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KRISLAI
Papa ir Karas.
Sorkininkai.
Plepa Nesąmonę. 4 
Matai, kai Praregėjo.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

■

Popiežius nieko nesaky-' 
siąs apie Italijos įstojimą/ 
karan. Gražiai tylės ir leisi 
upeliais lieti nekaltą katali-i 
kų kraują.

O ten pat, popiežiaus pa
nosėje ir jo globoje, Italijos 
kunigai ir vyskupai pasirai
toję rankoves verbuoja ka
talikus italus Mussolinio, 
kriminališkam karui.

Tai toks šiandien baisui 
katalikų bažnyčios morali* 
nis susmukimas. , /

į seimą. Be
padaręs ir

daugiau nie

Pas mus kalbama, kad 
Grigaitis susiorganizavo SL 
A “kuopą” ir jau išsirinko 
save delegatu 
rods taip esąs 
Strazdas.

Tai' sorkės,
kas. O tie sorkininkai nete
kę visokios gėdos.

Savo kuopoje Grigaitis 
neteko pasekėjų. Bet Sei
man nori pakliūti ir ten 
menševikišką smalą virti, 
kiršinti SLA narius, griau
ti organizaciją.

Sklokos naujas rekrutas ( 
Jonas Buivydas birželio 12 
dienos “Keleivyje” priplepė
jęs labai daug piktų nesą
monių. Nepalieka nei ma
nęs ramybėje. Bando jis 
svietui įkalbėti, būk aš įsa
kęs mūsų frentams Brook- 
lyno kriaučių lokale nomi
nuoti jaunąjį Linkų į biznio 
agentus.

Pasakau: aš jokių įsaky
mų niekam negaliu duoti ir 
nedaviau, jokio susirinkimo 
su kriaušiais neturėjau ii’ 
jokio kandidato nesiūliau. 
Buivydas meluoja.

Kiek girdžiu nuo žmonių, 
tai Į biznio agentus žadą 
būti vyriausi trys kandida
tai, būtent, A. Linkus, Jr., 
A. Bubnys ir J. ' Herman. 
Visus juos pažįstų ir asme
niškai prieš nei vieną nie
ko neturiu.

A. Linkus yra jaunas, pa
stovus vyras, veiklus kriau- 
čiuose ir Amerikos Darbo 
Partijoje. Supranta darbi
ninkų reikalus ir turi juos 
prie širdies.

A. Bubnys yra buvęs 
kriaučių agentu pirmiau. 
Kiek girdėtis nuo kriaučių, 
jis agentaudamas 
kiaulystės neiškirto 
bininkų neskriaudė.

J. Herman irgi
žmogus. Iš Buivydo purvi
no rašto1 suprantu, kad jį 
kandidatu stato Buivydas ir 
skloka. Jie mano, kad jis 
yra jų žmogus ir šoks pa
gal jų muziką.

Hermano nelaimė tame ir 
yra, kad jis nepajėgia at- 
sipalaidot nuo tos beprinci- 
pinės intrigantų klikos.

jokios 
ir dar-

veiklus
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Aišku, kad bus ir dau
giau kandidatų į biznio 
agentus. Kriaučiai patys su
pranta savo reikalus ir iš
sirinks tokį žmogų, kuris 
jų supratimu 
jiems patarnaus.

geriausia

Iš visų kampų 
tai tik skubinasi 
Ir Anglijos, ir Francijos in 
Italijos, ir Jugoslavijos pa
siuntiniai net orlaiviais 
traukia. Gerinasi. Nori tą 
milžiną laimėt savo pusėn. 
O dar taip neseniai jie visi 
sociJizmo žemę apspjaudė.

Bet tas milžinas nepajudi-

diploma-į 
Maskvon.

Vokiečiai Užėmė Paryziy
TURKU PREKYBOS SUTARTIS SU V0- 

KIEČIAIS—SMŪGIS ANGLIJAI
Ankara, Turkija. — Tur

kų valdžia pasirašė plačią 
prekybos sutartį su Vokie
tija, keturiolikai milionų do
lerių apyvartos. Turkai par
davinės vokiečiam metalą 
chromą ir žemės ūkio pro
duktus mainais už vokiečių 
mašinas ir kitus fabrikinius 
dirbinius.

Chromas yra reikalingas į 
vokiečiam kaip medžiaga 
amunicijai. Ir kada Anglija 
pradžioj karo tarp talkinin
kų ir Vokietijos davė Tur
kijai du milionus dolerių 
paskolos, anglai specialiai 
išreikalavo iš Turkijos pri
žadėt, kad jinai nepardavi
nės vokiečiam chromo.

Karo pradžioj Anglija ir 
Francija taipgi padarė 
tarpsavinio apsigynimo su
tartį su Turkija srityse 
Dardanellų, rytinės dalies 
Viduržemio Jūros ir Arti
mųjų Rytų abelnai.

Per 8 mėnesius po to an
glai ir francūzai ginklavo 
Turkiją ir atidengė turkam 
talkininkų karo planus ore, 
jūrose ir sausumoj. Anglai 
laikė Turkiją atspirtim An
glijos imperijos Artimuose 
Rytuose.

Bet kad vokiečiai iki šiol 
ėmė viršų kare, tai Turki
jos valdžia pradėjo atšalt 
nuo Anglijos ir Francijos.

kiečių laimėjimą politiniai 
ir ūkiškai. Vokiečiai dar sa
ko, kad anglai negalėjo pri
statyt Turkijai reikmenų, 
ką buvo žadėję turkam pa
gal Anglijos prekybos su
tartį su Turkija.
Tvirtina, kadTurkija jau ne 

Anglijos Partneris
Berlyno politikai teigia, 

’kad Turkija jau nekariaus 
išvien su Anglija ir Fran
cija, nepaisant, kad pirmiau 
Turkija buvo padarius kari
nę sutartį su talkininkais.

HITLERIO AGENTAI 
AUKŠTAJAME ANG
LŲ SEIMO RŪME

Vokiečiai Taipgi Pa 
ėmė Montmedy ir 
Havre Prieplauką

Paryžius, birž. 14. — Vo
kiečiai užėmė ne tik Pary
žių, bet ir Havre miestą su 
didžiąja Francijos prieplau
ka. Kartu vokiečiai bom
barduoja iš oro sekamą 
Francijos uosto miestą 
Cherbourgą.

Berlin, bir. 14. — Vokie
čiai šturmuoja Francijos 
tvirtovių Maginot liniją iš 
Vokietijos ir Francijos šonų 
ir užėmė Montmedy, vieną 
iš stipriausių tyirtoviškų 
miestų toje linijoje.

Vokiečiai stengiasi at- 
kirst apie milioną Francijos 
karių esančių Maginot lini
joje nuo francūzų armijos 
“daugumos.” I

kadginot linijos. Manoma, 
Maginot linija negalės gana 
greit atsukt savo kanuolės į 
vakarų pusę prieš vokiečius.

Francijos Premjeras Despe
ratiškai Atsišaukė j USA 
Paryžius. —Francijos mi

nisteris pirmininkas P. Rey- 
naud atsišaukė į Jungtinių 
Valstijų vyriausybę: duoki
te mum kuo greičiausios, 
kuo didžiausios karo pagal
bos, o jei ne, tai Franci j a 
“mirs.”

Reynaud maldavo, kad 
Amerika atsiųstų ne desėt- 
kus, ne šimtus karo orlaivių 
Franci j ai, bet “debesius” to
kių orlaivių prieš vokiečius.

VADINAMA “NEKARIAUJANTI” 1SPA 
NIJA UŽĖMĖ TARPTAUT. TANŽYRį <
London, birž. 14. — Val

diškas Anglijos radio pra
nešė, kad ispanai užėmė 
Tanžyrą, šiaur-vakarinį Af
rikos kampą. Tanžyras nuo 
1928 m. buvo laikomas tarp
tautiniu ruožtu. Iki šiol jis 
buvo bendrai valdomas 
francūzų, anglų, ispanų ir 
italų.

Nuo Tanžyro tik dvide
šimt kelios mylios per Gi
braltaro jūrinę siaurumą iki 
Anglijos tvirtumos Gibral-

taro. Tai vokiškos ispanų 
kanuolės lengvai gali per
šant per šią jūros siaurumą 
ir iš Tanžyro bombarduot 
anglų Gibraltaro tvirtumą.

Gibraltaras yra vadina
mas vandens vartais tarp 
Viduržemio Jūros ir Atlan
to Vandenyno.

TURKIJOS VALDŽIA 
SĖDI ANT DVIE

JŲ KĖDŽIŲ

Anglija Jaučiasi Prakišus 
Turkijoj

London. — Dabar pasi
rašyta prekybos sutartis 
tarp Turkijos ir Vokietijos 
yra politinis smūgis Angli
jai, kaip sako anglu politi
kai. Kai kurie Anglijos val
dininkai bijo, kad 
visai nepersimestų 
ninku • stovyklos į 
pusę.

London. — Darbietis lor
das Marley birž. 13 d. rei
kalavo areštuot “vieną ar 
du” narius anglų seimo auk
štojo (lordų) rūmo, kaip 
Hitlerio agentus. Lordas 
Marley nurodė, kad jie susi
rišę su Hitleriu asmeniškai, 
politiškai bei giminiškai.

Neseniai buvo suimtas 
anglų kapitonas A. H. M. 
Ramsey, Anglijos seimo at
stovas. Hitleris buvo pa
skyręs jį vadu angliškų na- 
zių vienoje Anglijos srityje. 
Areštuotas ir ponas Sir Os
wald Mosley, galva Anglijos 
fašistų.

Berlin, birž. 14. — Su Pa
ryžium vokiečiai užėmė ir 
daugiau kaip pusę visų 
Franci jos orlaivių, amunici
jos ir ginklų fabrikų, kurie 
buvo Paryžiuje ir artimuose 
jo priemiesčiuose.

Turkija 
iš talki- 
vokiečių

kad 
So-

Džiaugsmas Berlyne del 
Sutarties su Turkais

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai ir spauda sveikina 
Turkijos prekybos sutartį 
su Vokietija kaip didelį vo-

Sovietų Vice-Komisaras 
Apžvalgė Pabaltijį}

Stockholm, Švedija. 
Pranešama iš Kauno, 
generolas Loktionovas,
vietų oro laivyno vice-komi- 
saras atskrido į Latviją. Jis 
peržiūrinės Sovietų orlaivių 
stovyklas Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estonijoj. šis Sovietų at
sargumas taikomas apsau
gai nuo Vokieti j os-Itali jos.

Pasitraukė Lietuvos Vidaus 
Reikalą Ministeris

Kaunas. — Prez. Smeto
na priėmė vidaus reikalų 
ministerio K. Skučo atsista
tydinimą.

Lietuvos vidaus ministe
rio pareigas dabar laikinai 
perėmė A. Merkys, ministe- 
ris pirmininkas.

J’usė Kongreso Prieš Roo- 
sevelto Reikalavimą Užda- 

ryt Kongresą
Washington, birž. 14. — 

Prez. Rooseveltas siūlo už- 
daryt kongresą už poros 
savaičių. Bet jau susidarė 
pusė senatorių ir kongres- 
manų, demokratų ir repu- 
blikonų, kurie reikalauja, 
kad kongreso sesija būtų tę
siama.. Nes nėra žinios, kas 
gali tuo tarpu atsitikt tarp
tautinėje politikoje.

Apie 50 procentų senato 
rių ir kongresmanų bij

namas. Jis nori taikos i 
tatovi už taiką. Jis priešin
gas karo plėtimui. Bet jis 
taipgi pasiruošęs ir būdi. 
Nekliudo kitų, bet neužsi-y 
Jeis kitiems. Tegul buržuazij 
/niai diplomatai tursinasi.

^"kad jeigu kongresas užsi
darytų, tai prez. Roose vel

 

tas gal taip toli nueitų, k^d

Italai Sakosi Sudaužę Pietų 
Francijos Uostus

Roma, birž. 14. Praneša
ma, kad Italijos oro laivy
nas subombardavo Franci
jos prieplauką Marseille, pa
lei Viduržemio Jūrą. Kitas 
pranešimas skelbia, kad jau 
atimtas iš francūzų Lyon, 
didelis pramonės centras 
pietinėje Francijoje.—šiuos 
žodžius berašant nepasako
ma, ar vokiečiai ar italai 
užėmė Lyoną.

Italai skelbia, kad jų or
laiviai baisiai subombarda
vę Toulono prieplauką. Tou
lon yra pietinės Francijos 
miestas su didžiu uostu Vi
duržemio Jūroje.

Vokiečiai Apsupą Maginot
Paryžius, birž. 14. — Me

chanizuota vokiečių kariuo
menė apsupo francūzų Ma
ginot tvirtovių liniją tarp 
Montmedy tvirtumos ir Ma-

Francūzų Valdžia Bėga Į 
Naują Laikiną Sostinę

Tours, Franci]a, birž. 14. 
—Francijos valdžia buvo 
persikrausčius į šį miestą 
iš Paryžiaus. Dabar vokie
čių orlaivy nas šturmuoja 
jau ir Tours; todėl Franci
jos ministeriu kabinetas ir 
prezidentas bėga iš Tours į 
nežinią kuri miestą pietinė
je Franci joje.

Rauda Paryžiečiai
Paryžius, birž. 14.—Pran

cūzai savo šalies mylėtojai, 
pasilikę Paryžiuje, gailiai 
rauda, kad vokiečiai užėmė 
Paryžių. Seniai francūzai 
sako, kad dar nematę tokio 
Francijos pažeminimo nuo 
1871 ipetų, kada pirmu kar
tu prūsai buvo užėmę Pary
žių, centrą Europos civili
zacijos ir kultūros.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongresmanai nu
balsavo sukelt 50 mil. dol. 
šelpt nukentėjusius nuo 
karo anglus ir francūzus, o 
tam reikalui aptaksuot sal
džiuosius gėrimus Ameriko
je.

Lietuva Patenkinta 
Pasitarimais su So

vietų Sąjunga

Ankara, Turkija, birž. 14. 
—Nors turkai pasirašė pre
kybos sutartį su Vokietija, 
bet turkų valdžia tvirtina, 
kad jinai laikysis bendfo 
fronto su Anglija ir Franci- 
ja.

Turkijos laikraščiai kalba 
prieš Italiją; nepasitiki Mu- 
ssolinio prižadų, kad italai 
neužpuls Turkijos. Bet šiuo 
tarpu Turkija skelbiasi “ne
kariaujančia” šalim.

Roma. — Italijos valdi
ninkai tvirtina, kad Turki
ja nuo dabar nedrįs dėtis 
karan su talkininkais prieš 
Italiją ir Vokietiją.

Vokiečiai 60 Mylių į Va
karus nuo Paryžiaus

Berlin, birž. 14. — Vokie
čiai sakosi, kad jie užimda
mi prieplaukos miestą Hav
re, Franc., suėmę į nelaisvę 
dar apie 50 tūkstančių fran
cūzų ir anglų kariuomenės.

Vokiečiai nužygiavo 60

Ispanija Pasiskelbė “Neka
riaujanti” — Ne

smagu Anglam
Madrid, Ispanija. — Ispa

nų valdžia patvarkė, kad Is
panija dabar “nekariaujan
ti” šalis. Nekariaujanti ne
reiškia bepusiška (neutra- 
lė). Nes Ispanijos valdžia • 
pritaria Vokietijai ir Itali
jai prieš Angliją ir Franci- 
ją.

Ar Ispanijos fašistinė val
džia ruošiasi pilnai eit ka- 
rąn išvien su Mussoliniu ir 
Hitleriu prieš talkininkus, 
tai dar esą nežinoma. Bet Is
panijos nusistatymas dabar 
panašus, kaip buvo Italijos 
nusistatymas pirma, negu 
Mussolinis pradėjo karą 
prieš Franci ją ir Angliją.

Ispanijos laikraščiai kal
ba už Vokietiją ir Italiją ir 
aštriai kritikuoja francūzus . 
ir anglus.

London. — Kad Ispanija 
pasiskelbė tik nekariaujan
čia šalim, tatai padarė ne
smagumą Anglijai.

(Anglija iki šiol gaudavo 
daugius geros geležies ir va
rio rūdos iš šiaurinės Ispa
nijos. Jeigu Ispanija nepra
leis savo geležies ir vario 
Anglijai, tai anglams labai 
pritrūks medžiagos ginklam 
ir amunicijai.)

Maskva, birž. 14. — So
vietų spauda pranašauja,

mylių į vakarus nuo Pary- kad Ispanija kariaus išvien 
žiaus. ^su Italija ir Vokietija prieš

Pasak vokiečių, tai jie ne’Francijį ir Angliją.
tik užvaldė didžią Franci
jos prieplauką Havre, bet 
taipgi kontroliuoja kitą 
svarbią francūzų prieplau
ką Cherbourgą į vakarus 
nuo Havre.

Brazilijos prezid. Var
gas pareiškė, kad jo Šalis 
neprisiima globos iš Jungti
nių Valstijų pusės: Brazil- 
ja nori būt nuo nieko nepri
klausoma.

..

ANGLIJA DIKTUOJA . 
AMERIKOS LAIVŲ 

KOMPANIJOMS
New York. — Įvairios 

amerikinės laivų kompani
jos išmeta iš tarnybos visus 
vokiškos kilmės jūrininkus, 
nors jie būtų ir Ameriko
je gimę ir augę.

CIO Marininkų Unija aš
triai protestuoja prieš tokį 
Amerikos laivų kompanijų 
pasidavimą Anglijai.

Amerikos valdžia reika
lauja nutraukt pirštų nuo
spaudus visų tų jūrininkų, 
kurie nėra šios šalies pilie- v* • ciai.

Lietuva Steigs Darbo Sto
vyklas Atbėgėliams

Kaunas. — Rytų Lietuvo
je (Vilnijoje) iki šiol išleis
ta du milionai litų šelpt su
registruotus atbėgėlius; o 
jų ten suregistruota 23 tūk
stančiai.

Dėl karo priežasties su
mažėjo pašalpa iš užsienių; 
todėl atbėgėliam bus stei
giamos darbo stovyklos Lie
tuvoje.

...   —- // 
sutartį ir kitus reikalus, 
tarp Lietuvos ir Sovietų Są
jungos.

Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris J. Urbšys ir ge
nerolas Rėklaitis dar pasi
liko Maskvoj, idant- baigt 
neužbaigtus klausimus. — 
Taip praneša Lietuvos ge
neralinis konsulatas New 
Yorke.

Kaunas, birž. 12.—Į Kau
ną grįžo Lietuvos ministe
ris pirmininkas A. Merkys, 
po pasikalbėjimų su Sovie
tų vyriausybe Maskvoje. 
Merkys patenkintas, kald 
gavo progos nuodugniai iš-greit Jungtines Valstijai į sikalb5t su Molotovu, govie

Europos karą.
ORAS. — Dalinai apsi

niaukę. \

tų komisarų pirmininku ir 
užsieniniu ministeriu kas 
liečia savitarpines pagalbos

ITALAI SKELBIASI, SU
MUŠĘ FRANCŪZUS

Roma, birz. 14. — Italų 
komanda praneša, kad jie 
sumušę francūzus 
kalnuose ties Galisia.
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Vis, Mat, Dievo Apvaizda
“Draugas” rašo:
“Dievo Apvaizda ligšiol išlaikė Lietuvą 

nepriklausoma valstybe ir Vilnių jai su
grąžino...” „

Sunku įsivaizduoti, kodėl “Draugo” re
daktorius šitaip “monkina” savo skaity
tojus. Juk jis puikiai žino, kad Vilnių Lie
tuvai sugrąžino ne “Dievo Apvaizda/ 
bet Sovietų Sąjunga. Lietuva išliko ne
priklausoma, nes ji palaiko draugiškus 
santykius su Sovietų Sąjunga,—jiedvi tu
ri bendrą apsigynimo sutartį, todėl nie
kas nedrįsta ant Lietuvos kėsintis.

Reikia štai kas pasakyti: Kai Lenki
jos plėšikai buvo Vilnių pagrobę iš Lie
tuvos, tai to krašto kunigai skelbė, būk 
“Dievo Apvaizda” jiems Vilnių atidavė. 
Dabar ta pati “Apvaizda” Lietuvai, anot 
kunigų “Draugo,” Vilnių sugrąžino... 
Toji “apvaizda,” pasirodo, be jokio tak
to, be jokios logikos. Vieną dieną ji daro 
taip, kitą—kitaip.

Bet gyvenimas eina savo keliu. Jokia 
“apvaizda” nieko nereiškia ten, kur nėra 
jėgos.

“Draugas” turėtų liautis mulkinęs sa
vo skaitytojus ir nors kartą turėtų pa
sakyti atvirai: Sovietų Sąjunga atėmė 
Vilnių iš Lenkijos ir jį sugrąžino Lietu
vai.

Karo Hysteria ir Ateiviai
Kada valdonai ruošia Ameriką į karą, 

tai tuo pačiu kartu jie siekia sudaužyti 
darbininkų organizacijas, pasklaidyti 

■liaudį, kad ji negalėtų karui priešintis. 
Hearstas šaukia, kad reikia visai už
drausti streikus. Visi kapitalistai turi 
tikslą sukurstyti čiagimius piliečius prieš 
sveturgimius, baltuosius prieš negrus, ki- 

T tų tautų žmones prieš vokiečius, italus, 
'■ rusus, lietuvius ir taip suskaldytas darbo 

žmonių jėgas sumušti.
Štai keletas pavyzdžių. Viename or

laivių gaminimo fabrike kas tai sugadi
no elektros perleidimo vielas, papjovė 
stulpus prie kurių pritaisyta vielos, ve
dančios prie to fabriko ir sugadino van
dens perlaidus.

Kas gi žino kas tą padarė? O kapita
listinė spauda ir “Times” koresponden
tas ponas Robert Kninter šaukia: “Atei
viai !”

Tuo pačiu kartu valdžia įsakė Pana
mos Kanalo srityj, Panamos mieste ir 
kitur, iš kariniai strateginių vietų į de
šimts dienų išsikraustyti visiems atei
viams—žvejams, kriaučiams ir kitiems. 
Vienas valdininkas visų ateivių antrašu 
pareiškė:

“Jie visi vienodai atsiduoda. Jie visi 
paeina iš vieno lizdo!”

Prezidento Roosevelto įsakymu, ima
ma griežtų žingsnių prieš kitų šalių jū
reivius, kurie atplaukia į Amerikos prie
plaukas. Yra įsakyta nuimti visų svetim
šalių jūreivių pirštų antspaudas, paimti 
jų visus dokumentus ir tik tada grąžinti, 
kada laivas pasirengęs išplaukti. Tai ne 
juokais suvaržoma.

Štai pavyzdys:
Į New Yorko prieplauką atplaukė 

Francijos laivas “Pasteur” su 272 jūrei
viais. Tuojau ant laivo pribuvo Amerikos 
valdininkai, nutraukė visų jūreivių pirš
tų antspaudas, suėmė dokumentus. O ka
da laivas bus pasirengęs išplaukti, tai jie 
vėl nutrauks jūreivių pirštų antspaudas 
ir lygins su pirmesnėmis ar jie tie patys, 
ar nepakeitė kurį jūreivį kitas asmuo. 
Jeigu pasirodytų, kad bent kurio jūrei

vio pirštų antspaudos netinka, tai tada 
laivas būtų sulaikytas.

Tuo nesibaigia žygiai prieš ateivius. 
International Longshoremen Unijos (jū
rininkų ir prieplaukų) prezidentas Jo
seph P. Ryan pareiškė New Yorko ma
jorui LaGuardia, kad jam yra žinoma, 
jog yra gautas nuo Franci jos ir Anglijos 
valdžių reikalavimas, kad visi italų tau
tybės prieplaukų darbininkai, nepiliečiai, 
būtų paleisti iš darbo. Mat, Anglija ir 
Franci ja nenori, kad italų tautybės prie
plaukų darbininkai žinotų apie tai, kas 
vežama laivais ir kada tie laivai išplau
kia. Ryah pareiškė, kad unija neprileis 
jokių diskriminacijų nei prieš italus, nei 
vokiečius, nei kitų tautybių darbininkus. 
Unijos prezidentas ^akė, kad veik išim
tinai prieplaukų darbininkai yra piliečiai, 
arba padavę prašymus pilietystei.

Iš šių kelių pavyzdžių mes matome, 
kaip auga reakcija prieš ateivius. Iš vie
nos pusės reikia kovoti prieš reakciją, bet 
iš kitos—mes patariame lietuviams nepi- 
liečiams, kuo greičiausiai paduoti prašy
mą pilietystei, tai yra, išsiimti pirmus 
pilietybės popierus. Gyventi per dauge
lį metų šioj šalyj, dirbti, padėti būda- 
voti jos industriją ir gamybą ir tuo pa
čiu laiku nebūti piliečiu, tai nėra gerai. 
Pilietybė suteiks jums teises prie šalies 
tvarkymo. Mes čia gyvename, ši šalis yra 
mūsų šalis, jos gerove ir reikalais turime 
visi rūpintis, o rūpintis galėsime tik ta
da, kada būsime jos piliečiai.

Atsiskubino į Maskvą
Visi pamename, su kokiu triukšmu 

Anglijos ir Franci jos atstovai išvažiavo 
iš Maskvos. Tada kapitalistų spauda, 
kaip Londone, Paryžiuje, taip ir Ame
rikoj, šaukė: “Negalima turėti diploma
tinių santykių su bolševikais!”, “'Gėda 
palaikyti su jais ryšius!” Sovietų valdžią 
apšaukė “kraugeriais,” “budeliais” ir ki
tais negražiais vardais! Washingtone re
akcininkai taip pat reikalavo: “Nutrauk
ti ryšius su bolševikais!”, “Didžiausią 
klaidą Rooseveltas padarė atsteigdamas 
diplomatinius ryšius su Sovietais!”

Mes ir tada sakėme, kad Sovietų Są
junga yra milžiniška šalis, kad ji galin
ga apsigynimo reikale, kad jos gyvavi
mas nepriklauso nuo malonės nei Angli
jos, nei Franci jos, nei Amerikos, kad su 
ja reikia rimtai skaitytis ir palaikyti ry
šius.

Tik keli mėnesiai prabėgo. Washingto
ne reakciniai elementai jau nutilo. Ame
rikos kapitalistinė spauda kiek permainė 
toną linkui Sovietų. Jeigu pirmiau kitaip 
nei nevadino, kaip tik “Reds’, tai dabar 
jau “Russians” vardą surado.

Anglija ir Franci ja pasiskubino at- 
steigti diplomatinius santykius su Sovie
tais. Italijos fašistai, kurie buvo atšau
kę tik atstovą, o jo štabą palikę Maskvoj, 
dabar vėl su didele paskuba pasiuntė at
gal į Maskvą poną Augusto Rosso —sa
vo atstovą. Anglijos ir Franci jos amba
sadoriai— ponai Stafford Cripps ir Eirik 
LaBonne atskrido orlaiviais. Anglijos ir 
Franci jos spauda jau džiaugiasi, kad So
vietai priima jų atstovus atgal!

Kaip matome, tai ne Sovietų Sąjunga 
nusilenkė, atsisakė nuo savo politikos, 
prašė Angliją, Franciją ir Italiją prisiųs
ti jų atstovus, bet tų šalių imperialistai 
buvo priversti pakeisti savo nusistaty
mą linkui Sovietų! Žinoma, jie nepakeitė 
savo jausmų, savo troškimų, bet pakeitė 
paviršutinę savo spalvą. Ir pakeitė to
dėl, kad diplomatinių ryšių nutraukimas 
su Sovietų Sąjunga, pačiai Anglijai, 
Franci j ai ir Italijai nėjo naudon.

Kursto Karan Prieš Pietą
Ameriką

P-nas Raymond Clapper, Scripps—Ho
ward spaudoj štai kaip rašo:

“Geri kaimyniški santykiai turi būti 
kieta kaimyniška politika.” Ir toliau kal
bėdamas apie Pietų Ameriką jis rašo, 
kad ten galima laukti “už mėnesio ar ki
to ‘trubelio’.” Nurodo, kad Jungtinės 
Valstijos turi imtis žingsnių “apsaugoji
mui Pietų Amerikos nuo Hitlerio.”

Tokioj pat dvasioj kalbėjo ir Jungt. 
Valstijų vyriausias armijos vadas gene
rolas Marshall. Kol kas ten Hitlerio žy
gių dar nesimato, bet Jungt. Valstijų 
viešpačiai nori pasinaudoti Europos ka
ro padėtimi ir užklupti silpnesnes Pietų 
Amerikos valstybes.

i

Literatūros Draugijos
Reikalai
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Chicaga Priešakyj Mūsų 
Vajaus

Literatu ros Draugijos 
25-ių metų jubilėjo vajus 
vietomis eina gerai. Ge
riausiai stovi Chicagos kuo
pos. Štai kaip kuopos sto
vėjo su 10 d. birželio:
Kp. Miestas Narių Gavo

19—Chicago 50
52—Deroit 37

116—^Chicago 27
10— Philadelphia 26

104—Chicago 25
11— Worcester 15
85—Haverhill 14

147—Brooklyn 14
79—Chicago 12

123—Gary 10
190—Cleveland 9

1— Brooklyn 8
2— So. Boston 8

22—Cleveland 6
34—Rumford 6

kitais metais. Mat, Kanada 
senai yra kare. Reakcija 
auga ir todėl vajus neina 
taip sėkmingai, kaip kita
dos. Vienok, draugams nė
ra ko nusiminti. Amžinai 
taip nebus, o mūsų Draugi
ja vaidino ir vaidins Kana
dos lietuvių tarpe svarbią 
rolę. “Liaudies Balsas” re
dakciniame straipsnyj rašo:

“Kiekvienam Kanados lie
tuviui ar lietuvei, norin
tiems veikti kultūros ir ap- 
švietos srityje, nieko nelau
kiant reiktų įstoti į LLD ir 
veikti joje. Kuomet ši orga
nizacija bus dar didesnė, 
tuomet bus galima dar dau
giau nuveikti. Su laiku ši 
organizacija galės surengti 
festivalį, Toronte ar Mon
treal, ir parodyti nuveiktus 
darbus, kaip kad anais me
tais parodė Ukrainai.”

133—Camden 5
145—Los Angeles 5 

39—Scranton 4
90—Youngstown 4

141—Philadelphia 4
187—Chicago 4

17—Shenandoah 3
31—Lewiston 3-
42—Nashua 3
92—Cicero 3

129—Spring Valley 3
Po 2 naujus narius gavo: 

7 kp., Springfield; 14 kp., 
Minersville; 47 kp., Mon
treal; 51 kp., Middlefield; 
68 kp., Hartford; 83 kp., 
Muskigan; 146 kp., Chica
go; 188 kp., Detroit; 200 
kp., Hillside; 218 kp., Scott
ville ir 236 kp., Washington.

Po 1 naują narį gavo: 5 
kp., Newark; 13 kp., Eas
ton; 18 kp., Edmonton; 20 
kp., Binghamton; 25 kp., 
Baltimore; 28 kp., Waterbu
ry; 49 kp., St. Louis; 55 kp., 
Brooklyn; 70 kp., Rockford; 
81 kp., Brooklyn; 87 kp., 
Pittsburgh; 136 kp., Harri
son; 139 kp., Butte; 149 kp., 
Phila.; 153 kp., San Fran
cisco; 155 kp., Worcester; 
162 kp., Toronto ir 186 kp. 
Beloit.

Kaip matome, tai mūsų 
vajus platėja, bet dar dau
gelis kuopų neužtektinai 
darbuojasi. Geriausiai pasi
rodė Chicaga, po jos seka 
Detroit, Philadelphia, Broo- 
klynas ir Clevelandas. Pasi
darbuokime, nes dabar įsto
jimo nėra ir duoklė tik $1.

Draugų Mintys Apie Vajų
St. Louis mieste mūsų 

nedidelė kuopelė ir ji buvo 
apsilpus. Bet drg. J. Skers- 
tonas gavo jau vieną naują 
narį ir rašo, kad jis dės pa
stangų kuopos . sutvirtini
mui. Tai geras pasižadėji
mas.

Drg. J. Urbonas, 19-tos 
kuopos sekretorius iš Chi
cagos rašo, kad labai gerai 
Centro Komitetas padarė 
pratęsdamas vajų iki metų 
pabaigos. Jis rašo, kad 19 
kuopa gaus iki metų pabai
gos iki 200 naujų narių.

Drg. K. Bagdonas, sekre
torius 35 kuopos iš So. 
Bend, Ind., prisiuntė narių 
duokles ir tarpe kitko ra
šo: “Mūsų kuopoj yra 6 
draugai^ kurie neturi darbo. 
Tai mes iš kuopos už juos 
užmokame duokles už 1940 
metus, kad jiems palengvi
nus ir palaikius juos gera
me stovy j.” Tai labai geras 
pasielgimas. Tą gali pasek
ti ir kitos kuopos, o kada 
nariai dirbs, tai su kuopa 
atsiteis.

Aukos Centrui Knygas 
Leisti

Palengvinti knygas leisti 
aukavo sekamos kuopos: 
ALDLD 212 kp., Bayonne,
N. J., prisiuntė per drg. K. 
Maziliauską $3 auką.

ALDLD 14 kp., Miners
ville, Pa., prisiuntė per drg.
O. Šemberienę $3.

Mūsų Vajus Kanadoj
Šiemet Kanadoj mūsų va

jus yra kiek silpnesnis, kaip

aukų, knygų leidimui ir tar
pe kitko rašo:

“Tai auka nuo 63 kuopos, 
ALDLD Centro Komitetui, 
proga mūsų garbingos or
ganizacijos 25-ių metų su- 
kaktuviu. ALDLD atlieka 
garbingą ir kultūrišką dar
bą, todėl mūsų kuopa teikia 
šią auką.”

Tai geras draugų ir drau
gių žygis. Mes paskelbėme 
vajų per visus metus. Vajus 
vedamas be įstojimo ir nau
jiems nariams duoklė nu
mušta iki $1. Žinoma, tas 
apsunkina organizaciją fi
nansiniai, nes už $1 negali
ma nariui išleisti per metus 
“Šviesą” ir knygas. Bet su 
pagalba kuopų ir apskričių 
auku mes finansinius reika
lus gerai sutvarkysime, o 
vajaus proga turime gauti 
bent 1,000 naujų narių.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiamieji Redaktoriai: 

Aš bijau, kad Amerikoje ne
užilgo bus įvesta verstina 
konskripcija į armiją. Ar 
karan ims ir nepiliečius, ku
rie bus karinio amžiaus? 
Paaiškinkite.

Skaitytojas.
Atsakymas

Ištiesų atrodo, kad jau 
einama prie konskripcijos. 
Buržuazinė spauda jau pla
čiai agituoja už konskripci
ja. Kol kas Rooseveltas dar 
nepasiūlė, bet jeigu pasiū
lys, tai nėra abejonės, kad 
Kongresas priims.

Ką tokia konskripcija pa
lies, o ko nepalies, dabar 
sunku pasakyti. Priklausys 
nuo įstatymo suformulavi
mo. Pavyzdžiui, 1917 metų 
konskripcija buvo taip su
formuluota, kad nepiliečiai 
galėjo atsisakyti eiti ka
ran. Žinoma, spaudimo bu
vo ir daugelis nepiliečių, ne
suprasdami įstatymo, nerei
kalavo taip vadinamo “ex
emption.” Bet kurie reika
lavo, tie buvo palikti ramy
bėje.

363 Milionai už 22 Karo 
Laivus Amerikai

. Washington. —. Ameri
kos vyriausybė padarė su
tartis su kompanijoms pas-

ALDLD 63 kp., Bridge- tatyt šiai šaliai 22 karo lai- 
port, Conn., prisiuntė - per vus už 363 milionus dole- 
drg. p. Arrisoną net $10 rių.

Lietuvos Darbo Rūmu namai Kaune, kurie gegužes 19 d. buvo iškilmingai atidaryti. 
Namuose yra daug salių ir kambarių susirinkimams teatrui, progimnazijai, įvai- 

‘riemš kursams, valgyklai, sportui, knygynams ir skaityklai, patarimų biurui ir ki-

SOVIETU SPAUDA 
APIE KARA

Raudonosios Armijos ge
nerolas Golubiev rašo: “Vy
riausia priežastis Anglijos 
ir Franci jos katastrofos 
Flandrijoj, tai stoka orga
nizuotumo ir susitarimo tal
kininkų komandoj.”

Jis sako, kad Flandrijoj 
nebuvo kokis pasivaikštinė
jimas ir Vokietijos armijai, 
ji panešė didelius nuosto
lius, bet vis vien ji laimėjo 
didžiulę pergalę. Po to, 
kaip Belgijos armija pasi
davė, tai Anglijos ir Fran
ci jos armijos apsuptos Lille 
srityj atsidūrė baisioj pa
dėtyj. Jis kritikuoja Angli
jos ir Francijos komandie- 
rius, kurie neturėjo savo 
tarpe susitarimo, anglai rū
pinosi Anglija, o francūzai 
darė jiems nuolaidas, ir tas 
atvedė prie katastrofos.

“Pravda”, ana lizuodama 
Flandrijos kovas, rašo, kad 
jose dalyvavo nuo 3,500,000 
iki 4,000,000 žmonių iš abie
jų pusių ir pirmu kartu 
žmonijos istorijoje tūkstan
čiai tankų ir orlaivių.

Apsuptos Anglijos ir 
Francijos jėgos pasirinko 
Dunkerko prieplauką, ap
suptą balų ir kanalų, kaipo 
duris pabėgimui nuo ne
laisvės ir galutino sunaiki
nimo. Galimas dalykas, kad 
tos gamtinės sąlygos kiek 
sulaikė vokiečių mechani
zuotas jėgas ir davė gali
mybę tūliems talkininkų da
liniams pasprukti nuo prie
šo, bet už tai talkininkai ten 
paliko savo kanuoles, tan
kus ir kitus ginklus.

“Pravda” rašo, kad da
bar dar peranksti daryti 
galutiną apskaitliavimą ir 
išvadas, bet mano, kad 
Flandrijoj buvo, apsupta 8 
anglų divizijos, dalis Belgi
jos armijos, Francijos Pir
ma, Septinta ir dalis Devin
tos armijos, kas bendrai 
sudarė apie 1,200,000 ar 1,- 
500,000 karių. Vokiečiai 
prieš tas jėgas metė nema
žiau 2,000,000, ir tame skai
čiuje savo mechanizuotas 
jėgas ir orlaivyną.

“Pravda” numato, kad 
dabar Francijai bus labai 
sunku gintis, nes vokiečiai 
briausis Paryžiun, sups Ma
ginote Liniją, o tuo kartu jų 
orlaivynas puls francūzų 
užnugarį, griaus komunika
cijas, ginklų ir amunicijos 
fabrikus ir dažnai bombar
duos Angliją, kad ji nega
lėtų ateiti Francijai į pa— 
galbą, kad ji būtų priversta 
rūpintis savo sala.

D. M. š.

TURKAI BŪSIĄ BEPU- 
SIŠKI, NEŽIŪRINT 

SUTARTIES
Ankara, Turkija, birž. 13. 

—Turkų ministerių kabine
tas nutarė, kad Turkija lai
kysis bepusiškai prasidėju
siame kare Italijos su An
glija ir Francija.

Turku valdžia ketina būt 
bepusiška, nežiūrint, kad ji
nai yra padarius tarpusavio 
pagalbos sutartį su Anglija 
ir Francija. Sako, jog .Tur
kija kariautų tik tokiame 
atsitikime, jeigu Italijos 
karas tiesioginiai kliudytų 
Turkiją.

(Mussolinis, paskelbda
mas karą, žadėjo nekliudyt 
Turkijos, Jugoslavijos ir ki

tokiems darbininkų kultūras ir profesijos reikalams.
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tfntSAi!
Ką Maskviečiai Mano Apie Lietuvišką Knygą

Daugeliui i.

Prieš tūlą laiką Maskvoje buvo įruošta 
lietuviškų knygų paroda. Ne visos ten bu
vo išstatytos lietuviškos knygos, žurnalai ir 
laikraščiai, tačiau visvien jų buvo nemaža. 
Parodą lankė daug maskviečių.
buvo didelė naujiena. Parodoje, beje, buvo 
padėta užrašų knyga, kurioje
lankytojas galėjo parašyti savo mintis apie 
lietuvišką knygą. Kai kurias tų minčių Kau
no spauda išvertė lietuvių kalbon ir išspaus
dino savo skiltyse. Tūlas iš jų mes čia ir 
paduodame mūsų skaitytojui. Toji knyga, 
aišku, dabar yra Kaune.—“L.” Red.

Ištraukos iš Parodos Lankytojų Knygos
Tenka labai sveikinti lietuvių knygos pa

rodos Maskvoje atidarymą. Lietuvių kny
goje išreikšta aukšta meniškai poligrafinė 
kultūra. Ypačiai įdomūs rusų ir sovietų ra
šytojų vertimų ir meno knygų skyrius.

K. Kravčenko.
Lietuvių knygos paroda sudaro gerą į- 

spūdį. Parodos apipavidalinimas atliktas la
bai skoningai.

kiekvienas

O. Gluchareva.

Gerą įspūdį daro lietuvių tautosakos kny
gų įforminimas.

Spalvų turtingumu ir harmoningu jų de
rinimu stebina vaikų knygų Apipavidalini
mas. Paroda duoda įspūdį apie lietuvių kul
tūros, ypačiai išsiplėtojusios XX amžiuje, į- 
vairumą. Simoškina.

Lietuvių knygos paroda maloniai džiugina 
akį savo puikiu techniniu apipavidalinimu, 
poligrafiniu grakštumu.

Lingvistams ypačiai vertinga visa eilė fi
lologijos ir leksikografijos darbų.

S. Rozen.

nomiškai ir politiškai, kurstė tautinę nesan
taiką ir neapykantą tarp tautinių mažumų.

Caro režimo metu tjesiog buvo uždrausta 
spausdinti knygas lietuviškai. Net bažnyti
nės maldaknygės buvo spausdinamos Prū
suose ir kontrabandos keliu buvo gabena
mos į Lietuvą, bet ir jų vartojimas policijos 
buvo apribotas.

Lietuvių literatūra turėjo visą plejadą sa
vo gabių rašytojų, kurie negalėjo kaip rei
kiant panaudoti tada savo talento. Daugelis 
jų mirė ištrėmime.

Štai kodėl su Lietuvos išsilaisvinimu ir jos 
nepriklausomybės paskelbimu ilgametis kny
gos badas ir sukėlė tokį negirdėtą lietuviš
kos knygos augimą.

Labai ir labai maža vertimų iš šių dienų 
sovietų rašytojų — tai didelis lietuviškos 
knygos minusas, šiuo atžvilgiu Lietuva turi 
atsiminti, kad naujoji Rusija — Didžioji 
SSSR — tai ne senoji caristinė Rusija!

Palinkėsime mūsų draugiškai kaimynei 
Lietuvai dar didesnio literatūros pražydimo 
ir nesibijoti naujenybių literatūroje ir tau
tosakoj, kurios tokios turtingos SSSR-e ir. . . 
drąsiai stumti pirmyn lietuvių, tautos lite
ratūrą į aukščiausią kultūrinės plėtotės sta
diją, praturtinant ją šių dienų gyvenimu.

Kuo rpažiau “kazionščinos” ir kuo dau
giau kritikos! Drąsiau judėkite pirmyn ir 
duokite kelią jauniems talentams! Apskritai 
paroda gera, ir ją reikia sveikinti.

Vilniaus miesto piešinys-planas, padarytas Koelne apie 1570 metus.
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“Vokiečių Karo Meto 
Spauda ir Lietuva77

Great Neck, N. Y.

Nedidelė, tačiau be galo turininga paroda 
duoda puikų supratimą apie įvairią Lietuvos 
knygos produkciją. Visa eilė eksponatų su
daro puikų įspūdį kultūringa poligrafinė 
knygų išvaizda.

Labai įdomios ksilografijos. Gaila, kad 
puikusis dailininkas čiurlonis parodytas tik 
keturiais dalykais.

Prof, (pavardė neįskaitoma).
Lietuvių knygos paroda palieka puikų į- 

spūdį. Ji duoda didelio kultūrinio krašto 
ūgio vaizdą.

Dideliu meistriškumu ir meniniu skoniu 
pasižymi parodoje išstatytos knygos. Jos ro
do aukštą poligrafijos išsiplėtojimą. Ypačiai 
pažymėta monografija apie Čiurlionį.

(Parašas neįskaitomas).

Galima pasiginčyti dėl skonio, su kuriuo 
apipavidalintos kai kurios knygos, tačiau vi
sų knygų ir žurnalų poligrafinė kokybė, be 
abejo, labai aukšta. Tai didelė knygos iš
vaizdos vertė. Gaila, kad labai maža kny
gose ir žurnaluose panaudojamos dailinin
kų iliustracijos.

“Kukrynyksy” (garsūs dailinin
kai šaržistai N. Sokolov, M. 
Kuprijanov, P. Krylov).

Gera paroda! Parodytos knygos liudija 
lietuvių kultūros ir poligrafinio meno Lie
tuvos respublikoje aukštumą. Labai įdomus 
tautosakos skyrius, duodąs supratimą apie 
talentingos lietuvių tautos kūrybą. Geras 
vaikų knygos skyrius. Gaila, kad neužtekti- 
nai parodyta Lietuvoje išleidžiama literatū
ra žemės ūkio klausimais.

N. Elizov.
Puiki paroda! Labai įdomus vaikų knygos 

skyrius. Gera būtų sovietų vaikams turėti 
jas ruęų kalba, ypačiai knygas su skaidriais 

liukais patiems mažiesiems.
E. Riabkova.

. . .Tegalima parodos rengėjams palinkėti 
duoti daugiau periodinių leidinių — žurna
lai atstovaujami labai silpnai, visai nėra 
laikraščių.

Parodos apipavidalinimas paprastas ir lai
mingai išspręstas. Tiesa, stebina daugybė 
gėlių. (Parašas neįskaitomas).

Paroda sudaro malonų įspūdį. Neužtekti- 
nai plačiai atstovaujami sovietų literatūros 
ir ypačiai teatro skyriai.

Geistina būtų matyti lietuviškai V. Maja- 
kovskio, E. Bagrickio kūrinius.

(Du parašai).
Lietuvių knygos paroda rodo tautinį ir 

valstybinį mums draugiškos tautos ūgį. Lin
kime tolimesnės sėkmės! Skriabin.

Lietuvių knygos paroda SSSR-e turi di
delę kultūrinę reikšmę mums, socializmo 
epochos rusų žmonėms, pažinojusiems pir
mykštę Lietuvą, įėjusią į buvusios caro Ru
sijos sudėtį, kur žiaurus caro režimas smau
gė lietuvių tautą ir neleido jai plėtętis eko-

Geistina būtų matyti liaudies kūrybos ir 
Lietuvos kaimo žurnalus mūsų bibliotekose, 
kad būtų galima giliau susipažinti su lie 
tuvišku stiliumi.

Man labai patiko vaikų ir liaudies kūry
bos žurnalai:

1. (neįskaitoma) — kaimo menas—mez
giniai, nėriniai, audiniai ir kt.

2. A. Tamošaičio — staltiesės, kilimai.
3. A. Rūkštelės — lietuvių liaudies menas.

M. Glemžaitės —■ tautiniai lietuvių mo- 
drabužiai.

(Parašas neįskaitomas.)

.Labai geistina, kad po šios parodos 
suorganizuota lietuvių tapybos ir

4. 
terų

būtų 
skulptūros paroda, kuri iš dalies pavaizduo
tų kultūrinį lietuvių tautos gyvenimą. Di
džioji rusų tauta visada jautė ir jaučia pa
garbą lietuvių kultūrai ir didžiai ją vertina. 
Draugystė dviejų tautų, kovojančių dėl tai
kos Europos rytuose, duoda teigiamų vaisių.

Inž. S. G. Marinčev.

...Gaila, kad rengėjai nenurodė vardų 
dailininkų, kurie šias knygas apipavidalino 
ir iliustravo ir kad lygiagrečiai neparodyti 
Lietuvos grafikų pasiekimai.

Dailininkas (pav. neįskaitoma), 
Leningradas.

Atlankęs lietuvių knygos parodą, aš esu 
nustebintas didžiuliu darbu, kurį atliko lie
tuvių rašytojai per palyginti trumpą laiką. 
1932 m. aš išvažiavau iš Lietuvos — tai aš- 
tuoneri metai — ir kaip daug padaryta, 
kaip toli pažengė Lietuvos spauda! Knygos 
ypačiai išsiskiria savo originaliu apipavidali
nimu, kas sudaro gerą įspūdį.

Dail. Kostas Urbanavičius (pa
rašas lietuviškai).

Parodoj man labai patiko lietuvių pasa
kos. Labai noriu, kad jas išverstų į rusų kal
bą, kaip jie išvertė mūsų knygas į savo kal
bą. 613 mokyklos 2-ros A klases

mokinė O. Miasnikova.

Ligi atsilankydamas parodoje, aš visa^i 
neįsivaizdavau to, kuris čia matyti, kultū
rinio Lietuvos respublikos ūgio visais atžvil
giais. Maniau, kad Lietuvos respublika yra 
žymiai atsilikusi. Labai gaila, kad parodoje 
neparodyta mokslo priemonių ir įvairių va
dovėlių. Gaila taįp pat, kad gan brangiai 
reikia mokėti už įėjimą.

(Be parašo).

...Būtinai reikia duoti apie žymiausius 
rašytojus trumpą informaciją. Apie periodi
nius leidinius — taip pat.

Norėtųsi turėti žinių, kurie išstatyti vei
kalai išversti rusiškai, nurodant, kada jie 
ir kur išleisti.

Nieko nekliudytų greta katalogo išleidus 
brošiūrą apie lietuvių kultūrą ir knygą Lie' 
tuvoje.

(Parašas neįskaitomas).

Paroda palieka puikų įspūdį, ji kalba apie 
aukštą lietuvių tautos kultūrą ir apie aukš- 
tą techninį Lietuvos knygų leidimo lygį.

Visos čia parodytos knygos išleistos pui* 
kiame popieriuje, ir puikiai išspausdintos.

abiejų 
Skelbi- 
bet jie 
cenzū-

Platų spaudos nagrinėjimą duoda M. Urb- 
šienė knygoje “Vokiečių Karo Meto Spauda ir 
Lietuva.” Knygą išleido Spaudos Fondas 
(Kaunas, Vytauto pr. 23), 1939 metais, didelio 
formato 128 pusi., kaina 5 lt. v

Pasaulinio karo metu, kai vokiečiai okupavo 
Lietuvą, 1915 metais gruodžio 5 d. buvo iš
leistas spaudos įstatymas, nusakąs, kaip ir 
kas leistina rašyti, arba kitaip sakant, be du- 
beltavos cenzūros negalima buvo išleisti jokio 
spausdinio. 0 dubeltavą cenzūrą sudarė: kari
nė vyriausybė ir politiška (valdžios) vyriau
sybė. Spausdinio turinys prieš pateksiant 
spaustuvėn, turėjo būti peržiūrėtas 
cenzūrų. (Cenzūra lietė net skelbimus, 
mai laikrašty buvo leista spausdinti, 
buvo “galutinai surašomi kareiviškos
ros organų.” Okupuoti kraštai net negalėjo ra
šyti tai, kas buvo rašoma Vokietijos vidaus 
spaudoje.

Plati lietuvių spauda, turėta prieš karą, ka
ro metu išnyko. O kad lietuviai nebūtų vi
sai be spaudos, tai valdžia įkūrė jiems laikraš
tį “Dabartis.” Įkūrė, žinoma, ne tikslu, kad 
patys lietuviai galėtų tame laikraštyje reikš
ti savo reikalus, bet kad parodžius neva besi- 
rūpinimą krašto gyventojų informavimu apie 
esamąją padėtį, o labiau—kad tuomi laikraš
čiu palenkus lietuvius į save. Lietuvių kalba 
leidžiamo laikraščio mintį palaikęs Prūsijos 
dvarininkas, lietuvis, dr. Steputaitis, tvirtin- 

' damas, kad tik per lietuvišką laikraštį galima 
bus paveikti gyventojus ir normaliai Juos pa
lenkti. Jis priminęs Muravjovo politiką, už
draudusią lietuvišką spaudą. Šis uždraudi
mas ir buvęs didžiausias lietuvių tautinio at
gijimo akstinas.

Dr. Steputaitis buvo “Dabarties” redakto-

Tuo pat metu jos tur vieną trūkumą: beveik 
visos knygos — be iliustracijų.

Ir dar vienas dalykas nesuprantamas: 
kodėl beveik visos knygos be aptaisų ? Kny
ga be aptaiso — neilgalaikė, ir aš negaliu 
išsiaiškinti, kodėl geros knygos — ir-be ap
taisų ? Levin.

Pažiūrėjus parodą, darosi gaila, kad ne
moki lietuvių kalbos — įdomu knygas pa
skaityti.

Manome, kad reikia kai ką (daug ką) iš
versti į rusų kalbą. Pavyzdžiui, lietuvių pa
sakos išleistos rusiškai, 
mes jų negalime gauti,

Patiko mums vaikų 
tikrųjų, jie (lietuviai) 
džia taip, kad mums
Vaikų knygos pasižymi iliustracijų turtingu
mu.

Jaučiama mokslinių knygų — matema
tikos, astronomijos, fizikos, chemijos ir kt. 
—stoka. M. G. U. studentai Va-

rynakin, G. Gaudešis.

Lietuvių knygos paroda rodo didelę lietu
vių tautos kultūrą; ypač aukšta poligrafinė 
technika, didelis meninis skonis visų žinijos 
sričių knygų apipavidalinime. Reikia svei
kinti VOKS’o iniciatyvą rengti panašias pa
rodas.

bet Rygoje — taigi 
o jos labai geros.
knygų leidiniai. Iš 

mūsų Maršaką išlei- 
reikėtų pasimokyti.

Parašas neįskaitomas.

rius. Jam buvo svarbu “tik tas, kad lietuvis 
atsipalaiduotų vidujiniai nuo saitų, rišusių jį 
su Rusija, ir kad įsitikintų, jog prisišliejimas 
prie Vokietijos yra jo paties lietuviškas intere
sas, ir pagaliau, kad suprastų, jog vokiečių 
ginklų laimėjimas yra tikras dalykas.” Sun
kioj būklės akivaizdoje, “Dabartis” ramino 
gyventojus, ragindama juos nenusiminti dėl 
naštų, okupacinės valdžios uždedamų, iškelda
ma vokiečių nepaperkamumą, dorą, gerą šir
dį, kronikoje atpasakodama įvykius, rodan
čius vokiečių ir lietuvių puikų 
“Dabartyje” buvo raginama 
tis vokiečių kalbos

sugyvenimą, 
būtinai mokin

us vokiečių kalbos,” nes “per vokiečių kalbą 
pakilsiąs lietuvių šVietimas, o kartą apsišvie
tę lietuviai geriau susiprasią ir su vokiečias 
ir tada mes galėsime ramiai sau gyventi, nes 
70 milijonų vokiečių mus apsaugos. Jei mes 
savo tautos jėgas sujungsime su vokiečių tau
tos jėgomis, tai vokiečių jėgą mes padidinsi
me tiktai keliais milijonais, o vokiečiai mūsų 
jėgas padidins septyniomis dešimtimis milijo
nų. Kas čia pelnys? Brangūs tautiečiai! Ku
rių akys dar ne visai apdumtos tautiškumo, 
turite pripažinti, kad geresnio pelno mes nie
kur nerasime.”

Cenzūra draudė daug ką. Braukė iš laikraš
čio visa tai, kas galėtų skaitytojų »akyse su
mažinti okupantų prestižą. Pavyzdžiui, iš tū
lo feljetono išbraukta žodžiai: “Javus, bulves, 
mėsą, pieną, sviestą, sūrį, kiaušinius, medų, 
obuolius, daržoves, visas rudens gerybes turi
me atiduoti atvykusiems svečiams; lietuviui 
bepasilieka juoda duonelė, apie pyragą nė 
svajoti netenka.” Braukiamos žinios apie ne
tinkamą okupantų elgesį, apie Joną čerkaus- 
ką, Širvintoje žandaro užmuštą; braukiama 
žodžiai, kad “mums trūksta duonos, apavų. 
Nekantriai laukiame, kas bus su Lietuva, lau
kiame Tarybos darbų...” Braukiama nusi
skundimai knygų ir mokyklų stoka, ir pade
javimai, kad “mūsų naminių gyvulių per ka
rą sumažėjo.” Braukiama, ai, kiek daug 
braukiama.

Užtat tas “geradarių” laikraštis ir nepli- 
to, nes, anot kun. P. žadeikio, žmonėms ne
jauku buvo girdėti, kaip vokiečiai giriasi ir 
kaip jiems sekasi; lietuviai nekentė to vokiš
kojo raugo. Paskiau atsiradus tikrai lietuvių 
spaudai, kad ir po baisia cenzūra, “Dabarties” 
niekas nė j rankas nebeėmė.

Knygoje sužymėti visi svarbesnieji straips
niai, kurie tilpo “Dabartyje” ir kituose laik
raščiuose karo metu. Eile duomenų atžymė
ta, kaip Vokietija siekė valdyti Pabaltės šalis, 
kaip planavo jas suvokietinti, vartojant visokį 
gudrumą, o nerodant žiaurumo; ji buvo pasi
ryžus įkalbėti okupuotų kraštų gyventojams, 
būk jie esą išvaduoti iš vergijos į laisvę; oku
puoti kraštai turi būti dėkingi Vokietijai ir 
už tai padėti mokėti jos skolas.

šioje knygoje * taip pat plačiai dėstoma 
brendimas lietuvių minties už nepriklausomą 
Lietuvą, susigrupavimas Tarybos, kuri jieško- 
jo karališko kraujo valdono Lietuvai, kuri ve
dė pasitarimus su Wiurtembergo hercogu 
Wilhelmu Urachu ir kitais. Tik 1918 metų 
lapkričio mėn. 2 d. Taryba vienu balsu nutarė: 
“Liepos mėnesio 11 d. Valstybės Tarybos nu
tarimas—kviesti hercogą. Urachą Lietuvos ka
raliūnei—nevykdomas, 
mas paliekamas spręsti 
mui.”

Galutinai tas klausi- 
Steigiamajam Sei- 

SL Jasilionis.

Gegužės 28 d. LDS 24 kuo
pos prakalbos pavyko, apsčiai 
buvo publikos, kuri ramiai 
klausėsi drg. Prūseikos kal
bos. Po prakalbos buvo kele
tas klausimų, į kuriuos kalbė
tojas tinkamai atsakinėjo.

Nors LDS nepolitinė organi
zacija, ale reakcijai keliant 
galvą, nebūna liuosa nuo per
sekiojimo. Prieš pradėsiant 
šias prakalbas, komitetas tu
rėjo atlikti išpažintį prieš tam 
tikrus žmones. Tai vis keno - 
tam tikri “pasidarbavimai.”

Prakalbose rinkta aukų lė
šų padengimui. Aukavo po 25 
centus: Simokaitis, Poza, 
Griškevičius, M. Urbonas, A. 
Fertikas, Alekna, Klimaitienė, 
Virbickas, Ig. Urbonas. Viso 
su smulkiomis $5.39. širdin
gai ačiū aukotojams.

—o— f
• Gegužės 30 d. pasimirė se
nas greatneckietis Jonas čia- 
batorius, išgyvenęs Great 
Necke arti 50 metų. Jonas su 
savo žmona Viktorija labai 
kruopščiai gyveno, įsigijo pui
kų namą, kuriame gyvendami 
užaugino keturias dukteris.

Velionis iš Lietuvos paėjo iš 
Lazdijų parapijos, Greitelių. 
kaimo. Į šią šalį atvyko pa
baigoje pereito šimtmečio ir 
su trumpa pertrauka gyveno 
Great Necke, dirbdamas sun
kų daržininko darbą. Susi
laukė gana žilos senatvės, bu
vo 74 metų amžiaus. Bet sun
kios ligos parblokštas per su 
„virš metus laiko pabaigė gy
venimo dienas, palikdamas 
liūdėsyj žmoną Viktoriją ir 
keturias dukteris. Palaidotas 
šv. Marijos kapinėse, Flush
ing, L. I. Laidotuves aptar
navo populiariškiausias great- 
neckiečiuose šalinsko laidotu
vių biuras.

Lai būna tau, Jonai, leng
va šios šalies žemelė.

—o—
Birželio 6 Pirmyn Choro 

laikytam susirinkime parengi
mų komisija išdavė galutiną 
raportą iš didžiulio choro pa
rengimo, įvykusio 28 d. balan
džio, kur buvo suvaidinta ope
retė “Nebaigta Kova.” Nors 
choro jėgos menkos, bet pasi
ryžusiai ir energingai darbuo
jantis, darbo pasekmės buvo 
labai džiuginančios. Choras, 
veik nepasitikėdamas savo jė
gomis, abejojo anie toki dide
lį žygį. Bet nenuilstančiai drą
sinant energingo jauno moky
tojo G. Kazakevičiaus ir pri- 
gelbstint vadovaujan tiems 
draugams, vaidinimas pavyko 
geriau, negu vidutiniškai, at
sižvelgiant į trūkumus scene- 
rijos priemonių ir svetainės 
neparankumus.

šį parengimą gausiai parė
mė mūsų didieji kaimynai 
Brooklynas ir Newarkas. Tas 
chorui davė stambios para
mos finansiniai, pelno nuo pa
rengimo liko $128. Choras 
širdingai ačiuoja visiems atsi
lankiusiems.

Pirmyn Choras nusisamdė 
busą važiavimui į LLD 2 Ap
skričio pikniką sekmadienį, 23 
birželio. Norinti važiuoti’ į 
pikniką ir sykiu dalintis skam
biomis dainomis su choru ke
lionėje, užsiregistruokite pas 
choristus.
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Birželio 9 d. Namų Savinin
kų Susivienijimo prakalbos 
pavyko. Sunkiadarbiai great- 
neckiečiai namelių savininkai 
bruzda, organizuotai kovoja 
prieš per didelius taksus, ku
rie negirdėtai pakilo ir begai- 
lestingai spaudžia visą darbo 
liaudį. Didžiakaklis.
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MIRTIES LAUKAI TIES VERDUNU
Antanas

(Pabaiga)
Įeinu į paminklą. Ilgiausioje salėje, ei

nančioje į abu galu nuo paradinių durų, 
be galo tylu. Čia savaime tyla žodžiai ir 
žingsniai. Pro geltono stiklo langus iš 
abiejų pusių liejasi nyki kapų šviesa, 
kurioje skendėja juodi granito antkapiai, 
sustatyti pasieniu išilgai per visą pasta
tą. Aukštos juodos žvakidės stovi gra
nito antkapių galvūgalyje, ir jose degan
čios žvakės skleidžia liūdną šviesą šioje 
mirties ir tylos vietovėje, šimtai, tūks
tančiai vardų ir pavardžių sienose, ta
čiau ir čia ne visos žuvusių pavardės su
rašytos,—šio paminklo sienos per mažos 
jiems surašyti. Žiaurus, kariškas linijų 
griežtumas šią vietovę daro šaltą ir ne
jaukią. Joje jauties, kaip ledo rūmuose, 
nušviestuos šiaurės ašigalio naktinių 
šviesų, ištryškusių horizonte, kur nė vie
ną valandėlę negali užmiršti, kad aplin
kui neišgirsi gyvo garso, nepajusi žmo
gaus alsavimo, tik begalinė spengianti 
ledinių laukų tyla. Poliruoti juodi gra
nito antkapiai spindi šaltai, tartum ledų 
laukuose sušalę akmens, iš kurių dvel
kia amžina ramybė ir mirtis, akmeny 
atsispindėdama dreba žvakių šviesa.

O ten—lauke—vis dėlto yra gyvybė. 
Ją negailestingai žudė ištisus mėnesius 
kulkos, granatos, nuodingos dujos, ir at
rodė, kad šiuose laukuose nebeišdygs žo
lė, nebesužaliuos medžio šakelė. Bet, štai, 
tenai, už tos didžiosios vokiečių patran
kos, kuri stovi paminklo gale, lengvame 
vėjuje supasi klevelis, rymo galvą nulei
dęs dobilas, o ant jo žiedo nutūpė bitė. 
Ten, tame laukinio medžio krūme, pra
gydo paukščiukas, o štai čia, prie pat ke
lio, tarp šakų lizdas, lizde čiepsi maži 
kūneliai, tiesia išžiotus snapus ir prašo 
maisto. Ir žiūrėdamas į visa tai, lyg nau
jai gimęs, jauti savo kūną, gyslomis 
vaikščiojantį kraują, girdi savo širdį, 
jauti rankas, kojas, džiaugiesi turįs akis, 
galįs matyti, uosti, girdėti vėją, žmonių 
balsus, žinoti, kad ten-toli, Lietuvoj, yra 
žmonės, kuriuos tu myli, kuriems turi 
gyventi ir dirbti. Ir džiaugsmas apima, 
kada apie tai galvoji, kada atsimeni, kad 
dar nesunki, vos 30 metų, našta ant pe
čių ir žinai, kad su ja gali toli eiti, gali 
daug pakelti ir padaryti tai, apie ką sva
joji nemigo naktimis ir prie savo dirba
mojo stalo.

Kada automobilis, padaręs kelias de
šimtis kilometrų per mirties laukus, vėl 
įvažiuoja į Verduno miestelį, atrodo, kad 
pakliuvai ne į kelių dešimtų tūkstančių 
gyventojų būrį, bet į patį gyvenimo cen
trą, į miesto širdį, kur kiekvienas žmogus 
griuvėsių paunksmėj labiau brangina gy
venimą, taiką ir laisvę. Vitrinoje matau 
du baltus porcelianinius balandžius, su
glaudusius snapukus. Jie bučiuojasi, ši
tie taikos paukščiai. Mąstau, kada žemė
je nebebus karų, kada ginklai bus per
kalti į dalges ir traktorius, laukus ars ne 
mirties pabūklai, tik ramūs žmonės, 
džiaugdamiesi brandžia varpa ir puria

Venclova
dirva. Bet ten, Vokietijoj, girdžiu žvan
gėjimą fabrikų, kur kalami ginklai, ma
tau traukinius, perpildytus kareivių, o 
traukinių platformas pilnas manievruo- 
jančių patrankų ir kulkosvydžių. Ir ži
nau, kad vieną gražų rytą gali tekti pa
likti žmones, kuriuos myliu, knygas, ku
rių nebaigiau skaityti, savo darbo kam
barį, ir eiti į ugnį, tratėjimą, švilpimą, 
dujas. Ir ne aš vienas, o milijonai visų 
kraštų žmonių, kurie turi sveikas rankas 
ir kojas, tokį pat rytą gali pasijusti va
romi į mirties laukus ir gali būti ten vėl 
išžudyti be jokio pasigailėjimo. Kokia be
prasmybė !

Aš mačiau Vokietiją, mačiau Belgiją, 
mačiau Prancūzijos centrą, miestus ir 
kaimus ligi Viduržemio jūros. "Ne, ši
tie žmonės nebenori karo. Jie nori al
suoti, dirbti, gyventi, mylėti, jie žino, kad 
karas jiems, kurie myli savo darbą ir 
savo kampą, atneštų tik kraują, ašaras 
ir pelenus. Ir vis dėlto... yra diktato
riai, kurie Europą stumia į karą, yra 
ginklų fabrikantai, kurie, įtempę smage- 
nis, dieną ir naktį kuria planus, kaip 
sukelti’ naują karą, kuris jiems atneš 
nesuskaitomus miliardus, o dirbančiai 
žmonijai—neišbrendamą skurdą, ligas 
ir mirtį. Iš . vienos pusės aš mačiau tau
tas, kurioms norima įkalbėti, kad karas 
—tai visuotinė laimė, naujos teritorijos 
ir pelnas, iš kitos pusės—mačiau demon
stracijas šimtų tūkstančių žmonių, ku
rie galingai reikalauja taikos ir laisvės 
išlaikymo. Ir aš supratau, kad juo dides
nis būrys bus tų, kurie reikalauja tai
kos, jai dirba ir ja dieną naktį rūpinasi, 
juo Verduno laukai bus toliau nuo mūsų, 
juo jie su savo kapais, su savo baugi
nančiais šešėliais vis labiau grims į pra
eitį.

Europa iškankinta, sužalota, sudau
žyta, sukruvinta. Dvi dešimtys metų 
anaiptol neužgydė kruvinų žaizdų. Tos 
žaizdos ligi šiol alma, pūliuoja. Kara mi
lijonus išžudė ir sužalojo, milijonus įstū
mė į neišbrendamą vargą. Tie, kurie vėl 
kursto ir ruošia naujus karus, kurie skel
bia, kad karas—žaidimas, kad karas— 
heroizmo mokykla, yra pamišėliai, ku
riems vieta bepročių ligoninėse, ir tai pa
vojingai sergančių skyriuose. Išvažiuo
damas iš gražiosios Prancūzų žemės, taip* 
baisiai sužalotos, aš žinojau: jeigu kils 
karas, žudikų durtuvai atsimuš į nesulau
žomą milijonų darbo žmonių, kurie ypa
tingai karo nekenčia, valios plieną ir tu
rės subyrėti, kaip subyrėjo visos kruvi
nųjų praeities Tamerlanų pastangos lau
kus puošti nukirtų galvų kalnais, mies
tus ir kaimus paversti pelenų krūvomis, 
o krauju nudažyti papilio upes. Ver
duno fortų griuvėsiai, i|foai ir pamink
lai, kruvini laukai ir milijonai žuvusių— 
vokiečių, prancūzų, amerikiečių—juodų 
ir baltų—galingai šaukia:

—Teprasmenga karas, tegyvuoja tai
ka!

Norvegij’os karalius Haakon, 
šiomis dienomis paliko savo 
kraštą Vokietijai ir pats,, sa

koma,, atvyko j Londoną 
prieglaudos jieškotis.

Liepia Nazią Propagandos 
Vadui Apleist Meksiką

Mexico City. — Praneša
ma, kad meksikiečių valdžia 
įsakė Arthurui Dietrichui,

nazių spaudos - propagan
dos vedėjui, išsikraustyt iš 
Meksikos.

Dietrich buvo narys Vo
kietijos atstovybės Meksi
koje.

Paryžius, birž. 13.—Fran
ci jos premjeras Reynaud 
pasiuntė kablegramą prezi
dentui Rooseveltui, maldau
damas greičiausios pagalbos 

prieš vokiečius;

DIDIEJI LAISVES’ PIKNIKAI
Maynard, Mass., Liepos I July

FOSE PAVILION PARK

Burlington, N. J.
Numirė Kastancija Jocienė
Birželio mėn. 5 cl. čionai 

numirė Kastancija Jocienė, po 
tėvais — Daužickaitė. Ji tu
rėjo 47 metus amžiaus. Pa
liko liūdėsyj vyrą, tris dukre
les, —Oną, Elzbietą ir Bronę, 
taipgi vieną seserį, Elzbietą 
Janilienę, ir tris brolius—Jo
ną, Povilą ir Igną.

Velionė paėjo iš Kuprelis- 
kių, Biržų apskrities. Į Ame
riką atvyko 1913 metais. Lai
dotuvėse dalyvavo daug žmo
nių — draugų, giminių ir 
žįstamų, nes ji mokėjo su 
sais draugiškai sugyventi.

Tebūva jai lengva šios
lies žemelė! Koresp.

pa- 
vi-

sa-

London, birž. 13.— Neofi
cialiai pranešama, kad Ita- 
lija jau pora savaičių atgal 
pasiuntė savo kariuomenę 
padėt vokiečiam kariaut 
prieš francūzus.
U

Chicagos Žinios
MOKYTOJAI STOJA UŽ 
AMERIKOS NEUTRALUMĄ

Reikalauja Prezidento Nesi
kišti j Europos Karą

Apie 49 profesoriai ir instru
ktoriai Northwestern Universi-' 
teto pasiuntė prezidentui Roose
veltui telegramą, kurioje reika
lauja, kad Jungtinės Valstijos 
laikytųsi griežto neutralumo, 
nesikištų Europos karan ir ne
remtų nė vienos pusės.

Telegramos kopija taipgi pa
siųsta ir visiems Illinois valsti
jos kongresmanams.

Keletas iš to universiteto fa
kulteto, kiek laiko atgal, pasisa
kė už paramą aliantams, tai visi 
kiti subruzdo- pasisakyti už neu
tralumą.

Svarbiausi ilgos telegramos 
punktai yra šie: w

1) Amerika geriausia gali iš
laikyti savo demokratiją laiky
damosi nuo karo.

2) Mes pritariame tinkamam 
apsigynimui, bet tik tam ir tu
ri būti skiriami pinigai.

3) Istorija moko, kad karo

nius klausimus.
4) Mes palaikome Johnsono 

Aktą ir Neutralumo Aktą, nes 
tikime, jog paskolos, kreditai ir 
kitaip paramos teikimas veda į 
karą.

5) Amerikonizmas nereiškia, 
kad visi turi laikytis vienos pa
žiūros, o netolerantiškumas pa
grindžia kelią į karą.

6) Mūsų demokratinės teisės 
neturi būti varžomos, nes jos 
yra mūsų šalies tvirtybė.

Mokytojai toliau

atbuvęs reikalingą laiką inter
nu Cook County ligoninėj im
sis praktikos, atsidarys savo 
ofisus.

Internu jam teks pirma būti 
Edgewood Hospital, 5700 No. 
Ashland avė. Jis ten bus šią va
sarą, o nuo sausio 1, 1941 metų 
iki sausio 1, 1942 metų, jis bus 
Cook County Hospital.

Jaunas daktaras vadinasi Jo
seph Janis.

Jo tėvas yra dženitorium ir 
gan sunkiai dirbdamas jis išlei
do sūnų mokslus. Bet darbas 
jam, sako, buvo lengva, kada jis 
žinojo, kad sūnus gerai mokina- 

pasmerkia si ir išeis į gydytojus. Dabar jo 
Rep.fašistines valdžias ir “politines troškimas pasiektas.

išdavystes,” matomai, turėda
mi omeny Munichą.

Chicagoj karui priešingi ima 
labiau budėti, kovoti prieš karo 
pavojų, prieš Amerikos karan 
įvėlimą. Std.

Anglai Gausią 76 Karinius 
Amerikos Laivus

JANULIŲ SŪNUS BAIGĖ 
GYDYTOJO MOKSLĄ

Išbuvęs Internu Cook Apskr. 
Ligoninėj Imsis Prakjikos

Washington, birž. 13. — 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė taiso 76 naikintuvus, 
užsilikusius nuo praeito pa
saulinio karo. Jie būsią per
leisti Anglijai, kuri jau ve
da derybas dėlei šių karinių 
laivų pirkimo iš Amerikos.

Jonas Janulis ir žmona gerai 
jaučiasi, nes jų sūnus Juozas

___________ , ___ baigė medicinos .kursą Illinois..............„ . ~
keliu negalima išrišti ekonomi-| Universitete. Jaunas gydytojas kiečių tankų.

Paryžius. — Prieš francūzus 
šiuo laiku veikia bent 5,000 vo-

Programoje dalyvauja visi naaujosios Anglijos Lietuvių Chorai 
ir garsi rusų dainininkų grupe

Šokiams Gros Walley John’s 8 Kavalkų Orkestrą
Rengėjai prašo iš anksto platinti šio pikniko bilietus.

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

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

Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus ir Johnny Nevins 
Orkestras

Programoje dalyvaus visi didžiojo New Yojko apylinkės Chorai

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

D DELIS METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia L. L. D. 3-čias ir L. D. S. 5-tas Apskričiai

Sekmadienį Birželio 16 June. Pradžia 12 v. dieną
GRAŽIAME LIETUVIŲ DARŽE - INDIAN GROVE

WEST HAVEN, CONN. ĮŽANGA 25 CENTAL

Laisvės Choras, iš Hartford, Conn., dalyvaus programoje

IŠTISA PROGRAMA: Dainuos visi Conn, valstijcs Meno Sąjungos chorai: Laisves Choras, Choras
Daina, Vilijos ir Aido Choras; Laisves Stygų didele orkestrą, vad. V. Visockiui duos puikų koncertą.

KALBĖS JONAS GASIUNAS, “TIESOS” REDAKTORIUS, Iš BROOKLYN, N. Y.
Šiame piknike bus traukiami “Kintami Paveikslai” dainininkų, sporto ir visas žmonijos judėjimas.

Vėliau tuos paveikslus galėsime pamatyti savų parengimuose rudens ir žiemos sezone.
ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ Iš HARTFORDO, PO VADOVYSTE V. VISOCKIO

Indian Grove yra gražūs daržas dėl išvažiavimo. Kviečiame visus rengtis ir dalyvauti šiame išvažiavime.

KELRODIS: Atvažiavę j New Haven, važiuokite į West Haven, atvažiavę į West Haven Centrą paimkite 
162 kelią, pavažiavę apie pusę mylios tėmykite ženklą—Indian Grove j vakarų pusę.



Penktu pulapli 
________  Kšeštadienis, Birž. 15, 1940

■ Iš Kanados Lietuvių Gyve
nimo ir Veiklos

WINNIPEG 
%

Winnipegietes lietuvės prog- 
resyvės moterys, kartu su St. 
Boniface moterimis, šiais me
tais labai gražiai atžymėjo — 
apvaikščiojo Motinos Dieną. 
Programa buvo gana įvairi ir 
įdomi, kuri susidėjo iš veikalo, 
prakalbu, muzikos, deklamacijų 
ir šokių. Programą pildė, apart 
veikalo, daugumoj jaunuoliai— 
mergaitės ir berniukai.

Paminėjimą atidarė su Lietu
vos ir. Kanados himnais, ku
riuos lietuvių jaunuolių orkes
trą sugriežė. Vėliau drg. L. S. 
pasakė tai dienai pritaikintą 
prakalbą, paaiškindama dėlko 
motinas kiekvienas privalome 
gerbti ir mylėti, kokias dideles 
užduotis motinos atlieka gyve
nime dėl visos žmonijos, ne vien 
dėl savo šeimos ir tt.

Po apibudinimo Motinos Die
nos reikšmės, sekė koncertinė 
programa, kurią pildė vaikučių 
orkestras ir atskirai jaunuoliai. 
Jaunuoliai Bukauskučiai skam
bino pianu. O Jesiuliūnaitė su. 
broliuku, pasipuošę lietuviškais 
tautiškais drabužiais, atvaizduo
dami senutę ir senelį, pašoko 
suktinį ir krakoveką. šiuo pro
gramos kavalku publika buvo 
labai patenkinta ir turėjo daug 
skanaus juoko. Jaunuolis Stepo- 
navičiukas pasakė dvi labai juo
kingas eilutes.

Tėvams tenka didelis kredi
tas už tokį gražų išauklėjimą: 
vaikučių ir iš pat mažens pra
tinimą prie kultūrinio ir meni
nio darbo. Labai atsiprašau, 
kad visus jaunuolius negaliu iš
vardinti, nes užimtų daug vie
tos laikraštyj.

Vėliau sekė veikalas, dviejų 
veiksmų komedija — Vargšas 
Tadas, kurį menininkai labai 
gerai suvaidino.

Visiems programos p i Idy to
jams, prisidėjusioms vienokiu 
ar kitokiu darbu, taipgi publi
kai už atsilankymą, Moterų 
Skyriaus vardu reiškiu širdin
giausią ačiū.

Mūsų kolonijoj dar yra eilė 
moterų, kurios randasi už dar
bininkiškų organizacijų sienos..

Tardomas pareiškė, kad jis 
būdamas įsigėręs viešoje vietoje 
pareiškęs, kad prezidentą Roo- 
seveltą jis pats nušautų, jeigu 
jis Suv. Amerikos Valstijas 
įtrauktų į karą.

Prieš išnešant sprendimą, 
valstybės gynėjas paklausė J. 
Gudiškį, ar jis sutiktų kariauti 
už santarvininkus, į ką atsakė: 
“Ne, aš netikiu į karą.”

Kaip Montrealo didlapiai ap
rašė ir radio skelbė, tai jaunuo
lis J. Gudiškis labai laisvai sa
vo mintis reiškęs ir buvo dau
giau linkęs pasityčioti iš dabar 
pouliarizuojamo baubo apie 
penktą kolumną ir pačių tardy
tojų bei visos teismo procedū- 

! ros. L. B. Korespond.

Cambridge, Mass.
Birželio 12 dienų pasimirė 

drg. J. 5. Venckevičius. Lai
dotuvės įvyks šį šeštadienį, 
birželio 15, 2 vai. po pietų. 
Lavonas bus sudegintas.

Gimines, pažįstamus ir 
draugus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Rep.

matariolą, ir darbininkams 
$150.28. Civil Right Federa
cijos komisija aiškino iš Civil 
Right veikimo, ragino siųst 
laiškus kongresmanams, kad 
nesudarkytų Wagnerio Aktą, 
ir siųst rezol. prieš Smith bilių, 
kuris nori suvaržyt ateivius ir 
J. Bridges išnaujo nori depor- 
tuot. Nutarta pasiųst protesto 
rezoliucijas prieš viršminėtus 
bilius kongresui.

Lietuvių Kongreso (Detroi
to skyriaus) delegatas aiški
no apie Kongreso konferenci
ją. Sakė, kad pasiųsta pereitą 
balandžio, mėnesį $20 Lietuvos 
politiniams kaliniams. Nutar
ta, kad mūsų delegatai reika
lautų Kongreso sekančioj 
konferencijoj, kad pasiųstų 
daugiau pinigų Lietuvos poli
tiniams kaliniams.
10-to Apskričio Klausimas.

Nutarta pagamint manda
tus mūsų delegatam į aps. su
važiavimą. Nutarta pagamint 
sekamas rezoliucijas ir pasiū
lyt suvažiavimui priimt: 1. 
ateivių teisių gynimas; 2. poli
tinių kalinių klausimas; 3. 
prieš karą, kad šią šalį neį
trauktų į karą ir, 4. Ateities 
žiedo Vaikų Draugijėlės klau
simas.

Nauji Sumanymai
Nutartą paaukot 5 dol. Ci

vil Right Federacijai. Rengia
ma ekspedicija iš Detroito lie

tuvių aplankyt An-Harbor 
muziejų 16 dieną birželio. 
Nutarta išrinkt komisiją iš tri
jų, kad prirengtų ALD 25 m. 
sukaktuvių programą, ^komi
siją įeina J. Baronas, P. Ži
linskas ir P. Krakaitis. Nutar
ta, reikalaut mūsų dienraščių, 
kad būtų daugiau rašoma apie 
politinius bilius, kuriuos reak
ciniai kongresmanai nori pra
ves!.

Sekantis susirinkimas ALD 
52 kp. atsibus 16 birželio, 
9 :30 a.m., Draugijų Svetainėj, 
4097 Porter St. " P. Gyvis.

pas drg, F. Indrulį, 129 W. Market 
St. Visi nariai pribūkite susirinki
mam — J. Norkus, sekr.

(141-142)

WORCESTER, MASS.
Liet. Šelpti Draugija ruošia ne

paprastą pikniką, sekmadienį, bir
želio 16 9., Olympia Parke, Shrews
bury. Šiame pikniko dalyvaus Lie
tuvos konsulas, p. Budrys. Pelnas 
bus skiriamas Lietuvos žmonėm, nu
kentėjusiom Vilniaus krašte. Kvie
čiame dalyvauti. — Kom.

l i i i .ji į '... .... zzzz

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

(Kampas Roebling St.)

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Kurie norėsite važiuoti j LLD 3- 
čio ir LDS 5-to Apskričių pikniką, 
sekmadienį, birželio 16 d., Gražiame 
Lietuvių Darže, Indian Grove, W. 
Haven, tai tuoj užsisakykite vietas 
buse. Dusas išeis 1 vai. p. p. nuo 
Laisves Choro svetaines, 157 Hun
gerford St. Tikictas į abi pusi <$1.00. 
Tikictus galima gauti pas LLD ir 
LDS narius. — W. Brazauskas. 
(139-141)

SHENANDOAH. PA.
" LDS 34 kp. ruošia pikniką, sekma
dienį, 16 d: birželio. Laudeman Park, 
pradžia 10 vai. ryto. Bus gorų už
kandžių ir gėrimų. Taip pat bus ir 
gera orkestrą, kuri gros smagius šo
kius. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės svečius dalyvauti. — Kom.

(139-141)
SCRANTON, PA.

LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 17 d. bfr'L-no, 8 v. v.,

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 6330
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Ncdčliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

0---------------------------------------- ---------0
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del 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
0------------------------------------------------- 0

Sveikata Ligoniams

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

kamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

MONTREAL
Mirė Vienas iš Seniausių 

Montrealo Lietuvių
Iš birželio 4 į 5 d. naktį mirė 

vienas iš seniausių Montrealo 
lietuvių, Juozas Žigaitis, 70 me
tų amžiaus senelis.

Juozas žigaitis šioje šalyje 
išgyveno 35 metus. Prieškari
niais laikais ir kiek vėliau jis 
dalyvavo vietos lietuvių progre
syviame judėjime. Buvo įsitai
sęs mažą spaustuvėlę ir planavo 
leisti lietuviškų leidinių, bet tas 
jam niekaip nepavykęs. Išski
riant keletą atspausdintų to lai
ko organizacijoms plakatų, na
rystės knygučių bei kortų, var
gu daugiau ką ar bepaliko.

Jis lig paskutinių savo gyve
nimo dienų įdomavosi mechaniš
ku darbu. Taisydavęs rašomas 
mašinėles ir kitus smulkius daly
kus. Ligi paskutinės savo gyve
nimo valandos jis išsilaikė nuo 
religinių prietarų. Net visiškai 
prieš mirtį, kieno tai pašauktą 
kunigą pareikalavo, kad nuo jo 
prasišalintų. Jis buvo daug maž 
socialistinio nusistatymo.

Velionis J. žigaitis mirda
mas paliko keturias jau užaugy- 
tas dukteris, sūnų, kurių ketu
ri jau vedę, taipgi gyvenimo 
draugę.

Nuo savęs ir nuo draugų 
reiškiu giliausią užuojautos žodį 
velionics dukterims, sūnui ir di
džiame nuliūdime paliktai jo 
gyvenimo draugei, žigaitienei.

Lietuvis Ristikas Nuteistas Su- 
lyg Apsigynimo Reguliacijų
Birželio 6 d., Montrealo teis

me, teisėjas C. E. Guerin nutei
sė brooklynietį lietuvį ristiką, 
Joną Gudiškį, 24 metų jaunuolį 
dviem mėnesiam kalėjimai! ir 
$50.00 piniginės pabaudos, už 
tai, kad įžeidęs Kanados karei
vį, kuriam jis pasiūlęs nusivilkti 
tuos “skudurius” ir eiti namo, o 
ne muštis už santarvininkus.

Detroit, Mich.
Serganti Lietuviai

šiuo laiku serga keletas lie
tuvių ir žinom, kad ligoniams 
yra labai smagu, kada juos 
aplankome ir parodom savo 
draugiškumą. Todėl kam lai
kas leidžia, aplankykime juos. 
Serga Jonas Anasevičius, 
11417 Dequindre St., Rob. 
Šmigelskis, 8557 Mandota St., 
ir M. Priešgintienė, 13557 Ar
lington Ave. Girdėjau ir dau
giau draugų yra sergančių, 
bet nesužinojau antrašų.

Gerina įstaiga
Juozas Lucky užlaiko siu

vimo įstaigą, 3012 McNichol 
Rd., arti Mitchell. Pirmiaus 
laikė tik siuvimo ir taisymo 
vietą, o dabar įsitaisė savo ir 
drabužių valymo įstaigą ir pa
daro greit ir gerai darbą. Juo
zas yra nuolatinis darbininkų 
reikalų rėmėjas ir narys pa
žangiųjų organizacijų. Todėl 
verta turėti reikalas su jo į- 
staiga. Reikale, atvyksta į na
mus, arba pašaukite jį telefo
nu. Jis visados garsinasi “Vil
nyje” ir kituose laikraščiuose.

Darbininkų Registracija
Veik kas savaitė Chryslerio 

darbininkai gauna naujas re
gistracijas ir kitokius paliepi
mus nuo darbdavių. Pirma re
gistracija buvo, kad kiekvie
nas darbininkas turėjo atnešti 
metrikus ar pilietystės regis
traciją. Kuris to nepadarė, li
ko padėtas į bedarbių eiles. 
Antra registracija, kurie dar
bininkai yra dirbę praeito ka
ro laiku karo reikmenis, juos 
ima atydon ir gali būt bus pa
dėti prie kariškų reikmenų iš- 
dirbimo. Yra kalbų, kad 

1 Chryslerio Korporacija gavo 
i iš valdžios 52 milionus užsa
kymų ir bus padidinta pro
dukcija ir lavintų amatninkų 
darbas. Kaip matosi, prie to 
sparčiai rengiasi.

Bedarbių Eilėse
Jau atsėjo sužinoti, kad 

kuris tik nepilietis, kurio kas' 
nors dirba iš šeimynos, ar ku
ris turi kokią savastį-stubą, at
leidžiamas iš viešų darbų. 
Reiškia, bilionas dolerių dėl 
karo paskirti tai tik baika, o 
bedarbiam aukso šalyje reikia 
badauti ir skursti. Laikas, 
draugai, stoti į sąmoningų 
darbininkų eiles ir kovoti 
prieš tokią netikusią sistemą.

Alvinas.

Iš ALDLD 52 Kp. Veikimo
Susirinkimas įvyko gegužės 

19 d- Po valdybos raportų se
kė įvairių komisijų raportai. 
Už svetainės komisiją J. Lu- 
bikis raportavo, kad buvo sve
tainės pinigų $345.74 išmokė
ta už svetainės pataisymą,-

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, Į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

VARPO KEPTUVEU:

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Jake, 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, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

MM . i: i ii ~i i'' į

your old watch

a

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

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Junior DeLuxe Portable

Remington Model No. 5 DeLuxe

Remington Model No. 1 DeLuxe $59.50
$67.50DeLuxe Noiseless Portable

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

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 žcmlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 35c., arba 3

TRADE IT IN l-OR A 1 

|7JEWEL. 

LB u lovai
J. GARŠVA

1 Grabo’rius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

I ■■■■

1

LIPTON •
JEWELER •

Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpo 
Graham & Manhattan Avės

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

^11 IWIlliiMM llUMB

ĮSIGYKITE DABAR
Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
Visokiausių Rūšių

ŽIEDAI

g K 
OVPe/

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

Daugybė kitų daiktų ir • 
daikteliu sau reikalin- • 
gų rasite mūsų didelė- * 
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti.

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė.

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

duoda didelę nuolaidą.

$49.50

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

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



Beltas puslapis šeštadienis, Birž. 15, 1940

- Iškritus pro langą užlaidos 
lazdai iš 26 aukštų bildingo, 
76 Trinity PI., N. Y., sunkiai 
sužeista Emma Shading, 
brooklynietė.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—-HA vemeyer 8-1158

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai jpuo&ta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levan^auskai

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

ir

Ame-

ADP

o

Prie vartų, 40c,

>

prieš
Euro-

Afri- 
nagai 
šiame

Virš pora šimtų taksų mo
kėtojų Sąmatų, Tarybos mitin
ge protestavo prieš steigimų 
išmatų naikintuvės Bay Ridge 
srityje.

šį pirmadienį, bir- 
įvyksiąnčiose pra- 
diskusijose, “Lais- 
419 Lorimer St., 

Pradžia 7 :30.

kad 
dar-

Avė., 10 
prašomi 
dalyvaut 
neturite
ateikite—būsite nuveš-

“Tipsai”—Ne Veiteriam

Lankėsi “Laisvėje”

trečiadienį įvyko 
surengtas 
vakaras, 
daugiau 

nors pir-

Paskutinis Užkvietimas

Nuleido Naują Laivą

Ifi anksto perkant bilietą, 30c

IHHW

L. Ferguson ir L. Stansky, 
Edison Co. šapos Coney Is
lande darbininkai apdegė su
gedus elektros suvadoms.

RANDAVO.TIMAT
Pasirandavoja fornišiuoti ^kamba- 

riai, dideli ir maži. Gali atsišaukti 
pavieniai arba vedusios poros, šil
tas vanduo žiemą ir vasarą. Kreip
kitės po 
Brooklyn,

antrašu: 118 Reid Ave.f 
N. Y. (141-148)

PIKNIKAS 34-ta
Rengia 

DR. MARTIN LUTHER DRAUGIJA

Sekmadienį, Birželio 16 June
HOFFMAN PARK

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

Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą

NewWto^zfe^ZInloi
GERAS DALYKAS, KAD DIDYSIS JONAS 

PRISIPAŽĮSTA PRIE KALTES
JAUNI IR SUAUGĘ LIETUVIAI D1SKUSU0JA 

KARO KLAUSIMA; PRAKALBOS 17-TĄ
Pereitą 

lietuvių jaunimo 
prakalbų-diskusijų 
kuriame dalyvavo 
jaunimo, negu kada 
miau yra buvę panašaus pobū
džio mitinge. Diskusavo karo 
klausimą. Kalbėjo Vytautas 
Zablackas ir Keistutis Michel- 
sonas, pirmininkavo Walteris 
Kubilius. Po programos, jau
nimas turėjo ir smagumų—šo
kius ir lengvas vaišes.

Karo Aukos Amerikoj
Šiandieną turbūt nėra mūsų 

šalyje žmogaus, kuris nesido
mėtų karo klausimu. Ir kaip
gi nesidomės. Nežiūrint, kad 
oficialiai karas iki šiol buvo 
tik Europoje (pastarosiomis 
dienomis persimetė ir 
kon), tačiau jo kruvini 
jau gniaužia žmones ir 
kontinente.

Štai tik birželio 13-tą, 
rikos karan kurstytojų ranka 
pasiekė ir šion pusėn Atlanti- 
ko, per savo pakalikus šioje 
šalyje — Amerikos laivų sa
vininkus—įsakė išmest iš dar
bų 43 Amerikos piliečius jū
rininkus tik dėlto, kad jie bu
vo gimę svetur, tūli Vokietijoj 
ir Austrijoj, kiti Italijoj. Vie
nintelė laimė, kad jie turėjo 
uniją, kuri pasakė karo iste
rikams: “Nevažiuoja šie, ne
važiuos joks kitas unijistas.”

Šį sekmadienį, birželio 16, 
prie Springfield Boulevard 
(Picnic Grounds) Maspetho 
Kom. Partijos kuopelė turės 
išvažiavimą, šiame išvažiavi
me dalyvaus ir mūsų LDS ir 
LLD kuopų nariai.

Maspetho lietuviai susirinks 
prie Zabielskio svetainės ant 
Clinton vai. ryto.

susirinkt no- 
išvažiavime. 
automobilių,

čion
Tintieji 
Kurie 
visti e k 
ti.

Kelrodis: Queens Boulevard 
iki World’s Fair Boulevard, 
iki Springfield Boulevard, iki 
Adelphi Academy. Ant 
Springfield Blvd, cementinio 
kelio bus kreida išrašyta: 
“Turn Here to Picnic.”

Reng. Kom.

Alliance Kovos Prieš 
Atleidinėjimus

Workers Alliance sako, 
WPA vėl atleidžiąs 1,500 
bininkų iš projektų. Tai esan
ti dalis to, kiek iš Washingto- 
no įsakyta atleidinėt, kad nti- 
mažint WPA darbininkų skai
čių sulyg numažintų paskyrų 
WPA darbams.

Morris Kerstein, WPA dar
bininkų organizatorius, pa
reiškė, kad Workers Alliance 
kovos ne tik prieš atleidinė
jimus, bet ir prieš WPA pa
kinkymą karo mašinon.

34-tas

Trokmanu Nuteisimas 
Atidėtas

Išgirskite Prakalbas
Kas laukia visų, jei karui 

jo isterikai bus leista toliau 
plėstis, plačiai, ir aiškiai bus 
išnagrinėta 
želio 17-ta 
kalbose ir 
vės” salėj, 
Brooklyne.

Prakalbas sakys A. Bimba 
ir D. M. šolomskas, abu jau 
visiems žinomi geri kalbėto
jai ir pripažinti Amerikos ir 
tarptautinės politikos žinovai/ 
Po prakalbų klausimai ir dis
kusijos. Kviečiame visus da
lyvauti. Įžanga nemokama.

Rengėjai.

Am. Darbo Partija Sveikino 
Išstojusius Prieš Karą 

Kongresmanus
Amerikos Darbo Partijos 

New Yorko Apskričio Komi
tetas savo posėdyje birželio 
13-tą, viešbutyje Diplomat, 
dalyvaujant 350 komiteto na
rių, vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kuria pareiškia svei
kinimą ir pilniausią paramą 
senatoriui Burton K. Wheeler 
ir kongresmanui Vito Marcan- 
tonio už kovingą veiklą 
įtraukimą Amerikos į 
pos imperialistinį karą.

Eugene V. Connolly,
Apskričio pirmininkas, pareiš
kė, kad Amerikos vyriausia 
užduotimi šiandieną yra ruoš
tis taikai, ne karui, kad pri
valom plėšt ir stiprint savo de
mokratiją.

Kalbėdamas apie Roosevel- 
to neseniai padarytą pareiš
kimą, kad Amerikos jaunimas 
turįs “susidurt su likimu,” 
Connolly pareiškė, kad tas su
sidūrimas turės būti prilaiko
mas Jungtinių Valstijų rube- 
žiuose. Pažangiai kalbėjo ir 
eilė kitų kalbėtojų.

Darbiečiai taip paitT^prieme 
rezoliucijas prieš Celler’io te- 
lefonų-telegrafų perėmimo bi- 
lių, prieš ateiviams kandžiot 
bilius ir prieš vartojimą 
“penktos kolumnos čiučelų” 
prieš darbininkų judėjimą.

Pradžioje birželio aplankė 
Pasaulinę Parodą T. Vasaris 
ir J. Staponauskas iš Montel
lo, Mass. Jiedu taipgi aplan
kė ir “Laisvės” įstaigą. Skun
dėsi, kad Montello vis mažėja 
darbai. Kaikurios dirbtuvės 
kraustosi į kitus miestus, 
esančiosios mažai dirba.

R. Bradley, newyorkietis 
veiteris (stalan padavėjas), 
nuteistas 60 dienų sunkiųjų 
darbų kalėjiman už pasilaiky- 
mą “tipsais” surinktų $11 
kaipo savo uždarbį. Jis dirbo 
Pas. Parodos restaurane.

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

Fedėralis teisėjas Murray 
Hulbert pereitą ketvirtadienį 
atidėjo paskyrimą baudų 26- 
šiems nuteistiems unijistams 
iki ateinančio šeštadienio. Jis 
sakė atidedąs dėlto, kad ne
sąs gerai išanalizavęs jų visų 
rekordų.

Unijistai, Teamsters Unijos 
Lokalo 807-to nariai, ir patsai 
Lokalas, yra pripažinti kal
tais Anti-Trust ir Anti-Racket 
aktais už tai, kad jie šimtu 
nuošimčių susiorganizavo, ga
vo iš bosę. sutartis ir griežtai 
pareikalavo jas pravesti, ne- 
daleisdami iš užmiesčių atga
benamiems neunijinėmis sąly
gomis dirbantiems žmonėms 
užimt unijistų vietas darbuo
se. Lokalas apeliuoja bylą.

Valdžios ir bosų suokalbis 
sudaužyt uniją jau padarė 
unijistams begalinės žalos. 
Bosų sąjungos — Highway 
Transport Ass’n — vedėjo Jo
seph Adelizzi spaudžiami 
Samdytojai išmėtė iš darbų 
didžiumą nuteistųjų, o New 
Yorko Leidimų Biuras atsisa
ko atnaujint draiverių leidi
mus dėlto, kad jie buvo nu
teisti, tuomi atimant jiems 
galimybę daryt pragyvenimą.

Lokalas atsišaukė į unijas 
paremti valdžios su bosais te
rorizuojamus trokmanus.

/

Liuteriečiy Piknikas

sakė, kad 
sako, kad 
apie trys 

kriaučiai

Aš manau, kad jau visi ge
rai supranta, jogei didelis Jo
nas yra pilnas nesąmonių. Ir 
apie ką jis vakar 
šviesa, tai šiandien 
tamsa. Paimkime 
metai atgal, kada
vasaros laike nedirba ir išva
žiuoja į pajūrį paplaukioti jū
rų vandenyje ir atsikvėpti ty
ru oru, tada didelis Jonas 
(Buivydas) mylėdavo su jais 
diskusuoti ir apginti Staliną, 
tai yra pavadinęs bepročiu ne 
vieną, kuris tik skaitė “Kelei
vį.” O kur dabar yra J. Bui
vydas (Katilius) ?

Tai ir dabar, “Naujosios

{kalino 5 Moteris, Pikieta- 
vusias Prieš Deportavimą 

Biednos Motinos
Pereitą trečiadienį Moterų 

Skyriuje buvo plačiai rašyta, 
kaip New Yorko miesto val
džia užsispyrė deportuot 
“grinorką” Mrs. Mary Robin
son, išgyvenusią ir dirbusią 
New Yorko Mieste per daug 
metų. Jos “prasikaltimas” bu
vo tame, kad jinai, žiauraus 
vyro palikta su keturiais ma
žais vaikučiais prieš 10 me
tų, atvyko čionai duonos jieš- 
koti ir savo darbu pati viena 
per daug metų vaikus išmaiti
no, pusiau išauklėjo. Vyriau
sias dabar jau 13-kos metų. 
Bet prieš tūlą laiką jinai ne
teko darbo ir buvo priversta 
prašyt pašalpos. Miesto šal
pos Departmentas surado, kad 
ji “grinorką”, ir nutarė ją iš- 
deportuot į Red Bank, N. J.

Prieš deportavimą pasisakė 
Workers Alliance ir pereitą

D-ro Martin Liuterio Drau
gija turės savo 34-tą metinį 
pikniką šį sekmadienį, birže
lio 16-tą, Hoffmano Parke, 
69-26 Cooper Ave., kampas 
69th Pl., Glendale, L. I. Pra
sidės 2 vai. po pietų, šokiams i ketvirtadienį iššaukė protesto 
gros paskilbusi Geo. Kazake
vičiaus orkestrą. Bilietas iš 
anksto 30c. prie durų—40c.

Ši draugija yra brooklynie- 
čiams žinoma, kaipo viena iš 
seniausių . lietuvių draugijų ir 
kaipo draugiškai, gražiai ko
operuojanti su kitais žmonė
mis, paremianti kitų draugijų 
darbus ir pramogas, tad tiki
masi, kad visi, kuriems svei
kata ir sąlygos leidžia, links
minsis su liuteriečiaiš šį sek
madienį, Hoffmano Parke.

demonstraciją prie Non-Settle- 
ment šalpos Biuro, 100 West 
116th St., N. Y. Demonstra
cijoj dalyvavo virš 200 asme
nų. Be jokios priežasties, po
licija ėmė 
trantus ir 
areštavo.

Nežiūrint
Workers Alliance iššaukė ki
tą protesto demons t r a c i j ą 
penktadienioi rytą. Alliance 
ves griežtą kovą prieš stum- 
dymą alkanų vaikų ir motinų 
iš vieno miestelio į kitą.

stumdyt demons-
penkias moteris

Gadynės” No. 23-čiame rašo 
nesąmones, būk komunistai 
panaudoję A. Linkutį. Aš ma
nau, kad visi gerai žino, jog 
A. Linkus, jaunuolis, yra ka
talikiško nusistatymo, žino ir 
tą, kad jis bando taip išduoti 
raportą lokalo susirinkime, 
kad visi kriaučiai žinotų, kas 
yra veikiama Lokalo Pildan
čiosios Tarybos susirinkimuo
se, nenorėdamas nieko slėpti 
nuo narių. Ir A. Linkutis nė
ra toksai, kaip didelis Jonas, 
kuris vienaip kalba, kitaip da
ro.

Vienas geras dalykas yra ta
me, kad didelis Jonas, norėda
mas - primesti, būk komunistai 
tebeturį frakcijas, patsai pa
sisako, kad jis organizuoja ir 
jau turi frakcijas.

Aš seniai sakiau, kad J. 
Buivydas be frakcijos nebus 
(ir mano žodis išsipildė), nes 
aš gerai žinojau, kad tas su
tvėrimas ir iš K. P. pasitrau
kė tik todėl, kad komunistai 
liepė panaikinti Lygą.

Paskui J. B. rašo, būk J. 
Kairys pastatytas į vice-pirmi- 
ninkus frakcijos susirinkime. 
Aš sakiau ir sakysiu, kad ma
ne į vice-pirmininko vietą no
minavo ilokalo pirmininkas, 
prašydamas apsiimti ir aš pri
ėmiau jo prašymą. Kaslink J. 
Stankevičiaus, tai aš manau, 
kad aš jūsų neatvesiu prie tei
sybės ir jūs neprisiimsit to; 
tai ką mačys, kad aš jus norė
siu atvesti ? Tik aš tiek turiu 
pasakyti, kad jūs tą sakėte 
Lygos komunistų susirinkime. 
Ar jūs melavote, ar ką kitą 
manėte, tai aš nežinau. Bet 
jūsų “Naujosios Gadynės” No. 
22-rame “Cukerninkas” anali
zuoja Jį Stankevičiaus geru
mą ir vertumą, taipgi F. Sta
naitį, pasakydamas, kas ko 
vertas.

Aš nuo savęs dar pridedu, 
kad aš esu frakcijoms prie
šingas, ir kad jos kriaučiams 
neduoda naudos, bet blėdį. Ir 
komunistai jų neturi ir neno
rėtų turėti. J. Kairys.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

NOTARY 
PUBLIC ! r

Telephone
STagg 2-5043o w

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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.

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

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Priteisė 47250 Doleriu 
už Vaikus

Vyriausio teismo teisėjas J. 
Fennelly užgyrė priteisimą 
Robertui Power iš keturių 
korporacijų gaut $47,250. Dėl 
firmų apsileidimo kilusioj ga- 
so eksplozijoj pereito rugsėjo 
21-ma, prie Shell Road ant 
Belt Parkway, tapo užmuštas 
jo 13-kos metų sūnus Rober
tas ir sužalota duktė Ellen, 
12 m.

Iš priteistos sumos $37,250 
skiriama sužalotai mergaitei, 
$5,000 tėvo tiesioginiams nuo
stoliams ir $5,000 dėl nuosto
lio netekus sūnaus patarnavi
mų. 1

Birželio 13-ta, Brooklyno 
Navy Yard išleido East Upėn 
naujutėlį karo laiva — North 
Carolina. Laivas turi 35,000 
tonų įtalpos, 716V£ nėdu il
gio. Statyba lėšavus $65,000,- 
000. Specialiai taikytas gin
tis nuo orlaiviu bombų atakos

Krikštynų iškilmėse dalyva
vo 56,000 žiūrovu, šampano 
buteliu krikštą davė North 
Carolines gubernatoriaus Ho
ey duktė Isabel.

perse k i o j i m ų

REIKALAVIMAI

PARDAVIMAI
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ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

168 GRAND STREET 
k Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Reikalinga pagelbininko prižiūrėti 
namą (Superintendent’s Helper). 
Gaus $15.00 į mėnesį, valgį ir kam
barį. Pageidaujama, kad būtų blai
vininkas. Prašome kreiptis pas: Supt. 
102 E. 114th .St., New York City. 
N. Y. Telefonas: Lehigh 4-0592.

(139-141)

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

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršienajgaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

#4*»**wAai

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
d i e n ą iki vėlai.

Parsiduoda vienos šeimos akmeni
nis namas su 8 kambariais. Namas 
randasi ant ūkės, yra vištinyčia ir 
kiti reikalingi įrankiai ir namai prie 
ūkės. 24 akrų žemės. Kas nori, gali 
pirkti namą ir tik dalį žemės arba 
visą. Tinkama vieta užsidėti aludę 
(Beer Garden), nes randasi tarpe 
“Swimming Pool“ ir East End Par
ko. Dėl daugiau informacijų, prašo
me kreiptis asmeniškai arba rašyki
te sekamu antrašu: W. Mataitis, 
R 1, Hellertown, Pa. (138-141)

Parsiduoda restauracija su alaus 
laisniais. Parduodame su namu, 13 
kambarių, visi fornišiuoti; 2 bowling 
alleys. Galima daryti gražų pragyve
nimą. Parduodu dėl nesveikatos. Ati
duosiu už $10,000.00 ir duosiu morb- 
gečių jei pirkėjas to reikalaus. Vie
ta netoli Pasaulinės Parodos. John’s 
Restaurant & Bar, 14-57 110th St., 
College Point, L. I. Telefonas: Flush
ing 9-8905. • (139-144)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET z 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-86Ž2

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS 
(Shalinskas) i 

FUNERAL HOME
VESTIE ‘ E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway < 

WOODHAVEN, N. Y.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Te!.: Glenmore 5-6191

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 aprokat.mus be jokio mokesčio.




