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Ruoš kime vasari* 
nes pramogas “Lais* 
vei” paremi. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

Indijai dabar puiki pro
ga nusikratyti Anglijos 
jungo. Bet Indijos naciona
listai visai nutilo. Matyt, 
jiems arčiau prie 
Anglijos imperijos 
štai, negu savo tautos lais
vė.

širdies 
intere-

Lietuvos Raudonojo Kry- 
, žiaus raporte skaitome:

“Pasirodo, kad daugelis 
atbėgėlių yra įvairūs inte
lektualai ir tarnautojai, bu
vę dvarininkai, valdininkai, 
pirkliai ir įvairių intelektu
alinių profesijų žmonės. Iš 
esmės maža kas bėgo. Bėgo 
daugiau pasiturintieji ir 
inteligentija. Nors esą at
bėgėlių darbininkų ir ūki
ninkų. Dalis jų jau grįžta į 
savo kilimo vietas, kiti, ži
noma, taip pat grįš. Šelpti
nų atbėgėlių yra apie 25 
tūkst. žmonių.”

Išnyko visi skirtumai 
Francijos Socialistų Parti
joj. Dešinysis Leon Blum ir 
kairysis Paul Faure susita- 

* re viską padėti į šalį ir iš
vien remti Francijos karą 
su Vokietija.

Anglijoj taipgi socialistų 
frontas suvienytas. Darbo 
Partijos viršylos įeina į ka
rinį kabinetą. Attlee pra
keikė visus, kurie kalba 
apie klasių kovą bei šį ka
rą vadina imperialistiniu.

Viskas paaukota gelbėji
mui imperialistų. Darbinin-i 
kų gyvybė jiems visai pi-1 
gus dalykas.

Hitleris banditiškai už
puolė Holandija ir Belgiją. 
Anglija be jokių ceremoni
jų pasigrobė Islandiją.

Nesigirdėt V o k i e t ijoje 
žmonių išstojimo prieš na
zių siautimą. Niekur nesi
mato bruzdėjimo nei aus
trų, nei čechoslovakų, ku
riuos daug pirmiau Hitle
ris pavergė. Štai kas liūd
niausia. O kol Vokietijos ir 
tų pavergtųjų tautų liau-l 
dis duosis mėsinėti, Hitlerio! 
siautimui galo nebus. J

Holandijos karalienė Wil-/ 
helmina su savo ministe- 
riais jau paspruko Angli- 
jon. Jiė paliko savo žmonesi 
kraują lieti už šalies nepri
klausomybės išgelbėjimą.

Senis kaizeris sėdi Holan- 
dijoj ir laukia vokiečių at
einant. Jis veikiausia nie
kur nebebėgs.

Tai tikras istorijos kuri-, 
j ozas. Kas tikėjosi, jog taip 
viskas aukštyn kojomik ap
sivers?

Tegul vyrai nebesipučia 
prieš moteris. Tegul jie ne
besididžiuoja savo protu ir 
patvarumu.

New Yorke buvo paimta 
dešimt vyrų automobilistų 
ir dešimt moterų automobi- 
lisčių. Su jais buvo darytas 
bandymas, kiek kurie gali 
pakelti alkoholio. Vyrai iš
traukę tris stikliukus nebe- 
nusėdi prie mašinos rato, 
velnias žino, ką jie mato ir 
kur važiuoja.

Tuo tarpu mūsų sesės 
moterys, sakoma, tiek pat 
snapso išgėrusios, gražiai 
ir tiesiai automobilį gali 
vairuoti ir kur nori — nu
važiuoti !

Tikra bėda su tais mū
sų mėnesių pavadinimais.
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VISA HOLANDIJA PASIDAVĖ VOKIEČIAM, APART TIK 
VIENOS ZEELANDO SALŲ PROVINCIJOS

ANGLIJA IR FRANCIJA NESITIKI 
LAIMĖT KARĄ, JEIGU JUNGTI

NES VALSTIJOS NEĮSTOS Į JĮ

Vokiečiai Pralaužę 
Francūžų Maginot 

Tvirtoves
Generolas Pershing Pranašauja, Kad Amerika Gali Įsitraukt 

į Karą Prieš Vokietiją; Moterys ir Darbininką Vadai 
Reikalauja, Kad Amerika Nesikištą j Karą

London.—Anglija irFran- kada jie smerkia vokiečius 
už įsiveržimą į Holandijąircija nesitiki laimėt prieš

Vokietiją, jeigu Jungtinės Belgiją. Sakė, kad jis pats 
Valstijos neitų į karą iš
vien su talkininkais prieš 
vokiečius.

Šitokią mintį išreiškė an
glų žinių ministerijos di
rektorius Sir Fredrick 

‘Whyte geg. 14 d., kaip pra
neša amerikinė žinių agen
tūra United Press. Tas An
glijos propagandos virši
ninkas, be kitko, sakė:

“Geriausia, ką mes gali
me dabar daryt, tai nešne- 
kėt apie talkininkų prakiši- 
mą, tikėtis geriausių daly
kų, kantriai laukt su tuom 
įsitikinimu, kad Jungtinės 
Valstijos, galų gale, atsistos 
toj vietoj, kurioj mes nori
me, kad jos stovėtų.”

Gen. Pershingas Sako, Am
erika “Neprisirengus”

Washington. — Genero
las J. J. Pershing, buvęs vy- 
yiausias amerikiečių ko- 
mandierius pereitame pa
sauliniame kare, pareiškė 
dabar, jog Amerika “galės 
įsitraukt į karą, kuris tokiu 
milžinišku įnirtimu šėlsta 
Europoje.” Gen. Pershing 
ragina Amerikos valdžią 
rengtis “apgint šios respu
blikos gyvybę” ir sakė, kad 
Amerika dabar taip nepri
sirengus karui, kaip ir 1917 
metais.

žydų Tautos Moterys 
Reikalauja Taikos

Atlantic City, N. J.—Są
junga Amerikos (žydų) Si
nagogos Moterų savo suva- 
Ižiavime priėmė rezoliuciją, 
'kur reikalauja, kad valdžia 
Išlaikytų Ameriką nuo ka-

CIO ir Darbo Federacijos 
Vadai prieš Karo 

Kurstytojus

Chicago. — Pirmininkas 
CIO Plieno Darbininkų Or
ganizavimo Komiteto, Mur
ray kalbėjo suvažiavime tos 
organizacijos vadų, smerk
damas kurstomą karo his- 
teriją Amerikoj ir reika
laudamas žmonėms darbų.

Washington.— Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green perser
gėjo šios šalies valdžią ir 
politikus prikąst liežuvius,

Taisyk tu netaisęs redakci
joj, o draugai kaip rašė, 
taip ir rašys “gegužis” ar
ba “gegužio,” vietoj gegu
žė arba gegužės, “berželis”, 
vietoj birželis.

Kita didelė bėda su “pro
grama.” Ką nori, tą daryk, 
bet jie rašo “programas,” 
vietoje programa.

labai neapkenčia Hitlerio-, 
bet, girdi, kaip dabar Ame
rikos valdininkai kalba 
prieš Hitlerį ir vokiečius, 
tai tokiomis kalbomis jie 
gręsia įvelt .Ameriką į karą. 
Wm. Green reikalauja nesi- 
karščiuot ir bepusiškai lai
kytis. • x

JAPONAI SUSIRŪPINĘ 
HOLANDIŠKA 

RYTU INDIJA
Tokio. — Japonų valdi

ninkai ir karininkai sako, 
kad jie turi užsitikrint ga
vimą žibalo, gumos ir kitų 
reikmenų iš Holandiškos 
Rytų Indijos. , Anglija, 
Francija ir holandų valdžia 
žadėįo nedaryt japonams 
kliūčių gaut tų reikmenų iš 
Holandiškos Indijos. Bet 
japonai nelabai tiki tuom 
prižadu.

Holan.diška Rytų Indija 
dabar patenka į rankas an
glų ir francūžų kariuome
nės. Japonai nužiūri, kad 
jeigu dar pablogėtų jų san- 
tikiai su Jungtinėmis Val
stijomis, tai Amerika galė
tų nutraukt prekybą su Ja
ponija. Tokiame atsitikime 
japonam dar labiau būtų 
reikalingi produktai iš Ho
landiškos Rytų Indijos.

Japonija protestavo vieti
nei holandų vyriausybei to
je Indijoje prieš demons
tracijas tenai padarytas 
prieš japonus; protestavo 
ir prieš holandų laikraščius, 
kurie rašė prieš Japoniją.

Japonai kreivai žiūri į 
Amerikos valdžios pareiški
mą, kad Amerika rūpinsis 
palaikyti bepusiškumą Ho- 
landiškoj Rytų Indijoj.

Gegužės 15 d. Japonijos 
užsieninis ministeris vėlpa- 
reikalavo, kad jokia kita 
valstybė nebūtų įleista kon- 
troliuot Holandišką Rytų 
Indiją, apart pačios Holan
dijos.

SSRS Prekyba su Šve
dija ir Jugoslavija

Maskva.—Sovietų vyriau
sybė šiltai priėmė Švedijos 
pasiuntinius, kurie atvyko 
į prekybos derybas ‘su So
vietais. Švedijos pasiuntiniu 
galva yra Herman Ęrikson, 
reikmenų ministeris.

Praeitą savaitę Jugosla
vija pasirašė prekybos su
tartį su Sovietais-. Ta pre
kyba sieks pusketvirto mi- 
liono dolerių per metus.

Jugoslavija taipgi pagei
dauja politinio užtarimo iš 
Sovietų puses.

Berlin, geg. 15.—Vokie
čiai prasigrūmė per francū- 
zų Maginot tvirtovių liniją 
ties Sedanu, kaip tvirtina 
nazių komanda.

(Francūžų karininkai už
ginčija, kad vokiečiai pra
laužė Maginot liniją, bet 
pripažįsta, jog vokiečiai už
ėmė Sedan miestą su jo 
tvirtove ir kad vokiečiai 
trijose vietose perėjo per 
Meuse upę Francijos pusė
je.)

VOKIEČIAI ESĄ ARTI 
BRUSSELIO

Berlin, geg. 15:—Vokie
čiai dasigrūmė iki 18 mylių 
nuo Belgijos sostinės Brus- 
selio ir prisiartino prie ki
to svarbaus Belgijos miesto 
Louvain, kaip teigia vokie
čių komandieriai. Belgų ap
sigynimas eina vis silpnyn.

Pasak vokiečių, tai jie 
užėmė tvirtovišką Belgijos 
miestą Namurąk

Paryžius, geg. 15.—Pran
cūzai pripažįsta, kad vokie
čiai praėjo į šiaurių vaka
rus nuo Namūro, bet užgin
čija, kad vokiečiai užvaldė 
patį Namurą.

London, geg. 15.—Anglų 
komanda sako, kad vokie
čiai audringai atakuoja an
glus, francūzus ir belgus, 
bet talkininkai vis atmušą 
vokiečių šturmavimus An- 
twerpo-Brusselio srityje ir 
padarą vokiečiam didelių 
nuostolių.

Kaip Vokiečiai Kariauja ir Apsaugo Savo 
Parašiutistus Nuleidžiamus į Užfrontę
Washington. — Kariniai 

Amerikos žinovai sako, kad 
vokiečiai štai kaip kariau
ja prieš anglus-francūzus 
ir belgus:

Visų pirma, šimtai ar 
tūkstančiai vokiečių lėktu
vų bombarduoja ir kulkas- 
vaidžiais apšaudo priešų 
pozicijas. Paskui vokiečių 
kanuolės smarkiai bombar
duoja talkininkų eiles. To
liau vokiečių tankų būriai 
atakuoja ^priešus; ir kada 
talkininkų pozicijos būna 
taip ‘/išskintos” ir gana su
silpnintos, tuomet vokiečių 
pėstininkai su kulkasvaid- 
žiais, rankinėmis granato
mis ir šautuvais užpuola 
talkininkus.

Pereitą antradienį 7 tūk
stančiai vokiečių lėktuvų 
boiribardavo francūzų-ang- 
lų-belgų linijas Belgijoj pir
ma, negu vokiečių artileri
ja, tankai ir pėstininkai 
šturmavo talkininkų pozici
jas.

Amsterdam, Holandija.— 
Vyriausias holandų koman- 
dierius gen. H. Gerard Wil- 
kelman atsišaukė į Holan
dijos armiją sudėt ginklus 
ir daugiau nesipriešint vo
kiečiams, nes tolesnis prie
šinimasis reikštų' tik savi- 
žudystę. Taip visa Holandi
jos armija ir pasidavė, ap
art tų kariuomenės dalių, 
kurios buvo Zeelando salo
se j šiaurius nuo Antwerpo. 
Iš Holandijos pabėgo į šias 
salas ir 20,000 Anglijos ka
reivių.

10 Holandijos provincijų 
pilnai pasidavė vokiečiams 
ir tik 11-ta Zeelando pro
vincija salose dar laikosi 
prieš vokiečius. Vokiečiai 
užėmė ir Holandijos did
miestį Amsterdamą. -Pirm 
ateinant vokiečiam į Ams
terdamą, holandai sudeginę 
ten buvusius žibalo sandė
lius.

Berlin, geg. . 15.—Vokie
čiai užėmė Holandijos sos
tinę Hagą.

TALKININKAI PUSIAU 
ATMUŠĘ VOKIEČIUS

Paryžius, geg. 15.—Vo
čiai kai kur buvo įsilaužę 
5 mylias į francūžų Magi
not tvirtovių liniją, ypač 
Sedano srityje. Bet francū- 
zų komandieriai teigia, kad 
paskui vokiečiai tapo at
mušti pusiau tiek, kiek jie 
buvo įsiveržę į tų tvirtovių 
sritį. Francūzai ir anglai 
padarę labai didelių nuos
tolių vokiečiams.

PARAšIUTISTAI
/

Vokiečiai paėmė pavyzdį 
iš Sovietų, kaip nuleist pa
rašiutais iš orlaivių savo 
kareivius į priešų užnugarį. 
O dabar vokiečiai Holandi- 
joj ir Belgijoj štai kaip nu- 
leidinėjo savo parašiutistus. 
Visų pirma, vokiečių lėktu
vai bombomis ir kulkasvai- 
džiais apvalė didoką plotą 
nuo holandų ir belgų karei
vių ir nuo pašalinių žmo
nių.' Tada atskrido trans
portiniai vokiečių lėktuvai, 
ir kiekvienas nuleido žemyn 
po apie 45 kareivius su 
komandieriais. Nuleidžiami 
kariai buvo ginkluoti kul- 
kasvaidžiais, šautuvais, 
rankinėmis granatomis ir 
trumpomis apkasų kanuo- 
lėmis.

Taip nuleisti vokiečių pa- 
rašiutistai atsilaikė bent 
tris dienas Rotterdame, Ho- 
landijoj, lėktų vi) aikštėje ir 
kitur, iki vokiečių armija 
pasiekė ir užėmė tą miestą.

ITALAI SUDEGINO “TALKININKU 
GRABĄ” SU ANGLIJOS IR 

FRANCIJOS VĖLIAVOMIS
Italy Demonstrantai Šaukė: Išmušt Angliją ir Franciją iš 

Suezo, Gibraltaro, Tunisijos ir Kt. Mussolinis Tris 
Kartus Sveikino MaršuojanČius Demonstrantus

. Roma.—Šičia, Neapolyje 
ir daugumoje kitų Italijos 
miestų verda nuolatinės de
monstracijos prieš Angliją 
ir Franciją. Demonstrantai 
su Italijos ir Vokietijos vė
liavomis šaukia: “Tegyvuo
ja Mussolinis!” “Tegyvuoja 
Hitleris!” “Šalin Angliją ir 
Franciją!” “Siųskit mus 
karan!” Atimt išFrancijos: 
“Tunisiją, Corsicą, Savoy,

PASAK USA OF1CIERIŲ, 
NAZIAI GREIT SU

MUŠIU PRIEŠUS
Washington, geg. 15.— 

Tūli amerikonai karo žino
vai spėja, kad vokiečiai ga
lį sumušt anglus ir francū
zus per 30 dienų. Vienas 
aukštas Amerikos karinin
kas pirmiau sakydavo, kad 
karas tarp vokiečių ir talki* 
ninku galės užtrukt 3 me
tus. Dabar jis pakeitė savo 
nuomonę ir bijo, kad vokie
čiai galį sumušt Franciją ir 
Angliją trumpu laiku.—Šie 
yra radio pranešimai.

Suprantama, kad Ameri
kos karininkai gal perdaug 
išpučia vokiečių galybę 
prieš talkininkus. Gąsdin
dami Vokietijos smarkumu 
ir pavojum Amerikai, jie 
norį įkalbėt, kad Amerika 
kuo greičiausiai ir plačiau
siai apsiginkluotų sausu
moj, jūrose ir ore.

TALKININKAI VEŽA SAVO 
AUKSĄ j AMERIKĄ

Washington.—Prasidėjus 
karui, Anglija ir Francija 
persiuntė daugius savo au
kso į Jungtines Valstijas, 
saugesniam laikymui bei 
apmokėjimams už perka
mus iš Amerikos karinius 
pabūklus.

Amerikos valdžia priima 
Belgijos ir Holandijos įmo- 
kėjimus ir užgiria išmokė
jimus pagal tų kraštų val
dovų patvarkymus.

Italija Kursto Ispaniją Karan 
Prieš Talkininkus

London. — Pranešama, 
kad Mussolinis parsišaukė 
savo ambasadorių iš Ispa
nijos į Romą. Suprantama, 
kad Italija įkalbinėja Ispa
nijai ruoštis karan išvien 
su Italija prieš talkininkus.

Mussolinis tikisi, kad su 
Ispanijos pagalba būtų gali
ma išbombarduot anglus iš 
Gibraltaro.

. .................—.-'.J. •

London, geg. 15.—Anglai 
sako, kad jie per dieną pra
radę tik 35 lėktuvus, bet, 
girdi, anglai nukirtę ketu
ris sykius daugiau vokiečių 
lėktuvų.

Nice, Jibutį!” o iš Anglijos- 
Francijos: “Suezo kanalą!” 
“Išvyt Anglija iš Gibralta
ro!”

Mussolinis tris kartus iš
ėjo ant Venezia palociaus 
balkono ir su šypsą sveiki
no demonstrantus.

Vienas būrys demons* 
trantų nešė grabą apklotą 
Anglijos ir Francijos vėlia
vomis. Grabe buvo įstatytas 
lietsargis, atstovaujantis 
Chamberlainą, buvusį Ang
lijos ministerį pirmininką. 
Tuo laiku demonstrantai 
maršuodami giedpjo Mar
še! jetę, tautinį francūžų 
himną, bet giedojo taip, 
kaip laidotuvių maršą. Pas-. 
kui demonstrantai sudegino 
grabą su vėliavomis ir liet
sargiu arti Anglijos amba
sados. • ' *

Įvyko kerštingos italų de
monstracijos prieš anglų 
konsulatus įvairiuose mies
tuose.
Italai Keikia Talkininkų 

Blokadą
Italų laikraščiai perkūnuo- 

ja ypač prieš talkininkų blo
kadą. Sako, kad “ta neap
sakomai žiauri ir tironiška ‘ 
blokada” smaugia Italijos 
prekybą, užkerta Italijai 
gavimą būtinų reikmenų. 
Anglijos ir Francijos bloka
da prieš Italiją, girdi, to
kia žvėriška kaip ir prieš 
Vokietiją.

Talkininkai Užėmė Miestelį 
Arti Narviko

London. — Anglų karo 
laivai bombardavo vokie-. 
čius Bjervike, 7 mylios į 
šiaurius nuo Narviko, šiau
rinėje Norvegijoje. Tuo 
tarpu iš laivų išlipo dalinys 
francūžų kareivių ir užėmė 
Bjerviko miestelį. Sako, 
kad tuomi jie grasina užnu
gariui vokiečių kariuome
nės Narvike. Vokiečiai 
Bjervike smarkiai prieši
nosi ir jie dar tebevaldo šio 
miestelio skvernus.

VOKIEČIAI PASKANDI
NĘ 2 ANGLŲ ŠARVUO

ČIUS IR 5 LAIVUS

Berlin, geg. 15.—Vokie
čių komanda praneša, kad 
jų orlaiviai nuskandino 2 
Anglijos šarvuotlaivius ir 
5 laivus su kareiviais ties 
Holandijos pakraščiais.

NAZIAI NUŠOVĘ 200 
TALKININKŲ LĖKTUVŲ

Berlin, geg. 15.—Vokie
čiai praneša, kad jie per 
dieną nukirto žemyn 200 
Anglijos, Francijos ir Bel
gijos orlaivių, o iš savo pu
sės prarado 35 orlaivius.
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Bėga
Holandijos karaliene, jos duktė ir žen

tas, o taipgi ir visa vyriausybė pabėgo 
į Londoną. Ten jie sudarys Holandijos 
valdžią, kuri bus panaši į Lenkijos ir 
Čechoslovakijos valdžias — valdžia be 
krašto.

Įdomiausia tai tas: Anglijos šarvuot
laivis, atplaukęs į Holandiją, pirmiau
siai pasiskubino išgelbėti karališką šei
myną. Karalienės duktė, Julė, savo jau
niausią dukterį įdėjo į “baksą” ir nuve
žė Londonan kai kokią brangenybę.

Kai Hitlerio armija daužo miestus, žu
do tūkstančius darbininkų Holandijoj, 
tai tiems ponams nesvarbu. Anglijos vie
špačiams svarbiausia yra išgelbėti kara
liškas šeimas.

Reikia, atsiminti, kad šiuo metu Angli
jos valdžion įeina ir socialistų lyderiai. 
Jiems dabar teks rūpintis ne tik Angli
jos monarchų likimu, bet ir kitų kraštų. 
Tokia, mat, jau “socialistų” pareiga!

Pasidavė
i Kaip ir buvo galima tikėtis, Holandija 
pasidavė anksčiau, negu kas nors manė. 
Per keturias dienas ir 15 valandų bru- 
tališka Hitlerio jėga tąją šalį užėmė.

Kaip ten viskas buvo, kadi talkininkai 
negalėjo daugiau Holandija! pagelbėti 
gintis, sunku suprasti. Teisingai Lloyd 
George andai sakė: Anglija visur pasi
vėluoja. Ji pavėlavo Lenkijoj, pavėlavo 
Skandinavijoj, pavėlavo ir Holandijoj.

Turėdamas Holandiją, dabar Hitleris 
galės daug efektyviškiau mušt Angliją. 
Galimas daiktas, kad ir Belgija greit 
bus užkariauta; tas dar labiau paleng
vins Vokietijai kovoti su talkininkais, 
ypačiai pulti Angliją.

“Tautos Vienybė” ir
Apsiginklavimas

Jungtines Valstijas velka į karą patys 
mūsų valdovai. Dabar jau niekas nesi- 
teisina, kad “simpatijos” yra Anglijos ir 
Francijos pusėj. O paskui “simpatijas” 
seka ginklai ir armija.

Anglijos ir Francijos agentai viešai 
veikia, kad Amerika įtraukus karan. 
Iš Londono ir Paryžiaus sako verkian
čias kalbas. Paskutiniu laiku garsiai 
šaukia — “National Unity”—'(Tautos 
Vienybė). Geras dalykas vienybė, bet 
kada tas norima atsiekti tikslu, kad ge- 
riausį mūsų jaunimą milionais vežti į 
Europą, kad jis ten guldytų galvas už 
imperialistų reikalus, tai verta pagalvo
ti, kam bus iš tos vienybės nauda.

Prezidento Roosevelto pasakyta kalba 
Pan-amerikinės Konvencijos komitete 
virto vėliava tiems, kurie nori karo. ’ 
Valstijos sekretorius ponas Cordell Hull 
pareiškė," kad jis 100% sutinka su pre
zidentu. Bet kaip su Amerikos žmonė
mis?

Amerikos žmonės nenori karo, jie sa
vo masėj nėra nei už Angliją ir Franci- 
jį, nei už Vokietiją. Jie yra už Ameriką 
ir už nesikišimą į karą, kurį Anglijos ir 
Francijos valdonai atsisakė baigti. Am
erikos darbo liaudis gerai žino, kad ir iš 
1914—1918 metų karo kapitalistai pralo
bo,. susikrovė sau milionus, šalyj išąugo 
18,000 naujų milionierių skaičius, bet ką 
gavo darbo žmonės? padėjo savo galvas 
karo lauke ir mirė keli šimtai tūkstan
čių nuo ligų. Amerikos žmonės gavo bai
sią ligą—“ispanišką influenzą”, kuri nu
šlavė milionus. Amerikos darbo žmonės 
po karo gavo baisią bedarbę. Amerikos 
darbo žmonės gavo apie 20 bilionų dole
rių valstybės naujų skolų, kurias ir da
bar mokame. Ir naujas karas tą pat siū
lo—turčiamsrmilionus, darbo žmonėms

. vargą ir skurdą, kančias ir mirtį!
Greta ruošimo šalies į karą, greta 

šauksmų už “tautos vienybę”, eina ir 
baisus apsiginklavimas. Jau pirma ap
siginklavimo reikalams buvo skiriama 
apie $3,000,000,000. Dabar dar daugiau 
siūlo skirti pinigų karo reikalams.

Prezidentas Rooseveltas prisiuntė kon
gresui specialį laišką, kuriame siūlo pri
dėti prie dabartinių karo išlaidu dar 
$2,000,000,000.

Senatorius Lodge pasiūlė rezoliuciją, 
kad būtų paskirta penki senatoriai ir 
penki kongresmanai, kurie sudarytų 
nauj ą planą apsiginklavimui.

Kongresmanas Bulwinkle, iš North 
Carolina, pasiūlė, kad Amerikos neutra
lumo aktas būtų taip sutaisytas, kad 
Amerika galėtų skolinti pinigų dėl Ang
lijos ir Francijos.

Karo reikalų sekretorius ponas Wood
ring sako, kad iki rugpjūčio mėnesio 
Jungtinių Valstijų armija jau bus iš 
310,000 vyrų.

Karo orlaivyno komandierius genero
las H. H. Arnold, pasiremiant patyri
mais manevruose ir karo eisena Norve
gijoj, Holandijoj ir Belgijoj, reikalauja 
padidinti orlaivyną.

Vidaus reikalų sekretorius ponas Ic
kes reikalauja, kad Jungt. Valstijos 
daugiau statytų karo laivams bazių, or
laivių laukų ir tvirtumų Alaskoj.

Kapitalistinė spauda reikalauja 1,000,- 
000 vyrų armijos, o kiti iki tiek įsidrąsi
no, kad reikalauja 1,000,000 oficierių ir 
seržantų!

Iš visko atrodo, kad mes labai greitai 
ritamės į naują karą, naują Amerikos 
žmonėms katastrofą! Prieš tai reikia ko
voti. Pastatyti valdžioj asmenys neturi 
teisės į katastrofą traukti visus pilie
čius!

Dabar Amerikos fabrikai paversti į 
Anglijos ir Francijos karo fabrikus. Ka- 
nuoles, orlaivius, tankus, ginklus ir amu
niciją dieną ir naktį gamina. Turčiai iš 
to pelno milionais dolerių.

Bet jie dabar mato, kad neužilgo išsi
baigs Anglijos ir Francijos auksas. To
dėl jau dabar keliama klausimas, kad 
Amerika galėtų skolinti Anglijai ir 
Franci j ai pinigų, kad ginklų ir amuni
cijos karaliai galėtų joms kreditan 
duoti, nes žinos, kad pačios Amerikos 
pinigais jiems bus apmokėta,. O tas atve
dė Jungtines Valstijas 1917 metais prie 
karo. Tas pražūties kelias ir vėl siūlo
mas Amerikos liaudžiai. Kovon prieš ka
rą! Amerikos liaudis nori taikos! Ame
rikos jaunimas neturi eiti kariauti už 
Anglijos ir Francijos turčių reikalus! 
Anglijos, Francijos ir Vokietijos karas 
yra mums svetimas!

Kiek Amerikoj Automobilių?
Iš Washingtono pranešama, kad iki 

gegužės užsiregistravo, arba laisnius iš
siėmė 31,009,870 automobilių ir sunkve
žimių. Iš to skaičiaus privatinius auto
mobilius turi 30,615,087 žmonės; komer
cinius 120,270, ir valdžios žinioj yra 
273,513 automobilių ir sunkvežimių. Už 
“pleitus” yra sumokėta bendrai $412,- 
494,000.

California valstijoj išpuola vienas au
tomobilius kiekvienam 2.4 žmogui. Mat, 
ten yra Hollywood su artistų armija. 
Alabamoj yra mažiausiai automobilių, 
kur vienas automobilius išpuola ant 9.1 
žmonių. Kaip imama visa šalis, tai ant 
kiekvienų 4.4 žmonių yra vienas automo
bilius.

Kam karas, Kam Pelnai
Kada Amerikos kapitalistai ir jų spau

da kalba prieš karą, tai jie daro tik svie
to akių apdūmimui. Karas, tai jiems pel
nas. Už tai taip karštai remia ir vėliau
si pono Roosevelto išstojimą, kuris virto 
vėliava tiems, kurie nori kuogreičiausiai 
Jungtines Valstijas įvelti į karą.

Laike 1914-1918 metų karo Amerikoj 
milionierių skaičius paaugo ant 18,000! 
Pelnai plieno, parako, laivų būdavo j imo, 
žibalo ir kitų kompanijų, kurios dirbo 
karui, išaugo milžiniškai!

Ir dabar, dar metų nėra, kaip karas 
prasidėjo, o Anglija ir Franci ja vien ka
ro orlaivių Amerikoj jau yra užsakę už 
bilioną dolerių.

Kada Vokietija užpuolė Daniją ir 
Norvegiją, tai Amerikos prieplaukose 
buvo nemažai tų šalių laivų. Jų kapito
nai juos perdavė arba šios šalies vald
žiai, arba pardavė tam tikroms kompa
nijoms.

Kada Belgija ir Holandija atsidūrė 
karo liepsnoje, tai panašiai yra ir su jų 
komerciniais laivynais. O jos bendrai tu
rėjo iki 1,800 laivų, su 3,400,000 tonų 
įtalpos;- - ■' — * —

Arkivyskupas Apšaukė 
Katalikus Komunistais

Vilnius. Balandžio 25 d. 
14 lietuvių organizacijų va
dovybių > delegacija įteikė 
arkivyskupui Jalbžykovs- 
kiui memorandumą. Memo
randume, be kitko, sakoma: 
“Dabartinė pamaldų tvarka 
Vilniaus bažnyčiose ir lietu
viškosios visuomenės tiky
binių reikalų aprūpinimas 
yra nenormalioje padėtyje, 
nes prie parapijinių bažny
čių nėra lietuvių kunigų, 
galinčių teikti' lietuviams 
reikalingus patarnavimus, 
lietuvi škoms pamaldoms 
bažnyčiose paskirtas labai 
nepatogus laikas, bažnyti
nėje vyriausybėje nematyti 
susirūpinimo sutvarkyti lie
tuvių katalikų tikybinius 
reikalus taip, kaip priderė
tų būti padaryta, atsižvel
giant į lietuvių aspiracijas 
ir jų teises, kaip žymios 
Vilniaus miesto tikinčiųjų 
gyventojų daugumos. Ne
pakankamas atsižvelgimas 
į lietuvių reikalus ir teises 
iš bažnytinės vyriausybės 
pusės sudaro palankią dir
vą įvairiems incidentams, 
kurių pasitaiko Vilniaus 
bažnyčiose. Kad tie nenor
malumai būtų pašalinti ir 
kad Vilniaus lietuvių tiky
biniai reikalai būtų tinka
miau aprūpinti, organizuo
toji Vilniaus lietuvių visuo
menė nutarė atkreipti baž
nytinės vyriausybes dėmesį 
į esamus nenormalumus ir 
ją prašyti: 1) įvesti visose 
Vilniaus parapijų bažnyčio
se tinkamomis valandomis 
lietuvių kalba pamaldas, 2) 
duoti į visas Vilniaus para
pijos bažnyčias kunigus lie
tuvius klebonus ir vikarus, 
ypač į Aušros vartų, Kalva
rijos, Šv. Jono, Šv. Dvasios, 
Šv. Jokūbo, Šv. Petro ir Po
vilo, Said. Jėzaus Širdies 
bažnyčiose, 3) Š. Dvasios ir 
Šv. Jokūbo parapijų klebo
nai turi būti lietuviai ir to
se bažnyčiose kiekvieną 
šventadienį suma lietuviš
ka. Delegacija taip pat pra
šė Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje skirti tinkamą 
sumai laiką, 4) pasirūpinti, 
kad Vilniaus arkivyskupi
jos vadovybės organuose, 
kurijoje ir kapituloje būtų 
lietuvių kunigų ir 5) kad į 
kunigų seminariją galėtų 
stoti lietuvių jaunimas.” 
Nei vieno prašymo punkto 
arkivyskupas nepatenkino, 
nei į vieną neatsakė teigia
mai. Priešingai, jis sakė, 
kad šį judėjimą kelią socia
listai ir komunistai, kad lie
tuviai bažnyčiose lietuvių 
kalbos reikalaują politi
niais sumetimais ir kad tei
siškai jis negalįs keisti pa
maldų tvarkos. Vilniaus lie

tuviai, įsitikinę, kad sąmo
ningai yra provokuojami 
incidentui, nutarė/7 pasiųsti 
delegaciją pas naujai atvy
kusį apaštališkąjį nuncijų į 
Kauną.

Dar Apie Juodosios 
Jūros Sujungimą su 

Baltijos Jūra
Kaunas. — Laikraščiuose 

prieš kurį laiką buvo ra
šyta, kad Sovietai, susitarę 
su vokiečiais, pradėję tobu
linti savo upių ir kanalų si
stemą ta kryptimi, kad bū
tų sudarytas tiesioginis lai
vų susisiekimas tarp Juo
dosios jūros ir Baltijos jū
ros. Viena to susisiekimo 
gysla eitų Nemunu pro 
Kauną ir Tilžę iki Klaipė
dos, kita—Vysla iki Danci
go. Tikrybėj tas planas vis 
dėlto realus ir įvykdomas,

“Deutsche Allgemeine 
Žeitųng” patalpino savo 
Karaliaučiaus bendradarbio 
G. Schrollio pranešimą tuo 
klausimu. Pranešime sako
ma, kad į vakarus ir pietus 
nuo Pinsko prie Dniepro- 
Biigo kanalo šiuo metu jau 
dirbą apie 30,000 darbinin
kų, kad tuo tarpu, kai 
Dniestras jungiamas su Vy
sla ir Sudaromas tiesiogi
nis vandens kelias tarp 
Juodosios jūros ir Baltijos 
jūros, Sovietų vyriausybė 
esanti numačiusi netrukus 
ištobulinti laivininkystei ir 
antrąjį kanalą į šiaurę nuo 
Pinsko, būtent Oginskio ka
nalą.

Praplatintu ir pratęstu 
kanalu Dniepras sujungia
mas su Nemunu ir susida
rysiąs antras tiesioginis 
vandens kelias tarp Juodo
sios ir Baltijos jūfų. Abu tie 
tiesioginiai vandens keliai 
tarp šitų jūrų sudarysią 
naują veiksnį Rytų Euro
pos susisiekime, tu'o labiau, 
kad ištobulinus Augustavo 
kanalą, kuris jungia Nemu
ną su Boru ir Nareva bei 
Bugu ir Vysla, susidaro 
naujas svarbus vandens ke
lių .tinklas ir savu tarpiam 
Rytų Europos kraštų laivų 
susisiekimui.

Oginskio kanalas esąs 54 
kilometrų ilgio ir turįs de
vynis šliuzus. Jis statytas, 
kaip pranešime sakoma, 
“lietuvio kunigaikščio Og
inskio sumanymu” nuo 1765 
iki 1780 m. Po keturių me
tų pirmasis laivas iš Juodo
sios jūros per kanalą įplau
kęs į Klaipėdos uostą. Og
inskio kanalo ištobulinimas 
moderniniam laivų susisie
kimui teigiamai atsiliepsiąs 
Klaipėdos uostui. Mažesnės 
reikšmės esąs Augustavo 
kanalas. Jis turi 102 kilo
metru ilgio ir 18 šliuzų. Jis

Socialės Apdraudos
Taksai

Socialės Apdraudos Ak
tas aprūpina augančius tak
sus už seno-amžiaus ap- 
draudą, 1939 m. darbinin
kai už apdraudą turėjo 
mokėti 1 nuoš. algų, kurios 
neviršijo $3,000.

Uždėtus taksus, kaslink 
seno amžiaus apdraudos 
programos, lygiai moka dar
bininkai ir darbdaviai. Po 
1939 m. taksų ratos bus se
kančios—
1940-41-42 .........  lį nuoš.
1943-44-45 ......... 2 nuoš.
1946-47-48 .........  2į nuoš.
1949, ir po tam .. 3 nuoš.

Šitie mokesčiai užtikrina 
darbininkams, kuomet su
laukia 65 m. amžiaus, seno 
amžiaus pašalpą.

FLIS.

AUGANT
Ar nors sykį pamąstei 

apie kiek daiktų atsitinka 
kūdikiui, pakol jis tampa 
pilnų metų? Stebėtina, kad 
šis mažutėlis sutvėrimas,* 
kuris jokiu būdu negali vie
nų vienas apsieiti, į laiką 
tampa augusiu žmogum, vis
ką nuveikdamas, net į pa
saulį atneša kitus sutvėri
mus, ir juos prižiūri, ir ži
no kaip su jais elgtis. Kas 
pagelbsti vaikui augti yra 
milžiniškas subjektas, ir 
čia mažai tegalime apie tai 
rašyti dėlei stokos vietos. 
Kalbėsime apie daiktus, ku
rie atsitinka šeimose, kurių 
tėvai atvyko iš ana pus jū
rų. Jeigu kaikurie dalykai 
sąryšyje su tuom intere
suoja mūsų skaitytojus, 
prašom apie tai mums pra
nešti.

Daugumas žmonių, kada 
atvyko čia, apsistojo apie- 
linkėje, kur jų kaimynai 
juos ir jų kalbą suprato; jie 
su kaimynais lankė vieną 
bažnyčią, visi sekė vienus 
papročius, iš seno krašto 

turėjęs palengvinti trans
portus iš Nemuno baseino į 
Dancigą. Žymios reikšmės 
betgi turįs Dniepro — Bu- 
go kanalas, kuris statytas 
1775 iki 1783 m. Dabar ta
sai kanalas greičiausiu tem
pu ištobulinamas, panaudo
jant tam, kaip jau minėta, 
kelias dešimtis tūkstančių 
darbininkų... Visas ruožas 
yra 89 kilometrų ilgio. Jo 
gerumas tas, kad tiesioginį 
vandens kelią tarp Juodo
sios jūros ir Baltijos jūros 
sutrumpina 350 kilometrų, 
palyginus ruožą per Ogins
kio kanalą. Visas kelias 
tarp abiejų jūrų sutrumpė
ja tokiu būdu iki 575 kilo
metrų. E.
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atveštus. Šitie kaimynai pa
našūs į mažas salas Ameri
kos gyvenimo vandenyse.

Kada reikėjo susieiti su 
kitais, ne savo tautos žmo
nėmis, naturališkai, juos 
nesuprasdamas, k r e i p eisi 
prie savo vaikų, kad daly
kus perstatytų. Davimas tų 
atsakomybių vaikams gal 
ant gero išeina ir gal ne. 
Geras būdas sustiprinti vai
ką yra raginti jį vartoti jo 
muskulus kelti daiktus, 
bėgti, šokti, ir pan. Jeigu 
ant jo pečių per sunki naš
ta uždėta, tas įtemps j o 
muskulus ir susilpnins jį. 
Ir taip su atsakomybėmis. 
Gerai, kad iš pradžios jos 
būtų ko mažiausios. Tam 
tikra dalis ant gero išeis ir 
pagelbės vaikui tapti augu
siu, bet perdaug atsakomy
bių jį kankins, ir jis gal ant 
visados bijoti mažiausių at
sakomybių.

Daug šeimų pereitais de
šimts metų turėjo prašyti 
pašalpos, ir jiems buvo ne
išpasakytai sunku pramisti. 
Vaikams matyti, kad daly
kai blogai eina su tėvais, ar 
namuose, irgi ant gero ne
išeina. Jiems irgi rūpi šei
mos bėdos.

Esam apsipažinę su atsi
tikimais, kur vaikai, aštuo- 
nių ir devynių metų am
žiaus, turėjo perstatyti šei
mos bėdas tyrinėtojams, o 
tyrinėtojų klausimus tė- 

(Tąsa ant 5-lo pusi.)

■t

Rotterdamo piliečiai kabina ant sienų pranešimus, kad visoj Hollandijoj yra pa- 
<«k«lktas-4ca*as -nuo—vokiečių gintis; vokiečiai šiuo metu baigia užimti Hollandiją.

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS
Gerbiami Laisviečiai: Mūsų 

Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopa prašo jus, kad įdė
tumėte į “Laisvę” šitokį klau
simą : Duokime sau, pasitaiko 

. jaldiečiui t .numirti. O 'Įneš tu
rime savo kapines ir kunigo 
patarnavimo nenorime. Bet 
pas mus lavinto draugo nesi
randa, kuris galėtų pasakyti 
prakalbą šermenyse ,ir ant 
kapų. Tai ką mes turėtume 

i daryt tokiam atsitikime, kur 
kreiptis, kad gavus tokį drau
gą, kuris galėtų tą atlikti? 
Gal 12-tam Apskrityje randa-' 
si tokis draugas, bet mes jo 
nežinome.

Meldžiam jus pagelbėt 
mums išrišti šitą klausimą: 
kur kreiptis ir kaip kreiptis, 
telegrama, telefonu, ar kaip 
kitaip? žinoma, mes tam 
draugui atlygintume. Mes ne
klausiame ir nenorime, kad 
jis veltui mums patarnautų, 
tik nelaimei ištikus, kad žino
tume kur kreiptis, idant ne
reikėtų klaidžioti arba pasi
duoti agitatoriams, kurie ves
tų pas kunigą.

219 Kp. Sekretorius, 
Jonas Kandrotas.

ATSAKYMAS
Labai gerai, kad draugai 

esate susirūpinę tuo reikalu. 
Bet mūsų patarimas yra, kad 
kelių žodžių pasakymui prie 
mirusio draugo karsto, arba 
namuose ar ant kapinių, ne
reikia jieškoti kalbėtojo kur 
nors toli. Kiekvienas iš jūsų, 
pagalvojęs ir prisirengęs gali
te tarti kelis atsisveikinimo 
žodžius. Vienas gali kelis žo
džius pasakyti namuose, o ki
tas ant kapinių.

Bet jeigu nė vienas iš vie
tinių draugų nenorėtų arba 
negalėtų prakalbėlę pasakyti, 
tai galėtumėte lengvai tokį 
draugą surasti Scrantone, 
Wilkes-Barrėj, Pittstone arba 
Binghamtone. Galinčių gerai 
kalbėti draugų bei draugių 
tuose miestuose yra nemažai. 
Nereikia reikalo juos nė įvar
dinti, nes jūs tų miestų vado
vaujančius draugus gerai pa
žįstate.

Jei laiko nesti laišku pa
kviesti draugą, reikia kreiptis 
telegrama arba telefonu. Tai 
toks dalykas, kurį patys ant 
vietos galite lengvai nuspręs
ti, reikalui prisiėjus.

ft
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Vokiečių Pirmojo Puolimo 
Lietuvon Sukaktis

Koks didelis skirtumas 
Lietuvai tarp šių dviejų ka
rų, kuriuos Europa pergy
vena 25 m. laikotarpy! Da
bar, tiesa, karo pradžioj 
patrankos subaubė ties Lie
tuvos sienom, paskraidė 
lėktuvų, aplink mus siautė 
karo audra, bet Lietuva ga
lėjo būti neutrali, galėjo ne
sikišti j kitų kaimynių tau- 

< tų grumtynes, išsaugojo sa
vo kraštą nuo karo nelai
mės. Tuo /tarpu pereitam 
kare 1914—1918 metais, kai 

> Lietuva buvo ne savarankė 
valstybė, bet tiktai didžiu
lės Rusijos imperijos pasie
nio sritis, Lietuvos gyven
tojams buvo skaudžios pa
girios svetimoj puotoj, kaip 
sako priežodis. Nuo pat pir
mosios dienos’ karui prasi
dėjus 1914 m. vasarą, ligi 
pat jo galo Lietuvos žeme
lė buvo svetimų kariuome
nių kovos laukas. Patys 
pirmieji šūviai ir pirmieji 
susirėmimai ėjo ties Lietu
vos sienom. >

Dabar jau sukanka 25 
metai nuo pirmojo vokiečių 
puolimo, kuriuo prasidėjo 
visos Lietuvos užėmimas ir 
ilgas okupacijos laikas. 
Nors ir anksčiau Lietuvos 
krašte kai kuriose Suvalki
jos dalyse ėjo kautynės 
tarp rusų ir vokiečių, bet 
jos turėjo vietos pobūdžio, 
nes vokiečiai neturėjo nei 
plano, nei pakankamai jė
gų rusams pulti, patys vos 
nuo jų teatsigynė, iš Ryt
prūsių iškrapštė. Tačiau ki
taip reikalai pakrypo 1915 
m. pavasarį. Vokiečiai pa
jautė rusų silpnumą ir pra
sidedančią pas juos šovinių 
stoką. Nepasisekus pasiekti 
norėtų laimėjimų Francijoj, 
kur jiems nepavyko paimti 
Paryžius, vokiečiai nusista
tė sutriuškinti Rusijos ga
lybę ir dideliais smūgiais 
priversti ją iš karo pasi
traukti. Todėl 1915 metų 
pavasarį karo sunkumas 
persikelia į ilgąjį rytų fron
tą. Prieš pradedant genera
linį puolimą, kurio vieta 
buvo pasirinkta Galicijoj, 
ties Gorlica, kur labai slap
tai buvo traukiamos didelės 
vokiečių pajėgos ir sunkio
sios patrankos, vokiečiai 
sumanė atitraukti j kitą 
vietą rusų dėmesį. Gal ir 
patys vokiečiai jau buvo tą 
vietą pasirinkę, bet rusai, 
be jokio rimto reikalo po
rai dienų kovo mėnesį už
grobė Klaipėdą, lyg patys 
priminė puolimo kryptį.

Tiek vokiečių, tiek rusų 
karo pajėgos šiame trečia
eiliame fronto ruože buvo 
nedidelės. Rusai visame 
ruože nuo Ventspilio ligi 
Tauragės—Tilžės rajono te
turėjo keturias nedideles 
rinktines nuo 3 ligi 11 ba- 
talijonų dydžio kiekvieną. 
Kareiviai jose buvo dau
giausia vyresnio amžiaus 
apsaugininkai, šiek tiek ka
zokų šimtinių, nedidelis 
kiekis artilerijos. To viso 
nežinoję Lietuvos gyvento
jai, o taip pat visa Rusija 
manė, kad tas fronto ruo
žas gerai apsaugotas, nes 
juk jis gina kelius į Rusijos 
sostinę Petrapilį.

Todėl staigus vokiečių 
puolimas ir staigūs vokie
čių pasisekimai buvo neti
kėtas smūgis, iš netyčių už,- 
klupęs tiek Lietuvos žmo
nes, tiek sukėlęs didelio iš
gąsčio net Petrapilyj. Pa
tylom sutelkę Rytprūsiuos 
ir Žemutinio Nemuno sri

ty j gana žymias pajėgas— 
6 divizijas (3 pėstininkų ir 
3 raitelių) vokiečiai baland- 
džio 27 d. pradėjo puolimą 
įvairiom kryptim, šiaurėj 
jie pajūriu puolė į šiaurę 
Liepojaus kryptim, iš KlaK 
pėdos į rytus jie veržėsi ap- 
siausdami Žemaitiją, pro 
Tauragę vokiečiai traukė 
Tilžės—Rygos plentu, o pro 
Jurbarką traukė Kauno 
link. Visom tom kryptim 
vokiečiai žygiavo beveik 
nesutikdami jokio rusų pa
sipriešinimo, nes rusai, ne
žinodami nei vokiečių jėgų, 
nei būdami pasiruošę, nie
kur rimčiau nebandė su
stabdyti net vokiečių silpnų 
avangardų, kurių raiteliai 
toli išsikišdavo pirmyn. Tik 
vienoj kitoj vietoj, kur at
sirado ryžtingesnių kari
ninkų, rusai buvo sustabdę 
vokiečius ir gerokai juos 
pavargino. Bet tokių dalių 
buvo mažai, o dauguma 
skubėjo greičiau trauktis, 
vos išgirdę vokiečius atžy
giuojant.

Jau už poros dienų vokie
čiai prisiartino prie Mažei
kių — Šiaulių' geležinkelio 
linijos, o balandžio 30 d. jie 
užėmė Šiaulius. Vydami be
sitraukiančius rusus, vokie
čių raitelių priešakiniai bū
riai pasiekė jau net Min
taujos apylinkes, Kurše. 
Gegužės 7 d. vokiečiai už
ėmė Liepoją, kurios rusai 
taip pat negynė, nors taip 
buvo svarbus centras. Nuo 
Jurbarko vokiečiai nužy
giavo ligi Kėdainių linijos.

Lietuva tom dienom per
gyveno šiurpias dienas. Vie
nas miestas po kito buvo 
vokiečių užimamas. Didelė 
dalis patrankų šūvių išgąs
dintų gyventojų traukė vi
sais keliais, viską pamesda- 
mi, pasiėmę pačius/reikalin
giausius daiktus. Ilgos ve
žimų eilės traukė visais ke
liai bet ypač Rygos plentu. 
Ryga tada pergyveno dide
lį s u s i j a u d inimą. Pilnas 
miestas užplūdo Lietuvos, o 
paskui jau ir Kuršo pabė
gėlių, kurie pasakojo įvai
rių baisenybių. Net Petra
pilis nervinosi, bijodamas, 
kad vokiečiai gali ligi Ru
sijos sostinės nužygiuoti, 
jei jie eina tokiu tempu. 
Gerai dar, kad iš daugelio 
sričių gyventojai nesuspėjo 
pakilti bėgti, nes visi pasi
traukimo keliai jau buvo 
vokiečių atkirsti staigiu 
puolimu, ir jie nė nepajuto 
atsidūrę už vokiečių fronto. 
Nesuspėjo gyventojų varyti 
nė rusų kazokai, kaip jie 
tai darė vėliau, liepos mė
nesį Kurše, kada visiems 
buvo liepta trauktis, viską 
deginti ir naikinti, kad vo
kiečiam nepatektų. Dėl to 
staigaus vokiečių užpuoli
mo Lietuvos pabėgėlių ne
buvo taip daug kaip latvių, 
kurie buvo varomi. Vis dėl
to ir iš Lietuvos karo pabė
gėlių Rusijoj atsidūrė apie 
100,000 žmonių, ypač po 
antrojo vokiečių puolimo.

Rusai skubiai ėmė trauk
ti prie Mintaujos žymesnes 
kariuomenės dalis. Pirmuo
sius vokiečių avangardus 
rusams lengvai pasisekė at
stumti, nes vokiečiai buvo 
įsistiprinę tiktai Dubysos 
ir Ventos upių linijoj, ligi 
kurios ir pasitraukė. Nors 
vokiečiai patys atitraukė 
savo toli išsikišusius avan
gardus, bet rusai tą vokie
čių atstūmimą nuo Mintau
jos atvaizdavo kaip didelį 
laimėjimą, o rusų brigadai

Transporto Darbininkų Unijos (CIO ) prezidentas 
Michael Quill liudija Dieso Komitetui, kad Diesas ir 
jo sėbrai nori įtraukti Ameriką, į imperialistinį Euro
pos karą. Dėlto Diesas įsakė policijai jį išvesti iš ty- 
tyrinėjimo buto, bet Quill to nepaisė., o rėžė Diesui 
teisybės žodį.

Lietuvos Žinios
Kaunas.—Akcine bendrovė Širvintai

“Cementas” pasirašė su čekų 
fabriku “Škoda” sutartį, pa
gal kurią “Škoda” turi prista
tyti ir įmontuoti visus Skirs
nemunės cemento fabrikui 
reikalingus įrengimus. Tiki
masi fabriką baigti iki 1941 
m. rugsėjo mėnesio. Fabriko 
statyba prasidės šį pavasarį. 
Metinė fabriko gamyba bus 
60,000 tonų cemento per me
tus. Jame dirbs apie 150 dar
bininkų. Pernai is užsienių 
buvo įvežta į Lietuvą 123,000 
tonų cemento, už kurį sumo
kėta apie 6 milijonai litų. Ce
mento reikalavimas turės kas
met vis dar didėti, nes nu
matoma visa eilė stambių sta
tybų, kaip tai autostrada, 
hidroelektrinės užtvankos ir 
kt.

Kaunas.— Autobusų susisie
kimui palaikyti bendrovė 
“Auto” pernai metų pradžioj 
turėjusi 35 autobusus ir sava
rankiai eksploatavusi Kauno- 
Zarasų ir Kauno - Gargždų- 
Palangos ruožus, nuo rugpjū
čio mėn. įsigijo dar 15 auto
busų ir viso turėjo jau 50 au
tobusų, kurių vertė buvo apie 
1,400,000 litų. Atgavus Vil
nių, bendrovė pratęsė susisie
kimą autobusais Ukmergė-

ten vadovavęs generolas 
Potapovas Rygos mieste 
buvo apdovanotas aukso 
kardu. Gegužės 10 d. rusai 
atsiėmė ir Šiaulius. Bet iš 
tų vietų, kur vokiečiai bu
vo įsitvirtinę ir pasiryžę 
gintis, rusai jų išstumti ne
pajėgė. Ant Dubysos ir 
Ventos 'užvirė kautynės, 
kurios tęsėsi lig liepos mė
nesio.

Liepos mėnesį vokiečiai 
pradėjo antrą puolimą Lie
tuvoj ir Kurše, dabar jau 
su tikslu užimti tuos kraš
tus galutinai. Pradžioj ru
sai kiek spyrėsi ties Šiau
liais, kur buvo įsitvirtinę. 
Bet vokiečiam jau kitose 
vietose prasiskverbus toli 
pirmyn, o liepos 19 d. užė
mus jau Tukumą, rusai tu
rėjo trauktis.' Liepos 21 d. 
vokiečiai antrą kartą užė
mė sudegintus Šiaulius, o 
liepos 25 d. įėjo į Panevėžį. 
Kauno tvirtovė dar liko kol 
kas neužimta. Bet rusų 
frontui jau visiškai palū
žus, vokiečiams užėmus 
Varšavą ir eilę tvirtovių, 
negalėjo atsilaikyti ir Kau
nas, kurį vokiečiai užėmė 
rugpjūčio 18-22 d. Pagaliau 
rugsėjo 19 d. vokiečių ka
riuomenė įžygiavo ir į Vil
nių. Jau visa Lietuva buvo 
vokiečių užimta. Prasidėjo 
vokiečių okupacijos laikas, 
kurs užtruko daugiau kaip 
3 metus.

S. Telšiškis.
.... (“L. Ū”) .......  „

atšakoje ligi
niaus, taigi jau turi tris pa
grindinius susisiekimo ruožus.

Kaunas. — Jau paruoštas 
planas naujajam sodeliui prie 
Karo Muziejaus įrengti. Nau
jajam sodeliui žeme yra gau
ta iš greta Karo Muziejaus 
esamo sklypo. Karo Muziejaus 
viršininkas brig. gen. Nagius- 
Nagevičius, kuris jau yra tiek 
pasveikęs, jog pradeda vaikš
čioti, apie naujojo sodelio 
įrengimą informuoja, jog so
delis turi būti ne tik pa
tiems lietuviams maloni ir 
brangi vieta, bet ir svetimša
liams imponuoti. Naujoji so
delio dalis bus pašvęsta dau
giausia mūsų tautinio atgimi
mo kareiviams - knygnešiams 
pagerbti ir lietuvių tautos ko
voms dėl spaudos laisvės pri
siminti. čia stovės trys pa
minklai : Petro-.Rimšos “Lietu
vos Mokykla” ir abejose jos 
šalyse dvi statulos: Zikaro 
“Knygnešys” ir Bučo “Sėjė
jas.” Naujo sodelio dalis bus 
grynai lietuviška, čia bus tar
tum botanikos sodas, kur 
augs įvairūs Lietuvos medžiai, 
krūmai ir gėlės. Tame lietu
viškame darželyje bus pasta
tytas lietuviško koplytėlių 
styliaus spaudos pavilionas. 
Spaudos pavilionas, kurį s u - 
projektavo dailininkas Var
nas ir inž. Reisonas, bus me
dinis trijų aukštų sukompo
nuotas lietuviškų koplytėlių 
motyvais, primenąs indų pa
godą. Paviliono grindų plotis 
apie 30 kv. metr., aukštis— 
apie 13 metrų. Paviliono vir
šuje spindės stilizuota saulė, 
o netoli viršūnės trečiame 
aukšte bus šv. Jurgio kovoto
jo su slibinu skulptūra, sim
boliškai vaizduojanti lietuvių 
tautos kovas su engėjais ir su 
spaudėjais. Tame spaudos pa- 
vilione nuo ankstaus pavasario 
iki vėlyvo rudens bus lanky
tojams duodama nemokamai 
skaityti visa Lietuvos ir užsie
nių lietuvių periodinė spauda. 
Tai bus lyg ir atsilyginimas už 
tuos laikus, kada lietuviams 
nebuvo duodama turėti “anei

žędžio, anei rašto.” Kitoje 
pusėje žuvusiems dėl laisvės 
paminklo, naujojo sodelio 
pradžioje numatoma sukom
ponuoti tam tikrą monumentą, 
kuriame bus iškaltos pavardės 
ypatingai nusipelniusių knyg
nešių. Tokių knygnešių žino
mas knygų apie knygnešius 
autorius Petras Ruseckas yra 
suradęs ir aprašęs apie 60. 
Sodelį įrengti padeda visi, kas 
kuo išgali. Vieni darbu, kiti— 
aukomis. Sodelį numatoma 
atidaryti rugsėjo 8 d., per
Tautos šventę.

Klaipėda.—ūkininkams už
drausta gyvuliams sušerti bet 
kokius ankštinius grūdus. Vi
sas turimas grūdų atsargas, 
pasilikus reikiamą kiekį sė
klai, privalo parduoti ūkinėms 
organizacijoms, iš kurių gaus 
pakvitavimus, kad pristatė. 
Pasiskersti kiaulę ūkininkai 
turi gauti leidimą. Gavęs ’lei
dimą pasiskersti, nebetenka 
teisės pirkti tam tikrą kiekį 
produktų. Skerdę be leidimo 
skaudžiai baudžiami. Nami
nius paukščius uždrausta para
duoti, kad paukščių laikytojai 
paruoštų dapgiau kiaušinių 
vidaus rinkai. — Klaipėdos 
karčiamose uždraudė dainuo
ti nacionalsocialistines dainas.

Kaunas. — Kiaulių Augini
mo Dr-jos suvažiavime paaiš
kėjo, kad 1938 metais Lietu
voje buvo 1 milijonas 186 
tūkstančiai kiaulių, o 1939 m. 
tik 1 milijonas 117 tūkstančių. 
Sumažėjo dėl Klaipėdos kraš
to atskyrimo. “Maistas” iš ūki
ninkų iš viso jau yra supirkęs 
kiaulių už 456 milijonus litų. 
Tik praėjusiais metais ūkinin
kams už kiaules sumokėta be
veik 60 milijonų litų.

Palanga. — Kovo 31 d. suė
jo 19 metų, kaip Lietuvos pa
jūris, 21 kilometro juosta 
Šventoji-Palanga, grįžo Lietu
vai. Tai įvyko 1921 m. kovo 
31 d., kada dalyvaujant mi
nioms palangiškių, Birutės, tė
viškė grįžo amžiams prie sa
vo tėvynės. Palangos burmis
tru, kurs laikas iš tų pareigų 
pasitraukus aušrininkui Dr. 
šliupui, paskirtas seimo narys 
agronomas Bričkus.

Kaunas. — Kaune įsisteigė 
kooperatyvas “Stalius,” kurio 
tikslas organizuoti medžio ap
dirbimo pramonę ir baldų bei 
kitų medžio išdirbinių gamy
bą ir prekybą. Kooperatyvo 
nariais įstojo 63 staliai lietu
viai.

Ryga.—čia susirinkęs Balti
jos valstybių Motinos ir Vaiko 
Globos Komitetas nutarė šie
met, kaip ir praeitais metais, 
organizuoti pąsikeitimą vai
kais tarp Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Iš kiekvienos valsty
bės numatoma pasiųsti į kai
mynines valstybes po 15 vai
kų. Greitu laiku numatoma 
šaukti Baltijos valstybių Mo
tinos ir Vaiko Globos Komi
tetų konferenciją ir kartu su
rengti parodą.

Kaunas. — Kauno miesto 
istorija, nuo jo įsikūrimo, 
skaitoma 910 metų. Kaunas, 
kiek istorijoje žinoma, yra 
įkurtas 1030 metais. Dabar
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Saldainiai iš Lietuvos
Amerikine Lietuvos importo korporacija 

aplaike didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
saldainių galima gauti “Laisves” raštinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dėže $1.20. Persiuntimą apmokame.

Ant vietos galima gauti ir po mažiau kaip du 
svaru: po svarą ir po pusę svaro gausite. Padė
kime Lietuvos importui platiktis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA. 
427' Lorimer St.
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turi apie 150 tūkstančių gy
ventojų ir 10,000 pastatų.

Kaunas. — Lietuvos laivi
ninkystės bendrovė “Baltijos 
Lloydas” Amerikoje pirko 
p r e k y b i n į laivą, vardu

“Deung.” Laive esama 22 as
menų įgulos.

Kaunas. — Aušrininkui, ve
teranui Dr. Jonui šliupui šie
met sueina 60 metų, kaip jis 
pradėjo dirbti lietuvių tauti
nio atgimimo dirvoje.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

j ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais,iš New Yorko mies- 
!; to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
i' formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy- 
;! ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.
iį Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes

tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
ji stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky- 
į; inais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie.ims nu* 10 iki 24 egzempliorių, 
;• kaina po 2oc už egzempliouų, 25 ir daugiau— 
;! po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

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

Ko Nori
Kunigas
Cough linas?

Kaina 5c

Išleido 
“Laisvė” 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir težinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kuC;e ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau. 

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

paraše

R. MIZARA

Lithuanian-English 
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAU0IUS

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.

Brooklyn, N. Y. |j 
lotssssor z,:.1111 1 i o ėjo

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.
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Del Vilniaus Žmonių Šelpimo
Gerbiama “Laisvės” Redak

cija. Spaudoje tenka matyti 
apyskaitos aukų surinktų Vil
niaus krašto žmonėms šelpti. 
Čia prisiunčiu iš lenkų laik
raščio “Glos Ludovvy” iškar
pą, kur rasite išspausdintas 
laiškas iš Vilnijos. Tai gal bus 
lengviau suprasti, kam tos au
kos yra atiduodamos ir 
jas sunaudoja.

“Laisvės” Skaitytojas,
Laišką gavo Kostantas

brovolskis, gyvenąs Nashua, 
N. H. Laiško autorius rašo:

Brangus broli Konstantai ir 
sesute Teklia!

Siūčiu jums sveikinimus ir 
visa mano šeima linki viso 
geriausio jūsų gyvenime.

Brolis klausi, kas girdėti 
pas mus ir kraštuose, kuriuos 
užėmė Rusija ir Vokiečiai. 
Yra taip: krašte, kurį užėmė 
vokiečiai, jie atėmė iš žmonių 
viską, arklius ir kiaules, kar
ves, paėmė javus, bulves ir tt. 
Teduoda tik po pusę svaro

duonos asmeniui. Vyrai yra 
paimti į sunkius 
jiems teduoda tik 
svaro duonos per dieną. Liau
dis badauja, negali dirbti, bet 
vokiečiai juos buožėmis mu
ša ir priverčia dirbti. Lenkų 
liaudis ten kenčia priespaudą 
ir badą.

Kaip yra dalykai tose sri
tyse, kurias užėmė rusai? Ten 
ūkininkai gyvena kaip gyve
no. O iš dvarų tai atėmė že
mes ir jas atidavė biedniems. 
Mūsų valdžia yra lietuviška, 
kuri užėmė dalį buvusios Vil
niaus gubernijos. Čia užimtų 
sričių žmonės turi tokia lais
vę, kaip ir mes patys.

Kaip rašote, 
aukas šelpimui 
niaus krašto, 
biednieji nieko 
kios pagalbos, 
naudoja, 
Biedni turi
niekas nemato ir juo nieks ne
sirūpina. Gal tų aukų ir gau
na kas, bet tai inteligentija, 
o ne darbininkai. . .
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redaktorius, iš Chicagos. A 
pie prakalbas daug ką nemi
nėsiu, nes gal jau kiti parašė 
pirmiau. Tiek turiu pasakyt, 
kad prakalbos pavyko gerai. 
Publikos buvo pilna Lietuvių 
Svetainė. Aukų sulinkta $6.- 
50. Gauta “Vilniai” skaity
tojas, J. Sadauskas iš Marl
boro. Parduota keletas “Vil
nies” jubiliejinių kopijų, ir 
“Vilnies” išleistų kalendorių. 
Ir taip susidarė, kad drg. 
Prūseihfkk iš Hudsono išsivežė 
apie $20/paramos “Vilniai”.

—o—
Daug sueinu “Laisvės” skai

tytojų, kurie klausia, kur din
go Hudsonietis, kodėl nepara
šo žinučių apie šių dienų bė
gamus reikalus, kaip tai, su
sirinkimus, parengimus, pra
kalbas, paskaitas ir tt. ? Juk 
tai, sako, svaru tas viskas 
skaitytojams žinot. Tą ir mes 
pripažįstam, kad yra svarbu. 
Bet pavasariui atėjus, turint 
•tokią lūšnelę, turi apžiūrėt, 
aptaisyt, kad bankas neuždė
tų Dilieto ant durų. Ir taip 
tą liuoslaikį turi paaukot sa
viems reikalams. Bet ant to
liau pasižadu ir vėl rašinėt, 
kaip ir rašinėjami...

Laisvoji Sakykla
Šiurpūs Balsai iš Lietuvos 

Katorgos

— o----

Na, ir buvo worcesterieciai 
pasiilgę drg. Prūseikos, prisi
rinko pilna svetainė išklausyti 
jo prakalbos.

Rinkta aukos padengimui lė
šų. Aūkojo šie: Po 50c, F. 
Repšys, J. Skliutas, F. Pe
trauskas, P. Banionis, P. But
kevičius, J. M. Lukas ir D. 
Lukienė. Po 30c, N. Kuda- 
rauskas ir J. Daugiela. Po 
25c, M. žitkienė, M. žukienė, 
J. Dovidonis, F. Kalantas, O. 
Navikienė, V.- Trakimas, 
Sadauskas, D. Jusius, A. 
kauskas, Ig. Šiupienas, 
Mazurkienė, P. Kazlas, P. 
kaitienė. Su smulkesnėm 
kom susidarė $12.28. 
tiem, kurie aukojo. Be
drg. Prūseika gavo 5 “Vilniai 
skaitytojus.

Subankrūtino Philadelphia 
Valgykla, Nuskriaudė Lie

tuvį Darbininką
Pereitą savaitę šerifas iš 

varžytinių už skolas pusdy
kiai išpardavė kelių tūkstan
čių dolerių vertės restoraną, 
v a d i n amą “Philadelphia,” 
gražiausioj miesto dalyj, ant 
Centre Square. Savininkas bu
vo pilvotas senis, kytras gre- 
kas, Peter Štamus. Biznį va
rė per 15 metų, pakol išsi
dirbo gerą ir populiarišką 
vardą. Tuo kart nieko nelauk
damas, mažu pamažu pradėjo 
staiga visiems prasiskolinti, 
nes, mat, “labai geras žmo
gus,” tai kas gi jam negalėtų 
pasitikėt. Kaip vienur už val
gomuosius produktus prasi
skolindavo ir daugiau negau
davo, tai eidavo kitur kredi
tų jieškoti. Ir visur jam pasi
sekdavo gauti.

Mat, jau ketvirtu sykiu 
bankrūtina, tai turėjo gerą pa
tyrimą, kaip kitus biznius ap- 
šmugeliuoti.

Na, ir taip jis jiem visiem 
prasiskolino viršaus 12 tūks
tančių dolerių. Algų darbinin
kam neišmokėjo 18 šimtų 
lerių, ir randos tūkstantį 
lerių.

Pastaruoju laiku pas jį
bo “Laisvės” skaitytojas Vin
cas Norvaiša, kuriam neišmo- 
kėjb vergiškos algos po de
šimtį dolerių, į savaitę už 11 
savaičių, $110. Kuomet resto
ranas buvo šerifo užpedlakuo- 
tas per dvi savaites, tai skie
pe buvo pulkas uždarytų al
kanų katinų ir kačių, kurie 
alkani kniaukė, šėlo, lermavo 
ne savo balsais. Kada atidarė 
skiepą, jeigu tikėt vietos 
laikraščių reporteriam, t a i 
suskaityta 75 katės. Apart to, 
skiepe atrasta nešvara, dau
gybė baksų ir šiukšlių, milijo
nai geltonųjų prūsokų marša- 
vo visom keturiom sienom, o 
priedui skraidė keisti sparnuo
ti vabzdžiai, kurių vienas, 
kaip koks orlaivis, atsimušė' į 
reporterio sprandą, šiaip iš 
lauko pusės restoranas atrodė 
gražus ir moderniškas.

Čionais aš noriu primint 
tiem darbininkam, kurie dir
ba ir negauna užmokesčio, o 
tiki savo bosų said lie žuvavi- 

vinncj. mui, išsisukinėjimui ir priža- 
kuris I dam. Tokiam darbdaviui pa- 

kreipkitės 
pas artimą

Šiom dienom išsiuntinėjome atvirutes 
tiems dienraščio “Laisves” skaitytojams, 
kurių prenumeratos jau išsibaigė. Prašome 
aplaikius atvirutę tuojau pasiųsti mokestį. 
“Laisves” prenumerata yra $5.50 metams 
ir $3.00 pusei metų.

Plečiantis karui Europoje labai 
brangsta visokios medžiagos naudojamos 
prie spaustuves. Tas labai apsunkina dien
raštį materialiai. Todėl prašome nesivėluo- 
jant užsimokėti prenumeratą ir užsimokėti 
už visus metus.

—o---
Dabar kelis žodžius LLD 11 

kuopos reikale. Kadangi 26 
d. gegužės mūsų susirinkimas 
turėtų, įvykti, tai šiuo reikalu 
pranešu, kad LLD 11 kuopos 
susirinkimą kuopos valdyba 
atkėlė viena savaite anksčiau. 
Įvyks 19 d. gegužės, 29 Endi
cott St. svetainėj, 11 vai. ry
te. Nes 26 d. gegužės įvyks
ta Mass, valstijos visų kolo
nijų suvažiavimas spaudos 
klausimu, Hudson, Mass.

—o—
Pereitame kuopos susirinki

me drg. J. J. Bakšys prirašė 
3 naujus narius, drg. S. Janu
lis 3 ir drg. B. Mizara vieną. 
Kas žino, kur dingo vajaus 
komisija? Būtų gerai nors ra
portą girdėti.

S. Janulis sakė ateinantį 
susirinkimą atsivesiąs d a r 3 
naujus narius. O drg. Bakšys 
sakė, jau turįs sutartį su pen
kiais kandidatais į narius. O 
gal ir vajaus komisija pribus 
gerai organizuota? J. M- E.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "WJldo- 

do-> Anais laikais buvau prisi
minęs per “Laisvę,” kad mūsų 
draugės moterys buvo pasišo
kusios sutvert Moterų Apšvies 
tos Kliubą. Bet ir po šiai die
nai tebestovi darbas neužbaig
tas. Ką sakot, draugės mo
terys ?

dir- ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

ji įstaiga šelpia tiktai biednų 
šeimų kūdikius, bet viskas 
veltui, pinigus pasiuntė Mote
rų Globos Komitetui. Turint 
tai mintyje, .tai ar negali* pa
našiai būt ir su vilniečių šel
pimu ?

Pakol viešpatauja Lietuvoje 
smetonininkų teroras, pakol 
spaudos ir žodžio laisvės nė
ra, pakol politiniai kaliniai 
kankinami ir brutališkai žudo
mi kalėjimuose, Amerikos dar
bininkai, man atrodo, privalo
me susilaikyti nuo aukojimo 
per smetonininkų rankas. 
Vietoje to, kiek kuris išgalim, 
aukokime Lietuvos politiniam 
kaliniam ir visur reikalauki
me,’kad politiniai kaliniai bū
tų išlaisvinti.

Balsys iš Minios.

Pasibaigė rašinys apie Lie
tuvos politinių kalinių gyveni
mą. Skaičiau tąjį rašinį su 
didele atyda. Kiek žinau, skai
tė jį mano visi pažįstami ir 
kožnas stebėjosi, kad šiame 
dvidešimtame amžiuje, krikš
čioniškoje Lietuvoje, už lais
vę kovotojai būt taip barbariš
kai kankinami ir žudomi. Sun
ku ir įsivaizduoti, kad vidur
amžių krikščionybės palaiky
mui inkvizicija yra praktikuo
jama mūsų tėvynėje Lietuvo
je priešais tuos žmones, kurie 
trokšta geresnio gyvenimo 
Lietuvos liaudžiai. Pabaigoje 
rašinio, perskaičius kaip po
nas kalėjimo viršininkas Ša- 
kėnas, su geležiniu plaktuku 
rankoje, patikrina kalinio 
mirtį, man net rankos nutir
po. Atkartojau tąjį sakinį da 
kartą, kad nepadarius klaidos, 
bet vis tas pats: “tris kart į 
galvą ir jeigu jau akys ne
mirksi, ponas su bato kulnim 
išrėžia ant jo antkapio kry
žių.”

Atvertus “Laisvės” kitą pus
lapį, skaitau: “Gelbėkime Po
litinius Kalinius Nuo Naujos 
Teroro Bangos.” Po atsišauki
mu pasirašo Lietuvos Politinių 
Kalinių Gelbėjimo Komitetas.

Ant paskutinio puslapio 
skaitau atsišaukimą į visuo
menę, kviečiant sudaryti ko
mitetą aukų rinkimui vilnie
čiams.

Kada Lietuva atgavo Vilnių, 
es visi džiaugėmės, dejom 

Bukas ir tikėjomės, kad Lie
jos valdžia su atgavimu 

Vilniaus tikrai paliuosuos po- 
us kalinius, atsteigs spau- 
ir žodžio laisvę. Bet. . . 

mūsų sudėtos aukos nuėjo į 
tonininkų rankas; vietoje 

lisvės politiniams kaliniams, 
aisvės žodžio ir spaudos — 

tujos koncentracijos stovy- 
daugiau prigrūsti kalėji- 

naujos darbo stovyklos, o 
liaudis vis da aukoja, vis 

tikisi, kad jų aukos pasieks 
anus ir nuplyšusius. Pa

liaus, iki šiolei da nieko ne
sam girdėję, kaip Vilniaus 

udis yra šelpiama. Kodėl 
ks iš Lietuvos mus apie tai 

neinformuoja ?
Keli metai atgal, teko būti 

viename susirinkime, kur buvo
riama aukos Lietuvos naš- 
iams. Apkalbant, kam tas 

aukas siųsti, pasiūlyta buvo, 
dalį aukų paskirti Kaune 

mam Pieno Lašui, kurio
rmininku yra buvęs Lietu- 

prezidentas K. Grinius.
ba ant vietos buvo: 

Pieno Lašo įstaigoje yra su- 
ietę raudonieji ir kaipo to- 

aukų negalim duoti.”
s ir buvo nurodyta, kad to-

-----O-----

Hudson, Mass
Žinių Žinelės

Kaip. visur, taip ir mūsų 
mažoj lietuvių kolonijoj yra 
visokių kurjozų. Vieni dirba 
apie savo namus, kala, taiso, 
baltina, popieruoja savo surū
kusias iš po žiemos lūšnas; 
kiti kasa žemę; treti sėja ar 
sodina ir tt. Vis tai užsiėmi
mas. Bet ką daro tie, kurie 
nieko neturi? Kiti gali-pa
sakyt: o ką, guli, valgo ir 
skaito! Bet ir tas gali nusi
bosi. Kaip kas bando nueit 
pažvejot, bet ir čia turi turėt 
leidimą. Neturėsi leidimo, ga
li gaut baust. Ir taip kai kas 
turi skramniai savo dienas 
leist be jokio užsiėmimo.

—o—
Pastaruoju laiku’kaip vil

nos, taip čeverykų išdirbystes 
pradėjo labai šlubuot, kone 
visi darbininkai yra paleisti iš 
darbo. Daugurrfas užsiregistra
vo prie Social Security, tikisi 
gaut keletą dolerių į savaitę.

—o—
Turiu priminti, kad įvyko 

gegužės 5 prakalbos. Kalbė
jo drg. L. Prūseika, “Vilnies”

Šiais laikais jaunimas pra
dėjo poruotis. Vieni sako, 
prieš blogus laikus; kiti tvirti
na, kad bus karau įtrauktos 
Jungtinės Valstijos, už tai 
jaunimas skubinasi apsivest.

—o—<
Gegužės 19 įvyks paskai

tos. Rengia Lietuvių .Piliečių 
Kliubas. Paskaitą skaitys Dr. 
Pilka iš Bostono. Jo tema bus, 
“Kaip žmogaus širdis Veikia” 
ir tt. Geistina, kad. mūsų 
broliai lietuviai atkreiptų aty- 
dą į šias paskaitas. Daug gir
dėjom visokių daktarų, advo
katų, bet Dr. Pilkos dar ne
sam girdėję kalbant.

—o—
Gegužės 26 įvyks metinė 

konferencija trijų apskričių 
aptart apie metinį pikniką 
dienraščio “Laisvės”, 1 
įvyks liepos 4 d., Maynarde. 
Po konferencijos draugai ir 
draugės worcesterieciai pasi
žadėjo surengt gerą bankietą. 
Programą pildys Aido Choras, 
vyrų ir merginų grupės, J. Sa
baliauskas ir Tumanis dainuos 
solo. Prašom įsitėmyt laiką : 
gegužės 26, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj, 17 School St.

—o—
šiomis dienomis aplaikiau iš 

Lietuvos nuo draugo F. Lauri
naičio laiškutį. Mažai ką rašo. 
Tik primena, kad mes ameri
kiečiai daugiau ir geriau ži
nom, skaitydami laikraščius ir 
klausydami rddio. Seniau F. 
Laurinaitis gyvenęs ir veikęs 
čionai Amerikoj: Pirmesniais 
laikais buvo Easton, Pa.; vė
liau gyveno Hudsone. Mes 
dažnai susirašom. Klausia sa
vo senų draugų ir kur gyve
na ir ar veikia ką nors dar
bininkiškam judėjime.

Hudsonietis.

London, geg. 13.—Anglų 
vyriausybe pripažįsta, kad 
holandai, belgai ir talkinin
kų kariuomene “kai* kur 
traukiasi atgal” Holandijoj 
ir Belgijoj, o vokiečių žy
giavimas pirmyn Maastri- 
chto srityje “pavojingas” 
talkininkams.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Pavasariniu Drabužių

rodykite špygą ir
kuo greičiausiai
aldermaną, o jis jums mielai 
patars, ką reikės daryti.

V. J. Stankus.

Worcester, Mass.

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

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame- 

Rei-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas Į 10 
savaitinių jrnokčjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

sakė
drg.

Jis
LLD

MŪSŲ NAUJIENOS
Gegužės 5 d. pas mus 

prakalbą tolimas svečias, 
L. Prūseika, iš Chicagos. 
kalbėjo plačiai LDS ir
organizacijų reikalais. Nes šių 
organizacijų apskričiai ben
drai jam surengė šį maršru
tą po visas Naujosios Angli
jos kolonijas. Drg. Prūseika 
palietė Lietuvos ir visos Euro
pos įvykius.

Antroj temoj kalbėjo apie 
Amerikos darbininkų gyveni
mą ir kovas. Jo kalba ant 
tiek buvo turtinga ir žingeidi, 
kad galėtum visą naktį klau
sytis ir nenubostų.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

mašinėlė.savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

JT

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

duoda didelę nuolaidą.

Darbininkų baialijonas Meksikoj maršuoja Meksikos Mip^tp -g^tyšjnis Pirnjąj^ Gegužė?.

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8110)

Junior Deluxe Portable

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

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER St. BROOKLYN, N. Y.
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Hillside, N. J

Kisavi- 
randasi 
šiomis

žės 9 d., buvo padaryta pa
vojinga operacija Onai Žalie
nei. Iš po operacijos buvo 
silpnesnė, bet tuom tarpu ei
na geryn. Randasi Elizabeth 
General Hospital, East Jersey 
St., Elizabeth, N. J.

Kita draugė, Viktė 
čienė, taipgi sirginėju, 
toj pačioj ligoninėj,
dienomis jau vaikštinėja ir už 
poros dienų jau mano par- 

* važiuoti iš ligoninės.
Abi draugės yra “Laisvės” 

skaitytojos ir rėmėjos. Jos 
priklauso prie Ililįside Moterų 
Kliubo.

Draugai ir draugės, nepa
mirškite atlankyti drauges, 
kuomet serga. Priduosite di
desnę simpatiją jom, 
daug reiškia ligonei.

Aš nuo savęs linkiu 
gėm greitai pasveikti 
dalyvauti su mumis prie vi
suomeninio darbo. B. M.

li

v
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5 pėdu aukščio ir virš 8 coliai 
“rako”. Bet būna iki 3 pėdų 
aukščio ir “bones” iki pėdos 
ir daugiau. Tai kaip atšauni, 
tai nežinai nė ką lioduoti. 
“Rakus” ir “bone” turi gra
žiai, kaip malkas, supailiuoti 
šalia ir už tai nieko nemoka. 
Tai jeigu užlioduoji 4 karus 
anglies, tai supailiuoji kokius 
3 karus “rako” ir tą darai, 
kada “ilsiesi.” Taip bosai sa
ko, “while you rest.” Na, tai 
ir uždarbis — “leiberio” $3.- 
24, mainierio $5.96 su ekspen- 
sais.

kuri

drau- 
ir vėl

Philadelphia, Pa

■■1 '.'ffr.y,' ":?■■■? ?■ruves

Montello, Mass

iwRiiiwir Penktaa puslapis

atsikišusių 
daug 
dul- 

atprunkšti į sa-
vienais marškį- 
25 svarus dina- 
vandens ir tar-

Paminėjimas Pirmos Gegužės 
ir Nedarbas

Dėl paminėjimo Pirmos Ge
gužės buvo užimta Lietuvių. 
Tautiško Namo apatinė sve
tainė ir iš anksto išleisti ir 
pardavinėjami tikietai, k a. d 
Pirma Gegužės įvyks balan
džio 30, kalbės Anne Burlak 
ir bus rodoma filmą “United 
Action.” Kokis nors Šniukštas 
lietuvis pranešė apie tai po
licijai, kad šias prakalbas ren
gia komunistai. Policija at
siuntė inspektorius, apžiūrėjo 
svetainę, surado netinkama. 
Tuomet ant greitųjų buvo už
imta Brocktone Massasoit 
Hallė, išleisti plakatai ir gar
sinta vietiniam angliškam

Ir prakalbos 
Kalbėjo Komu- 
veikėjas Ottis 
Burlak. Polici-

Tokio.—Japonija užpro
testavo holandų valdžiai 
saloje Javoje, Holandiškoj 
Rytų Indijoj, kad holandų 
spauda agituoja prieš japo
nus.

A tidarymas Konvencijos.
Penktadienį, gegužės 17 die

nos 8 vai. vakare, atsidarys Ko

trikto konvencija. Kalbės Wil
liam Z. Foster, partijos pirmi
ninkas, temoje: “Keeping Ame
rica out of the War.” Sam 
Adams Darcy referuos temoje: 
“A Balance Sheet of the Econo
mic Situation in Pennsylvania.” 
O Močiutė Ella Reeve Bloor pa
sveikins delegatus ir svečius. 
Susirinkimui pirmininkaus ko
munistų kandidatas į Jungtinių 
Valstijų senatorius Carl Reeve.

Šis masinis mitingas įvyks 
Olympia Arena, 711 South 
Broad St. Apart prakalbų, bus 
taipgi graži dainų ir muzikos 
programa. Įžanga tiktai 25 cen
tai.

Lietuviai kviečiami skaitlin- 
dalyvauti. Kep.gai

Scranton, Pa.

f tĮžanga 35c. Pradžia 7:30 v. v. Ne
pamirškite būti. (116-117)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 19 

d. geg., 11 vai. ryto, 29 Endicott St. 
Vis draugai būkite laiku. Sis susi
rinkimas yra perkeltas vieną savai
tę anksčiau iš priežasties spaudos su- 

.važiavimo, 26 d. geg., Hudsone. — 
J. M. Lukas, Sekr. (116-118)

’ SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. rengia vakarą, kuria

me galėsite nusipirkti daug daiktų 
už vieną ar du centus. Tą patį va
karą bus išduodamos ir dovanos. 
Pirma $35 vertės radio, dovanota P. 
Ketvirčio ir sekančios dovanos bus 
pinigais. Todėl prašome tų draugų 
sugrąžinti knygutes tą patį vakarą 
ir atsiveskite pažįstamus į paren
gimą. Parengimas įvyks 19 d. geg., 

v. v., 376 W. Broadway. —Kom.
(116-117)

šia, bet povaliai jie sugeba 
vartoti netik šaukštuką, bet 
ir peilį, ir taip senesni vai
kai ir mergaitės turi išmok
ti, kas jiems geriausia. 
Kartais sunku tėvams žino
ti, kiek atsakomybės duoti 
vaikams.

Bet visvien turime dėti 
pastangų juos gerai supras
ti. Mūsų užduotis yra jiems 
duoti pagalbos, nedėti per
sunkiąs pareigas ant jų, 
stengtis maloniai su jais 
gyventi.

Norėtume žinoti, ką skai
tytojai apie tai mąsto. Pa
rašykite. *

8

iš

FUS.

(Wil- 
įvyks 
San-

PITTSTON, PA.
Amerikos Lietuvių Kongreso 

kes-Barre Skyriaus) posėdis 
šeštadienį, 18 d. geg. pas R.
dargienę, 6 ¥2 Oak St., Inkermane. 
Prašome atstovus dalyvauti, nes 2 
d. birželio įvyks piknikas ir reikės 
darbininkų. Gegužės 30 d., bus LLD 
12 Apskr. piknikas. Todėl prašome 
narių nepamiršti. * (116-117)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, • 16 
d. geg., 4097 Porter St. Draugijų 
Svet. Visos narės malonėkite daly
vauti susirinkime, 7:30 v. v. — K.L.

(115-116)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia Juokų va

karą, sekmadienį, 19 d. geg. Bus 
sulošta komedijos “Kontrolis” ir dia
logas “J Ameriką.” L. D. Kliube, 
408 Court St., 7 v. v. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

(116-117)

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kp. rengia prakalbas, sek

madienį, 19 d. geg. Kalbės Leonas 
Prūseika, “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos. Venta Svet., 103 Green St., 
7:30 v. v. Kviečiame vietinius ir 
apylinkės dalyvauti. — Kom.

(116-117)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated i

NEWARK ,N. J.
Penktadienį, gcg. 17 d., įvyks Sie

tyno Choro kortų pare su dovano
mis. Apart to bus visokių užkandžių 
ir gėrimų ir gera muzika šokiams.

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

1 k

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

t

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
vamš. Gal nėr kito būdo 
sidirbti su tuom reikalu, bet 
vaikams tų metų tas yra 
sunki našta, kuri daug blo
go atneša. Yra gana sunku 
augusiems per tų viską per
gyventi, bet vaikams reiš
kia naštų, kuri nepagelbsti 
jiems užaugti.

Ir taip pat su daug kitų 
šeimos reikalų, netik pašal
pos klausimu. Gyvasties 
įstatymas sako, kad vaikai 
negali pergreitai žengti į 
suaugusių metus. Visųpir- 
ma jie turi būti kūdikiais- 
vaikais — besibovindami, 
besilinksmindami, be jokių 
atsakomybių. Po biskutį jie 
daugiaus ir daugiaus 
moksta, pakol užauga, 
tai sveikas būdas.

Sulaukę nuo 15 iki 20
tų jau gali panešti daugiaus 
atsakomybių. Jie tų parodo 
kovodami tėvų pastangas 
juos kontroliuoti. Jie nori 
gyvent kaip jiems patinka 
gyventi. Tamsta ir aš tų 
pergyvenome. Lygiai, kaip 
mažas kūdikis, bandydamas 
viens sau valgyti, kartais 
šaukštuku gražiai deda 
maistų į savo burnelę, bet 
dažniausia jam nepasiseka 
ir aplink save viską suter-

ap-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choras ruošia parę namuo
se, 143 Pierce St., 8 v. v. Moterims 
įžanga 10c, vyram 15c. Pelnas nuo 
šios pares bus padengimui kelionės 
lėšų važiuojant į Baltimorės pikni
ką, birželio 9 d. Turėsime užkandžių, 
gėrimų, žaislų ir muzikos. Kviečiame 
dalyvauti.—Bušo Komitetas.

(116-117)

“Enterprise”, 
įvyko bal. 30. 
nistų Partijos 
Hood ir Anne
jos prigužėjo apie 30. Daug 
žmonių bijojo eit į svetainę, 
bet vistiek, nežiūrint to, su
sirinko apie pora šimtų su vir
šum. Pasirodė skaitlingai pir
meiviški lietuviai. Aukų, su
rinkta $28 ir paminėjimas 
Pirmos Gegužės puikiausiai 
pavyko.

Šiuom sykiu Brocktone su 
darbais prastai. Kai kurios 
dirbtuvės sustojo visai ant ke
lių savaičių. Kitos dirba tik 
pusę laiko. Daugumas dirb
tuvių pareikalavo numušti 
darbininkams algas, o jei ye, 
tai grasina kraustytis iš 
Brocktono kur nors į kitus 
miestus, kur nėra unijos.

Žolynas.

Ėjimas j Darbą
Paskubomis einant užima 

45 minutas. Po žeme ant ke
lio pilna kavalkų anglies ir 
“raku,” taipgi
“taizų” nuo gelžkelių, 
pieskų, sukeli debesius 
kių. Kaip tik 
vo vieta su 
niais, nešinąs 
mito, galioną
pe dviejų duonų dešros, dar 
kokį obuolį ar orandžį. Kaip 
tik pasieki darbo vietą, meti 
dinamitą ant “raku,” vandenį 
padedi tinkamoj vietoj, nes 
tai gaivintojas visos dienos; 
senvičių pakabini ant šniūru- 
ko, kad žiurkės nesuėstų, nes 
tik neapžiūrėk, tai jau ų ne
ša krepšelį.

Nusivelki paskutinius marš
kinius, taipgi ir kelnes, kaip 
faitorius, tik kelnės prastes
nės, kartais ir be guzikų, tai 
dratuku susiriši arba visai 
numeti, tik su gramozdiškais 
šiūšais, nes čia moterų nėra. 
Nusitrini prakaitą kaip žir
nius nuo kaktos, kelis atsi
kvėpimus padarai ir skubi už 
darbo. Pirmiausia ilga gele
žim pabadai “rūfą,” ar kur 
“rakas” neatsistojęs, paskui 
atydžiai apsidairai ir užkeiki, 
kad kita pakaita paliko daug 
“raku,” “propų” nepristatė, 
kelio nedadūrė, anglies nė še- 
velo. Tai už mašinos griebi' 
ir gręži sk^lę. “Leiberis” vel
ka vienas “propus” 
žalius medžius. Jei reikia, 
nupjauna ir stato. Tuo sykiu 
jau ir skylė gatava. Įdedi 7-8 
štikius dinamito į eksploderį, 
dratus užkabini paskubomis. 
Rodos, 
Šauni “bum”, 
nieko nematai, tik garuoja iš 
visų pusių, o čia ir dūmų bai
sus debesys, kartumas pekliš
kas, nėra kur jiem išeiti. Lau
ki 20 minutų iki biskelį at
vėsta. Pili anglį, čia “raliai” 
maišosi, anglis braška, “pro
pus” spaudžia. Pili, bijai. Už- 
pylei vieną karą, vėl gręžk, 
šaudyk dėl antro, trečio, ket
virto. Retai kada pasiseka, 
kad skylė padaro du karus.

Pribėgi prie galiono van
dens, čielą kvortą išgeri be 
sustojimo ir da sausas, nes 
mainų, kur mes dirbame, tem
peratūra lyginai tokia, kaip 
rusiškoj pirtyj. Kaip biskelį 
pravėsus, virš 100° . Dušnai 
drėgna. Visas dulkėtas, pra
kaituotas, pagriebi su purvi
nomis rankomis sanvičių, pu
siau kramtydamas prariji, tai 
mainierio pietūs.

Pabaigęs darbą, vėl užside- 
. di kelnes, marškinius ir da 

, kraujo 
kiek nubėgę, tuščią galioną 
ant pečių ir vėl skaitydamas 
žingsnius namo. Bet jau visai 
nedrūtas, kojos kliūva už, ma
žiausio kavalkėlio.

Unijos lokalo prezidentas ir 
sekretorius jau išbuvę virši
ninkais 25 metus ir jų išmes
ti negalima. Lokalo preziden
tas dirba mainose ir turi sa- 
liūną. Mainose uždirba po 10- 
12 dolerių į dieną. Ir į darbą 
priima tuos darbininkus, ku
rie pas jį saliūne geria. Jis 
priima ir atstato nuo darbo.

Lokalas turi virš 1,000 na
rių, bet astuoni viską valdo— 
prezidentas, s e k r e t oriai ir 
“Grievance Committee.” Taip
gi ir distrikto viršininkai su 
jais.

štai kaip renka viršininkus: 
Atsistos jų vienas ir sako: 
“I make a motion to reelect 
our officers by acclamation.”

Kitas sako: “I second the 
motion.” 
.- Pirmininkas; - "Who - is in

Klaidos Atitaisymas

‘‘Laisvėj”, geg. 15 d., ma
no straipsnyje “Augame” 
įsiskverbė klaida, kur pa
sakyta: “Detroit 52 kuopa 
turėjo 11 narių. Laike va- 

7-8 pėdų, j jaus paaugo 22 naujais na-
riais.” Turėjo būti: nuo 
pirmiau buvo gavus 11 nau
jų narių, o dabar dar gavo 
22 naujus, tai viso vajaus 
laiku paaugo ant 33 narių.

Pr. Pakalniškis.

iš- 
ir

mė

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
B

Tuckahoe-Eastchester, N. Y.

ILiquor#

4 | '*4 HVUIVO, 1UUI 111 1 I

karą moka $2.40—I gal kur susibraižęs,

i.

mainieriui 
įrankiai, 

ekspensai, 
ir graudi- 
murmėjo.

kampų darbi- 
darbo jieškoti 
pasidarė daug 

ragai išaugo 
jie pradėjo

val ANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

“aye.’ The motioų 
and so ordered.0 : 
kitas: “I make a 
adjourn the meet-

Gaminam valgius b 
turime Amerikoj 
išdirbimo ir iinpor- 

• vi

visas tulšis išnešei.
Už prakaito

7

Wš*._______________ ,

o 
o

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
{steigta 1802

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpo 
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178
l’riminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

Payne and Taylor Colliery, 
Moffart Coal Company

Tai turbūt nėra kitos kasy
klos apielinkėj, kur taip iš
naudotų darbininkus, kaip 
čia. Pirmiaus čia visada 
trūko darbininkų, bet kaip tik 
atleido nuo WPA viešųjų dar
bų, tai iš visų 
ninkai pradėjo 
ir dirbantiems 
sunkiau. Bosų 
į visas puses ir
badyti darbininkus ir visokių 
priekabių jieškoti. Reikalauja 
didesnių “tapų”, čystesnio an- 
glies. Pradėjo daugiau sukti 
ir gązdinti: “Matote, kiek lau
ke darbininkų; nepatinka, eik 
sau.” O jeigu katras sumur
ma kad ir po nosia, tai tuoj 
atleidžia keliom dienom, o 
paskui pasiunčia į prastesnį 
“pleisą,” kur vieni “rakai”, ir 
padeda ant kontrakto nuo 
karų,, kur žmogus gali užlio- 
duoti tik 2-3 karus. Karas 3*/j 
tonų, už 1 
“leiberiui” 91c, o 
$1.49. Mamierio 
dinamitas ir ’kiti 
ir žmogelis vargsta 
nas, kremtas, kam 
Ir taip niekas neužstoja, jo
kios vienybės nėra.

Dar kiti sako, kad jam ir 
gerai, per ilgą liežuvį turėjo. 
Tad bosas įdūkęs keikia, rė
kia, o mainieriukas, lyg pri
blokštas, tyli ir d a šypsą bo
sui rodo. Mainieriai nežino, 
kas čia kaltas, tai John L. 
Lewisą keikia, kad jis mus ap
leido, ir keikia viešai ir visur.

Darbo Sąlygos
Kompanični dirba 7 valan

das ir gauna mokėti $5.01. 
5c “Social Security,” tai gau
na $4.96. “Consideration” 
mainierys gauna 80c j valan
dą, “leiberis” 73c, 7 valandas 
dirba ir už 7 gauna mokėti.

Kontraktavi gauna $2.40 
už karą anglies, už karą “ra
ku” 80c. Tai ir viskas. Anglis

Gegužės 9 dieną vakare 
čionai buvo laikomas svarbus 
namų statymo darbininkų su
sirinkimas. Dalyvavo, apie 150. 
Susirinkime buvo taipgi Unit
ed Workers Organizing Com
mittee (CIO) organizatorius 
Leon Zwicken. Senųjų amati- 
nių unijų iš Amerikos Darbo 
Federacijos vadai stengėsi su
sirinkimui pakenkti ir visaip 
darbininkus atkalbinėjo neiti. 
Jie net grūmojo darbinin
kams, kad kurie yra Federa
cijos unijų nariai, gali būti 
išmesti laukan. Tačiau darbi
ninkai jokių grūmojimų ne
paisė.

Pradėta organizuoti indus
trinė .CIO unija ir neužilgo 
bus gautas lokalui čartėris. 
Taip sakė organizatorius 
Zwicken.

Gerbiami lietuviai mekani- 
kai ir nemekanikai, kurie gy
venate šioje apielinkėje, įsto
kite į uniją. Įstojimo tiktai 
$1.50 ^mėnesinių duoklių. Ki
tokių mokesčių nebuvo ir ne
bus. Tai ne taip, kaip Ame
rikos Darbo Federacijoje, kur 
nuolatos nariai apkraunami 
visokiais mokesčiais. Rep.

London. — Rolandų vy
riausybė Rytinėje ir Vaka
rinėje Indijoje suėmė 26 
vokiečių laivus.
favor of the motion, signify, 
by saying
is carried,

Paskui 
motion to 
ing.”

“I second the motion.”
“Who is in favor, say ‘aye.’ 

‘Ayes’ have it.
Ir kiek ten susirinkime ne

būtų, niekas nesupras, kas at
sitiko, nes susirenka, daugiau
sia ateiviai. Mitingas atlaiky
tas-! dvi minutes. «

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

j j tuotų degtinių, 
šokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OL0 WATCR

TRADE IT IN FOR A 1 

jyJEWEL. 
Bulovą!

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

DIDŽIAUSIAS“1 “ ^AIE OI DIZ' f M VC MAT^ DIDŽ,V-IŲ JrlKKllN 10 8 kubiškųpėdu 

GENERAL ELECTRIC

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

Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO Šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.” .
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERODfiJANČIO PLIENO stip
rus Šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G^E Taupymo 
prietaisas.

- 7H/rrs the Buy/.

J
NEPAPRASTA NUOLAIDĄ!
Jūs dabar pralite pirkti G-E 
Model LB6B 6.2 kub. pėdų 
dydžio, 1940 model už

$119.50 
$5 už seną šaldytuvą. 
$5 įmokėėtl perkant Ir
5 metai išmokėjimui.

v-

1

1—
CHARLES D’ORAZIO & SON

LICENSED DEALER OF
REX COLE, INC.

664 Grand Street Brooklyn, N. Y
EVergreen 4-8734
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pries patį jos
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OPEN DAY AND NIGHT

mo-

vi-

padėtie's ir

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

s

per jos 
Paskirta

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Amer.
Union 

Kalbės 
R. Mi-

ir 
atvaizdai: 
megstiniai 

gėliniai. 
drabužiai,

raporte 
siū-

lietuvių įvairiose ko- 
tik pavardes sunku 
arba kitataučiams 

kartais sunku ilr pa-

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

Tai reginys vandenyj, kurį sudaro išsilavinusios merginos 
Pasaulio Parodoj, Acquacad’ej.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622 "

RANDAVOJIM AI
Dabar galima pasirandavot “Club 

880” bankietams, vestuvėms ir kito
kiems pokiliams. Vieta graži, yra už
tenkamai vietos krėslams ir yra gra
ži svetainė šokiams. Draugiška at
mosfera. Galima užsiregistruoti blle 
kada. Antrašas: Club 880: 880 Ja
maica Ave.; (Cypress Hills), Jamai
ca, N. Y. (116-118)

Managed by

RHEA TEITELBAUM

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

J. GARŠVA 
GraboYius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- 

„ šokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

brutališkos tų 
žudynės jų pačių žemėj, 
padarytoj karo lauku, 
ir mums visiems, kurių 
dar nekariauja, svarbu
nuo laiko sueiti ir išsiaiškinti 
priežastis tokios 
kur link ji veda.

Mums ypatingai 
Amerika išliks, ar
neįtraukta į šį karą ?

ga gali, atsisukt 
kūrėją.

Rooseveltas

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) •

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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.

Šeštas puslapis Ketvirtadienis, Geg. 16, 1940

K-

New YoriuRy^^zfcrZl nioi
Iš Anialgameity Unijos 

Konvencijos
Gegužės 14-tą patraukiau į 

Manhattan Center, N. Y., pa
žiūrėt Amalgameitų Unijos 
Sidabrinio Jubilėjaus Konven
cijos. Vykstant, tariausi rast 
jau pasinėrus paprastuose 
konvenciniuose darbuose, ka
dangi masinis delegatų, narių 
ir svečių mitingas buvo įvy
kęs dieną prieš tai, Madison 
Sq. Gardene, Pasirodė, jog 
biskį klydau—šventės, kaip ir 
bėdos, eina po kelias sykiu. 
Anoji buvus tik dėl įsismagi- 
nimo.

Apie 9 :30 ryto pasiekus taip 
vadinamą drabužių centrą — 
7th Avenue ir 32nd St.—visur 
matėsi grupės kriaučių. O da- 
ėjus 34th St. ir 8th Avė., prie 
svetainės, jau buvo išsirikiavę 
būriai vyrų ir moterų su savo 
šapų bei lokalų iškabomis. Jie 
stovinėjo laukdami daugiau 
savo draugų ir tam tikro 
mento maršuot salėn.

Turtingai Puošnu
Spraudžiuosi pro minią 

dun. Iš karto pažvelgus estra- 
don pamaniau akyse suraiba- 
vus, bet atsipeikėjus regėsj 
sužavėjo tikrai gražus vaiz
das. Visa didelė estrada ati
tverta neišpasakytai turtingu 
gėlynu. Aplink irgi pristaty
ta įvairiausių formų gėlinės 
gražmenos — sveikinimai 
tūlų sekcijų darbo 
ploščiai, sermėgos, 
ir kitkas išpinta 
Jais atvaizduojama 
koki padaroma Amalgameitų 
Unijos žinioje esančiose šapo- 
se.

Viduje salės aplink stalus 
jau sėdi grupelės delegatų, ki
ti dar renkasi. Kiekvienam 
miestui paskirta vieta ir pa
geidaujamą delegatą nesunku 
surast. Suėjau ir lietuvių.

Dešimtą ryto, unijos genera- 
]is prezidentas Sidney Hill
man atidaro sesiją. Seka man
datų komisijos raportas ir de
legatų vardošaukis. Iki šiol 
užsiregistravę 592 delegatai ir 
279 alternatai.

Šapų Maršas
Vardošaukiui baigiantis, pa

sigirdo bubnai, į kur visų 
akims nukrypus išgirdome 
daugiau muzikos ir pamatėm 
jau įmaršuojančius darbinin
kų būrius, nešinus savo šapų 
bei lokalu požymiais, vėliavo
mis ir jubilėjiniais paparčiais. 
Pasigirdo maršuotojuose ir de
legatuose dainų, skambučių, 
švilpukų ir kitoki linksmavimo 
garsai.

Pirmieji maršavo Jungtinės 
Tarybos nariai, o praeinančios 
tarybietės dalino delegatams 
ir spaudos atstovams gėles iš 
nešamų pintinaičių. Daugelis! 
ateinančių šapų ir lokalų gru
pių sykiu dar vis atnešdinėjo 
ir vainikus. Praėjo desėtkai 
šapų, tūkstančiai darbininkų.

Kokia didi ir puiki darbo 
jėga! Ją matant, nejučiomis 
ima pasididžiavimas ir galvon 
skverbiasi įvairios mintys. 
Kas bus toliau — nežinia. 
Gal netolima ateitis šiems dar
bininkams neša aštrių kovų už 
teises, už taiką? Gal prisieis 
kovot ir ne vieną iš šiandien 
sveikinamų ? Gal. 
kriaučius kovos, bet 
jo džiaugsmo diena, 
čia organizacijos 25
kaktį. Jis, kuris pailso pikie- 
te, kuris praleido nemiegotus 
vakarus rišant problemas ša
pų ir lokalų mitinguose, ver
buojant narius, vedant lokalų 
reikalus, jisai šiandieną de
monstruoja savo organizuotu
mo jėgą. Jisai—jos valdonas. 
Jeigu jis prie jos budės, ją 
saugos, vadovaus, ta jėga tar
naus jam ir jo broliams, bet 
jeigu snustels sargyboje arba 
ją visai apleis, toji brangi j ė-

Paskiausiem 
praėjus, prezidento Hillmano 
plaktukas pertraukė linksmą 
ūžėsi ir šian ten dar užsiliku
sias dainas. Skaitoma nuo 
prezidento Roosevelto sekama 
telegrama, adresuota unijos 
prezidentui Hillmanui:

“Turiu džiaugsmo sveikinti 
Am. Amalgameitų Drabužių 
Darbininkų Sidabripio Jubilė
jaus Konvenciją. Sykiu su ju
mis aš turiu garbę didžiuotis 
Amagameitų kūrybiniais atsie- 
kimais pastaruoju ketvirtada
liu šimtmečio plėtime demo
kratinio proceso kolektyvio 
susitarimo ir prisidėjime prie 
geresnio supratimo interesų 
bendrų darbininkams ir kapi
talui laisvoj Amerikoj.”

Telegrama pasveikinta ga
na gausinga ovacija. Po to 
kalbėdamas Hillmanas pa
reiškė, kad Amerika ir ant 
toliau turinti pasilikti laiA’a, 
kad unija dėsianti pastangas 
už darbus visiems, ir pasibarė 
ant nekantraujančių dėl ne- 
gerėjimo laikų, 
try b ė 
riams. 
do ne 
jimas. 
radosi
ilgai laukt nebesinorėtų, šian
dieninė duonelė vertesnė už 
pajų danguose.

Paskiau dar kalbėjo N. Y. 
manadžerio 2-ras padėjėjas 
J. Catalanotti ir tūlas kelmi
nių sekcijos atstovas. Jis* sa
kė, kad organizacijos ant si- 
dabarinės lėkštės negavom, už 
ją reikėjo kovot, ir kad ji dar 
nepilnai teatsiekė tikslą.

Nuo Darbininkų Priklauso
Viešnia kalbėtoja Frieda S. 

Miller, N. Y. valstijos indus
trinė komisionierė, sakė: “Jei
gu jūs atėjot demonstruot pa- 
sirįžimą palaikyt, plėšt ir iš- 
vystyt demokratiją, jūs vedą- 
te tolyn senųjų narių pradėtą 
darbą.” Ji ragino darbuotis už 
plėtimą ir gerinimą socialio 
saugumo įstatymų, neleist juos 
siaurint. Ji pareiškė, kad ir 
apsauga darbininkų sveikatos 
nuo industrinių ligų, kaip bai
sioji silicosis, turės ateit pa
čių darbininkų reikalaujama. 
Baigdama palinkėjo ištvermės 
“sunkiems, bet viltin g i e m s 
ateities metams.”

Popietinėj sesijoj skaityta 
sveikinimai nuo eilės naciona- 
lių ir vietos unijų, nuo taksių 
streikierių ir nuo asmenų, 
taipgi pasiųsta pasveikinimas 
Plieno Darb. Unijai 
pirmininką Murray, 
keliolika komisijų.

Finansų komisijos
perskaityta rezoliucija, 
lanti skirt $5,000, Raudonojo 
Kryžiaus karo darbams. Ją 
paskelbė vienbalsiai priimta 
be klausimo ar randasi prie
šingų.

Siūlė Ginkluotis
Po to kalbėjo Tekstilės Uni

jos prezidentas Emil Rieve. 
Jis savo kalboj pasiūlė prez. 
Rooseveltą trečiam terminui, 
biskelį kritikavo balsuotojų 
taksus ir tuos ponus, kurie 
bebalsius piliečius atstovauda
mi Washingtone puola Wag- 
nerio Algų ir Valandų Aktą, 
ir stipriai piršo Amerikai 
smarkiau ginkluotis —» ruoštis 
karui.

Atrodo, visa mašina užsuk
ta trečiam terminui populiari- 
zuot ir pūst karo dūdon. Iki 
gegužės 14-tos turėjo net 20 
rezoliucijų 3-čio termino klau
simu ir 28 rezoliucijas, -ku
riose didžiausia taikos šalinin
kė — Sovietų Sąjunga — per
statoma lygiomis su Hitleriu, 
talkininkai visai užmirštami

arba nubaltinami, o tas jauti sekt?

Esą, nekan- 
pasitarnaųjanti diktato- 
Kalbą baigus, pasigir- 
per entuziastiškas plo- 
Veikiausia delegacijose 
ir nelabai sęčių, kuriem

■ stumte stumia Ameriką tuos 
“nekaltus taikos angelėlius” 
talkininkus gelbėti — kariauti 
už jų interesus. Tūli konvenci
jos vadovaujančių asmenų 
kalbasi džiūgaudami, kad tos 
rezoliucijos n e p a tiksiančios 
John L. Lewis’ui.

Įvairių kitų rezoliucijų irgi 
turima per pusantro šimto. 
Rezoliucijų uz trumpesnę dar
bo savaitę turima 10, o tai 
neva svarbiausis konvencijos 
obalsis, tuomi sakosi išrišią 
kriaučiuose nedarbą.

Iš paskiausia kalbėjusio uni
jos advokato p. M. Brandwen 
visos ilgos kalbos verta kriau
čių žiniai pakartot tik viena 
pagyra (jų buvo ir daugiau) : 
“Nėra organizacijos, kaip jū
sų; nėra vadovybės, kaip jū
sų; nėra teisėtumo, kaip jū
sų.” Iš jo kalbos atrodė, būk 
pasiekta aukštumų, kriaučiams 
nieko geresnio nebereikią.

Lietuviai Delegatai
Lietuvių delegatų randasi 

keletas. Iš Rochesterio atvykę 
Juozas ir Paulina Druseikiai. 
Baltimorės lietuvių lokalą at
stovauja Stanley Celuska, o iš 
kitataučių lokalo 70-to dele
gate yra lietuvaitė Mary 
Chester. Lietuvių randasi Chi- 
cagos ir, regis, tūlose kitose 
"delegacijose, bet dar neteko 
sueiti.

Brooklyniečius lietuvius at
stovauja Zaveckas, Linkus 
(jaunasis) ir Paškevičius.

Tūli lietuviai yra ir komi
sijose. Kiek teko nugirst, An
tanas Linkus paskirtas pasi
linksminimų ir sporto komisi- 
jon, Zaveckas—mandatų. Ga
limas daiktas, kad randasi ir 
daugiau 
misijose, 
nugirst 
skaitant 
žint.

Pataisos
Vakar dienos “Laisvėj” pa

davėjas rašto apie konvenciją 
padaręs paklaidų. Konvenci
ja vyksta ne Gardene, bet 
Manhattan Center. Perkinsiū- 
tė ir Lewis nekalbėjo atida
rant konvenciją. Perkins bu
vo numatyta kalbėsiant gegu
žės 15-tos popietinėj sesijoj, 
3 vai., o John L. Lewis—ge
gužės 17-tą, 11:30 prieš piet.

“Laisvės” Rep.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

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

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

Kodėl Karas Apžiojo Dar Dvi Šalis? 
Ar Išvengs Karo Jungtinės Valstijos?

Atėjo gadynė, kada viena 
naktimi pražūsta valstybės, 
vienu imperialistinių grobikų 
mostelėjimu šalys įmetamos 
karo liepsnon, pr a d e d a m a 

šalių žmonių 
ūmai 
Dėlto 
šalys 
laiks

karas paliečia kariaujančių 
šalių nekariškius, pasilikusias 
užfrontyj moteris, vaikus, se
nimą, visus civilius?

Karo klausimas' bus visa
pusiškai aiškinamas lietuvių 
komunistų rengiamose prakal
bose, į kurias visi kviečiami 
atsilankyt. Įvyks gegužės 16- 
tą, 7:30 vakaro, Liet. 
Piliečių Kliube, 280 
Avenue, Brooklyne. 
“Laisvės” redaktorius
žara, taipgi S. Sasna, ir J. Or- 
manas, LDS jaunimo sekreto
rius ir “Tiesos” angliško sky
riaus redaktorius. Įžanga ne
mokama. Rengėjai.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Ac <<jiodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

617 sužeista.

ir

iv» ra na aa aa ra ra ra ra na Ra ra ra ra ra ra ra m ** ra

vw vw w mt wy w tnt wy w w w wv tat w mm tra mm mm w m* ww w w

sū
dei 
nu-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Iš priežasties karo Europoj, 
daug ginklu išvežimo, plie

nas staigiai pabrango ant 
nuošimčių.

svarbu, ar 
gali išlikti

Kaip
==*

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

Telefonas EVergreen 7-1661

i-'V-W-''-1

Pasirodo, Kad Vyrai Greičiau 
Pasigeria už Moteris

Beachcombers valgykla, N. 
Y., kuri turi saugumo skyrių, 
parinko 10 moterų ir 10 vy
rų, kurie valdo automobilius, 
visiems davė po tris stikliukus 
degtinės. Moterys galėjo dar 
automobilius vairuoti, o vyrai 
jau buvo “nusikukavę.”

Lietuviui Kiiro 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 aprokax ,mus be jokio mokesčio.

Automobiliu Nelaimės
Per savaitę New Yorke bu

vo 510 automobiliu nelaimių, 
kuriu laiku 8 žmonės užmušta 
ir 59.3 sužeista. 1939 metais 
per tą pat savaitę buvo 531 
automobiliu nelaimės, kurių 
metu buvo 17 žmonių užmušta 
ir

J. Elmanas Išvyko Chicagon
Jau buvo “Laisvėj” kito 

draugo pranešta, kad “Nau
josios Gadynės” linotypistas 
J. Elmanas iš “N. G.” pasi
traukė. Užvakar ir man teko 
su juo susitikt. ' Pasisakė išva
žiuojąs į Chicagą šį ketvirta
dienį (šiandien).

Pakviečiau jį ir užėjom į 
restaurantą ant vakarienės. 
Trumpai paklausinėjau.

.Jokio kito darbo, sako, dar 
neturi. Iš “N. G.” išėjęs to
dėl, kad ten esanti visuotina 
beviltė, kad ten dirbant pra
gyvent jau niekaip negalima. 
Kurie turi dirbančių šeimų, 
tie dar gali šiaip-taip tęsėt; 
bet jam kaip pavieniui ilgiau 
veik be algos nebuvę galima 
ten laikytis. Labai tankiai 
tekdavę savaitę išgyvent tik 
su penkine, dideliu vargu iš
prašyta.

Bilietą į Chicaga nusipirkęs 
irgi ne savais pinigais—sesuo 
atsiuntusį dvidešimtpen k i n ę. 
Pabūsiąs kiek pas ją, pagelbė- 
siąs jai aptaisyt namuką ir 
tuo pačiu laiku jieškosiąs kur 
nors darbelio.
’ Nepaisant jau beveik už
mirštų buvusių politinių susi
kirtimų laike gadyniečių skili
mo, linkiu draugui Elmanui 
geriausio pasisekimo. - '

J. Kuodis.

Tada 
šiandien 
jis šven- 
metų su-

>.V

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

• Motery Atydai
Liet Moterų Apšvietos Kliubo 

sirinkimas, pripuolus geg. 16 d., 
tą vakarą įvyksiančių prakalbų
keliamas i geg. 23-čią. Taipgi geg. 
17 d. neberengiama moterų pramoga.

(115-116)

Už visai prieinama kainą p ąs i ra ry
davo] a penki puikūs kambariai— 
Ridgewoodo sekcijoje. Patogus susi
siekimas: netoli BMT eleveiteris; ar
ti prie Wilson Ave.; taipgi netoli 
Forest. Parkas. Pageidautina, kad 
būtų rami šeimyna ir be mažų vai
kų. Kreiptis pas!

WALTER MIKALONIS
1229 Decatur St. Brooklyn, N. Y.

(116-117)

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

« (Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sto-e Calverts
‘Special*

Didžiausia ir žemiausiom kainom
- krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GORIMŲ

»((«<(» oo'nu.m

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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