
KRISLAI
Begėdžiai.
Dar ir Toks Pakvaišimas.
Irgi už Karą.
Rymiečių Seimas.

Rašo A. B.

New Yorke ir dai* keliuo
se miestuose gyvuoja su
tvėrimas vardu “Socialde
mokratinė Federacija”. Ją 
sudaro socialistų “senoji 
gvardija”. New Yorke jų 
ramtis yra žyįų menševikų 
dienraštis “Forwards”.

Ši Socialdemokratinė Fe
deracija dabar atvirai ir 
sušilus agituoja Amerikos 
valdžią vesti šią šalį į eu
ropinį karą be jokio atidė
liojimo. Jos pareiškime 
skaitome:

“Ar nebūtų geriau mesti 
mūsų spėkas ant svarstyk
lių pirma, negu situacija 
pasidarys desperatiška, ir 
tuomi išgelbėti pasaulį ir 
save nuo neapsakomu kan
čių?” €■

Nelaimingos sklokos Lie
tuvių Darbininkų Draugija 
laikė savo penktą “seimą” 
Susirinko apie tuzinas did
vyrių ir apsvarstė liūdną 
viso svieto situaciją. Jie ir
gi negalėjo praeiti pro ką
rą.

Tai kas gi kaltas už da
bartinę imperialistinę sker- 
dynę? Gal Hitleris ir Vo
kietijos naziai? Gal Angli
jos ir Francijos imperialis
tai?

Nonsensas, sako sklokos 
didvyriai. “Dėl šio karo,” 
sako jie savo rezoliucijoje, 
“tiesioginiai yra kaltas 
Maskvos raudonasis impe
rializmas” (“N. G.”, geg. 
16 d.).

Bet tai nėra Stilsono ir 
Strazdo originali mintis. Ją 
jiems paskolino Grigaitis, 
kurio sąžinę jau seniai su
ėdė, o protą baigia suėsti 
seniai jį kamuojanti mask- 
vinė liga.

Amerikinį svietą užsima
nė pamokyti ir mūsų kai
mynai iš “Vienybės” pasto
gės. Jiems irgi rūpi karas. 
Ir jie nerimsta—nerimsta 
todėl, kad ši šalis nepakan
kamai greitai važiuoja Eu
ropon parėdką padaryti, 
tai yra, pagauti Hitlerį ir 
numauti jam kelines.

Jie šaukia:
“Amerika dabar negali 

laukti, negali atidėlioti, ji 
turi ginkluotis iki dantų, 
nuo galvos iki kojų, nes 
kiekvienas alijantų nepasi
sekimas vakarų fronte, ar
tina karą prie Amerikos že
myno...” (“V.” geg. 20).

Matote, Anglijos “penk
toji kolumna” suleidus šak
nis turi ir į lietuvišką sme
tonišką kūną.

Lietuviški menševikai iš 
“N. G.”, “Keleivio”- ir 
“Naujienų” jau seniai šoka 
pagal Chamberlainų muzi
ką.

Todėl padėtis pasidaro 
pusėtinai rimta. Visos pik
tosios birbynės paleistos 
darban visais pašaliais birb
ti už įtraukimą Amerikos j 
šį karą.

Šią savaitę Worcesteryje 
eina Lietuvių Rymo Kata
likų Susivienijimo 52-ras 
seimas. Rymiečių Susi
vienijimas turi apie 11 
tūkstančių narių. Nuo 1924 
metų jo narių skaičius 
smarkiai krito. Dabar vado
vybė džiaugiasi, kad pirmu 
kartu per paskutinį pusme
tį Susivienijimas nariais 
paaugėjęs.

Rymo Katalikų Susivie-

Daibo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
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Profesoriai ir Unijos 
Reikalauja Nevelt 
Amerikos į Karą

# I ..............—

New York. — Šio miesto 
Kolegijų Profesorių Unija, 
turinti 1,000 narių, pasiun
tė telegramą prezidentui 
Rooseveltui ir senato va
dams, kad jie vengtų bet 
kokių žingsnių vedančių į 
karą. Profesorių Unija rei
kalauja neduot jokiai ka
riaujančiai Europos šaliai 
paskolų, nieko bargan ne- 
pardavinėt kariautojams ir 
nemažint bedarbiam pašal
pų vardan Amerikos gink
lavimo.

Diena pirmiau Sąjunga 
Amerikos Mokslo Darbuo
tojų, vardan 500 savo na
rių, pasmerkė prezidento 
Roosevelto kalbą, pasakytą 
geg. 10 d., kaipo karinę, ir 
pareikalavo, kad jis dėtų 
pastangas išvengt karo. 
Tarp pasirašiusių tą pareiš
kimą yra pasauliniai gar
sūs mokslininkai A. C. 
Compton, Franz Boas ir ki
ti profesoriai žymiausių 
Amerikos universitetų.

Chicago, Ill. — Rakandų 
(baldų) Darbininkų Unija 
(CIO) pasiuntė reikalavi
mą prezidentui Rooseveltui 
nebrukt Ameriką į karą, o 
rūpintis darbo žmonių ir 
bedarbių reikalais.

New York. — 450 Co- 
lumbijos Universiteto stu
dentų telegrafavo preziden
tui Rooseveltui pareiškimą, 
protestuodami, kad jo kal
bos stumia Ameriką į ka
rą. Studentai reikalauja 
griežto Amerikos bepusiš- 
kumo.

New York. — Pirminin
kas Visašališkos Marininkų 
Unijos Joseph Curran mu
šė prez. Rooseveltui tele
gramą, kad šios unijos na
riai yra ištikimi amerikie
čiai, bet griežtai priešingi 
Amerikos vilkimui į karą.

Milwaukee, Wis. — Šios 
Valstijos Darbininkų Su
sivienijimas pasiuntė prezi
dentui Rooseveltui protes
tą, kad jo kalba, pasakyta 
geg. 10 d., traukia Jungti
nes Valstijas linkui karo.

nijimas, kaip ir Susivieniji
mas • Lietuvių Amerikoje, 
jaunimo turi labai mažai. 
Savo skaitlingu jaunimu 
gali didžiuotis tiktai Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mas.

Visuose susivienijimuose 
seniai šnekama apie*lietu
višką senelių prieglaudą. 
Veikiausia apie tai kalbės 
ir rymiečių seimo delega
tai. Tai toks bendras rei
kalas, kuriuo, mums atrodo, 
jau jeigu ne tuojau susitar
ti, tai galėtų rimtai pasitar
ti visi trys susivienijimai. 
Juk nei viend jų vadai nė
ra su ragais. Neturėtų bi
jot susieit ir pasikalbėt.

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.
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Georgia Ims Pirštų Nuos
paudus Visų Svetimšalių
Atlanta^ Georgia. — Gu

bernatorius Rivers įsakė 
nutraukt pirštų nuospau
dus (fingerprints) visų sve
timšalių toje valstijoje ir 
liepė policijai tyrinėt visus 
žmones, kurie kalba ar ra
šo už Vokietiją prieš Angli
ją ir Franci ją.

Valstijos prokuroras ža
da ypatingai “prižiūrėt” 
komunistų susirinkimų vie
tas.

Kaip Atrodo Sovietų 
Karininkams Kova Vo
kiečių su Talkininkais
Maskva. — Kariniai So

vietų žinovai rašo “Izvies- 
tijose,” kad vokiečiai įvaro 
talkininkus į pavojingą pa
dėtį Francijoj ir Belgijoj. 
Pačiame įkaitime didžių 
mūšių liko pašalintas gene
rolas Gamelin iš vyriausios 
francūzų-anglų k o m andos 
ir paskirtas generolas Wey- 
gand nauju aukščiausiu ko- 
mandierium. Pats jau ko
mandos pakeitimas tokiu 
momentu liudija, kad talki
ninkai atsidūrė rimtoj pa
dėtyj.

Sovietų karininkai mato, 
kad vokiečiai, veikdami nuo 
Cateau-St. Quentino, sten
giasi atkirst francūzų ar
miją nuo anglų-belgų armi
jos, esančios šiaurvakari
niame Belgijos kampe, ir 
užimt Calais ir*;kitas prie
plaukas šiaurrytį niame 
Francijos pajūryje. Jeigu 
vokiečiams tas pavyktų, tai 
būtų užkirstas privežimas 
laivais iš Anglijos pastipri
nimų ir karo reikmenų an
glams toje srityje. Vokiečių 
orlaiviams tada liktų tik 22 
mylios iš Calais prieplau
kos per jūros siaurumą į 
Angliją.

V o k i e č i a i, daugiausia 
tankais ir orlaiviais, sulau
žė francūzų apsitvirtinimų 
liniją tarp Maubeuge ir 
Carignan. Francūzai smar
kiai ir kartotinai kontr-ata- 
kavo vokiečius tankais ir 
bombardavo vokiečius at
einančius skersai Meuse 
upės. Bet šios kontr-atakos 
nepajėgė sustabdyt nuola
tinę vokiečių ofensyvą, kaip 
nurodo kariniai Sovietų ži
novai.

Washington. — Kongre
so vadai pasirengę skirt net 
du bilionu dolerių smar
kiausiam Amerikos ginkla
vimui.

Berlin, geg. 21. — Vokie
čiai oro bombomis sunkiai 
sužeidė Anglijos, karo laivą 
apie 30,000 tonų įtalpos ties 
Nąrviku. Be to, vokiečiai 
sužeidė tris anglų šarvuot
laivius prie Narviko, šiau
rinėj Norvegijoj.

s London.—žuvo anglų šar
vuotlaivis “Effingam,” 9,- 
550 tonų susikūlęs į povan
denines uolas, kaip sako an
glai (o pasak vokiečių^ tai 
jų mina suardė “Elffinga- 
mą”).

Vokiečiai Sakosi
Atkirtę 300,000 
Angly Belgijoj

Vokiečiai Užėmę Franč. Pajūrio Miestą Abbeville ir Taip, 
Girdi, Atkertą nuo Francijos Calais Prieplauką

Pasak Vokiečių, tai Jie Su
naikinę Vieną Francūzų 

Armiją
Berlin, geg. 21. — Mecha

nizuotos vokiečių jėgos užė
mė Abbeville miestą, šiaur
rytiniame Francijos kampe, 
prie Somme upės žiočių, už 
70 mylių per jūros siauru
mą nuo Anglijos, kaip sako 
vokiečių komanda.

Su vokiečių tankais ir ki
tomis mechanizuotomis jė
gomis praėję gana daug vo
kiečių pėstininkų, kad atlai- 
kyt sayo liniją prieš talki
ninkus tarp Maubeuge, 
Cambrai, Valenciennes, Pe- 
ronne, Amiens ir Abbeville. 
Tuo būdu, sako vokiečiai, 
jie atkirtę 300 tūkstančių 
anglų armijos nuo susisie
kimo su francūzų armija 
šiaurrytinėje Franci j oje.

Šiauriniu Belgijos pajū
riu vokiečiai' traukia linkui

kiasi nuo vokiečių atgal j 
vakarus, pagal planą.”

Anglų orlaiviai bombar
davo vokiečių užfrontę ir 
vokiečių žibalo sandėlius 
Amsterdame, Holandijoj. ž

Vokiečiai Pasiekė Arras 
Miestą Francijoj >'

Berlin, geg. 21. — Mecha
nizuotos vokiečių eilės yra 
ne vien Amiens strateginia
me mieste Francijoj, bet 
jau ir Arras tvirtoviškame 
mieste; todėl, girdi, vokie
čiai pilnai pralaužę francū
zų frontą.—Nuo Arras yra 
tik 50 mylių iki Abbeville, 
Francijos pajūrio miesto.

Paryžius, geg. 21.—Fran
cijos ministeris pirmininkas 
P. Reynaud sako, kad vo
kiečių mechanizuotos jėgos 
žygiuoja į Amiens ir Arras.

Jis teigia, jog vokiečiai 
galėjo taip sparčiai žygiuot

Vengrija Salikus Praleist 
Vokietijos Kariuomenę

Tokio, geg. 21. — Vokie
tija jau geg. 14 d. pasirašė 
sutartį 'Su Vengrija, kad 
Vengrija reikale praleis 
per savo žemę vokiečių ka
riuomenę ; už tai vokiečiai 
žada sugrąžint Vengrijai 
buvusius vengrų plotus da
bar esančius Jugoslavijoj 
ir Čecho-Slovakijoj.

Šitokį pranešimą gavo 
| Japonijos.valdžia, matomai, 
nuo savo atstovybės Berly
ne.

Ką Sako Demokratai ir 
Republikonai apie Ame
rikos Kišimąsi į Karą

Italija Greitai Sto
sianti Karan, Sako 
Ministeris Ciano
Roma, geg. 21. — Grafo 

Ciano laikraštis sako, kad 
Italija turi tuojau stoti ka- 
ran. Ciano yra Italijos už- 
sieninis ministeris ir Mus- 
solinio žentas.

“Telegrafo” rašo, kad jau 
kelios italų divizijos yra 
Vokietijoj ir kariauja prieš 
Franciją.

Franci j a dabar sutiktų 
duot Italijai nuolaidų kas 
liečia kolonijas, kurių 1938 
m. Italija reikalavo. Bet, 
girdi, Francijos sutikimas 
jau pervėlus.

Francijos prieplaukų Dun
kerque ir Calais, idant at
kirst tuos anglus nuo jūros 
ir taip apsupt juos trikam
pyje tarp vokiečių armijų 
Belgijoj ir Francijoj.

(Gal anglai mėgins lai
vais pabėgt į Angliją.)

Vokiečiai skelbia, kad jie 
visiškai sumušę devintąją 
francūzų armiją Valencien- 
nes-Maubeuge srityje ir su
ėmę visą. tos armijos štabą 
su komanduojančiu genero- 
lu. ■ .

Toje srityje vokiečiai, 
girdi, per dieną nužygiavę 
40 mylių pirmyn.

Vokiečiai praneša, kad 
jie atėmę iš francūzų A- 
miens, svarbų geležinkelių 

’centrą prie Somme upės.

Paryžius, geg. 21.—Fran
cūzai sako, kad jie be mū
šio palikę vokiečiams Laon 
miestą su 15,000 gyventojų, 
į vakarus nuo Sedano, vo
kiečių užimtos francūzų 
tvirtovės.

69 Mylios nuo Paryžiaus
, Smarkiausi mūšiai dabar 
šėlsta ties Peronne, prie 
Somme upės; ties Cambrai 
ir ties Soissonsj prie Aisne 
upės, kur vokiečių armija 
randasi už 69 mylių nuo 
Paryžiaus.

(Vokiečiai sakosi užėmę 
Peronne.)

Francūzai praneša, kad 
jie atmušė vokiečių atakas 
tarp Sedano ir Longwy 
tvirtovės.

Francūzų komanda ren
giasi pradėt a u d r i n gas 
kontr-atakas prieš vokie
čius.

Sako, Anglai Traukiasi At
gal Pagal Planą

London, geg. 21. — An
glų komanda skelbia, kad 
“anglų ir belgų kariuome
nė Belgijoj sėkmingai trau-

į šiaurių Franciją todėl, 
kad francūzų komandieriai 
atsisakė išsprogdint tiltus.

London, geg. 21. — Vo
kiečiai prie Somme upės 
jau pasiekė tas pačias po
zicijas, kaip 1914 metų ka
re, sako anglų komandie
riai. Mechanizuota vokiečių 
kariuomenė traukia linkui 
Anglų Kanalo, kuris yra 
jūrų siauruma tarp Angli
jos ir Francijos.

Amerikos Legiono Gal
va Kelly Ragina Vengt

Karinės Karštligės
Indianapolis, Indiana. — 

Vyriausias k o m a n dierius 
Amerikos (ex-kareivių) Le
giono, Raymondas J. Kelly 
geg. 20 apgailestavo, kad 
šioje šalyje “kaitinamas 
ūpas iki pavojingos, daug- 
meniškos karo histerijos.” 
Jis ragina visus piliečius ir 
valdžią “šaltai galvoti.” 
Kelly taipgi primena, jog 
Amerikonų Legionas, turin
tis pusantro miliono narių, 
pernykščiame suvažiavime 
Chicagoj reikalavo, kad 
Amerikos valdžia turi lai
kytis nuošaliai nuo karo. 
Bet komandierius Kelly, 
kaip ir Legiono vadyba 
abelnai, pritaria tinkamam 
Amerikos apsiginklavimui 
dėlei apsigynimo.

San Juan, Puerto Rico.— 
čia atskridęs Amerikonų 
Legiono komandierius R. J. 
Kelly užreiškė: “Užtenka 
jau to, kad Jungtinės Vals
tijos buvo sykį įveltos į Eu
ropos karą.”

Berlin, geg. 21. — Vųkie- 
čiai sunaikino didelį skai
čių francūzų tankų prie 
tvirtoviško francūzų miesto 
Rethelio, kuris jau vokiečių 
užimtas.

Washington.— Demokra
tas senatorius Wheeler sa
kė laikraštininkam, jog de
mokratai ir republikonai 
turėtų įrašyt prižadą į savo 
rinkimų platformas, kad 
nesikiš j Europos karą, ir 
turėtų pildyt tą prižadą. 
Sen. Wheeler priminė, kaip 
buvęs prezidentas Wilsonas, 
kandidatuodamas naujam 
terminui, apgavo piliečius. 
Rinkimų platformoje jis 
pasižadėjo išlaikyt Ameri
ką nuo karo, o kai buvo iš
rinktas, netrukus įtempė 
šią šalį į karą.

Kitas demokratas senato
rius Minton pareiškė, jog 
“tai būtų kvailybė” veltis 
Amerikai j europinį karą; 
jis sako, demokratai galėtų 
prižadėt, kad jie “gins tik 
mūsų kraštą, ir kitas ameri
kines šalis.”

Senatorius Gillette pagei
davo, kad demokratų parti
ja duotų prižadą, jog “mes 
laikysimės nuošaliai nuo 
Europos karo.”

Senatorius Pe pper, 
taipgi demokratas, tvirtino, 
kad dar peranksti įrašyt į 
partijos rinkimų platformą 
tokį prižadą, nes, girdi, dar 
pirm demokratų partijos 
suvažiavimo “gali įvykt to
kių nuotikių, kuriuos rei
kėtų suprast kaip įsiverži
mą į Ameriką,” nors tikru
moj niekas nedarytų tiesio
ginių įsiveržimo žingsnių į 
šią šalį.

Republikonas senatorius 
Austin sakė spaudos atsto
vam, kad jo partija negali 
iš anksto žadėt vengt karo; 
mes, girdi, “negalime sude
gint savo tiltų, nes dar ne
galime žinot, ko ateitis pa
reikalaus iš mūsų.” Sen. 
Austin tvirtina, kad Ameri
kos taika ir saugumas pri
klausą nuo talkininkų lai
mėjimo prieš vokiečius.

Republ. senatorius Nye 
reikalavo stipriai apgink- 
luot Jungtines Valstijas tik 
apsigint ir apgint kitas 
Amerikines šalis.

Randasi demokratų ir re- 
publikonų senatorių ir kon- 
gresmanų, kurie nori taip 
pataisyt bepusiškumo įsta
tymą, kad Amerika galėtų 
bargan pardavinėt karo 
reikmenis talkininkams.

ORAS. — Šį trečiadienį 
vidutiniai šilta.

EXTRA
Vokiečiai Apsupą Milioną 

Talkininkų Armijos
Berlin, geg. 21. — Vokie

čių armija laimėjo milži
nišką pergalę prieš talki
ninkus ir prasimušė į jūros 
pakraštį ties Somme upes 
žiotimis, kaip sako vokiečių 
komanda.

Milionas anglų, francūzų 
ir belgų armijos atkirsta. 
Ties Valenciennes vokiečiai 
ištaškę 9-tą francūzų armi
ją ir suėmę visą jos štabą 
su generolu Giraudu.

Vokiečiai užėmė strategi
nius Francijos miestus Ar
ras ir Amiens.

Milioninė anglų-francūzų- 
belgų armija mėgina prasi- 
laužt ir’ prisijungt prie 
Francijos armijos. Vokie
čiai atmušę šią armiją prie 
Lille miesto, kuris yra svar
bus centras plieno, geležies, 
mašinerijos, chemikalų, au
dimu ir anglies pramonių.

Kita dalis anglų kariuo
menės metasi į pajūrį, kad 
anglų laivai vežtų ją namo.

Nuo vokiečių užimto La- 
ono jiem telieka tik 60 my-’ 
lių į Paryžių.

Svarbiausia francūzų ap^ 
sigynimo linija tėra tik už 
25 mylių į rytus nuo Pary
žiaus, ir pirmosios vokiečių 
karių eilės tenai jau mato 
Paryžiaus bokštus.

Aštuntos vokiečių armi
jos komandierius gen. von 
Reichenau spėja, kad, girdi, 
Paryžius “nukrisiąs į vokie
čių sterblę, kaip prinokęs 
obuolys.”

Per 24 paskutines valan
das vokiečiu armija nužy
giavo 62 mylias pirmyn per 
Franciją į šiaurių vakarus.

London, geg. 21.—Anglai 
visu įkaitimu ruošiasi gint 
pačią Angliją nuo vokiečių 
užpuolimo.

Paryžius, geg. 21.—Fran
cūzai pradeda smarkiausias 
kontr-atakas * prieš vokie
čius.

Washington. — Tūli kon
greso nariai įnešė sumany
mus panaikint 40 valandų 
savaitės dafrbo įstatymą ka
rinėje pramonėje.

V *



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

Act of March 3, 1879.

si, kad armiją ir lakūnus, kurie būtų ga
limi vežti į Europą, galėtų paruošti tik 
už 2-jų metų.

Kada eina tokis triukšmas už karo or
laivių statybą Jungtinių Valstijų armi
jai ir laivynui, tai tuo kartu vis labiau 
auga Anglijos ir Franci jos reikalavimai, 
kad joms greičiau gamintų orlaivius. 
Anglija ir Francija sako, kad jos jau 
yra užsakiusios apie 12,000 orlaivių ir 
daug motorų bei jų dalių, kas bendrai 
siekia $1,150,000,000. Bet nuo karo pra
džios iš Amerikos gavo dar tik 770 karo 
orlaivių. Skundžiasi, kad labai suvėluo
jami užsakymai ir. būk todėl joms nesi
seką. Iš Washingtono, geg. 17 d., prane
ša, kad Anglijos ir Francuos atstovai 
reikalauja iš Junt. Valstijų karo depart
ment, kad Jungt. Valstijos savo armi
jos bent 700 karo orlaivių tuojau duotų 
Anglijai ir Francijai.

Taip visi sujudo dėl karo orlaivių. Jei 
taip tiems ponams rūpėtų bedarbiai ir 
jų alkani vaikai, tai būtų gana gerai.

Vokiečių kariuomenės daliniai viename Belgijos mieste pasiruošę su priešu ko
voti; daugybe Belgijos miestų buyo sunaikinta orlaivių bombų.

Dėlko Anglija Kariauja?
J. Baltrušaitis
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Skaitykite “Laisvę’’!
Dabartiniu pasaulinio sukrešimo laiku 

! kiekvienas lietuvis turi skaityti dienraš
tį “Laisvę.” Jeigu jūs palyginsite žinias 
tik už vieną mėnesį laiko, tai pilniausiai 

i ’ įsitikinsite, kad mūsų dienraštis padavė 
ir paduoda teisingiausiai žinias ir daro

Supyko ant Lindbergho
Kada Amerikos lakūnas, pulkininkas 

Charles Lindbergh, per radio išstojo 
prieš tą karo įkarštį (histeriją), kuri 
dabar apima visą šalį, kada jis įrodinė-

tik faktais paremtas išvadas.
Komercinė spauda tiek daug prirašė 

visokių spėliojimų. Tūli dienraščiai užsi
merkia ir nemato faktų, bet nuolatos 
tvirtina vieną ir tą pat: “Vokiečiai sulai
kyti!”, “Vokiečiai atmušti!”, “Vokiečių 
parašiutistai iššaudyti!”

Skaitant tokius antgalvius, atrodo, 
kad Francija, Anglija ir jų talkininkai 
baigia vokiečius naikinti. O kaip gi yra 
tikrumoj? Biskis daugiau, kaip per mė
nesį laiko, Vokietija paėmė Daniją, veik 
visą Norvegiją, Holandiją, Belgiją ir įsi- 
briovė per Franci jos išgarsintą Maginot 
Liniją į jos žemę!

Mes visada rašėme ir rašome tiesą. 
Nepaisant, ar mums patinka žinios ar 
ne, nepaisant, kokia karti ta tiesa, bet 
mes ją paduodame. Prikišimas, būk mes 
“garsiname vokiečių pergales” yra tuš
čias ir be jokio pamato! »

Mes jau daug- kartu pareiškėme, kad 
kbi kariaujančios pusės mums yra sveti
mos, kad šis karas yra plėšikų, imperia
listų karas, kad jis nėra už tautų laisvę, 
už žmonijos laisvę, bet jis iš abiejų pusių 
yra brutališkas, plėšikiškas, imperialis
tinis! Anglija, Francija ir jų talkininkai 
kariauja, kad išlaikyti savo milžiniškas 
kolonijas, kad parbloškus Vokietijos im
perializmą. Vokietijos imperialistai ka
riauja, kad parbloškus savo oponentus, 
kad atėmus nuo jų rinkas, kolonijas, ir 
pavergus kaimyniškas mažas valstybes. 
Tokis yra karas. Visos priedangos “de
mokratijos,” “laisvės” uždanga, yra tik 
masių apgavimas.

Todėl, nepaisant, kaip sunku melų ir 
propagandos gadynėj orientuotis, “Lais
vė” rašė ir rašys stengdamosi paduoti
kuoteisingiausias žinias. Todėl skaitykite 
“Laisvę” ir ją platinkite!

Šurnas Dėl Karo Orlaivių
Prez. Roosevelto reikalavimas pasta

tyti į metus 50,000 karo orlaivių iššaukė 
didelį sumą. Generolas George H. Brett, 
vienas iš Jungt. Valstijų orlaivyno ko
mandierių, reikalauja pagaminti net 
100,000 orlaivių per metus.

Ponas T. P. Wright sako, kad 50,000 
galima pastatyti, jeigu visi fabrikai tam 
bus pakinkyti, bet neužmirškime, kad 

- 1939 metais viso buvo tik 7,200 orlaiviai 
pagaminti, nors jau Anglijos ir Franci
jos buvo duota dideli užsakymai dar 

Ipirm karo pradžios.
Aviacijos gamintojai skubina statyti 

naujus fabrikus ir dirbtuves, prie kurių 
statybos bus paimta 50,000 darbininkų. 
Labiausiai jiems rūpi, kad štokuos la
vintų aviacijos darbininkų. Washingtone 
kyla balsai, kad pati valdžia turi statyti 
didelius orlaivių gamybos fabrikus.

Kapitonas K. Whiting, Amerikos lai- 
(vyho orlaivių, inspektorius, sako, kad 

vien 10,000 naujų karo lėktuvų pareika
laus 20,000 naujų lakūnų ir 300,000 kitų 
darbininkų, kaip tai mechanikų, naviga
torių ir aptarnautojų. O sulyg jo kalbos, 
dabar Amerikos mokyklos gali duoti tik 
apie 2,000 lakūnų per mėnesį.

t
 “Daily News”, redakciniame straips- 
lyj, dejuoja/lead Amerika toli atsilfku-

>

jo, kad dabar Amerikai negręsia karo 
užpuolimas, tai tas baisiai nepatiko 
tiems, kurie su kūnu ir dūšia yra atsi
davę Anglijos ir Franci jos imperialis
tams.

“New York Times”, redakciniame 
straipsnyje, užpuolė pulkininką Lindber
gh ą, kam jis nepaiso Anglijos ir Franci- 
jos likimo. Tarpe kitko rašo:

“Jis (Lindbergh), yra jaunas ignoran- 
tas žmogus, jeigu jis tiki, kad mums ne
svarbu netekti istoriško Anglijos galin
gumo Atlanto Vandenyne su jos laivynu. 
Jis aklas jaunas žmogus, jeigu jis iš tik
rųjų tiki, kad mes galėsime lygiai taikoj 
ir džiaugsme gyventi, ‘nepaisant, kuri 
pusė laimės Europoj karą’.”

Jau iš to tono mes galime suprasti, 
kokis įnirtimas apėmė tuos ponus, kurie, 
nepaisant, kas su Amerika atsitiktų, bet 
yra pasirengę mūsų šalį įtraukti Angli
jos ir Franci jos imperializmo pagelbon.

Kažin kodėl jie taip verkia Anglijos 
galios Atlanto Vandenyne? Ar jie už
miršo, kad ne keno kito, kaip Anglijos 
karo laivai, savo laiku, sudegino Wash- 
ingtoną? Ar jie užmiršo, kad ne kas ki
tas, kaip Anglijos laivai bombardavo 
Baltimorę? Ar jie jau užmiršo, kad An
glijos laivyno kanuolės pleškino Phila- 
delphiją ir New Yorką? Ar jie jau už
miršo, kad po pirmo imperialistinio ka
ro, kada Amerika tiek daug padėjo An
glijai ir Francijai, Anglija darė visokias 
karo intrigas prieš šią šalį Pietų, Cent- 
ralinėj Amerikoj ir kitur?

Mes manome, kad labai teisingai pul
kininkas Lindbergh pareiškė, kada jis 
sakė: “Atkreipkime mes savo akis į savo
tautą!” Mūsų valdžia neturi rūpintis nei 
Anglijos nei Francijos reikalais, bet turi 
rūpintis 15,000,000 bedarbių, milionų
vaikų, kurie neturi tinkamų drabužių, 
maisto ir gyvenimo. Anglija ir Frdncija 
nesiklausė pas mus, pradėdamos karą, ar
jį pradėti, tai lai ir neklausia, kad mu
sų vyrai vyktų kariauti.

Kova Prieš Tankus
H. Baldwin labai susirūpino, ar Fran-

cija galės sulaikyti Vokietijos tankus. 
Sako, vokiečiai naudoją didelius, net po 
80 tonų tankus, kuriuos negali kitos 
prieštankinės kanuolės įveikti, kaip tik 
75 milimetrų. Šios kanuolės padaro po 6 
šuvius per minutę, arba per parą gali 
paleisti kelis šimtus šūvių. Pirmo pasau
linio karo laiku iššaudavo iki 300 šūvių 
per parą. Jų svaidiniai turi po 16 svarų 
ir sėkmingai .naudojami iki 12,500 mas
tų atstos. Bet tai dalis paprastos greitai 
šaudančios artilerijos.

Baldwin sako, kad Francijos armija 
buvo apginkluota nuo 13-kos iki 47 mili
metrų prieštankinėmis kanūolėmis. Pės- 
tininkija daugiausiai ginkluota 25-ių mi
limetrų kanuoliukėmis. Sako, jos 
negalinčios pramušti vokiečių tankų sie
nų. Todėl Francijos komanda stengiasi į 
pavojingas vietas sutraukti kuo daugiau 
75-ių milimetrų patrankų.

Vokiečių didieji tankai ginkluoti 
77 milimetrų ir net 105 milimetrų pat
rankomis. Suprantama, jie iš tokių ka- 
nuolių sudaužo mažesnes francūzų ka- 
nūolešC

Šitą klausimą stato dau
gelis žmonių. Amerikos lai
kraščiai, vedanti propagan
dą už Angliją, abejoja apie 
jos karo priežastį. Kai ku
rie dienraščiai leidžia savo 
skaitytojams išreikšti nuo
monę įvairiais klausimais, 
tai tame skyriuje tankiai 
randi ir klausimą, kad An
glija kariauja ne už Čecho- 
slovakiją, ne už Lenkiją.

Anglija paskelbė karą ap
gynimui Lenkijos. Nespėjo 
nė piršto pakrutinti prie 
šautuvo gaiduko, nespėjo 
šūvio iššauti prieš Vokieti
ją, kai šita užkariavo Len
kiją. Taigi per dvi,, tris sa
vaites teko Anglijai mainy
ti karo “priežastį”: paskel
bė, kad ji kariaujanti at- 
steigimui Lenkijos ir če- 
choslovakijos.

Slovakai Sumaišė Karo 
Priežastį

Niekas tam netikėjo, iš
skyrus pačius ponus lenkus 
ir cechus. Slovakai netikėjo. 
Jie visą Čechoslovakijos 
gyvavimo laiką, cechų val
donų, tų “demokratų”, že
minami, mąstė apie atsis
kyrimą nuo cechų. Slovakai 
nelabai gailėjosi, kuomet 
žlugo Čechoslovakija su ce
chų valdžia.

Slovakų — šeši milionai. 
Čechų — trys milionai. Če
choslovakija — “geriausia 
demokratija Europos vidu
je” — skambėjo aidas 
per pasaulį, ypač per Ame» 
riką. Kaip galėjo būt ge
riausia demokratija, kada 
mažoji tauta valdė didelę 
tautą, jai lygybės nepripa
žino, ją vadino kaimiečiais, 
prasčiokais? Čechai nepri
pažino slovakų tautybės. 
Sakydavo: slovakai ir mo- 
ravai — tai ta pati cechų 
tauta, tik dėl politikos ji 
buvo skirstoma per šimt
mečius. Slovakai vienok va
dinasi tauta.

Iki pat » Čechoslovakijos 
žlugimo čechai nepripažino 
slovakų tautos — beveik 
taip, kaip lenkai nepripa
žįsta lietuvių. Hitlerio val
džia, sumušus Čechoslova- 
kiją, įsteigė Slovakiją — 
naują, nepriklausomą vals
tybę po Vokietijos protek
cija. Tuomi pakirto Angli
jos karo tikslą. Jau Angli
ja'negali kovot už čechoslo
vakijos atsteigimą, nes Slo
vakija atsiskyrė, turi savo 
valstybę ir Anglijos malo
nės neprašo.

Anglija turėtų kariaut 
ne tik prieš Vokietiją, bet, 
ir prieš Slovakiją, jeigu 
norėtų šią prijungti prie 
būsimos Čechijos.

Londone gruodžio 22 d., 

1939 m. Čechoslovakijos 
“valdžia,” susitarusi su An
glijos ir Francijos valdžia 
nutarė per “prievartą” mo
bilizuoti į armiją slovakus 
ir cechus, gyvenančius An
glijoj, Franci jo j ir Angli
jos Dominijose, ypač Ka
nadoje ir Australijoje: “to 
force the mobilization”... 
“compulsory military ser
vice” — toki prievartos žo
džiai buvo paskelbti. Ta 
“valdžia” pasivadino: “Če
choslovakijos N a c i o n aliu 
Komitetu.” Šį komitetą pri
pažino Francija (lapkr. 17 
d.); pripažino ir Anglija. Iš 
Amerikos tikėjosi gauti 
liuosnorių slovakų ir čechų 
—dėl to, kad priversti jų 
negalima, kol Amerika pa
silieka neutraline šalimi. 
Tiktai tada čechai aiškiai, 
savo žodžiais, pripažino slo
vakus sau lygiais ir “davė” 
jiems plačią autonomiją ir 
kitas gėrybes, kokios kils iš 
valdžios d e c e n tralizacijos 
(—the greatest possible 
fheasure of autonomy and 
other benefits that would 
arise from decentralization 
of government”). Ta “val
džia”, komitetas, susideda 
iš keturių čechų ir trijų 
slovakų. Mobilizacijos pas
kelbime pasakyta,' kad neš
to jautieji į kareiviją bus 
baudžiami, kaipo dezertie- 
riai, pagal Čechoslovakijos 
valdžios busimąją konstitu
ciją Čechoslovakijos žemėje 
(šalyje).

Benešąs . yra vyriausias 
tos “valdžios” asmuo. Toks 
pat lošimas ir lenkų “val
džios.”

Kodėl jie (su pagalba An
glijos ir Francijos valdžios) 
taip keleriopa bausme gra
sina? Todėl, kad liuosu no
ru tie jų mylimi tautiečiai 
neina į čechoslovakų legijo- 
ną, kurį Benešąs tikėjosi 
sudaryt iš dviejų divizijų.

Britu kariai, pasislėpę viename Belgijos mieste, pasiruošia mušti vokiečius.

Kažin, ar autonomijos ir 
“kitų gerybių” prižadėji
mas pritraukė slovakus? 
Per keturis paskutinius 
mėnesius nematėme jokios 
žinios apie tą mobilizaciją.

Tuo tarpu Anglijos karo 
priežastys ir tikslas dau
giau keitėsi.
Kaip Daug Sovietai ir Lie
tuva Sumaišė Anglijos Ka

ro Priežastį?
Labai daug.' Lenkija pa

dalinta. Anglija už Lenki
ją kariauja. Bet jau ne už 
visą Lenkiją. Sovietai išgel
bėjo tą “Lenkijos” dalį, ku
ri niekad tikrenybėje Len
kijai nepriklausė, nenorėjo 
priklausyt. Ta dalis tai va
karinė Ukraina, Baltgudija 
ir Vilnija. Sovietų Sąjunga 
išgelbėjo šiuos tris kraštus 
ne tiek nuo Lenkijos, kiek 
nuo Vokietijos. Vokietija 
jau tikrąją Lenkiją baigė 

| užkariaut ir būtų sykiu su 
ja užkariavus ir tuos kraš
tus, kuriuos lenkai vadino 
savo “kres’ais”, pakraš
čiais. Mūsų Vilnius būtų 
tapęs Vokietija! Ir be abe
jo Vokietija būtų jo neati- 
davus Lietuvai. Tai ve dėl 
ko mūsų tautininkai kleri
kalai ir bevardžiai socialis
tai dūsauja, kad negalėjo 
atsidurti “po vokiečių val
džia.” Tai ve dėl ko jie da 
ir dabar nepripažįsta Vil
nių tikrai atgavus: nepri
pažįsta, kad jis teisėtai Lie-' 
tuvai priklauso. Klerikalų' 
“Darbininkas” rašo: “Jei 
sovietai susmuks...”, tai 
taip - ir taip bus gerai. 
“Draugas” tatai pakartoja 
(24-1-1940). Matyt, jie mel
džiasi, kad susmuktų... 
Vyt. Sirvydas “Dirvoj” tuo 
tarpu jau šaukia lietuvius 
“pasiruošti šiam vidiniam 
Sovietijos sugriuvimui,” 
rengtis rusus “sukontro
liuoti” (26-1-1940). “Nau-
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jienos” pyksta, kad Vilnius 
atiteko Lietuvai per bolše
vikų malonę. O Grigaičio 
draugas, anarcho - socialis
tas Stilsonas deda į “Nau
jąją G a d y n ę” trockisto 
(anarchisto) Januškio šauk
smą nepraleis! progų “atsi
skaityti su Stalinu.” Tokia 
proga, girdi, “jei kiek, būtų 
buvus ta pati Suomija”. 
Vargas jiems, kad pražiop
sojo jau vieną progą! Lie
tuviai turį dabar tartis su 
lenkais ir atgauti Vilnių iš 
jų! “Jei- lietuviai tą dabar
tinę progą pražiopsos Vil
niui atgauti taikiu būdu, 
derybų keliu, atgauti ne iš 
Maskvos, kuri jokių teisių 
į Vilnių negali turėti, bet 
iš Lenkijos...” (bal 11 d., 
1940).

“Vienybė” teigia, “Vil
niaus klausimas dar neiš
spręstas”, ir tatai pati Lie
tuvos valdžia “automatiškai 
prapažįsta”, kol ji laiko* ar- 
civysk. Jalbrzikovski Vil
niuje... (12-III-40).

Ji laiko. Ji ir laikys. Tas 
aišku. Taigi Vilniaus klau
simas ir liks neišspręstas!

“Keleivis” nori Vilnių su
grąžinti Sovietų Sąjungai, 
nes jis negeras, kad iš jos 
gautas!

Tie visi imperialistų ber
nai norėtų gauti Vilnių iš 
pačių imperialistų “demo
kratijų:” lenkų, anglų ir 
francūzų. O jeigu vokiečiai 
šj karą išlaimės, tai jie Vil
nių, turbūt, perleis vokie
čiams, kad paskui galėtų iš 
jų teisėtai atgauti. Nes juk 
“Vienybė” jau seniai pa
sakė, kad didelė didžiuma 
lietuvių balsuotų pasiduoti 
po vokiečiais, negu leisti 
Sovieti j ai Lietuvoj įsikurti 
karines stovyklas (kas reiš
kia, pirmiausia, apsigynimą 
nuo Vokietijos agresijos).

(Bus daugiau)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vincui Karmūzai,. Cleve

land, Ohio. — Koresponden
cija apie Pirmosios Gegužes 
susirinkimą labai pavėluota. 
Todėl negalėsime sunaudoti. 
Prašome rašinėti dažniau ir 
nelaukti kelių savaičių po įvy
kio. žinote, kad niekas neno
ri skaityti pasenusias kores
pondencijas. Geriau trumpai 
rašyti, bet tuojau, taip sakant, 
“kai įvykis tebėra karštas.”

Sunaikinti Trys Anglijos- 
Francijos Laivai

Berlin. — Vokiečiai oro 
bombomis nuskandino vie
ną talkininkų laivą, 6,000 
tonų įtalpos, palei Franci- 
ją-Belgiją ir sužeidė vieną 
priešų karinį laivą naikin
tuvą.

Ties Narviku, Norvegi
joj, vokiečių lakūnai pas
kandino vieną prekinį talki
ninkų laivą, 1,500 tonų, ir 
vieną kareivinį jų laivą, 
6,500 tonų, kaip tvirtina 
vokiečių komanda.
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Amerikos Lietuvių Moterų Tarybos 
vienkartinis leidinys “Moterų Žinios” išė
jo iš spaudos ir jau siuntinėjamas užsa
kiusiems. Tai kreditas leidėjoms ir platin
tojams. Užsakoma per Tarybos sekretorę.

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert moterų kuopas bei kliubus.

Ko Depresijos Dukters 
N orėj o Wa shin gton e?

Visos Amerikos (J. V.) be
darbių moterų atstovės minė
jo Motinų Dieną šalies sosti
nėj, Washingtone, kur jos tu
rėjo trijų dienų konferenciją. 
Galop konferencijos tapo iš
rinkta delegacija lankytis pas 
prezidentą Rooseveltą ir var
de milionų bedarbių sudėt rei
kalavimus.

Delegacijon išrinkta p-lė 
Edith Morris iš San Jose, Ca
lif., ir p-lė Florence Ramsey 
iš Chicagos. Jas palydėjo 
Workers Alliance nacionalis 
prezidentas David Lasser. Nu- 
vykusios pas prezidentą, be
darbių moterų konferencijos 
delegatės, gegužės 14-tą, Įtei
kė šalies prezidentui sekamą 
programą:

1. Panaikint nukapojimą al
gų po $5 iki $9 per mėnesį 
virš trim šimtam tūkstančių 
moterų, dirbančių WPA pro
jektuose.

2. Pravest šalies jstatymda- 
vystėje Pepper rezoliuciją, 
kad sugrąžint pravarytus WP- 
A darbininkus į darbus ir ne- 
daleist toliau tęstis atleidinėji
mams iš darbo.

3. Pravest įstatymdavystėj 
Marcantonio American Stan
dards Aktą, kuriuomi būtų su
teikta 3,000,000 darbų bedar
biams.

Pareiškimas Prezidentui

Moterų-motinų atstovės, mi- 
nėdamos Motinų Dieną darbi
ninkėms pritinkamu būdu, 
apart anų reikalavimų, dar.į- 
teikė šalies prezidentui pareiš
kimą, kuriame išdėsto Ameri
kos bedarbių moterų pageida
vimus. Jos sako:

“Rekordas liūdymų moterų 
‘džiurei’ apie mūs kančias ir

padorių amerikonų šioje mūs 
turtingoje šalyje.

Mes Norim Darbų

“Mes protestu ojam prieš 
tęsimą iš metų Į metus mums 
verstino masinio nedarbo pri
vatinėje industrijoje. Mes pro
testuojame prieš nesaugumą 
mūs gyveninio dėl nuolatinio 
kaitaliojimo ant ir nuo WPA, 
ant ir nuo pašalpos, ir prieš 
nuolatinį kožnu kartu vis že
minimą ir žeminimą mūs gy
venimo lygio.

“Mes norime privatiško 
darbo, mūs vyrai ir broliai 
nori privatiško darbo. Mes no
rime pabaigos šios depresijos, 
ir teisės užsidirbti ir džiaugtis 
gyvenime gerais daiktas, ko
kius, šioji šalis gali suteikti sa
vo piliečiams.”

Šešių Centų Pietūs

Konferencija baigta bankie- 
tu, kuriame visi svečiai pa
vaišinta 6 centų pietumis, ko
kiais diena dienon, iš metų Į 
metus misdami bedarbiai ir jų 
šeimynos turi palaikyt savo 
gyvybę ir bandyt būti sveiki 
ir drūti darbui, jeigu kurią 
dieną pašauks su špatais ran
kose kelius kasti ar kitus sun
kius, mažai mokamus darbus 
dirbti, arba kariauti, jei ši ša
lis būtų Įstumta Į Europos ka
rą, kaip dabar pinigingieji in
teresai kad bando padaryti. 
Delegatėms duota geresni pie
tus.

Bankiete kalbėjo senatorius 
Claude Pepper iš Floridos, 
kongresmanas Vito Marcanto
nio iš New Yorko ir J. V. sek
retoriaus padėjėjas Oscar 
Champan.

N . D.

CLEVELANDO MOTERYS DEMONSTRUOJA Nž TAIKĄ, PRIEŠ KARĄ

Čion matome dalį didžiulio Motinų Dienos parado Clevelande, maršuojant Euclid 
Avenue į masinį mitingą. Demonstrante s savo iškabose, šūkiais ir kalbomis pa
reiškė savo reikalavimą išlaikyt Ameriką nuo įsikišimo Europos karan.

Elektros Masa
žai Veidui

Elektra yra puikus daiktas, 
jei žinome kada, kur ir kaip 
ją vartoti, ypatingai kas liečia 
veido masažą. Tačiau vartoti 
bile elektros aparatą dėl vei
do masažų, kaip paprastai 
tas daroma, tai neabejojančiai 
galiu sakyti, jog tankiai pa
daroma daug žalos veido 
odai.

Pavyzdžiui, šiandien dar ra
sime daug grožio salionų, vy
rų kirpyklų ir individualų 
žmonių vartojant veido masa
žams taip vadinamus pigios 
rūšies elektros aparatus, t. y. 
vibratorius (vibrators). Mini
mas aparatas yra su gumine 
galvute, su kuria paprastai 
masažuojama veidą. Kalba
mas aparatas nėra blogas gal
vos odai ir kitoms kūno da
lims, tačiau veido odai nėra 
tinkamas ir tiesiog blėdingas.

Montello, Mass
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubas turėjo susirinkimą 
gegužės 10 d. vakare. Pusė
tinai narių atsilankė ir pašali
nių draugių buvo. Viena nau
ja narė prisirašė ir daugiau 
dar žadėjo prisirašyti. Nuta
rėm paminėti Motinų Dieną ir 
paaukoti $5 Ispanijos belais
viam, kurie yra koncentraci
jos kempėse, dėl jų paliuosa- 
vimo. Nutarėm turėti geguži
nį pasivaikščiojimą (May 
walk), visos trauksime pas 
draugus Gutauskus ant far- 
mos, gegužės 26 d., nedėlioj, 
1 vai. po pietų. Maršuosime 
narės su šeimynomis. Taipgi 
kviečiame ir pašalines daly
vauti sykiu su mumis.

Kliubietė.

Ji Pasiekė Savo 
Tikslą

Smagu pažymėti, kad mūsų 
bendradarbė Marijona Baltu- 
lioniūtė šio menesio 13-tą ga
vo Kalifornijos Kosmetologis- 
tų (plaukų ir veido dabinto
jo) leidimą (laisnį). Kalifor
nijoj šiuo tarpu labai apsun
kinta gavimas tokio leidimo, 
reikalauja daug visapusiško 
žinojimo dabinimo srityje. 
Baltulioniūtė jau seniai toki 
leidimą buvo gavus New Jer-

Detroit, Mick

sunkumus dėl nedarbo, nepa
kankamos pašalpos, neužtik
rintų ir nedamokėtų WPA 
darbų, parodys skurdą, kuri 
mes turime pergyvent.

“Mes iš visos širdies protes
tuojame prieš tęsimą tų sąly
gų, kadangi jos yra nereika
lingos ir žiaurumu milionams

Komunistė Motina

YRA KO PAŽIŪRĖT

matyt

Pasaulio Parodoj šiais metais 
bus gražuolių iš įvairių šalies 
kraštų, kaip buvo pernai. Ši 
Floridos gražuolė — pavyzdis, 
kokias galima tikėtis 

parodoj.

ji išsilai- 
Tie ir to- 
skverbėsi 
pažinojo

Prieš keletą savaičių dar
bininkišką spaudą skaitančią
ja visuomenę pasiekė nemalo
ni žinia, kad po operacijos 
pasimirė paskubusios komu
nistės Elizabeth Gurley Flynn 
vienatinis sūnus ir patsai žy
mus darbuotojas darbininkų 
judėjime—Jack Flynn.

Kaip tas skaudus nuotikis 
paveiks motiną? Ar 
kys prieš tą smūgį? 
lygūs klausimai 
mintysna tų, kurie
Elizabethą Flynn, kaipo fizi
niai nelabai tvirtą moteriškę, 
bet geležinės valios ir neišse
miamos energijos ir entuziaz
mo komunistę darbuotoją, 
masių branginamą ir mylimą 
vadovę.

Flynn nuo labai ankstybos 
jaunystės, dar mergiščia būda
ma, pradėjo sakyt prakalbas, 
rašyt spaudai, dirbt organiza- 
cijinį darbą. Ypatingai ją ge
rai prisimena ir įvertina tie, 
kurie yra buvę surišti su IWW 
judėjimu, ankstybuoju pirm-, 
takūnu šių dienų industrinių 
CIO unijų. Kiek jinai darbo 
padėjus gelbėt areštuotiems ir 
juodąjin sąrašan patekusiems 
kovotojams už unijizmą! Ji 
taip pat gerai prisimenama iš 
kovų už Sacco-Vanzetti gelbė
jimą.

Vėliau Flynn, nesveikatos 
paliesta, tūlą laiką buvo pasi
traukus iš vadovybės, bet ju
dėjimo neužmiršo. Ir dabar, 
kilus atakoms ant komunistų, 
o podraug ir visų Amerikoš 
gyventojų civilių teisių, Flynn 
vėl atsistojo vienoj iš svar
biausių pozicijų—gynimo dar
be.

Tomis pačiomis dienomis, 
kada pranešta jos sūnaus 
mirtis, darbininkų spaudoj bu-
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jinai dar 
pastebėjo 
Į “Daily 
skelbimą

išliks iš šio

ji nešioja 
tos motinos, 
sūnaus nete-

jos nugali 
darban.
išsipildymo

Elizabeth

vo skelbiama eilė masinių mi
tingų, kuriuose Flynn saky
sianti prakalbas.

—Ar manai, jog 
sakys prakalbas? 
draugė, rodydama 
Workeryje” tilpusį 
josios prakalbų.

—Taip, jeigu 
krizio.

—Jeigu. . .
Kokį skausmą 

širdyje, žino tik 
kurios asmenyje
ko ne tik mylinio sūnaus, bet 
taip pat idėjos ir asmens drau
go. Tačiau mes žinojom tą, 
kad jeigu tokias motinas ne
nugali mirtis, tai 
viską kitą ir grįžta

Neilgai laukėm 
savo vilčių.

Kaipgi galėtų
Flynn ilsėtis ir apgailestaut 
savo žaizdą, kuomet Amerikos 
liaudžiai graso Įsitraukimas 
karan ?

Minint Motinų Dieną, gegu
žės 12-tą, komunistė Flynn ra
šė motinoms sekamai:

“Nenorėčiau, kad Motinų 
Diena būtų tokia liūdna diena 
kitoms motinoms, kaip man 
yra šiandien. Aš netekau sa
vo branginamai mylimo sū
naus nuo to laiko, kaip aš 
rašiau savo paskiausią kolum- 
ną šešios savaitės atgal. Jei
gu mūsų šalis Įstos Į karą, 
kam yra pavojus, tūkstančiai 
ir tūkstančiai Amerikos moti
nų praras savo sūnus pirm ki
tai Motinų Dienai ateisiant.

“Tai gręsiančiai baimei ve
riant jūsų širdį, kokį surami
nimą gali teikt ' telegramos, 
gėlės, saldainės, naujas krep
šelis ar pietūs išlaukyje? 
Jausmingas pūtimas Motinų 
DĮęnos yrą labai pelningas

M. Baltulioniutė 

sey valstijoj, bet tuomi. nepa- * '
sitenkino, norėjo prasilaužt 
pro sunkiausią barjerą, kas 
jai pilnai pavyko.

Linkimo draugei Baltulio- 
sėkmių toje 

ji- 
sa- 
ka- 
pa-

gerų

niūtei gerų 
srityje ir tikimės, k a d 
n a i i r toliau dalinsis 
vo atsiekimais su mumis, 
daugi ir šį savo laimėjimą 
žymėjo dideliu pluoštu
raštų, kuriuose mūsų draugės 
ras sau naudingų patarimų 
per daugelį savaičių.

neduoda saugumo 
moti-

karą ir 
ant 

gatava nu-

pergyvenu 
pastarosio- 
žinau, kas 
jūsų sūnūs

Bet jūs

bizniui, didžiajam ir mažam, 
bet jis
jausmo ar džiaugsmo 
noms gegužės 12-tą, 1940 —
su puse pasaulio Įtraukta Į 
baisų mechanizuotą 
mūsų puse svyruojančia 
kranto, perdaug 
krist.

“Kadangi aš 
kęsmingą gailesti 
mis savaitėmis, aš 
laukia jūsų, jeigu
bus ištraukti mirtin. 
netikrovė ir lūkestis bus il
gesnė ir daug baisesnė už ma
no. Aš bent galėjau būti su 
savo sūnumi kasdien, aš žino
jau, kad jis rūpestingai pri
žiūrimas ir kad moderniškas 
mokslas ir ką aukštai lavinti 
surgikai gali padaryti buvo 
padaryta. Bet jūs, jeigu jū
sų sūnūs išeis karan, nežino
si! ar jie alksta,.ar trokšta, 
gal jie guli užmiršti ir apleis
ti per ilgiausias skausmingas 
valandas; per dienų dienas

v. .(Tąsa ant 4 pusi) , .
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Iš Motinoms Pagerbt Baliaus, 
Įvykusio 11 d. Gegužės 

Balių rengė Detroito Lie
tuvių Moterų Pažangos Kliu- 
bas. Tai buvo lietuviškų val
gių vakaras. Kliubo komite
tas pagamino* kukulių ir jie 
buvo gardūs, o kliubietės su
nešė Įvairių namie gamintų 
valgių. Viena kliubietė iške
pė bulvinį vėdarą, tai katrie 
gavo jo valgyt, gyrė, kad gar
dus.

Publikos buvo gražus būre
lis. Matyt, myli lietuviškus 
valgius, kad norėjo paragaut.

To vakaro garbės motina 
buvo U. Yurkevi&enė. Drau
gės ir draugai susiejo po de
šimtuką ir buvo nupirktas 
“corsage” ir prisegtas tai 
brangiai mamytei.

Po vadovyste jaunosios J. 
Smitrevičienės, merginų cho
ras gerai sudainavo tris dai
nas, pritaikytas tam vakarui. 
Ot, būtų linksma, kad chorve
dė J. Smitrevičienė prisirašy
tų į kliubą ir merginų chorą 
prirašytų. Tai ir mus, senes, 
galėtų pamokinti dainuot.

B. Banionienė, gera choro 
rėmėja, padovanojo labai gra
žius rankų darbo grybus.

. N. Beliunienė buvo pakvies
ta pakalbėt. Savo kalboj pa
lietė daugiausia Motinų Die
nos demonstraciją prieš karą, 
už taiką.
Motinų Dienos Demonstracija 

už Taiką, prieš Karą
Demonstracija susidėjo iš 

visokių tautų ir skirtingų or
ganizacijų. Bet surengimui to 
parado daugiausia prisidėjo 
CIO.

Keturių metų amžiaus vy
ras, parado vadas, George 
Litwin, važiavo ant triračio ir 
turėjo ant krūtinės iškabą su 
tokiais žodžiais: “Aš nenoriu 
tapti.karo sirata.” Iš lietuvių 
mažai matėsi demonstracijoj. 
Teisybė, sutikau dvi motinas 
ir su dukterim demonstracijoj, 
bet tokių labai mažai yra, ku
rių visa šeimyna pasirodė de
monstracijoj. Didžiumoj de
monstravo tie, kurie nebūtų 
imami į karą, jaunimo mažai 
matėsi. Detroito News rašė, 
kad 3,000 demonstravo, bet 
man atrodė, kad galėjo būt 
daugiau. Nežinau.

Jei dar minimu aparatu masa
žuosime veidą švelnioj formoj, 
lengvai, nespausdami juo 
odos, tai nėra bloga; bet man 
asmeniškai teko stebėt daug 
tokių masažistų, kurie ir gan 
gerai paspaudžia kalbamą 
aparatą ant veido, kad kostu- 
meris pilnai pajustų, jog jis 
bei ji gaunąs gerą, pilną ma
sažą. Aišku, tokios rūšies vei
do masažai žymiai gali pa
žeisti odos audinius, muskulus 
ir kitas švelnias veido dalis.

Narvike Vokiečiai Ginasi
Berlin. — Vokiečių ka

riuomenė Narvike, šiauri
nėje Norvegijoje, vis smar
kiai ginasi nuo talkininkų. 
Vokiečiai ten vėl nukirtę 
žemyn vieną talkininkų or
laivį ir nuskandinę du prie
šų laivus, kaip sako vokie
čių komanda.

Pav., aplink akis, kur pra
sideda plona, švelni odelė, ne
galima ją liesti nei su pirštais, 

, nes ten oda nepaprastai jau
tris, o ką jau kalbėti, jei mes 
pavartosime ten paprastą 
elektrikinį vibratorių. Tuo 
būdu, rodos, kiekvienam ga
lėtų būt aišku, kad iš to gali
ma susilaukti prastų rezulta
tų.

Tiesa, elektros sriovė pa- 
akstina kraujo cirkuliaciją, 
stimuliuoja, bet tuom pačiu 
sykiu netinkantis elektros 
'aparatas ir mažai nusimanan
tis operatorius-masažistas iš
drasko, suminkština, ištampo 
švelniuosius veido odos musku
lus ir bendrai pažeidžiama 
veido oda. Pasekmė netinkan
čių elektros bei pirštų masa
žų — apdrimba veido musku
lai (flabby museles).

Galvos odą bei kitas kūno 
dalis galima su bile aparatu 
pamasažuoti, nes elektros 
srovė akstiną kraujo cirkulia
ciją, stimuliuoja. Tiesa, žmo
gui turint aukštą kraujo spau
dimą arba esant perdaug ner- 
vuotam bei nusimanant apie 
kitus kokius nenormalumus 
organizme patartina pasitar
ti su gydytoju pirm elektros 
sriovę vartojant.

Yra gerų elektrikinių apara
tų dėl veido masažų ir ben
dro vartojimo, bet visa nelai
mė — jie daug kainuoja ir 
paprastoms mažoms Įstaigoms 
nėra galimybių Įsigyti juos- 
Pav.,- vadinamas Wall Plate 
aparatas ir kiti ne vien vei
dui, bet ir kitoms kūno da
lims, ypač galvos odai naudin
gas. Tiesa, kartais ir gerą 
aparatą vartojant galima blo
go, vietoj gero, padaryti, ka
dangi, pirmoj vietoj, reikia 
atydžios atsargos, žinojimo, 
nes jie yra gan painūs, turi 
gerai su jais apsipažinti. Be 
to, yra būtinas reikalas veido 
masažistui 
apsipažinti 
struktūra, 
ir bendra 
kad metus 
elektros srovė bei aparatas la
biausia reikalingas žmogui. 
Kadangi mūsų veidas — tai 
veidrodis, kuris atvaizduoja 
vidujinę žmogaus sveikatos 
padėtį. Taip vadinamas Wall 
Plate elektros aparatas yra* iš-

skirstytas į dalis-rūšis, daug 
įvairių aparatų jame randasi. 
Pav., pozityvis ir negatyvia 
poliai, riešinis aparatas (wrist 
electrode) ir kiti. Veik visi jie 
teikia skirtingą efektą odai: 
vieni atidaro odos skylutes 
(pores), kiti, uždaro; stimu
liuoja muskulus, liaukas, iš
valo odą, teikia cirkuliaciją ir 
tt.

Kosmetologistai paprastai 
daug vartoja sekamas formas, 
t. y. elektros sroves: Farad- 
ism, Galvanism. High frequen
cy ir Sinusoidal. Vieni jų tei
kia chemišką efektą, kiti me
chanišką, treti temperatūrinį 
(thermal, šilumą). High fre
quency srovę (current) kos
metologistai dažnai vartoja, 
kadangi daug valstijų bei kos- 
metologistų “state boardai” 
yra užtvirtinę, priimta varto
ti virš minimą elektros srovę 
bei jos aparatai. High fre
quency aparatai yra stiklo, 
veidui masažuoti apvali stiklo- 
galvutė, o galvos odai-plau- 
kams—stiklinės šukos. Minimo 
aparato vyriausia užduotis — 
šiluma' Yra geras spuogų 
naikintojas, žaizdų gydytojas 
ir bakterijų naikintojas.

Veikiausia nekurie biznie
riai bei, masažistai rūgos ant 
manęs, sakydami, jog jiems 
biznį gadinu, ypač peikdama 
virš minimus elektros vibrato
rius, kadangi yra pasiskleidus . 
mintis, būk bile elektrinis vei
dui aparatas veidą atjaunina, 
raukšles panaikina ir kitus 
stebuklus padaro. Taip, bet 
tenka štai ką prisiminti: kas 
prieš dešimts metų galėjo būt 
skaitoma gera, naudinga, o 
šiandien visai tas pats dalykas 
gali būt blogas ir blėdingas. 
Visa bėda, kad mokslas ant 
vietos nestovi.

M. Baltulioniūtė.

Po Kelių Valandų Neliksią 
Anglų Belgijoj

Berlin, geg. 20.—Vokie
čių komanda sako, kad an
glų kariuomenė Belgijoj vi
su frontu traukiasi atgal į 
vakarus. Vokiečiai spėja, 
kad per kelias valandas jau 
visi anglai būsią išsikraus- 
tę iš Belgijos.

ir bendrai gerai 
su veido odos 

muskulais, nervais 
žmogaus sudėtimi, 
akį žinotum, kokia

PAGAVO “ŠUNELĮ”

Dorothy Labour, Hollywoodo 
mergelė, skaniai kanda dešim- 

tukinį “šuniuką” Pasaulio 
Parodoj.
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Komuniste Motina
(Tąsa nuo 3 pusi.) 

jūs nežinosit, ar jie sužeisti, 
užmušti, ar dar aršiau—“din
gę be žinios.” Moteriškė aną 
dieną man išsitarė šitaip: ‘Jūs 
bent žinote, kad jūs sūnus yra 
miręs. Bet mano buvo paim
tas Franco nelaisvėn ir niekas 
nežino, ar jis buvo nušautas 
ar ir dabar tebėra kalėjime— 
kankinamas ir niekinamas!’ 
Aš pajutau, kad mano širdgė
la mažesnė už jos, kadangi aš 
bent nekenčiu kasdien tos 
netikrovės, kuri be paliovos ją 
kankina; mano sūnaus kan
čios buvo trumpos ir gailestin
gai mažinamos, ir aš prie jo 
buvau iki jo mirties.

“Bet ar jūsų sūnūs turi eiti? 
Maniškis turėjo mirties dekre
tą krūtinėj, piktą naujiką, ku
ris turėjo būt išpjautu. Jis tu
rėjo eit ligoninėn desperatiš
kose pastangose išgelbėt gy
vastį. Ar jūsų sūnūs nuteisti 
mirti ?

“Motinos, neleiskite bevil
čiai sugniaužt mūsų šalį. Ji 
skleidžiama tokiuose išsireiš
kimuose, kaip kad: ‘Turbūt 
ateis neužilgo!’ ‘Ką padarysi!’j 
ir panašiuose. Tas nelemtas, 
demoralizuojantis sutikim a s , 
būk mūsų šalies įtraukimas 
karan neišvengiamas, tiksliai 
yra skleidžiamas užkarinėj 
spaudoj. Pilvuoti valdininkai, 
saugūs už amžiaus rubežių, 
kursto karan. Prezidentas 
Rooseveltas spekuliuoja mūsų 
galimybėmis išsilaikyt taikoj, 
ir seka Woodrow Wilsono pė
domis. . . ”

Taip kalba komunistė mo- i 
tina, ragindama motinas bur
tis organizuotai kovai prieš' 
karą. Tasai raštas—ne vie
nintelis jos darbas. Aną dieną į 
teko būti masiniame susirin-1 
kime, kur jinai turėjo kalbėti. 
Jos plaukai šviestelėję dau
giau, bet jos ugningoje kalbo
je nepažinti jos pačios skaus
mų. Ji savo širdperšą paliko į 
nuošaliai ir nėrėsi darban, 
kad gelbėt kitų motinų sūnus 
nuo pražūties ir motinas nuo

KOSTIUMAS PARODAI

Paprastumas parėduose atžy
mimas Pasaulio Parodoj, New 
Yorke. Mary Lewis, Madų 
Pasaulio direktorė parodoj, 
dėvi kuklų palitą iš lengvutės 
medžiagos. Jis pataria tokius 
atsivesti ir iš' toliau atvyks
tančioms viešnioms, taipgi siū

lo dėvėt sportines sukneles.

Pittston, Pa. Easton, Pa.

tų skaumų, kuriuos ji pati 
pergyvena.

Flynn yra Komunistų Par
tijos Centro Komiteto narė, 
tad nesunku suprasti, kodėl 
tame pačiame susirinkimo iš
stojo jauna komunistė, šiame 
vajuje įrašius 11 naujų na
rių, pati vos tik 5 mėnesius 
išbuvus partijoj; kodėl tik 
vienoj sekcijoj per vajų įra
šyta arti šimtas naujų narių 
ir kodėl juose didelis nuošim
tis jaunų merginų ir moterų. 
Darbininkės didžiuojasi tokia 
vadove ir susižavi jos kilniu 
darbu. Tame ir paslaptis, kad 
akyvaizdoje didžiausių atakų 
ant komunistų tas judėjimas 
auga ir bujoja. Alisa.

vo organizacijos reikalais.
LLD 13 kp. susirinkime bu

vo labai gražių, draugiškų 
diskusijų, nes po kiekvieno su
sirinkimo mes visuomet disku- 
suojame bėgančius klausimus 
iš politikos, ekonomijos, ir ki
tokias problemas. Ir reikia pa
sakyti, kad dabartiniu laiko
tarpiu pas mus gyvuoja drau
giškumas ir santaika. Todęl 
tą primenu, kad nekurie drau
gai, nepriklausanti mūs orga
nizacijoj, kada pakalbini sto
ti į kuopą, primena praeitį, 
sako, ten buvo peštynės ir tt., 
todėl, girdi, mes nenorime sto
ti. Bet tą praeitį reiktų už
mirši, nes tokių dalykų dabar 
pas mus nėra. Todėl kviečia
me visus apšvietą mylinčius 
lietuvius stoti į LLD 13 k p. ir 
kartu padėti mums darbuotis 
darbininkų naudai.

Dabar vajus pratęstas, ga
lima stoti tik už $1 mokesties, 
gaunant visus organizacijos 
leidinius, žurnalą “šviesą” ir 
knygas. Tikiu, kad sekantis 
LLD 13 kp. susirinkimas bus 
skaitlingas ir kad jau turėsi
me naujų narių. Tik visiems 
nariams reikia pasidarbuoti, 
pakalbinti ir pasekmės *bus 
patenkinančios.

, Pamiršta Pranešti

Nors jau įvykiai pasenę, bet 
kadangi niekas spaudon ne
pranešė, tai trumpai čia pa
minėsiu. Gale balandžio me
nesio buvo surengtas LLD 13 
kp. draugiškas vakarėlis. Nors 
žmonių nebuvo daugiausiai, 
bet vakarėlis buvo smagus ir 
pelno biskį davė.

Gegužės 1 d. buvo sureng
tas tarptautinis Gegužės Pir
mosios apvaikščiojimas Unga- 
rų Svetainukėj.* žmonių buvo 
nedaug, nes paprastas vaka
ras, daugelis dirbo, o kitiems 
neapeina savieji reikalai. Kal
bėjo d d. Frank Ernst iš Beth
lehem, Pa., Walter Trumbull, 
ir B. E. Senkevičienė trumpai 
apie moterų reikalus. Visų 
kalbos sukosi apie artėjantį 
karo pavojų ir ragino daugiau 
visų tautų darbininkus glau
džiau susiburti prieš įvėlimą 
šios šalies į naują imperialisti
nį karą ir įkūnyti obalsi “The 
Yanks Are Not Coming!”

Rep.

nybinio gyvenimo. Jau antri 
metai kaip jie yra “Laisvės” 
skaitytojais. Ir aš manau, kad 
bus ir ant toliau “Laisvės” 
skaitytojais. Prašau nepamiršt 
antrašą.

A. Stripeika.

Baltimore, Mi
Trumpa Sutrauka

Lyros Choro mėnesiniame 
susirinkime, kuris įvyko gegu
žės 9 d., Lietuvių Svetainėje, 
dalyvavo didokas būrys choro 
narių.

Pirmas, tai eina tamprus 
prisirengimas prie “Laisvės” 
pikniko, praktikos įvyksta 
Lietuvių Svetainėje kas antra
dienio vakarą, 8 vai. Laukia
ma daug svečių.

Be to, ir mes ruošiamės lik
ti svečiais rugp. 30, 31 dd., 
Brooklyn, N. Y., suvažiavime. 
Nors finansavimas eina sun
kiai, bet visgi dalyvausime. 
Tai dar vienas punktas į bio
grafiją Lyros Choro, kurią nu
tarta paruošti palei Centro 
reikalavimą. Darbas sekreto
rės. 9V

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Taline « Gaminam valgius b

& turime Amerikoj 
■dfKcA) išdirbimo . ir impor- 
jFXjMn tuotų degtinių, vi 

\3sfcLll. šokių vynų ir
IliQUCW gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IL&emeyer 8-1158

Nutarta dalyvauti finų ren
giamame koncerte gegužės 18 
d. ir ALDLD piknike gegužės 
26 d., Kučinsko ūkėje. Bet kas 
svarbiausia, tai turėti trumpas 
vasaros metu vakacijas, o po 
tam perstatyti operetę' “G pi
gutį.” Komisija išrinkta, bet 
apart jos, ir visam chorui 
daug pasidarbuoti reikės. Lai
kas paskirta lapkričio 17 d., 
Lietuvių Svetainėje.

Bet kur kas artimesnis pa
rengimas, tai choro naudai 
piknikas. Komisijai pranešus 
laiką ir vietą, bus paskelbta 
spaudoje.

Tėmykite!
Korespondente.

Doorn, Holandija. — čia 
gyvenantis buvęs Vokieti
jos kaizeris Wilhelmas sa
kė laikraščių koresponden

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo>oooooooooooooooooę

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAIMOI.Il S

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

$34.50
$49.50
$59.50
$67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę, 

nes “Laisvė” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

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

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

Remette Portable Typewriter 
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe
Remington Model No. 1 Deluxe 

Deluxe Noiseless Portable

tam, kad vokiečiam užėmus 
Holandiją, dalykai atrodo 
vedami visai panašiai, kaip 
prie buvusios holandų val
džios. Asmeniškai ex-kaize- 
ris pastebėjo tik šitokį 
skirtumėlį. Pirmiau jo dva
relį sergėjo holandų polici
ja, o dabar vokiečių karei
viai.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

e--------------------------------------------- n
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
B------------------------------------------------- □

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 12-to Apskričio piknikas 
įvyks gegužės 30 dieną po pa
gerbimui mirusiųjų netoli nuo 
West Wyomingo lietuviškų 
kapinių, Demicko Place, 1183 
Shoemaker Ave., West Wy
oming, Pa.

Už dviejų dienų (Kada?— 
Red.) įvyksta Amerikos Lie
tuvių Kongreso vietinio sky
riaus piknikas toje pačioje 
vietoje. Piknikas rengiamas 
dėl Lietuvos varguolių.

Tikietus nusipirkite iš ank
sto. Kaina tiktai 25 centai. Ti
kietus galite gauti pas Komi
teto narius: M. Kalauską, S. 
Norkų, T. J. Visockį, P. Šle
kaitį, R. Saudargienę.

Kviečia Komitetas.

Gegužės 12 dieną įvyko Ko
munistų Partijos Wilkes-Barre | 
sekcijos konferencija. Narių 
dalyvavo ne per daugiausia. 
Priežastis tame, kad jie gy
vena ne ant vietos, turi gana! 
toli važiuoti į susirinkimą. O 
iš 200 narių didžiuma yra be
darbiai.

Konferencija išrinko 14 de
legatų į Trečio Distrikto kon
venciją, kuri įvyks Philadel- 
phijoje. Tik klausimas, kaip 
dabar sukelti pinigų delegatų 
kelionės kaštų padengimui. 
Kaip jau minėta, dauguma 
narių nedirba, o kurie ir dir
ba, tai labai mažai teuždirba. 
Bet kuopos apsiėmė smarkiai 
pasidarbuoti ir reikalingus fi
nansus sukelti.

Sekcijos organizatorium iš
rinktas tas pats Collins. Sekci
jos komitetas išrinktas net iš 

• dešimties narių.
Delegatas.

Garsinkite savo bizni dien
raštyje “Laisvėje”.

Pranešimas Kitom Eastono 
Organizacijom

Šiuomi pranešame, kad 
kaip kiekvienais metais, taip 
ir šįmet Literatūros Draugijos 
13 kuopa rengia didelį metinį 
pikniką bendrai su Ukrainų 
International Workers’ Order 
kuopa sekmadienį, birželio 23 
d., Georgetown, Netoli Naza
reth, Pa. Vieta labai puiki, su 
senų medžių pavėsiu, stalais ir 
visais įrengimais ir puikia sve
taine šokiams. Smulkmenos 
bus praneštos vėliau. Mes 
prašome kitų organizacijų nie
ko nerengti tą dieną, o daly
vauti su mumis. Mes atsimo
kėsime tuo patim, kada kitos 
organizacijos rengą ką nors. 
Nepamirškite, birželio 23 die
ną !

Mūsų Organizacijų 
Susirinkimai

LDS 51 kp. susirinkimas į- 
vyko sekmadienį, gegužės 12 
d., tą pačią dieną įvyko ir 
LLD 1.3 kp. susirinkimas. Pir
mame buvo Centro balsavimai 
ir kiti reikalai svarstomi. Or
ganizatorius d. Kaulius vėl 
perstatė naują narį į Susivie
nijimą. Reiškia, nors povaliai, 
bet kuopiamės pirmyn.

Susirinkimui užsibaigus bu
vo skaitoma labai svarbi pa
skaita apie venerines ligas, 
parašyta dr. Kaškiaučiaus, ku
ri visiems labai patiko. Be
skaitant pribuvo keli d d. bet- 
lemiečiai į LLD susirinkimą ir 
pasiklausę paskaitos pagyrė 
mumis, kad mes tokiais svar
biais ir kultūringais darbais 
užsiimam ir skleidžiam ap
švietą, kaip vienoj, taip kitoj 
kuopoj. Tik biskį nupeikė tuos 
narius, kurie nemato reikalo 
susirinkimų lankyti. Reiktų tą 
ydą greitai pataisyti, nes da
bar, kaip niekuomet pirma, 
reiktų daugiau susirūpinti sa-

Elizabeth, N. J.
Vieną gražų sekmadienį 

mudu su draugu Vincu Pau
lausku sutarėm aplankyti 
“Laisvės” skaitytojus, kuriems 
buvo užsibaigusios prenume
ratos. Keli iš draugų atsinau
jino, o kiti prašė palaukti, pa
kol užsidirbsią pinigų ir 1.1. 
Vienoj vietoj teko mums gir
dėti, kad vaikai tėvą barė, 
kam skaito komunistiška laik
raštį. O motina vaikus tai ge
rokai subarė, ir sako, kad jūs 
esate daug sykių prastesni už 
komunistus ,kad jūs nuo savo 
tėvų atimat paskutinius cen
tus ir išvažiuojat be jokios 
naudos ir praleidžiat.

Ir nepamiršom aplankyti 
gerus draugus farmerius B. 

j Bladus. Jų gyvenimo vieta 
1290 Rahway Ave., West
field, N. J. Taip atrodo nedi
delė ūkė, ale gerai užlaikoma. 
Kambariai švarūs, kaip pas 
gerus žmones mieste. Užlaiko 
porą arklių, gerų širmų; 14 
karvių, pusę tuzino kiaulių ir 
ne mažą pulką vištų, negaliu 
pasakyti kiek stukų. Tik sakė 
greitai pirksią keletą šimtų 
viščiukų dėl išauginimo. Yra 
didelis daržas vynuogių išau
gintas.

Tai, matot, vasaros laiku 
nuvažiavus galima labai sma
giai laiką praleisti. Ir bus ga> 
Įima gauti pieno, sviesto, sū
rio, kiaušinių ir 1.1, ir netoli 
upelis, kur vanduo bėga. Ga
lima žuvies pasigauti.

Tai matot, iš visų pusių yra 
gerai. O draugai B. Bladai yra 
jauni ir linksmus žmonės ir 
labai draugiški. Ir praeitą žie
mą buvo surengta dėl draugų 
Bladų jų 25 metų ženyb.inio 
gyvenimo sukakties pramoga. 
Aš manau, kad jie sulauks 
auksinį jubiliejų 50 metų že-

DIDYSIS PIKNIKAS
Rengia A. L. K. New Jersey Valstijos Apskritys

Sekmadienį, Gegužės 26 May
Saur’s Village Barn High Mountain Rd. No. Haledon, N. J.

(Prie Patersono)

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas B. Šalinaitės

Gerbiamieji! Tai pirmas ir didžiausias piknikas bus šios organizacijos Amerikos Lietuvių Kongreso New 
Jersey Skyriaus šią vasarą, ir taip gražiam gamtos gojuj, ant kalno, po medžiais, pakalnėj i e ė upė. us 
puiki muzika, kuri gros Įvairius šokius. Bus koncertas, dalyvaus Sietyno Choras ir Bangos oras.

TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ VISIEMS z-,™™*,
PRADŽIA 12 V. DIENĄ. ĮŽANGA 25 CENTAI.

: Širdingai kviečia visus ir visas ALK New Jersey Apskr.



Trečiadienis, Geg. 22, 1940
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Bostono ir Apielinkes Žinios
Gal Grigaitis Jiems Liepė
Advokatas F. J. Bagočius ir 

Dr. D. Pilka prisirašė prie lie
tuvių socialistų kuopos. Reiš
kia, socialistų judėjimas “au
ga.” Mes linkime naujiems 
socialistų kuopos nariams ir 
toliaus “taip” veikti, kaip jie 
veikė iki šiol.

Visko Gali Būti

Mūsų kaimynas “Keleivis” 
No. 19, paėmęs kokio niekšo 
laišką iš Lietuvos, kuris buvo 
tilpęs “Naujienose,” ir gąsdi
na savo skaitytojus, būk So
vietai dabar nugriaus tuos lie
tuviškus kaimus, kuriuos atė
mė iš lenkų ir paliko Sovieti- 
joj. Ve koks tas laiškas dur
nas :

“...visu pasieniu ‘anapus 
sienos’ būsianti dešimties ki
lometrų pločio juosta be gy
ventojų sudaryta, dykuma pa
versta, žole apželdinta, nes tai 
esą reikalinga saugumo sume
timais toji siena dyka pada
ryti.

“Visi gyventojai būk būsią 
iš .tenai iškelti, teksią jiems 
gyvas sodybas apleisti ii4 kitur 
keltis! . Kur? Niekas nieko 
tikro negali pasakyti!”

“Keleivis” nuo savęs pridu
ria :

“Šitokių dalykų pasaulis iki 
šiol da nebuvo matęs.”

Ką Sovietai dabar daro, 
“niekas” negali žinoti. Pa
vyzdžiui, jie iš Vilniaus “iš
vežė” tautininkų vadą Stasį. 
Kur? Menševikams ir po šiai 
dienai “nėra” žinoma. O kas 
gali žinoti, gal už dienos ki
tos bolševikai atgabens “sma
ką su devyniom galvom” ir 
paleis menševikų baloj. Tas 
prarys visus menševikus, kai 
aną metą garnys Juozausko 
baloj prarijo visas žaliąsias. 
Kitas dalykas, jeigu bolševi
kai galėjo į Ameriką atvešti 
tokį didelį pavilijoną, tai kas 
jiem čia atgabenti porą “lau
mių.” Vieną paleisti Chica- 
goj, o kitą Bostone. Jos kaip 
bematai apsidirbtų, viena su 
politiniu daktaru, o kita su 
karo ekspertu.

Taip šiandien svajoja ir ra
šo kitą sykį buvę pažangūs 
laikraščiai. Kuomet katalikų 
spauda pradėjo valytis nuo 
prietarų ir burtų, jų vietoj at
sistojo menševikai. Bet kad 
jie “gudresni,” tai ir jų bur
tai durnesni, nes kol pamaty
sime tas dykumas, kur dabar 
sodybos, tai mes dykumas ma
tome tų redaktorių galvose. 
Net ir Lietuvos piemenukui 
aišku, kad Sovietams nereika
linga tokia dykuma palei Lie
tuvos rubežių, kuomet Sovietų 
kariški punktai yra įsteigti vi
soj Lietuvoj.

Šitokių dalykų lietuviškas 
p^sąiRk^ nėra matęs lietuviš
koj spaudoj, koki dabar telpa 
m enšef vokiškoj.

/ —o—
Brangiai Mums Kainuoja

( Tokios Keistenybės
Pora savaičių tam atgal, S. 

Bostono\ prieplaukoj atplaukė 
ką tik pastatytas karo laivas 
“Vapsa” (Wasp), kuris čia iš
bus iki birželio 15 d.

Šis laivas turi 776 pėdas il
gio ir jo įgula bus iš septynhj 
šimtų jūrininkų ir ginkluotas 
75 orlaiviais. Pastatyti jis 
kainavo 21 milijoną dolerių.

Ar kam atėjo į galvą, kad 
jeigu minėti pinigai būtų pa
versti į statybą gyvenamų na
mų, tai būtų galima visą So. 
Bostoną nuversti ir senų namų 
vietoj pastatyti hauji kiekvie
nai ypatai po du kambarius 
(įskaitant ir mažus vaikus), 
su vėliausiais patogumais ir da 
du milijonai būtų likę dėl ap
sodinimo rhedeliais ir gėlėmis 
aplink naujus namus? (? — 
Red.). Bet šis laivas gali pa
sinerti po vandeniu ant visa
dos tik nuo vienos bombos į 
penkias minutes.

—o—
Vis Mažiau ir Mažiau Gema

Naujojoj Anglijoj gimimai 
žymiai mažėja. Palyginus 
1926 metus su 1939 m., pasi
rodo didelis skirtumas. 1926

iš kiekvieno tūkstančio gimė 
73.4, o 1939 m. jau tik 36.9.

Vienoku 1939 metais 12,392 
daugiau gimė, negu mirė. 
Taip raportuoja registracijos 
biuras.

—o—
Kaip Minėjome Motinų Dieną

Bostoniečiai Motinų Dieną 
gana plačiai ir iškilmingai pa
minėjo. Pačiam Bostono sode 
buvo surengus platų masinį 
mitingą Amerikos Motinų Ne- 
utrališkumo Lyga. Taipgi jom 
prigelbėjo įvairios kitos orga
nizacijos.

Tikslas šio mitingo labai ge
ras, nes čia vidurinė klasė ta
rė savo žodį, kad ji nenori ka
ro ir nevažiuos Europon ka
riauti. Surinko daug vardų po 
peticijomis ir žadėjo pasiųsti į 
Washingtoną prez i d e n t u i , 
kaip protestą, kad jis neįveltų 
šios šalies į europinį karą.

Kalbėtojų buvo devynios 
galybės ir visi protestavo prieš 
karą. Didžiausį entuziazmą 
sukėlė prieš karą teisėja 
Schofield. Bet gal tik dėl to, 
kad ją motiniškas instinktas 
vertė prie to. Savo kalboj pa
sisakė, kad ji turi du sūnus ir 
vienas 22 metų ir šios šalies 
armijoj vairuoja karinį orlai
vį (bomberį). Ji ryškiai išdės
tė, ką amerikiečiai gavo iš 
pereito pasaulinio karo: šalis 
neteko sveikiausių ir drūčiau
sių savo sūnų; tūkstančiai bu
vo jaunuolių, kurie nematė sa
vo tėvų, nes jie žuvo anoj pu
sėj jūros karo lauke; tūkstan
čiai liko našlių; to karo naš
ta dar ir dabar lenkia mūsų 
sprandą. Veidmainiai mus 
prigavo, sakydami kad tas ka
ras tai paskutinis karas. Jis 
buvo tik pradžia šio baisaus 
karo.

Beje, labai norėjau išgirsti 
kalbant kongresmaną Hamil
ton Fish iš New Yorko. Mat, 
jis yra pasižymėjęs Dieso erš- 
tas; bet oras buvo gana vė
sus, o aš lengvai buvau ap
sivilkęs, tai ir neteko jo ma- 
tyti-girdėti.

Lietuviai Motiną Dieną pa
minėjo L. M. žinyčioj. čia 
ALDLD 2 k p. moterų skyrius 
ir L. M. žinyčios ratelietės 
buvo surengusios koncertą, 
taip sakant, su pamargini- 
mais.

Pirmiausia Harmonijos Gru
pė, vadovaujant Elenai Žu
kauskaitei, sudainavo keletą 
dainelių. žinyčios vaikučių 
choras, vadovaujant E. Vai- 
gauskaitei, irgi gražiai pasi
rodė. Solistas J. Niaura sudai
navo kelias daineles solo. 
Grinkevičiukas išpildė kelis 
gabalėlius trumbasu, o R. Bui- 
vydukas palinksmino armoni
ka. Trejetą eilių, motinom 
skirtų, labai vykusiai pasakė 
drg. šurilienė. Referatus skai
tė draugės Lazeckienė ir Ta
mošauskienė. Reikia pasakyti, 
kad referatai buvo be galo 
įdomūs. Prelegentėm reikia 
atiduoti kreditą už surinkimą 
taip įdomios medžiagos. Iš pu
blikos buvo pakviesta pasa
kyti po kelis žodžius J. Kru- 
konis ir J. Petruškevičius.

—o—
Svarbus Mitingas

Gegužės 23 d. įvyks labai 
svarbus ALDLD abiejų kuopų 
susiriiMimas kliubo kamba
riuose, 376 Broadway, So. 
Bostone, kaip 7:30 vai. vak.

šiame susirinkime bus aiš
kinama, kokią didelę rolę ši 
organizacija sulošė ir tebelo- 
šia. Taipgi bus diskusijos apie 
pailginimą vajaus. Čia turė
sime padaryti planus, kad So. 
Bostonas “subytintų” visas 
kitas kolonijas gavime naujų 
narių. Ne sykį mes tokius 
šposus esame iškrėtę.

Susimildami, draugės ir 
draugai, ateikite ant minėto 
susirinkimo, atsiveskite naujų 
draugų ir praneškite tiem 
draugam, kurie “Laisvės” ne
skaito ir nematys šio skelbi
mo. Jaunutis.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves-

LEO HERMAN 
būsiąs “darbo redaktorium” 
naujo dienraščio (“PM”), ku
ris, sakoma, pradėsiąs išeidi

nėti birželio mėnesį.

Hartford, Conn.
Balandžio 21 d. Laisvės 

Choras sykiu su stygiečiais 
turėjo surengę savo privatiš- 
ką vakarėlį. Choro merginos 
ir vaikinai susinešė užkan
džius ir padarė šunį m- b u r u m.

Gegužės 11 d. Laisvės Cho
ras turėjo surengęs balių, ku
rio pelną’skyrė dėl vasaros iš
važiavimu. Mat, choras šia 
vasarą, kaip girdėt, gauna pa
kvietimų tai vienur, tai kitur 
dainuoti.

Gegužės 15 d. choras turėjo 
mėnesinį susirinkimą. Nusita
rė susi mokinti vieną iš geriau
sių veikalų ir kaip tik rudenį 
atvės oras, veikalas bus per
statytas. Visas darbas paves
tas komisijai.

—o—
Iš Atsibuvusio Ketvirto 

Apskričio Koncerto
Nors jau suvėluota parašyti, 

bet geriau, negu niekad. Kon
certas pavyko gerai iš visų 
pusių. (Bet kada įvyko? — 
Red.) Nors programa buvo 
biskį trumpa, bet rengėjai už 
tai nekalti. Tame kalti Now 
Haveno ir New Britaino drau
gai—kalti, kad jie nepranešė 
nors savaite prieš koncertą, 
jog jie nedalyvaus programos 
išpildyme. Jeigu būtų pranešę, 
tai būtų buvę galima gauti ką 
nors specialio į jų vietą. Tri
mis savaitėmis prieš koncertą 
buvo šauktas 4-to Apskričio 
komiteto posėdis Waterburyj 
ir buvo kviesta dalyvauti ir 
koncerto komisija dėl progra
mos sutvarkymo. Bet puse ko
miteto narių nepribuvo.

New Haveno draugai pra
nešė, kad jų choras tuo tarpu 
yra apkrikęs, bet jie sakė su
darysią vyrų grupę ir vis vien 
programoje dalyvausią. Tik 
kai atvažiavo į koncertą, pa
sakė, kad “mes nedainuosi
me.”

Taip pat padarė ir New 
Britain draugai. Taip daryda
mi ir nekreipdami atydos pa
darot rengėjams daug nesma
gumo. šis koncertas priklausė 
ne vien tik Hartfordui, bot vi
sam apskričiui.

Bet mes ateityje publikai 
atsiteisime, duodami gerą 
koncertą. Mūsų žmonės myli 
koncertus, myli dailę ir gau
siai romia finansiškai, skait
lingai atsilankydami į choro 
parengimus.

Ir nuo šio koncerto liks gra
žaus pelno, kiek iki šiol Me
no Sąjungos apskritis dar nė
ra uždirbęs, būtent, netoli 
$80. Tiems, kurie prisidėję 
su darbu platinime tikietų bei 
dirbote koncerte, taipgi pu
blikai už skaitlingą atsilanky
mą, varde 4-to Apskričio ir 
koncerto komisijos, reiškiu 
širdingai ačiū.

Komisijos Narė
Ona Visockienė.

Paryžius, geg. 20.—Fran- 
cijos ministeris pirminin
kas Reynaud įspėjo darbi
ninkus, kad jie bus net mir- 
čia baudžiami, jeigu apleis 
bet kurį darbą.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų. •' *

Cleveland, Ohio
Ly'ros Choro Piknikas

Nedėlioj, gegužės 26, Ly
ros Choras rengia didelį pik
niką Mačiuto darže, prie 
Green Road. Dabar ką tik 
prasideda vasara, medžiai ir 
žolynai ką tik gerai pradeda 
žaliuoti, todėl atvykę į pikni
ką turėsime gerą progą tyru 
oru pakvėpuoti žaliuojančioj 
pievoj. Apart geros orkestros 
šokiams, bus visokių žaidimų 
jauniems, seniems ir vaikams. 
Užkandžių ir šalto alaus bus 
iki valios. Todėl visi atsilan
kykite į šį pikniką.

—o-— 
Clevelando Miesto Majoras 

Pranašauja Naują 
Krizį Pašalpai

Vietiniai laikraščiai rašo, 
kad majoras Harold H. Bur
ton nuvyko į Columbus pas 
gubernatorių John W. Brick- 
er’į tartis pašalpos reikalais. 
Burtonas pareiškė gubernato
riui, kad artimoj ateityj Cle- 
velande pašalpa susitiks krizį, 
panašų į pereitų metų lapkri
čio mėnesio krizį, kuomet be
darbiams pritrūko pašalpos 
maistui.

Mr. Burton pareiškė repor
teriams, kad jis informavo gu
bernatorių Brickerį, kad ap
svarstymas pašalpą finansuoti 
turėtų būti padarytas bėgyje 
sekančių 30 dienų.

Burtonas sako, kad ant pa
šalpos nuolat yra 40,000 vai
kų ir 20,000 suaugusių žmo
nių, bedarbių. Praktiškai te
bėra ta pati skaitlinė, kokia 
buvo pereito lapkričio mene
sį. Taigi bedarbių skaitlius 
nemažėja — veikiausia didė
ja. I. A. V.

Berlin. — Pasak vokiečių, 
tai jų orlaiviai bombomis ir 
kulkasvaidžiais kirtę dide
lių smūgių Francijoj sto
vykloms talkininkų lėktuvų, 
jų geležinkeliams, prieplau
koms ir besitraukiančiai at
gal francūzų-anglų armijai.

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

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

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

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

Bridgewater, Mass
Jono Tolivaišo laidotuvės 

bus trečiadienį, 22 d. gegužės- 
May. Bus palaidotas Pinehill 
Kapinėse, West Bridge water, 
Mass., 2 valandą po pietų. Gi
mines, pažįstamus ir draugus 
kviečiame dalyvauti.

Rep.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR”
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
23 d. geg., 8 v. v., Kliubo Svet., 376 
W. Broadway. Visi būkite susirinki
me, nes bus svarbu, yra rengiamos 
diskusijos. Taipgi reikia prisirengti 
prie pikniko. — Sckr. V.

, (121-122)

WILMERDING, PA.
Jaunų Lietuvių Susivienijimas ruo

šia pikniką, birželio 9 d., Stepanics 
Farm Grove, Patton St. Bus įvairių 
žaislų, visokių valgių, laimėjimų, šo
kių ir tt. Esame tikri, kad dalyvaus 
daugelis kitų kliubų ir organizacijų 
šiame piknike. Dėl platesnių žinių 
bus pranešta komisijos kitose laik
raščio laidose. ■— Kom. (121-122)

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
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

ESTATE OF HBARRY P. SHAUNS
(Shalinskas) į

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS <

Licensed Mgr. >

84-02 Jamaica Avenue ■:
; Opposite Forest Parkway |

i WOODHAVEN, N. Y.

: Suteikiam garbingas laidotuves .

r $150 i Į
> Koplyčias suteikiam nemokamai jį
> visose dalyse miesto '■
j Tel. Virginia 7-4499 i

a--------------------------------------------------®

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

į----------------------------------------------w

: ĮSIGYKITE DABAR :
* žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio ®

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WATCH
1$ WOitJl. nwwupl
TRADE IT IN FOR A

/17 JEWEL

ROBERT
LIPTON

JEWELER
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe
Graham & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Mclsvi-balti ir perfekto

Priminkite šį skelbimą Ir gausite nuolaidą

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

VARPO KEPTUVEU

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

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

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

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

DIDŽIAUSIAS “į
DTDFTMVC MA^ s D1DŽI^ rlKKlIN I □ 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ

tykite G-E. Tai Pirkinys!

ELECTRIC
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 X, 
“mainymo.” S

VISOS DfiŽUTftS PLIENINES. 
NERCDEJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas. Šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. ĮbU- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

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

$119.50
$5 už seną šaldytuvą.
$5 jmokėėti perkant ir

5 metai išmokėjimui.

CHARLES D’ORAZIO & SON
LICENSED DEALER OF
REX COLE, INC.

664 Grand Street Brooklyn, N. Y.
EVergrecn 4-8734

SKELBKITES “LAISVĖJE”
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Trečiadienis, Geg. 22, 1940

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

L. Prūseikos 
Maršrutas

Draugas L. Prūseika, “Vil
nies” redaktorius, atvažiuoja 
keletui dienų į New Yorko ir 
New Jersey apielinkę. Jam 
rengiamos prakalbos sekamo
se vietose:

Gegužės 22 d. — Liberty 
Hali, 269—2nd St., Elizabeth, 
N. J.

Gegužės 23 d.—šv. Jurgio 
Svetainėj, 180 New York 
Ave., Newark, N. J.

Gegužės 24 d.—Lietuvių Pi
liečiu Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyno, N. Y. Brooklyno 
mitinge, apart Prūseikos, kal
bės neseniai atvykęs iš Lietu
vos žymus veikėjas R. Matu
sevičius.

Gegužės 25 <1.—Navickienės 
svetainėj. 293 River Ave., Pa
terson, N. J.

Taipgi bus galima dar vie
noj kitoj vietoj surengti pra
kalbas.

Todėl būtų gerai, kad kuo
pų nariai kooperuotų su pra
kalbų rengimo komisija, kad 
kuo daugiausiai naudos turė
ti iš prakalbų. Kas dabar de
dasi pasaulyje, rodos, niekam 
negalima sėdėt ir laukt, kas 
bus rytoj,—reikia veikt, lan
kytis j prakalbas, kad išsiaiš
kint dabartine pasaulio situ
acija, kokis išėjimas iš šios 
kapitalistinio pasaulio painia
vos. Drc-. Prūseika tuos klau
simus aiškins.

Lankykitės skaitlingai, daug 
naujo išgirsite.

LDS III Apskr. Valdyba.

Tuščias, Bet Didelis 
Triukšmas Parodoj

• ' i

Atsidarė Finliandijos pavi- 
lionas Pasaulinėj Parodoj. 
Patsai pavilionas maža patal
pa, nieko neturi žingeidaus, 
nei gi kas galėtų parodyti 
bent kokią ponų ir kapitalistų 
valdomos Finliandijos pažan
gą. Bet triukšmas buvo didelis.

Atvyko buvęs prezidentas 
Herbert Hoover, kuris Fin
liandijos provokacijos laiku 
rinko jai aukas Amerikoj. Jis 
sakė kalbą, kandžiodamas 
Sovietus. Dalyvavo Finliandi
jos atstovas iš Washington o 
ponas Procope ir tas neužmir
šo Sovietų Sąjungai primeti
mų. Turbūt, tie ponai greitai 
pamiršta, kad jų kaimynais 
yra ne Wall Stryto kapitalis
tai ir ne Hooveris, bet didžiu
lė Sovietų Sąjunga, su kuria 
reikia stengtis gražiai sugy
venti, o ne dantis rodyti. Iš 
tik atsibuvusios finų provoka
cijos jau, rodosi, galėjo pasi
mokyti.

Finų paviliono aptarnavi
mui aprengtos panelės į “Lot- 
ta Svard”—finų moterų fašis- 
čių drabužius. Reiškia, tuščias 
bet didelis keliamas Pasauli
nėj Parodoj triukšmas. Jeigu 
jos vedėjai dažniau vartos 
taktiką, kuri kursto tautas, 
arba bandys kandžioti Sovietų 
Sąjungą, tai, suprantama, jie 
kelis milionus lankytojų turės 
mažiau.

Baigiasi Trokmany
Teisinas

Pirmadienį baigė savo paro
dymus unijos liudininkai. Seks 
valdžios prokuroro unijistams 
įkaltinimų pakartojimas, abie
jų pusių advokatų kalbos-by- 
los sutrauka ir byla eis “džiu- 
rei.”

Unija ir 28 jos vadai kal
tinami peržengus Shermano 
Anti-Trust ir Anti-Rackets Ak
tą. Jie suorganizavo visus 
miesto trokmanus ir uždraudė 
iš kitur atvežtiems neunijis- 
tams operuot miesto ribose. 
Tą valdžia skaito prasižengi
mu.

Teismas ar Komedija?

Iš Amalgameitų Unijos 
Konvencijos

Gegužės 20-tos rytinė sesi
ja pradėta skaitymu sveikini
mų ir pranešimais komisijų, 
bei priėmimu raportų. Dainų 
programą pildė Amalgameitų 
Choras iš Cleveland©. Dienos 
eigoj priimta rezoliucija anti- 
lynching biliaus klausimu, pa
smerkiant “suokalbį nepra
leis! to biliaus,” taipgi kita 
rezoliucija pasisako už libera
lizavimą ir praplėtimą Socia
liu Saugumo Akto. ,

Pasiekėm Čiukurą

IO

Aldona Klimaitč

gelba dabar jau ruošiamasi 
palaidot) ir tuo remiantis pa
siūlyta reikalaut Demokratų 
Partijos konvencijos draftuot 
Rooseveltą, taipgi pažada vi
sokeriopą Amalgameitų para
mą.

Baigus skaityt rezoliuciją, 
kilo aplodismentai. Būreliai 
delegatų atsistojo,' o įvairių 
delegacijų vadai užšokę ant 
stalų mojo savo delegacijoms 
stot, tad neužilgo likosi tik 
šian ir ten grupelės sėdinčių. 
Kartą ant kojų, demonstraci
jų vadai, o su jais ir būrys de
legatų pasileido maršuot po 
priešakinę dalį salės, pro es
tradą, bet eilės vis dar buvo 
neperdidžiausios. Padėtis greit 
pakitėjo, kada į maršavimą 
stojo ir pati Amalgameitų 
viršenybė — prez. Hillmanas, 
Ilollanderis ir kiti, eilės mar
guojančių padidėjo. Tačiau la
bai daug delegatų pasiliko tik 
žiūrėtojais. '

Ne Visi Smagūs

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

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

Buvęs kumštininku čampio- 
nas Dempsey persiskyręs su 
žmona.

Aldona Klimaitė Dainuos Šeštadienio

Valdyba.

PARDAVIMAI g

St., Rich-

Tai
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kampiniai 
lubų. Ren-

ponas 
ši šai-

kaip 
nariai

pasirinkite iš mūsų pilno sandėlio 
patinkamų drabužių.

Ateikite dabar ir 
sau

Daromas vien tik Ehret šeimos nuo 1866 m.
Geo. Ehret Brewery, .Ine. 193 Melrose St., B’klyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.
ALDLD -23 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 23 d., 8 v. v. pas J. Martin, 795 
Washington St. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, yra svarbių dalykų 
aptarti. — Valdyba. (121-122)

ir 
nemaršavo 

jie išaiškino 
sakydami:

sakyta, kad 
Amalgameitus, 
maršavimą už 
ko mums ten

Yra gera proga pirkti 145 akrų 
ūkę su nauju namu (šeši kamba
riai). Taipgi visi įtaisymai prie ūkės 
kaip tai mašinerija, vežimai, kluonas, 
bėgantis upelis. Vieta netoli miesto. 
Parsiduoda už $1800. Sutinku imti 
pusiau pinigais. Mrs. Evans, Box 184, 
Saratoga Springs, N. Y.

(120-122)

Pasirandavoja keturi 
kambariai ant pirmutinių 
da $20.00 į mėnesį. Pageidaujama, 
kad atsišauktų familija iš dviejų. 
Prašome kreiptis: Mrs, H. Stasiūnas, 
284 Cooper St., Brooklyn, N. Y. (ant 
viršutinių lubų). (121-122)

Pirmiau buvo $25.00. Dabar $18-50

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Igno Krivicko ir jo žmo

nos. Jis gyveno ant Rodney St., 
Brooklyn, N. Y., turbūt 1907 me
tais ar biskutį vėliau. Jis buvo 
kriaučius. Jeigu kas žino apie jį, 
prašau' pranešti už ką būsiu dėkin
gas. Williąm Kutka, 1107 Gent ^.ve., 
Johnston City, III. (120-122)

susirinkimas įvyks
8 vai. vak., 419 
Kviečiame ir ne

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

REIKALAVIMAI
MORTGECIAI

Norėčiau nupirkti arba įdėti pini
gų ant pirmo mortgečiaus del dvie
jų ar trijų šeimynų namo, turi būt 
geras namas. Telėfonuokite: Algon
quin 4-7825. (120-122)

RANDAVOJIMA1
Pasirandavoja 4 dideli kambariai, 

garu šildomi. Yra ir karštas vanduo. 
Randasi gražioj vietoj, pusė bloko 
nuo 111-tos stoties, Jamaica Linijos. 
Matyt galima dienom ir vakarais. 
Marma, 86-38 — lllth 
mond Hill, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
MOTERIMS

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo
geg. 23-čią, 
Lorimer St. 
nares.

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Vakare, ‘laisvės” Svetainėj
_______ B-------------------------------

Pastaruoju laiku Aldona 
Klimaitė uoliai lavina balsą. 
Ji jau senai žinoma, kaipo 
-dainininkė-solistė. Bet tai ne 
viskas. Aldona ima dainavimo 
lekcijas ir jos dainavimas jau 
ne tas, kaip keli metai atgal. 
Jinai gerėja muzikoje ir kai
po solistė.

Kas ir Dėlko Nužudė 
Lietuvi Galuną?

Jau ilgas laikas eina New 
Yorke teismas “Krikščionių 
Fronto” narių, kurių 17 buvo 
areštuota ir įkaitinta planavi
me nuversti Jungtinių Valstijų 
valdžią. Jų tarpe yra ir aukš
tų viršininkų, ir Nacionalės 
Gvardijos komandierių. Vy
riausiu vadu skaitomas 
William Gerald Bishop, 
ka yra niekas kitas, 
Penktoji Kolumna. Jos
nei nesiteisina, kad jie šuo- 
kalbiavo. Bet vis vien teisme 
kaž kaip lengvai praleidžia
ma.

Kaltinamieji sakosi, kad jie 
organizavosi todėl, kad, girdi, 
“kitaip valdžią gali nuversti 
komunistai arba fašistai.” Iš
eina, kad jie organizavosi pa
imti valdžią tik tam, kad ne
leidus ją paimti komunistams 
arba fašistams, žinoma, tai 
yra melas.

Jie jau pirmiau prisipažino, 
kad planavo išsprogdinti bom
bų pagelba “Daily Workerio” 
centrą, Lygos Kovai už, Taiką 
ir Demokratiją raštinę, teatrą 
“Cameo,” kuris rodydavo So
vietų gamintus judžius ir ki
tas įstaigas. Teisme perdaug 
tiems ponams leidžia pasakoti 
viską, ką tik jie išgalvoja.

Šeštadienio vakare, Lietuvių 
Liaudies Teatro sezono baigi- 

r. mui parengime, Aldona dai
nuos gražių, žavėjančių dai-

* ■ 143 nų. Visi Brooklyno lietuviai 
turės progą ją girdėti, atsi
lankydami į šį vakarą, gegu-

I žės 25 d., “Laisvės” svetainė-

Apart Aldonos Klimaitės,
bus ir kitokios įvairios progra- 

w_,... i — daugiau solisčių ir 
dramatiškas vaizdelis. Taip 
pat seks šokiai, o prie šokių 
bus skanių gėrimų ir valgių.

Rengėjai.

mos

i

o

Aukštojoj West Side, N. Y., 
komunistai išstatė Pat Toohey 
ir William Browder kandida
tais j kongresmanus.

■e

Newbold Morris, Miesto Ta
rybos prezidentas, savo kai- 
boj Užrubežinės Prekybos Sa
vaitės Komitetui smerkė sto
jančius už Amerikos nesiki-

Policijos Departmentas pra
neša, kad Aleksandras Galu- 
nas, apie 70 metų amžiaus, 
pavienis, paskiausia (kiek ži
noma) gyvenęs 81 Allen St., 
New Yorko mieste, gegužės 
17-tą rastas nužudytas. Lavo
no atradima Pol. Dep-tas ra
portuoja sekamai:

Penktadienį, gegužės 17-tą, 
š.m., 2 :30 ryto, rasta dalys jo 
kūno sekamose vietose:

Priešais 121 Allen St., N.
, rasta rankos ir kojos 

medinėj dėžėj, prieangyje ma- 
trasinės krautuvės.

Priešais 21 Allen St.'rasta 
galva ant šaligatvio netoli 
kampo prie aukštojo gelžkelio 
“EI” pilioriaus.

IRT aukštojo gelžkelio sto
tyje prie Franklin Square, 
2nd Ave. linijos, rasta liemuo 
nuo kulšių iki kelių, įdėtas ru
doj odinėj valizoj.

Lig išleidžiant šį pranešimą 
dar nebuvo rasta dalis kūno 
nuo kulšių iki kaklo.

Pol. Departmentas, prašy
damas paskelbt šį pranešimą, 
sykiu prašo, kad turintieji ko
kių informacijų apie minimąjį 
asmenį ir jo santikius vienoje 
ar kitoje srityje susisiektų su 
policija. Tas gal padėtų poli
cijai išaiškinti, kur, dėlko ta 
žudystė papildyta ir galėtų 
surast ir patraukt atsakomy
bėn žudeiką ar žudeikas.

Visos informacijos, sako 
pol., ir informantas bus lai
koma griežtoj slaptybėj.

Susisiekt prašo su detekty
vais 5-to Detektyvų Skvado, 
19 Elizabeth St., New Yorko 
mieste. Telefonai Canal 6- 
4893 arba Canal 6-3806, ar
ba pranešt laišku ar telefonu 
Pol. Romisionieriaus raštinėn, 
249’ Center St., N. Y.

Paskiausia prieš mirtį velio
nis Galunas matytas dėvint 
ruda skrybėle ir rudu over- 
kautu. .

Nuo pat pradžios konvenci
jos, visoj jos eigoj, veik visų 
kalbėtojų prakalbose buvo 
aišku, kad šios konvencijos 
vyriausiu tašku turės būt pasi
sakymas už trečią terminą. 
Kiekvienas žymesnis darbinin
kų atsiekimas, ant kiek jis 
buvo iškeltas, tiek jis buvo 
kredituojamas Ro os e ve 11 u i.

šiandien atėjus konvencijon 
galėjai pajusti, kad ši bus tam 
diena. Delegatuose ir būre
liais susimobilizavusiuose atei
nančiuose svečiuose matei 
rankose gausą bubnelių, bir
bynių, paparčių, daugelis ne
šini po kelis, kas rodo, kad 
tūlos lauktos rankos čionai 
nepribuvo.

Demonstracija
Prieš pradėsiant popietinę 

sesiją, prie salės buvo susi
telkus minia kriaučių iš įvai
rių šapų, kurių tarpe buvo ir 
kai kurios jau margavusios 
pirmesnėse demonstracijos, 
taipgi italų lokalas.

Atsidarius sesijai, prasidėjo 
demonstracija. Iškabos ir at
nešami gėlynai liudijo būsiant 
trečio termino rezoliucijai šį 
popietį, nors daugelis pačių 
demonstrantų, kurie nešė tuos 
ženklus, to nežinojo, manė tik 
taip pasitaikius. Praėjo tūk
stančiai italų ir kitų kriaučių. 
Vienas būrys- atnešė prez. 
Roosevelto paveikslą, įstatytą 
raudonų gėlių bokšte.

Italai, kaip ir kitų tautų 
kriaučiai, didžiumoje seni, tik 
kur nekur jaunas vyras mato
si. Kiek yra jaunimo, tai dau
giausia mergaitės. Atrodo, 
kad siuvėjystė virsta moterų 
amatu.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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.

Už Trečią Terminą
Murray Weinstein perskaito 

ilgą rezoliuciją, apie 6 didelių 
puslapių pareiškimą, panašų 
anais — 1936—metais buvu
siems užgyrimams Roosevelto, 
kada dar jisai tarnavo Nauja
jai Dalybai. Atžymima tais 
laikais priimti darbininkams 
naudingi įstatymai ’ (kurie su 
tos pačios administracijos pa-

Pažvelgiau balkonuosna, 
kurie prieš prasidėšiant de
monstracijai buvo perpildyti 
atmaršavusiais svečiais. Jie 
veik tušti, tik grupelės liko. 
Kodėl ? Turbūt vėl ateis mar
šuot. Tiesa, maršavime matė
si tūli pirmiau ėję šapų ir lo
kalų buvusiame maršavime, 
bet didžiuma kaž kur išnyko. 
Paskui susitikus kriaučius,' 
paklausus, kodėl 
demonstracijoj, 
man tą paslaptį, 
“Mums buvo 
maršuosim už 
o jie padarė 
Rooseveltą, tąi 
lysti.”

Maršuotojams privargus ir 
aprimus, delegatams pradėjus 
skirstytis, konvencijos už
klausta, kas prieš rezoliuciją. 
Nesigirdėjo. Rezoliucija pa
skelbta vienbalsiai priimta.

Taigi, kas liečia konvenciją, 
Amalgameitai pasisakė už tre
čią terminą, su kuriuomi gar
siai žvanga bilionai dolerių 
karo reikalams ir gaudžia ka
ro trimitai Amerikos jauni
mui. Kas liečia eilinius Amal
gameitus, darbininkus šapose, 
sunku dabar spręsti, ateitis 
parodys, kur link jie pasuks 
savo simpatijas ir balsus.

“Laisvės” Rep.

Štai DRAUGIŠKUMAS
stikle!

Lietuviui Kuro Kompanija
{DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų pamuš ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokax /nūs be jokio mokesčio.

Specialis Išpardavimas 
Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužių 
Iš priežasties vėlybo pavasario, mes dabar išdedame 
pavasarinius ir vasarinius drabužius pardavimui už 

stebėtinai žemas kainas,—greitam išpardavimui.

SIUTAI ir PALTAI *
Pirmiau buvo $20.00. Dabar $14.50

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

IMI M

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

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

Geo. EHRET’S Extra
Iš KRANO ALUS

VISI KITI DRABUŽIAI DABAR NUPIGINTI SEKAMAI: 

Vaikam siūteliai dabar parduodami po $5.95 
Kelnės taip pigios, kaip......................... $1.95

HENRY NARINS SONS 
670 Grand Street * kampas Manhattan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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




