its neigh
bors and its potential, if not 
sent, enemies.

Lithuania was spared from 
war thus far because her two
werful neighbors arranged a pact 
and Lithuania agreed to admit some 
Soviet batallions to come in and 
help protect her from possible ag
gressors. But because of the neu
trality of the Lithuanian nation, 
the peaceful relations she has with 
other nations, it was only natural 
for spies of every description to 
penetrate her borders. Spies which 
come from those epuntries, in part
icular, which look upon the USSR 
as an enemy country.

Thus Lithuania became the hap
py hunting ground for anti-Soviet 
spies from both the Allies and the 
Nazis. They met in Lithuania to 
exchange information; they went to 
Lithuania to gather information. 
Among the many refugees who

napped and tortured to obtain mili
tary information from them. The 
Lithuanian government did not re
port these incidents to the Soviets 
nor did it take any steps to in
vestigate. Again suspicions that the 
arm of the law may have been tied 
up with the fifth columnists. The 
Soviets finally demanded that the 
Lith government act, and much to 
the surprise of the world, some 100 
or so fifth columnists were arrest
ed in the 
something 
ings.

These 
thwarted,
already thwarted its own fifth col
umn of traitors a year or so ago 
while the Norwegian government 
officials, Who, it turned out, were 

con- 
was 
The

real- 
that

next few days for having 
to do with the kidnapp-

fifth 
The

columnists were
Soviet Union had

A Lithuanian Woman:-
The Measure of 
True Patriotism

(Dedicated to the thousands of Lithuanian men and wo» 
men who have done their part to make America what it is 
today. Their hard-worn years are measured in the plowed 
fields, factories and shops of our country.) 

---0--- 
Where are we going? 
What is happening in America? 
These are the questions 

These are the questions that 
foreign born.

that we must answer, 
face our parents, the

ELLENSBURG, Wash.—Students 
at Central Washington College of 
Education are weathering the storm 
of war propaganda, results of peace 
poll disclosed.

“The United States is not justified 
in entering the present imperialist 
war unless the western hemisphere* 
is attacked,” it was overwhelmingly 
voted. Only two per cent fpvored 
participation in the European 
flict.

con-

was 
cent

Blame for the present conflict 
placed on Hitler by 33 per 
of the students ;on the Versailles 
treaty by 27 per cent, and on social 
and economic conditions by 21 
cent.

per

CIO Hits Drive 
On Labor

cons-KNOXVILLE, Tenn.—The 
titution of the Tennessee CIO In
dustrial Union Council at a two day 
meeting held here last week blast
ed at “industrial fifth columnists” 
who arie trying to take advantage of 
the war hysteria to destroy gains 
won by labor, set as its chief aim 
the organizing of unorganized work
ers of Tennessee, and elected Willi
am Turnblazer, president of Dis
trict 19, United Mine Workers, as 
president of the Council.

“The fifth columnists that worry 
me,” said Walter Smethurst, exec
utive Assistant to John L. Lewis, 
“are the Henry Fords, the Tom 
Girdlers, Douglas Aircraft and other 
employers who flagrantly flaunt the 
laws of America 
governed by such 
ner Act. These 
watch, for they
take advantage of the hysteria aris
ing from the conflagration in Eu
rope to deny labor’s rights.”

and refuse to be 
laws as the Wag- 
are the ones to 

will be trying to

M-DAY PLANS INCLUDE THE GAGGING 
OF RADIO AND MILITARY CONTROL

radio, if war 
ago Variety 
out of what-

What lies ahead for
comes? A fortnight
knocked the stuffings

complacency there was left in 
radio industry. “If war,” ran 
headline, “U. S. grabs radio.” 
the blueprint that the article 

down was a real shocker.

ever 
the 
the 
And 
laid

national 
the Pre-

sweeping

Many radio stations will be forced 
Into at least a partial blackout, 
while some will undergo complete 
shutdown.

Key stations would be put under 
the immediate control of men in uni
form (there are already scores of 
broadcasts in the army and navy 
reserve who could be called on for 
Immediate military duty).

Censorship would be automatic as 
soon as a state of full 
emergency was declared by 
sident.

These are the most
changes that would be instituted. 
It is considered certain, as well, 
that all stations which could not be 
put to use by the armed forces, 
such as amateurs, television, fre
quency modulations, facsimile, and 
other experimental units, would be 
shut down completely for the dur
ation.

Further, as Variety (trade jour
nal of the entertainment industry) 
points out, “many commercial sta
tions would be gagged or their fre
quencies preempted and in many 
cases the physical facilities actually 
taken over.” It is a foregone 
elusion, of course, that all 
grams allowed to continue on 
air for the 
rale” would 
by the men 
ed speeches,

on would be handed out for their 
use; and every possible propaganda 
trick would be employed to drum 
up the country’s spirit for war in 
even the most innocuous daily 
“strip” shows.

What effect this would have for 
the employees of the radio industry 
can be readily imagined. With a 
curtailment of commercially-spons
ored shows, still greater unemploy
ment would obtain in a field alrea
dy bursting with competent crafts
men who cannot find work.

Those who would still be able to 
get work, would find that work 
was nothing more than the most 
blatant and stomach-shaking propa
gandizing. They would find that, 
perhaps, their government consi
dered them too “valuable” to risk 
In the front-line trenches; and that, 
instead, they would be forced to 
use their talents to drive others to 
those trenches .If war comes, Uncle 
Sam would not have time to con
sider the individual consciences of 
his radio actors, 
ors, writers, etc.,

After pointing 
ernment, once in 
would be loath
Variety emphasizes the point that 
actual declaration of war 
necessary for the President 
the broadcasting industry in 
of the military. Provisions
tion 606 of the communications act 
are extremely broad: even if he 
feels that there is only “a threat 
of war” or that such action’s im
perative “to preserve the neutrali
ty of the United States” the Chief 
Executive can suspend or arbitrarily 
change all Federal Communications 
Commission regulations, shut down 
any transmitor, or - direct any Fed
eral agency to take charge of oper
ations.

It is obvious that the radio in
dustry, in common with all others 
in America, would do well to keep 
a careful check on the steps that1 
the President is taking in relation 
to the international situation, so 
that checks may be placed on him 
by the people to insure America’s 
continuing neutrality in the present 
world crisis.

Among the many refugees who . 
streamed into Lithuania from Po- Į 
land there were doubtlessly many 
spies also, bent on gaining inform
ation for their masters on Soviet 
military strength, information about 
the Soviet tanks and other wea
pons. This was 
in Lithuania.

Thus it was, 
of the Soviet 
garrisons stationed 
were kidnapped and 
effort to obtain certain vital inform
ation. Another thing, it would be 
to the advantage of certain nations 
to have the Soviet Union march 
into Lithuania and take it over so 
that more anti-Soviet propaganda 
would be sown in the world.

Whether this fifth column of spies 
and provocateurs were direct agents 
of foreign military powers or whe
ther they were government officials 
who were bribed (remember Nor
way) to perpetrate or to whitewash 
these acts is not generally known 
as yet.

However, this much is certain, 
some Soviet Army men were kid-

a real Fifth Column

that
Red

officers 
in the 

Lithuania

several
Army 
in
tortured- in an

fifth columnists themselves, 
demned the USSR that it 
liquidating “innocent people.” 
greatest proof that the Soviets 
ly got the fifth column was
Germany stopped chanting about the 
Ukraine as soon the traitors were 
liquidated. Some of our contempor
aries were yelling holy murder that 
innocent people were being shot— 
yet think of what may have hap
pened to the USSR had the fifth 
columnists remained at their posts 
as they did in Norway!

Now, it is Lithuania’s turn to 
wipe out the fifth columnists, whe
ther they are of the foreign or 
domestic species. Because unless 
these traitors, spies and provocat
eurs are swept aside, there shall be 
only trouble ahead for the 
where our parents come from, 
trouble makers, if successful, 
break down the peaceful 
friendly relations between 
USSR and Lithuania with
provocations and weaken the de
fense of Lithuania by getting So
viet military 
ing her once

Lithuanian 
also provoke
many upon it. So it is easily 
what a danger there is these 
for the land from which our pa
rents come. It is easy to see that 
the preventive cure fob the trouble 
which is coming is by cutting 
the cancer which, if left alone, 
do much damage. That cancer is 
fifth column of spies, traitors
provocateurs, hirelings of the belli
gerents.

land 
The 
can 
and 
the 
their

secrets, thus endanger- 
more.

fifth columnists
an attack from

can 
Ger- 
seen 
days

out 
will 
the 
and

con- 
pro- 
the 

mo-good of “national 
be rigidly supervised 
in uniform. Predigest
news bulletins, and so

Man About Townr a

Off the Record?
Having been out of town several 

days has netted this writer a new 
outlook on many issues while at the 
same time, it has also lost him some 
of the choice bits of “small” talk 
prevalent at the Belvedere “Shind
ig.” Getting the lowdown on this 
“small” talk was a cinch, but what 
gripes one, is the sincerity with 
which many people took the so- 
called utterances. My guess is that 
somebody’s heading for a big, big 
surprise.,.

The “little’ man who wasn’t there, 
rocks in laughter because of a one 
time dramatic outburst “that he ex
pects to get married in the near 
future.” The rocking laughter is 
due simply because of the insertion 
of the small word, expects, whereas 
many people took it to mean, will. 
After all, don’t we all expect to get 
married? Or do we?

Joe Palton, the energetic all- 
around organizer of Cleveland sup
plies us with a juicy morsel. In a 
directional letter on how to find 
the clubrooms in Cleveland he 
writes, “I doubt whether the address 
is on the door, but it has A. L. W. 
on the windows and LDS members 
on the door.” Fine place for 
LDSers!

One other thing besides an ener
getic and effervescent functioning 
group of people, Cleveland can lay 
claim to a beauty prize at thf com
ing LDS National Convention. By 
Gad!, those girls out there have got 
something! Wait until you see them 
at the convention in August!

Something’s screwy someplace 
when one notices a cooling off in 
the activity of some people. One 
wonders why?

Alice Mažeikis of the “Esplend- 
ers” wants it to be known by the 
LDS National Youth Committee 
that her new address is 3131 West 
Carson St. Please take care of the 
matter.

Esplen has been wondering why 
news of their locality has been miss
ing from this column. Not only do 
we wonder why it has been missing

i from this column, but we also won
der why it should be missing from 
other columns. The answer lies in 
the “Esplenders” hands. You guess, 
why?

A question that remains un
answered as yet, comes from New 
York. Since my mail comes over to 
the North Side (N. S.) of Pitts
burgh, the person in waiting asks, 
“I’ve often wondered if it were 
colder on the N. S. then on the 
S. S.” What say Pittsburghers, 
shall we tell ’em?

According to my mail, Worcester, 
Mass., boasts of a soon to be grad
uate nurse in their LDS youth 
branch. Her name is Netty Ausč
ius, and from what I know, she’s 
a pip! Meanwhile, we wonder where 
Worcester has been hiding itself 
during the LDS membership drive? 
Where art thou, Joe Kižys, Frank 
Auseius, Billy Dupsha and the 
rest ? ?

Al Kairys, the "Belvedere” treas
urer, is roving the country this 
week. He’s on vacation. No matter 
how hard he tried to receive that 
vacation around the time of the 
LDS National Convention so he 
could be there, his efforts were in 
vain. Tough luck, Al. '

This Sunday will see a “round 
robin” in mushball between the 
Wilmerding, Ambridge, and North 
Side LDS groups. The winner of 
the meet will play in Cleveland. 
Guess who’s going to win ? One 
thing is certain anyway, a good 
crowd will be present at both places.

The Esplen youth group will be 
represented at the National Con
vention thru the personage of Stan
ley Paulauskas. See you there, 
Stan.

Because of the unfortunate re
signation of Alice Mažeikis, the 
Greater Pittsburgh Youth Cpuncil 
has elected Anna Evolga as Secre
tary. We are all sorry about your 
predicament, Alice. Meanwhile, we 
know that Anna Evolga will carry 
on your set tradition for accuracy 
and fulfillment of duties.

—Joe Sacal.

technicians, direct- 
etc.
out that the gov- 
the radio business, 
to retire from it.

is not 
to put 
control 
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CLINIC
live ?
Your weight? 
give 
name,mother’s 

father’s name, 
brother’s name.
work? Your wage? 
boss? Your shop?

Your name? Your age?
Where do you 
Your height? 
Yes, you must 
Your 
Your 
Your 
Your 
Your
Here, put an X 
Right at the top. 
It means you’re poor, 
That’s all; sit down 
And wait, you’re poor.

don’t worry.
eight.
nine.
ten.
time.

Doctor? No, 
Sit down, no hurry. 
Copie ? He’ll come 
Some time, 
Time? It’s 
Time? It’s 
Time? It’s 
Time ? It’s
Your name? Your age? 
Hurt much? Hurt here? 
Say ahhh, relax;
Lean back, draw near, 
Say ahhh, breathe out— 
And out—and in in—

Go home? No, wait, 
The nurse must have 
Some facts. Please state 
Your middle name, 
Your mother’s name, 
Your father’s name, 
Your brother’s name— 

—Sala Weltman.

Four animals are trained by man 
to locate or secure his food: hunting 
dogs; chetahs or hunting-leopards; 
pigs, to locate and uproot truffles; 
monkeys, to secure coconuts, syca
more figs, and other fruits.

THE ISSUE FACING AMERICAN YOUTH 
HOW CAN WE STAY OUT OF WAR?

By Louis Burnham

The primary issue facing us to
day is life or death.

Nations do not drift into war. 
They march in step by step. The 
hasty lifting of the embargo against 
the shipment of war materials to 
belligerents made America an in
tegral part of the Allied war ma
chine. It was the first step toward 
our involvement in the war.

The profits— in excess of $300,- 
000,000—which American munition 
makers have already reaped—is a 
step in the direction of war. The 
recent speech of the President of 
the United States, calling for a billi
on dollar appropriation for bullets 
and guns and bombs and battleships 
and planes—is 
peace, 
wards

it is 
war..
Youth
those

not 
an additional

a gesture 
step

Don’t Want 
who seek to

It ..
drag

of 
to-

us

live at peace 
all other na- 

colonies on the

But
into war know full well that Ame
rica’s youth will have no part of 
any such venture. They know that 
our youth wish to 
with the youth of 
tions and all of the 
face of the earth ...

The youth of our country, I think, 
agree whole-heartedly with the sent
iments expressed by the great lead
er of labor, John L. Lewis, in his 
great speech made on April 1st. 
Mr. Lewis said:

“Those in the country who 
may secretly hope that Ameri
ca may eventually be drawn in
to the European war, and thus 
provide an answer for unemploy
ment and all the economic and 
political questions which, now 
beset the land, 
fool’s awakening, 
rica is not going 
in a European
fflease the manufacturers 
war equipments, not to please 
the makers of airplanes, not to 
please the makers of chemicals, 
not to please any despairing pol
iticians, 
Allies.”

are in for a 
because Ame- 
to participate 
war, not to 

of

not even to please the

prospect of America’s in
in the war does not offer 
for the solution of our 

It is
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A poor Lithuanian woman, 

broken-down cottage on a sterile 
search of freedom and the chance to build a new home for 
herself and her children in the strange country 
sea—the

She
She
She 

ricans and citizens of a great democracy.
She loves America, this Lithuanian woman,

who once lived in some 
field, came to America in

United States, 
came here, 
worked, 
raised her family and made, her children

across the

loyal Ame-

for it has 
given her what the terrors of Europe never granted: the 
chance for life, liberty and the pursuit of happiness.

And yet —though she has been here for more than 
twenty years, though the greater part of her life has been 
spent here, though her sons and daughters 

the community—she has never become 
Is she a 
Does she

True
to speak
only with the filing of naturalization papers.
She is not a citizen, this Lithuanian woman.
Is she a criminal ?
Is she a spy?
Must she be finger-printed, forced to report to the 
every month like a thief on parole? Must she live

of
are the backbone 
a citizen.

criminal ?
love her country less than
patriotism is not measured by the ability
English. Love of country does not begin

a Congressman?

po- 
out

Democracy has nothing in com
mon with the persecution of la
bor unions through the medium of 
anti-trust legislation which is stu
diously withheld from use against 
trusts and monopolies. Democracy 
has nothing in common with fascism 
and cannot be preserved through 
the establishment of fascism.

We shall continue to fight against 
all efforts to wipe out all improve
ments of living standards which 
have been brought about by the so
cial legislation of the past few 
years. Our activities for thę enact
ment of a Federal Health program, 
will, if successful, help to prolong 
life—not cut it short.

Our demand for a housing pro
gram which will begin to clean up 
our slums aims to lift youth from 
the unhealthy surroundings of 
verty—not plunge them into 
mire of the trenches.-

po- 
the

No Future in Flanders
We say democracy can mobilize 

to protect itself and to meet the 
challenge of the period—but these 
measure not with an 
ament program and 
bilization.

We say, let’s all 
mocracy-’s protection.

oversized arm
industrial mo-

fight for de- 
Let’s 

full life for our youth 
home! There is no future 

_ or democracy in Flanders 
. | We believe that we 

serve the interests of the 
the belligerent countries 
we have pledged our solidarity, by 
keeping our nation out of .the con
flict, not by prolonging war through' 
participation, not by taking up guns 
to kill those with whom we have 
common cause.

As we in America take heart 
when we hear of resolutions passed 
by British, Belgian and other youth 
calling for a halt to the war, so 
they must be encouraged to know 
that the youth of America will not 
allow their government to drag 
them in, will continue to cry out 
for a halt to the war, will seek 
a peace which will bring the bene
fits of democracy to the millions 
who now suffer and sacrifice their 
lives, 
best’ 
hood.

win a 
here at 

for youth 
Field.
can best 
youth of 

to whom

Such action represents the 
kind of international brother

will

lice 
the rest of her few years with the constant* fear of the con
centration camp before her?

—o—
The fathers and mothers of my friends are loyal Ame

ricans. I know them. I place more value upon their patriot
ism and sincere ,love of this country than I place upon the 
passing loyalties of careerist politicians.

And yet—these same men and women, true Americans, 
are the objects of vicious attacks designed to stir up animosi
ty and hysteria among the American people, clearing the way 
for suicidal involvement Jn war.

—o—
Anti-alien bills calling for the registration and finger

printing of all aliens have been introduced in Congress and 
various State Assemblies.

Designed to stir up hysteria, such legislation seeks to 
frighten every American into seeing a fifth columnist under 
every bed and around every corner.

But this is America.
We have no room for betrayers of democracy who seek . 

foment such hysteria as a prelude to war.
All efforts to use the alien-gag as a method of de

stroying American civil liberty must be smashed.
Each Lithuanian American youth organization has a vi

tal interest in the anti-alien bills. They must be broken. They 
must not pass..........

This is the death watch on freedom and democracy.
Send letters to your Congressmen and Assemblymen— 

each effort to curtail the rights of the foreign-born is an 
attempt to place our parents in concentration camps. Each 
anti-alien bill is a step to divide the American people through 
hysteria and to push us into war.

to

Unions Join in
Peace Drive For Profiteering

Trusts Use War

SEATTLE. — A six-cent differen 
tial in the price of imported gaso
line exists between Quebec and 
British Columbia, it was reported 
by’ Dr. J. Lyle Telford, mayor- of 
Vancouver .recently banished from 
the air lanes because he proposed 
a municipal supply station to crack 
the powerful oil monopoly.

RICHMOND, Cal.— “The whole 
thing smells bad,” declared AFL 
and CIO unionists of the European 
war and efforts to involve the Unit
ed States, as they set up machinery 
for a broad anti-war movement in 
this industrial dty.

Called together by The Yanks 
Are Not Coming Cofnmittee of Rich
mond, 17 delegates from two AFL 
unions, three CIO unions, the Work
ers Alliance and several fraternal 
groups voted to adopt the Declara
tion of Peace written by Mike Quin, 
the author of the “Yanks” pamph
let.

Rep. Vito Marcantonio was con
gratulated for his anti-war stand 
in Congress, in a resolution to be 
sent to participating organizations 
for concurrence.

The conference voted to set up a 
coordinating committee of nine 
members to be composed of perma
nent delegates from the participat
ing organizations, to carry on lo
cal activity for peace and in de
fense of civil liberties. This com
mittee was authorized to issue a 
monthly bulletin for mass distribu
tion.

Attempts of the government as
serted at war for democracy, to 
force the monopoly to shave their 
swollen profits were met with open 
defiance of the provincial govern
ment. The threat of the War Meas
ures Act hovers' 
workers who are 
conscription. Yet 
refused to involve 
the oil monopoly
tempts to curtail its profits.

over Canadian 
fighting against 
the government 
the act against 
who defied at-

A survey of taxation made by 
Mayor Telford revealed oil compa
nies are bearing a slim share of the 
cost of government.

“I made a request from our comp
troller regarding the total taxation 
from every possible source. The 
highest they can bring it up to, in
cluding leases, direct and indirect 
payments, is about $140,000. Yet 
three department stores alone pay a 
grand total of $334,231.20.

“Qu*\e frankly, it seems incred
ible to me that the city should re* . 
ceive only such small amounts of 
revenue from the oil companies,” 
Mayor Telford said.

It Is a Job 
not be easy to stick to’ It 

our program for the defense of de
mocracy—we know. The enemies of 
peace and of youth will increase 
their, attacks. But we shall not 
weaken. With every passing day, 
new forces join our ranks; we 
grow more confident of victory. 
We have our allies and their names 
are not Churchill or Reynaud ei
ther.

Their names are: labor, the ne
gro people, the great farming pop- 

the hounding of political minorities, ulation, the mothers and fathers 
with the attack of defenseless na- who suffered in the last war and who 
tionalities within our- borders. will refuse to see their sons and ARE NOT COMING..

No, the 
volvement 
any hope 
problem of unemployment, 
more correct .to say that the un
neutral position and hysterical pro
nouncements 
presents the gravest threat today 
to all efforts to improve the econ
omic welfare of our people and 
youth, to all efforts to maintain 
gains 
made.

of our • government

which organized labor

our 
the 
has

Preserve Democracy! 
say that democracy has 
in common with the stifling

no-We 
thing 
of opinion and free speech, with

daughters suffer in this one.
Together with them we will con

tinue to say:
Pass the American
Extend the Social

gram.
Protect the Rights
Give all Americans

Vote — Abolish the
Free rights to the

Pass the Anti-Lynching Bill.
And most important of all:
Don’t make any Plans for Us

Over There — FOR THE YANKS

Youth Act.
Security Pro-

of Labor, 
the Right 

Poll Tax. 
Negro people.

to
ai

“Vegetable sheep” is what New ; 
Zealanders call Haastia plants, 
whose rounded gray masses make 
the mountainsides appear to be 

dotted with sheep.
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Stockholmo Dienraščiai
*

Spauda švedai yra tikrai 
turtingi. Iš viso Švedijoj iš
eina per du šimtu dienraš- 

sčių. Jie visi, žinoma, spaus
dinami tik švedų kalba. 
Svetima kalba išeinančio 
dienraščio Švedijoje visai 
nėra ir niekas čia jo ne
pasigenda. Švedija jokių 
tautinių' mažumų neturi, o 
čia gyveną užsieniečiai yra 
tik svečiai ir todėl savo 
laikraščių jie neleidžia. Iš 
dviejų šimtų dienraščių 
Stokholme išeina tik de
šimts. Visi kiti išmėtyti po 
plačiausią Švedijos provin
ciją. Tokio didumo mieste, 
kaip mūsų Ukmergė, išeina 
net keli dienraščiai. Kiek
vienas apskritis leidžia 
dienraštį, skirtą kaimo rei
kalams. Dienraščiams plis
ti Švedijoje padeda trys 
svarbiausios prie ž a s t y s : 
spaudos laisvė, gerai orga
nizuotas pašto susisiekimas 
ir Švedijos gyventojų eko-| 
nominis pajėgumas.

Aštuoni Stokholmo dien
raščiai išeina rytais, apie 
6-7 valandą, ir du po pietų 
apie 2-3 vai. To paties 
dienraščio leisti kelias lai
das čia nepraktikuojama. 
Pav., net pats didžiausias 
ir įtakingiausias dienraštis 
“Dagens Nyheter” per die
ną išeina tik vieną kartą. 
Tačiau beveik visi Stokhol
mo dienraščiai turi dvi lai
das, vieną, skirtą miestui ir 
jo apylinkėms, o kitą—toli
mąja! provincijai. Miestui 
skirtoji laida taikoma mies
to gyventojų reikalams, ji 
turi 24, 30 arba net 40 pus
lapių, o provincijos, arba 
kaip čia vadinama nationa- 
lupplagan, — 16, 20 arba 
24. Į provincijos laidą ne
dedami vietinių reikalų ir 
pramogų skelbimai, o taip 
pat vietinio pobūdžio ži
nios. Provincijos laida yra 
visu trečdaliu pigesnė. 
Stokholmo ir, apskritai, 
Švedijos dienraščiai turi 
savo tautinį veidą, su ku
riuo mums labai pravartu 
arčiau susipažinti.

Redakcijos Organizacija
Švedijoje arba Ameriko

je nepakanka pasivadinti 
laikraštininku. Šis pasiva- 
dinimas nėra universalus, 
nes laikraščiui reikalingi 
įvairiausių sričių specialis
tai. Tad ir laikraštininkai 
čia skirstosi į foto ir spor
to reporterius, į kroniki
ninkus, į politikos, litera
tūros, meno, ekonomikos ir 
kitų šakų publicistus. Tad 
juo labiau redaktoriai čia 
negali būti universalūs. 
Vyriausias dienraščio re
daktorius turi būti suma
nus politikas; jis prižiūri 
visus vedamuosius ir 
straipsnius, liečiančius vi
daus ir užsienio politiką. 
Redakcijos organizacijoje 
yra šie svarbiausi vienetai:

1. Vyriausias redakto
rius,

2. Redakcijos sekreto- 
rius,

3. Politikos redaktorius,
4. Kultūrinio gyve n i m o 

redaktorius,
5. Vietos žinių redakto

rius,
6. Sporto, įvairenybių ir 

iliustracijų r e d a k to
riai,

7. Laikra š č i o techninis 
redaktorius.

Bet tai dar nereiškia, 
kad redakcijoje dirbtų tik 
septyni žmonės. Pavyz
džiui, “Stokholms - Tidnin- 
gen” kultūrinio gyvenimo 
skyrių redaguoja keturi 
žmonės, vienas iš jų vadi

nasi redaktoriumi, kiti re
daktoriaus padėjėjais. Di
džiųjų dienraščių redakci
jose nuolatos dirba net iki 
20 žmonių. Darbas tarp jų 
griežtai pasidalintas. Poli
tikos skyriaus redakcijoje 
taip pat dirba keli žmonės. 
Redakcijų patalpos tam 
darbui pritaikintos ir viens 
kitam ten negali maišyti. 
Intersantų reikalus, redak
cijos susirašinėjimą, siun
čiamus ir gaunamus prane
šimus, archyvą tvarko se
kretorius.

Užsienio Informacija
Švedai turi gana organi

zuotą ir prityrusių žmonių 
tvarkomą telegramų agen
tūrą TT, kuri teikia vidaus 
ir užsienio žinias spaudai 
ir radijui. Šalia šios valsty
bės agentūros veikia dar 
keli privatūs žinių biurai, 
būtent: STB ir Scannews. 
Kai kurie laikraščiai dar 
naudojasi amerikiečių agen
tūrų pranešimais. Pav., 
“Dagens Nyheter” dažnai 
ima žinias iš United Press. 
Be įvairiausių agentūrų 
patarnavimų visi didieji 
dienraščiai turi savo nuola
tinius korespondentus Lon
done, Paryžiuje, Berlyne, 
Romoje, Maskvoje ir kituo
se politinio gyvenimo cen
truose. Tie korespondentai 
vadinasi redaktoriais.

Informacijai iš užsienių i 
teikti yra net trys etetai: 
redaktoriaus, koresponden
to ir bendradarbio. Laik
raščio atstovas, turįs sek
ti vietinę spaudą, rašyti 
jos apžvalgas, komentarus 
ir atrinkti pačias svarbią
sias žinias yra visai teisin
gai redaktoriumi vadina
mas. Tad prie žinių, gau
namų iš užsienio, dažnai 
dedami tokie prierašai: 
“Mūsų Londono redakci
jos,” arba “Mūsų Pary
žiaus redakcijos,” ir tt. 
Korespondento pareigos 
daug siauresnės. Jo parei
ga būti įvykio liudininku, 
daryti pasikalbėjimus, vis
ką matyti savo akimis. 
Bendradarbiai rašo straip
snius daugiausiai savo spe
cialybės srityje. Kai kurie 
dienraščiai turi ekonominio 
gyvenimo, bankų, rinkos 
kainų stebėtojus.

Pranešimai iš užsienių 
siunčiami dažniausiai tele
fonu ir telegrafu. Jeigu 
dėl vykstančio karo kai kur 
tiesioginio susisiekimo ne
galima gauti, redakcijos 
pasistengia pranešimus 
gauti aplinkiniais keliais, 
per kurią nors neutralią 
valstybę. Valstybėse, kur 
spauda yra plačiai paplitu
si, telegramų agentūros tu
ri papigintą tarifą spaudos 
telegramoms ir todėl žinių 
perdavimas ne taip jau 
brangiai kaštuoja. Lietu
vos paštas atskiro tarifo 
spaudos telegramoms, re
gis, neturi. Jeigu- kada 
nors vidaus susisiekimui jį 
įvestų, reikia manyti, mū
sų spaudai tas taip pat ne
mažai pasitarnautų.

Vidaus Informacija
Švedų spaudai iš užsie

nio perduodamos pirmiau
sia tos žinios, kurios kuo 
nors liečia Skandinaviją. 
Apskritai, švedų spauda 
yra perdėm tautinė. Švedi
jos vidaus ir užsienio rei
kalai visuomet dedami pir
moje vietoje. Kas užsieny
je atsitinka, yra antros ei
lės reikalas, svarbiausia — 
kas pačioje Švedijoje. Kiek
vienas įvykis vidaus gyve- 

' nime čia vaizdu o j a m a s

smulkmeniškai. Štai, pav., 
šiomis dienomis švedų abi
turientai pradėjo laikyti 
egzaminus. Regis, toks pa
prastas reikalas, kad pa
prastesnio nė būti nebega
li, abiturientai juk kasmet 
egzaminus laiko. Pirmajam 
švedų kalbos egzaminui 
kiekvienas Stokholmo dien
raštis nepagailėjo mažių 
mažiausia 500 spaudos ei
lučių ir dviejų arba dau
giau klišių. Dienraščiai 
spausdino temas, kokios 
buvo duodamos rašomie
siems darbams, kaip kas 
jas parašė, pasikalbėjimus 
su mokiniais ir mokyto
jais. Laikraščiai vertino 
mokyklų darbą, jų trūku
mus ir laimėjimus. Pirmą 
balandžio buvo įvestos ka
vos kortelės. Nors Londo
ne būtų ir Čamberlainas 
miręs, visvien kavos reika8- 
lai būtų buvę pirmam pus
lapy, nes Čamberlaino liki
mas yra anglų reikalas, o 
kava—švedų.

Kai kurių jaunų valsty
bių spauda lenktyniuoja’ 
pranešimais iš užsienio. 
Korespondentų pranešimai 
ima užkariauti puslapį po 
puslapio. Tai, žinoma, yra 
spaudos laimėjimas, bet tu
rįs pačiai spaudai labai 
kenksmingų ydų. Dienraš
čiai pilni užsienio žiniomis 
ir tušti savo šalies gyve
nimo įvykiais, savo tiražu 
sparčiai kilti negali. Jeigū 
Švedijoje įsigalėtų manija, 
neleistų rašyti savo krašto 
aktualiausiais reikalais, ne
žinia kas su dienraščiais at
sitiktų, netekę skaitytojų, 
jie turėtų bankrutuoti. Šve
das yra geriausiai infor
muotas apie savo šalį. Už
tat, tur būt, jis ir kultūrin
gas ir sąžiningas ir nepa
prastas patrijotas. Švedija 
jam virš visko. Stebint šve
dų spaudą, visai lengva įsi
tikinti, kad tuose kraštuo
se, kur gyventojų reikalai 
spaudoje negali būti atsto
vaujami, spaudos žydėji
mo nėra ko laukti.

Literatūros Meno
° Kronika

Naujai, vidutinės vertės 
knygai, kiekvienas Stokhol
mo dienraštis skiria mažų 
mažiausia tris šimtus eilu
čių. Kas tai? Kritikos, re
cenzijos, reklamos? Ne. Tai 
knygų apžvalgos. Kritiko
mis ir recenzijomis užsii
ma literatūros žurnalai, ap
žvalgomis—dienraščiai. Iš 
apžvalgos skaitytojas turi 
sužinoti, apie ką knygoje 
rašoma, kaip rašoma ir kas 
jam gali būti toje knygoje 
įdomu ir naudinga. Tokias 
apžvalgas rašyti ne bet kas 
gali. Pav., “Dagens Nyhe
ter” dienraščiui apžvalgas 
rašo dr. Fogelkvistas, Šve
dų Mokslo Akademijos na
rys. Tokie knygų reikalais 
straipsniai dedami ne kur 
nors atkarpoje, o atskiram 
literatūros klausimams 
skirtam puslapy, šalia pa-

BRIGHTONIEČIŲ IR PA- 
TERSONIEČIŲ DOMEI

“Laisvėj”, pirmadienio lai
doj, birželio 10 d., penktame 
puslapy tilpo sumaišytos dvi 
koresponde ncijos: Prie 
Brighton, Mass., koresponden
cijos pridėta pabąiga Paterso- 
no, N. *J., korespondencijos. 
Labai atsiprašome tų kolonijų 
draugus korespondentus ir 
skaitytojus už tą nelemtą su
maišymą.—Rytojaus “Laisvėj” 
abi tos korespondencijos bus 
perspausdintos taip, kaip jos 
buvo parašytos.

“L.” Red.
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čių svarbiųjų straipsnių. 
Švedų knyga jokiu būdu 
negalėtų nusiskųsti, kad ji 
spaudos mažai tepastebima 
ir neteisingai vertinama.

Šalia literatūros naujie
nų beveik kasdien dedamos 
meno: tapybos, skulptūros 
ifr grafikos apžvalgos. Jei 
kuris dailininkas sukūrė 
didesnį paveikslą, to pa
veikslo fotografija pateks 
beveik į visus vietos dien
raščius. Straipsniuose bus 
rašomos to paveikslo ap
žvalgos, įvertinimai, žinios 
apie autorių, pasikalbėji
mai su juo. Taigi, atydžiai 
besekant švedų spaudą, ga
lima pažinti visus žymes
niuosius, o taip pat ir de
biutantus švedų dailinin
kus. Koks nors naujas ar
chitektūros kūrinys taip 
pat esti spaudos pastebi
mas ir įvertinamas.

Kiti Dienraščių Skyriai
Sporto reikalams Stok

holmo dienraščiai kasdien 
skiria 3-5 puslapius. Sporto 
skyriaus redaktorius ir re
porteriai tarnauja tik spor
tui, kitų pareigų jie netu
ri. Sportas, kaip ir kiek
vienas kitas visuomeninis 
sąjūdis, reikalingas propa
gandos; tą atlieka dienraš
čiai. Ir greičiausiai nėra ki
tos šalies, kur sportas taip 
būtų paplitęs, kaip Švedi
joje.

Teatras, muzika ir filmą 
turi savo puslapį. Skaity
tojai turi žinoti, kas ku
riam teatre vaidinama, ko
kia programa muzikos rū
muose, muzikos akademi
joj ir operoj. O filmų juk 
nepaprasta daugybė. Tarp 
gerų juk pasitaiko ir nie
kam tikusių. Laikraštis tu
ri padėti atrinkti iš gerųjų 
tik pačias geriausias. Tam 
reikalui dienraščiai turi 
nuolatinius filmų recenzen
tus. Jeigu laikraštis naujai, 
pasirodžiusios filmos nesu
spėja parencenzuoti, recen
zentas neturės ramybės: 
jam skambins skaitytojas 
ir klaus: ar verta eiti žiū
rėti tos filmoš, ar ne.

Visi švedų dienraščiai tu
ri ir šeimos naujienų sky
riaus. Ten dedami atsitiki
mai šeimos gyvenime: ves
tuvės, sužiedotuvės, gimi
mai, mirimai, persiskyri
mai, amžiaus sukaktuvės ir 
visa kita. Ten pilna vedu
sių, susižiedavusių, am
žiaus sukaktį švenčiančių 
fotografijų.

Skaitytojų laiškai čia 
taip pat labai madoje. 
Kiekvienas pilietis, jei jis 
turi ką pasakyti, gali para
šyti neilgą laišką, ir jis bus 
atspausdintas. O “Dagens 
Nyheter” turi specialią ma
žojo interviu skiltį, kur re
porteris kasdien užkalbina 
žmogų iš publikos. Ten kal
ba ir profesoriai ir šlavi
kai. Visuomet įdedama ir 
kalbančiojo fotografija. 
Taip sakant, toje skiltyje 
dedamas balsas iš publikos. 
Reikia pripažinti, jis esti 
trumpas ir visada įdomus.

Ir pagaliau skyrius lais
vajai valandai. Įvairenybės, 
karikatūros, juokai, mįslės 
ir t. t. .

Sekmadieniais Stokhol
mo dienraščiai taip pat iš
eina. Ir dar su didžiuliais 
priedais, juk sekmadienį 
žmonės laisvi ir todėl gali 
daugiau .skaityti.

J. Jurginis.

Paryžius. — Prancūzai 
praneša, kad jų orlaiviai 
bombardavo vokiečių fabri
kus Berlyno priemiesčiuose.

(Vokiečiai tatai, užginči
ja; sako, kad Berlynas ne
paliestas.)

Antradienis, Birželio 11, 1940 
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ESTAI PATENKINTI 
PREKYBOS SANTY

KIAIS SU SSRS

Estijos Sovietų Sąjungos 
prekybos rūmų Suvažiavi
me Estijos ūkio' ministras 
Seppas pasakė kalbą, ku
rioje plačiai .nušvietė nau
jus Estijos prekybinius 
santykius su Sovietų Są
junga po 1939 metų rugsė
jo mėnesio derybų užbaigi
mo. Jis pabrėžė, kad nu
matytas prekių mainų tri
gubas padidėjimas jau bu
vo pasiektas per pirmus še
šis mėnesius po naujos su
tarties įsigaliojimo. Toliau 
ministras pareiškė, kad Es
tija per metus gali iš So
vietų Sąjungos įsivežti 
daugiau prekių, negu už 40 
milijonų kronų. Galima ti
kėtis, kad tranzitas per 
Estiją žymiai padidės. 
Naujas Estijos Sovietų Są
jungos prekybos santykių 
laikotarpis žada įvairių 
galimybių. Prekybos rūmai 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
prekių mainų padidėjimas 
tarp Estijos ir Sovietų Są
jungos sveikinamas su di
deliu pasitenkinimu ir reiš
kiama vilties, kad prekių 
mainai ir tranzitas dar žy
miai padidės.

lė, kurioje telpa 250 žmo
nių. Erdviose Darbo Rūmų 
mokyklų patalpose dviem 
pamainom gali mokytis iki 
600 asmenų. Be to, čia yra 
įrengti kambariai ekskursi
joms apsistoti, kuriuose 
žiemos metu gali nakvoti 
iki 100, o vasaros metu net 
iki 250. Darbo Rūmų na
muose dar yra įrengta di
džiulė . valgykla, kur gali 
kasdien valgyti iki 1,200 
žmonių. Skaityklos ir bib
liotekos patalpa pakanka
mai erdvi ir joje telpa apie 
200 žmonių. Visose Darbo 
Rūmų namų patalpose vie
nu metu gali sutilpti per 
2,200 interesantų. Namams 
pastatyti buvo sunaudota 
13 milionų kilogramų įvai
rios statybinės medžiagos, 
kuriai pervežti reikėtų 900 
vagonų arba 25 traukinių. 
Darbo Rūmų namai su vi
sų įrengimu kaštavo apie 
1,250,000 litų, kas, palygi
nus su kitų panašių rūmų 
statyba, skaitoma nebran
gu.

nesupranta, kad 1940 metų 
karas—žaibo karas, tai nė
ra 1917 metų karas?

Jeigu generolo Reilly ir 
militaristo Pratt tiesa ap
siginklavimo reikale, tai 
kam Jungt. Valstijų valdžia 
perleidžia orlaivius, kanuo- 
les, šautuvus, ginklus ir 
amuniciją iš savo armijos 
dėl Anglijos ir Francijos? 
Nejaugi Anglijos ir Fran
cijos imperialistų reikalai 
yra artimesni ir svarbesni, 
kaip savo šalies? Argi ne
pasimokyta iš Norvegijos, 
kuri atidavė ginklus Fin- 
liandijai, o pati neturėjo, 
kada ją užklupo Vokietija? 
Argi nepasimokyta iš Ang- 
glijos, kuri atidavė 10,000 
minų prieš tankus Finlian- 
dijai, o pati jų neturėjo 
Flandrijoj prieš vokiečių 
tankus? Ką darys Ameri
ka, jeigu ji, ginkluodama 
Angliją ir Franci ją, pati 
nusiginkluos, ir įsivels į ka
rą su Japonija?

Valst Sūnus.

“Darbo Rūmy” Namai
Kaunas. Neseniai įvyko 

iškilmingas Darbo Rūmų 
naujų namų atidarymas. 
Namai buvo pradėti staty
ti 1938 metų birželio 23 d. 
ir galutinai baigti š. m. ba
landžio mėnesį. Darbo Rū
mų namai tuVi 25,000 kubi
nių metrų talpos. Bendras 
grindų plotas yra apie 4,- 
000 kv. metrų. Viena teat
ro salė turi daugiau kaip 
2,900 kubinių metrų 
talpos. Šioje salėje yra 
įrengta 700 sėdynių nuola
tinių vietų, o reikalui es
ant, galima dar pristatyti 
iki 100 kėdžių, o pora šim
tų žmonių gali sutilpti sto
vėdami. Sporto salė užima 
apie 700 kubinių metrų. 
Čia vienu metu gali spor
tuoti apie 50 žmonių. To
liau eina kultūros klubo sa

Washington. — Generolas 
Pershing ragino Amerikos 
valdžią greičiausiai duot 
kuo didžiausios ginklų pa
galbos Anglijai ir Franci j ai 
prieš vokiečius.
MILITARISTAI A PI E

AMERIKOS APSI
GINKLAVIMĄ 

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
kam Roosevelto valdžia ir 
turčiai stumia Ameriką į 
karą? Nejaugi jie mano, 
kad įsivėlus karan, tai prie
šas lau|cs, kol Amerika su
mobilizuos armiją, išlavins, 
apsiginkluos? Nejaugi jie

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartinės naujos europinės karės 
spalvuotą žemlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 35c., arba 3 
setai už $1.

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

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.
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HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

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

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH. 0228
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DIDIEJI ‘LAISVĖS’ 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
Rengėjai prašo iš anksto platinti šio pikniko bilietus.

-----------............. -----------------------------------------------

Brooklyn, N. Y., Liepos 7 July
KLAŠCIAUS CLINTON PARK

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

Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus ir Jdhnny Nevins 
Orkestros

Programoje dalyvaus visi didžiojo New Yoiko apylinkes Chorai

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



Antradienis, Birželio 11, 1940.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
TRU-EMBER FUEL CO., INC.

485 pRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

Waterbury, Conn

Alus,

flE

Pittston, Pa
IMCMVtM OntiumcCO

Iš

ligoni- 
lauko;

Sužeisti pereito 
nėj Aspinwall, 
iš to lauko, iš

kad 
šali
nes
yra 

dele-

karo veteranai kariuomenes 
Pa., dėmisi žiniomis iš karo 
kurio jie sugrįžo amžini invalidai.

Mass.
d. lankiausi
Buvo sureng- 

Ją
Darius 

Lietuvių

tačiau, kurie draugai 
rūpestingai svarstė

Pakėlus draugam 
apie pikniką, kuris 
birželio, dviejų aps-

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

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

WWW

Mūsų Naujienos
Birželio 5 d. įvyko. LDS 49 

kuopos susirinkimas naujoj 
vietoj, 103 Green St. Buvo la
bai neskaitlingas, gal kad 
naujoj vietoj nepriprasta. Bet 
nors neskaitlingas buvo susi
rinkimas, 
dalyvavo, 
reikalus, 
klausima 
įvyks 16
kričių, LLD ir LDS, išrinko 
tris komisijos narius padėti 
Vilijos Chorui suorganizuoti 
busus -į pikniką. Matės, ant 
vietos draugai pardavė tikie- 
tų. Tikietai nebrangūs, tik 75 
centai j abi pusi, iš Waterbury 
į New Haven ir atgal. Progra
ma, kaip matyt iš apgarsini
mo, bus labai graži. Conn, val
stijos Meno Sąjungos visos 
spėkos dalyvaus: iš Water- 
burio Vilijos Choras, iš Tor
rington, iš Hartford choras su 
orkestrą. Draugas V. .Visockis 
pasižadėjo ne juokais pasiro
dyti.

Naujos Anglijos 
. Žinios

taip dabar greitai atšilo, jog 
ir pavėsyje siekia 90 laipsnių. 
Tai buvo birželio 4 dieną.

Birželio trečią dieną apie 4 
vai. po pietų atsisukau radio 
ant stoties WBRL. Klausau: 
“Communist Party...” (An
gliški sakiniai nesuprantami. 
—.Red.) Birželio 4 dieną gau
nu “Laisvę,” kitaip skamba. 
Earl Browder partijos yra iš
rinktas.

Senas Mainierys.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

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

(136-138)

v. v.
Drau-
turė-

Ispanų Demonstracija prieš 
Angly Ambasadoriy

Madrid, Ispanija. — At
vykus naujam Anglijos am
basadoriui 
re, ispanai 
monstravo 
šaukdami:

Samueliui-Hoa- 
studentai dė- 
prieš Angliją, 

“Gibraltaras ‘tu
ri būt pervestas Ispanijai!”

UŽDRAUDĖ RŪKYT VO
KIETIJOS STUDENTĖM

Berlin. — Vokiečių vy
riausybe uždraudė rūkymą 
studentėm lankančiom uni
versitetus. Sako, moksliškai 
įrodyta, kad moterim yra 
nesveika rūkyti. Be to, gir
di, turite taupyt cigaretus 
kareiviams fronte.

Studentam gi patariama 
kuo mažiausiai rūkyti na
mie.

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH VANAGAS
Puiki Vieta

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

kepimam.
RESTAURACIJA
Sode, visokį gėrimai ir visoki 

valgiai.
ON ROUTE 209

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

a

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\>.nus be jokio mokesčio.
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Brockton,
Birželio 2 

Brockton, Mass, 
ta Darius-Girėnas diena,
surengė So. Bostono 
Postas ir Brocktono 
Bakūžės komitetas. Visos ce
remonijos atsibuvo Brockton 
Fair Grounds. Publikos susi
rinko daugiau kaip tūkstantis.

Vieta be galo didelė ir la
bai švari. Pasivaikščioti visi 
keliai derv£ lieti; medžiais vi
sur apsodinta. Lietuviška Ba
kūžė tai tikras lietuviškas pa
puošalas tame parke. Arkitek- 
tų beveik pilnai išlaikytas lie
tuviškas stylius. Nors stogas 
nedengtas šiaudais, bet asfal
tai taip sukombinuoti, kad vis
tiek ji atrodo, jog samanota.

Programa visai tokia nebu
vo, kokia buvo garsinta ir ta 
pati baigėsi skandalu. Garsin
ta buvo ve kaip:

—Legionierių paroda. 11:00 
a.m. Prasidės nuo kampo 
Ames ir Intervale Sts. iki šv. 
Roko bažnyčios. 11:30 a.m. 
šv. mišios šv. Roko bažnyčioj. 
(Iš bažnyčios būtų maršavę 
skirtingom gatvėmis per visą 
miestą.)

Šis skelbimas parodo, kad 
rengėjai išankšto buvo susita
rę su klebonu švagždžiu to
kias apeigas turėti. Bet dėl 
man nežinomų priežasčių, ma
tomai, įvyko koks nors nesu
sipratimas ir kunigas švagž- 
dys neįsileido legionierių į 
bažnyčią ir nelaikė mišių už 
žuvusius didvyrius.

Kada publika sumaršavo 
prie Lietuviškos Bakūžės ir 
prasidėjo programa, tai Legi
ono adjutantas Jonas J. Ro
manas pradėjo be pasigailėji
mo tarkuoti kleboną. Bet ka
da Romanas pradėjo tarkuoti 
kleboną, tai prie jo prišoko 
legiono komandierius Stan
kus, šalna ir Kašėtaitė, pradė
jo jį lupti nuo kalbomo pasto
lio, tuom norėjo nutraukt jo 
kalbą. Bet Romanas nužėrė 
juos atgal ir užbaigė savo kal
bą. Jo kalbą verčiant į lietu
vių kalbą, gaunasi maždaug 
taip:

“Draugai, šiandie mes čia 
susirinkome atiduoti pagar
bą tiems, kurie paaukavo sa
vo gyvastis dėl mūsų Tėvynės, 
ir tiem, kurie nekaltai žuvo 
karo lauke, dabar ilsisi kapuo
se ramiai.

“Prisilaikant metinių tradi
cijų, Stepono Dariaus Postas 
kas metas šį sekmadienį, kaip 
atminčiai, susirinkdavom visi 
ir po komanda maršuodavom į 
bažnyčią ir prieš altorių atsi
klaupę malda atidavėm pa
garbą tieną draugams, kurie 
yra išsiskyrę iš mūsų, šį me
tą tokias apeigas sutarėm at
laikyti Brocktone, šį paskuti-

Už tai, draugai, į darbą, 
kas gyvas!

Taip pat kuopa nutarė, 
kitas susirinkimas būtų 
kiamas su atvirutėmis, 
ateinantis susirinkimas 
svarbus. Reikės išrinkti 
gatus į 10-tą LDS Seimą.

Per Conn, valstijos nekurias 
vietas 4 birželio naktį perėjo 
smarkus lietus su perkūnu. Iš
plovė poselius iš dirvų. Vieno 
ūkininko, Frederick II. Gil
lette, Watertowne, netoli Wa- 
terburio, darbininkas iš ryto 
atėjęs karvių milžti, rado ban- 
dodaržyje devynias karves 
perkūno užmuštas. Iš vienuo
likos karvių, gyvos liko tik 
dvi. Ir tos per kelias valan
das neprisiėmė maisto.

Waterburietis.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

Special

pareiškimą 
didelis 

moralis 
elgesiu

nį penktadienį klebonas mums 
pranešė, kad jokio Amerikos 
Legiono, podraug ir Stepono 
Dariaus Posto jis nepriims į 
savo bažnyčią, kurie melstųsi 
už mirusius. Mes labai apgai
lestaujame, kad tokiam pra
kilniam mieste, kaip Brockto- 
nas, atsirado pirma bažnyčia, 
kuri neįsileidžia veteranų or
ganizacijos su jos emblema, 
kuri reprezentuoja mūsų šalį. 
Tas prieštarauja simboliui, dėl 
kurio mes gyvename, dirbame 
ir mirštame, čia paneigta ša
lies laisvė. Laisvė žmogaus, 
siekiančio gera valia teisingu
mo; varžymas laisvės ir demo
kratijos.”

Už tokį viešą
Romanui priklauso 
kreditas, o klebonui 
smūgis. Tokiu savo 
klebonas pasirodė labai nekul
tūringu. Kiekviena valstybė 
gerbė ir gerbs tuos, kurie pir
moj eilėj stovi šalies gynimo, 
nes nuo jų narsumo ir pasi
ryžimo priklauso valstybės 
saugumas. Matomai, klebonas 
yra ant tiek sukempėjęs, kad 
tokių dalykų negali matyti. O 
gal jis vadavos tik tuo, kad 
poste priklauso visokių pažiū
riu žmonių ir jo bažnyčia per 
šventa tokiem atskalūnams? 
Bet vistiek jis tuomet panei
gia patį Kristų, kuris jieškojo 
paklydusios avies: Neveltui 
keli metai tam atgal jis gerai 
gavo lupti nuo parapijiečių.

Gerą pasakė prakalbėlę bu
vęs komandierius V. Rimkus. 
Jis visu entuziazmu kvietė vi
sus, kad protestuotų prieš pa
stangas įvelti šią šalį į Euro
pos imperialistinį karą. Jį pa
sekė dabartinis komandierius 
S. Stankus. Tai atrodo; kad 
postas priešingas šiam karui. 
Kitų kalbos buvo nesvarbios.

Iškėlus Amerikos ir Lietu
vos vėliavas, posto benas su
grojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Atminčiai Dariaus- 
Girėno sudėta vainikai ir mi
rusioms Legijono nariams po 
gėlę.

Šiame išvažiavime mūsų 
draugės gana smarkiai platino 
Maynardo “Laisvės” pikniko 
įžangos tikietus. Dabar tik ir 
laikas juos išplatinti.

Jaunutis. ,

Amerikos Lietuvių Kongre
so Pikniko

Piknikas įvyko birželio 2 
dieną. Diena pasitaikė pras
ta, po biskį lynojo. Iš kitos 
pusės, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 12-to Apskričio pik
nikas įvyko ketvirtadienį 
prieš mūsų pikniką. Taigi, 
piknikai vienas paskui kitam 
negerai, negali būti pasekmin
gi. Tad mūsų piknikas nebuvo' 
pasekmingas.

Parko savininkas pamatęs, 
kad • pas mus žmonių mažai, 
sakė, “rengkite pikniką kitą 
dieną už tą pačią randą, da
bar nieko neimsiu.”

Piknikas Kongreso skyrių 
įvarė į skylę.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbA'sai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

DIDŽIAUSIAS™1 Jos ESAIE
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GENERAL ELECTRIC

n

Kaip pirma buvo vis šalta,

?

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Junior Deluxe Portable

Deluxe Noiseless Portable

tni tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre ire tre i

$5
$5

5

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

'*4

■d

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

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

Nuskandino Didelį Angly 
Laivą “Carinthia”

London. — Anglų vyriau
sybe pranešė, kad vpkiečių 
submarinas sunaikino ke
leivinį Anglijos laivą, “Ca
rinthia,” 20,277 tonų. Šis 
laivas paskutiniu laiku bu
vo ginkluotas kaip pagalbi
nis šarvuotlaivis.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA 
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

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

DidelS 8 ku. I>ėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai I’irkinys!

TU/TK THE KU//

Tuojau užsisakykite per “Laisvę, 
neš “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.
$67.50

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

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

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

VISOS DĖŽUTĖS PLIENINĖS. 
NERCDĖJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas. Šaltumo rodyklė. 
Vidute šviesa. Daržovėm klėtka. 
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 4-8734

SKELBKITES “LAISVĖJE”
A
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LDS 1-ma Kuopa Jai Skirtą 

Kvotą Išpildė su Kaupu

ketvir-
“Lais-

rengi- 
kad

šiame Susirinkime Perstatė 11 
Naujų Narių 

Susirinkimas įvyko 
tadienį, birželio 6 d., 
vės” svetainėj.

Draugiško vakarėlio 
mo komisija raportavo,
narių dalyvavo neperdaugiau- 
sia, bet buvusieji — užsiga
nėdinę. Buvo ir svečių. Iš to
limų vakarų, iš antrojo did
miesčio, Chicago, Ill., d. L. 
Prūseika pasakė tinkamą pra
kalbėję susipažinimo senų na
rių su naujais klausimu. Drg. 
J. Grybas, iš rytinių valstijų, 
sveikino brooklyniečius ir ra
gino pralenkti kitų susivieni
jimų čia gyvuojančias kuopas 
narių skaičiumi, kaip jie pa
darė savo mieste — Norwoo- 
de. Drg. R. Mizara, LDS 
prezidentas ir LDS 1-mos kuo
pos narys, pažymėjo, kad nau
ji nariai pas mus privalo jaus
tis namiškiais esą, .turi 
pirmas eiles ir veikti, 
pavyzdžiui, veikia J. 
ir kiti.
• Draugiškas vakarėlis 
nuotaikus, nariai
praleido vakarą ir dar liko 
kuopai pelno $4.45.

Ateities žiedo Vaikų Moky
klos komisija raportavo, kad 
mokinimas pertrauktas per 
vasaros sezoną. Bet draugi
jėlė gyvuoja po globa LDS 1- 
mos kuopos. Reikalui esant 
galima vaikučius ir tėvus 
sišaukti. Prie progos bus 
daroma. Manoma surengti 
nors išvažiavimą sykiu

atstovas J. E. Gužas rapor
tavo, kad dabar daugiau, ne
gu kada nors Amerikos isto
rijoj, reakcionieriai rengiasi 
ateivius persekioti: registruo
ti, pirštų antspaudas imti, 
įvesti pasportų sistemą. Kad 
tą viską atremti, komitetas 
rengia masinius susirinkimus, 
protestuoja prieš reakcionie
rių užsimojimą. Tą turėtų 
greitai daryti ir atskiros tau
tos bei organizacijos. Ateivių 
Gyn. Komitetui paremti me
džiaginiai birželio 9-tą su
ruoštą keturių Pabaltijos 
tautų '— lietuvių, latvių, estų 
ir suomių — piknikas, kurio 
visas pelnas skiriama ateivių 
gynimui. Mūsų LDS 1-ma kuo-

pa rėmė tą prakilnų darbą, 
nariai platino tikietus, davė 
darbininkų dirbti piknike, di
delis būrys narių .. dalyvavo 
piknike.

Kuopoj randasi viena ligo
nė — Tęsė Vasikoniūtė. Susi
rinkime kilo daugis pastabų ir 
diskusijų, kad tą ligonę matė 
gegužės 19-tą kriaučių reng
tam pokily ir kitur. Nutarė 
pašalpą sustabdyti nuo gegu
žės 19 d.

J. Grubis perstatė 9 naujus 
narius, S. Griškus 2. Viso 
kuopa turi suvirš 300 narių. 
Garbė lietuviams priklausyti 
tokioj didelėj LDS 1-moj kuo
poj. Prisirašykite suaugusieji 
ir jauni, ir savo vaikus pri
rašykite. Galima įrašyti 
3 metų vaiką iki 60 m. 
augusį.

Geo. Kuraitis,, Koresp.

ares-
5 Viešbučių Amatų Ta- 
nariai už pikietą prie 
Gotham. Seniau prie 
Savoy buvo areštuoti

Or-

IW0 Turėjo Dieną 
Pasaulio Parodoj 

-----------------------------t

Tarptautinis Darbininkų
dinas apvaikščiojo atidarymą 
Penktosios Načionalės Kon
vencijos su didelėmis’ iškilmė
mis Pasaulio Parodoj birželio 
8-tą, dalyvaujant 4,000 publi
kos, tautinėm grupėm masinėj 
programoj, ir geriems kalbėto
jams.

Vito

AREŠTUOJA VIEŠBUČIŲ 
PIKIETUS

Pereitą penktadienį 
tuoti 
rybos 
Hotel 
Hotel 
6-ši.

Demonstracijos buvo šauk
tos tikslu gaut kontraktus iš 
savininkų tų viešbučių, ku
rioms unija oficialiai pripa
žinta tarpininku kolektyvėms 
deryboms.

Komunistų Partija jau su
kėlus $15,000 partijos rinki
mų fondan, gi oficialiai va
jus bus pradėtas tik birželio

nuo
su-

stoti į 
kaip, 

Grubis

Marcantonio, newyor- 
atstovas Jungtinių 
kongrese, buvo su-

Pikietavo Republikonų ir 
Demokratę Partijas

Darbo Unijų rįaryba Praša
lint Nedarbui iššaukė masi
nius pikietus - demonstracijasbuvo i . . ... i, . prie senųjų partijų — demo-

I kratų ir republikonų — rasti- 
, nių ,New Yorke, pereitą šeš- 
| tadienį.

Pusė 12-tos ryto, pi kietai iš 
47 unijų, CIO ir AF of L, 
pasirodė 
Partijos 
42nd St. 
siau —

Demokratų Partijos valstijinės 
raštinės, 43rd St. ir Madison 
Avenue.

prie Republikonų 
valstijinės raštinės,

Čia pasiskirstė pu- 
kiti numaršavo prie

Šiandien Apjungiama 
Važiuotės Linijos

Į abi raštines pasiųsta de
legacijos su protestais prieš 
kapojimą paskyrų WPA dar
bams, pasmerkė $5,000,000,- 
000 karo programą ir 
lavo, kad kongresas 
paskirtų pakankamai 
trim milionam darbų 
biams.

reika- 
tuojau 
pinigų 
bedar-

“New Masses” Rengia 
Įdomu Vakarą

lai- 
dė- 
ži-

šu
tas 
kur 

su 
LDS 1-ma kuopa. Užbaigiant,
mokiniai buvo pavaišinti. Mo
kiniai gavo atestatus su pažy
mėjimais, o geriau atsižymėję 
gavo geros vertės dovanas. 
Kuopos vardu tariu ačiū kal
bos ir rašybos mokytojui 
Baranauskui, kuris daug 
ko pašventė ir energijos 
jo, ir dainų mokytojai A. 
linskaitei.

LDS 5-jam Seimui prisiren
gimo komisija raportavo, kad 
Seimas įvyks rugpjūčio (Aug.) 
24, 25. 26, 27, 28, 29 ir 30-tą, 
Liet. Am. Piliečių Kliubo sve
tainėj. Pirmas parengimas 
pasitikimo ir susipažinimo de
legatų įvyks toi svetainėj, kur 
bus seimas, Pil. Kliube, 280 
Union Ave. ir Stagg St. Bus 
ir daugiau * parengimų ir iš
važiavimų, apie kuriuos pa
stebėsime organe “Tiesoj” ir 
dienraštyj “Laisvėj.” taipgi 
programose, kurios bus pada
rytos knygelės formoj, su dau
gelio biznierių pasiskelbimais.

Mūsų LDS 1-mos kuopos 
programai rinkėju apgarsini
mų iš biznierių apsiėmė d. 
Vaznis. Taipgi ir kitos kuopos 
turės savo rinkėjus.

Kitą svarbų dalyką pažy
mėjo komisiia, tai gavimą de
legatams nakvynių. Mūsų kuo
poj buvo išdalintos kortos už
registruoti, kiek delegatu gali 
priimti, vyrų ar moterų, ir ant 
kiek ilgo laiko. Komisiia pra
šo visų brooklyniečių ir apy
linkės lietuvių glaudžiai ko- 
operuųti gavime kambarių. 
Kurie turite, ar žinote, kas tu
ri, praneškite LDS Seimo nak
vynių komisijai, 419 Lorimer 
St., antram aukšte.

Ateivių Gynimo Komitetui

Miesto važiuotės linijų ap
jungimas oficialiai užbaigia
mas šiandien, birželio 11-tą, 
kada miestas paims Interbo- 
rough-Manhattan linijas savo 
žinion. BMT linijos buvo per
imtos birželio 1-mą. 
jimas linijų miestui 
$326,000,000.

Šiandien sulaikoma 
mas New Yorko 2nd
nuo 60th St. į šiaurius, ir 9th 
Avė. aukštaisiais gelžkeliais.

Apvieni- 
lėšuoja

važinėji- 
Avenue,

Pradėjo Organizuot 
Chinus Skalbėjus

Skalbyklų Darbininkų Ta
ryba paskelbė streiką prieš 
New Sunlight Wet Wash 
Laundry, 530 E. 20th St., ,N. 
Y. šis esąs pirmas žygis vaju
je suorganizuot chiniečių skal
byklų darbininkus. Manoma 
pasiekt ir 11 kitų stambiųjų 
skalbyklų.

Amerikiečiai Bėga 
iš Europos

Populiarus amerikiečių žur
nalas “New Masses” rengia 
vakarą aiškinti “vidurinės kla
sės padėtį karo krizyje.” 
Kalbėt pakviesti Earl Brow
der ir James W. Ford, ko
munistų kandidatai į šalies 
prezidentą ir vice-prezidentą. 
Taipgi kalbės paties žurnalo 
redaktoriai Joseph North ir 
Ruth McKenney. Savo kvieti
me į tą masinį mitingą “.New 
Masses” redaktoriai pareiškė:

“Labai daug baltakalnie- 
rių darbininkų ir profesiona
lų, kurių mintyse socialdemo
kratų ir buržuazijos vadų 
aiškinimai sudarė neaiškumų, 
laukia išgirst komunistų pozi
ciją tuo klausimu.”

Bilietai parsiduoda žurnalo 
raštinėj, 461—4th Ave., N. Y., 
ir darbininkų knygynuose. 
Kainos 40c ir 75c .

Įvyks birželio 12-tos vaka
rą, Manhattan Center, 34th 
St. ir 8th Avė., N. Y.

Apsivedė
sek-Laivu Roosevelt pereitą 

madienį pribuvo New Yorkan 
720 pabėgėlių nuo karo Eu
ropoj. Laivu Manhattan, pir
madienį, pribuvo virš tūkstan
tis amerikiečių ir ateivių, 
daugelis imigrantų.

R. Opitz, 24 m., Long Is
land City, sulaikytas po $10,- 
000 kaucijos kaltinimu pali
kus svetur motinos automobi
lių po sudaužymo akmens sie
non.

! 34-tas 34-tas

šeštadienį, birželio 8 d 
vai. po pietų Elena Malinaus
kaitė ištekėjo už Charles Lo- 
ges. Pamerge buvo Aldona 
Prosiūtė, o pabrolys, jaunave
džio giminaitis Frederick. 
Tuoj po ceremonijų, jaunieji 
išvyko ant “honeymoon.”

Elena yra duktė brooklynie- 
čių Antano ir Onos Malinaus
kų, kurie yra “Laisvės” skai
tytojai ir rėmėjai.

j Jaunavedžiai grįš už savai
mės laiko ir apsigyvens Flat
bush sekcijoj, Brooklyne. Ge
ros kloties jaunavedžiams!

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

■I

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

PIKNIKAS
Rengia

DR. MARTIN LUTHER DRAUGIJA

Sekmadienį, Birželio 16 June
HOFFMAN PARK

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

šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą

Lankėsi “Laisvėje”
dienomis lankėsi 
ir “Laisvėje” drg. 
Los Angeles, Cal.

U anksto perkant bilietą, 80c Prie vartų, 40c,

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

Šiomis
Brooklyne
Valaitis iš
Jis čion atvyko su žmona ir
sūnumi. Rytinėse valstijose 
jis pagyvens tūlą laiką. Va
laitis kadaise buvo Brooklyno 
gyventojas.

Garsinkite savo bizni dien 
ražtyje “Laisvėje’*.

Valstijų 
tiktas ir atkartotinai sveikina
mas audringomis ovacijomis ir 
atsistojimu už puikią prakal
bą ir nedvejojantį, griežtą pa
sisakymą prieš karą, prieš 
persekiojimą ateivių ir mažu
mų. Jisai šaukė:

“Amerikonizmo 
šia sudėtimi yra 
laisves negali būti 
rikonizmo.”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadienį, 7:30 vai. vakaro,‘bir
želio 13-tą, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St. Narės ir nariai! Visi 
malonėkite dalyvauti šiame susirinki
me, pakalbinkite ir atsiveskite nau
jų narių įrašyti į tą svarbią Liet. 
Literatūros Dr-ją. Taipgi turėsime 
apkalbėti mūsų draugijos bėgančius 
reikalus ir pravesti naujus tarimus. 
—Organizatorius. (131-133)svarbiau- 

laisvė. Be 
tikro ame- 

Jis sveikino IWO
už “priešinimąsi leist mūsų 
šalį įvelt į Europos skerdynę.”

Delegatus ir svečius taipgi 
sveikino Rockwell Kent, gar
sus artistas ir United Ameri
can Artists Unijos preziden
tas. Jis nurodė, kad skirtingų 
tautybių harmoningas darbas 
IWO ribose yra švyturiu Ame
rikos žmonėms, yra instru
mentu apvienyt žmones, neda- 
leist juos padalint į atskiras 
grupes. Artistas sakė:

“Pasišvęskim taikai; mes 
privalom būt karo priešais.”

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

trečiadieni, birželio 12 
P. Burneikio Name, 76 
Visi nariai būkite, nes 
legatą išrinkti j LDS

(136-138)

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

Valdyba.'

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Rakandą Darbininkai 
Balsuos už Uniją

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Lovų Dirbėjų Lokalas 
tas, esąs dalimi United 
niture Workers, CIO, atsišau
kė į Burton Dixie Co. darbi
ninkus, kad .. visi kaip vienas 
dalyvautų ateinantį antradie
nį įvyksiančiuose balsavimuo
se už pasirinkimą unijos. Fir
mos šapoj, 960 Franklin Ave., 
dirba apie 300 darbininkų. 
Rinkimai, Nac. Darbo Santy
kių. Tarybos priežiūroj, bus 
birželio 11-fą, 4 y. po pietų.

Jaunieji Komunistai 
Gauną Daug Narių

140- J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkima's 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 miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svorį ir kalnas.

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

Harlemo Jaunųjų Komunis- 
kuopa, kaip pranešamatų 

spaudoj, bėgiu dešimties -die
nų gavus 17 naujų narių aiš
kindama savo susiedijos jau
nimui, kad “mes nesidomim 
Maginot ir Siegfried linijomis, 
mes pralaušime Mason ir Di
xon linijas.”

Darbininkų Mokyklos 
Vasariniai Kursai

Darbininkų Mokyklos vasa
riniai kursai prasidės liepos 8, 
kaip praneša William Wein- 
stone, direktorius. Jie pritai
kyti studentams ir turintiems 
vasaros vakacijas darbinin
kams. Tęsiasi per 6 savaites. 
Mokina dienomis, šie jau treti 
metai, kaip įsteigė tuos kur
sus. Mokestis $25 už kursą. 
Priima studentus iš visos ša- 
lies.

Informacijoms-aplikacijoms 
gauti adresas: Workers 
School, 35 E. 12th St., New 
York City.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

M

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

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

■»

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

. JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

' stočių BMT Line 
Tel.: Glenmore 5-6191

ROBERT
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892 t 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe
Graham & Manhattan Avės. 

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

ĮSIGYKITE DABAR
Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WafCH

TRADE IT IN FOR A

I7JEWEL 
|BU LOVA

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

__ <
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir pertekto

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




