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Dalykus Kištis!
Daugumai Lietuvių Patinka.
Ką Gali Nauja Valdžia

Lietuvai Duoti?
Ar Ne Per Daug?
Tautos Išgamos.

Rašo R. Mizara

Sujudo lietuvių tautos prie
šai. Fašistai, kunigai, socialis
tai kaip įmanydami puola 
naująją Lietuvos vyriausybę— 
Paleckio ir prof. Mickevičiaus- 
Krėvės vyriausybę.

Smetona, kuris dabar pabė
go pas Hitlerį ant būrdo, 
jiems buvo geras. Prieš jį jo
kių protestų tie ponai nekėlė. 
Bet kai Lietuvoje įsikūrė liau
dies vyriausybė, tai tie ponai 
savo marškiniuose nebetelpa. 
Perkaršta jiems, perankŠta 
pasidarė savo skūroj.

Kalbant apie penktosios ko
lonos atstovus Amerikoje — 
šitie ponai, kurie apverkia pas 
Hitlerį pabėgusį Smetoną, pas 
lietuvius sudaro penktąją ko
loną !

Amerikos lietuvių visuome
nė džiaugiasi permaina Lietu
vos vyriausybėje. Jie pasiti
ki tais žmonėmis, kurie vy
riausybę sudaro. Jie mano, 
kad naujoji Lietuvos vyriau
sybė padarys tokias reformas, 
kurios Lietuvos žmonėms lai
mingą gyvenimą užtikrins.

Taigi, kiekvienas žmogus, 
kuris ' pakeltų ranką prieš 
naująją Lietuvos vyriausybę, 
kuris ją smerktų, pasirodytų 
didžiausiu Lietuvos liaudies, 
lietuvių tautos, Lietuvos nepri
klausomybės priešu.

Besikalbant su žmonėmis, 
išgirsti tokių klausimų :

—Tai ką gi Paleckio-Micke- 
vičiaus vyriausybė Lietuvoje 
dabar darys? Susovietins Lie
tuvą ? j

Tokiems žmonėms aš atsa-l 
kau:

—Nežinau, ką ji darys; mes 
jai negalime padiktuoti, ką ji 
turi daryti. Bet spėti galime.

Labai galimas daiktas, kad 
naujoji Lietuvos vyriausybė 
praves griežtas krašte refor
mas, kurių mes nuolat reika
lavome iš senosios vyriausy
bės. Ji gali:

(a) Atskirti bažnyčią nuo 
valstybės,—panašiai, kaip A- 
merikoje.

(b) Duoti laisvę visiems 
darbo žmonėms organizuotis, 
viešai susirinkti ir spausdinti 
savo laikraščius ir knygas,— 
panašiai, kaip Amerikoje.

(c) Dovanoti valstiečiams 
skolas, kurias jie yra gavę iš 
valstybės: uždrausti licituoti 
smulkius ir vidutinius ūkinin
kus; duoti žemės visiems be
žemiams.

(d) Suvalstybinti stambiąją 
pramonę" ir bankus.

(e) Apvalyti Lietuvą nuo 
priešų,—visokių svetimų vals
tybių šnipų, — panašių, kaip 
arkivyskupas Jalbžykovskis.

(f) Leisti lietuviams katali
kams. kurie nori, lietuviškai 
melstis Vilniaus bažnyčiose.

Jeigu šitokias ir panašias re
formas naujoji vyriausybė Lie- 
tuvojel pravestų, tai ant syk 
Lietuvis žmonėms veidai nu
švistų laimės šviesa.

Šiomis dienomis gavome iš 
Lietuvos (Eltos) žinią, kurio
je sakoma, kad šiuo metu 
Lietuvoje yra įsisteigę šie vy
rų vienuolynai:

Pranciškonų, 
Marijonų, 
Jėzuitų, 
Dominikonų, 
Kapucinų, 
Salaziečių. 
Moterų: 
Benediktinių, 
Kotryniečių, 
Kazimieriečių, 
Širdiečių, 
Vargingųjų seselių, 
Elzbietiečių, 

. Pranciškonių.
Na, kažin, argi ne per daug 

tų vienuolynų ? 1 Ar nebūtų ge
riau turėti daugiau mokyklų, 
bibliotekų, teatrų salių, ligo
ninių ?

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

R u o š kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama Šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.
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Lietuvių Literatūros 
Draugija Sveikina 
Lietuvos V aidžią

Mums praneša iš Literatūros Draugijos Centro, kad ji 
pasiuntė sekamo turinio kablegramą naujajai Lietuvos 
vyriausybei:

Brooklyn, N. Y.
Birželio 19, 1940

Prezidentui Justui Paleckiui,
Profesoriui V. Krėvei-Mickevičiui, 
Kaunas, Lietuva.

Varde 6,000 Literatūros Draugijos narių, sveikiname 
nuvertimą Smetonos režimo ir sudarymą naujos valdžios 
Lietuvoj. Trokštame, kad jūs atsteigtumėte civiles lais
ves Lietuvos gyventojam. Pažadame savo pagalbą.

Pranas Pakalniškis,
Centro Pirmininkas.

D. M. šolomskas, 
Centro Sekretorius.

Antanas Bimba,
“šviesos” Redaktorius.

Sveikinimo Kablegrama Naujajai Lietu
vos Vyriausybei nuo Lietuvos Draugų Ko

miteto Politiniams Kaliniams Remti
Brooklyn, N. Y.—Lietuvos Draugų Komitetas Politi

niams kaliniams Remti pasiuntė sekamą kablegramą nau
jai Lietuvos vyriausybei:

Brooklyn, N. Y.
1940 m. Birželio 19 d.

Justas Paleckis, Prezidentas,
Kaunas, Lietuva

Varde tūkstančių Amerikos lietuvių, įėmusių politi
nius kalinius, džiaugsmingai sveikiname Lietuvos liaudies 
vyriausybę už paliuosavimą anti-fašistinių politinių 
kalinių. Per keturioliką metų to troškome, prašėme, rei
kalavome, bet Smetonos valdžia likosi kurčia, ne tik jų 
nepaliuosavo, bet net amerikiečių norimą teikt pagalbą 
kalėjimuose kankinamiems broliams trukdė. Sveikiname 
išlaisvintus kovotojus, Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės sargus. Sveikiname Raudonąją Armiją, priartinusią 
laisvės valandą tiems kaliniams ir visai Lietuvos liaud
žiai.

Lietuvos Draugų Komitetas Politiniams Kaliniams 
Remti;

Vytautas Zablackas, pirm. 
Juozas Weiss, sekretorius. 
Stefa Sasna, ižd.
Aida Kairytė-Orman 
Dr. J. J. Kaškiaučius.

Kaip matote, šie krislai pa
aukoti Lietuvos klausimais. 
Visi mes turime susirūpinti 
savo gimtine.

Ruoškime masinius mitin
gus, sveikinkime naująją liau
dies valdžią Lietuvoje,^ būki
me geri savo tautos sūnūs ir 
dukterys.

O tiems, kurie bando šmeiž
ti naująją vyriausybę ir So
vietų Sąjungą, pasakykim: 
jūs esate lietuvių tautos iš
gamos!

Sumišimas Franci jos 
Valdžioje

Roma, birž. 20. —- Italų 
spauda tvirtina, kad pasi
traukė Francijos ministerių 
kabinetas, kurio pirminin
kas buvo maršalas Petain. 
Sako, jog Petaino vietą už
ėmė'P. Lavai, pirmiaus bu
vęs francūzų ministeris pir
mininkas. Lavai andai siū
lė duot įvairių nuolaidų Vo
kietijai.'

NAUJOJI LIETUVOS VALDŽIA PAUUO- 
SAVO 600 POLITINIU KALINIU

Kaunas, birž. 19.—Naujo
ji Lietuvos vyriausybė pir
miausiai paliuosavo 104 po
litinius kalinius iš Kauno 
kalėjimo, kur jie buvo iška- 
kalėję 8 iki 14 metų.

Išlaisvintus politinius ka
linius pasitiko tūkstančiai 
darbo žmonių prie kalėjimo 
sienų. Polit. kaliniai, pakel
dami rankas, sveikino mi
nią žmonių, ir daugelis iš 
minios apsiverkė. Gyvento- 
tojai entuziastiškais šauks
mais: “ura!” “valio!” svei
kino tuos kovotojus už lais
vę.

Buvęs politinis kalinys 
Snoškus sakė:

“Aš buvau areštuotas tris 
kartus ir laikytas trijuose 
skirtinguose kalėjimuose. Į 
šį kalėjimą aš buvau įmes
tas po to, kai Lietuva pasi
rašė tarpusavio pagalbos 
sutartį su Sovietais. Aš čia 
buvau įkalintas už tai, kad 
sakiau tiesą apie Sovietų 
Sąjungą.

draugai ir aš išgirdome So
vietų tankus bedundant gat
vėmis, per kalėjimo sienas 
išgirdome ir orlaivių griau
smą. Tada mes supratome, 
jog išmušė paskutinė va
landa kraugeriškam, kaleji- 
miškam Smetonos režimui.”

Naujoji Lietuvos vyriau
sybė žadėjo ant rytojaus iš
laisvinti politinius kalinius 
ir iš kitų kalėjimų.

Išlaisvinti šeši Šimtai 
Politinių Kaliniu

Stockholm, Švedija.—Pra
nešama, jog Paleckio vy
riausybe Lietuvoje paliuo
savo šešis šimtus politinių 
kalinių.

Naujo Lietuvos Seimo Rin
kimai Jvyksią Trumpu Laiku

Stockholm, Švedija.—Pra
nešama, kad naujoji Lietu
vos vyriausybė neužilgo pa
skelbs visuotinus, demokra
tinius seimo rinkimus.

Naujo Lietuvos Pre
zidento J. Paleckio

Pareiškimas <

“Kalėjime mums neleido 
skaityti visiškai jokios lite
ratūros; mus žiauriai mu
šė; mes buvome laikomi pa
vienėse kamerose be maisto, 
ir nebuvo leista mūsų gimi
nėms pasimatyti su mumis.

“Trys dienos atgal mano

ši vyriausybė uždarė tau
tininkų (fašistų) sąjungą ir 
kitas fašistines organizaci
jas. Pašalino redaktorius 
buvusių fašistinių laikraš
čių ir pavarė iš tarnybų 
įvairius smetoųįškus valdi
ninkus.

Lietuvos Prezidento Pareigas Perėmė
Premjeras Justas Paleckis

Generalinis Lietuvos kon 
sulas New Yorke^j^B,__
rys birželio 19 d. perdavė 
“Laisvei” šia žinia iš Kau- v v

:on-l Prancūzų Valdžia Pa-
T-'. Iknrtiw w Rnifrlaanvbėgus iš Bordeaux

no:
Kaunas. — Susidariusi 

naujoji vyriausybė atliko 
eilę konkrečių darbų susiju
sių su valdžios perėmimu. 
Davė ištikimybės konstitu
cijai iškilmingą pasižadėji
mą.

Ministeris pirmininkas 
Paleckis, pagal konstituci
ją, perėmė respublikos pre
zidento pareigas,

Vyriausybė greičiausiu 
laiku paskelbs deklaraciją 
(pareiškimą).

Sovietų ir Lietuvos ka
riuomenės tarp savęs santy
kiai draugiški ir sklandus.

Lietuvos gyvenimas ra
mus ; visi dirba savo kasdie
ninius darbus.

London, birž. 20.—Čia pa-
sklido pranešimai, jog Fran
cijos valdžia nežinia kur pa
bėgo iš laikinosios savo sos
tinės Bordeaux. Manoma, 
kad Francijos prezidentas 
Lebrun su kitais valdžios 
nariais išlėkė į Francijos 
kolonijas šiaurinėje Afriko
je. Sako, kad francūzų val
džia negalėjo priimti tokių 
griežtų taikos sąlygų, ko
kias vokiečiai jai išstatė. 
Francijos valdžia dabar, 
girdi, iš Afrikos tęsianti 
kovą prieš Vokietiją.

Washington. —Amerikos 
valdžia jau praleis įrankius 
reikalingus Sovietų fabri
kam.

Kaunas, birželio 19.—Justas Paleckis, naujasis Lietu
vos ministeris pirmininkas ir veikiantysis prezidentas, 
pareiškė vakar per radio, kad naujoji vyriausybė steng
sis palaikyt širdingus ryšius su Sovietų Sąjunga ir dar
buosis, kad užtikrint žmonių teises, pakelt jų apšvietą ir 
gerovę, ir taip perorganizuot politinę santvarką, kad ji 
kuo geriausiai tarnautų Lietuvos žmonėms.

Sykiu prez. Paleckis paskelbė, kad naujoji vyriausybe 
paliuosuoja politinius kalinius, kovotojus už liaudies tei
ses ir laisvę.

Prezidentas Paleckis, be kitko, pareiškė:
“Vakar buvo sudaryta nauja Lietuvos vyriausybė. Ji 

pakilo ant griuvėsių senosios valdžios, kuri buvo parem
ta smurtu ir prievarta; ant griuvėsių asmeniškos dikta
tūros, kuri slėgė mūsų žmones per 14 metų. Ta diktatūra 
tarnavo tik reikalams siauros klikos, o vyriausias tikslas 
tos klikos tai buvo asmeniškai pasipelnyti, nes žmonių 
gerovė jai nerūpėjo. Ta senoji valdžia tragiškai prilipo 
liepto galą, ir niekšiškai pabėgo buvęs jos prezidentas su 
savo pakalikais-valdovais iš gimtinės šalies.

“Naujoji Lietuvos vyriausybė palaikys sveikus santy
kius su visomis valstybėmis, ši vyriausybė laikys pirmu
čiausia savo pareiga sumegst tikrai širdingus ir drau
giškus ryšius su Sovietų Sąjunga, su kuria Lietuva turi 
pastovią santarvę, pagrįstą tarpsavinės pagalbos sutar
tim.

“Naujoji Lietuvos vyriausybė dės pastangų, kad pilnai 
užtikrint ir apsaugot žmonių teises, pakelt jų kultūros 
laipsnį ir gerovę. Naujoji vyriausybė sieks gerbūvio visai 
savo šaliai.

“Ligšiolinė politinė santvarka Lietuvoje veikė prieš 
žmonių reikalus; todėl perorganizavimas politinio šalies 
sutvarkymo bus vienas iš pirmiausių darbų, kuriuos nau
joji valdžia imasi atlikti.

“To siekdama, naujoji vyriausybė paleis ir išsklaidys 
dabartinį seimą; jinai panaikins suvaržytus išrinkimus 
į miestų savivaldybes ir i kitas valdiškas įstaigas. Nes 
tuos rinkimus buvo apgavingai pravedęs Skučas (gene
rolas, buvęs vidaus reikalų ministeris).

“Vienas iš pirmiausių žingsnių, kuriuos naujoji vyriau
sybė darys, tai bus patenkint senąjį žmonių reikalavimą 
—išlaisvint/politinius kalinius, kovotojus už laisvę ir už 
liaudies teises, ir uždaryk buvusias sąjungas ir partijas, 
kurios turėjo visokias pirmenybes.

“Naujoji vyriausybė kuo rimčiausiai darbuosis, kad 
įvykdyt įvairių tautų lygybę Lietuvoje, ir darys griežtų 
žingsnių, kad išraut šovinizmą ir panaikint priešingu
mus tarp skirtingų tautų mūsų krašte.

“Naujoji vyriausybė pilnai išreiškia tokius pat jaus
mus linkui Raudonosios Armijos dalinių iš draugiškos' 
Sovietų Sąjungos, kokius išreiškia plačiosios lietuvių mi
nios linkui tų raudonarmiečių stovinčių Lietuvoje; o mū
sų minios apgaubė juos pagarba ir šiltu rūpesniu apie jų 
gerovę.

“ši vyriausybė darys visus žingsnius reikalingus su
daryt kuo geriausias sąlygas Sovietų kariams mūsų Ša
lyje ir teiks jiems visokios paramos.

“Perimdama valdžios pareigas, naujoji vyriausybe šau
kia visus iki vienam Lietuvių Respublikos piliečius susi
kurt į bendrą darbą ir dirbti gerovei mylimosios mūsų 
tėvynės.”

London, birž. 20.—Italų 
orlaiviai įšėlusiai bombar
davo Touloną, Francijos ka
ro laivų stovyklą, Vidurže
mio Jūroje.

Washington. — Amerika 
nesiųs daugiau savo laivų 
vežt namo amerikiečius iš 
Europos.
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iš po Lenkijos Vakarinę Baltrusiją ir 
Ukrainą, tai juk ir ten susidarė tik lai
kinoji valdžia. Bet toji valdžia, priežiū
roj Raudonosios Armijos, pravedė visuo
tinus, lygius ir slaptus balsavimus. Bal
savimai buvo visuotini, nes juose dalyvavo 
veik 100% gyventojų. Taip, jie pasirinko 
Sovietų tvarką. Bet ar tai nebuvo liau
dies valia? Žinoma, kad taip!

Mes norime priminti ir tą faktą, kad 
Vilniuje, Trakuose, Lentvarave, jau ta
da vietos gyventojai reikalavo, kad jiems 
būtų leista nuspręsti, nubalsuoti, kokios 
tvarkos jie nori. Mesmebijome Lietuvos 
liaudies valios. Mes pasitikime, kad ji 
mokės taip pasukti šalies vairą, kaip bus 
geriausiai pačiai Lietuvai ir jos milži
niškai gyventojų daugumai.

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

Act of March 3, 1879.

Sveiki, Išlaisvinti Kovotojai!
Štai mus jau pasiekė linksma žinia, 

kad Lietuvoj politiniai kaliniai anti-fašis- 
tai išlaisvinti. Griuvo Smetonos žiauru-

“Vienybė” Apsivertė Kūliu
Pamename, kada Lietuvą per 14-ką 

metų smaugė Smetona ir jo hitlerinė šai- 
ka, kada buvo panaikinę visas demokra
tines teises, uždarę darbininkų unijas ir 
kitokias organizacijas, pūdė kalėjimuose 
geriausius Lietuvos sūnus ir dukras, tai, 
kai Amerikos lietuviai kėlė protestą, 
“Vienybė” ir visi smetonininkai šaukė:

Tūkstančiai žmonių susirinkę taikos demonstracijoj, prie City Hali, Los Ange
les mieste reikalauja, kad Amerika nesikištų Į karą.

Kaip Amerika Ginkluojasi
sis režimas, atsidarė Lietuvoj bastilijų 
ir katorgos kalėjimų durys! Geriausi 
Lietuvos sūnūs ir dukros, kurie buvo per 
daugelį metų kankinami ir pūdomi kalė
jimuose, vien už tai, kad jie troško lai
mingo gyvenimo Lietuvos liaudžiai, da
bar išvydo skaisčią saulutę ir vėl pradės 
laisvą gyvenimą! Smetonos bastilijų 
spynos subyrėjo.

Atsitiko tas patsai, kas ir poniškos 
Lenkijos buvusioj pavergtoj Vakarų Bal
tarusijoj ir Ukrainoj. Kaip tada ten atė
jus Raudonajai Armijai, vietos gyvento
jai sudarė savo laikinąją valdžią, atidarė 
kalėjimus ir išlaisvino šlėktų uždarytus 
kovotojus. Taip dabar ir Lietuvoj. Kaip 
tik susidarė Lietuvos nauja vyriausybė 
su Justu Paleckiu priešakyje, taip grei
tai plačiai atsidarė kalėjimų durys ir virš 
penki šimtai kovotojų atsirado laisvėj.

Žiaurusis fašistu Smetonos režimas 
buvo ilgiems metams, kitus visam gyve
nimui įmetęs į kalėjimą ir Kauno tvir
tumų rūsis geriausius mūsų brolius ir 
sesutes! Jis rengėsi juos supūdyti, pra- 

• žudyti, nukankinti. .
Mes, sąmoningi Amerikos lietuviai, 

prieš tą fašistų režimą kėlėme protesto 
balsą. Mes rinkome aukas, siuntėme ko
votojams kiek tik galėjome pagalbos. 
Mes buvome tikri, kad amžinai 'negales 
viešpatauti fašistai Lietuvoj. Ir laisvės 
valandos sulaukėme.

Džiaugiasi Lietuvos liaudis sulaukus 
laisvės! Džiaugiasi kovotojai išvydę 

' skaisčiąJaisvės saulutę! Džiaugiasi žmo
nos, tėvai, broliai ir giminės išlaisvintų 
politinių kalinių-antifašistų! Džiaugia
mės kartu ir mes, visi Amerikos lietuviai, 
kurie tik trokštame laisvės ir geresnio 
gyvenimo!

Sveiki išlaisvinti draugai! Valio, Lie
tuvos liaudies valdžiai! Valio,kovotojams 
už žmonijos laisvę! Stokite, draugai, dar
ban gerovei Lietuvos ir jos gyventojų!

Bijo Lietuvoj Rinkimą
“Vienybė” savo redakciniame straips- 

- nyje dėl pastarųjų įvykių Lietuvoj, pa
minėjus tą faktą, kad dabar Lietuvoj 
yra koalicine valdžia, į kurią įeina pa
žangesni žmonės, sako, kad toji valdžia 
yra tik laikina. Ir prideda: “Po kurio lai
ko galime laukti vadinamųjų ‘rinkimų’, 
Sovietų armijos priežiūroj ir tvarkoj.”

Net rinkimus “Vienybė” jau deda į 
svetimženklius. Ji pranašauja, kad tai 
būsią rinkimai Sovietų armijos priežiū
roj. Na, o kas bus blogo, jeigu tuose 
rinkimuose bus leista laisvai, nevaržomai 
Lietuvos žmonėms pareikšti savo valią? 
Jeigu Lietuvoj bus valia jos gyvento
jams laikyti susirinkimus, pastatyti savo 
kandidatus, aptarti juos, organizuotis,— 
ar tai nebus Lietuvos žmonių valia?

Žinoma, kad tai bus Lietuvos žmonių 
valia. Ponai tautininkai to bijo. Jie bijo 
Lietuvos žmonių. Jie bijo didžiumos Lie
tuvos žmonių valios, nes jų valdžia laikė 
uždarius organizacijas, spaudą, neleido 
liaudžiai pasakyti , laisvai savo minties. 
Smetonos agentai šaukė: “Lietuviai dar 
nepribrendę patys savo reikalus svarsty
ti ir tvarkyti!” Jie kartojo, būk lietuvius 
turi komanduoti tautininkų saikutė, o 
priešakyj su diktatoriaus galia turįs sto
vėti p. Smetona!

Mes norime priminti tą faktą, kad kąi 
goviątų Sąjunga metais išlaisyj/ipj

“Nesikiškime į Lietuvos reikalus!”
“Mes gyvename Amerikoj ir nesimai- 

šykime į Lietuvos naminius reikalus.”
“Mes Amerikos piliečiai ir neturime 

kištis i Lietuvos reikalus!”v

Kodėl jie tada taip šaukė? Todėl, kad 
Lietuvoj viešpatavo fašistai! Smetonos 
bernai norėjo, kad milionas lietuvių, gy
venančių Amerikoj, nesirūpintų tuo, ko
kia tvarka Lietuvoj, kaip ten gyvena mū
sų tėvai, broliai, seserys ir giminės!

O dabar paklausykite, ką jau rašo 
“Vienybė” No. 141:

Į “Amerikos lietuviai... turi neatidė- 
/liojant pareikšti savo protestą ir kartu 

I savo pasiryžimą keleriopai stiprinti savo 
akciją ir kovoti >už visišką Lietuvos ne
priklausomybę ... pasakykime pasauliui 
ką mes Amerikos lietuviai manome apie 

I Rusijos imperialistų žygį į Lietuvą. Pa- 
trijotingi ir protingi Amerikos lietuviai 
negali pripažinti Maskvos paskirtos val- 

I džios Lietuvai, nepripažįsta jos ‘paskir
tito prezidento’ ir ‘vyriausybės’”.

Kaip tai giesmė persimainė! Kol Sme
tona ir jo šaika smaugė Lietuvą, tol po
nai iš “Vienybės” sake, kad Amerikos 
lietuviai neturi kištis į Lietuvos reika
lus. Kol smetonininkai šaudė geriausius 
Lietuvos sūnus ir dukras, šimtais pūdė 
kalėjimuose, išnaudojo, šalies turtus gro
bė ir j kitas šalis vežė, tol ponai tautinin
kai tik rankas trynė ir nuo Smetonos 

( priiminėjo garbės medalius!
Mes kovojome ik kovojame už Lietu

vos nepriklausomybę ir jos liaudies de
mokratines laisves. Mes žinome, kad Lie
tuvoj liaudis džiaugiasi susilaukus valan
dos, kada griuvo budeliškas Smetonos 
režimas! Mes tikri, ir Amerikoj darbo 
lietuviai, nepaisant jų įsitikinimų, visi 
sąžiniški žmonės tik apsidžiaugė sužino
ję, kad Smetonos kruvinajam režimui 
atėjo galas, kad Lietuvos valdžios prie
šakyj atsistojo rašytojas Justas Patac
kas, profesorius Vincas Krėvė-Mickevi
čius, Povilas Pakarklis ir kiti kultūriški, 
savo tėvynę ir laisvę mylinti žmonės! 
Mes manome, kad jų valdžia tais Lietu
vos liaudžiai laisvai, nevaržomai, be na- 
gaikos, be persekiojimo, dalyvauti Lietu
vos valstybės reikalų sutvarkyme.
P Smetonos agentai, kuriuos jis apdo va

rnoj o medaliais, kuriems jis prižadėjo 
pensijas, žinoma, kurstys lietuvius prieš 
jų pačių gimtinę, nes jiems niekados Lie
tuvos liaudies ir Lietuvos, kaipo šalies, 
laisvė ir gerovė nerūpėjo.
. Antanas Smetona, kol Rusijoj viešpa- 
/tavo caras, tol jis bernavo carui. Kada 
I Rusijos caras buvo nuverstas, tada jis 
atsisuko bernauti Vokietijos kaizeriui. 
Kada ir to neteko, tai parsidavė Anglijos 
imperialistams ir tuo pat kartu sėbravo 
su Lenkijos šlėktų ponais! O kada susi
darė jo viešpatavimui pavojus, tai jis su 
savo artimais ministeriais ir ponais pabė
go globos jieškoti pas Hitlerį! Tokis bu
vo ir yra tas tautininkų išgalvotas “tau
tos vadas”!

Amerikos lietuviai! Nepasiduokite 
Smetonos agentų apgavystei! Turėkite 
kantrybės! Greitoj ateityj jūs patys gau
site nuo savo giminių laiškus,' praneši
mus ir tik galėsite pasidžiaugti naujais 
ąv^kiaisJJetuvoj! ■. .d

.L.. ..Į.-_____ ___ „_____ ■ ----------------------- ----- iiLi

Jungtinės Valstijos labai 
smarkiai ginkluojasi ir ren
giasi karan, kaip militariai, 
taip ir politiniai. Naujos 
rūšies karo bhmbnešiai 
“Lockheed P-38,” darą po 
250 mylių per valandą ir 
nešą po 3,500 svarų bombų 
buvo laikomi slaptybėj nuo 
kitų šalių, bet dabar jau 
parduodami Anglijai.

Senatas ir kongresas pri
ima vis naujus bilius ir šim
tais milionu ir net bilionais 
dolerių skiria didesniam ap
siginklavimui. Nauji šar
vuočiai, kuizeriai, naikin
tojai, submarinai vieni nu
leidžiami ant vandens, kiti 
statomi, nepaisant, kad An
glijos ir Francijos karo lai
vynai dar neįrodė, kad lai
vai neatgyveno savo amžių. 
Patiektas naujas planas, bū
davot! iš naujos, rūšies dide
lių kruizerių laivyną Atlan
to Vandenyne. Tik vieno 
45,000 tonų įtalpos šarvuo
čio išbudavojimas ir įrengi
mas atseis iki $100,000,000, 
o kur dar jo užlaikymas per 
metus laiko? Iš Washingto- 
no praneša, kad 1941 me
tais karo laivynui jau pas
kirta $1,308,171,000, o tai 
dar ne'viskas. Prie šios su
mos nejskaito tokius darbus,

orlaivių. Po to Roosevelto 
sumanymu buvo likviduotas 
embargo — ginklų pardavi
mo draudimas. Dar vėliau 
pradėjo jau ne vien Ameri
kos fabrikai gaminti Angli
jai ir Francijai karo gink
lus, bet net Amerikos armi
jos orlaivius, ginklus, tan
kus, kanuoles, šautuvus, 
amuniciją ir net karo lai
vus joms duoti. Iki šiol jo
kia neutrališka šalis taip 
nedarė.

Anglijos ir Franci jos spe- 
cialės komisijos galva, su
pirkimui Amerikoj ginklų, 
ponas Arthur B. Purvis, sa
ko, kad Anglija ir Franci j a 
jau gavo 2,500 karo orlai
viu iš Amerikos!

Bet vis' negana. Birželio 
14 dieną, buvęs Franci jos 
premjeras Reynaud per ra
dio reikalavo daugiau Ame
rikos karinės pagelbos, rei
kalavo, kad Amerika tiek 
prisiųstų karo orlaivių, kad 
“jie sudaryti!; debesius!"

Bet dar įdomesnis buvo 
dalykas, kada birželio 14 d. 
iš Paryžiaus, kurį dar tada 
laikė francūzai, ponas Ed
gar Ansel Mowrer, “New 
York Post” korespondentas 
sekamai rašė:

“Francijos likimas guli

ir prieš karą. Kongrese, 
laike Roosevelto pasiūlymo 
dar karo reikalams pridėti 
$1,000,000,000, kas buvo 
didžiumos priimta, prieš tai 
išstojo šeši senatoriai: Nor
ris iš Nebraska; La Follette 
iš Wisconsin; Lane—Ore.; 
Stone — Mo.; Vardamann 
—Miss.; ir Gronna iš N. D. 
Taipgi šie kongresmanai: 
Vito Marcantonio iš New 
York; Fred L. Crawford iš 
Michigan; Jesse P. Wolcott 
iš Mich., Lewis D. Thorkel- 
son — Montana ir John G. 
Alexander iš Minnesota.
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Tuo kartu ponas Al f. 'M. s
Landon, buvęs republikonų 
partijos kandidatas į prezi
dentus ir jų partijos vadas, 
štai kaip pareiškė: “Roose- 
veltas veda tokią kryptį 
tarptautinėj politikoj, ką jis 
pareiškė savo kalboj, kuri 
būtinai veda Ameriką į ka
rą, prie kurio šalis nėra pri
sirengus ir milžiniška liau
dies didžiuma kuriam yra 
priešinga.” Toliau jis sakė, 
kad Rooseveltas elgiasi, ne 
kaipo demokratas, bet kai
po diktatorius, nes jis savo 
kalboj prižadėjo Anglijai ir 
Francijai pilną pagelbą gin- 5 
klais ir medžiaga, ko kon
gresas nėra nutaręs.

Brooklyne, katalikų ang
lų kalboj savaitraštis “Tab
let" štai kaip išstoja prieš 
karą: “Amerika Saugokis!.. 
Šalyj keliama karo hysteri- 
ja... Mes priešingi nereika
lingam karui, karo organi
zatoriams (“war-makers”), 
karo kurstytojams ir vi
siems tiems, kurie reikalau
ja, kad mes stotume į pa
saulinę skerdynę. Mes smer
kiame Hitlerį ir jo brutališ- 
ką kampaniją... Bet mes 
norime taikos, o ne kardo; 
duonos, o ne kulkų; drau
giškumo, o ne baimės; ge- \ 
rovės, o ne karo propagan
dos. .. Išlaikykime Ameriką 
nuošaliai nuo karo, ir išlai
kykime karą nuošaliai nuo 
Amerikos!”

“New York Joumal- 
American” peikdamas Roo- 
sevelto bendradarbiavimą 
su Romos popiežium ir jo

(Tąsa ant 6-to pusi.)

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

580 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964 X

kaip kanalų taisymas, prie- dabar prezidento Roosevel- 
plaukų budavojimas, karo to rankose. Ar jis duos ar
laivų budavojimo fabrikų 
steigimas ir tt.

Ponas Hands on W. Bald
win rašo, kad prezidento 
Roosevelto patvarkymais ir 
kongreso užgyrimais, su lie
pos 1 diena, prasidės 1941 
metų apsiginklavimo dar
bai, kuriems jau dabar pas
kirt net $4,600,000,000 pi
nigų, o tai dar ne viskas! Ta 
baisi karo našta užguls ant 
kiekvieno piliečio. Jeigu mes 
dabar turime 130,000,000 
gyventojų, tai jeigu tą su
mą paskirsime kiekvienam 
piliečiui lygiai, tai bus ant 
kiekvieno suaugusio ir-vaiko 
po $35.50. metinių išlaidų. 
O bendros valstybinės sko
los yra daugiau, kaip po 
$300 ant kiekvieno gyven
tojo. Tą sumą ir skolas mes 
piliečiai turime sukelti mo
kėdami taksus už įvairius 
reikmenis.

Bet kada darbo liaudis, 
biednesni piliečiai, mokame 
taksus, tai tuo kartu dideli 
turčiai daug mažiau moka, 
nes jiems - numušti taksai. 
Jie iš a{ 
naši sau 
1918 metų karas davė Ame
rikai 18,000 naujų milionie- 
rių!
Francija ir Anglija Stumia 

Mus Karan
Dar pirm karo pradžios 

Francijai ir nglijai leido 
užsakyti

*

ar 
neduos, sutiks ar nesutiks 
pilniausią Amerikos pagel
bą duoti Francijai?”

Nieko daugiau neliko 
Amerikoj, tik Rooseveltas! 
Jis vienas! Tai kur tada 
mūsų demokratija, kur kon
gresas, senatas, išrinktieji, 
jeigu jau tik vienas Roose
veltas gali šalį įtraukti ka- 
yan?

Ir tuo pat kartu prasidė
jo vieši “masiniai” išstoji
mai už karą. Pietų Ameri
koj, Uruguay, susirinko 34- 
000 žmonių ir reikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos 
skelbtų karą Vokietijai.

Profesorius Sidney Post 
Simpson, iš H a r d i n g e r 
Knox Kolegijos šaukė už 
karą. Bostone susirinko mi
nia į Boston Common, sako 
iki 20,000 žmonių, kur kal
bėtojai šaukė už karą ir pil
niausią pagelbą Anglijai ir 
Francijai.

Teisėjas- Jacob Panken 
laiške į senatorių Wheeler 
rašo: “Aš reikalauju, kad 
Amerikos karo laivai lydėtų 
Anglijai ir Francijai tan
kus, orlaivius... Ir jeigu 
Vokietija atakuos mus už 
transportavimą ginklų, 
aš tikras, kad Amerika 
pasirengus muštis, tik 
dar nebūtų pervėlu.”

Kova Prieš Karą
Tuo pat kartu organizuo-

dintas, daug Jums padės ape
titui atgauti ir viduriams ge
riau veikti.

Nėr ko čia labai smulkme- 
ningai išskaičiuoti, kokia pri
valo būti Jūsų dijeta. Valgy
kite visa ką, bile tik būtų ne
sugadinta, nesufabrikuota per
daug.

Daugiau visokių pieniškų 
produktų ir kiaušinių. Taipgi 
šviežios mėsos, kepenų, jūros 
žuvų, daržovių, vaisių, juodos 
duonos ir rupesnių javinių val
gių, kad ir smulkiai maltų, bi
le tik visos grūdo dalys būtų 
naudojamos.

Kad greičiau Jūsų organiz
mui atpildžius jo didžiuosius 
mitinio trūkumus, imkite dar 
ir vitaminų preparatus. Ypač 
Jums svarbu Vitamin B Com
plex Capsules or tablets. Im
kite bent po 3 tris kartus kas 
diena, tai po 9 kas diena, mė
nesių mėnesiais, šito vitamino 
B sudėtinės dalys pataisys 
Jums nervus, sutvarkys vidu
rius ir apetitą, padės atsigaut 
liaukoms ir organams.

Jums taipgi reikia daug vi
tamino A ir D. Jei galite, ger
kite paprastą žuvų aliejų. O 
ne, tai to aliejaus kapsules ar
ba tabletes, bent po 3 tris 
kartus kas diena. Prieš ar po 
valgio arba valgant, nedaro 
skirtumo, nes tie vitaminų pre
paratai nėra koks svaiginąs 
vaistas, nėra koks nuodas, bet 
lyg ir dapildomasis maistas. 
Netik ligotam, gera ir svei
kam, kad sveikas būtum, ši
tame “civilizuotam” pasauly 
beveik negalima gerai, pritin
kamai maitintis. Tai tie prepa
ratai suteiks Jums gerokai pa
čių esmingųjų vitaminų A> B 
ir D. Jie padeda ir minera
lams susinaudoti organizme* 
Vitamino C, E, K ir kitų gau
site su maistu. Tik daugiau 
vaisių ir daržovių. Daugiau 
pieniškų, kiaušinių (kalkių).

Daugiau gulėkite ir silsėki- 
tes. Grynas oras labai svarbu. 
Kai kiek sutvirtėsite, eikite po 
truputį pasivaikščiot.

SILPNUTĖ MERGAITĖ
Gerb. gydytojau. Aš esu 

mergaite, 26 metų amžiaus, 5 
pėdų ir 5 colių ūgio, 104 sva
rų. Pirma aš sverdayau apie 
130 sv. ir turėdavau labai ge
rą apetitą. Bet dabar, gydyto
jau, aš visai nieko nebegaliu 
valgyt. Jaučiuosi silpnutė. 
Man krūtinę slegia, atsikvėpti 
sunku, ypač kai kiek pavaikš
čioju. Ir mane įkirus sausas 
kosulys kamuoja jau virš 3 
mėnesių, ir dieną ir naktį. 
Man ant kaklo ir pasmakrėj 
atsirado guzai.

Matot, aš esu liguista visą 
savo gyvenimą. Kartais mane 
suima svaigulys. Ir aš negaliu 
miegot naktimis.

Aš jums rašau, nes nuo jūsų 
patarimų, žinau, daug kam 
pasidarė geriau. Mūsų kaimy
nas man atneša pasiskaityt 
“Laisvę.” Aš moku lietuviškai 
skaityt, bet rašyt nemoku ge
rai, tik va taip: “Labai daug 
ačiū tau už tavo atsakimą in 
Laisve popfera.”

Da užmiršau suminėt, kad 
man labai skauda kairį krūti
nės šoną ir nugarą, ir sunku 
man kvėpuoti.

Atsakymas
Iš Jūsų, Drauge, aprašymo 

matyt, kad Jums yra labai 
rimtų trūkumų. Kokie tie trū
kumai, be asmeninio ištyrimo 
nepasakysi. Gali būti net ir 
džiova. Nebūtinai. Gali būti 
tūlų liaukų netvarka. Bet tik
rai žinoma: yra Jums didelių 
mitimb trūkumų. Jums nesino
ri valgyt, nevalgote, kaip rei
kia. Stoka visokių vitaminų, 
mineralų ir kitokių mitiminių 
medžiagų, be kurių žmogus 
negali būti sveikas.

Dėl viso ko, Jūs, Drauge, 
nueikite pasitikrinti pas vietos 
gydytoją. Aš Jums tik bendrai 
ką galiu patarti.

Visų pirma žiūrėkite mais
to. Apetitas valgyt Jums atsi
ras, kai pradėsite vartoti že
miau suminėtus vitaminų pre
paratus. Ir pat savaime mais
tas, j ei.. tik. .natūralūs,-, nesuga-

tai 
yra 
kad
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PABŪKLAI PRIEŠ SUBMAR1NUS Ką Reikia Valgyt dėl Figūros
Rašo J. F. Borisas, Ph. C., O. D.

MIRTIES SPINDULIAI IR KARAS
Kovai prieš povandeni

nius laivus-submarinus yra 
vartojama gilumos bomba 
ir gilumos torpeda, kaip 
svarbiausi pabūklai.

Gilumos bomba buvo iš-
rasta 1916 metais, laike 
praeito pasaulinio karo. Ją 
pastatė anglai mokslininkai 
Manchesterio Universitete. 
Ir kai talkininkai pradėjo 
vartot gilumos bombas, jie 
žymiai sumažino savo laivų 
nuostolius. Vokiečių subma- 
rinai tada jau negalėjo taip 
drąsiai veikt prieš talkinin
kų laivus. Gilumos bombo
mis buvo nuskandinta 38 
vokiečiu submarinai iš 178 
jų submarinų.

Kas gi yra ta gilumos 
bomba? Tai savotiška sta
tinė-bačka, pagaminta iš 
lengvo metalo ir pripildyta 
smarkios sprogstamosios 
medžiagos. Tokia bomba 
sveria iki 400 svarų ir dau
giau.

Gilumos bomba grimsta 
gilyn apie 11 pėdų per se
kundą. Jinai, be kitko, tu
ri ir laikrodinį įtaisą, ku
ris išsprogdina bombą po 
tiek laiko, kiek būna nusta
tyta iš anksto. Tai vadi
namas laiko degiklis. Pa
gal gelmę, kurioj nužiūri- 

/ mas povandeninis laivas, 
.galima nustatyt ir bombos 
degiklį, kad jis išsprogdin- 
tų ją, kada norima.

Gilumos bombos sprogi
mas toks galingas, kad jis 
gali sudraskyt submariną į 
šipulius. Kartais bomba 
sprogsta už kelių desėtkų 
jardų nuo submarine, ir tai 
pavojingai sužeidžia jį.

Gilumos bombas daugiau
sia naudoja naikintuvai ir 
kiti greiti neperdideli lai
vai, kurie medžioja subma- 
rinus. Šie laivai turi tam 
tikrus prietaisus bombom 
išmesti. \

Paskutiniais laikais užpa
kaliniuose naikintuvų ga
luose įrengiama savotiškos 
šliūžės, kuriomis nuleidžia- 

< mos bombos į vandenį. Nai
kintuvas, nuleidęs bombą, 
turi plaukt su pilnu greičiu, 
kad bomba sprogdama ne
sužalotų patį naikintuvą.

Jeigu veikia tik vienas 
naikintuvas, jis paprastai 
vienu kartu nuleidžia dvi 
gilumos bombas per užpa
kalinius įrengimus ir dar 
iššauna dvi kitas bombas iš 
bombasvaidžių, kurie įtai
syti viename ir antrame šo
ne naikintuvo. Tokiu būdu 
už naikintuvo susidaro ga
na platus sprogimų ruožas, 

w per kurį submarinas negali 
J ' tuo kartu praplaukti. Jeigu 

veikia keli naikintuvai, tai 
4 8 trumpu laiku jie gali apmė- 

tyt didoką jūros plotą gi
lumos bombomis; tuomet 
submarinas iš ten vargiai

1
 begali ištrūkt.
į* . Submarinas, besigelbėda

mas nuo gilumos bombų, 
kartais pasineria į didoką 
gelmę, iki 162 pėdų, ir lau
kia, kol naikintuvas su 

■jį bombomis pasišalins. Bom
bų sprogimas paprastai ne
pasiekia tokios gelmės. Tuo
met vietoj bombų prieš sub
mariną yra vartojama gilu
mos torpedos.

Šios torpedos yra pana
šios į kitas torpedas; skir-'

K
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tumas abelnai tik tame, jog 
gilumos torpeda turi taip 
įtaisytą propelerį, kad jis 
traukia torpedą smarkiai 
gilyn.

Gilumos torpeda turi mu-
šamąjį degiklį, kuris sprogs
ta, kai torpeda'atsimuša į 
povandeninį laivą ar jūros 
dugnų.

Jeigu jūroje kur pastebė
tas submarinas, tuojau ten 
skubinasi priešo naikintu
vai, ir jie gilumos bombo
mis apmėto ar apšaudo tam 
tikrą plotą.

Naikintuvai paprastai su
kasi ratu aplink nužiūrimą 
povandeninio .laivo buvimo 
vietą ir bombarduoja jį gi
lumos bombomis.

Submarinas negali tiesio
giniai pabėgt nuo naikintu
vo. Nes naikintuvas gali 
plaukt apie 30 mylių per 
valadą, o submarine greitis 
daug lėtesnis. Be to, povan
deninis laivas laike puolimo 
turi dar sumažini savo 
greitį iki 6 ar 8 mylių per 
valandą. Nes jeigu jis grei
čiau plauks, tai išduos savo 
buvimo vietą užpuolančiam 
naikintuvui.

Norėdamas suklaidint nai
kintuvą arba “persekioto
ją,” submarinas kartais iš
leidžia tam tikrą kiekį aly
vos: tegul naikintuvai įsi
vaizduoja, būk jų bombos 
ar torpedos jau sunaikinę 
bei sužaloję submariną, ir 
tegul sau šalin nuplaukia, 
kaip būk tai atlikę savo 
darbą. Kai kada submari
nas dar paleidžia viršun ko
kių tai neva griuvėsių. Bet 
naikintuvai - p e r sekiotojai 
žino tokias gudrybes ir tol 
medžioja submariną, kol pa
sirodo dideli oro burbulai ar 
stambūs plaukianti daiktai, 
tikri griuvėsiai.

Submarinui pakilus vir
šun, jį šaudo priešo laivo 
kanuolės. ’Submarinas gali 
atsišaudyt savo kanuole.

Paskutiniu laiku ir orlai
viai veikliai kovoja prieš 
submarinus. —J. P.

Sausumos Torpeda
Anglai yra išradę vadi

namą sausumos torpedą. 
Tai yra vežimas tokio pavi
dalo kaip nedidelis tankas. 
Jis pripildytas stipriausių 
sprogstamųjų medžiagų.

Ši torpeda-tankiukas yra 
vairuojama per radio iš 
aukštai skraidančio orlai
vio. Taip radio ir nutaiko 
sausumos torpedą, kur rei
kia.

Sausumos torpeda aprū
pinta labai stipriais šarvais; 
tai ją sunku esą sunaikint. 
Bet šis pabūklas dar prak
tikoj nenaudojamas.

Sliekai, Kaip Unguriai
Chinai virėjai žino recep

tą, kaip išauginti sliekus to
kio ilgio ir storio kaip un
guriai. Tie sliekai sveria 
iki dviejų svarų. Jie Chini- 
joj laikomi skaniausiais gar
dėsiais, ir už tokį slieką mo
kama iki 300 dolerių.

London. — Anglija už
draudė savo laivams vežt 
anglį ir kitus paprastus 
reikmenis į Franci ją.

Kad neduot kūno formai 
iš dailumo iškrypti, reikia 
kasdieną valgymą labai da
boti. Yra sumaniau trupu
tį nedavalgyti, negu 
persivalgyti. Moterims, 
raštinių darbininkėms, ly
giai namų šeimininkėms, 
reikia' būti atsargioms prieš 
pagurklio ir liemens augi
mą. Valgant gerai ir pa
silsint ganėtinai, mūsų gas- 
padinės neapsižiūri, kad 
praeitų metų jųjų suknelė 
jau nesusisega. Reikia ki
tą suknelę pirkti, nes lie
muo vis auginamas, tartum 
to reikia. Gėda taip apsi
leisti ir suknelės pirkti be
reikalingai, o kita tai ir 
daug atsieina, ypatingai 
darbo žmonėms.

Reikia vengt riebaus ar 
sunkaus maisto; daugiau 
valgyt vaisių, daržovių bei 
vitamininių valgių; daugiau 
pieno, mažiau kavos; dau
giau kiaušinių, mažiau mė
sos; daugiau orandžių bei 
tomeičių, mažiau duonos ir 
saldainių ar saldumynų.

Žiemos sezone mes dau
giausia laiko praleidžiame 
ne tyram ore, bet viduj, kur 
oras šildytas, tvankus ir ne
tyras.

Vasaros laiku mes tan
kiai perdaug alaus išgeria
me. Alus netaip riebina, I

Kriminaliai Nusikaltimai Lietuvoje
Pernai Lietuvoje buvo už

registruota 356 gyvybės at
ėmimai, užpernai 418. Tarp 
pernai nužudytų gyvybių 
buvo 154 sunaikinti gema
lai, nužudyta 66 naujagi
miai kūdikiai, per kerštą 
užmušta 35 žmonės, per 
muštynes 23, per neatsargu
mą taip pat 23.

Sunkesnių kūno sužaloji
mų pernai padaryta 838, 
ypač alkoholio įtakoje.

Plėšimų pernai užregis
truota 324, daugiausia Šiau
lių ir Kauno apskrityse. 
Užpernai tokių plėšimų bu
vo 223. Plėšimais pernai 
padaryta 219 tūkstančių 229 
litai nuostolių. Padegimų 
pernai Lietuvoje užregis
truota 254, užpernai 233. 
Pernykščiai padegimai pa
darė 92,575 litus nuostolių.

Brangios Šunų Kapines, Paminklai ir Poezijos Jiems
Visi apsipratę su kapinė

mis, kur laidojami mirę 
žmonės, tačiaus nevisi žino, 
kad didžiojo New Yorko 
prit^niestyj Hartsdale ran
dasi šunų kapinės.

Pagerbimas laidojant gy
vulius su apeigomis pana
šiai, kaip kad laidojami mi
rę žmonės, yra garbinga ar 
keista, tai priguli nuo jūsų 
pačių, gerbiami skaitytojai. 
Be jokių kraštutinybių ir 
komentarų, noriu pasidalin
ti su skaitytojais žiniomis 
apie tai, kas yra įvykę ir 
jau senokai aprašyta daly
ke šunų kapinių.

Tos kapinės įkurtos dr. 
Samuelio K. Johnson’o, 
New Yorko miesto veteri
naro, kuris buvo sveikatos 
departmento oficialas -1898 

bet alus yra kartus ir kaipo 
kartus daiktas jis padirgina 
apetitą, ir mes daugiau val
gome. Tai kaip gi mes ga
lime turėti puikią figūrą? 
Taip darydami mes tik au
game į riebalus. Kita, toks 
gyvenimas sveikatai paken
kia, kūno celes nusilpnina; 
o bakterijos įsigyja stipru
mą, ir tada pasireiškia li
ga ; tankiai iš pradžių tik 
“šaltis,” o vėliau net plaučių 
uždegimas.

Pusryčiai ir pietūs yra 
svarbiausi dienos valgymai, 
nes iš jų semiame visos die
nos maistą energijai.

Negerai daug ir persival
gyti, ypatingai vakare prieš 
gulimą. Vakare reikia taip
gi sunkių valgių vengti ir 
savęs neapsisunkinti prieš 
gulimą. Bus sveikiau ir 
lengviau truputį nedavalgy
ti, negu persivalgyti — dėl 
kūno figūros ir proto.

Valgant daug ir riebaus 
valgio, jis mus apsunkina 
ir energiją atima, o netru
kus dar reikia suknelės nau
jos pirkti. Tai yra trage
dija ir sarmata taip apsi
leisti.

Aš nepatariu badauti, bet 
jeigu yra noras savo figū
rą užlaikyti, tai turi būti ir 
energija prisilaikyti gam
tiškų įstatymų.

Bendras visų vagysčių 
skaičius pernai siekė 18 
tūkstančių 175 atsitikimus. 
Vagystės vien tik Vilniaus 
srityje padarė nuostolių 698 
tūkstančius 117 litų.

1939 metais įvykdyta 
936 kišenvagystės, viso 111 
tūkstančių 666 litai nuosto
lių. Dauguma, kuriem ap- 
kraustyta kišeniai, buvo įsi
gėrę.

Pernai užregistruota 568 
sukčiavimai, kurie vien ko
vo mėnesį padarė 420,035 
litus nuostolių.

1939 metais policija užre
gistravo 378 atsitikimus na
minės degtinės dirbimo, ku
rių 85 priklauso Vilniaus 
sričiai. Užpernai buvo 1,- 
021-nas atsitikimas naminė- 
lės virimo.

m. Tokios kapinės buvo 
įkurtos tiktai taip sau dėl 
sentimento, vienok pasiro
dė, kad tai didelis finansinis 
pasisekimas. Šiandien tose 
kapinėse palaidota daugiau 
kaip 25 tūkstančiai šunyčių 
po brangiais marmuro pa
minklais tam tikruose kars
teliuose vertės nuo $10 iki 
$250.

Gabalėlis žemes dvi per 
tris pėdas kainuoja nuo $35 
iki $53, pagal vietos. Trys 
per keturias pėdas kainuoja 
apie $75 iki $106. Pirkėjas 
kapo vietos gauna savinin
ko dokumentą, kartu užmo
kant ir už “amžiną” prie
žiūrą kapo. Už priežiūrą 
sumoka atskirai $150.

Kapinių raštinė — mažas 
namelis/ - Vienas visas-kam- j

Kuomet mes persivalgo- 
me, tai išeiname prieš gam
tą, ir už tai gamta mus 
baudžia. Mes tada sergame 
savo pagamintomis ligomis.

Biologiškai kalbant, ligos 
kamuoja gyvus daiktus tik 
todėl, kad gyvi daiktai ne
moka gamtos sekti. Tiesa, 
kad ir negyvi daiktai taipgi 
serga, bet čia ne mūsų šiuo 
tarpu užduotis apie tai kal
bėti. .

Gyduolių yra labai daug, 
kurios taikomos dėl figū
ros, bet, teisybę pasakius, 
tik keletas iš jų yra tinka
mos. O tos, kurios, sakoma, 
tinkamos visiems, tai nėra 
ir negali būti geros kiekvie
nam.

Tankiai yra pavojinga jas 
vartoti mažai žinančiam 
žmogui apie gyduoles. Gy
duolės reikalauja kartas 
nuo karto patikrinimo ir 
nustatymo proporcijos, o tik 
tada jos gali būti naudin
gos.

Dabartiniu laiku daugelis 
gydytojų dažnai rekomen
duoja “Benzedrine,” bet su 
šia gyduole reikalinga daug 
prižiūrėjimo iš gydytojo 
pusės. O kita, vis tiek rei
kalinga sutvarkyti maistą 
normališkai, kad ir gyduo
les vartotume.

Daugiausia degtindarių 
sučiupta Kauno apskrityje, 
paskui Marijampolėj, o tre
čioje vietoje stovi raseinie- 
čiai kaip slapti degtindariai.

Pereitais metais užregis
truota 14 atsitikimų, kur 
buvo padirbta falšyvi pini
gai, suklastuota ar perdirb
ta vertybės popieriai bei 
valstybiniai ženkleliai.

Bendrai imant, visais už
registruotais kriminaliniais 
darbais pernai Lietuvoje 
buvo padaryta 4 milionai 
801 tūkstantis 922 litai nuo
stolių.

Buvusioji valstybinės po
licijos vyriausybė prie viso 
to priduria: “Dorovės at
žvilgiu mes aukščiau stovi
me už savo kaimynus.” 

barys paskirtas paveikslų 
galerijai, atminčiai palaido
tų pasižymėjusių šunų, že
miau paveikslų parašytos 
liūdnus eilės liudija šunų 
savininkų liūdesį. Kitoj na
mo dalyj randasi šilkais iš
puošti šunų karstai pasirin
kimui, kiekvienas su zinko 
viršutine dėže.

Iš daugybės įrengtų pa
minklų gal bus puošniausias 
pastatytas ponios M. F. 
Walsh, našlės iš Mount Ver
non, N. Y. Už šią krūvą pui
kaus granito ponia Walsh 
užmokėjo $13,000. Dirbant 
šį paminklą, ponia Walsh 
pribūdavo 7-tą vai. kiek
vieną dirbamos dienos rytą 
ir būdavo iki pabaigai tos 
darbo dienos. Užveizda sa-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Ryšium su vokiečių lai
mėjimais vakaru fronte, vėl 
pasklido gandai apie slap
tą, dar niekam nežinomą 
karo ginklą.

Pravartu atsiminti, kad 
dar seniai prieš karą spau
doje pasirodydavo žinios 
apie įvairius “mirties spin
dulius,” apie elektros ban
gas, sustabdančias motorų 
veikimą arba iš labai toli 
susprogdinančias sprogme
nis. Pirmasis tokius spindu
lius iškėlė anglų rašytojas 
Wells: jo apysakoj apie 
Marso gyventojų žygį į An
gliją veikia prietaisai, sprog
diną anglų šaudmenų dė
žes.

Dabar, vėl pasklidus gan
dams apie slapto ginklo ga
limumus šiame kare, spauda 
prisimena daug atvejų, kai 
buvo kalbama . ar rašoma 
apie slaptųjų spindulių bu
vimą ar veikimą.

Buvo gandai apie Potsda- 
mo-Berlyno automobilių 
kliubo ekskursiją, kai ke
lionėje visi automobiliai iš 
karto sugedo. Neužmiršti ir 
gandai apie skridusio per 
Vokietiją lėktuvo katastro
fą, kuri įvyko staiga susto
jus motorui. Kartkartėmis 
buvo rašyta ir apie tai, kad 
anglų, francūzų, vokiečių ar 
Amerikos vyriausybės nu
pirko pragariškų spindulių 
išradimus. Tai buvo dar vis 
gandai. Vėliau prasidėjo ir 
faktai.

1936 metais Jungt. Valsti
jų teismas svarstė kaž ko
kio Henrio Fleuro bylą, ku
rioje jis buvo kaltinamas 
apgaulingai išviliojęs iš 
žmonių pinigus tobulinti 
“mirties spindulių” išradi
mui. Teisiamasis parodė 
teismui aparatą, kurio spin
duliai galį naikinti gyvus 
organizmus. Netoli aparato 
kaltinamasis padėjo dėžutę 
skruzdžių, kurios paleidus 
spindulius, bematant padvė
sė. Teismas kaltinamąjį iš
teisino.

Illinojaus Universiteto 
profesoriai patvirtino buvi
mą kito išradimo, “neutro
no spindulių,” kurie 14 kar
tų stipresni už X spindu
lius ir gali žudyti gyvus or
ganizmus, naikindami bal
tuosius kraujo rutulėlius.

Buvo pasakojama, kad ja
ponai darė labai sėkmingus 
bandymus su žuvimis, o vo
kiečių inž. Kurtas Dobere- 
bas savo knygoje “Elektri
nis Karas” teigė, tokie spin
duliai tikrai esą.

Dr. Antonio Longorio A- 
merikoje buvo pasiskelbęs, 
kad atradęs mirties spindu
lius, žudančius gyvulius, ir 
kad Amerikos yyriausybe 
jam uždraudusi išmėgint 
savo baisų išradimą. Per 
radio ir laikraštyje “New 
York Herald” Longorio pa
pildomai paskelbė, kad spin
dulių išbandymas uždraus
tas,* norint duoti progą pa
naudoti išradimą tuo atve
ju, jei būtų užpultos Jungt. 
Valstijos.

Labai žymūs mokslininkai 
fizikai irgi pripažįsta viso
kį spindulių vartojimo ka
ro tikslams galimumus. 
Garsus amerikietis Tesla, 
kilęs iš Jugoslavijos, yra 
rašęs;'-reikią tik patobulinti 

esamuosius išradimus ir ga
lima būsią iš tolo naikinti 
ištisas armijas. Žymus mok
slininkas, Jenos Universite
to profesorius, Essau, 1936 
metais vokiečių kariniame 
žurnale rašė, kad artimoje 
ateityje galima būsią lauk
ti kare pavartojant ultra 
trumpas spindulių bangas.

Garsusis Markonis yra pa
sakojęs “New York Times”, 
korespondentui, iš bandymų 
pats įsitikinęs, kad galima 
esą sustabdyti veikiantį mo
torą ore ir žemėje.

Tačiau iki šiol, per visus 
9 karo mėnesius, nepastebė
ta vartojant tokias nepa
prastas kovos priemones. 
Suprantama, kad mirties 
spindulių’ nė viena kariau
jančioji valstybė nepavarto
jo.

Tačiau tiesa, jog labora
torijose yra išrasta panašių 
slaptingų spindulių, bet 
praktiškai jie dar nepritai
kyti plačia papėde, kaip ka
ro pabūklas.

Tikrai žinoma, kad vienąs 
francūzas išrado elektrinę į 
patranką ir griežtai apskai
čiavo jos pajėgumą šaudyti 
per šimtus kilometrų.' Taip 
pat žinoma, kad tos patran
kos modelis metė mažytį 
sviedinį kelius žingsnius ir 
tuo patvirtino autoriaus 
skaičiavimus. Bet paprasto 
didumo patrankos statyba 
susidūrė su nenugalimomis 
kliūtimis.

Nurodoma, jei žmogus at
rado kokius spindulius, bet 
jiems reikia nepaprasto ga
lingumo spindulių stoties, 
tai toks atradimas dar ne
galįs būti vadinamas gin
klu, nes reikią ne karą de
rinti išradimui, bet išradi
mą karui.

Daugelyje laboratorijų 
atkakliai dirbama jieškant 
būdų praktiškai išnaudoti 
kokius nors spindulius, išra- 
dimą paverčiant ginklu, bet 
dar neišrasta praktiško 
spindulinio pabūklo. Tai ne
reiškia, kad koks naujas fi
zinis ginklas neiškils — ka
ras geriausias panašių išra
dimų darytojas, ir karo me
tu išradimams teikiamos to
kios sąlygos, kad tyrimų 
vaisiai gali būti labai reikš
mingi. j

Tačiau gandai apie jau 
veikiantį slaptą spindulinį 
ginklą atrodo dar peranks- 
tyvi. L. A.

Kūdikio Kaulų Daugis ;
♦

Naujagimis kūdikis turi 
270 kaulų.> Beaugant jam, 
kai kurie kaulai susijungia 
daiktan, ir suaugęs žmogus 
turi tiktai 206 skirtingus 
kaulus.

Keičianti Spalvas Rožė
Japonai gėlininkai išvystė 

tokią rožę, kad jinai keičia 
savo spalvą, šešėlyje ji vi
sai balta, prieš saulę—rau
dona, o naktį arba silpnai 
apšviestoj vietoj ta rožė 
įgyja vaško spalvą.

—

Amerikos indijonai krep- |
šių dirbėjai moka taip su- ‘
pint pynes, kad krepšį ga
lima vartot vietoj kibiro 
(viedro) vandeniui nešioti.

vi
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Views of the ruins of Trakai castle and fortress in Lithuania. During 
the 13th and 11th centuries Trakai was the home of the Lithuanian prin
ces and the chief seat of government. The very walls and grounds are full 
of tradition; each stone has its own story to tell of the past glory and 
strength of Lithuania. The ruins are located near Vilnius and are part of 
the territory recently ceded to Lithuania by the Soviet Union.......................

Liths Welcome Red Army as
Assurance o f Defense, Peace

Streets Thronged With People Greeting NEW LITHUANIAN 
Red Army; Smetona Runs to Germany CABINET FORMED
KAUNAS, Lithuania. — When the Soviet troops marched 

this week into Kaunas, Lithuania’s capital, they were met with 
enthusiastic greeting’s and applause of great crowds of people, 
who, dressed in their Sunday best, shouted hurrahs and pre
sented bouquets of flowers to men and commanders of the Red 
A r m y. 13 - -------------------

Hold Picnic 
At Union, N. J.

| Philly Spends 
Sunday at Farm

Soviet tank units and motor
ized infantry, singing songs about 
the Socialist fatherland as they 
marched through the streets, arous
ed indescribabie enthusiasm among 
the people.

"All were inbued with one senti
ment,” says Folksblat, a Kaunas 
newspaper, "Lithuania’s indepen
dence and the strict observance of 
the mutual assistance pact with the 
Soviet Union is ensured, At a time 
when the second imperialist war is 
steadily drawing new countries and 
people into its orbit, our country, 
whose independence is now assured 
more than ever before, remains 
peaceful and calm.”

President Flees

Tn bourgeois circles, however, con
fusion and panic are rife, and many 
are fleeing the country. First to skip 
was President Antanas Smetona, 
news of whose flight has spread like

lightning to all corners of the coun
try. The interests of the people ne
ver concerned Smetona.

He gave millions, however, to the 
landowners, and presented estate 
and forest lands to his supporters. 
Neither had he neglected himself, 
for he had. sent large sums abroad, 
had bought himself a castle in 
France near Bordeaux, an orange 
plantation in Palestine, a coffee 
plantation in Brazil.

Smetona was concerned only with 
his own personal welfare. With the 
aid of accomplices, Skučas, Povilaitis 
and others he had thrown hundreds 
of honest people into prisons and 
concentration camps.

His clique had spread provocative 
rumors about the Soviet Union and 
the Rod Army. When the people 
saw with their own eyes the char
acter and the power of the Red 
Army, an end came to the shady 
machinations of Smetona and his 
gang, and they fled abroad.

KAUNAS. — Justas Paleckis, a 
young Lithuanian journalist and 
writer, became Premier of the new 
cabinet of Lithuania, after the 
flight of former President Antanas 
Smetona to Germany.

Other members of the new cabinet 
are as follows: Vice-Premier and 
Minister of Education, Professor 
Vincas Krčve-Mickcvičius, wellknown 
writer and critic; Minister of De
fense, General Vincas Vitkauskas, 
former commander in chief of the 
Lithuanian army; Minister of Fin
ance and Transportation, Ernst 
Galvanauskas, a government- leader 
before the Smetona putsch in 1926; 
Minister of Justice, Povilas Pakark- 
lis; Minister of Agriculture, Mickus; 
Minister of Health, Dr. Lazaris 
Koganas.

Premier Paleckis is 37 years old, a 
leader of the youth section of the 
Peasant Party, called "Liaudinin
kai.” Because of his vigorous fight 
for democracy, he was recently con
fined by the fascist Smetona gov
ernment in a concentration camp.

WON’T CLAIM IT
If the meek ever do got anything 

in, this world, they will have to in
herit it.

Choruses Now Preparing Reports for the 
LMS Convention on August 30-31

BROOKLYN, N. Y.—This month may be summed up and their lessons
more than twenty-five Lithuanian
American choruses throughout the 
country are preparing their reports 
for the Lithuanian Art League’s 
convention which will be held Au
gust 30 and 31 in New York.

These reports, according to the 
recently issued News Bulletin of the 
LMS, are being made so that two 
years of cultural activity and pro
gress since the last LMS convention

drawn for this convention.
The convention, which will be 

held in Brooklyn on the last two 
days of August, will have delegates 
coming from all the choruses and 
groups affiliated with the Lithua
nian Art League.

In addition to this, the evening 
of Saturday, August 31, has been set 
aside for a Song Festival at which 
a number of visiting choruscš will 
sing en masse and individually.

Too Many Armchair Generals Trying a 
Hot-Air Blitzkrieg for the Allies

In these dire days radio com
mentators are (as you were just 
going to say) a glut on the market.

For the war has been heady wine 
to our growing corps of qualified 
(?) generals who direct Allied oper
ations from Madison and Fifth Ave
nues, not to mention Mutual’s Broad
way observation post. The “ex
perts’ ” antics arc something to be
hold.

Kaltcnborn, who’ll unquestionably 
broadcast over an NBC interplanet
ary hookup the inevitable counter
revolution in Heaven, is a case in 
point. Either Hitler is actually hid
ing out in Radio City or else the 
"Distinguished News Analyst” makes 
a habit of running up the stairs to 
his eighteenth floor studio before 
each broadcast. At any rate, his 
present method of treating with 
gaspingly intense fervor a treacle of 
facts that wouldn’t moisten your eye 
is enough to scare a man to death. 
Kaltenborn deserves great credit for 
what he has done—but not for what 
he is doing.

Another Expert
Then I give you Wythe Williams,

UNION, N. J. This Sunday, June 
23rd, the LLD will hold its picnic 
at the Old Cider Mill Park on Vaux 
Hall Rd. in Union. N. J.

New Yorkers can attend the pic
nic by taking the bus which will 
leave from Lorimer Street and Ten 
Eyck at 10:30 a. m. Sunday morn
ing. Round trip is only $1.00. Buy 
your tickets in advance and be sure 
of a place on the bus. —Comm.

B’moretoTake -- 
Part in LMS
Convention

BALTIMORE, Nd.—Tuesday, June 
11. The Lyros Chorus had their 
monthly meeting on this day and 
we had the honor of having Miss 
B. L. Šalinaitė speak to us. She 
gave our chorus quite a few won
derful pointers on conducting a good 
chorus rehearsal.

Bunni has been the conductor of 
the Newark, N. J., Sietyno Chorus 
for quite a few years and she has 
a considerable amount of musical 
knowledge in back of her. The Bal
timore Lyros Chorus is thankful for 
her suggestions.

At< this meeting the question was 
brought up' as to whether or not 
we should take a vacation from 
choral activity. It was decided not 
to do so because the chorus is go
ing to sing at the LMS Convention 
and Song Festival, August 31, 1940, 
in New York. And we feel that the 
chorus needs more training for our 
voices and more rehearsals.

One suggestion, for raising money 
to go to New York to sing was to 
pay 25c or 50c at each rehearsal 
from now on in order to pay for 
the member’s expenses in going to 
New York. Another suggestion was 
a fine imposed on each member 
who made too much racket at the 

, chorus intermission (practically all 
the younger folks made enough noise 
to warrant at least a $10 fine!).

I feel that our Baltimore Ly
ros Chorus is winning more popul
arity among the Lithuanian public. 
Because of the enthusiasm which 
our conductor, Mr. Charles Granofs- 
ky. has induced in us and the hap
py frame of mind in which he 
works, the chorus has advanced in 
music'and choir singing.

The Baltimore Lithuanian Lyros 
Chorus is making preparations for 
an operetta to be presented in No
vember. That month may be a 
good ways off but it takes a long 
time to train and rehearse the 
play.

It’s better to start early. So re- 
. ally learn it!

I believe that wo younger folks 
should cooperate and pay more at
tention at rehearsals and have less 
preoccupied minds on other things. 
I know "I ain’t no angel” when it 
comes to talking and cracking jokes.

Don’t forget our rehearsal will 
be held Tuesday, June 25, 1940.

Till we meet again!
I. Balčiūtė.

1-------------- -——
INEVITABLE

A tame fox and a rooster have be- 
» great friends on a farm near 
hester. The inevitable combina- 
o£ brush and comb.

PHILADELPHIA, Pa. Well, here 
we are again, the same old Picnic 
Comm, of last year, taking charge 
again of this year’s Chorus Picnic. 
This Grand Annual Affair will take 
place on June 23, 1940, at Mikolaitis 
Farm.

The picnic will begin at 11 a. m. 
j and there will be a first-class dance 
orchestr for everyone to enjoy. And. 
of course, the best of food and re
freshments will be served. . Anthony 
Bimba will speak on the recent 
events in Lithuania.

So, on behalf of the Picnic Com
mittee and myself, I want to take 
the pleasure of inviting everyone to 
come and enjoy themselves as one 
can only at a Chorus Picnic. Don’t 
forget the date, Sunday, June 23, 
at the Mikolaitis Farm. And also 
bring your friends along.

Automobile Directions: -Frank 
ford Ave. to City Line, turn left 
and follow signs.

Till then,
Tillie Gegnas, Comm.
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America’
Illi: Bill

One of the ways in which the 
American people’s determined voice 
to keep out of war is making itself 
heard. A paper match book now 
making its appearance whenever an 
American wants a light for his cig
arette.

Although slot ' machines of one 
sort or another are banned in about 
twenty per cent of the United 
States, there arc said to be 3 million 
coin machines in operation through
out the country ... They include mo
dels for selling razor blades, aspirin, 
books, hardboiledz eggs, social se
curity number plates, and fruit 
juices ... Newer machines include a 
sun-lotion sprayer, a vibrator for 
tired, aching feet, and a voice re
corder that makes a 6 inch phono
graph record for a quarter.

“Many of us never attain happi
ness because we spend too much 
time worrying how to gain it.”

Reunion Party 
By IDS Ramblers

RICHMOND HILL, N. Y.—Who is 
it (hat always says, Time Marches 
On? Well, so do the Richmond 
Hill LDS Ramblers. Many people 
have probably been wondering why 
it was so quiet on the Rambler 
Front. This short lull in our act
ivity is only the calm before the 
storm.

At the Ramblers’ last meeting a 
plan of activity was discussed and 
enacted, in fact there was so much 
business enacted that another meet
ing had to be called the following 
week. The carrying out of this plan 
will probably make LDS history.

We hope to make a fine showing 
at the forthcoming LDS sports meet 
by having entrants in many of the 
events, golfers, swimmers, track
men, etc. The Ramblers will have 
quite a few new amendments to the 
LDS constitution (we think they’re 
good).

Sat. Eve June 29—Ramblers’ Re
union Party. To be held at Logan 
Inn. Atlantic Ave. and Logan St. 
East New York. Time is 8 p. m. 
Admission 50c or by special invita
tion. There Will be dancing, food, 
refreshments, and of course BEER.

Sunday June 30—Beach party at 
Far Rockaway.

That’s all for now, see you later.
/ Correspondent.

There are nine distinct varieties 
of peanuts grown in the U. S. ... 
About 800 million pounds of roasted 
peanuts a year are eaten, fed to 
monkeys and elephants, and other
wise consumed by Americans ... 
Southern farmers, seeking substit
utes for depressed cotton and tobac
co, produced about 1,179,505,000 
pounds of peanuts last year... Pea
nut oil is used in cooking oils, 
margarine, and soap, and eventually 
may be found in lubricating oil, 
cosmetics and ink.

WE AINI GONNA
FIGHT THAT WAR

NO MORE

Pastors, Mothers 
Protest War

The January production of the 
Bureau of The Mint totaled $1,736,- 
120 of coins, including 626,000 half 
dollars, 2,152,000 quarters, 2,870,000 
dimes, 7,682,000 niekios, and 21,402,- 
000 cents . . . Satan’s Kingdom was 
10 below zero, the coldest spot in 
Connecticut, on January 20th... In 
1937 the total expenditures for goods 
and services actually consumed by 
individuals or families in the U. S. 
was over $70,000,000,000. .. Last 
year the U. S. collected $1,983,810,- 
000 in nuisance and excise taxes.

Parody on
“It Aint Gonna Rain No More”

Oh, they fed us propaganda
Way back in seventeen
Wo must admit we fell for it 
But now we’re not so green.

Refrain:
Oh, we aint gonna fight their war 

no more
We aint gonna fight their war
We’re wise to the lies of the Wall 

Street guys
We aint gonna fight their war.

Oh, they said "let’s hang the Kaiser” 
Cause he’s the Devil’s pct
A hundred thousand doughboys died 
The Kaiser’s living yet.

Refrain:
Oh, some boys came back in baskets 
And some with horror tales
A hundred thousand of them died 
To boost munition sales. '

I

Oh, our Wall Street loves old Eng
land

That’s clear as it can be
And for our dear O Johnny O 
I’ll lay me down and dee—LIKE

HELL!

Oh, they say let’s fight for freedom 
Let’s save Democracy
And meanwhile they’re depriving us 
Of Civil Liberty.

Į

Oh, they’d like to boost our hours 
And cut our pay in two
And if wo let them start a war 
That’s just what they will do.

Oh, we’ve got our Fifth Column 
Who’d like to play their pranks 
And most of those Fifth Columnists 
Are presidents of banks.

Oh, three thousand miles ocean 
To swim is quite a bit
The war will never come to us 
Why should we go to it.

Oh, they tell me Flander’s Field is 
A ,sad vacation place
They drag you down into a hole 
And throw mud in your face.

Oh, you sisters, wives and mothers 
Don’t give your boys in vain
When they are cold, no stars of gold 

'Will bring them back again.

CINCINNATI. — The Mothers of 
Sons Forum, an organization of 300 
women of this city, are circulating 
"Keep America Out of War” peti
tions addressed to President Roo
sevelt.

Pastors of 30 Catholic and Pro
testant churches hero have invited 
the Mothers of Sons to place peti
tion name collectors in their 
churches.

The petition, in part, follows:
"We, the undersigned, arc Ameri

can-spirited citizens who seek to re
main out of the conflicts now rag
ing in Europe and Asia. . . We 
agree that adequate defense meas
ures be provided to protect our in
volvement, cither directly or indirect
ly, in such wars ... Therefore we 
petition the President and the Con
gress to think of peace, and to 
avoid all committments which would 
involve us in war.”

LAISVE PICNIC
-JULY 1-

MASPETH, N. Y.—Li th-American 
calendars now have "July 7, 1940,” 
encircled with pencilled marks. Rea
son: that’s the date of the Lithua
nian Daily Laisvc’s Annual Picnic.

It will be held Sunday, July 7, 
at Klashus Clinton Park, on Betts 
and Maspeth Avenues in Maspeth, 
L. I., N. Y.

No less than four choruses will 
sing at this special occasion. These 
choruses, the best in the Metropolit
an area, will be the Brooklyn Aido 
Chorus, Elizabeth Bangos, Newark 
Sietyno and Great Neck Pirmyn 
Choruses.

So you too should set the date 
aside. It will be worth it.

—Ren.

Mutual’s pundit, who can give Hitler 
aces and beat him hands down, and 
what’s more, will tell you how ma
ny times the Fuehrer will blow his 
nose while the game’s being played. 
Williams won’t tell where he gets 
his dope, but it’s an open secret 
that once in Sofia he bummed a 
cigarette from a fellow who knew 
a woman who was related to the 
man who used to shave Hitler’s fa
ther.

Running through the list of war 
diagnosticians you can count the 
ones who make sense on your left 
hand. Gunther does a workmanlike 
job for NBC, and Elmer Davis (it 
ain’t true that he broadcasts from 
a hay-mow in loway, folks!) is ve
ry capable at CBS, when he doesn’t 
have time to sell you a bale of 
Intervention goods. But these and 
a few others like them are woefully 
inadequate to neutralize the effect 
of their army of colleagues through
out the country whose emotional un- 
ncutral bias combined with their 
mental limitations make them talk 
like a Hearst blood-and-thundcr edit
orial.

We’re not the only ones grousing 
about radio’s coverage of thę war.

The solution to this dangerous 
state of affairs is not easy, but it’s 
painfully obvious that the radio mo
guls themselves had better start do
ing something about it. Part of the 
trouble seems to be 4hat (1) most 
commentators and news announcers, 
once* on the air, have an irresist
ible urge to demonstrate the emo
tional quality and range of their 
beautiful voices and (2) a demon 
compulsion to rattle down through 
the wire-service reports as fast as 
they can so as to enable them to 
speculate and "expert it” on their 
own hook, however, ill-equipped they 
might be. Please, boys, less Fortis
simo!

One thing is certain: Unless some 
remedy is found, and. found soon, 
radio is going to lose its ascendancy 
over newspapers in regard to public 
confidence, and that’s something 
they shudder to think of. For they 
never tire of reminding you that 
according to the Fortuno polls Mr. 
Average Citizen believes that the 
American Press is constantly accur
ate and unbiased only in printing 
box scores and marriage license 
statistics.

Driving to Suicide

The seriousness of radio’s inept 
handling of war news cannot be 
over-exaggerated. Radio is probab
ly the mightiest of all mediums for 
the shaping of public opinion. Used 
unwisely and unfairly it could by the 
process of pressure, constant sug
gestion and exhortion drive a'coun
try to suicidal measures—to war.

Let’s have less Allied propaganda, 
more facts and stricter airwave 
neutrality ;lcss "World-Saving,” 

i more accent on American interests 
and the job ahead of making De
mocracy work in this country; let’s 
have announcers and commentators 
who treat the news soberly and ra
tionally, as is absolutely imperative 
at this desperate period. In the 
public interest it would be a good 
idea to either tone down or can 
these microphone virtuosos who 
sound death rattles like star mem
bers of a high school- oratorical 
society.

Bay State Holds
Fishing Trip

SO. BOSTON, Mass.—Massachu
setts comes to the fore again with 
an affair that promises to be one of 
the most successful on the Mass. 
LDS escutcheon. On June 23rd the 
local LDS branch, the LinDenS, will 
hold a fishing trip and LDS mem
bers from all over the state are 
planning to attend in large numbers.

The committee for this fishing 
trip says that it will be an all-day 

.-cruise on a luxurious yacht, Į Bait 
and line will be supplied to all those 
who want them. Of course if you 
arc lucky enough to catch some 
good-sized fish, prizes will be award
ed.

In addition to all this there will 
be music and dancing on board. 
And the fee for this big event is 
only one dollar.

A large number of young LDS 
members are planning to come from 
Brooklyn, N. Y., and vicinity to re
pay the visit of the Bay Staters to 
the boat ride held “by the Metro 
Council last year. —Comm,

Council Cruise 
On July 13
BROOKLYN, N. Y.—July 13th is 

the date set for the second annual 
LDS Moonlight Cruise. The boat 
booked this year is several times 
larger than the one taken last year 
and with many more conveniences. 
It has three decks, one of them a 
hurricane deck from which the moon 
shall be plainly visible. Tickets, as 
before, shall be one dollar a head.

The boat’s name is the “Ossening” 
and it shall sail from Battery Place 
that Saturday Evening. If you re
member last year’s ride, you shall 
want to go on this one, so reserve 
that date and grab a ticket as soon 
as someone offers to sell you one.

—Councilor.

"Wherever man goes to dwell, his 
character goes with him.”

MAY
The recent announcement that the 

human brain contains alcohol may 
account for the way these demon 
statisticians turn out their stagger
ing figures.

Insects, says an eminent entomo
logist, complete with us for the food 
supply of the world. But even that 
wouldn’t bother us so much, if they 
didn’t go and regard us as part of 
the food supply.

RIGHT
There seems to be some difference, 

of opinion as to the wages of sin, 
but Uncle Sam will insist that sin
ners pay the income tax on them.

NEXT TIME
A critic says that he almost fell 

asleep during the showing of a new 
film. We wish Rim slightly better 
luck next time.

In a single year the Consolidated 
Edison System uses 3,182,000 barrels 
of oil; enough rubber to cover the 
Woolworth Building with a sheet Vs 
inch thick ;enough coal to fill the 
Yankee Stadium-five times; enough 
steel to cover Grant’s Tomb six in
ches thick; enough copper to wrap 
the Empire State Building with a 
cable one-half inch thick; enough 
lead to make seventeen statues each

--------- _--------- as big as the Statue of Liberty; and
"A man’s intellect is judged by enough cotton to blanket the road- 

his ability to disagree without be-way of .Brooklyn Bridge one foot 
ing disagreable. deep. .. ____

TEAMWORK OUT SIDE THE CAFETERIA: The “Night Hawks,” one of the many baseball 
teams of the Cafeteria Employees Union, Local 302, AFL. These men work nights in New 
To'rk’s cafeterias ’ knd play ’ ball once a week in the Trade Union Athletic ASsn. League.



Kauno vaizdas, kurį okupavo Raudonosios Armijos jėgos, kad pastojus kelią 
Penktosios Kolumnos provokacijoms karo prieš Sovietų Sąjungą. Dabar Kau

nas, kaip ir visa Lietuva, jau laisvas nuo tautininkų jungo.

D K I 8 K i ' EanRki nutepta
■===» ============...ssE-ssgEsI-sss-xsssssxaessassssnsssBsasEssxxsssasESECSsssvaEBxssssasxxsMs

leistis tolimon kelionėn į 
priešo teritorijų. Tai būdin
gas puolamasis lėktuvas, 
arba, kaip anglai jį vadina, didesnę kelio dalį. Tikroje 
invasijos, įsibriovimo maši- torpedoje yra labai brangus

Štukas Siaučia Vakaruose — 
Kaip Jis Atsirado?

Žodis “Štukas” tik nese
niai pasirodė laikraščių 
skiltyse, bet jis taip išgar
sėjo, kad kelia didžiausių 
susidomėjimų. Tai vokiečių 
lėktuvo tipo pavadinimas, 
kuris laikomas nauju vokie
čių ginklu, nes jis vokiečių 
ofensyvoje prieš Franci jų 
suvaidino labai svarbų vaid
menį. Daugis mano, kad tai 
visai naujo tipo lėktuvas. 
Tačiau tikrovėje taip nėra. 
Pats žodis “Štukas” nėra 
koks tikrinis vardas, bet vo
kiečių lėktuvo paskirties su
trumpintas pavadi nimas, 
būtent, S t u r z kamf bomber 
(pikiruojantis bombonešis). 

. Tai žinomi Junkers JU-87 
viensparniai lėktuvai, kurie 
gausiai dalyvavo Lenkijos 

a kare ir vėliau Norvegijoje.
Tai visai nedidelės, labai iš
tvermingos dvivietės maši
nos, turinčios labai gražų 
siluetų: smailas snukis, 
sparnai nuo liemens leidžia
si žemyn, tada pakyla aukš
tyn, tuo būdu sudarydami 
gražų išlinkimų. Važiuoklė 
neįtraukiama. Pati mašina 
sveria 4240 klg. Krovio gali 
paimti 1500 klg., o 940 ark
lių jėgų motoras įgalina 
skristi iki 386 klm. per va
landų, užkopti į 4000 m. 
aukštį per 9 minutes ir 
veikti aukštumoje iki 7650 
m. Apginkluotas trimis pa
prasto kalibro kulkosvai- 

4 džiais, iš kurių du nejudo- 
mai įtaisyti sparnuose, o 

, vienas ant judomo pastovio 
įtaisytas liemenyje, kurio 
tikslas apsaugoti lėktuvo 
nugaros sritį. Štukas turi ir 
radijo aparatų. Šios mašinos 
labai išgarsėjo, tačiau pa
čios ^avaimi nesudaro jokio 
technikos stebuklo. Jos nė
ra nei labai greitos, nei la
bai judrios, bet technikos 
stebuklų sudaro ta aplinky
bė, kad tos mašinos serijos 
gaminamos p a s a k i š kame 
skaičiuje. Šių lėktuvų gami- 

m nimo metodai nepaprastai 
suprastinti. Lėktuvo spar
nai, liemuo ir pryšakio da
lys su motoru gaminami 
kiekvienas skyrium. Jie jau 
gatavai pagaminti ir tik ta
da sumontuojami į krūvų. 
Net ir gatavame lėktuve ga
lima aiškiai pastebėti “siū
lės.” Ypatingai smarkiu 
tempu Vokietija pradėjusi 
tuos lėktuvus gaminti po 
karo Lenkijoje.

Štuko veiklos rajonas yra 
palyginti mažas. Jis negali

na, kuri tam tikrame laips
nyje atlieka artilerijos už
davinį: ji griauna priešo su
stiprinimus, pralaužia kelių 
kariuomenės dalims, kovoja 
su šarvuočių voromis ir 
grasina priešo artimajam 
užnugariui. Bombas jis me
ta pikiruodamas: skrenda 
jis, pavyzdžiui, dideliame 
aukštyje, o lakūnas įieško 
tinkamų taikinių. Kai tik 
taikinys pastebėtas, lėktu
vas 45 laipsnių ar dar dides
niu kampu puola stačiai ant 
taikinio. Kai lėktuvas būna 
maždaug 300-400 m. aukšty
je nuo taikinio, paleidžiama 
bomba, o pats lėktuvas 
traukiamas į viršų. Pikiruo- 
jant galima tiksliausiai pa
taikyti į taikinį ir, be to, čia 
nereikalingi labai sudėtin
gi ir labai brangūs optiški 
prietaisai, kurie lėktuvui 
reikalingi metant bombų 
laisvame skridime.

Didžiųjų aviacijos bombų 
sprogstamoji galia yra žy
miai didesnė, negu pačių di
džiausių artilerijos sviedi
nių. Pav., paties didžiausio 
kalibro (40.6 cm) karo lai
vų patrankų sviedinys sve
ria 993 kg., o lėktuvo “tor
peda” sveria visų tonų 
(1000 kg.) ir dar daugiau. 
Be to, lėktuvo bombos ap
valkalas yra padarytas iš 

įplonesnio metalo sluogsnio, 
negu tai yra granatoje, to
dėl lėktuvo bomboje yra 
daugiau sprogstamosios me
džiagos.

“Oro torpeda” tikrovėje 
neatitinka savo pavadini
mui, nes tai yra paprasta, 
tik didelė lėktuvo bomba, 
nors turi, kaip ir torpeda, 
labai didelę griaunamųjų 
galių. Torpedomis papras
tai vadinamos nuo pusės li
gi dviejų tonų sunkumo jū
rų minos, kurios iššaujamos 
iš tam tikrų aparatų, bet 
kurios ir pačios turi moto
rų, kurio pagalba jos varosi 
pirmyn. Moderniškieji tor
pedų modeliai gali nuplauk
ti 15 km. greičiu nuo 46 ligi 
92 km. per valandų. Be to, 
torpedos gali plaukti tiesiai, 
lanku ar laužtomis linijo
mis. Tokias pat, tik trupu
tį lengvesnes (iki 1 tono 
sunkumo) išmeta ir lėktu
vai torpednešiai, tik išme
ta ne iš oro, o skrendant vi
sai žemai pačiu vandens 
paviršiumi taikinio krypti
mi. Išmetimo momentu pra
deda' veikti torpedoxS varik
lis, kurio pagalba torpeda 
pati iki taikinio nuplaukia 

ir labai sudėtingas apara
tas.

Štuko “torpeda” yra pa
prasta 1000 kg. sunkumo 
lėktuvinė bomba. Praktika 
parodžiusi, kad lengvo ir vi
dutinio kalibro lėktuvų 
bombos gelžbetoniniams su
stiprinimams beveik nieko 
negali padaryti. Atsitrenki
mo metu bombos greitis yra 
300 m. per sekundę. 50 kg. 
bomba betone išrausia tik 
45 cm gilumo duobę, 300 kg. 
—80 cm., o 1000 kg.—išrau
si o jau 1.25 m. duobę. Pas
kutinėse kovose Belgijoje ir 
Prancūzijoje Štukas imasi 
sunkiausio kalibro bombas, 
kurių gali paimti tik vienų, 
prikabindamas jų po lieme
niu. Bomba išstumiama su 
tam tikru aparatu, kad ji 
krisdama nepaliestų lėktu
vo propelerio. Kovoje su 
priešo laivynu Štukas nau
doja ypatingas bombas šar
vams pramušti. 500 kg. sun
kumo bomba, numesta iš 
3000 m. aukščio, pramuša 
12.5 cm. storumo šarvų, o 
ta pati bomba, išmesta iš 
5000 m. aukščio, pramuša 
17 cm. storumo šarvų. Apie 
sunkesnių bombų pajėgumų 
davinių neturima.

Pikiruojantis lėktuvas tu
ri būti labai ištvermingas. 
Juk pikiruodamas, jis krin
ta žemyn ne tik visu savo 
svoriu, bet ir visu smarku
mu veikiant motorui. Nu
metus bomba, lėktuvas viso- 
mis jėgomis “raujamas” į 
viršų. Tuo momentu pasi
daro toks didelis oro spau
dimas, kad tik labai stipri 
mašina gali išlikti nesulū- 
žusi. Dėl konstrukcijos sun
kumų prieš trejus metus 
anglų aviacijos žinovai į 
pikiruojančius bombonešius 
žiūrėjo visai skeptiškai. Pa
tvari mašina yra labai sun
ki, todėl gali pasiimti tik la
bai mažų krovinį, ryšium, 
su tuo, ji pasirodė bevertė. 
Vokietija toje srityje įgavo 
labai didelį patyrimų Ispa
nijoje, kurios pilietiniame 
kare dalyvavo vokiečių piki- 
ruojantieji dvisparniai lėk
tuvai Henšel ILs 123. Tai 
buvo vienviečiai lėktuvai. 
Sekantis modelis buvo Blo- 
mo ir Voso Ha 137 pikiruo- 
jantis monoplanas (vienvie
tis), ir pagaliau dabartinis 
modelbs — dvivietis JU-87 
Štukas. Prie piloto būtinai 
reikalinga buvo pridėti ir 
stebėtojų, kurio pareiga pa
dėti apsiginti nuo priešo 
naikintuvų ir aptarnauti ra
dijo aparatų.

Paskutiniu laiku Anglija 
suskato padaryti tai, ko ji 
anksčiau nebuvo padariusi. 
Be Bachbur Skua (jau ga
na pasenusi mašina), ku- 
riais apginkluoti bazių lai
vai, anglai turi visai moder
niškus du pikiruojančių lėk

tuvų tipus. Tai Fairey Haw
ker Henley. Pastarasis yra 
žymiai pranašesnis už vo
kiečių Štukų, nes jo kelia
moji galia yra žymiai dides
nė, greitumas 482 km. per 
valandų, pakyla lig 8,800 m. 
ir geresni manevravimo ga
limumai. Deja, anglai tų 
lėktuvų turi nedaug. Anglai 
visų dėmesį sukaupę į ma
šinos kokybės gerumų. Hen
ley turi įtraukiamų va
žiuoklę. Bombos, kad būtų 
mažesnis oro pasipriešini
mas, paslėptos liemens vi
duje ir išmetamos sudėtin
go aparato pagalba. Kad 
bombų galima būtų tiksliau 
numesti, pikiravimo greitis 
sumažinamas tam tikrų 
stabdžių pagalba. Tuo tar
pu vokiečiai, siekdami kie
kybės persvaros, savo Štu
kų suprastino iki paskutinių 
ribų, pav., pikiravimo stab
džius jiems atstoja neįtrau
kiama važiuoklė ir tt. Dide
lės kovos Flandrijoje įrodė, 
kad kokybei sunku kovoti 
su kiekybe.

Anglijai štukai nebuvo 
pavojingi, kol priešo aero
dromai buvo už 600-700 km. 
nuo Anglijos pakraščių, nes 
tie bombonešiai negali il
giau išbūti ore, negu naikin
tuvai. Dabar, kada vokiečių 
aerodromai priartėjo iki 
200-250 km., padėtis pasida
rė daug grasmingesnė.

Likusių valstybių tarpe 
Amerika turi pasigaminusi' 
5 pikiruojančių lėktuvų ti
pus, Olandija vienų tipų, o 
Italija du ar tris, kurių pa
skutinysis yra' Savoia Mar
chetti.

(“L-kas.”)

Philadelphia, Pa.
Tikra Naujiena Phila- 

delphiečiams

Vėl nepaprastas sujudimas 
tarpe lietuvių. Visi susidomėję 
ir susirūpinę Lietuvos reika
lais. Juk Smetonos režimas 
jau sugriautas — režimas, ku
ris smaugė Lietuvos žmones 
per keturioliką metų. Kas bus 
toliau ? Ką reiškia sudarymas 
naujos vyriausybės? Tai vis 
svarbūs klausimai.

O šiais klausimais mes ga
lėsime pasikalbėti ir išgirsti 
prakalbą šį sekmadienį, birže
lio 23 d., Lyros Choro pikni
ke, kuris įvyks Mikolaičio 
Parke, Eddingtonę, Pa. Spe
cialiai į šį pikniką atvažiuoja 
iš Broklyno drg. A. Bimba pa
kalbėti Lietuvos reikalais. To
dėl visi philadelphiečiai daly
vaukite.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
pasidarbuokite, kad šiame 
piknike dalyvautų jūsų kai
mynai ir pažįstami, šiame pik
nike Philadelphijos lietuviai 
galės pareikšti savo džiaugs
mą nuvertimu Smetonos reži
mo ir savo pageidavimus nau
jai Lietuvos vyriausybei.

Rep.

BENITO MUSSOLINI 
Italijos f a š i s tas diktatorius, 
paskelbęs karą Talkininkams.

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

kė: “Ji asmeniškai išegza- 
minuodavo kiekvienų šiūpe- 
lę cemento ir kožnų akmenį 
skirtų paminklui.” Pirmiau
sia buvo palaidota du vižlos 
“Sally” ir “Toodles.” Vė
liau palaidotas trečias šuo 
Jessie.” Buvo reikalinga 
keliamoji mašina nukelt de
vynių tonų skiepo dangtį.

Ant paminklų randasi vi
sokių užrašų, kaip tai: 
“Mamos ir Tėtės Brangioji 
Mergelė”; “Mano mylimas 
laukia manęs,” ir tt.

Daugelis žymių žmonių 
laidoja savo šunyčius tose 
kapinėse. Aktorė Ethel Bar
rymore čia palaidojo savo 
šunytį “Winkie”; milionie- 
rius Thomas Fortune Ryan 
—šunytį “Laddie”; taipgi 
James J. Walker, buvęs 
New Yorko miesto majo
ras,— šunytį “Bunk.” Vie
nok Irene Castle, garsi šo
kikė, pralenkė visus Harts
dale’s kapinių kostumerius. 
Jos didelis plotas žemės pri
glaudė šešis šunis ir vienų 
beždžionę. Ji atsiunčia savo 
negyvus šunis iš Chicagos.

“Čia palaidota dalis ma
no širdies,” yra išbraižyta 
ant akmens, kur palaidotas 
jos “Belgiškas Baisūnas 
Joy,” 1924 m. Beždžionės 
atminčiai išbraižyta jos 
vardas ir komplimentai: 
“Rastas, gabiausia ir myli
miausia beždžionė.” Taipgi 
yra poema, parašyta pačios 
šokikės, šuniui Zowie, pa
laidotam 1929 m. Kiti pa
minklai pažymėti garbei 
“Kiki,” “Poundre,” “Pun
chinello” ir “Sweetie.”

Už vartų Hartsdale ka
pinių yra statula “Karo 
Šuniui, Žmogaus Ištiki
miausiam Draugui,” pasta
tyta iš surinktų aukų. Ji 
labai puikiai vaizduoja šu
nį karo laike nešantį sužeis
tam kareiviui pirmutinę pa
galbų. Šunų savininkai daž
nai lanko tuos kapus, at
nešdami ir žaislų palaido
tiems šunims. Galima matyt 
ant nekuriu kapų sviedinį 
ar kitokį žaislų.

Arklių daugiau nelaidoja
ma, nes perdaug vietos už
ima.

Šunų kapinių randasi ir 
daugiau.
Europoj pagarsėjusios ka

pinės skirtos gyvuliams yra 
Paryžiaus priemiestyj Ci- 
metiere des Chiens ir kitos 
šunų kapinės Hyde Parke, 
Londone.

Didmiesčių laikraščių re

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH WANAGAS
Puiki Vieta 

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

kepimam.
RESTAURACIJA

Alus, Sode, visoki gėrimai ir visokį 
valgiai.

ON ROUTE 209
Iš New Yorko važiuojant, 4 mailės 

pravažiavus Accord, N. Y., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N. Y.

/

: Ar Jūsų laikrodžiai 
, gerai eina?

> Jeigu turite sugedusį sieninį laik-i 
;į rodį, kišeninį ar riešinį,—kreipki-'; 
jtės pas mane. i;
Taipgi parduodu visokius laikro-j

< džius, laikrodėlius ir įvai-
;• riausius žiedus. .
;! Gausit už PIGIAU negu kitur. ;l

; V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue 

Queens Village, L. I.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA
•

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

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 

! stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky- 
; mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzemplioiių, nuj 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

porteriai retkarčiais aplan
ko tas kapines ir aprašinėja 
savo įgytus įspūdžius.

Vinco Sūnus.

Du Amerikos Karo Laivai 
Saugo Uruguay# nuo Naziu

Montevideo, Uruguay. — 
Du Jungtinių Valstijų šar
vuotlaiviai atplaukė čia su 
“geros valios misija.” Jų 
a t s i 1 a n k ymas taikomas 
prieš vokiečių nazių veiklų 
Uruguayuj, Pietų Amerikos 
respublikoj.

Uruguayans

Štai DRAUGIŠKUMAS 
stikle!

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

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

Geo. EHRET’S Extra 
IŠ KRANO ALUS

Daromas vien tik Ehret šeimos nuo 1866 m.
Geo. Ehret Brewery, Inc. 198 Melrose St., B’klyn, N. Y.

Lithuanian-English
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KA6KIAUCIUS

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai.
. Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ” -
427 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y. j

šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 1 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

suėmė bent tuzinų Vokieti* 
jos piliečių, kaip Hitlerid 
“penktosios kolonos” dar* 
buotojų.

Sakoma, pas nazius rasti 
ginklų ir amunicijos sande
liai, tame skaičiuje šeši nau
joviški kulkasvaidžiai.

200,000 Kanuoliniy Šovinių 
Anglijai iš Amerikos

Chicago, birž. 19.—Angli
ja užsisakė čia 200 tūkstan-
čių šovinių savo karo laivų 
kanuolėms, turinčioms šešių 
colių pločio gerkles. Anglija' 
reikalauja pagaminti tuos 
šovinius bent iki gruodžio:

vyriausybė mėnesio.
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Darbininku Kompensacijos Įstatymai
Visos iš šios šalies 48 val

stijų išskiriant tik dvi, Arkan
sas ir Mississippi, turi darbi
ninkų kompensacijos Įstaty
mus. šių Įstatymų svarbiausias 
tikslas yra išmokėjimas pašal
pos sužeistiems darbininkams, 
arba jų paliktoms šeimoms ar
ba kitiems asmenims kuriuos 
jie užlaikė.

Darbininkų Kompensacijos 
Įstatymai ne vienodi. Kiekvie
na valstija yra nusistačiusi, 
kiek už kokią žaizdą reikia 
mokėti ir laiką, per kurį kom
pensacija mokama.
Apsaugojimas Darbininkų nuo 

Industriališku Sužeidimų

Yra Įvairūs būdai sulig ku
rių darbdavys gali save apsi
saugoti. Reikia apsipažinti su 
būdu pirm negu sužeistas gali 
prašyti pašalpos.

Darbdavys gali tiesiog už
mokėti sužeistam. Valstija ga
li prižiūrėti tuos išmokėjimus, 
šitas būdas vadinamas “self
insurance.” Darbdavys turi bū
ti atsakomas finansiškai.

Darbdavys gali apsaugoti 
savo darbininkus kokioj ap
saugos kompanijoj.

Valstija gali vesti asek u ra
cijos biznį. Darbdaviai kasmet 
privalo užmokėti paskirtą su
mą pinigų Į valstijos fondą, iš 
kurio fondo sužeistiems užmo
kėta. šitas vadinama “state 
fund system.”

Vokietija buvo pirma šalis 
aprūpinti kompensaciją dar
bininkams, tenais priverstina 
asekuracija (insurance) Įėjo 
galion 1885 m. Didžioji Bri
tanija priėmė panašų Įstaty
mą 1906 metuose. 1908 m. 
Jung. Valstijos priėmė Įstaty
mą duodant kompensaciją fe- 
deraliams darbininkams. 1911 
m. California, New Jersey, 
Washington, ir Wisconsin Įve
dė legališkus aprūpinimus 
kaipo kompensacija nelaimin
giems industriališkiems atsiti
kimams. Nuo Įvedimo kompen
sacijos suvirs 40 svetimų šalių 
ir šios šalies 46 valstijos Įve
dė Įstatymus.

Prieš perleidimą darbininkų 
kompensacijos Įstatymų, su
žeisti žmonės nebuvo toki lai
mingi. Toms dienoms turėjom 
kitokią sistemą, pagal tos 
“employers’ liability system” 
darbdavys turėjo prižiūrėti, 
kad darbininko vieta buvo 
saugi jam dirbti, turėjo pri
statyti saugius Įrankius ir pri
žiūrėti, kad darbininkas tin
kamai būt prižiūrėtas. Tai ga
las jo atsakomybės. Jis neturė
jo atsakyti už darbininko neat
sargumą, už kitų darbininkų 
neatsargumą, ir už paprastus 
darbo rizikus arba pavojus. 
Kuomet darbininkas sužeistas 
arba tapo užmuštas, darbda
vys arba kompanijos advoka
tai tuoj bandė prirodyti, kad 
nebuvo kompanijos kaltė, kad 
kaltė buvo pačio darbininko 
arba kitų darbininkų. Ir po ta 
sistema apie 50 nuošimtis visų 
šeimų gavo tik $100 arba ma
žiau už mirtį. Ir kuomet ad
vokato kaina užrriokėta, labai 
mažai tų pinigų šeimai lik
davo.

Darbininkų kompensacija 
gero atnešė ir darbdaviams. 
Jie žino, kad nereikės kreip
tis prie teismų, kur paprastai 
tiek daug pinigų reikia pra
leisti. Kompensacija automa
tiškai padaro darbus sauges
nius. Kompensacijos suma yra 
milžiniška, ir sumažinti ją yra 
galima tik padarant darbus 
saugesnius.

California, Illinois, New 
York, Ohio, Wisconsin ir Į 
vienuoliką kitų valstijų darbi
ninkų apdrauda yra priversti
na, kitose valstijose darbda
viai gali patys pasirinkti ar 
mdkėti asekuraciją, ar pa- 
čiams mokėti pašalpą sužeis
tiems darbininkams.

Kompensacijos įstatymai 
paprastai nepadengia visus 
darbus. Įstatymai neliečia 
Žemdirbiškus darbininkus ir 
naminius darbininkus, ir dar
bininkus, kurie dirba pavojin- 
^rosė' vietose.' Daūgumas vals

tijų Įstatymų Įima mažame
čius, ir 13 valstijų turi ekstrą 
atlyginimą mažamečiams, ku
rie nelegaliai samdomi. Jung. 
Valstijų Darbininkų Kompen
sacijos Įstatymas padengia 
Jung. Valstijų naminės tar
nystės darbininkus, Alaskos ir 
Panamos gelžkelių darbinin
kus, Panama Canal darbinin
kus, uostų darbininkus, Civi
lian Conservation Corps na-

rius ir pašalpinius darbinin
kus.

28 valstijų darbdaviai, ku
rie turi mažiaus paskirto skai
čiaus darbininkų paliuosuoti 
nuo šito Įstatymo. Colorado, 
New York, New Mexico, ir 
Rhode Island pašalpa darbi
ninkams reikalaujama tik kai 
darbdavys turi 4 ar daugiau 
darbininkų. 7 valstijose darb
daviai, kurie turi mažiaus 3 
darbininkus, paliuosuojami, ir 
8 valstijose darbdaviai, turin
ti mažiaus 8 darbininkų.

F.L.I.S.

KAS ATSITIKO RYGOJE?
Kada Raudonoji Armija rei

kalingame kiekyj Įžengė Į 
Latviją ir Rygą, kad pasto
jus karo provokacijoms ke
lią, tai Rygoj Įvyko tarpe se
no režimo policijos ir Latvi
jos liaudies susikirtimas.

Sako, kad žuvo apie 30 
žmonių. Tikrų davinių dar 
stoka, o ypatingai, kada bul
varinė spauda tiksliai sklei
džia netiesą. Tūli melagingi 
korespondentai sako, būk “ru
sų leitenantas Įsakė policijai 
šaudyti Į latvius.” O ponas 
Tieney net tiek dasikalbėjo, 
kad sako: “rusai kareiviai 
šaudė.” žinoma, tai melas!

Iš Maskvos praneša, kad vi
sur, Lietuvoj, Latvijoj ir Esti
joj liaudis karštai, su džiaugs
mu pasitiko Raudonąją Armi
ją. Sveikino ją, gėles metė 
ant tankų, merginos gėlėmis 
dabino Raudonosios Armijos 
komandierių ir raudonarmie
čių krūtines. Sako, kad Ry
goj Įvyko susikirtimas, kada 
minia surengė Raudonosios 
Armijos pasitikimui demons
traciją, o buvusio Latvijos re
žimo policija norėjo tą de
monstraciją išvaikyti, nepri
leisti; kad minia sveikintų 
raudonarmiečius.

Tą patvirtina ir “New York 
Times” korespondentas ponas 
Tolrschus, kuris tarpe kitko 
perduoda štai kokių žinių :

“Pagal pranešimą iš Rygos, 
Latvijos, Raudonosios Armi
jos įžengimas Į Latviją iššau
kė komunistinį išstojimą Ry
goje, bet jis buvo policijos 
greitai nuslopintas. Keli as
menys yra užmušti ir sužeis-

ti, įskaitant kelis ir policinin
kus.

“Revoliucija prasidėjo su 
demonstracija gatvėj, kada 
demonstrantai sveikino Raudo
nąją Armiją ir tankiečius pa
statytus tam tikrose Rygos 
dalyse. Minia akmenimis ap
mėtė policijos stotį ir bandė 
šturmu paimti centralinę po
licijos stotį, kur ir įvyko vy
riausias susikirtimas. Vienas 
policininkas buvo įmestas į 
upę. Ligoninės vežimai buvo 
veikloj iki pat nakties.”

Matote, kame dalykas buvo. 
Latvijos reakcinė policija pa
skaitė liaudies sveikinimą 
Raudonosios Armijos jau pra
džia sukilimo. Puolė liau
dies demonstraciją, tai tada 
perpykus liaudis atakavo po
licijos stotis. Tik didžiausias 
veidmainis gali sakyti, kad 
tokiame atsitikime raudonar
miečiai šaudė Į demonstran
tus, juos sveikinančius latvius.

Kaip Amerika Ginkluojasi?

Graži Vieta Praleisti Atosto- 
g a s ant Ūkės, p a s A. 

Misevich, White Sulphur 
Springs, N. Y.

Brangūs lietuviai, jei bran
ginate savo sveikatą, tai pasi
rūpinkit nepraleisti tą puikią 
progą šią vasarą, aplankykit 
tikrai Naturališką Ūkę, kuri 
randasi tarp aukštų kalnų, 
ežerų ir žaliuojančių miškų. 
Tai yra tikrai rojiška vieta 
sveikatai ir linksmam praleidi
mui atostogų. Taipgi kamba
riai su vėliausiais Įtaisymais, 
šviežias ūkės maisfas, po prie
žiūra P. Baltrėno. Tačiaus 
kainos žemesnės negu kitur 
— nuo 13 iki 15 dolerių per 
savaitę su maistu ir guoliu 
Dėl pasitarimo rašykite: P. 
Baltrėnas, P. O. Box 217. 
White Sulphur Springs, N. Y. 
Jei kurie važiuosite savo au
tomobiliais, kelrodis: Iš New 
York o—125th St. Ferry, kelio 
numeris 4-2-17-52. Autobusai 
penki Į dieną atveža iki LI 
BERTY. Kas manote važiuoti, 
pirma parašykite laišką P. 
Baltrėnui, kacĮa manote va
žiuoti, tai atvažiuos pasitikti 
ant stoties. Bušai išeina kas 
diena iš Williamsburgo, nuo 
Grand St. Ext. kaip 8:10, 
11:05, 12:45 ryte; po piet 
kaip 2:15, 5:15. Iš New Yor
ko išeina nuo Times Square ir 
Delancey St. Dėl smulkesnių 
informacijų meldžiu kreiptis Į 
Sveikatos Maisto Krautuvėlę 
pas KanaporĮ, 380 Hooper St. 
Tad nuoširdžiai esate kviečia
mi visi — seni, jauni, maži — 
atvažiuoti ir praleisti ramiai 
atostogas gražioje vietoje. Iki 
pasimatymo.

P; Baltrėnas.

Senatas Prieš Amerikinių 
Žemių Pervedimų Skirtin

giem Europos Kraštam
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas 76 balsais 
prieš 6 nutarė, kad ši šalis 
priešinsis ,perimt skirtingai 
Europos valstybei bet ko
kias žemes, kurias iki šiol 
valdė kita Europos valsty
bė srityj Šiaurinės, Centrali- 
nės ir Pietų Amerikos.

Šis tarimas padarytas tuo 
tikslu, kad Vokietija bei 
Italija neužimtų salų ar ki
tų žemių, kurios amerikinė
je srityje iki dabartinio ka
ro priklausė Anglijai, Fran- 
cijai, Holandijai ir Danijai.

Senatorius Connally rei
kalavo, kad Jungtinės Vals
tijos tuoj siųstų karo lai
vus saugot tuos europiečių 
valdomus bei valdytus plo
tus.

Japonų Lakūnai Penkiais 
Atvejais Naikino Chung

king?, Išžudė Šimtus
■.... .........

Chungking, Chinija.—Ja
ponų orlaiviai penktą kartą 
per 8 dienas bombardavo 
Chungking, laikinąją Chini- 
jos sostinę. Per tuos bom
bardavimus jie numetė dau
giau kaip tūkstantį pade
gančių ir sprogstančių bom
bų, ir sunaikino 3,000 na
mų; išžudė šimtus nekariš- 
kių gyventojų. Kiekvieną 
kartą apie 200 Japonijos i 
bombininkų naikino miestą.' 
Japonų lakūnai taikė bom
bas į tirščiausiai apgyven
tas miesto dalis.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

pažadus Anglijai ir Franci- 
jai siųsti ginklus tarpe kit
ko rašo:

“Ar mes pasiklausėme sa
vęs, ką tai reikštų? Juk 
siuntimas ginklų, tai reiš
kia, kad Amerika nėra, neu- 
trališka, kad mes dalyvau
jame kare, tikrumoj mes 
esame kariaujanti šalis.”

Bet gal būti karo šalinin
kų planus tai labiausia su
griovę radio kalboj pulki
ninkas Charles Lindbergh. 
Jis nurodė, kad dabartinis! 
karas yra visai kitaip veda
mas, kaip kiti buvo, kad 
nauji ginklai, nauja takti
ka, kam nei Anglija su 
Francija, nei Amerika 
neprisirengę. Jis smer
kė Amerikos valdžios politi
ką, siuntimą ginklų, kišimą
si į Europos reikalus. Tar
pe kitko, jis pareiškė:

“Mes negalėsime ilgai tę-i 
sti kryptį mūsų valdžios be 
atsidūrimo kare su Vokieti
ja. Yra žmonių, kurie jau 
dabar reikalauja tokio ka
ro. Vis gi yra vyrų ir mote
rų, kurie mano, kad Ameri
kos ginklais galima žudyti 
žmones Europoj tuo pat 
kartu neįtraukiant Ameri
ką karan. Jie mano, kad 
ginkluodami ir pritardami 
Anglijai ir Francijai padės 
joms laimėti karą, tuo lai
ku nesudarant karo pavo
jaus mūsų šaliai...

“Mes reikalaujame užsie
nių valstybių nesikišti į 
Amerikos reikalus, bet tuo 
pat kartu mes taip akiplė
šiškai lendame į jų reikalus. 
Ir tuo kartu, kada mes su 
tokiu ūpu kišamės į užsienio 
karą, tai mes apleidžiame 
savo šalies apsigynimo jė
gas arba jas silpniname.”

ba buvo branduolinga. Jis 
atvirai pareiškė, kad tokia 
Roosevelto politika nieko ge
ro Amerikai nesiūlo. Už tai 
Roosevelto šalininkai per 
radio ir spauda labai piktai 
kalba prieš Lindberhą. O 
mums atrodo, kad šiuo 
klausimu Charles Lind
bergh yra pilnai teisingas.

Vai. Sūnus.

Berlynas Atremia Spėlioji- 
mus Apie Sovietu Intencijas

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė pareiškė per ra
dio:

“Kai kurie užsienių rate
liai bergždžiai spėlioja apie 
Sovietų Rusijos intencijas” 
(kas liečia Vokietiją). Visi 
paskalai apie tai neturi jo
kio pagrindo.”

Sako, Sovietai Primin
sią Suomijai Sutartį

Roma.—Italijos orlaiviai 
jau 25-tą kartą bombarda
vo Anglijos salą-tvirtumą 
Malta, Viduržemio Jūroje.

estate of
BARRY P. SHAUNS

(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
! Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto > 
Tel. Virginia 7-4499

Žmonių Bruzdėjimas prieš 
Francijos Valdovus

Bordeaux, Franci j a.—Čia 
ir kitur Franci jo j pasireiš
kia žmonių bruzdėjimas 
prieš savo valdžią ir prieš 
armijos komandierius, kaip 
išdavikus.

Kareiviai su plikais durk
lais saugojo vietą, kur 
Francijos ministerių kabi
netas laikė posėdį.

London. — United Press 
praneša, jog Suomi ja-Fin- 
liandija bijo, kad Sovietai 
nestatytų jai “naujų” rei
kalavimų.
Suomija Nepaspėsianti Pra- 

vest Geležinkelį, žadėtą 
Sutartyje

Stockholm, Švedija.—Suo
mių politikai sako, jog Suo
mija negalės šiemdt užbaigt 
geležinkelį per Suomijos 
siaurumą tarp Sovietų ir 
Švedijos. O Suomijos savo 
taikos sutartyje su Sovie
tais žadėjo pilnai pravest tą 
gelžkelį iki šių metų pa
baigos. Suomių valdžia sa
ko, kad neturinti jam gana 
medžiagų.

Sovietai dabar veda dery
bas dėl prekybos sutarties 
su Švedija, ir tas geležin
kelis skersai Suomijos į 
Švediją būtų labai reikalin
gas prekybai tarp Sovietų 
ir Švedijos.

Washington. — Senato 
lėšų komisija nutarė, kad 
kongresas turėtų paskirt 
$2,200,000 per metus sužiū- 
rėt ar suvaldyt ateivius. Da
lis tos sumos skiriama atei-
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RfPUBlK XAVERAS STRUM5KIS
(STAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS 5AV^

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
6G0 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

DIDYSIS PIKNI A!
Dienraščio “Laisvės' Maudai

Rengia Massachusetts Lietuvių Draugijos, naudai dienraščio “Laisvės”

Įvyks Ketviriad., 4 Liepos-July
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.

Pikniko
Pradžia 10-ta 

vai. ryte

Programa 
3-čią valandą 

po pietų

Iš Anksto 
Įsigykite Įžangos 

Bilietus

Muzika nuo 
2-ros vai. po 

pietų

Pulkus Ežeras 
Pasimaudymui

Bus Daug
Svečių is 

Kitų Miestų.

Tai Muzika iš 
8 Kavalkų

Šokiams
Gros Walley 

John’s 
Orkestrą

Vyrų Choras iš Norwood, Mass.
PROGRAMA: Worcester Merginų Choras. Bus Norwood© Vyrų Choras, vadovaujamas M. K. Bolio; Liaudies 
Balso Choras, vadovaujamas B. Petrik, iš Lowell, Mass.; Laisvės Choras, vad. B. Petrik, iŠ Haverhill, Mass.; 
Harmonijos Grupė iš S. Boston, vadovaujama H. Žukauskaitės; Rusų Choras, iš S. Boston, vad. M. Bay rak; 
Rusų šokikų-Dainininkų Grupė, iš Boston, Mass., vadovaujama Sasha Crugley.

Prakalbas sakys R. MIŽARA, “Laisvės” redaktorius ir PHIL FRANKFIELD, kandidatas
/ * į U.S.A. Senatorius nuo Mass. Valstijos

Kviečiame dalyvauti šiame dideliame lietuvių sąskridyje, pasimatyti su senais pažįstamais ir įsigyti nau
jų pažinčių. Tuoni pat kartu materialiai paremsi te dienraštį “Laisvę.” RENGĖJAI.

M! m■■ čfi
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žiuoti Nazareth keliu iki Seipsville, 
ten pasukti kairėn ir važiuoti iki 
Newburg. Ten privažiavus skersgat
vį sukti į dešinę, biskį pavažiavus 
imti cementinį kelią No. 946 į kairę. 
—Kviečia Bendra Komisija.

(146-147)

Septintas puslapis

ALDLD 2-ro Apskričio Piknikas
(145-147)
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ĮSIGYKITE DABAR23

Kelione

duoti

Burdas $10 j savaitę Vaikam $5.00

tė

Oregon City, Ore
B DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
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APDOVANOKITE JAUNUOLIUS
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F ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS
esant.

birželio

J. M. Karsonas.
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- būtiną dalyvavimą 
Gi nedalyvavus be 

priežasties, narys pa- 
bausmės vieną dolerį.
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jaunuoliai 
darbštusis 
sakęs su
traukimo
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draugijėlėj, žaislai 
visiems.

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

i

Lowell, Mass.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

PA.
piknikas 

23 d. Mi- 
val. ryto.

pro- 
920 
vai.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

W.

visų gerbiamas p.
tai padarysiąs

redaktorius, apie pa- 
įvykius Lietuvoje, 

norite išgirsti, kaip 
pabėgo, kaip įvyko DETROIT, MICH.

ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 
23 d. birželio, turėjo įvykt 16 d. bir
želio, bet įvyko išvažiavimas. Todėl 
visi nariai būkite 9:30 vai. ryto, 
Draugijų Svct., 4097 Porter St. Tu
rime svarbių reikalų apsvarstyti. — 
Valdyba. (145-146)

visuomenę dalyvauti.
(145-146)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, birželio 23 d., Machu- 

tos Darže, 11 vai. ryto įvyks Komu
nistų metinis piknikas. Kalbės O. 
Rucker, kuris kandidatuoja į Ohio 
legislatūrą. Prie įžangos bus duo
dama 3 piniginės dovanos. Gera or
kestrą šokiams. Vieta randasi tai> 
pe Glenridge ir Green Roads. Kvie
čiame

'te

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp.t susirinkimas įvyks 

23 d. birželio, 1 vai. po pietų, 420 
Morningside Ave. Taipgi tą pačią 
dieną įvyks 2-ro Apskričio piknikas, 
galėsime visi nuvažiuoti į pikniką.— 
G. S. (145-146)
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PHILADELPHIA,
Lyros Choro metinis 

įvyks sekmadienį, birželio 
kolaičio Sode. Pradžia 11
Bus gera orkestrą šokiams, ir turė
sime įvairių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame vietinius ir iš aplinkos daly-

į šį mūsų 
ir atvažiuo- 
sakau, jog 
nesigailėsite

iki 
N.

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: EVcrgreen 8-9770

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

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

LDS
d. birželio, Bartašienės Darže, 7922 
Lyons Avė., 2-rą vai. po pietų. Drg. 
B. Petroniutė žada atnešti lietuvišką 
pyragą. Rengėjos C. Jankauskiene, 
A. Rūbinio ir O. Bartašienė prisi
rengusios gražiai priimti atsilankiu
sius. Nepamirškite dalyvauti. — 
A. Skališicnė, koresp. (146-147)

vauti šiame piknike, linksmai laiką 
praleisti. Automobiliams kelrodis: 
Važiuokite Frankford Ave. iki City 
Line, sukite po kairei ir sekite iš
kabas. Tillie Gėgžniutė, Kom. narė.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, .ves
tuvių, kitokių

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Pirmadienį, 24 d. birželio įvyks 
bendras mūsų organizacijų ir vei
kiančio Komiteto susirinkimas, 735 
Fairmount Avė., 8 v. v. Bus svarbių 
reikalų su “Laisvės” pikniko ranga.

—A. J. S. Veik. Kom. Sekr.
(146-148)

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

bariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.
&PT Turime Atskirus Kambarius

So. Boston, Mass.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

d. birželio, 29 Endicott St., 11 vai. 
ryto. Visi draugai dalyvaukite, yra 
svarbių klausimų, kuriuos šiame su
sirinkime turėsime apkalbėti —J. 
M. L. Sekr.

(145-147)

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

W. PHILA., PA.
107 kp. ruošia pikniką,
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EASTON, PA.
LLD 13 kuopa bendrai su Ukrainą 

IWO kuopa rengia pikniką. Įvyks 
sekmadienį, birželio 23 d. Peters 
Grove parke, tarpe Bethlehemo ir 
Nazareth, šalę plento No. 946. Visi 
kviečiami į šį pikniką pasižmonėji- 
mui, susipažinimui su kitos tautos 
vienminčiais. Iš Eastono reikia va-

LEWISTON, ME.
ALDLD 31 kp. ruošia pikniką, 

šeštadienį, 22 d. birželio. Pradžia 
1 vai. po pietų. Turėsime gerų gė
rimų ii* užkandžių, gros gera orkes
trą šokiams. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti šiame pikni
ko. Piknikas įvyks Jono Plonadunio 
ūkėje, Rowes Corner, Auburn, Mo.— 
Kom. (145-146)

kiams. Įžanga veltui. Pradžia 
10 v. iš ryto. Visus nuošir
džiai kviečiam.

Komisija.
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ROBERT 
LIPTON

J E W E L E R 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe
Graliam & Manhattan Avės.

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

Piknikas, smagus ir didelis 
piknikas, įvyks šį nedėldienį, 
birželio (June) 23 d., OLD 
CIDER MILL GROVE, Vaux 
Hall Road, Union, N. J.

ALDLD 2-ras Apskritys, ku
ris rengia šį pikniką, deda vi
sas pastangas, idant piknikas 
būt linksmas ir interesingas, 
kuris patenkintų visus atsilan
kiusius, jaunus ir senus.

Ištikrųjų, be jokių pasigyri
mų, šiame ^piknike turėsime 
labai, labai puikią dainų pro
gramą. Užtikrinu, gėrėsis visi, 
kurie tik atsilankys. Mat, tu
rėsime net keturis chorus! Pir
myn Chorą iš Great Necko; 
Bangos Chorą \iš Elizabetho, 
Sietyno Chorą iš Newarko ir 
Aido Chorą iš Brooklyno. šie 
mūs chorai ne tik savo geru 
išsilavinimu, ale ir sudėčia, 
didele puikiausio jaunimo 
mase, sužavės kiekvieną, ku
ris tik nepatingės į šį mūs pik
niką atvažiuoti.

Taipgi kiekvienas turės 
gą laimėti šiame piknike 
aukštą piniginę dovaną.

Be pasigyrimo, valgių ir gė-

rimų turėsime gerų ir visus 
patenkinančių.

Visi New Yorko apielinkės 
lietuviai, iš toli ir arti, drau
gai ir pažįstami, kurie dar ne- 
rengėtės važiuoti 
pikniką, renkitės 
kite. Dar kartą 
patenkinti būsite,
centą kitą išleidę ir šią puikią 
darbo žmonių apšvietos orga
nizaciją parėmę.

Tie, kurie neturite automo
bilių, galite pikniko vietą pa
siekti labai lengvai ir be au
tomobilio. Bile iš kur, atvažia
vę į Newarką ant Market St. 
ir Broad St., paimkite Spring
field Ave. busą ir važiuokite

i Vaux Hall Road, Union, 
J., kur ir pikniko vieta.

‘A. Gilman,
ALDLD II Aps. Pirm.

Pastaba: šiame piknike sa
kys prakalbą Jonas Gasiunas, 
“Tiesos” 
sk utinius 
Visi juk 
Smetona 
perversmas ir kas toliau lau
kia, todėl būkite šiame pikni
ke ir išgirskite.

Bordeaux, Franci j a, birž. 
19.—Francūzų komanda iki 
šiol įsakė francūzam gintis 
nuo vokiečių. grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Gienmore 5-6191

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

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. pavedė suorganizuoti 

piknikierių busą važiuot į “Laisves” 
pikniką, kuris įvyks liepos 7 d., 
Klaščiaus Clinton Parke, Maspeth, 
L. I. Tad šiuomi pranešame, kad bu- 
sas jau nusamdytas ir kurie norė
tumėt turėt “good time,” malonėkite 
užsiregistruoti pas šias drauges ir 
draugus: V. Prapiesticnė, J. Bimba, 
P. Malinauskas, S. Vilkas ii’ sena 
“Laisvės” skaitytoja Marijona Gece- 
vičienč, užlaiko gėrimų užeigą, 331 
River St. Busas išeis sekmadienį, 
liepos 7 d., 10:30 vai. ryto nuo S. 
Baganausko svetainės, 62 Lafayette 
St. Prašome pribūti laiku, 
į abi pusi $1.00. — Kom.

(146-147)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Sveikata Ligoniams

Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 
šios rūšies daiktų.

YOUR OLD WAYCH
ŽIEDAI

TRADE IT IN IfOR A 

I7JEWEL 

Bulovą
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai x 
Melsvi-balti ir perfekto

Pasirodykime Piknike Gražiai 
ir Pilnoj Tvarkoj

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė rengia gražų ir 
didelį pikniką ateinantį sek
madienį, birželio 23 d., #Vy- 
tauto Kliubo parke, Dracut, 
Mass. —Lowellio priemiestyj.

Draugystė yra užprašius 
Lietuvių Balso Chorą padai
nuoti jos piknike. Choras ap
siėmė dainuoti. Sutiko
gražią dainų programą, kaip 
jau ne kartą yra gražiai pasi
rodęs vietinėj publikoj ir apie- 
linkėj. Bet kad dar geriau 
'pasirodžius piknike, tai būti
nai reikia visam chorui susi
rinkti šį sekmadienį, 12 va
landą dienos — prieš važia
vimą į pikniką ir truputį pa
sipraktikuoti naujose dainose 
ir šiaip jau susitvarkyti, kad 
ištikrųjų pasirodžius gerai ir 
gražiai. Taigi, kaip 12 valan
dą visi pribūkite į Lietuvių 
Darbininkų Kliubą, 338 Cen
tral Street.

Manau, ir mokytojas B. Pe- 
. trika tame laike atvažiuos dė- 

. lei geresnio susitvarkymo.

> -----------Priminimas Draugystės 
Nariams!

Kaip jau žinoma, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinė 
Draugystė gyvuoja gerai ir 
tvarkosi gražiai. Bet kažin ko
dėl ne visi nariai, vietoj gy
venanti, rūpinasi savo drau
gystės likimu. Išrodo, kad ne 
visiem vienodai rūpi draugi
jos kasa, nors visi nariai vie
nodai naudojasi pašalpa ir 
kitkuomi. Taigi, taip reika
lams esant, draugystė matė 
reikalą ir todėl vienbalsiai nu
tarė savo susirinkime padaryti 
nariams 
piknike, 
svarbios 
simokės 
Tad reikia visiems dalyvauti 
savo draugystės parengime, 
kad pikniką padaryti didelį, 
gražų ir suteikti finansinę pa
ramą savo organizacijai, ku
ri mus šelpia reikalui

♦

Lietuvių Radio Korp. 
Programos

Šeštadienio^ June 22 
grama per stotį WORL, 
kilocycles 8:30 iki 9:00 
ryte bus sekanti :

1. Kalbės Dr. Jonas Repšis 
iš Cambridge, sveikatos klau
sime.

2. Dainininkė Elena Repšie
nė iš Cambridge. 4

3. Pianistė Edith Repšiutė 
iš Cambridge.

Sekmadienio, June 23 pro
grama per stotį W0RL, 920 
kilocycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte bus sekanti:

1. Juozo Povilaičio orkes
trą iš So. Bostono.

2. Dainininkė Ona Mineikiu- 
iš Montello.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Knygute aprašo visokias vaistiškas 
žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartinės naujos europines karės 
spalvuotą žemlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 85c., arba 3 
setai už $1.

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

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

Daugybe kitą daiktų ir • 
daiktelių sau reikalin- • 
gų rasite mūsų didelė- 9 
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti.

Graži Priešvedybinė
Pereitą šeštadienį,

15 d., Vytauto Kliubo svetai
nėj buvo surengtas didelis ir 
gražus priešvedybinis ban- 
kietas draugo Kazimiero Ko- 
jučio sūnui, Bill Kojutis. 
Draugai Kojučiai malonūs■ 
žmonės, gal todėl tiek daug 
žmonių dalyvavo jų sūnui su
rengto] “parėj.”

Reikia ir tą pažymėti, kad 
draugų Kojučių šeimynos net 
trys nariai dainuoja Balso 
Chore. Tikrai dar nežinau, ka
da januolio Biliaus vestuvės į- 
vyks, bet vis tiek vėlinu jam 

jo mylimąjai gražiausio pa- 
ekimo.

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

geriausias ir sveikiausias klimatas.

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

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

SKELBKITĖS “LAISVĖJE,

Spaudos Piknikas
Jau buvo minėta, kad spau

dos piknikas, kurį rengia čia 
Literatūros Draugijos kuopos 
bendrai, birželio (June) 30 
d., ant draugų Ulckių- farmos, 
jau visai arti. Kad padarius 
šį pikniką įvairesniu ir pasek- 
mingesniu, tai ne vien suaugu
sieji draugai ir draugės rūpi
nasi, bet ir mūsų 
darbuojas. Mūsų 
James Karbanckis 
organizavęs virvės
tymus. Miesčionys trauks far- 
merius. Ir sako, kad trauksią 
tiesiai į upę ir gerai farme- 
rius išmaudysią. O farmeriai 
žinoma, nepasiduos. Girdėjau, 
kaip farmerys Matuza patarė 
draūgui Danilevičiui, miesčio
niui. Sako, kas kad jūs dikti, 
bet verčiau apsimaukite “bei- 
ting siūtais.” Tai matyt, kad 
bus baisi kova. Katrie gi ka
truos išmaudys? Teks pama
tyti .

O Antanina Jonaitis, drau
gų Ulckių podukra, pravesian- 
ti įvairius lietuviškus žaislus. 
Mąt, Antanina neseniai iš Lie
tuvos. Ji ten priklausius Šiau
lių sporto 
pritaikomi

O mūsų 
Ratkauskas
juokingą triksą, kurio dar nie
kas čion nėra matę.

Taigi, gerbiamieji ir gerbia
mosios, kaip iš toli, taip ir iš 
arti, visi būkit ant šio įvai
raus pikniko, kuo linksmiau
siai laiką praleisime.

Apart visokių žaislų, bus vi
sokių užkandžių ir gėrimų. 
Mūsų darbštusis draugas Mur- 
pis sako, kad iš namų nieko 
nereikės veštis, jokių užkan
džių, nes visus pasotinsiąs ir 
pagirdysiąs. Gera muzika šo-

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abclnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jo
kios prievolės iš jūsų pusės.

Ištyrimas dovanai.
ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

530 SUMMER AVENUE 
) Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

i

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

duoda didelę nuolaidą.

ui

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

Daroma Kraujo

D R. L. ZINS,sUlKa 3,1 mctŲ
*110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS: 10 A. M.-8 P. M.—Sekmadieniais 10-2.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3110)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe $49.50
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
Deluxe Noiseless Portable $67.50

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

"LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y



Aštuntas puslapis
. ' i, . „

LAISVE Penktadienis, Birž. 21, 1940
—. -r:.- .'

Neu PASAULINES ŽINIOS
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Brooklyno Lietuvių M asinis Džiaugsmo Mi
tingas Lietuvos Reikalais Bus Birželio 26-tą

Vokiečiai Užėmė Brest, 
Suėmė 200,000 Priešu Dr. JOHN WALUK

161 NO. 6th STREET

O B

Nuteisė Trokmanus ir Jų 
Lokalų 807-tą, Uždėjo 

Baudos $10,000

Geri Kalbėtojai — Vietiniai ir Neseniai Pribuvęs 
iš Lietuvos; Puiki Dainy Programa

Pasidalinkime Džiaugsmais 
Puikiame LLD Piknike 

Šį Sekmadienį
Naujosios Dalybos buvu

siam pavasariui sušalus į aš
trų žiemos gruodą, šalti, nai
kinanti Teisdarybės Depart
ment© vėjai užsimojo sušaldyt 
tikrai darbininkiškas, kovin
gai darbininkų reikalus ginan
čias unijas.

Lokalas 807, nubaustasis 
dešimčia tūkstančių dolerių 
baudos, buvo kaltintas neva 
anti-trust, anti-raketo įstaty
mų peržengime. O tas “prasi
žengimas” susidėjo iš to, jog 
lokalas taip stipriai suorga
nizavo savo teritorijoj esan
čius trokmanus-teamsterius, 
kad išgavo nuo bosų uždaros 
šapos sutartį. Bosai norėjo tą 
sutartį laužyt, darbuose mies
te naudot iš užmiesčių atvež
tus nedamokėtus, nelinijinė
mis sąlygomis dirbančius 
teamsterius. Unija užprotesta
vo ir visus iš užmiesčio atei
nančius trokus, pasiekus uni
jos sritį, leido operuoti tik 
unijos žinioj esantiems darbi
ninkams. žodžiu, išgavime su
tarties ir privertime ją pildyt 
dabartinė teisdarybė “atrado” 
trustizma ir raketierizma.

Nuteistų 26 unijos veikėjų 
byla apeliuojama. Jiems bau
dos buvo paskirta nuo 30 die
nų iki dviejų metų,
skyrė teisėjas Murray 
bert.

Neaiškiems klausimams iš
siaiškinti ir dėl įsisteigimo Lie
tuvoj liaudies valdžios vil- 
niuojantį džiaugsmą pareikšti, 
didžiosios Brooklyno lietuvių 
pažangios organizacijos ruo
šia milžinišką masinį mitingą

R. MATUSEVIČIUS 
Neseniai iš Lietuvos atvykęs 
žurnalistas, kalbės masiniame 

mitinge birželio 26-tą.
šį trečiadienį, birželio 26-tą. 
Central Palace didžiojoj salėj, 
16-18 Manhattan Avė., (prie 
pat Broadway) Brooklyne.

Prakalbas sakys Antanas 
Bimba, Jonas Gasiūnas, vi
siems žinomi ir pripažinti seni 
politikos žinovai; Rubinas Ma
tusevičius, neseniai iš Lietu
vos atvykęs jaunas žurnalis
tas ir veikėjas; Vytautas Za- 
blackas, amerikietis jaunuolis, 
kuris žino kovos už demokra
tiją ir liaudies valdžią brangią 
kainą iš arti dviejų metų kovų 
Ispanijos karo fronte už to 
krašto ir viso pasaulio demo
kratiją. Vytautas taip pat yra 
Lietuvos Draugų Komiteto pir
mininkas, to komiteto, kuris 
rūpinosi sukelt paramos Lietu
vos anti-fašistiniams politi
niams kaliniams ir yra daug 
dirbęs už amnestiją.

Dainuos Aido Choras, va
dovybėj Aldonos Žilinskaitės.

Pradžia 7:30 vakaro. Įžan
ga nemokama. Visi “Laisvės” 
skaitytojai prašomi rengtis 
patys ir kviesti kitus. Šį per 
keturiolika metų lauktą mo
mentą sutikime masiniai, en
tuziastiškiausia demonstracija 
Lietuvos liaudžiai, atsiekusiai 
šių milžiniškų, istoriškų laimė
jimų.

Ne sykį ir ne du bėgiu pa
starųjų keturiolikos metų Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
2-ro Apskričio konferencijose 
ir pramogose būdavo disku- 
suojama apverktina Lietuvos 
politinių kalinių padėtis dėl 
begėdiško Smetonos valdžios 
persekiojimo ir kankinimo. Ir 
visada diskusijos baigdavosi 
protesto rezoliucijomis, petici
jomis už amnestiją, ir finansi
ne parama kaliniams.

Šiandien yra džiaugsmo die
na — šimtai kovotojų už de
mokratiją ir liaudies gerovę 
Lietuvoje naujosios Paleckio 
valdžios išlaisvinti. Džiaugki- 
mės visi organizuotai, bendrai, 
smagioj pramogoj tos organi
zacijos, kuri visomis

Bordeaux, Francija birž. 
20.—Francūzų valdžia pri
pažįsta, jog vokiečiai užėmė 
ne tik Cherbourg, bet ir 
Brest prieplaukų miestą, ir 
dabar žygiuoja linkui Bor
deaux, laikinosios sostinės. 
Francijos armija sukapota į 
kelias dalis, kurios 
siekia.

.Vokiečiai užėmė 
pramonišką miestą
arti pietinės Francijos.

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

nesusi-

svarbų 
Lyoną

Berlin, birž. 20.—Vokie
čiai praneša, kad jie vakar 
paėmę į nelaisvę per 200,000 
francūzų kariuomenės ir 
suėmę generolą, kuris buvo 
komandierius 10-tos fran
cūzų armijos.

Naziai Baisiai Bombar 
davo Angliją

Baudas
Hul-

Laisviečių Šeima 
Padidėjo

Masinis Reikalavimas 
Kalbėtojų

Mieste Gyventojų 
Prieauglis

Pereitą balandžio mėnesį 
pravestame cenze surasta, kad 
didžiajame New Yorke gy
ventojų skaičius priaugo 6- 
šiais nuošimčiais per pastaruo
sius dešimt metų.

Visame didžiajame New 
Yorke dabar esą 7,380,259 
gyventojai. Pirmesniame cen
ze, 1930 m., buvo priskaityta 
6,930,446.

Atskiri apskričiai 
ventojų sekamai:
Apskritys
Brooklyn
Bronx
M’haftan 
Queens
Staten įsi. 171,215

Pereitą sekmadienį, birželio 
16-tą, Marion (po tėvais Silai- 
tė) ir Charles K warren susi
laukė sūnelio. Mažasis sve- 
čias-nebuvėlis buinus, virš 8 
svarų, sveikas ir drūtas. Moti
na sveiksta. Randasi namie, 
253 Rutledge St. šis jau antras 
Kwarrenu šeimoj, vyresnia
jam sūneliui 16 mėnesių.

Charles Kwarren yra vienas 
iš jaunųjų darbininkų-techni- 
kų “Laisvės” spaustuvėj, taip
gi narys darb. organizacijose. 
Linkime jauniems tėvams sėk
mingai išauklėti trečią laisvie
čių gentkartę.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

London, birž. 20.—Šimtas 
jėgomis vokiečių orlaivių per naktį 

pridėjo savo petį prie kovų įnjrtusiai bombardavo ryti- 
už išlaisvinimą, savo aukomis 
padėjo pratęst ne vieno kali
nio ar jo šeimos gyvastį, padė
jo sulaukt tos laimingos va
landos.

Piknikan vyksta mūs šau
nusis Aidas, ten dainuos ir ki
ti apylinkės chorai. J. Gasiu- 
nas sakys prakalbą. Važiuoki
me ir mes visais keliais, visais 
būdais. Įvyks birželio 23-čią, 
Cider Mill Parke, Union, N. J.

Norit Važiuot Bušu?
Rietuvių Moterų Apšvietus 

Kliubas yra pasamdęs di- 
džiausį, koks yra, Greyhound

busa. Reikale, žinant iš ank- 
sto, galėtų pasamdyt dau
giau. Todėl visi norinti užsi- 
tikrint busuose vietą prašomi 
užsiregistruot ir įteikt mokes
tį registratoriams ne vėliau, 
kaip šiandien., birželio 21-mą. 
Kaina $1 (round trip). Užsi
registruot “Laisvėj”, pas Dep- 
sienę, Marčiukienę, Lazaus
kienę, Balkus, Petkienę, Sasną 
ir pas kitas kliubietes.

Busas pribus, ant kampo 
Lorimer ir Ten Eyck Sts. ly
giai 10 vai. ryto, išeis 10:30. 
Iš ten grįš sulyg važiuojančių 
sutarties, bet ne vėliau 10 va
karo.

nį Anglijos ruožtą per 500 
mylių; šešis šimtus žmonių 
užmušė bei sužeidė.

Berlin, birž. 20.—Vokie
čiai praneša, kad jų bom- 
biniai lėktuvai Anglijoj su
naikino kelias anglų orlai
vių stovyklas ir padegė eilę 
gazolino tankų Londono 
priemiesčiuose.

ORAS.—Giedra, vėsu.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 arba 6 kambariai. 

Garu šildomi — yra visoki moderniš
ki pritaisymai. Vienais laiptais. Ran
da prieinama. Privažiavimas labai 
geras. Galima važiuoti Reid Avė. ka
ru, kiti karai taipgi priveža. Atsi
šaukite bile laiku: Alex Sabutis, 
258 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

(146-147)

Iškilus naujajai padėčiai 
Lietuvoje, lietuviuose yra di- 
džiausis susidomėjimas, jieš- 
koma išaiškinimo naujų klau
simų. Pažangiosios srovės vei- 
kėjai-kalbėtojai, kurie visais 
Lietuvos klausimais pasirodė 
buvę teisingi, dabar užversti 
masiniais pareikalavimais at
vykt kalbėt seniau priruoštose 
pramogose bei ant greitųjų 
rengiamuose mitinguose.

ŠĮ sekmadienį A. Bimba kal
bės Philadelphijoj, J. Gasiu- 
nas—Union, N. J., J. Siurba— 
Shenandoah, šie ir daugelis 
kitų pakviesti eilei tolimesnių 
prakalbų.

J. Ormanas, LDS jaunimo 
nac. sekretorius, išvyko Į Bos
tono apylinkę organizacijos 
reikalais, kur, be abejo, aiš
kins ir Lietuvos reikalus.

0

Didžiojo New Yorko Apielinke

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

ĮŽANGA 25 CENTAI

jau

1940 m.
2,660,479
1,385,777
1,871,474
1,291,314

BUS OLD CIDER MILL GROVE
VAUX HALL RD. UNION, N. J.

Pradžia 12-tą, valandą dieną

turi gy-

Įvyks Sekmadienį

Birželio 23 June

Aidiečiy Žinios

GERA MUZIKA ŠOKIAM

Dainuos Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno Choras 
iš Newarko ir Bangos Choras iš Elizabetho ’

Specialei militariškai treini- 
ruptei, kuriai priimama vyraį 
nuo 25 iki 50 m., per 2 dienas 
New Yorke užsirašė 299 as
menys. Viso imsią 500.

Brooklyno Kolegiją baigė 
1,326 studentai. Baigos iškil
mėse 
vavo

Birželio 14-tą d. Brooklyno 
Choras turėjo 

Jame 
Įeina

kolegijos kampuse daly- 
apie 1Q/000 publikos/

.;,.W

Pasirandavoja kriaučių šapa su 
Singer Power Machines ir visais ki
tais įtaisymais reikalingais prie 
kriaučių šapos. Renda prieinama. 
Šią vietą pirmiau užlaikė kriaučiau- 
ninkas B. Vaičaitis. Prašome šaukti 
telefonu: Havemeyer 8-0565. Klaus
kite Mrs. Bush. (144-146)

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

1930 m.
1,867,312
1,265,258
1,867,312 
1,079,129

158,346

Užsidegus iš atkasamų rynų 
išeinančiam gasui, Bronx, dvy
likai WPA darbininkų pavyko 
pasprukt nesužeistiems. Mano
ma, kad pikiu išskelta kibirkštis 
užžiebė gasą. R. Mizara Išvyko Chicagon 

Aprašyt Ten Būsiantį

Rengėjai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda akmeninis budinkas, 

pilnai išrandavotas, randasi dvi di
delės krautuvės ir dvi patalpos. Bu- 
dinko priešakys naujai ištaisytas, 
taipgi randasi aliejinis pečius. Dėl 
daugiau informacijų prašome pa
šaukti telefonu: C. M. Sparacio, 
Cumberland 6-3410. (145-151)

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu susipažinti su dora mergi

na ar našle nuo 30 iki 40 m. am
žiaus. Esu jau pabuvęs vaikinas. 
Prašau rašyti: V. B., 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (145-147)

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara anksti ketvirtadienio 
rytą išvyko Chicagon, kur jis 
dalyvaus ateinančią savaitę 
ten Įvyksiančiame Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Seime. 
“Laisvės” skaitytojai bus ap
rūpinti pirmarankėmis auten
tiškomis žiniomis iš tos seno
sios lietuvių organizacijos sei
mo, kuris numatoma būsiant 
labai intensyviu.

Pakelyje ir Chicagoj R. Mi- 
zarai numatyta eilė prakalbų: 
birželio 20-tą Pittsburghe, 21- 
mą Clevelande, 25-tą Chica
goj ir, regis, tūlose kitose vie
tose grįžtant iš Chicagos.

Demokratinė Valdžia Lietuvoje!
Apie Tai Kalbės “Tiesos” Redaktorius

JONAS GASIUNAS

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvanijos sto
ties, Market St., Newarke per Hillside, priveža prie pat 
parko vartų. Springfield Ave. gatvekariai ir busai į Ir
vington Centrą (5 corners), čia imkite “Union Vaux 
Hall Rd.” busą ant kampo Clinton A^e. Išlipkite ant 
“Vaux Hall Rd.” po kairei, pusė bloko iki parko.

Automobiliams Kelias: Springfield Ave. iki “Vaux 
Hall Rd.” po kairei iki parko.

Numažėjo Liguistumas
Pereitą savaitę tik tymais 

susirgimai padaugėjo, bet ki
tomis viens .kitam perduoda
momis ligomis susirgimai žy
miai numažėjo. Sveikatos De- 
partmento pranešimais, ma
žiau susirgo škarlatina, kok
liušu, plaučių, uždegimu.

Per savaitę Brooklyne mirė 
470, iš tų 8 žuvo auto nelai
mėse, 6 daugiau, negu pirmes
nę savaitę. Viso šiemet 
žuvo 124.

Gimė per savaitę 865.

didysis Aido 
pusmetinį susirinkimą, 
išrinko naują valdybą.
sekami asmenys: P. Grabaus
kas, pirmininkas; G. Kazake
vičius, vice-pirm.; H. Baltru
šaitis, protokolų sekretorė; M. 
-Brauniūtė, finansų sekr.; F. 
šešelgytė, ižd.; H. Kaunas ir 
M. Sincus muzikos komisija; 
A. Klimas, korespondentė an
gliško skyriaus, N. Pakalniš
kis, lietuviško, skyriaus kores
pondentas. ' ■

Linkiu geriausio pasisekimo 
naujai valdybai.

Šį sekmadienį, birželio 23- 
čią, 10 v. ryto, Aido 'Choras 
važiuoja į New Jersey, dai
nuot LLD 2-ro Apskričio ren
giamame piknike^ Visi chorie- 
čiai būkite laiku, kad galėtu
me išvažiuoti paskirtu laiku. 
Piknikas įvyks Old Cider Mill 
Parke (Grove), Union,'N. J.

Pasimatysime sekmadienį, 
pas aldiečius.

N. Pakalniškis.

JONINIŲ PARE
Jono Jurevičiaus gimimo ir 

varduvių diena birželio 23-čią. 
Tai dviguba iškilmė ir bus dvi 
dienas.

Birželio 22 ir 23 June
Jonas Jurevičius pavaišins savo 

draugus ir kostumeriūs šeštadienį ir 
sekmadienį, birželio (June) 22 ir 

paskirtos valandos: 
tada būsite mielai

Jono Jurevičiaus ta-

PALACE

23 dd. Nėra 
kada ateisite, 
priimti.

Iškilmės bus 
verne:

CLEVELAND
234 Cleveland St., prie Fulton St. 

East New York
Širdingai kviečia. visus draugus ir 

pažįstamus į paminėjimą. Jurevičius 
taipgi nori įsigyti ir naujų pažinčių, 
tad kviečia bendrai visus lietuvius 
į šį pokilį.

Galima privažiuot: Jamaica Line 
traukiniu, išlipt ant Cleveland St. 
stoties. Broadway trolley taipgi pri
veža.

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 Barberial
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Lietuviui 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 aprokai.mus.be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; 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.

tt'v.'l ',.4
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