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Taip negerai!
Betgi jau prakeikė.
Daug protingiau.

Rašo A. B.

Miko Petrausko Kūni
niams Leisti Komitetas pra
neša, jog jau neužilgo pir
mas tomas jo kūrinių išeis 
iš spaudos ir chorai ir dai- 
ninkai galės įsigyti. Dabar 
nėra abejonės, kad tuo lei
diniu galės pasinaudoti ir 
Lietuvos žmonės.

Bet, pasak Komiteto, dar 
jiems reikia keleto šimtų 
dolerių leidinio išlaidoms 
padengti. Mūsų visuomenė 
turėtų sumesti. Tokiam gra
žiam lietuvių kultūriniam 
darbui nereikia gailėtis tų 
kelių dolerių. Pažangiosios 
organizacijos turėtų prisi
dėti.

Kai klerikalai, smetoni- 
ninkai ir menševikai renka 
aukas pjudymui Amerikos/ 
lietuvių prieš Lietuvą, žu-\ 
dymui Lietuvos, tai mes au
kokime kultūrinimui Lietu-/ 
vos ir lietuvių visam pašau- 
lyje.

Vienas draugas rašo: “Lai
škutį reikale rengimo prakal
bų gavau ir greitai pranešiau 
draugams. Sprendžiame, kad 
publikos negalėsime sušaukti, 
tokiu būdu prakalbų 
giame.”

Paduodu šį laiškelį
pavyzdį draugų siauro ir klai
dingo aįtsinešimo. Ot, iš kalno 
jie žin<^» kad niekas neišeis. 
Nemato žmonių sujudimo, su
sidomėjimo dabartiniais 
kiais.

neren-

kaipo

įvy-

šitą 
Vei-|

Draugai, meskite šalin 
pesimizmą ir siaurumą, 
kite. Eikite į mases, šaukite 
jriases. Sušauksite, užtikrinu.

Atsimenu, keletas mėnesių 
atgal panašiai buvote nusitei
kę. Pasiginčijome. Nutarėme 
susirinkimą šaukti. Atsimena
te, kokį puikų, skaitlingą mi
tingą turėjome. Patys stebė- 
jotės iš pasisekimo.

čia nėra joks asmeniškas 
dalykas su šios kolonijos 
draugais. Rašau apie juos to
dėl, kad gal bus daugiau to
kių vietų, kur draugai pana
šiai siaurai ir pesimistiškai 
nūsiteike. Taikau visiems to
kiems draugams.
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Birželio 20 d. “Naujienose” 
skaitome: “Dabartinė Lietu
vos vyriausybė, veikiausia yra 
laikinė. Kai bus išrinktas nau
jas seimas, tuomet paaiškės, 
ar Lietuva dar turi savo val
džią, ar ji pavirto jau tik rusų 
imperijos provincija.”

Vadinasi, “dar naišku,” dar 
tik “paaiškės.” Taigi, reikėtų 
palaukti. Bet ar menševikai 
laukia? Ne, nelaukia. Tos pa
čios “Naujienos” tam pačiam 
numeryje visa gerkle šaukia 
protestuoti prieš Lietuvos nau- 

. ją vyriausybę ir Sovietus, kel
ti suirutę, virti smalą.

Argi toks jų elgėsis neša 
Lietuvai naudos? Ne, neneša. 
Taį elgėsis Lietuvos priešų.

Kaip sau norite, bet Chica- 
Drauge” (birž. 20 d.) 

umnistas Dr. K. M. daug 
*otingiau elgiasi. Jis sako: 

tikime Dievą ir Dievo 
vaizdą, žinome, jog tautai 

►s nelaimės Dievas nepašali- 
mūsų tėvams 
tik. ištvers ge- 
ateitį.”

taip ir bus. 
o naujoji vy- 

isybė pasidarbuos ir Lietu- 
sulauks šviesesnės ateities.
šioji 

etijoje

ruošdamas 
giminėms, jei 
met šviesesnę

inoma kad 
Hevas padės,

praeitis atsidūrė 
su Smetona pas

Vo-
Hit-

vis-daug protingiau
ui pavesti, negu, kaip 

igo redaktorius, despe-

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.
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ANGLIJA SUTRAUKĖ RYSIUS SU FRANCUOS VALDŽIA
Ateiviai Nepiliečiai 
Gal Bus Registruo
jami už 2 Savaičių

1 Kongreso Tarimas dėl Nepiliečiy Registravimo Laukia 
Prezidento Parašo; Bausmė už Nesiregistravimą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų teisingumo minis
terija pasiruošus pradėt re
gistruot nepiliečius ateivius 
po dviejų savaičių ir sykiu 
traukt jų pirštų nuospau
dus. Tai pagal kongreso pa
darytą tarimą.

Tas tarimas dabar laukia 
prezidento Roosevelto pasi
rašymo.

(Daugelis pažangių orga
nizacijų siunčia prezidentui 
prašymus “vetuot”, atmest 
šį kongreso tarimą prieš ne
piliečius sveturgimius.)

Kongresas paskyrė $3,- 
100,000 registravimui nepi
liečių ir ėmimui jų pirštų 
nuospaudų, ir nutarė pa
samdyti 500 daugiau fede- 
ralių agentų (G-Menų) se- 
kiot ir gaudyt sveturgi
mius nužiūrimus kaip kitų 
šalių šnipus bei sabotažnin- 
kus.

Pagal kongreso’ tarimą, 
ateiviai nepiliečiai turės re
gistruotis pas paštininkus ir 
palikt pas juos savo pirštų 
nuospaudus. Valdiškas atei
vybės biuras atsiųs paštams 
savo agentų, kur reikės, pa
dėt paštininkams tame dar
be. Ateivybės komisionie- 
rius galės paskirti dar ir ki
tas vietas nepiliečiams re
gistruoti.
Nepiliečiai Turės Pranešt 
Kiekvieną Persikraustymą

turgimis nepilietis turės per 
penkias dienas pranešt atei- 
vybės komisionieriui kiek
vieną kartą, kada jis persi
krausto iš vienos vietos į 
kitą arba iš vieno namo į ki
ta, v

Kas tyčia neužsiregis
truos, bus baudžiamas še
šiais mėnesiais kalėjimo ir' 
$1,000 piniginės baudos.

Visi registracijos užrašai 
ir pirštų ■ nuospaudai bus j 
persiunčiami į Washingto- 
ną, į Federalį Tyrinėjimų 
Biurą (FBI), kur jau yra 
laikoma 10 milionų atskirų 
nuospaudų įvairių asmenų 
pirštų; tai daugiausia kri
minalistų pirštų nuospau
dai. "

Kongresas nusakė, kad 
nepiliečių fėgistracfjos re
kordai ir pirštų nuospaudai 
turi būt laikomi slaptybėje, 
ir gali būt rodomi tik to
kiom įstaigom ir asmenim, 
kokius įgalios ateivybės ko- 
misionierius su užgyrimu 
generalio prokuroro.

Pirma negu bus pradėtas 
registravimas ir pirštų nuo
spaudų ėmimas, tai valdžia 
aiškins per radio ir per lai
kraščius, kada, kaip ir kur 
nepiliečiai sveturgimiai turi 
užsiregistruoti. Taip sakė 
teisdarystės ministerijos 
valdininkai amerikinei spau-

Sykį užsiregistravęs sve- dai birželio 23 d.

Naujoji Vyriausybė 
Apvalo Lietuvą

SUIMAMI, TEISIAMI 5 KOLONOS NARIAI
Mūsų Spec. Korespondento Pranešimas iš Vilniaus
Vilnius.—Kasdien gyveni

mas Lietuvoj darosi leng
vesnis ir įdomesnis darbo 
liaudžiai. Tačiau visokie 
liaudies priešai gaus “atpil
dą” už jų nusižengimus 
kraštui ir žmonėms.

Vidaus reikalų ministeris 
Mečys Gedvilą (energingai 
vykdo ministerio pirminin
ko parėdymą “apvalyt Lie
tuvą nuo 5-tos kolonos”. 
Šiomis dienomis įvyko kra
tos pas kai kuriuos fašistų 
jaunimo organizacijos “Jau
nosios Lietuvos” vadus. 
Kratos parodė, kad tie fa-

ratiškai šūkauti ir nuodyti 
Amerikos lietuvių protą ir są
žinę. Matyt, Dr. K. M. daug 
geresnis katalikas už redakto
rių šimutį, šimutis visai nebe- 
pasitiki savo Dievu. Katalikų 
bažnyčia turėtų jį paskelbti 
eretiku ir ekskomunikuoti.

šistai ne tik gavo užmokes
tį iš Smetonos, bet ir me
dalius bei kįtas “vertingas 
dovanas7 net iš Mussolinio. 
Pas tuos fašistus buvo ras
ti laiškai gauti iš ^Berlyno, 

jkai kuriais Lietuvą liečian
čiais klausimais.

Tuose laiškuose buvo pa
liestas Hitlerio globos gali
mumas Lietuvoj. Rasta 
daug ginklų ir sprogstamo
sios medžiagos.

Iš rastos medžiagos pa
aiškėjo, kad “Jaunoji Lie
tuva” dirbo kartu su Au
gustinu Povilaičiu nazių 
darbą Lietuvoj, ir tos orga
nizacijos vadas Benediktas 
Grebliūnas buvo gerai ap
mokėtas nazių agentas.

Taip pat buvo suimti len
kų fašistinės organizacijos 
“Pochodnios” vadai, kurie 
buvo ryšių žmonės tarp len
kų “Pijaviakų” organizaci-

k.

ANGLAI PRIPAŽĮSTA 
TIK PRANCŪZU PABĖ

GĖLIŲ “VALDŽIA”
London, birž. 24.—Kad 

Francija padarė sutartį dėl 
karo sustabdomo su Vokie
tija, todėl anglų valdžia pa
reiškė, kad ji daugiau visai 
nepripažįsta Francijos vy
riausybės esančios Borde
aux.

Francūzų generolas Char
les de Gaulle, buvęs karo 
vice - ministeris atsišaukė 
per radio į Francijos kolo
nijas ir į laivyną kariaut 
toliau išvien su Anglija. Jis 
sudarė Tautinį Francūzų 
Komitetą iš Anglijos esan
čių francūzų šaukdamas 
tęst kovą ir paskelbė, kad 
tai šis komitetas dabar esąs 
Francijos “valdžia.” x

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill taipgi per 
radio atsišaukė į francūzų 
armiją Artimuose Rytuose, 
į Francijos kolonijas ir jos 
laivyną, kad tęstų karą iš
vien su Anglija; sakė, kad 
Anglija finansuos tuos fran- 
cūzus ir pareiškė, jog da
bar Anglija, pripažįsta tik
tai generolo de Gaulle ko
mitetą kaipo Francijos val
džią Londone.

Francija Sako, .Kad Anglija 
Apgavo, Apleido Franciją
Bordeaux, Francija, birž. 

24.—Francūzų valdžia su 
maršalu Petainu kaipo mi- 
nisteriu pirmininku pareiš
kė, jog Anglija nedavė 
Francijai tokios paramos, 
kokią anglai žadėjo. Todėl 
Francija tapo priversta da
ryt atskirą taiką su Vokie
tija.

Anglija buvo žadėjus 
Francijai 26 divizijas anglų 
armijos, tai apie pusę milio- 
no. Po pasitraukimo iš 
Flandrijos, tiktai trys an
glų divizijos truputį padė
jo francūzam, bet greit An
glija 
kelis desėtkus tūkstančių 
savo

atšaukė namo ir šiuos

kariuomenės.

Berlin, birž. 24.—Numa
toma, jog per 24 valandas 
bus sustabdyti mūšiai tarp 
Francijos ir Vokieti j os-Ita- 
lijos.

persikėlė j

šiomis die- 
diversantų 

byla (trys

jos “bojuvkos” Lietuvoj, 
ypatingai Vilniaus krašte, 
ir tos organizacijos štabo, 
kuris pirmiau buvo Pary
žiuj, o dabar 
Ameriką.

Vilniuj' įvyko 
nomis lenkų 
“ketveriukės”
vyrai ir 1 moteris). Tie di
versantai buvo nuteisti už 
riaušių kėlimą. 6 mėnesiais 
iki 6 metų kalėjimo.

Įdomu, kad per tą bylą 
vienas policijos pareigūnas 
paliudijo, jog buvęs vidaus 
reikalų ministeris gen. Ka
zys Skučas tyčia nedavė pa
rėdymų policijai sutramdyti 
lenkus diversantus.

Francija Perveda Laivyną į Vo 
kiečių Žinybą; Jie "Laikinai 
Globos” Virš! Pusę Francijos

Francijos Valdžia Šaukia Namo Savo Karo Laivus Pasiduot Į Vokiečių ir Italų Kontrolę; 
j Vokiečiai Ima j Savo žinybą Visus Francūzų Ginklus

London. — Dar oficialiai vyno, armijos ir oro laivy- tus uostus, nuginkluotas ir 
nepaskelbtas visas turinys no, ir gali palaikyti tik tiek pervestas į vokiečių beidta- 
sutarties, pagal kurią vokie- kariuomenės, 
čiai sutiko pertraukti karą 
su Francija.' Bet Anglijos 
agentai sužinoję, kad Fran
cija priėmė sekamus Vokie
tijos reikalavimus:

Vokiečiai iki karo pabai
gos laikys užėmę daugiau, 
kaip pusę Francijos, visą 
šiaurinį Francijos plotą iki 
Tours, Vierzon, Moulins, 
Chalons-s-Saone, Dole krei
vos linijos iki Šveicarijos 
sienos ties Geneva; o nuo 
Tours į pietų vakarus vo
kiečiai turės savo žinyboje 
visą pajūrio ruožtą iki Is
panijos rubežiaus.

Vokiečiai valdys visas 
Francijos prieplaukas prie 
jūrų siaurumos,, vadinamos 
Anglišku Kanalu, ir visas 
prieplaukas prie Atlanto 
vandenyno ir Biskajaus 
Įlankos. 1

Užimtose vietose Vokieti
ja turės visas vyriausias 
teises, bet paliks francūzam 
vietinę savivaldybę.

s. Centralinė Francijos val
džia galės, pasirinkt kaip 
savo sostinę bile miestą už
imtą vokiečių ar neužim
tą. Bet Vokietija bus vy
riausia valdovė užimtose 
vietose.

Francija turi nu ginkluot 
ir išsklaidyt jėgas savo lai-

lų žinybą ir sargybą, apart 
tų karinių laivų, kuriem bus 
leista pasilikti gint Franci
jos reikalus jos kolonijose. 
Vokietija pareiškia, kad ji 
neturi intencijos vartot 
Francijos karo laivus veiks
mams prieš Angliją šiame 
kare, apart tų Francijos lai-
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Rumuną Valdžia Svei
kina Hitlerį, Pager
bia Savus Nazius

Bucharest, Rumunija. — 
Tūkstančiai rumuniškų na
zių, - vadinamų geležinių 
gvardiečių, d e m o n s t ravo 
prie palociaus, sveikindami 
karalių Karolį ir sosto įpė
dinį Michailą. O jiedu pūsę 
valandos stovėjo ant balko
no, duodami pagarbą saviš
kiams naziams.

Geležinių gvardiečių ban
kete sekmadienį propagan
dos ministeris Constantin 
Giurescu lygino karalių Ka
rolį prie Hitlerio, ir gerda
mas taurę už Hitlerio svei
katą, jis pareiškė: “Ką Hit
leris nuveikė Vokietijai, tą 
mūsų karalius nuveikė 
mums.”

Paskutinėmis dienomis ka
ralius Karolis paleido iš ka
lėjimų rumuniškus nazius, 
geležingvardiečips.

Pernai rudenį daug ru
muniškų nazių buvo sušau
dyta bei įkalinta už tai, kad 
jie per sąmokslą nužudė 
tuometinį ministerį pirmi
ninką Anhandą Calinescu.

t

kiek reikia 
tvarkai prižiūrėt, bet vokie
čiai ir italai nustatys, kiek 
leistina francūzams laikyti 
tokios kariuomenės ir kaip 
jinai gali būt ginkluota.

Užimtose vokiečių vietose 
francūzų kariuomenė turi 
sudėt ginklus ir tada turi
būt perkraustyta į neužim- vų, kurie galės būt vartoja' 
tas vietas ir išsklaidyta.

Vokietija gali išreikalau- čius bei graibyt priešo mi 
ti, kad Francija pervestų 
gerame stovyje visas savo 
kanuoles, tankus, lėktuvus, 
pėstininkų ginklus, trakto
rius ir amuniciją vokie
čiams tose vietose, kurių 
vokiečiai neužims. Tie pa
būklai, ginklai ir amunicija 
bus sudėti į sandėlius ir lai
komi vokiečių ir italų prie
žiūroje neužimtoje Franci
jos dalyje. Francūzai turi, u aunam 
ten tuojau sustabdyt ginklų'prieš Vokietiją 
ir amunicijos dirbimą.

Francūzai turi vokiečiam 
perduot gerame stovyje vi
sus pajūrių ir sausumos ap
ginklavimus visame plote, 
kurį vokiečiai užima ar už
ims; francūzai taipgi turi 
pervest vokiečiam visus sa
vo tvirtumų planus ir 
smulkmeniškas žinias apie 
savo minas, baražus ir kt.

Francijos karo laivynas 
turi būt sušauktas į paskir-

mi sergėt Francijos pakraš i )

t
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nas.
Francūzai turi perduot 

vokiečiam visas žinias apie 
savo laivyno minas. Kari
niai francūzų laivai turės 
graibyt minas iš jūrų ir jų 
pakraščių.

Jokiam savo kariui Fran
cija neleis išvažiuot iš savo - 
šalies, joks fraincūzas netu
ri tarnaut kitiem kraštam 

i; jokia me
džiaga neturi būt siunčiama 
Anglijai.

Nė vienas Francijos pre
kinis laivas neturi išplaukti 
iš jos uosto, kol leis vokie
čiai ir italai. Prekiniai 
Francijos laivai esanti sve
tur turi būt paršaukti na-’ 
mo, o jeigu tatai negalima, 
jie turi plaukti į bepusiškus 
uostus.

Nė vienas Francijos orlai
vis neturi pakilt nuo žemės. 
Visos francūzų'lėktuvų sto
vyklos pervedamos į vokie
čių ir italų žinybą. Visi sve
timi orlaiviai neužimtoje 
Francijos dalyje turi būt 
perduoti vokiečiam.

Francūzai turi pervest 
vokiečiam tokiame stovyje 
kaip dabar visus ginklų ir 
amunicijos fabrikus ir įran
kius, tvirtoves, laivastatyk- 
las, geležinkelius, vieškelius, 

_ kanalus, telefonus, telegra-
Ankara. Turkija.—Prane-!^us *r taisymo medžia-

Sovietai Užginčija Pa
skatas apie Jų Naują 

Sutartį su Turkija
Maskva, birž. 24.—Sovie

tų vyriausybė griežtai už
ginčija gandus, būk Sovietų 
Sąjungą pasirašanti naują 
sutartfsu Turkija.

šama, kad Turkija šiuo tar
pu laikysis atodairiai ir be- 
pusiškai kas liečia karą 
tarp Anglijos ir Vokietijos- 
I tali jos.

Pagal pirmesnę sutartį su 
Anglija, tai Turkija turėtų 
dabar kariaut prieš Italiją. J 
Bet vokiečių laimėjimas 
prieš Franciją įvarė Turki
jai baimę.

New York. — Labai nu
krito žemyn Francijos šėrai 
ir bonai Wall Stryte. Kapi
talistai šėrų verteiviai. su
pirkinėja Vokietijos, Itali
jos ir Japonijos Šerus, o nu
pigintomis kainomis parda
vinėja francūzų bonus ir 
Šerus.

ORAS.—-šį antradienį vė
siau ir giedriau.

’gas.
Turi būt uždarytos visos 

radio stotys francūzų val
domame plote.

Francijos valdžia turi 
duot palengvinimus gabeni
mui prekių tarp Vokietijos 

; ir Italijos per žemę, kuri 
' nėra vokiečių užimta.

Sugrąžint pabėgėlius į vo
kiečių užimtą plotą; neleist 
gabent jokių vertingų daik
tų ar šėrų iš užimto į neuž
imtą plotą ar į užsienį.

Francija turi savo lėšo
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mis užlaikyt vokiečių ka
riuomenę užimtose vietose. x

Francija turi paliuosuot
visus vokiečių paimtus j ne-

Visi vokiečių paimti fran
cūzai belaisviai tini pasilikt



Antras puslapis 'Antradienis, Birž. 25,

Dienos Klausimais

gai

JUSTAS PALECKIS

Berlin,

Lietuviai Suvalkų Krašte

gražu

Dzūkai geri vyrai, tik per

AmerikosSovietai
Berlin

ir Lietuvon at-‘

siųsti raudonarmiečiai nėra 
sutelkti į Vokietijos pasie
nį, bet apsistoję įvairiose 
paskirtose vietose.

pulkininkams— 
12; kapitonams

Vokiečiai pas^ 
kandino du transportinius 
anglų laivus, 32,000 tonų ir 
11,000 tonų. Vienas vežė 5,- 
000 anglų kareivių.

Paryžius., —,Vokiečiai sų 
ėmė keturis francūzų sub

jo apsivalydama nuo išdavi

Washington.—Kongresas 
nutarė 70 procentų padidint 
Amerikos karo laivyną. Ta
tai kaštuos 4 bilionus dole-

Francijos
Syrijos ir

VOKIEČIAI SUĖMĖ 500, 
000 FRANCŪZŲ

Aviatorių-Priežodžiai
Jaučiasi, kįiip aras į avia

ciją pakliuvęs.
Ryja seilę; kaip jūrinin

kas lėktuvą pamatęs.
Giriasi, kaip ryšininkas 

lėktuvo propelerį pasukęs.
Bijo, lyg tankibinkas nuo 

tanko be parąšiųto nušokti. 
(Surankiota)

Paleckis Užtaria 
Vargdienius

Kareivių Priežodžiai
Skundžiasi, kad mergai 

tės laiškų nuo Kalėdų nėra

nurodė, kad tokią pat poli
tiką veda Anglijos ponas 
Čamberlainas ir francūzų 
imperialistai.

Visi generolai reikalauja daugiau di
dinti armiją, oriai vyną, ginkluotis. Vo
kietijos fašistų “blitzkrieg” karas ne
juokais išgązdino. Roosevelto politika 
pablogino reikalus.

Washington 
kongresas priėmė taksų bi- 
lių šalies gynimui.

Taksus turės mokėt ir pa
vieniai asmenys gaunanti 
per $800 algų ar kitokių 
įplaukų per metus ir vedu
sieji, kurių metinės įplaukos 
viršija $2,000.

Bet dabar jau kita giesme. 
Daugelis trokšta, kad Raudo
noji Armija suvaldytų Vokie
tijos fašistus. Jau dabar vėl ta 
pati spauda rašo, kad Raudo
noji Armija galinga.

—Ach, taip! Vadinasi 
kiekvieną vakarą mes turi
me pasirodyti, o rytą išnyk-

Mes ir pirma sakėme, kad 
Raudonoji Armija tik sutvirtė-

Vokiečiai pra
nešė šeštadienį, kad jie ap
supo ir paėmė į nelaisvę’pu
sę miliono francūzų armijos 
Alsace-Lorraine sykiu su 3- 
mis komanduojančiais gene
rolais.. Dabar tik kur- ne- 
kur francūzų kariuomenė 
priešinasi vokiečiams.

Džiaugiasi," kad atšyla 
oras, pailsės Bernardinų so
das nuo lenkų čiuožėjų, ir 
kareivinėse bus ramu.

Pataikauja, lyg norėda
mas virėjui įtikti.

Karo Žiaurumas ir Jo Dvasia
Kada Anglija ir Franci j a paskelbė ką

rą Vokietijai, tai mes sakėme, kad jis vi
sai nerado anglų ir francūzų darbo liau
dy! pritarimo. Ir už ką jie turėtų ka
riauti? Jiems shkė už Lenkiją, kuri buvo 
kims tautas pavergus. Už hitlerizmo ir 
priespaudos sunaikinimą, bet juk darbi
ninkai gerai žinojo, kad Franci jos valdo
nai tokį pat barbarizmą pas save įvedė, 
kad Anglija ir Francija yra pavergę pu-

•_ Japonija Jau Grasina 
Franci j ai

Japonijos imperialistai jau 
grasina imti Francijos koloni
ją prie Chinijos Indo-Chinus. 
Jie sako, kad per tą koloniją 
Chinija gauna ginklų. Gal pir
miau ir gaudavo, bet dabar, 
kada Francija ir Anglija yra 
tokioj bėdoj, tai žinoma, kad 
niekas per ją nesiunčia ginklų. 
Chinija daugiausiai gauna pa
ramos iš Sovietų Sąjungos ir 
gauna tiesiai per savo žemę.

Tai tik Japonijos priekabis. 
Francija parblokšta. Dabar vi
si šakalai (draskūnai) puls 
ant jos kūno ir kolonijų! In- 
do-Chinai yra turtingas kraš
tas. Jie užima 281,370 ketvir- 
tainiškas amerikoniškas myk 
ir turi 25,000,000 gyventojų, 
turtingi žaliadaikčiais, aug
menimis ir iškasamais turtais.

MaskvaRy.yT 9 v
ginčija paskleistus užsie
niuose girdus, būk jie telkią 
milžiniškas armijas į Lietu
vą palei Prūsijos rubežių. 
Sako, jog Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estonijoj tėra tik 18 iki 
20 divizijų sovietinės .„ ka
riuomenės

Moterys Kaip žvaigždės
Kareivis sąko merginai:
—Jūs, moterys, kaij 

žvaigždės spindite vyrų gy 
venime!

President .
Secretary-Treasurer
Editor....................

Vokietijos liaudis taip pat neturi mei
lės prie hitlerizmo! Bet Vokietijos liau
dis degė kerštu prieš Franci ją ir Angli
ją, kurios per daugelį metų lupo nuo jos 
kontribucijas, buvo pavertusios Vokieti
ją į kalėjimą! Ta vokiečių neapykanta, 
prieš Angliją ir Franci ją, Hitleris ir pa
sinaudojo.

Karas baisiai žiaurus. Vokietija ge
riau prie jo prisirengė. Jos pergalės pri
sidėjo prie jos karių ūpo pakėlimo. Po
nas George Axelson, kuris buvo su vo
kiečių armija Francijoj, rašo, kad vie
tomis vokiečiai su daina ėjo į mūšį.

Vokiečių pergalė ore suteikė jiems 
drąsą. Kada bombardavo Bordeaux mie
stą, tai šimtai namų^įpųvo paversta į 
griuvėsius, 150 žmohit/ ūžmušta, o 300 
sužeista. Kada birželio 3 d. bombardavo 
Paryžių, tai ten numetė per 1,000 bombų. 
Daugybę namų sugriovė, 250 žmones už
mušė ir 652 sužeidė. Kada bombardavo 
anglus ir francūzus, bėgančius iš Dun
kerque, tai patys anglai ir francūzai pa
sakojo/ kad vokiečiai pakraštį pavertė į 
baisų pragarą! Visur sukosi dūmai, ver
žėsi ugnies liežuviai, viešpatavo mirtis!

Kaip puolė jų tankai ties Cambrai, 'tai 
> korespondentas Wallace R. Deuel rašo, 

kad nebuvo jokios galimybės atsilaikyti, 
kad francūzai kariai iš proto išėjo. 

, “Bombos sprogo iš visų pusių, paleistos 
[ orlaivių. Kanuolių svaidiniai arė žemę ir 

dideliais fontanais ugnį žėrė. Kulkasvai- 
džiai pasiutusiai tratėjo.”—Rašo dalyvis. 

. Ir Francijos armija pakriko. Birželio 19 

. dieną virš 200,000 francūzų su daugybe 
ginklų pasidavė. Tą pat dieną per 50,000 
francūzų perbėgo į Šveicariją. Franci
jos armija sukapota. Tik atskiros gru- 

į peš, ir tai be plano, dar kovėsi.

Galinga Raudonoji
Ar pamenate, kiek bulvari

nė . spauda melų paskleidė 
prieš Raudonąją Armiją, ka
da Sovietai apvalė ją nuo šni
pų ir sušaudė 8' generolus? 
Ta spauda rašė, kad “Raudo
noji Armija liko be vadų, be 
generolų.” O kapitalistų spau
dos piešėjai gamino paveiks
lus žmogaus (raudonarmie
čio) be galvos.

“New York Post” žinia iš 
Maskvos sako, kad Raudonoji 
Armija dabai' turi 949 gene
rolus, dešimtis tūkstančių že
mesnių komandierių. ir apie 
milioną žmonių išlavintų lei
tenantų rango; kad Raudona
sis Laivynas turi 74 admirolus 
ir tūkstančius žemesnių ko
mandierių, net juodžiausiomis 
raidėmis išspausdino, kad pa
rodžius savo skaitytojams, juk 
Raudonoji Armija yra galinga 
ir turi galingą vadovybę.

kiečiai, arba iš Vokietijos 
atvežti. Daug lietuvių kil
mės vokiečių valdininkų iš 
Klaipėdos krašto buvo per
kelti į Suvalkų kraštą ir da
bar vokietina lietuvius ir vi
sus kitus gyventojus. Da
bar vokiečių administracija 
pirmoje eilėje rūpinasi ūkio 
reikalais. Ūkininkai turi ge
rai išdirbti ir apsėti visus 
laukus, auginti gyvulius ir, 
žiųoma, visus savo produk
tus pristatyti už nustatytą 
atlyginimą įrengtiems mai
stui rinkti punktams. Grū
dų galima leisti malti tik 
nustatytus kiekius. Norint 
skersti kiaulę ar kitą gyvu
lį, reikia gauti leidimą, o 
mėsos galima pasilaikyti 
tiek, kiek pagal kortelęs 
skiriama kiekvienam asme
niui už tam tikrą laiką- 
Kas yra viršiau, turi ati
duoti. Turgų nei Vokietijo
je, nei Vokietijos užimtose 
srityse, nebėr, nes ūkinin
kai savo produktų, išskyrus 
kaikurių daržovių ir gėlių, 
nebegali į turgus vežti. Jei 
markės vertė nuolat nekris
tų ir jei už gautus pinigus 
galėtų nusipirkti ko jiems 
reikia, ūkišku atžvilgiu, 
ūkininkams nebūtų blogai. 
Tačiau, dabar nebe tie lai
kai, kad ūkininkai norėtų 
būti kitų vergais, visiškai 
išsižadėti savo tautos reika
lų ir visų teisių, kuriomis 
piliečiai naudojasi demokra
tinėse valstybėse. Pagaliau, 
naziai norėdami savo tau
tiečius grąžinti Vokietijai, 
nesigailėjo jokių, aukų, net 
rizikavo pradėti karą ir žen
gė per lavonų krūvas. Bet 
kitiems, kurių jie skelbiasi 
esą užtarėjai, „ net globėjai, 
tie patys naziai nepripažįs
ta jokių teisių. Tie faktai 
nuplėšia jų veidmainiškumo 
kaukę ir parodo, kad jų kal
bos lieka kalbomis, o tikslas 
—pavergti Europos tautas.

Dangteli*,

$5.50 
$3.00 
$6.00 
$3.25 
$8.00 
$4.00 
$5.50 
$3.00

Kalbėdamas apie lūšnas 
ir j U gyventojus Lietuvoj, 
Paleckis nurodė, kad ko] 
bus iš vienos pusės praban
gos ar taip vadinamieji “pa
žangos” rūmai (tautininkų 
šaikos štabas), o iš kitos 
pusės lūšnų kolonija, kaip 
tai yra “brazilka,” lūšnų 
gyventojai neturi nustoti 
kovoti už savo teises, už ge
resnį butą ir tuo pačiu už 
geresnę ir teisingesnę vi
suomenės santvarką. Šim
tai darbininkų ir šiaip nepa-

Amerikos Ginklavimasis ir Karas 
' Jungtinės Valstijos taip greitai ir la
bai ginkluojasi, kaip nei viena, šalis pir
miau nesiginklavo. Jos pralenkia ir Vo
kietiją, ir 1917-1918 metus, kada buvo 

", karas. Jau ne šimtus milionų dolerių ski
ria naujiems ginklams, bet tiesiai bilio
nus!

Fordas apsiėmė gaminti 3,000 motorų 
Anglijos orlaiviams, už ką jam pažadėta 
mokėti $43,500,000. Tuo pat kartu jis ap
siėmė pagaminti ir 6,000 orlaivių motorų 
Jungtinėms Valstijoms už dubeltavai di
desnę sumą.

Kaip žinome, dar nesenai Henry For
das gavo nuo Hitlerio medalį, bet dabar

Jos. Kairys 
J. Gasiunas 
Koy Mizara

jis virsta “skaisti žvaigždė” tų, kurie ka
riauna prieš to pat Hitlerio vadovauja
mą Vokiętiją.

Admirolas. Starks pareikalavo iš Jung
tinių Valstijų, kad Atlanto Vandenynui 
būdavotų naują karo laivyną iš: 18 šar
vuočių po 45,000 tonų kiekvieną; 42 nau
jus kruzerius po 10,000 tonų kiekvieną, 
arba bendrai 420,000 tonų; 6 orlaivių ve
žikus, po 20,000 tonų; naikintojų budavo- 
ti 250,000 tonų, tai yra, tarpe 200 ir 250 
šių karo laivų; 50 submarinų, bendrai 
70,000 tonų ir daug kitų pagelbinių karo 
laivų. Šis naujas karo laivynas bendrai 
turi turėti 1,250,000 tonų! Jo išbūdavo ji- 
mas ir įrengimas gali atsieiti nuo $4,- 
000,000,000 iki $5,000,000,000!

Jau padaryta žingsniai, kad jūrų lai
vynui budavoti 10,000 karo orlaivių. Ben
drai jų išbudavojimas atsieis net $2,250,- 
000,000!

Kada eina gaminimas karo laivų, or
laivių, kanuolių, tai greta ir amunicijos. 
Užsakyta 700,000,000 patronų šautuvams 
ir kųlkasvaidžiams; 4,000,000 svaidinių 
priešlėktuvinėms kanuolėms; 7,000,000 
svaidinių 75-kių milimetrų (3-jų colių ger
klėm) patrankom; 5,644 svaidinius dėl 
16-kos colių kanuolių, kurie kiekvienas 
sveria po 2,100 svarų ir atsieina po 
$3,000 pagaminti ir daug kitų ginklų.

Paprasto kareivio ir jūreivio alga yra 
$1 į dieną. Žinoma, ne taip su aukštais 
komandieriais. Majorams-generolams nu
statyta mokėti $8,000 į metus; brigados 
generolams po $6,000 
$5,927; majorams—$z 
po $3,210 ir leitenantams po $2,144. Rei
škia, vien leitenantas gauna į savaitę 
daugiau, kaip po $40; o generolai apie 
$154. ' /

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

Act of March 3, 1879.

Ar, Išvengsime Karo?
Baisus apsiginklavimas, karšta Roose

velto politika už Anglijos ir Francijos 
pusę, atvedė prie to, kad vis daugiau 
žmonių stato klausimą: Ar Amerika iš
vengs karo?

Karo žinovai didžiumoj yra prieš grei
tą karą, nes jų nuomone Jungtinės Val
stijos nėra pasirengusios karui. Dauge
lis karštų politikų eina Anglijos ir Fran
cijos troškimų keliu. Jie mano įvelti 
Jungtines Valstijas karan, paversti šią 
šalį karo baze, kur galėtų susirinkti visų 
kraštų nugalėtos valdžios, apginkluoti 
Amerikos žmones, prirengti ir tada eiti 
kryžiaus karu prieš Vokietiją’ ir Italiją, 
atkariauti tas šalis. Bet ar fašistai leis 
ginkluotis?

Amerika paliko savo atstovą poną W. 
Bullitą Paryžiuj. Gal būti, kad iš vidaus 
patyrus apie Vokietijos jėgas. Vokietijos 
fašistai reikalauja, kad jis išsikraustytų.

Ponas W. L. Willkie, republikonas, sa
ko, kad Amerikai nesveika bus įsivelti 
karan. O “American-Journal” stodamas 
už nesikišimą į karą, primena Amerikos 
piliečių troškimą išsilaikyti nuošaliai nuo 
karo ir 1917 amerikiečių kareivių prieš
karinę dainelę.
“Joined the Army for to get some clothes, 
Lordy, turn your face bn me. _ 
What we're fighting, about, nobody

knows, Į
Lordy, turn your face on me!”

Vienas tik Paleckis išdrį
so pasakyti’ viešai Lietuvos 
ponams, ką žmonės mano, 
apie fašistų valdžią, apie 
“lenkiškus” valdymo ir val
stybės gynybos tvarkymo 
būdus.

Tai buvo per nuomininkų 
sąjungos susirinkimą Kau
ne; “ateitininkų” salėj, Lai
svės ai. No. 3. Justas Palec
kis nežiūrėdamas arešto pa
vojaus, nes kitoj gatvės pu
sėj buvo Ochranka (Valsty
bės Saugumo Departmen- 
tas) o salėj budėjo policija, 
jis metė viešą kaltinimą 
Lietuvos ponams, kurie ren
ka milijonus “ginklų fon
dui,” o kareiviai eina basi, 
kurie nepasirūpina, kad di
delės masės butų apsaugo
tos nuo oro pavojaus ir ne
stato dujų slėptuvių. Jis* ir

(Tąsa)
Prie kalbėtojo tuoj pribė

go žvalgybininkai ir gink
luoti policininkai jį suareš
tavo. Tačiau Paleckis nepai
sė to, tęsė toliau savo kal
bą. Publika jam širdingai 
pritarė, sukeldama didelių 
ovacijų.

Ta demonstracija- turėjo 
didelį atgarsį visoj Lietuvoj 
ir suareštuotojo Paleckio 
žmona, kuri taip pat yra 
pažangi veikėja, gavo daug 
simpatijos pareiškimų.

Kitas jo svarbus pasiro
dymas buvo šiemet po Len
kijos žlugimo ir po to, kai 
Lietuvoj pasibaigė visuoti
nė mobilizacija. Ta paskuti
nė mobilizacija mūsų tėvy
nėj—tai dar vienas įrody
mas, kokią supuvusią san
tvarką turėjome Lietuvoj ir 
kaip tie ponaį žiūrėjo savo 
reikalus, bet nepaisė tautos 
daugumos gerbūvio ir ap
gynimo.

Mobilizacija buvo visiškai 
nepasisekusi, buvo 
nedovanotinas vadų 
dūkų prasižengimų 
mas.

Pasirodė, kad toli 
ne visi kareiviai turi dujo
kaukių, batų ir net šautu
vų neturėjo tinkamo skai
čiaus. Mobilizuotus karei
vius laikė it kiaules, neduo
dami jiems tinkamo maisto 
ir guldydami . juos balose, 
tuo tarpu kai galima buvo 
juos patalpinti kareivinėse. 
Mobilizuotų karių šeimos li
ko neaprūpintos ir daug ba
daudavo namie, kai vyras 
arba tėvas tapo pašauktas 
ginti tėvynę... Visi Lietu
voj žinojo apie tą skandalą, 
tačiau niekas nedrįso apie 
tai kalbėti viešai, jau nekal
bant apie tai, kad parašyti 
spaudoj.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ...............
United States, six months ............
Brooklyn, N. per year ....... .....
Brooklyn, N. ¥., six months ........
Foreign countries, per year ..........
Foreign countries, six months ....
Canada and Brazil, per year ........
Canada and Brazil, six months ....

Ir atėjo ta diena, kai Jus
tas Paleckis padėjo savo 
plunksną, išėjo iš redakcijos 
(jis tada buvo “Laiko” re
daktorius) ir išvedė mases 
į gatves.

Tai buvo 12 spalio 1939 
m. Darbininkiška Sovietų 
valdžia sugrąžino Lietuvai 
Vilnių — amžiną sostinę. 
Masėse buvo didelis entu- 
zijazmas ir kartu gilus pa
dėkos jausmas proletariato 
valstybei už tą gražų drau
gišką žestą. Tas entuzijaz- 
mas tryškėjo iš visų veidų, 
visi broliškai sveikinosi ir 
bučiavosi.

(Daugiaus bus)
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Iš Turkijos, sostinės Anka
ros ir iš Istanbul jau praneša, 
kad Turkijos, Francijos ir An
glijos bendro kariavimo sutar
tis, kurią jos dar tik pereitą 
rudenį pasirašė, yra negyva 
raidė. Sako, kad Turkija jau 
vėl linksta į Sovietų Sąjungos 
pusę. Dar taip nesenai Angli
ja ir Francija laikė Turkiją 
savo rankose, kaip kokį kar
dą, ir grūmojo Sovietų Sąjun- 

rengėsi ją panaudoti už
puolimui ant Sovietų Sąjungos 
žibalo šaltinių Baku srityj. 
Bet Anglijos ir Francijos var
das jau visai nupuolė, kada 
joms taip nesiseka karas.

Galima laukti, kad Turkija 
bandys vėl pagerinti savo san
tykius su Sovietais. Galimas 
dalykas, kad ji padarys rei
kalingų Sovietams .nusileidimų 
Bosforo ir Dardanellų klausi
me. j ,

Po pereito, karo Anglija ir 
Francija norėjo visai turki ją 
išdraskyti. Tam tikslui jos 
prieš Turkiją sukurstė Graiki
ją. Tik su Sovietų pagelba 
Turkija išsigelbėjo.

Bet vis vien ji buvo labai 
apkarpyta. Prieš 1914-1918 
metų karą Turkija užėmė 
710,224 ketv. amerikoniškas 
mylias žemės plotą, ir turėjo 
21,500,000 gyventojų. Po ka
ro Turkija liko tik 294,416 
ketv. mylios su 16,500,000 gy
ventojų. Reiškia, pustrečio 
karto jos plotai sumažėjo.

Dalykas tame, kad Anglija 
pavergė nuo Turkijos turtingą 
žibalu Iraką (Mesopotamiją), 
Francija turtingą žibalu Syri- 
ją. Arabija atsidūrė po Angli
jos “globa”. Buvo sudaryta 
Hejaz, Asir, Yemen, Aden ir 
Oman valstijos, kurios yra 
niekas kitas, kaip Anglijos ko
lonijos.

Mums atrado, kad dabar, 
kada Francija jau parblokšta, 
o Anglijos karo pralaimėjimas 
yra aiškus, t^^fųrkiidj atsira
do troškimas, kad galų gale 
suvesti sąskaitas su Anglija ir 
Francija. Mums atrodo, kad 
gal Turkija darys žingsnius iš
vijimui Anglijos ir 
iš jos buvusįų plotų 
Irako.

Orlaiviai ar Karo Laivai? .
Dar vis eina ginčas, kas svarbiau: ka

ro laivai ar orlaiviai? Majoras Williams 
šaukia orlaivių. Vokietijos karo specia
listai sako, kad karo laivai atgyveno, nes 
užtenka numesti iš lėktuvo* 1,100 svarų 
bombą ant šarvuočio ir jis daugiau ne
gali kovoti. Kiti specialistai turi vieni 
vieną, kiti kitą nuomonę. Bet kada tas 
ginčas eina, tai Washington© valdžia 
greitai ginkluojasi ant sausžemio, ore ir 
jūroj.

siturintieji, kurie buvo su
sirinkę tos kalbos klausy
tis, labai entuziastingai plo
jo tam darbo žmonių kovos 
šaukliui ir buvo pasiryžę ei
ti paskui jį į demonstraei- 
jas ir kitus išstojimus prieš 
smetonišką diktatūrą.

Paleckis Vadovauja 
Demonstracijai

. .. .Suvalkų. trikampis, kurį 
buvo užgrobę lenkai, o da
bar turi vokiečiai, yra 3,000 
kvadratinių kilometrų didu
mo. Tame plote gyvena 
120,000 gyventojų. Vokieti
jos laikraščiai paskelbė, kad 
Suvalkų kraštas, prijungia
mas prie Rytprūsų. Toliau 
tie patys laikraščiai pabrė
žia, kad tame krašte augi
nama daug bulvių, rugių ir 
daug paukščių, ypač žąsų. 
Kraštas yra žymus savo 
miškais. Kadangi ta sritis 
yra tik skystai apgyventa, 
vokiečiai džiaugiasi suradę 
patogią vietą kolonizacijai.

Žydai iš tos srities jau 
esą iškraustyti. Lietuvių 
ten gyvena nemažai, tačiau 
jiems neleidžiama ten veikti 
nei pasireikšti. Tuoj po vo
kiečių okupacijos ten buvo 
suimti visi .lietuviai inteli
gentai, ypač mokytojai. Vie
ni buvo pasodinti į kalėji
mus, kiti išvežti į darbo sto
vyklas. Daug žinių iš to 
krašto netenka gauti, ta
čiau, kiek girdėti, dalis lie
tuvių dabar jau buvo pa
leista iš kalėjimų ir darbo 
stovyklų. Tačiau lietuviškų 
mokyklų nebeleidžia atida
ryti. Lietuviai negauna lie
tuviškų laikraščių nei kny
gų, negali klausytis Lietu
vos radio. Taigi, jie yra vi
siškai atskirti nuo lietuvos 
ir nuo Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo.

Vokiečių siekiai aiškėjo iš 
jų elgesio. Jie elgiasi taip, 
lyg ten lietuvių visiškai ne
būtų. Visi valdžios įsaky
mai — o jų yra labai daug, 
—skelbiami tik vokiečių ir 
lenkų kalbomis. Taigi, jie 
lietuvių buvimo visiškai ne
paiso, o gal nenori pripažin
ti. Visi valdininkai buvo at
vežti iš Vokietijos ar iš 
Klaipėdos krašto, o viršai
čiais, kurie turi daug teisių, 
yra'paskirti arba vietos vd-l*
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LITHUANIAN POLITICAL PRISONERS 
FREED BY NEW LITH GOVERNMENT

KAUNAS, Lithuania.— — 
Soviet troops of all units of 
the army have passed through 
Kaunas. The entry of the 
Red Army on to the territory 
of Lithuania has brought 
about great animation 
life pf Lithuania.

The Red Army was 
eeted by the soldiers

also 
and

the Lithuanian prisons 
concentration camps.

Fifteen thousand Kaunas 
workers, office employees and 
intellectuals were present at 
the meting. When former 
political prisoners got up to 
address the meeting they 
were accorded a stormy ova
tion and greeted in the Lith-

THE PRISONERS ARE FREE
The Bastilles of Lithuania were opened last week.
For the past fourteen years the prisons of Lithuania 

were filled with hundreds of men and women, the best of 
the youth of the nation.

For the past fourteen years the threat of the dungeon,

MASS MEETING ON 
THE NEW EVENTS 

IN LITHUAIA
officers of the Lithuanian ar-j 
my who were very favorably 
impressed by the military 
technique, training and dis
cipline of the Soviet troops.

uaman, Russian an 
languages.

Fervent 
ing were 
workers, 
actors
whole meeting 
and warmly greeted the So-

speeches of greet- 
then made by the 
teachers, writers, 

and students. The 
unanimouslyPrisoners Freed

A meeting took place in
this city with the former polit- i viet Union and its peace po- 
ical prisoners liberated from licy.

View of Vilnius, now being rebuilt by Lithuania.

What to Do
About the
Alien Bills

Charging that the press has failed 
to give correct-and proper informa
tion concerning the contents of the 
Smith Bill, H.R. 5138, Carey Mc
Williams, chairman of the American 
Committee for Protection of Foreign 
Bom, called upon the Committee’s 
members and affiliates immediately 
to take action to inform the Ame
rican people of the dangerous pro
visions 
which 
Houses

protest meetings on the Issue.
“6—Organizations (trade unions, 

foreign language, church, social, 
fraternal and civil rights organiza
tions) must issue public statements 
on the Smith Bill and the anti-alien 
hysteria, copies of which should be 
sent to their members, to President 
Roosevelt, to their Congressmen, 
and to the newspapers.

“7—Wherever possible, individuals 
and organizations should send deleg
ations to visit their Congressmen 
and to personally present protests on 
this matter.”

of this legislative proposal 
has been passed by both 
of Congress.
Smith Bill provides for the

Mr. McWilliams stated that his 
organization, the American Commit
tee for Protection of Foreign Born, 
is prepared to cooperate in every 
way possible with any organization 
and individual that desires to take 
immediate action for the defense of 
American 
Bill can 
American 
opposition 
stated.

democracy. “The Smith 
still be defeated, if the 
people will voice their 
now,” Mr. McWilliams

The
fining and imprisonment of Ameri
cans convicted of military disaffec
tion and criminal syndicalism of
fenses and- for the fingerprinting 
and registration of non-citizens. The 
bill was amended by the Senate 
after having been passed by the 
House and is now in Conference 
Committee.

The Committee’s statement and 
recommendations follows:

“The American press has entered 
into a conspiracy of silence and 
falsification as part of a scheme to 
strangle American democracy. On 
June 15k the United States Senate 
passed the Smith Bill, H.R. 5138, 
without a record vote. The press 
reported this as a bill for the reg
istration and fingerprinting of nop- 
citizens. The Smith Bill contains 
this un-American proposal for the 
regimentation of the American peo
ple, but it also has military disaf
fection and criminal syndicalism 
provisions with penalties of $10,000 
or ten years in prison, or both, that 
affects directly American citizens 
and non-citizens. This the press did 
not report. Every possible effort 
must be made to defeat this vicious 
legislative attack upon the demo
cratic rights of the American peo
ple. We urge the following actions:

PROGRAM
“1—Organizations and individuals 

must send telegrams and letters im
mediately to the Members of the 
House from their District, to the 
two members of the Senate 
their State, and to President 
sevelt urging the defeat of 
5188.

“2—It is the duty of every news
paper editor and every newspaper 
writer to Inform the readers of his 
newspaper of the dangers to Ame
rican democracy contained in this 
proposal through editorials and in 
the ndws columns of his paper.
/ “8—Organizations and Individuals 
must write to their local English 
and language newspapers demanding j want Jobs, but not in the labor 
that appropriate editorial and news 1 battalions fashioned after the Hitler _______ J____ A- J A^ AU1_ 1.111 A~ 1 M <

Students Assail 
Conscription Plan

American youth is raising 
voice above war drums of the Ad
ministration to protest President 
Roosevelt’s latest compulsory con
scription and forced labor plan to 
shackle the young men and wo
men of our nation to the war pro
gram of wall Street.

Bert Witt, president of the Ameri
can Students Union, told the news re
porters, “We regard conscription 
plans a menace to the entire struct
ure of American democracy, largely 
because it is tied up to the foreign 
policy which each day is bringing us 
closer to war. We are for the de
fense of our country but we do not 
believe that the best defense for A- 
merica* is to lead America on the 
path to fascism.”

Morris Eisenstein, youth director 
of the New York Peace Association, 
in a letter to the President as
sailed this plan as a means of un
dermining "the very foundations of 
our democracy.”

its

from 
Roo- 
II.R.

the 
and 
has

The letter started:
“Young America, faced with 

problems of unemployment 
keeping this *eountry at peace, 
l>een bending all its energies toward
their solution. Five million of us 
are without jobs, not because we 
are lazy, but. because industry has 
no place for us. We are the larg
est single group among the unem
ployed of our country. Our problem 
Is the problem of America’s future, 
Mr. President. We young people

the fear of the firing squad and the drum-head court hung 
over all those who would raise their voices against the in
iquities of the Smetona dictatorship.

Happily, those days are gone.
The Lithuanian political prisoners, symbols of the 

struggle of the Lithuanian people for justice and democracy, 
are free. Their efforts to achieve liberty have borne fruit. 
The lives and years they have given have not been in vain.

In Lithuania the streets are filled with happy people. 
There is no happiness greater than in the overthrow of tyran
ny and the' redress of wrongs.

We, the young Lithuanian people of America, welcome 
our cousins across the sea. We join with them in their hap
piness and joy. We fought with the people of Lithuania for 
the release of these political prisoners.
ures, hsld protest meetings, sent resolutions and 
money. We had faith and our faith was justified.

So we greet you, Lithuanian brothers and sisters
sea. We welcome to a fuller life all you who have felt 
heel of oppression in the struggle for liberty.
Live and fight for a better future for your country as 

do for ours. ‘

is the significance of 
government in Lith-

We collected signat- 
raised

across

questions, and man 
Wed- 
large

What has happened in Lith
uania ?

What 
the new 
uania ?

These
others, will be answered 
nesday, June 26, at a 
meeting to be held at the 
Central Palace Hall, 16 Man
hattan Ave."

the 
the

we

Young America Prepares for 
The Youth Congress in July

afternoon, Ju- 
will govern 

rules of pro- 
by a majority

New Elections in 
Aido Chorus

LITHUANIA’S ACTING PRESIDENT 
EXPLAINS GOVERNMENTS POLICIES

KAUNAS, Lithuania.—In a radio 
address to the people of Lithuania, 
Justas Paleckis, new acting Presid
ent and Prime Minister, explained 
the policies of the new government.

It will, he declared, work for the 
benefit of the Lithuanian people and 
liberate the hundreds of innocent 
people placed in prison by the Sme
tona regime.

“Yesterday,” declared the acting 
President, "a new Lithuanian gov
ernment was formed. It arose on

"The reorganization of the politic
al system which hitherto worked 
against the interests of the people 
will be among the first tasks of the 
government. With this object in 
view the government will annul re
strictive elections to the municipal
ities and other organs of power 
which were carried out by Skučas 
(former Minister of the Interior, 
General Kazys Skučas) in a de
ceptive manner. One of the first 
steps of the new government will be

me ruins oi a regime oasea on vi- to comply with the long-standing 
olence and founded on individual demand to liberate the fighters for 
dictatorship which held sway over 
our people for 14 years. The' re
gime of this dictatorship only served 
the interests of a narrow clique 
whose chief object was personal 
gains and not the welfare of the 
people. The tragic outcome of this 
regime was the ignominous flight of 
the former President and his myrmi
dons from the country.

Peace Policy
“In its foreign policy 

A .. , ... t ‘.government will maintainAmong the speakers will be|^lation5 wjth a|1 sta(es.
R. Matusevičius, a journalist 
who recently arrived 
Lithuania, Anthony 
John Gasiūnas and 
blackas.

The Aido Chorus 
dona Žilinskas will

The program will begin at 
7:30 p. m. and there will be 
no admission charged. Come 
and participate in this cele
bration of a historical event 
—the release of the Lithua
nian prisoners.

from 
Bimba, 

Veto Za-

under Al- 
sing.

M. Petrauskas'
Works Ready

BROOKLYN, N. Y —The works 
of Mr. Petrauskas, famed and be
loved Lithuanian composer, are go
ing to the presses this week. After 
many months of research and collec
tion of material the works of the 
best known of all Lith composers 
are now available to all.

space be devoted to this bill and to 
the attack upon the rights of the 
foreign born Americans.

^‘4-—Every organization must Issue 
a leaflet, either printed or mimeo
graphed, and Insure its wide distrib
ution In the community. Leaflets 

call for protests to President 
elt and to Congress.
Individuals and organizations

program.” \
Condemning conscription because 

it would undermine the American 
standard of living and destroy uni
onism, the letter urged the passage 
of the American Youth Act, contin
uation and enlargement of the CCC 
and NYA without military control, 
as the best way to preserve de
mocracy at home and keep American

the new 
normal 
It will 

consider as its prime task the es
tablishment of really sincere and 
friendly relations with the 
with whom Lithuania has a 
alliance based on a mutual 
ance pact.

For People’s Rights
“The strivings of the new govern

ment will be directed towards fully 
ensuring the people’s rights, towards 
raising their cultural level and well
being, and towards the prosperity of 
the country.

USSR 
stable 
assist-

freedom and the rights of the peo
ple, to close down the privileged 
unions and parties.

ANNOUNCES REFORMS
“Most serious attention will be 

paid to the question of equality of 
nationalities and resolute measures 
will be taken to uproot chauvinism 
and discord between nationalities..

“The government fully shares the 
feelings of the wide masses of Lith
uanian people who have surrounded 
the units of the Red Army of the 
friendly Soviet Union stationed in ' 
our country with attention and 
warm solicitude.

“The government on'its part will . 
take all measures to create the best 
conditions for the Soviet troops in 
the country and 
every assistance.

“In taking up 
government calls 
of the Lithuanian 
imously rally for
behalf of the well-being of our 
beloved fatherland.”

will, render them

its functions the 
upon all citizens 
Republic to unan- 
further work on

American Youth Congress Protests 
FDR’s Compulsory Conscription Plan

To attend the SIXTH AMERICAN YOUTH CONGRESS, 
July 3-7, 1940. . . because in 1940 Europe and the Far East 
are engulfed in War, and the whole world trembles on the 
brink of a Second World War. . . in 1940 the guarantees in 
the Bill of Rights are not yet realized for all of our citizens... 
in 1940 there will be a very important presidential election in 
the United States. . . in 1940, after a decade of great un
employment among American youth, there are STILL more 
than four million jobless young Americans.

On Wednesday, July 3, 1940,S-------------------------------- ----------------
therefore, the Sixth American Youth 
Congress will convene at College 
Camp—Lake Geneva, Wisconsin, 
and conduct its business untill ad
journment on Sunday 
ly 7. The delegates 
themselves by such 
cedure as they adopt
vote and will conduct their dis
cussions in two forms — commis
sions ((round table) meetings and 
plenary sessions.

There will be four commissions, 
each discussing one of the follow
ing topics: jobs, civil liberties, ru
ral problems, and educational op
portunities fon high school students, 
college students and out of school 
youth. Each commission will make 
its own report to the entire Con
gress, and it will be discussed and 
voted upon. A plenary session will 
be held on the question of peace.

American Youth Congress Com
missions in the field of health, hous
ing and recreation will present re
port-summaries of their year’s work 
to the delegates for criticism and 
comment. 

In addition there will 
al symposium under 
“What My Party Has 
Youth in 1940.” Plenary
consider the constitution of the A- 
merican Youth Congress, and other 
organizational problems; resolutions 
and election of officers for the com
ing year.

Besides the business sessions, (the 
Congress will offer a variety of so
cial, recreational and other events. 
There will be an opening reception 
including films, community singing 
and dancing, a Fourth of July cel
ebration and a youth-led Inter-faith 
Service on Sunday.

BROOKLYN, N. Y.—The elections 
of the Brooklyn Aido Chorus were 
held last week and a new executive 
takes over the reins. These are our 
new officers:

Chairman: P. Grabauskas
Vice-chairman: George Kazake

vich
Secretary: Helen Baltrušaitis ' ..
Fin. Secretary: Mary Brown 
Treasurer: Frances Seselgis 
Music Committee: Helen Kaunas 

and Mary Sineus \
Correspondents: Emily Klimas and 

Nick Pakai.
We think they’ll carry on the 

good work of the outgoing executive 
committee.

All those who have collected ad
vance orders for the book are asked 
to please send them in as money is 
needed for the printers. If you have 
not reserved your copy of this valu
able book in advance, do so now and 
be sure of getting a copy of the 
first edition.

The cost per each book is only 
$1.00. All orders and monies should 
be sent to B. Salinaite, 427 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y.

—Committee.

Certain bamboos whose grains are 
used to make bread bloom 
once every 32 years.

only

Some star clusters have 
than 35,000 suns brighter than oūr 
sun.

more

WASHINGTON, D. C.—Nobody in official Washington 
wanted to hear four youth New Yorkers protest against the 
President’s plan to regiment the youth of America with com
pulsory government service.

Representing the 390,0000---------------------- ?--------------
young people affiliated with 
the New York Youth Council’ of 
the American Youth Congress, the 
four New Yorkers tried to get an 
appointment.with the President.

When that was turned down, they 
attempted to see officials in the 
President’s National Defense Com
mittee. But the defense committee 
officials were too busy to see the 
young people.

Finally, they had to lodge their 
protest with a subordinate White 
House employee.

Members of the youth delegation 
were Tom Jones, Brooklyn Negro 
Youth Federation; Jean Horie, Se
cretary of the New York Council 
of the AYC; David Livingstone, Loc
al 65 of the United Wholesale and 
Warehouse Workers, and Wesley 
Nelson, Church of the Master.

The resolution of protest which 
they brought with them charged 
that the President’s program was 
“identical with the methods 
ler.”

democracy can, only be defended by 
the voluntary efforts of 
people.”

a free

Tho Most Widely Spoken Language

of Hit-

SCI

be a politic- 
the theme: 
to Offer to 
sessions will

Not English or French, but Chi
nese!
people.
uage, spoken by 225,000,000. More 
than half the English-speaking peo
ple are citizens of the United States. 
The living English language has ap
proximately 455,000 words, but the 
vocabulary of the average person 
does not exceed 6,000.

Hęre are a few facts to think 
about. If you could jump as far as 
a flea, you could sprint over a 90- 
story building! The flying dragon, 
or lizard, is a reality. The antlike 
termite queen, a giantess among in
sects, lays 4,000 eggs a day!

It is spoken by 475,000,000 
Next is the English lang own 

and
The peanut vine plants its 

seeds in the ground, to ripen 
become new plants. After the flower 
withers, the flower stalk becomes 
elongated and, bending over, pushes 
itself into the ground. Thus the 
seeds mature in the ground at some 
distance below the surface.

Alien Baiting 
A Threat to
Your Liberties .V

inti

Ander-

Athena’s olive tree on the Acro
polis of Athens is still bearing fruit, 
although its age is estimated at 
2,500 years. The olive tree under 
which the Virgin Mary is said to 
have rested on her flight into Egypt 
is still' displayed to travelers near 
Cairo.

Cloves, a spice, supplies an import
ant local anesthetic in dentistry. In 
former 
spiced 
worked

days, human teeth were 
two weeks before being 
on.

total light from stars weThe
can not see is greater .than the 
total light from all the stars we can 
see. However, we are not missing 
much. Even if there were 80 visible 
stars of the. same sjze to each one 
now actually visible, their combined 
light would equal no more than the 
light of the full moon.

The costliest sugar—dextro-ribose 
—costs $1,000 an ounce.

More than a billion stars can be 
seen with a high-powered telescope, 
but only 6,000 are visible on a clear 
night to the naked eye. However, 
since half of these are always below 
the horizon and the stars directly 
above the horizon are usually hidden 
by mist, the naked eye can at best

—o—
The statement issued by 

sembly of the New York 
Congress yesterday read as follows.

“The 390,’000 
organizations 
are loyal to 
determined to 
determined 
peace, 
servation of democracy the defeat 
of President Roosevelt’s proposal to 
regiment the young men and women 
of America in a program of com
pulsory military training and forced 
labor. We regard the plan to dis
cipline the thinking of young Ame
ricans as identical with the methods 
used by Hitler, in destroying 
democracy of Germany.

“Our talents, our energies, 
ideals are at the service of 
American people. We want to work 
to build homes for the homeless, 
hospitals for the sick, to produce 
food and clothing for the needy.”

ATTACK FDR PLAN

the as-
Youth

members of the youth 
whom we represent 

American democracy, 
defend and extend

to keep America at 
We place first for the pre-

the

our 
the

The statement attacked. President 
Roosevelt’s plan because it would 
bar" young people from opportunity 
to obtain training for permanent 
peace-time jobs and would under
mine the trade-union standards by 
creating a Reservoir of forced labor, 
thus reducing the American stand
ard of living. It would destroy the 
vitality- and initiative of young peo
ple and establish domination 
the bodies, minds and lives of 
rican youth.

Instead of the conscription
the New York 'Congress proposed a 
plan to provide jobs and training 
for all young people through 
passage of the American Youth 
and keep the CCC and NYA 
from army control. It urged 
restoration of the Bill of
through cessation of all attacks up
on labor, the foreign-born and min
ority groups, demanding the passage 
of the anti-lynch bill and the Gey
er anti-poll tax bill. It points out 
that the only way to keep Ameri
ca at peace is by halting the large- 
scale preparations for war through 
deliberately created war hysteria, 
vast surpluses of armaments and 
violations of neutrality.

over
Ame-

plan,

the
Act 
free 
the

Rights

“Attempts are being made to dis
rupt American organizations... by 
blaming non-citizens for our diffic
ulties.”

“Non-citizens are being 
from their jobs and ...
by threats of discrimination, 
ation, concentration camps, 
printing and registration ...

Open Letter by: Sherwood
son, Dean Christian Gauss, Dr. 
Frank P. Graham, Ernest Heming
way, Fannie Hurst, Rabbi Edward • 
L. Israel, Bishop Francis J. McCon- 
nell, Eduard C. Lindeman, Dr. Wil- *’*" 
liam A. Neilson and 200 others.

-40—■
Anti-Alien legislation will 

“The clock of American 
back to the Fascist hour 
Hitler and Mussolini.”

“Whenever tnere is a strike 
wo/kers’ rights and for decent 
ditions of living and working, what 
is the first hysterical charge lev
elled against the union man ?... The 
charge is that he is an alien, an out
side agitator, a foreigner come Into 
the community to start trouble. The 
attack on the alien worker is pressed 
by the same sinister groups that 
want to destroy American demo
cracy by destroying the labor move
ment.” JOHN BROPHY.

“Undemocratic proposals unfit tot 
a democracy.

“We call upon you to 
dangerous undemocratic ideas 
tained in this (Dempsby Alien 
and similar legislation now 
the US Senate. We are 
that careful scrutiny will 
that they are in essence and 
undemocratic proposals, unfit 
democracy.”

Open Letter to the US 
initiated by the NECDR and 
by: Jerome Davis, J. B. S. 
man, A. Philip Randolph, 
binson, Rose Schneiderman 
Garrison Villard, Max 
ton Sinclair, Rabbi Herbert S 
stein, Sidney Hillman and 27

Reid

Bills“These bills (Raynolds 
registration and 
aliens! would constitute a 
ous step toward 
citizens. Once applied to 
is likely to be only a 
when some similar measure 

to citizens.” 
FRANCES

Secretary of

plied

inGibralter, famed stronghold, now being eyed by Italy 
b strucffirle for control of the Mediterranean.

PERKIi

The Heaviest Man

heaviest man on recoi 
Lambert of Leicester,

The 
Daniel ______ ,
land, who died in 1809 at the 
of 40 weighing 739 pounds.
waistcoat, now in English mus

In conclusion the statement point-measures 102 inches around 
ed out that “we are convinced that waist.
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Vokiečių armija įžygiuoja į Paryžių, Francijos sostinę.

“Keleivis” Melus Įtalpino, Bet 
Atsakymui Vietos Nedave

Žemiau telpąs atsakymas, su 
• mažyčiais skirtumėliais, buvo 

pasiustas “Keleiviui,” bet 
vietos jam nedavė. Girdi, 
lite parašyt tik trumputį 
reiškimėlį, kad “Keleivyj” 
apie jus buvo rašyta.

jis 
ga- 
pa- 
ne

BROLIS NE GYVENIMĄ 
SESERS SUARDĖ, BET 
NUO BEPROTNAMIO 

JĄ IŠGELBĖJO

16Šių metų “Keleivio” No.
Dalyką žinančio 
antrašte “Brolis

tilpo tūlo 
straipsnelis
Suardė Sesers Gyvenimą,” ku
riame visa įvykio eiga pa
duota išvirkščiai, melagingai. 
Trumpai suglaudus, Dalyką 
Žinantis sako:

Connecticut valstijos tabako srityj, 
prie Broad Brook miestelio, per 24 
metus gerai gyveno šeima lietuvių 
ūkininkų. Bet moters broliui, kuris 
dirba “Laisvėj,” kažin kodėl nepati
kęs švogeris, ir jis pradėjęs seserį 
kurstyt, kad vyrą pamestų ir va
žiuotų pas jį gyvent Brooklyn©. Tuo- 
mi seseriai galvą apsukęs, ir dėl to 
Šeimynoj prasidėjus nesantaika. Nors 
vyras ūkį buvęs pirkęs dar vaikinu 
būdamas, bet dėl ramybės pusę už
rašęs pačiai. Tada brolis dar labiau 

* pradėjęs sukti seseriai galvą. Jai 
palikęs ir vyras apsileidęs ir stuba 
senas laužas. Vyras užtraukęs pa
skolą ir pastatęs naują stubą. Bet 

4’ - nei tas negelbėjęs. Moteris griež
tai atsisakius su vyru ilgiau gyvent 
ir per teismą pareikalavus savo da
lies. Dėl Jos lengvo būdo, teismas 
paskyrė legal) globėją Jos turtui. 
Brolis piršęsis, kad jį globėju pa
skirtų; bet teismas jį atmetęs, nes 
Jis atsisakęs užsistatyt reikiamą 
kauciją. Tada brolis nepriėmęs nei 
sesenų be pinigų. Dabar vargšė mo
teris neturinti kur galvą priglausti.

Tai yra arba negudraus žmo
gaus raštas už “nagradą,” arba 
nepadorus krimstelėjimas politi
niais sumetimais, nes ten pat 
pabrėžiama, kad kalbamos mo
ters brolis dirba “Laisvėj.

Pirmiausiai, netiesa, būk vy
ras ūkį pirkęs dar vaikinu bū
damas. Juodu apsivedė ir net 
trijų sūnų susilaukė dirbdami 
pas kitus ūkininkus. Ūkį nusi
pirko net po apie 6 metų po 
apsivedimo. Ir kadangi jį pir
ko karo metu, o karui pasibai- 

,gus tabako kainos smarkiai nu
puolė, tai trumpu laiku jiem te
ko įsiskolint net apie $3,000. O 
čia dar susilaukė ir 4-to kūdikio. 
Moteris, nors pulką mažyčių au-

užsistatyt reikiamą kauciją. Gi 
buvo kaip tik atbulai: Seseriai 
rengiantis važiuot gyvent pas 
mane, pats teismas per josios 
advokatą manęs laišku užklau
sė, ar aš sutinku imt atsakomy
bę kaip legalis globėjas. Atsa
kiau, kad sutinku, ir buvau juo- 
mi paskirtas. Turiu ir reikiamą 
teismo certifikatą, ir kaucijos 
čertifikatą, ir sesers pinigų ban
kinę knygutę savo vardu. Jei 
Dalyką žinančiam rūpėjo teisy
bė, tai jis čia suminėtus faktus 
turėjo ir lengvai galėjo pati
krint bylos rekorduose jam ži
nomam teisme pirm pradėsiant 
ką nors apie tai rašyt.

Pas mane Brooklynan atva
žiuot ir apsigyvent sesuo ren
gėsi todėl, kad jos advokatas 
manė, jog tuo būdu teismas ir 
miestelio valdžia paliuosuos ją 
nuo “globos” ir atiduos pinigus 
jai pačiai. Aš gi, teismui rei
kalaujant, jos turto globėju būt 
sutikau tuo sumetimu, kad tas 
jai nors nieko nekainuos. Pir
masis globėjas kelių mėnesių 
laiku “išglobojo” porą šimtų do
lerių. Ilgainiui pati ta “globa” 
jos mažą turtelį būtų visą “su- 
globojus.”

Bet šlykščiausiu melu yra tas, 
būk aš sesers be pinigų nepriė- 
męs. O buvo ve kaip: Kai nu
važiavau ją parsivežt, tai ji pa
sisakė, kad tūlas žymus asmuo 
jai griežtai patarė dar palaukt 
ir šia proga su manim pasitart 
apie atnaujinimą bylos dėl nu
ėmimo nuo jos turto vyro už
trauktosios “globos”; taipgi kad' 
nepraradus savo kaip tos vietos 
senos gyventojos teisių. Tą pa
čią dieną susisiekėm su jos pa
tarėju ir su jo pasiūlytu advo
katu ir nusitarėm bylą 
jint, seseriai pasiliekant 
ties miestelio ribose.

atnau- 
to pa-

ByląKaip Man Teko j Tą 
Įsikišt?

Kiek man žinoma, jųjų ne
santaika pasireiškė ir čiukuro 
pasiekė tada, kai aš pas juos 
ne tik nesilankydavau, bet nei 
negalėjau lankytis, nes tuo lai
ku gyvenau ne Brooklyne, o 
Chicagoj, ir su jais nesusiraši- 
nėjau (abu beraščiai). Tik kai 
po pustrečių metų jų nemačius

gindama ir stubos ruošą atlik- nuvykau juos aplankyt, tai vy- 
damą, dar turėjo sykiu su vyru ras pasisakė, kad tarpe jų ne- 
dirbt ir lauko darbą; o savo ma- ,^ris
žo ūkio darbus nudirbus, vai- ]<a(j ga, jau negrįšianti. 
kus palikdama vienus, ji eida
vo dar pas kitus ūkininkus dęs seserį išklausiau ir jos pa- 
uždarbiaut, kad tik iš skolų išsi- 
krapščius. Ir tas katorginis gy
venimas pakirto josios sveikatą.

Negudrios rūšies melu yra ir 
tas, būk aš seserį kursčiau vyrą 
pamest ir važiuot gyvent pas 
mane. Ir kokis gi būtų buvęs 
man išrokavimas gražiai su vy
ru gyvenusią seserį nuo vyro ir 
Sketurių kūdikių atskirt ir be 
nieko ją pasiėmus užlaikyt? O 
juk Dalyką žinantis nupasako
ja, būk aš ją kursčiau atsiskirt 
dar pirm užrašymo jai pusės 
Ūkio! <

Melu yra ir tas, būk seseriai 
nuėjus į teismą dėl savo dalies 
aš piršausi, kad mane paskįrtų 
jos turto globėju, ir kad teismas 
mane -atmetęsf-ftes aš atsisakęs

santaika, kad moteris išvažiavu
si į Massachusetts pas tetą ir

Nuvažiavęs pas tetą ir ten ra-

stubos savo tūkstantinę taupi- 
nių, tai reiškia, ,kad ji ne skirtis 
nuo šeimynos rengėsi, bet ir gy
venimą baigt prie jos norėjo.)

Nepaisant jos skundų, griež
tai patariau jai būt nuolaidžia, 
jokių reikalavimų nestatyt, nes 
jai geros išeities nėra.

Ne po ilgo gaunu laišką nuo 
sesers jau iš namų. Skundžiasi, 
kad su ja namuose elgiamasi 
taip, kad jai ilgainiui teksią iš 
proto išeit. Priduria, kad vy
ras giriasi esąs padaręs taip, 
jog ji dabar jau nieko neturinti. 
Buvus patarimo pas advokatą.

Tuoj gaunu laišką ir nuo jo
sios advokato. Sako, kad ant 
mano sesers, kaip ant nesveika- 
protės (“an incompetent per
son”), .dalies užtrauktas legalis 
globėjas (conservator). Reikią 
vežt ją pas protligių specialistą, 
gaut jo “affidavitą”, pristatyt 
jį teismui ir reikalaut paliuo- 
suot ją nuo “globos.” Klausia, 
ar sutinku jos bylą finansuot, 
Atsakiau, kad sutinku.

Daktaro liūdymas buvo geras. 
Ji esanti normali ir jokios glo
bos jai nereikia. Teismas pa
tvarkė, kad moteris gali išeit 
gyvent kitur, o vyras turi mokėt 
jai po $8 savaitei. Bet nuo 
globos jos vistiek nepaliuosuoja.

Moteris išėjo gyvent kitur. 
Vyras pradžioj užlaikymą mokė
jo, bet tuoj paliovė. Sodinį jį 
kalėjimai!? Kam iš to nauda? 
Teismas patvarkė, kad jie vėl 
sueitų bent poros mėnesių iš
bandymui. Suėjo. Bet vėl sesers 
skundas, kad dabar vyras jau 
neprileidžia jos nei prie pečiaus, 
nei prie stalo. Tik šeimai išėjus 
ji galinti susigraibyt šio-to už
kąst. Pinigų nei cento neduodąs 
ir krautuvininkam uždraudęs 
jai .ką nors duot ant knygutės. 
Sykį jai priėjus prie pečiaus 
gamint pietus ir perspėjus vyrą 
jos neliest, jis išėjęs į miestelį, 
parsivedęs du policistu ir parei
kalavęs ją išvežt (mat, jau už- 
rekorduota ir “globojama” kaip 
nesveikaprotė). Policistai prie
varta ją aprengę ir nuvežę į 
teismabutį. Ten tuoj pribuvęs 
ir daktaras. Išklausinejus ją vėl 
sugrąžinę namo. Bauginasi ji 
man laišku, kad vyras rengiąsis 
ją .kur tai išsiųst.

Viskas rodė, kad vyras tiesė 
kelią jai į beprotnamį. Ir to
dėl man buvo reikalo rimtai s,u- 
sirūpint jos likimu, čia man bu
vo svarbu ne išspręst, kuris jų 
kaltesnis dėl nesantaikos, bet 
pagelbėt surast išeitį iš tos pa
dėties.

Kadangi vyras moteriai atski
rai gyvenant užlaikymo nemo
kėjo, o namai jai virto ne tik 
kalėjimu, bet ir pavojum pa
tekt į beprotnamį, tai jai -pri
siėjo reikalaut savo dalies ir vėl 
išeit gyvent atskirai.

Jos dalis buvo įkainuota ant 
19 šimtų, bet gauta 17 šimtų. 
Tačiau byla suėdė veik du treč
daliu jos dalies.

Paėmus kitą advokatą, byla 
tapo atnaujinta, kad išreikalaut 
paliuosavimą moters nuo “glo
bos.”

Nors bylos procedūroj teis
mas moterį traktavo ne kaip 
“incompetent,” o kaip “incap
able,” bet nuo “globos” vis dar 
nepaliuosavo; reikalavo, kad ji

sakojimus.
Tik čia ir pirmu sykiu ji man 

pasisakė ir tą, kad pusė ūkio 
yra užrašyta jai. Tai buvę pa
daryta stubos statymo laiku, ke
li metai tam atgal. Ji pas kitus 
farmerius bedirbdama turejusQdar sykį pasiduotų_ to paties 
susitaupius tūkstantį dolerių. 
Vyras reikalavęs atiduot, jam 
tą tūkstantinę užbaigimui stu
bos. Ji sutikusi, bet pareikala
vusi užrašyt nuosavybę ant 
abiejų. Ir tatai be ginčo buvę 
padaryta. Dabar, girdi, neturiu 
nei cento, nei sveikatos, nei šei
mos pagarbos. Vyras automobi
liais palenkęs vaikus savo pu
sėn. Visi vaikai uždarbiaują, 
trys turį po automobilį, ūkis iš
mokėtas, vyras turįs pasidėjęs 
18 šimtų dolerių, o reikalui kvo- 
terio negaliu išsiprašyt. Per 3 
metus negavau poros čeverykų. 
Vaikai už burdą gal moką tėvui.

daktaro tyrimui. Ji nuvažiavo 
pas tą patį daktarą ir dėl visko 
pasidavė dar ir kito specialisto 
tyrimui. Abiejų “afiidavitai” 
geri. Ir galop nelaimingoji 
moteris nuo globos paliuosuota 
ir jos likusieji pinigai pervesta 
jos 'valiai.

Moteris mano, kad vyras pra
dėjo su ja elgtis kaip su verge 
dėl vienos iš sekamų dviejų, o 
gal dėl abiejų, priežasčių: (1) 
Kad ji jau negali sunkiai dirbt. 
(2) Kad vyras graužėsi užrašęs 
ūkį ant abiejų (dėl to jis tan- 

metus negavau poros čeverykų. .kiai jai išmetinėjo).
Vaikai už burdą gal moką tėvui. Pasakykit, skaitytojai, ko ver- 

(Ir jeigtrmoteria atidavė ant tas būtų buvęs brolis,-jei jis būv

Pastabos
ėmė visas teises, parlamento 
atstovus areštavo ir penkis 
sušaudė būk tai už šalies iš
davystę.

vis- 
že-

pa- 
bu-

* —o—
Ar Francijos liaudis gali ko

voti karo fronte prisiminus 
savo valdžios darbus, savo 
valdžios žiaurumą? Ne! Fran- 
cija turi kariuomenės, turi 
amunicijos, su noru ji galėjo 
ir gali atsilaikyti prieš priešą. 
Bet Francijos valdžia prarado 
visą pasitikėjimą savo liau
dyje pirma, negu ji pradėjo 
kariauti su Vokietija.

Tame randasi visa paslap
tis Francijos tragiško likimo. 
Dabar jau nė Dėdė Samas jos 
neišgelbės, nesvarbu, kas 
Franciją valdys, pakol Franci-

šymo valdžios, kad statytų na
mus North Side j. Tarpe kalbė
tojų buvo ir miesto “koncilme- 
nas” Ivens, kuris aiškino prie
žastis, kodėl dar negalima bū
davot! pigius namus, kurie 
taip labai reikalingi darbi
ninkams. Sakė, kad savininkai 
perbrangiai nori už žemės plo
tus, kitas dalykas, tai kon
gresmenas R. Corbeta Harris- 
burge balsavo prieš statymą 
pigių namų. Jis ragino publi
ką reikalauti, pagelba petici-1 Clanson. Jis kalbėjo daug, 
jų ir protestų, kad tas, darbas (Tesą ant 5-ta puri.)

būtų varomas pirmyn.
Daug klausimų buvo pasta

tyta kalbėtojams; kokiomis 
sąlygomis galima būtų randa
vote valdžioj namus, kaip jie 
būna įrengti, kiek yra namų 
budavojama kituose miestuose 
ir panašių.

Birželio 16, buvo prakalbos 
socialistų demokratų federaci
jos, West Parke, N. Sidėj. 
Kalbėjo iš New Yorko August

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Šitas Francijos tragiškas 
incidentas bus įrašytas Fran
cijos istorijon ir nebus pa
mirštas, kol francūzų tauta 
gyvuos, šitos tragedijos svar
biausia priežastis puola pačiai 
franęūzų valdžiai. Viena, ji 
klausė ir laikėsi Anglijos po
litikos; kita, ji kėlė savo gal
vą perdaug aukštai, o pati 
buvo apjakus ir paskendus iš
didumo, galingumo konvulsi
joj. Su francūzų. darbo liau
dies faktais ji visai nesiskai
tė. Kas buvo liaudiška, ji 
ką kojom sutrempė ir su 
me sumaišė. 

—o—
Prieš prasidėsiant šiam 

sauliniam karui, Franci joj
vo išsivystęs plačia papėde 
bendras frontas. Kas šutvė- \jos liaudis susitvarkys. Nėra 
re bendrą frontą, jei ne dar
bininkai, kurie randasi karo' 
fronte? Komunistu Partija 
turėjo kelis šimtus tūkstančių 
narių, jų laikraštis “LTIuma- 
nite” turėjo virš pusės mili
jono skaitytojų. Darbininkų 
unijos ir jų organizacijos bu
vo gana turtingos ir stiprios. 
Ta organizuota ir progresyviš- 
ka darbo liaudis iš savo tarpo 
išrinko 60 komunistų atstovų 
į prlamentą. Daugely miestų 
ir miestelių bendras frontas iš 
savo tarpo išrinko komunistus 
ar progresyviškus žmones tų 
miestelių majorais ir taip to
liau.

abejonės, kad Francijos liau
dis sutvers naują Franci ją ant 
naujų pamatų.

—o— 
metais Amerikos ban- 
paskolino Mussoliniui-
12,000,000,000 lirų

Francijos valdžia darė 
karui? Pirmiausia ji 
ant komunistų, kimšo 
kalėjimus, į koncentra-

kilus
puolė
juos į
ei jos kompes. Spaudą visiškai
panaikino. Organizacijas veik 
visas padarė raudonomis ir at-

1934 
kieriai 
Italijai 
budavojimui ir auginimui ita
liško fašizmo.

1936 metais Chamberlainas 
ir Daladieras širdingai sveik- 
no Italijos-Vokietijos sutartį 
prieš Sovietų Sąjungą. Dabar 
jiem abiem teko paragauti tų 
pasmirdusių kiaušinių ir būti 
išspirtais iš taip aukštų vietų.

—o—
Franco prie petinio Franci

jos rubežiaus turi sutraukęs 
vieną milijoną kareivių. Ponas 
Rooseveltas prisidėjo išauklėti 
Franco armiją, atsisakydamas 
pašalint embargo nuo Ispani
jos laike civilio karo.

Pacific.

Vilnius — Lietuviškų 
Laikraščių Aukletuve
Vilnius.—Vilnius yra ne tik 

pirmosios lietuviškos knygos 
lopšys, bet, po Tilžės, ir lie
tuviškų laikraščių išbujojimo 
centras, žymesnės periodikos 
pradžia Vilniuje skaitoma nuo 
1904 metų, kai i^eterburge 
ėjusio periodinio laikraščio 
“Lietuvių Laikraštis” artimie
ji bendradarbiai susirūpino 
Vilniuje leisti didesnį dienraš
tį. Jų paskatintas tuometinis 
lietuvių veikėjas inž. Petras 
Vileišis savo lėšomis 1904 m. 
lapkričio mėnesį išleido “Vil
niaus žinias.” Dienraštis turė
jo pasisekimą visų pažiūrų 
lietuvių tarpe ir per trumpą 
laiką išaugo taip, kad jau 
1906-1907 m. turėjo apie 2,- 
000 nuolatinių skaitytojų, bet 
kai kurioms grupėms pradėjus 
naująjį laikraštį boikotuoti .jo 
tiražas krito iki 700 egzemp
liorių ir laikraštis pagaliau 
turėjo likviduotis. Kitas iš 
daugiau pasižymėjusių perio
dinių . leidinių buvo laikraštis 
“Viltis,” kuris pradėjo eiti 
1907 m. ir buvo redaguoja
mas A. Smetonos. Nuo 1909 
m. birželio 6 d. pradėjo eiti 
dienraštis “Lietuvos žinios,” 
kurio bendradarbių eilėse bu
vo F. Bortkevičienė, Dr. K. 
Grinius, M. Šleževičius, St. ši
lingas, o laikraštį redagavo ir 
pasirašė leidėju Jonas Vilei
šis. Iš savaitinių pirmasis 1905 
m* pasirodė “Lietuvos ūkinin
kas,”: kuris nuo 1909 m. pra
dėjo leisti- priedą “Sveikata,” 
o “Lietuvos 
m.—priedą 
vėliau buvo 
ti atskirus
tus žurnalus 
“Sveikatą” šiandien pavaduo
ja populiarus žurnalas “Me
dicina,” o kitas “Lietuvių ūki
ninko” priedas “Jaunimas” ir 
šiandien atskirai tebeina. 1910 
m. M. Biržiška pradėjo leisti 
žurnalą laikraštį “Visuome
nė,” o G. Petkevičaitė moks
lą einančiam jaunimui skiria-

mą “Aušrinę.” 1911 m. M. 
Šleževičius išleido kooperaci
jai propaguoti skiriamą laik
raštį “Bendrija,” kurio tęsinys 
dabar yra populiarusis koope
racijos žurnalas “Talka.” Tais 
pat 1911 m. pasirodė kun. 
Kraujalio redaguojamas laik
raštis “Aušra,” kurio paskir
tis buvo rūpintis religiniais 
jaunimo ir suaugusiųjų reika
lais. 1912 m. išėjo “Naujoji 
Srovė,” aplink kurią būrėsi 
vad. pažangiosios jaunosios 
pajėgos. 1913 m. Vilniaus 
lietuviai literatai, Liūdui Gi
rai vadovaujant, išleido lite
ratūros ir dailės laikraštį 
“Vaivorykštę”, o 1914 m. sau
sio 5 d. pasirodė pirmasis 
“Vairo” numeris, kurio redak
torium buvo A. Smetona, o 
bendradarbių tarpe — M. ^Y- 
čas, Kymantaitė - Čiurlionienė, 
Vydūnas, Penkaitis, kun. Ste
ponavičius ir kt. Periodinės 
literatūros tarpe svarbią vie
tą užėmė 1912 - 13 m. ėjęs 
fnetraštis - almanachas “švytu
rys,” kurio redaktoriumi buvo 
J. Rinkevičius. Po Didžiojo ka
ro pertraukos 1917 m. Vilniu
je išėjo pirmasis dienraštis 
“Lietuvos Aidas” ir savaitraš
tis “Darbininkų Balsas.

Pittsburgh, Pa.
te- 
lie-

Žinios” nuo 1910 
“Mokykla,” kuris 
paskatinimu leis- 

pedagogikai skir- 
ir laikraščius.

tų atsisakęs seserį iš tos padė
ties gelbėt?

> “Laisvėj” Dirbąs 
Nelaimingosios Brolis ir

------Nelaimingoji —Moterisv

Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
£ę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVE”
427 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

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 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

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

Visokios Žinios
Sekmadienį, birželio 16, 

ko būti išvažiavime jaunų 
tuvių, keturių bažnytinių cho
rų, Lietuvių County Kliubo 
farmoj. Parengimu daugiau
siai rūpinosi lietuvis advoka
tas Shulc ir keturių parapijų 
vargonininkai. P a r e n g imas 
jaunų atletų naudai.

Išvažiavimas buvo skaitlin
gas, dalyvavo apie trys tūks
tančiai žmonių, nes rinkosi iš 
visos apylinkės, o daugiausiai 
jaunimo. Programą pildė šeši 
chorai. Dainavo didžiumoj ge
rai, dainos publikai patiko. 
Buvb lošimas bolės ir dovanų 
$100 išleidimas. \Patarnavo 
.publikai jaunimas. Išvažiavi
mas tęsėsi iki vėlyvos nakties.

Pirmadienį, birželio 17, 
West Parke buvo Workers Al
liance viešos prakalbos-disku- 
sijos, žmonių susirinko daug. 
Buvo iškelta labai daug svar
bių klausimų, kaip tai, pra:

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svori ir kalnas.

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



Laisvoji
Užsibaigus Mokslo Metams
Mokyklos užsidarė, moky

tojai išsiskirstė. Tūkstančiai 
studentų tapo įvairais profe
sionalais: daktarais, advoka
tais, inžinieriais, mechanikais 
ir kunigais. Jie visi apleido 
mokyklas su didžiausiu trium
fu. Ir kodėl ne ? Prie kiekvie
no pavardės prisisegė garbės 
simbolas: daktaras, profeso
rius, advokatas, mechanikas ir 
tt. Ne tik jiem džiaugsmas, 
bet džiaugsmas ir visai šaliai. 
Kuo šalyje didesnė šviesunų 
armija, tuo laimingesnė šalis. 
Žodžiu sakant, viso gyvenimo 
reikmenys ir kultūra greites
niu tempu kyla augštyn.

Tie, kurie dėl tam tūlų prie
žasčių nebaigė mokyklų (neiš
laikė kvotimų), grįžo nuliūdę 
ir parnešė į namus panieką— 
šeimas sujaudė.

Bet ne rožėmis iškloti ke
liai laukia ir tų, kurie su tri
umfu grįžo į namus. Prie da
bartinės sistemos jie da sutiks 
daug vargo ir nusivilimo. Iš 
daugelio pašauktų bus mažai 
išrinktų. Kitiems reikės pa
keisti titulus ir dirbti ne savo 
darbą.

Šį metą baigė augštesnes 
mokslaines (high school) dau
giau, kaip šeši šimtai tūkstan
čių mokinių per visą šalį. Jų 
problema visai skirtinga. Jie 
stovi tam užburtam rate, iš 
kurio keliai veda į įvairias in
dustrijos ir profesijos šakas. 
Šiame skaičiuje (užburtame 
rate) randasi ir vienas šių žo
džių rašėjo jaunuolis. Kiekvie
nas tėvas-motina trokšta, kad 
jų sūnus-duktė eitų tuo keliu, 
kuriuo atsiektų didžiausią lai
mę. Ot, čia lieka ši paini pro
blema išspręsti, kad nebūtų 
nuostoliai vaikams ir tėvams.

Čia noriu paduoti tik vieną 
jvykį iš daugybės tokių įvy
kių. Pora metų tam atgal ma
no švogeris išleido savo An
tanuką mokytis į lietuvių ko
legiją, Marianapolyj, Conn. 
Leisdamas Antanuką tėvas 
nusitarė, kad jeigu Antanu
kas eis ant kunigo, tai jis 
dirbs, kiek tik išgalės. O jei
gu bus reikalas, tai visą turtą 
tam reikalui pašvęs. Už kole
giją reikia mokėti keturi šim
tai dolerių metams. Mokino 
“gerai.” Antanukas, būdamas 
Kolegijoj, dvi dienas į savaitę 
dirbo ant ūkės, o likusį laiką 
“mokslines.” Du metu išbuvęs 
šiemet baigė mokslą, bet į ku
nigus nusitarė neiti.

Dabar Antanukas norėtų 
studijuoti aviaciją, bet tėvas 
užkeikė ir tokiam mokslui ne
duos nei cento!

Kokia tai ironija ir nuosto
liai tėvams! Jiem kainavo An
tanukas apie penkiohką šim
tų, o jis dabar nebus kunigu! 
O kas svarbiausia, tai kad 
“visos” familijos “garbę” 
margis nusinešė. Na, o Anta
nukas išmoko tiek, kad da 
abejojo, ar per “gradžiueišin” 
pataikys pabučiuoti vyskupo 
žiedą!

Dėl ko taip įvyksta? Kas 
kaltas? Ką turime žinoti, kad 
taip neįvyktų? Visų pirmiau
sia, mes susipažinkime su An
tanuko tėvo gyvenimu. Tai be 
galo geros širdies žmogus. 
Sveikatą turėjo lietuviško mil
žino. Atvažiavęs į šią šalį, vi
sas laikas dirbo ir dirbo ang
lies kasyklose. Nemoka' nei 
žodžio paskaityti. Viską, ką 
jis žino, tai anglies kasyklas 
ir bažnyčią. Kuomet suvargęs 
jis nueina į bažnyčią, tai, jo 
manymu, kunigo luomą yra 
viena iš geriausių ir pelnin
giausia. Jis negali įsivaizduoti, 
kodėl Antanukas atsisako būti 
kunigu. Jis nesupranta, kad 
jo vaikai yra nauja karta ir 
kad jie auga ne svetimoj ša
lyj, bet savo. Jis nesupranta, 
kad Antanuko jaunoji siela su 
orlaiviu kyla į augštumą-dau- 
sas ir nardos debesyse, it spor
tininkas Alpų kalnuose. Tai ar 
galima norėti, kad tokia jau
na siela užsidarytų tvankiame 
kambaryj ir kalbėtų kunigų 
teologiją — nebūtų šventŲjy

Sakykla
gyvenimus, šis “mokslas” be 
galo yra monotoniškas ir jis 
studijuoti tai didžiausias ab
surdas. Pagaliau, jis jau yra 
atgyventas ir jis drimba, kai 
šalnos pakąstas lepšys. Jeigu 
mokinys, su šiuo “mokslu” su
sipažinęs, nusikrato jo į laiką, 
tai reikia atminti, kad tokio 
mokinio yra tyras protas ir 
jam reikia atiduoti didelis 
kreditas.

Pagaliau, nereikia įsivaiz
duoti, kad kunigo biznis yra 
dabartiniu laiku pelningas. At
bulai. Dabar kunigų yra dide
lis perteklius ir vietom gyve
na pusbadžiai. Po ranka turiu 
nusiskundimų, kad lietuviai 
kunigai, neturėdami vietų lie
tuviškose parapijose, iškeliami 
į airių parapijas ir ten jie pus
badžiai gyvena. O antrą ver
tus, šiandie į kunigus žiūrima 
ne su pagarba, bet su panie
ka, kaipo į darbininkų išnau
dotojus.

Advokatų profesija irgi da
bartiniu laiku nėra pelninga, 
nes jų perdaug yra ir vis dau
gėja. 1939 metais tik vienoj 
Bostono miesto rotužėj (city 
hall), iš WPA buvo atsiųsta 
septyniasdešimts aštuoni advo
katai, kad perkratinėtų senas 
statistikas (rekordus). Taigi, 
jie visi skaitomi bedarbiais. 
Na, o katrie da nėra ant pa
šalpos, tai jų įeigos nukritu
sios net iki penkiolikos dolerių 
į savaitę.

Su daktarais tas pat. Jų yra 
perdaug. Pats daktaro moks
las yra ilgas, sunkus ir per
daug brangiai atsieina. Kas 
yra svarbiausia, kad dabar ne 
visi baigę daktaro mokslą 
gauna leidimą savo profesiją 
praktikuoti. Mass, valstijoj iš 
šimto baigusių tik šešiasde
šimts nuošimčių tegauna leidi
mus pratikuoti, o keturiasde
šimta nuošimčių atmetama, 
nes per didelis daktarų per
teklius. Prie dabartinio indus
trijos plėtojimosi, tai yra len
gviausia, pigiausia ir šviesiau
sia ateitis, tai mechanikų ir 
amatninkų. Dėl to, kad dabar 
visa industrija yra sumechani- 
zuota ir kuo toliau, tuo dau
giau mechanikų bus reikalin
ga. Iš kitos pusės, čia jaunoji 
karta pilnai pasitenkina ir 
niekad jų nepalies politinė 
depresija, nes tik jiem pri
klauso visa industrija ir jos 
pakeitimas.

Tėvai ant šio principo turė
tų apsistoti ir dėti visas pa
stangas, kad jų vaikai įsikin
kytų į mechaninę industriją.

Tiem, kurie jau šį metą gavo 
profesijų laipsnius, nuo save 
linkiu gero pasisekimo ir po
draug atminti tą, kad užbaigę 
šiuos mokslus jaustųsi, k a d 
da tik pradėjo mokintis. Taip 
jausdami, jie pasieks savo pro
fesijos viršūnę.

Jaunutis.

Waterbury, Conn.
Įspūdžiai iš atsibuvusio pik
niko New Havene birželio 16 
dieną. Piknikas buvo LLD ir 

LDS apskričių
Iš Waterburio išvažiavome 

busas ir keletas mašinų 1:40 
vai. po pietų. Važiavau buse 
su Vilijos Choro nariais. Ima 
virš valandos laiko pasiekti 
pikniko vietą Indian Grove. 
Bet kaip busas pasileido kelio
nėn ir choras pradėjo dainuo
ti, tai rodosi, kad tik dešimtį 
minučių tevažiavome.

Įvažiavom į pikniko vietą, 
bet parke publikos nesimato. 
Pirmiausia sutinku J. J. Moc- 
kaitį iš Bridgeporto ir klau
siu, kur publika. Sako, “drau
ge, einam pakalnėn, ten ba
ras, kuknia ir šokiams svetai
nė.” Ten ir numaršavome. Ra
dome šeimininkes dirbant, 
triusiant, gaminant valgius.

Pasitinku draugus iš Hart
fordo. Bešnekučiuojant, pri- 
būna busas iš Torringtono. Ja
me atvažiavo Aido Choras. 
Tuojaus pribūna busas ir iš 
Hartfordo ir Laisvės Choras ir 
orkestrą. Jau ir publikos pa
daugėjo. Pradeda draugai bū
riais sueidami diskusuoti. Kai 
kurie per radio girdėjo nau
jienas apie Lietuvą. Kiti skai
tė spaudoje.

Vieni reiškia mintis, kad 
Sovietų Sąjunga gerai padarė, 
padarydama griežtus žings
nius prieš Lietuvos fašistus. 
Kiti draugai sako, kad per il
gai su 'jais elgėsi nuolaidžiai. 
Dar kiti draugai sako, šiandien 
esame linksmi ir jaučiamės, 
kad atėjo ta valanda, kada 
mūsų broliai bus paliuosuoti 
iš koncentracijų ir kalėjimų. 
Visi sako, šiandien bus kalbė
tojas drg. Gasiūnas. Jisai pa
aiškins plačiau, nes tos žinios 
per siauros. Visi laukė iki 
6 :30 vai. vakaro. Po tam pra
sidėjo programa. Vilijos Cho
ras iš Waterburio sudainavo

keletą dainų. Po tam Aido 
Choras iš Torringtono daina
vo. Choras susideda iš jaunuo
lių, gerai sumokintas ir gra
žiai sudainavo. Publikai labai 
patiko. Paskui dainavo Lais
vės Choras iš Hartfordo. Apie 
šitą chorą tai nereikia net nė 
kalbėti. Jis visuomet atsižymi. 
Tai puikus choras, gerai išla
vintas, turi gerų, tvirtų balsų. 
Galima klausytis valandų va
landas. Jam vadovauja drg. 
Visockis.

Dar prieš atidarant progra
mą, Visockio jaunuolių orkes
trą sugrajino porą kavalkų.

Piknikas baigėsi gražioje 
nuotaikoje. O mes ir vėl grį
žome busti namo, Vilijos Cho
rui dainuojant.

W ate'rburietis.

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

PITTSBURGH. PA.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

apie viską, bet jokios rimtos 
išvados nepadarė. Niekino So
vietų Sąjungą, puolė Vokieti
ją, Italiją ir kad sustabdyti 
karą, tai ragino stoti į jo at
stovaujamą socialistų federa
ciją. Publikos buvo mažai. Su
sirinkimas nepavyko.

Vietos kapitalistų laikraštis 
“Pittsburgh Press” jau pradė
jo talpinti vardus piliečių, ku
rie pasirašė ant blankų, kad 
pastačius Komunistų Partijos 
kandidatus Pennsylvania vals
tijoj. Tai Dies komiteto darbas, 
kad nugąsdinus piliečius, kad 
atgrasinus nuo pasirašymo 
ant blankų, žinoma, tą pama
tę, daugelis nusigando, bijo, 
kad juos neišvarytų iš darbo

E S T AT EOF

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto

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

VOSE PAVILION PARK
Programoje dalyvauja visi naaujosios Anglijos Lietuvių Chorai 

ir garsi rusų dainininkų grupė

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

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

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

Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus ir Johnny Nevins 
Orkestros

Programoje dalyvaus visi didžiojo New YoAo apylinkes Chorai 
...... . B-----

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

ir savo vardus ištraukė.

Courtney, Pa., Lietuvių 
Darb. Susivienijimo 105 kp. 
narės Pranės Dvilienės dukte
rį patiko nelaimė. Dukra, Juo- 
zapina, 26 metų amžiaus, ka
da ji parvažiavo iš miestuko, 
išlipo iš buso, tai automobilius 
ją suvažinėjo. Nuvežus ją į li
goninę, ji mirė. Ji ten gimus 
ir augus, turėjo daug pažįsta
mų. Paliko dvi sesutes ir bro
lį. Reiškiame jos giminėms už
uojautą.

D. P. Lekavičius.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
S. BOSTON, MASS. 

Oficialis Pranešimas
Lietuvių Metodistų Žinyčios minis- 

teriui, B. F. Kubiliui išvažiavus j 
SLA seimą ir atostogosna, jo ofisas 
Lietuvių Žinyčios patarnavimui bus 
prižiūrėtas per adv, Petrą Šimonį, 
kuris patarnaus lietuviams sekančio
se valandose — nuo 2 iki 4 po pietų 
ir nuo 7 iki 9 vakarais.

Advokatas Shimon, Jr. (Šimonis) 
yra aukšto mokslo vyras ir teisingai 
savo darbus veda. Prašome su juo 
turėti reikalus.—L. M. Komitetas.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 28 d. birželio (June), 
7:30 vai. vakare, Jurginėje svetainė
je, 180 New York Ave., Newark, 
N. J. Prašome visus narius daly
vauti susirinkime ir atsivesti nau
jų aplikantų į LDS. Taipgi nepa
mirškite užsimokėti ir duokles. — 
Sekr. W. J. Kasper.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770
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HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

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

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH. 0228

•••••••••••••••'••••••••••••••••••e*
į ĮSIGYKITE DABAR :
• žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio J
• šios.rūšies daiktų. •

Visokiausių Rūšių • 
ŽIEDAI $

YOUR OLD WA¥<H 
h wotfE motuuįj

[ TRADE IT IN FOR A 

I y J EWE L 

Bulovą
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT
LIPTON 

JEWELER 
{steigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe
Graham & Manhattan Avės, k

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

’i?

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos

S
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.
Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 

DR. L. ZINS Įstaiga 80 metų 
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

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

II!

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe $49.5(1
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50

$67.50Deluxe Noiseless PortableTuojau užsisakykite per “Laisvę,”
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą. ’

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

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

...i,:...........  ■ U...,.......  I. 1 1



Antradienis, Birž. 25

Lankėsi “Laisvėje
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Kriaučių Parengimas MATTHEW P. BALLAS

660 Grand Street

zaiz

MM

CHARLES

Manhattan Liquor Store

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

sisveikinimo” žodį
PAVEIKSLŲ ALBUMĄ

Laisves” Name417 Lorimer St

NUuwmuiK* 
k •AipMCM.M* į

Miesto Taryba Uždėjo 
Aukščiausius Taksus

Rengtas Didelis Sumas 
Baigėsi Patylomis

Naujas. Sovietų Sąjungos 
Atstovas Rumunijai

Elsie Starter, 29 m., ištrauk 
iš Ęast Upės prie 44th St. 

. Y, Sakėsi netyčia jkritusi

ir guolį 
Sadauskas 
N. Y.

tėvas 
kuris,

Mrs. Margaret Hickey, 63 
m., 7204 Colonial Road, tapo 
užmušta mašinos einant sker- 
sai Montrose Highway, E. Mo
riches.

Kviečia visus atsilankyt
Pikniko Komitetas

Telephone 
STagg 2-5043

1939-40
2.92
2.95
2.92
3.04
2.95

Kamantinės 100,000 
x Darbininkų

Smagiai ir Naudingai 
Linksminomės

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

1940-41
2.95
2.99
2.96
3.15
2.99 

budžeta

Sveikino Naują Lietuvos 
Vyriausybę

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ūkėje, pa

geidaujama, kad jis mokėtų, gerai 
dirbti prie to darbo. Nesenesnis kaip 
50 metų amžiaus. Alga nuo $20 iki 
$30 j mėnesį, gaus valgį 
Prašome atsišaukti: John 
R. D. No. 1, Port Crane, 

(147-149)

Rytoj Prakalbose Jūs Patys Spręsite Savo 
Rezoliuciją, Ne Pirmininkas; Bus Atsa

kyta Klingai, Stilsonui, Laučkai

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

Studentai Pikietavo 
Gideonso Namus

Pereitą penktadienį 30 stu
dentų per pusvalandį pikieta
vo Brooklyno Kolegijos prezi
dento Harry D. Gideonse na
mus, 106 Williams St., protes
tui prieš suspendavimą Ame
rikos Studentų Unijos per fa
kulteto studentų komitetą už 
pravedim^ demonstracijos už 
taiką balandžio 19-tą.

NOTARY 
PUBLIC

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

J. Ormanas, LDS jaunimo 
sekretorius, sugrįžo iš Naujo
sios Anglijos, kur jis turėjo ei
lę pasikalbėjimų - diskusijų su 
jaunimu, taipgi dalyvavo žu- 
vavimo ekskursijoj. Jaunimas, 
sako - Ormanas, entuziastiškai 
rengiasi LDS Seimui, taipgi 
susidomėjęs ir gerai nusiteikęs 
Lietuvos reikalais.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vienam vyrui. Būtų geriau, jei 
pažįstamas žmogus. Netoli nuo Cres
cent St. stoties, Fulton St. traukinis 
priveža. Prašome atsišaukti vaka
rais nuo 5 vai. Kisielius, 566 Cres
cent St., Brooklyn, N. Y.

(147-150)

Bucharest, Rumunija. — 
Sovietai atsiuntė savo nau 
ją atstovą Rumunijai, Ar 
kadijų Lavrentjevą. Jį pasi 
tiko antros rūšies valdiniu 
kas iš rumunų užsienio rei 
kalų ministerijos.

New Yorko Miesto Taryba 
savo posėdyje pereitą penkta
dienį nubalsavo nuosavybių 
aptaksavimo kiekį. Uždėta 
aukščiausi taksai iš visų buvu
sių miesto istorijoj - 
$2.84 per šimto dolerių 
tės nuosavybę, 
po $2,82, imant 
miesto plotme, 
tais apskričiais 
bus sekami:

masiniame mitinge šį trečia
dienį, birželio 26-tą, Central 
Palace salėj, 16-18 Manhat
tan Avė., Brooklyne, irgi bus 
pasiūlyta rezoliucija, kurios 
jūs patys būsite sprendėjais. 
Dalyvaukite, pasisakykite, čia 
taipgi išgirsite atsakymą į 
Klingos, Stilsono ir Laučkos 
šmeižtus.

Prakalbas Lietuvos reikalais 
sakys A. Bimba, J. Gasiūnas, 
neseniai iš Lietuvos pribuvęs 
R. Matusevičius, ir karo už de
mokratiją Ispanijoj veteranas 
jaunuolis Vytautas Zablackas. 
Dainuos Aido Choras, vadovy
bėj Aldonos Žilinskaitės.

Visi kviečiami dalyvauti ir 
išgirsti, ką pažangiečiai turi 
pasakyti' Lietuvos reikalais. 
Pradžia 7 :30 vakaro. Įžanga 
nemokama.

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

karnoj Krautuvėj

Dar turiu priminti, kad šia
me parengime, kaip ir praei
tuose kriaučių parengimuose, 
dirbtuvių pirmininkai lerikty- 
niuojasi, kuris iš jų didesnį ir 
gražesnį (dirbtuvės) stalą su
rengs. Ačiū jiem už jų pasi- 
darbavima savo Lokalui, kurio 
ateityje jie nebus pamiršti.

Šokiams gros Jono Navicko 
orkestrą iki vėlybo vidurnak
čio. Įžanga į pikniką 25 cėn-

•New Jersey ir^Brooklyno lie
tuviai, susirinkę į LLD 2-ro 
Apskričio pikniką birželio 23, 
Union, N. J., džiaugsmingai 
sveikina nuvertimą fašistinio 
tautininkų režįpio ir įsteigimą 
liaudies vyriausybės Lietuvoj.

Amerikos lietuviai džiaugia
mės, kad naujoji valdžia pa- 
liuosavo politinius kalinius ir 
atsteigė žmonėms demokrati
nes teises, kurios buvo per 14 
metų patremptos.

Lai gyvuoja laisva, nepri
klausoma Lietuva.

Pirm. A. Gilmanas.
Sveikinimas buvo perskaity

tas po J. Gasiūno prakalbos, 
ir programos klausytojų vien
balsiai priimtas. Jis pasiųsta 
naujajai Lietuvos vyriausybei.

Ponas Brehon B. Somervell, 
New Yorko WPĄ administra
torius, paskelbė su birželio 24- 
ta prasidėjus vajui išravėt iš 
WPA komunistus, kurie, kaip 
jau buvo nesykį atžymėta, 
prasikalstą protestais ir ragi
nimu kitų protestui prieš 
kiekvieną bandymą nukapot 
algas ir blogint WPA darbi
ninkų sąlygas bile kokiu nors 
būdu.

Prisimenant, kad tai tuo 
pačiu būdu prasidėjo Franci- 
jos įtraukimas į karą, lengva 
numatytu ko siekia Amerikos 
valdžia, ko siekia New Yorko 
miesto valdžia. •

Ponas Somervell sakėsi vei
kiąs sulyg instrukcijų nuo p. 
Francis C. Harrington, WPA 
komisionieriaus Washingtone.

Somervell reikalausiąs visus 
101 tūkstantį WPA dar
bininkų pasirašyt prie
saiką, kad jie nėra Komunis
tų Partijos ar Vokiečių-Ame- 
rikonų Bundo nariais. .

Ponas Somervell atsišaukė 
į WPA darbininkus tapti šni
peliais, siųsti jam laiškus su 
nurodymais, kas esą komunis
tais. Jis tikisi gaut 50,000 
tokių laiškų.

Workers Alliance planuoja! 
veikla atmušt šia ataka.

Manhattan 
Brooklyn 
Bronx 
Queens 
Richmond

Pasiūlydamas savo 
balandžio 1-mą, jį apkapoda
mas ant virš $6,000,000 ma
žesniu, lyginant su pereitu me' 
tų budžetu, majoras bažijosi, 
kad jis dėjęs “visas pastan
gas” užtikrint, jog taksų nor
ma nebus aukštesnė už tak
sų normą buvusiem 1939-1940 
metam (taksų ir budžeto me
tai būna nuo 1-mos liepos šių, 
iki 1-mos liepos sekamų me-

Pereitą šeštadienį lankėsi 
“Laisvės” įstaigoj Mikas ir 
Teofilė Masiai su • dukrele 
Stella iš Detroit, Mich. Trum
pai pabuvoję, ant greitųjų iš
siskubino pamatyt Pas. Paro
dą, kadangi d. Masienės vaka- 
cija baigėsi, sekmadienį turė
jo išvykt atgal. Stella ir Mi
kas žadėjo čion pasilikt ke
liom dienom ilgiau ir dar kar
tą mus aplankyt. Pakelyje 
lankėsi eilėj Pennsylvanijos 
vietų. Grįždami gal sustosią 
Rochesteryje, kur jie seniau 
yra. gyvenę ir M. Masys yra 
veikęs.

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

užgavo 
nuvežė pas 
kaip greit buvo 
belsti iš miego, 
dą. Sakęs, kad 
tačiau liepęs būt 
tė rengėsi su draugėmis ai- 
dietėmis važiuot į LLD Aps- 
skričio pikniką, kur Aidas 
dainavo programoj. Laikrodį 
atliuosavęs name vedamas re
montas.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

SUSIRINKIMAI
LDS KUOPŲ DARBUOTOJŲ 

ATYDAI
Antradienį, 25 d. birželio įvyks 

LDS 5-to Seimo Priruošimui Komi
teto porėdis, "L.” salėje, 419 Lori
mer St., lygiai 8 v. v. Visi nuo LDS 
kuopų atstovai teikitės dalyvauti, tu
rime daug klausimų aptarti' ir blan- 
kos gatavos, tad jau privalome pa
siimti ir pradėti rinkti seimui svei
kinimus. — J. E. Gužas, sekr.
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Pereitą penktadienį, įvyku
siose trijų laikraščių — “Nau
josios Gadynės,” “Vienybės” 
ir “Amerikos”—rengtose pra
kalbose rezoliuciją skaitė ir 
nusprendė pats pirmininkas, o 
po susirinkimo spaudoj pa
skelbė, kad susirinkimas—jūs 
visi ten dalyvavusieji'— priė
mėt tą rezoliuciją. Už jus nu
sprendė prakalbų pirmininkab. 
Visus dalyvius paskelbė atsa- 
komrngais už tą nešvarią re
voliuciją.

Pažangiečiuose tokios sme
toniškos “demokratijos” ne
pripažįstama. čia tankiai pra
kalbose ir mitinguose išneša
ma įvairiais klausimais rezo
liucijas ir, visada jos leidžia
mos susirinkusiems nubalsuoti.

Pažangiųjų lietuvių organi
zacijų bendrai rengiamame

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterlo stoties

Pereitą sekmadienį sutinku 
J. Lazauską einantį pasirams
čiuojant lazduke, tarsi senu
ką. “Kas atsitiko?” klausiu. 
“Darbe užkrito sunkmena,” 
sako Lazauskas, “išėjau iš stu- 
bos pažiūrėt, ar jau galėsiu 
eit į darbą, bet nelabai norisi 
minti. Grįstu stubon.”

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Sekmadienio rytą O. Šoloms- 
kaitei atsisėdus prie stalo pus
ryčių, nuo sienos kritęs elek
triškas laikrodis pusėtinai ją 

Ant greitųjų 
daktarą, 

galima 
aprišo 
nepavojinga 
namie. Ony

UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal
ver-

Pernai buvo 
bendrai, viso 
Imant atski- 
taksai buvo- Miesto Salėj pereitą penk

tadienį įvyko savotiškas lyg ir 
nesusipratimėlis. Majoras bu
vo išvykęs Washingtonan ir iš 
ten grįžo 4:55 po piet. Jo 
laukta pasiruošus nemažam 
triukšmeliui: sumobilizuota
miestavos WNYC radio stoties 
elektristai, inžinieriai, paskel- 
bėjai ir p^ojikai prie Tarybos 
patalpų, visi laukė didžiau
sios majoro prakalbos šiais 
metais. Bet majoras (gal ne 
tą parsivežęs, ko tikėjosi) 
prakalbos nesakė. Technikai 
neužilgo nuvilko radio apara
tus žemyn laiptais ir nunešė 
šalin. Ir negalima buvo su
rasti žinančio, kodėl taip. Vie
ną žinojo visi, tai kad prakal
bos nebuvo.

Majoras sakęs, kad jis ma
nęs šią Miesto Tarybos sesi-

Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 
padėkų už taip gražią dovaną.

' Vienas radijušas, garsinda
mas “Vienybės”, “N. Gady
nės” ir “Amerikos” mitingą, 
įvykusį Klaščiaus salėj, sakė, 
kad tai rengiama visų Brook
lyno lietuvių laikraščių. Ar tai 
buvo liežuvio pasprūdimas, p. 
V., ar tikslus netiesos skelbi
mas? Ar vienaip ar antraip, 
reikėtų atitaisyt. Rengime ne
dalyvavo dienraštis “Laisvė,” 
kuris atstovauja daugiau lie
tuvių, negu virš minėti trys 
laikraščiai sudėjus kartu; ne
dalyvavo “Tiesa,” kuri atsto
vauja arti 10,000 LDS narių; 
nedalyvavo žurnalas “Šviesa,” 
atstovaująs apie 6,000 LLD 
narių; nedalyvavo (bent ofici
aliai), kiek girdėta, nei laik
raštis “Tėvynė,” atstovaujanti 
apie 14,000 SLA narių. Pa
naudojus paprastą skaitliavi- 
mą, nesunku būtų surokuoti, ją būsiant paskutine šį sezo 
ant kiek “visų” būvo ta p. V.’ną, kad tik ketinęs tart “at 
skelbtoji atstdvybė Klaščiaus 
salėj buvusiame mitinge. Ir 
visai lengva būtų surasti tiesą.

ž. R.

Kiekvieną sukatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

/‘Toji taksų norma yra bila 
už pono LaGuardijos patarna
vimus miesto žmonėms,” pa- 
sakS Miesto Tarybos vice
pirmininkas Joseph T. Shar
key savo kritikoj taksų nor
mos kėlimo.

“Tai atstovauja lėšas ‘eko
nominės’ valdžios ir ‘sekmin- 
go’ vedimo miesto reikalų. 
Tas pokas atsiduoda iki pa-

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Lietuvių kriaučių 54 skyrius 
rengia savo 5-tą metinį pik
niką, kuris įvyką šeštadienį, 
liepos 13, Dexter Parke. Pra
džia trečią valandą po pietų.

Taigi, gerbiamieji lietuviai, 
esate visi kviečiami atsilanky
ti į mūsų pikniką ir linksmai 
laiką praleisti su kriaučiais. 
Jūs iš praeitų piknikų gerai 
žinote, kad kriaučių piknikai 
visada būna skaitlingi ir drau
giški. Tad mūsų skyrius 54- 
tas kviečia visus į šį mūsų 
puikųjį pikniką atsilankyti, 
nežiūrint amžiaus, nė pažiū-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bos 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

namų darbo, kilbasai Ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyrai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.J Manhattan Liquor Store 

; 264 Grand St. Brooklyn, N. I
• ’ (Kampas Roebling St.)

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

LAISVĖS ADMINISTRACIJA 
427 Lorimer St. Brooklyn, N

KNYGA IŠ 56 PUSLAPIŲ 
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais 
KAINA 80 CENTŲ

I) t&tss Ų

Calverts 
“Special*

SIŲSKITE I LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus, ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat^nus be jokio mokesčio.

* • *«Bia

PARDAVIMAI
Parsiduoda gražus vasarnamis, 

yra ir 80 akrų žemes. Prie ūkės 
randasi visi įtaisymai, vištinyčia ir 
tt. Taipgi randasi elektra ir bėgantis 
vanduo. Tiktai 10 minučių nuo sto
ties. Prašome rašyti sekamu antra
šu: E. M., 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (147-149)

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

i Telefonas EVergreen 7-1661 H

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA 

Brooklyn

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

Pereitą sekmadienį gerokas 
būrys brooklyniečių dviem 
busais ir desėtkais mašinų bu
vome nuvykę pasilinksminti- 
pasilsėti Liet. Literatūros 
Draugijos 2-ro Apskričio su
ruoštame piknike, Union, N. J. 
Pažmonys buvo visapusiškai 
smagus. Vieta rami, švari, ir 
visais atžvilgiais patogi. Pu
blikos dikčiai iš visų apylin
kių, tik protarpiais buvo šal
toka.

Naudingu šis pažmonys bu
vo daugeliu atžvilgių — atsi
lankiusiųjų sveikatai ir visuo
menės reikalams. ,Apart to, 
kad paremta pramogą rengusi 
organizacija, teko matyt dar
buotojus sekamiems tikslams: 
renkant parašus prieš perse
kiojimą ateivių; jaunas mer
gaites parduodant gėles jau
nimo kongresan delegatams 
pasiųsti; parduodant “L.” pik
niko bilietus; renkant aukų 
darbininkiškiems kandidatams 
paremti sekamuose rinkimuo-

Graži Programa
Dainavo Bangos Choras iš 

Elizabeth, vadovaujamas Al
donos Klimaitės, Pirmyn Cho
ras iš Great Necko, vadovau
jamas Geo. Kazakevičiaus, ir 
Aido Choras iš Brooklyno, va
dovaujamas Aldonos Žilinskai
tės, akompanuojant B. L. ša- 
linaitei. Prakalbą Lietuvos 
klausimais pasakė J. Gasiū
nas, taipgi priimta rezoliucija. 
Programai pirmininkavo A. 
Gilmanas.

Apskričio dovanas laimėjo: 
1-mą, $15 — Petras Polk, 61 
Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y.; 2rrą, $10 — William 
Brady, mažas berniukas, 789 
McDonough St., Brooklyn, ir 
3-čią, $3—J. Dainius, Brook
lyne.
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