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KRISLAI
Earl Browderiui 49 Metai 

Amžiaus.
Nusmerktas Antru Kartu.
V. Tauras Švęs Dvejopas 

Sukaktuves.
L. Prūseika Brooklyne.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

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

Pereitą pirmadienį genera
linis USA Komunistų Partijos 
sekretorius Earl Browder mi
nėjo savo 49-nių metų am
žiaus sukaktį. Jis gavo šimtus 
sveikinimo telegramų - linkė
jimų nuo savo idėjos ir as
meninių draugų ir organizaci
jų. *

49-nių metų amžiaus vyras 
—nėra senas vyras. Tai pačia
me savo intelektualiniame žy
dėjime žmogus. Kiek šis vyras 
savo amžiuje Amerikai gero 
yra padaręs!

Ir nūnai Browderis yra tas 
asmuo, aplink kurį sukasi vi
sos Amerikos nuoširdžiai prieš 
karą kovojančios jėgos.

, — O—
Amerikos žmonės turi 

šviesius didelių žmonių
jiems buvo gerai 
pereitą karą. Jais
Debs, C. E. Ru- 

Earl Browder. Vi-

tris
var-

dus, kurie 
žinomi per

thenberg ir
si trys kentėjo kalėjime dėl
to, kad jie kovojo prieš Ame
rikos įvėlimą į pirmąjį pasau
lio imperialistinį karą. Brow
deris išsėdėjo Leavenworth 
kalėjime du metu.

šiuo metu Amerikos valdan
čioji klasė, remiama socialis
tų, ir vėl ruošia mūsų kraštą 
karui, šiuo metu, deja, jiems 
nepavyko suimti Dėbso ir Ru- 
thenbergo — jie negyvi... 
Bet Browderis gyvas. Browde- 
ris vis toks pat kovotojas, tik 
kur kas Amerikos žmonėms 
žinomesnis, labiau patikimas, 
daugiau išbandytas — tikrasis 
Amerikos liaudies reikalų gy
nėjas.

—o—
Ir štai, kai Ameriką pradėjo 

ruoštis karui, valdančioji kla
sė nelaukė tos valandos, -ku
rią karas bus paskelbtas. Iš 
anksto ji suėmė Browderj ir 
jis šiandien yra nusmerktas 
kalėjiman.

žinoma, Amerikos darbinin
kai tuojau sukruto veikti. Jie 
sudėjo tūkstančius dolerių, 
Browderj išbėlavo ir jo nu- 
smerkimą apeliavo į aukštesnį 
teismą. Jie darys viską, kad 
neprileidus valdančiajai klasei 
atskirti šį dinamišką, šį didelį 
vyrą nuo Amerikos 
žmonių. Jis jiems 
gas, — reikalingas juo 
kritiška valanda.

—o—
Kuriems rūpi kova 

karą, tiems turi rūpėti 
leisti karo ruošėjams sukišti į 
kalėjimus žmonių vadus,-ko
vojančius prieš karą.

darbo 
reikalin- 

labiau

prieš 
nepri-

Kalbant apie sukaktis, vie
nam “Laisvės” redaktoriui 
šiemet taipgi tenka minėti 
ypatingas jubilėjus.

V. Taurui šiemet sukanka 
55 metai amžiaus. Jam taip
gi sukanka 30 metų kai jis 
pradėjo laikraštininko darbą 
dirbti.

V. Tauras daug anksčiau 
pradėjo spaudai rašinėti, bet 
tik pripuolamai. 1910 metais 
jis buvo pakviestas “Tėvynę” 
redaguoti. Paskui jis redaga
vo “Kovą,” “Naująją Gady
nę,” “Tiesą.” Pastaruoju lai
ku arti 20 metų jis dirba 
“Laisvėje.”

V. Tauras — ne tik laikraš
tininkas,- jis žymus literatas. 
Jis išvertė lietuviu kalbon daug 
knygų: “Komunistų Manifes
tas,” “Markso Istorijos Siste
ma,” “Valstybė ir Revoliuci
ja,” “Ugnyje,” ir visą eilę ki
tų, — tai vis jo vertimai.

Be to, jis savo laiku buvo 
geras poetas.

—o—
Atvyko Brooklynan mūsų 

svečias L. Prūseika. Jis turėjo 
ilgą prakalbų maršrutą Nau
jojoj Anglijoj. Vienur pra
kalbos buvo geresnės, kitur 
prastesnės. Tai priklausė nuo 
to, kaip mūsų veikėjai buvo

FRANCŪZAI ATKARIAVO TVIRTOVISKĄ ARRAS MIESTĄ
a

Nieks Nežinąs, Kada Itali
ja Eisianti Karan

Roma. — Visą Italijos 
spauda abelnai tvirtina, kad 
Italija eisianti karan išvien 
su Vokietija, bet tai nuo 
Mussolinio žodžio priklau
są, kada italai pradėsią.

Italai per laikraščius ir 
radijų skelbia vokiečių lai
mėjimus prieš anglus-fran- 
cūzus, bet dar nėra įsitiki
nimo, kad vokiečiai galuti
nai laimės karą. Italai pasi
tikį tik štai kuom, kad Mus- 
solinis pasirinks tą pusę, 
kuri atrodys laimėtoja, kaip 
rašo New Yorko Times ko
respondentas iš Romos.

Italai Uždarė Sieną Tarp 
Albanijos ir Jugoslavijos
Skopje, Jugoslavija.—Ita

lų valdžia uždarė rubežių 
tarp savo kolonijos Albani
jos ir Jugoslavijos. Atvyko 
į Albaniją grafas Ciano, už
sieninis Italijos ministeris. 
Italai visu smarkumu bū
davo jasi kareivines, sandė
lius ir fortus Albanijoj, ir 
per Adriatiko Jūrą siunčia 
daugius kariuomenės, gink
lų ir amunicijos į Albaniją.

Associated Press, ameri
konų žinių agentūra, sako, 
jog Italija apsisaugo Alba
nijoj nuo talkininkų. Nes 
jei Italija pradėtų karą su 
Francija, tai anglų ir fran
cūzų karo laivai galėtu iš
kelt savo karius į Graikiją 
ir iš ten per Albaniją mar- 
šuot prieš italus.

Italija Protestuoja prieš 
Jugoslavų Mobilizaciją

Belgrad, Jugoslavija. — 
Italų valdžia. neformališkai 
užprotestavo, kad Jugosla
vija siunčia daugiau ka
riuomenės palei Jugoslavi
jos rubežių su Italija.

Jugoslavija jau sumobili
zavo du trečdalius savo ar
mijos.

Turkai Smarkiai Ginkluojąs
Ankara, Turkija, geg. 22. 

—Turkų valdžia užtraukia 
naujas karo paskolas ir 
taip smarkiai ginkluojasi, 
kaip dar niekad pirmiau 
(prieš Vokietiją).

Anglą Armija “Sėkmingai 
Kraustosi” iš Belgijos

Paryžius. — Francūzai 
praneša, kad anglų ir belgų 
kariuomenė “sėkmingai 
traukiasi iš Belgijos.”

pasidarbavę joms suruošti.
Brooklyno apylinkėj L. 

Prūseika bus trumpai. Ket
virtadienį jis kalbės Nowar- 
ke, o penktadienį — Brookly
ne. čia su juo drauge kalbą 
sakys ir nesenai iš Lietuvos 
atvykęs svečias, žurnalistas R. 
Matusevičius.

ORAS. — Būsią lietaus.

'Tai Tragedija,” Sako 
Francijos Premjeras, 

Bet Yra Vilties
Paryžius.—Francijos mi

nisteris pirmininkas P. Rey
naud, kalbėdamas senate, 
geg. 21 d., pripažino, kad 
vokiečiai kirto “baisų, tra
gišką smūgį” francūzams ir 
anglams šiaurrytinej Fran- 
cijoje ir Belgijoje, bet, gir
di, “mes dar ne viską pra- 
kišome.”

Francūzų senatoriai šal
tai ir rūsčiai klausėsi prem- nisteris pirmininkas Rey- 
jero Reynaudo raporto.

“Jeigu r e i k ė tų 
stebuklo, dvi imperijos 
(Francija ir Anglija) turi 
laimėt karą,” tvirtino prem
jeras Reynaud. Kartu jis 
atsišaukė į Jungtines Vals
tijas gelbėt Franciją ir An
gliją nuo sumušimo, kol dar 
nepervelu.

Reynaud kaltino francū
zų generolą A. G. Corap ir 
kitus oficierius, kad jie lei
do vokiečiam pralaužt fran-

nėt

Sovietai Vien Tiktai 
Lygiomis Vestų Pre

kybą su Anglija
Maskva. — Sovietų vy

riausybė paskelbė atsaky
mą į Anglijos siūlymus dė
lei prekybos sutarties tarp 
tų dviejų šalių.

Sovietai prižadėjo nepar- 
davinėt Vokietijai tokių 
reikmenų, kuriuos jie įsiga- 
bens iš Anglijos. Bet Angli
ja savo pareiškime gegužės 
8 d. reikalavo, kad Sovietai 
susiaurintų savo medžiagų 
ir dirbinių pardavinėjimą 
Vokietijai. Anglų vyriausy
bė tikrumoj reikalavo, kad 
Sovietai prisiimtų anglus į 
kontroliuotojus - prižiūrėto
jus to., ką Sovietai pardavi
nės Vokietijai ir kokiem 
tikslam vokiečiai vartos 
medžiagas, gaunamas iš So
vietų.

Į tuos anglų reikalavimus 
Sovietai atsakė, jog jie yra 
nuo nieko nepriklausoma 
valstybė ir veda prekybą su 
kariaujančiomis ir bepusiš- 
komis šalimis visiškai sava
rankiai, pagrindais pilnos 
lygybės; ir Sovietai atmeta 
bet kurios svetimos šalies 
priežiūrą - kontrolę kas lie- 
čią savo prekybą su užsie
niais.

Šiame atsakyme Sovietai 
vėl priminė ' Anglijai, kad 
jos karo laivai visai netei
sėtai užgrobė du prekinius 
Sovietų laivus “Selengą” ir 
“M a j a k o v s k į”; Pacifiko 
Vandenyne; nusivarė tuos 
laivus į anglų koloniją 
Hong Kongą, o paskui sau- 
vąliškai pervedė juos fran- 
cūzams.

Anglai tvirtino, kad ;šie 
sovietiniai laivai vežęsi 
kontrabandiškus reikmenis 
iš Amerikos. Pasak anglų,

Vokiečiai Pleškina Uostus 
Palei Anglijos Kanalą

cūzų frontą ;Rethel-La Fe- 
re-Cambrai lihijoj. Reynaud 
užreiškė, kad mirtis bus 
“perlengva bausmė tiem 
kriminaliam apsileidėliam.” 
Jie, girdi, nesusprogdino 
net tiltų per Meuse upę ir 
tuom palengvino vokiečiam 
greitą maršayimą pirmyn.

Paryžius.—Franci jos mi

naud, kaltindamas francū
zų komandie'rius kaip “pik
tadariškus apšilę idėlius,” 
tačiau, neminėjo generolo 
Giraudo, kurio 9-tąją ar
miją ištaškė vokiečiai Cam
brai srityj ir suėmė patį ge
nerolą Gi raudą su visu jo 
štabu.

Giraud,' vienas iš jaunes
nių Francijos generolų, 
buvo pagarsėjęs narsa ir 
sumanumu jau praeitame 
pasauliniame kare.

Vokiečių Parašiutistai 
Ugnim Naikina Prancū

zę Užfrontę
Paryžius. — Parašiutais 

iš didžių transportinių or
laivių vokiečiai nuleido 
tūkstančius savo kareivių 
su deginimo prietaisiais į 
francūzų užfrontę srityje 
Amiens-Peronne-St. Quen
tin. Vokiečių parašiutistai 
su pleškančiais padegiojimo 
švyturiais ir su skystos ug
nies šmirkštynėmis tuojaus 
puolėsi degint francūzų 
sandėlius, geležinkelių sto
tis, fabrikus ir namus, kaip 
sako francūzai. Tokiam nai
kinimo darbui buvo pri
ruošti ir tūkstančiai vokie
čių motorciklistų.

Taip apie 20 tūkstančių 
parašiutistų ir motorciklis
tų greitai ir nušlavė ug
nim 35-kių mylių pločio 
ruožtą užnugaryje karinės 
francūzų linijos.

Prancūzai Bėga iš Rheims
Berlin, geg. 22. — Neka- 

riškiai francūzai sumišime 
bėga iš Riheims miesto gilyn 
į Franciją. Rheims yra už 
38 mylių į pietų rytus nuo 
Soissons, tvirtoviško fran
cūzų miesto, kurį vokiečiai 
sakosi užėmę.

Paryžius. — Francūzų ir 
anglų lėktuvai be paliovos 
bombarduoja vokiečių ( už
nugaryje traukinius ir ka
riuomenės abazus.

Berlin, geg. 22. — Vokie
čių orlaiviai visu įnirtimu 
bombarduoja Calais, Dun
kerque ir Boulogne prie
plaukas šiaurinėje Franci- 
joje, taipgi Belgijos priep
lauką Ostendą. Tuomi vo
kiečiai ' stengiasi užkirst 
kelią šimtams tūkstančių 
anglų kariuomenės, kad ji 
laivais nepabėgtų iš Belgi
jos ir šiaurrytinės Franci- 
jos į Angliją. Minimi prie
plaukų miestai stovi prie 
jūrų siaurumos, vadinamos 
Anglijos Kanalu.

Graikų Valdžia Nusigandus 
Vokiečių Laimėjimų

'Athenai, Graikija.—Grai
kų diktatorius G. Metaxas 
tarėsi su vyriausiais savo 
generolais ir karalium Jur
giu II, ką Graikija turėtų 
daryt, jei kiltų karas tarp 
Italijos ir talkininkų.

Graikijos valdžia labai 
pritaria Anglijai ir Franci- 
jai; bet vokiečių laimėjimai 
prieš talkininkus Francijoj 
ir Belgijoj įvarė Graikijos 
valdovus Į nusiminimą.

Atėmė Trokus ir Motori
nius Dviračius iš Vokiečių 

Jugoslavijoj

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų Vyriausybė už
grobė 10 tūkstančių motori
nių dviračių ir daugelį tro- 
kų. kurie neseniai buvo iš 
Vokietijos pristatyti gy
ventojams vokiško Jugosla
vijos distrikto.

Maskva Patarus Jugoslavi
jai Prisirengt Apsigint

Belgrad, Jugoslavija. — 
Sugrįžus iš Maskvos preky
biniams ir politiniams Ju
goslavijos p a s i u ntiniams, 
pasklido kalbos, kad Sovie
tai patarę jugoslavams kaip 
galint labiau stiprint apsi
gynimo. jėgas.

Reikalauja Praleist Vokie
čių Armiją per Švediją

Washington. — Iš priva
čių šaltinių sužinota, jog 
Vokietija pareikalavo, kad 
Švedija savo geležinkeliais 
praleistų vokiečių kariuo
menę į Narviko sritį, Nor
vegijoj, prieš anglus 
francūzus tenai. Švedų 
riausybė dar neatsako į 
kiečių reikalavimą.

Nužiūrima, jog talkinin
kai planuoja užimt šiaurinę 
Švediją, kad vokiečiai nega
lėtų gaut iš jos geležies rū
dos.

Paryžius, geg. 22. — Vo
kiečiai pavertė griuvėsiais 
šiaurrytinę Franciją, kaip 
sako francūzų valdžia.

Berlin, geg. 22. — Vokie
čių komandierius von Rei- 
chenan sako, kad jie „ tik

ir 
vy- 
vo-

tai, girdi, Sovietai būtų per- 
leidę tuos reikmenis Vo
kietijai. Sovietai užginčijo 
šiuos įtarimus ir sakė, jog 
tų laivų kroviniai buvo 
skiriami tik pačiai Sovietų staptelėję iki užimsią’ Pa- 
Sąjungai. ryžių.

A

Sustiprėjo Taikiniu 
kų Pozicijos prieš 

V okiečius
Paryžius, geg. 22.—Fran- Weygand asmeniškai ko- 

cūzai atkariavo savo tvir
tovišką miestą Arras nuo 
vokiečių, kaip skelbia Fran
cijos komanda.

manduoja anglus - francū 
žus prieš vokiečius.

London, geg. 22. — An
glai teigia, kad talkininkai 
perkirto vokiečių frontą 
tarp Cambrai ir Abbeville, 
Somme upės žiočių prie jū
rų siaurumos tarp Franci- 
jos ir Anglijos.

Maskva, geg. 22. — čia 
pripažįstama, kad vokiečiai 
užkirto milioną anglų, fran
cūzų ir belgų kariuomenės 
trikampyje tarp vakarinės 
Belgijos, šiaurrytinės Fran
cuos ir Anglijos Kanalo; 
bet Sovietų kariniai žino
vai atranda, kad, prie geros 
komandos, anglai - belgai- 
francūzai galėtų pralaužt 
vokiečių frontą tarp Cam
brai ir Abbeville ir susi- 
jungt su Franci jos armija.

“Pravda,” vyriausias So
vietų komunistų laikraštis, 
sako, kad Francijos armija 
nesulaužyta.

Berlin, geg. 22. — Vokie
čiai praneša, kad jie vis 
daugiau užima šiaurinio 
Francijos pajūrio; jie tei
gia, kad vokiečiai jau už- 
kirtę bet kokį praplaukimą 
Anglijos karo laivam tarp 
Francijos ir Anglijos.

An- 
jog

. London, geg. 22. — 
glų vyriausybė sako, 
per paskutines 7 dienas tal
kininkai nuskandinę 6 pre
kinius - kareivinius vokie
čių laivus.

Paryžius, geg. 22.— Nau
jas vyriausias talkininkų 
armijų komandierius gen.

Talkininkų Orlaiviai 
Smarkiai Bombardavo 

Hitlerio Buveinę
Aachen, Vokietija, geg. 

22. — Anglų ir francūzų 
lėktuvai bangų bangomis 
bombardavo Aacheną, kur, 
sakoma, buvo pats Hitleris 
apsistojęs. Vokiečiai šaudė 
bombininkus priešorlaivinė- 
mis kanuolėmis. Greit prieš 
talkininkų lėktuvus pakilo 
vokiečių orlaiviai ir įvyko 
žiauri kova ore.

Katrie laimėjo mūšį, dar 
nepranešta.

Miestas Aachen, 
vadinamas Aix-leChapelle, 
stovi Vokietijos kamputyje 
prie sienos tarp Holandijos 
ir Belgijos.

Paryžius, geg. 22.—Bū
riai bombinių Vokietijos or
laivių skraidė per Paryžių, 
bet nemetė bombų.

Berlin, geg. 22. — Vokie
čiai pasiekę Franci jos mies,- 
tą Rheims. Pačioje šiauri
nėje Holandijos salų pro
vincijoje vokiečiai suėmę į 
jielaisvę 15 tūkstančių an
glų ir holandų karių.

Vokiečiai atėmė iš fran
cūzų tvirtovišką miestą 
Soissons. Dabar vokiečiais 
abelnai tėra tik už 55 my
lių nuo Paryžiaus.

Vokiečių orlaiviai neduo
da anglam jokios galimy
bės atsiust pastiprinimus 
anglam ir francūzam per 
prieplaukas Dunkerque, Ca
lais, Boulogne ir Dieppe.

Vokiečiai Plačiau Užvaldą 
Šiaurinį Franc. Pajūrį

Berlin, geg. 22. — Vokie
čių komanda teigia, kad jie 
vis plačiau užvaldą šiauri- 
niai-vakarinį Franci jos pa
jūrį tarp Abbeville ir Dun
kerque.

Rumunija Mobilizuojąs
Bucharest, Rumunija, ge

gužės 22. — Rumunų val
džia pašaukė dar 300 tūks
tančių atsargos kareivių- 
rezervistų į armiją per 24 
valandas.

1 Mėnuo Nulemsiąs Karą
Paryžius, geg. 22.—Fran- 

cijos ministeris pirmininkas 
P. Reynaud viešai pareiškė, 
kad jeigu francūzai - anglai 
atsilaikys per vieną mėnesį, 
tai jie laimės karą.

Anglijos Lėktuvai Pa
darė Vokiečiam Daug 

Nuostolių
London. — Anglijos or

laiviai neatlaidžiai bombar
davo tiltus, - geležinkelius, 
sandėlius ir vokiečių karių 
eiles Arras - Cambrai - St. 
Quentin srityje, Francijo- 
je. Sako, padarė vokiečiam 
daug žalos.

Kiti anglų lėktuvai bom
bardavo kariškai svarbias 
vokiečiam vietas Rotterda- 
me, Holandijoj. Anot anglų, 
tai jų lakūnai, be kitko, pa- 

kitaip degė keturis didžiulius ži
balo bei gazolino tankus 
Rotterdame. Vienas tankas 
sprogęs perkūnišku trenks
mu, ir liepsnos su dūmais 
pakilę kelis tūkstančius 
pėdų aukštyn.

Anglai per dieną prarado 
penkis bombinius lėktuvus 
Franci jo j.

f
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rialai pilniausiai pasitvirtina gyvenime? 
Juk mes gyvename tam pačiam pasaulyj, 
mus apsupa toji pat priešų propaganda, 
reikia orientuotis tarpe daugybės mela
gingų ir išpustų žinių per radijo ir spau
dą!

Dalykas yra tame, kad “Laisvės” re
dakcija visada žiūri tikrai gyvenimui į 
akis. Mes nesi vaduojame savo jausmais, 
bet savo skaitytojus informuojame taip, 
kaip yra, nepaisant, ant kiek mums būtų 
karti ta tiesa. Todėl mes manome, kad 
dienraštis “Laisvė,” dabartinio baisaus 
krizio metu, dar daugiau reikia platinti, 
kaip bent kada pirmiau. Tik “Laisvę” 
skaitydami turėsite teisingą ir aiškų pa
saulio įvykių supratimą.

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

x Act of March 3, 1879.

Prašome Pasiskaityti ir Atsiminti 
! Mes neturime noro gilintis į priešdar- 
bininkiškos spaudos visus išmislus, bet 
kai kada tas reikia padaryti. Mums daž
nai kyla klausimas, skaitant kapitalisti
nę ir lietuvių priešdarbininkiską spaudą: 
Už ką jie laiko savo skaitytojus? Ne
jaugi jie mano, kad skaitytojai niekados 
neapsižiūrės, kad ta spauda neteisingai 
juos informuoja?

Kada Suomijos ponai išprovokavo ka
rą, tai kunigų redaguojamai “Draugas” 
labai didelėmis raidėmis, per visą pusla
pį, sušuko:

“Suomija Bolševizmo Kapai!”
Na, o kaip ten dalykai baigėsi? Ar 

Suomija buvo bolševizmo kapais? Ar ne
buvo kaip tik priešingai? Ar Suomijos ir 
kartu viso pasaulio imperialistai nenu
sisuko ragų ?

Taip pat ir kitais klausimais. Kada 
Norvegijoj ėjo karas, tai “Naujienos” 
iš balandžio 15 d. per visą puslapį ant- 
galviu sušuko:

“Britai Paėmė Narviką, 9 Laivai Pa
skandinti!” *

į “Laisvė” tą pat dieną rašė: “Vokiečiai 
sako, kad atmušė anglų karo laivus Nar- 
vike... Anglai nuskandino 7 vokiečių 
laivus, o vokiečiai 4 anglų,?,

Atminkite, kad tai buvo 15 d. balan
džio. Kaip pasirodo, tai anglai Narviko 
nepaėmė. Jau virš mėnesis laiko po to 
garsaus “Naujienų” pranešimo, Narvi- 
kas vis yra vokiečių rankose.

Balandžio 17 d. “Naujienos” vėl per 
visą puslapį sušuko:

“Didelė Sąjungininkų Armija Norve
gijai.”

Tą pat dieną “Laisvė” pirmame pus- 
lapyj rašė: “Patys Norvegijos Oficieriai 
Išdavė šalį Vokiečiams.”

Kaip pasirodo, tai ir vėl buvo mūsų 
teisybė. Iš tos “didelės” sąjungininkų ar
mijos Norvegijoj nieko neišėjo. Anglijos 
armija buvo prastai lavinta, ginkluota ir 
po kelių susikirtimų iš Norvegijos pabė
go. Prancūzai pabėgo pirma, negu su vo
kiečiais susitiko. Norvegijos oficieriai ir 
valdininkai buvo šalies išdavikai, vieni 
parsidavė Vokietijai, kiti Franci j ai ir 
Anglijai.

Kada karas prasidėjo Holandijoj ir 
Belgijoj, tai gegužės 11 d.,- mes “Lais
vėj” po dideliu antgalviu pranešėme sa
vo skaitytojams:
* “Karo Gaisras Holandijoj ir Belgijoj.” 

“Rolandai ir Belgai Didžiųjų Impe
rialistų Aukos!”

“Vokiečiai Užėmė Luksenburg!”
O “Naujienos” tą pačią dieną per visą 

s1puslapį sušuko:
“Nacių Įsiveržimas Belgijon sulaiky

tas!”
Kaip gyvenimas parodė, tai tas įsi

veržimas visai nebuvo sulaikytas. Į ke
lias dienas vokiečiai okupavo Holandiją, 
o paskui ir Belgiją.

Gegužės 13 d. kitas Chicagoj dienraš
tis, “Draugas”, sušuko:

“Hitleriui Nesiseka Staigūs Puolimai!”
Mes gi “Laisvėj” tą pačią- dieną pra

nešėme :
“Vokiečiai Sakosi Laimį Holandijoj ir 

Belgijoj... Užėmė Liege Fortą Ur tris 
Miestus.”

Čia mes padavėme tik kelis pavyz
džius iš tų pat dienų, ką rašė “Laisvė” 
ir kiti lietuviški dienraščiai. Dabar mes 
turime teisę atsiklausti skaitytojų: Ke- 
no buvo teisybė, “Laisvės” ar kitų dien- 

į taščių?
Visi sutiksime, kad “Laisvės”. Tai ko

dėl taip? Kodėl “Laisvės” žinios ir edito-

‘‘Koalicinė Valdžia,” Kuri Nebūtų 
Koalicinė

Prezidentas Rooseveltas pasirįžo “su
daryti “koalicinę valdžią,” arba “apvie- 
nyti tautą.” Tam tikslui jis mano duoti 
savo ministerijoj tris vietas republiko- 
nams, įtakingiems, žinoma, žmonėms ir 
tuo būdu jis mano galėsiąs lengviau 
kraštą į karą įvelti. Tūli republikonai 
jau yra pasirįžę įeiti į prezidento minis
teriją. Esą, pulkininkas Knox ir La Gu
ardia sutikę dalyvauti ministerių arba 
sekretorių vietose.

Sakoma, buvo sutikęs ir buvęs repub- 
likonų kandidatas į prezidentus A. Lan
don įeiti į pasitarimus su prezidentu. Jis 
jau vyko į Washingtona. Bet pasiekęs 
Čikagą, p. Landon staigiai pakeitė savo 
nuomonę ir grįžo atgal į Kansas valsti
ją. Kodėl jis taip padarė? Šiuos žodžius 
rašant, sunku atsakyti.

Vienas aišku: jeigu prezidentui pa
vyks įsileisti į valdžią keletą republiko- 
nų, tai toji valdžia visvien nebus koalici
nė, kaip mes tą žodį suprantame. Tat 
bus pilnai Roosevelto valdžia, kadangi 
Amerikoje prezidentas savo ministerius- 
sekretorius keičia kaip jis nori, visiškai 
neatsiklausdamas kongreso.

Nereikia nei aiškinti, kad prez. Roose
veltas turi tam tikslą. Jis, matyt, nori 
kandidatuoti trečiam terminui; jis nori 
apjungti visus Amerikos įtakinguosius 
žmones, atstovaujančius stambųjį kapi
talą bei stambiojo kapitalo partijas.. Pre
zidentas uoliai ruošia Ameriką į karą. 
Jei jam pavyktų įtraukti repubįikonus į 
savo ministeriją, tuomet visas darbas 
eitų lengviau.

Tūli republikonų laikraščiai ir veikėjai 
tam nepritaria. Jie mano, kad šis žygis 
yra daromas tikslu republikonus ant de
mokratų meškerės užkabinti. Jie mano, 
kad tas tik padėtų prez. Rooseveltui 
kandidatuoti trečiuoju terminu, o repub
likonus tas sudemoralizuotų.

Yra net tokių balsų: Girdi, sekančiais 
prezidentiniais rinkimais neapsimoką 
turėti abiejų (republikonų ir demokra
tų) partijų kandidatus. Abie j i gali susi
vienyti ir pastatyti prezidentą Roosevel- 
tą į prezidentus, o kitą kurį asmenį, re- 
publikoną, į vice-prezidentus.

Jei taip demokratai su republikonais 
padarytų, tuomet atsidarytų durys tre
čiai didelei masinei partijai—liaudiškai 
partijai—išstoti su savo kandidatais. 
Tuomet prie tokios partijos dėtųsi ne
mažai demokratų ir republikonų pase
kėjų, stojančių prieš karą.

Iš kitos pusės, kiekvienas darbo žmo
gus privalo žinoti, jog šios prezidento 
Roosevelto pastangos “apvienyti tautą” 
yra daromos jų nenaudai. “Tautos vie
nybė” bandoma pasiekti darbo žmonių 
iškaščiais. Kaip greit demokratams ir 
republikonams pavyktų susitarti tam 
tikrais klausimais, taip greit būtų pra
dėta griežtesnė kampanija prieš/ darbo 
žmonių interesus.

Kai republikonai su demokratais ta
riasi dėl vienybės už karą, tai darbo 
žmonės privalo stiprinti savo anti-kari- 
nes jėgas. Jie privalo vienytis. Jie priva
lo sudaryti anti-karinį frontą. Jie priva
lo kovoti už civilinių laisvių palaikymą 
Amerikoje.

Sovietų Persergėjimas
Dar visai nesenai Franci jos ir Angli

jos valdonai, o kartu ir Amerikos spau
da garsiai kalbėjo, kad jie pulsią Sovie
tų Sąjungą per Juodąsias Jūras, pulsią 
Bakų aliejaus šaltinius. Tada Sovietų 
Juodųjų Jūrų komandierius admirolas 
Oktiabryski pareiškė: jie gali atplaukti, 
bet jų išplaukimas iš Juodųjų Jūrų pri
klausys nuo mūs^ ‘

Dabar Ponomarienko, sekretorius So
vietų Baltarusijos Komunistų Partijos

Mrs. Hugh Easley, iš St. Louis miesto, tapo išrinkta kaipo tipiška Amerikos 
“bedarbe motina.” Ji gauna $68 mėnesiui, iš kurių turi užlaikyti dešimties as
menų šeimą. Ji pietauja su ponia RoOseveltiene Washingtone. Mrs. Easley 
buvo išrinkta Amerikos bedarbių moterų suvažiavime, sušauktame rūpesniu 

Workers Alliance.

Kaip Lietuvos Liaudininkai Pataikauja 
i Krikščionims Demokratams

Žemiau talpiname p. Pr. 
Š č e p a navičfaus straipsnį, 
tilpusį “Laisvosios Minties” 
num. 7-tam, š. m. Jis ten 
buvo pavadintas “Apie 
Konsolidaciją?* Šis straips
nis aiškiausiai parodo, kaip 
Lietuvos liaudininkų lyde
riai susidėjo su krikščioni
mis - demokratais ir bando 
pastariesiems pataikauti. 
Ne tik tikybos klausimu jie 
susitaiko (liaudininkai lai- 
žinėjasi prie dvasiški jos), 
bet ir politikoj jie remia 
tautininkus. Sakysime: tau
tininkai kalina pažangiuo
sius žmones šiūitais, o liau
dininkai, susitarę su krik
demais, tyli ir džiaugiasi. 
Vadinasi, liaudininkų lyde
riai visame kame “susikon- 
solidavo” su reakciniais ele
mentais Lietuvoje.

—“L.” Red.
Civilinės metrikacijos įs

tatymo, kaip laukėme, taip 
ir tebelaukiame, nors jau 
du projektai spaudoje buvo 
paskelbti. Katalikams pra
dėjus akciją prieš pirmąjį 
projektą, buvo paruoštas
antras projektas, smarkiai ymo 
sužalotas ir apkarpytas,' 
bet ir tasai dar klerui nepa- 

. tiko, ir vėl pradėtas visais 
būdais naujaš puolimas. 
Jeigu prieš pirmąjį projek
tą klerikalai varė 'akciją 
patylomis, privengdami 
drumsti konsolidaciją, tai 
dabar jie jau to neboja ir 
pasisako visai atvirai. Visa 
eilė jų laikraščių sistema- 
tingai spausdino ištisomis 
serijomis straipsnius prieš 
eivilę metrikaciją, specialiai 
išleidžiamos tuo klausimu 
knygos ir brošiūros, pagau
namas vienas kitas nesusi
tupėjęs laisvamanis, pada
romi su juo pasikalbėjimai, 
išgaunami klerikalams pa
lankūs pasisakymai, o pas
kui tuo arkliuku išjojama 
prieš civilinę metrikaciją. 
Taigi, priemonės bei būdai 
vartojami įvairiausi. O ko
kiais šmeižto argumentais 
operuoja kunigai provinci-

jos ir Kauno bažnyčiose, 
gėda ir pakartoti. Civilinės 
metrikacijos šalininkai ir 
net projekto autoriai, t. y. 
teisininkai ir atitinkamos 
valstybės institucijos, vaiz
duojami tokiais ištvirkė
liais, kad juos maža būtų į 
kaltinamųjų suolą pasodin
ti, bet jiems reikėtų girnų 
akmenį po kaklu parišti ir 
į jūros gelmes nuskandin
ti... Tokiais pamokslais ir 
tokiais žodžiais šiandien 
švaistosi kleras.

Mūsų visuomenėje popu
liarus “Kultūros” žurnalas 
3 n-ry vaizdingai " suregis
truoja visą eilę faktų, įvy
kusių ir ; 1 "tebevykstančių 
konsolidacijos šešėlyje:

Grąžintos teisės Teol. Fi
losofijos fakultetui, kuris 
jau anksčiau savo kepimo 
sistema prigamino ne ma
ža gimnazijų mokytojų kle
rikalų. Jie kartu su visaga

liais kapelionais savaip vei
kia mūsų moksleiviją.

Klebonai ir kapelionai vėl 
ėmė kištis į mokyklas ir 
pulti antiklerikališko nusi- 

i mokytojus. Jau 
yra atsitikimų, kad kunigų 
puolami ems mokytojams 
pasiūloma paduoti prašy
mus nusikelti.

Grąžintos teisės konfesi
nėms mokykloms, padidin
ta joms valstybės parama.

Pernai į valstybines biblio
tekas pasiųsta daugiausia 
Šv. Kazimiero, ir kitų kata
likiškų leidyklų leidinių. Jų 
nė karščiausios davatkos 
neskaito. Tuo tarpu biblio
tekose nėra visos eilės tiek 
originalių, tiek ir verstinių 
pažangesnių autorių.

Konsolidacija su krikš
čionimis labai paveikė ir 
kai kuriuos pažangiosios 
spaudos organus. Atsirado 
tokių publicistų, kurie iki 
šiol neįprastu būdu “Lietu
vos Žiniose”, “Mokykloje ir- 
Gyvenime” ėmė propaguoti 
metafiziką, dievazytis tikį 
Dievą, dangų įr pragarą, 
net kartais pulti “bedie
vius”.

Prieš metus kitus mes 
buvome įpratę, kad žymes
nieji vyrai mirę laidodavo si 
be kunigų, susidęgindami 
krematoriume. Lyg tyčia 
konsolidacijos metais M. 
Sleževičių ir K. Venslauskį 
palaidojo tartum didžiau
sius klerikalizmo herojus su 
pompa ir reklama. Nėra ką 
ir šnekėti, kaip šiedu mas
karadai paveikė pažangiąją 
visuomenę. Žinoma, už tai 
atsakomybė verčiama miru
sių šeimoms, 
kad kitokiose 
nebūtų įvykę.

Sunku būtų 
sas priežastis, 
pozicijos nuo

švietimo; tai jiems padėjo 
įsistiprinti mokyklose. Fak
tai kalba už tai, kad ir šiuo 
metu jie tinkamai išnaudo
ja sąlygas.

Kokia būklė yra -pažan
giųjų valdininkų, mokytojų, 
apskritai, kaip yra su pa
žangiomis organizacijomis- 
skaitytojai patys gerai ži
no.

Aky vaizdo je visų faktų 
negalima kalbėti apie pa
žangiosios visuomenės suta
rimą su krikščionimis. Jei
gu kas ir sutaria, tai tiktai 
kyla klausimas, ką reikia 
vadinti pažangiu.

Pagaliau, iš tikrųjų ėmė 
kilti abejojimų, ar tie žmo
nės, kuriuos mes pažinojo
me kaip pažangius visuo
menininkus ir kurie tą sa
vo pažangumą viešumoj ne 
kartą deklaruodavo, neati- 

1 tolo nuo to pažangumo? Ar 
jie, pasikinkę vežti konsoli- 
dacinį vežimuką, nesuka jo 
į klerikalizmo vagą?

Mes, laisvamaniai, nesa
me politinė partija, mūsų 
eilėse yra liaudininkų, so
cialistų ir tautininkų nusi
statymo žmonių, tačiau ka
da politiškų srovių vairuo
tojai baigia nuvairuoti mus 
į klero atgimimą, mes visi 
sutartinai ir vieningai sa
kome—gana kompromitaci
jos!

Pr. ščepanavičius.

Klausimai ir 
Atsakymai

bet atrodo, 
sąlygose to

nusakyti vi- 
Klerikalizmo 
seno buvo 

tvirtos. Yra nuolatinis kad
ras darbininkų—kunigų ir 
vienuolių, — visas kraštas 
nusėtas tvirtomis bazėmis 
—klebonijomis ir vienuoly
nais. Pastarieji ne tik vei
kia propagandinėje srityj, 
bet ir labai sumaniai į savo 
rankas glemžia milijoninius 
kapitalus.

Klerikalizmui daug padė
jo aplinkybės. Kada per ke- 
lioliką pastarųjų metų dau
gybė kairiojo nusistatymo 
žmonių pergyveno sunkias 
dienas, krikščionys, paly
ginti, turėjo ’ neblogiausias 
sąlygas įsitvirtinti kai ku
riose gyvenimo srityse. Vi
durinėse mokyklose kape
lionai aktingai dirigavo at
eitininkų veikimą; mokslei
vių organizacijų uždarymas 
nesustabdė jų veikimo, at
virkščiai, tiktai padėjo, nes 
panaikino konkurentus— 
varpininkus ir tautininkus, 
be to, patį ateitininkų veiki
mą, kaip slaptą, padarė 
jaunimui labiau masinantį.

Visą laiką nenutraukia
mai ėjo kat. org-jų veiki
mas; Vyko ir tebevyksta 
KVC, pavasarininkų, atei
tininkų, katalikų mokslinin
kų ir eilės konfesinių dr-jų 
kongresai, suvažiavimai, su
sirinkimai, kursai.

Įvairiuose kabinetuose 
krikščionys svarbiausia lai
kėsi vienos ministerijos—

Klausimas:
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Prašau atsakyti man į 
klausima. Aš esu moteris. 
Buvau ženota su Amerikos 
piliečiu vyru ir aš tada bu
vau pilietė. Tik aš nei sy
kio nebuvau balsuoti. Pas
kiau aš su tuo vyru atsi
skyriau ir apsiženijau su 
kitu, kuris nėra šios šalies 
pilietis. Tai ar aš dabar 
jau nebe pilietė? Aš netu
riu jokių popierių dėl pilie
tybės. Prašau 
Širdingai ačiū.

“Laisvės”
Atsakymas:

Jūs tebesate 
čiau veikiausia
eis išsiimti pilietybės paliu
dijimą, norint balsuoti bei 
šiaip įrodyti pilietybę. To
dėl patariame kreiptis pas 
Foreign Language Infor
mation Service, 222 — 4th 
Avė., New York, N. Y. Jie 
jums suteiks patarimą, ką 
jūs turėtumėte padaryti ir 
kaip ištiesų dalykai stovi su 
jūsų pilietybe.

paaiškinti.

Skaitytoja.

jums prisi

Jugoslavijos Valdžia Už
grobė Italy Laikraštį

Belgrad. — Jugoslavų 
vyriausybė'konfiskavo įvež
tus egzempliorius laikraščio 
“Giornale dTtalia.” Tai to
dėl, kad šio laikraščio re
dakcija rašė, jog Italija tu
ri ■ “savų reikalų Dalmati- 
joj,” vakariniame Jugosla
vijos pakraštyje.

Nupuolė Rumunijos Žibalo 
Pristatymas Vokiečiams

pareiškė: “Anglijos-Francijos imperia
listai pradėjo nužiūrimus žygius Arti
muose Rytuose, ypatingai Syrijoj. Jie 
daro viską, kad sudarius naują karo 
frontą prieš Sovietų Sąjungą. Anglijos- 
Francijos karo padegėjai ir jų ištikimi 
tarnai so'cial-demokratai, kapitalizmo 
tarnai, daro viską, kad daugiau karą 
praplėtus.”

Odesos karo srities komandierius ge
nerolas Ivan V. Boldin tą patį Nurodė

1 kalboje į karius, bet jis tarpe kitko pa
reiškė : /

“Raudonoji Armija Odesos karinėj 
srityj budriai saugo savo brangios tėvy
nės sienas ir niekam nepavėlins jas lau
žyti. Ir jeigu priešas privers mus veikti, 
tai Raudonoji Armija vadovystėj marša
lo S. Timošenko sudaužys priešą ant jo 
paties žemės.”

Kai kam tie priminimai labai reikalin
gi.

Bucharest, Rumunija. — 
Per tris pirmuosius mė
nesius pernai Vokietija ga
vo 182,790 tonų žibalo iš 
Rumunijos. Buvo sutarta, 
kad šiemet per tuos pačius 
mėnesius Rumunija .patieks 
570,000 tonų žibalo vokie
čiams, bet patiekė tiktai 
75,254 tonus. Dėl to kalti
na “tiktai sunkumą prista
tymo.”
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Dėlko Anglija Kariauja?
(Pabaiga)

Tačiaus Lietuvos valdo
nai priėmė nuo bolševikų 
Vilniją ir visi lietuviški ka
pitalistai su džiaugsmu jau 
lobsta iš “biedno”, “ištuš
tinto” Vilniaus! Tik reikia 
dar daugiau amerikiečių 
aukų, tai bus greitesnė pro
ga seniems turčiams dau
giau praturtėt ir šimtui 
naujų kapitalistų užgimti.

Ar šiaip, ar taip, Lietu
va, priimdama Vilnių, fak
tiškai ir teisiškai prisidėjo 
prie paardymo Anglijos ka
ro priežasčių ir tikslų. An
glija tą pajuto ir susiprato, 
kad negalima kariaut už 
visą Lenkiją. Kariauja tik 
už tą Lenkiją, kurią laiko
si Vokietija. Taigi Anglijos 
karo tikslas pusiau perkir
stas, taip, kaip Munchauze- 
no pasakoje Lietuvos žirgas 
(laike pirmojo Lenkijos pa
dalinimo).

“Vienybė” (5-1.40) rašo: 
“Mums Vilnių perdavė ru
sai,- o lenkai jo Lietuvai ne
pripažįsta’ drauge nepripa
žįsta ir kitos valstybės, ku
rios palaiko dabartinę Len
kiją. Tomis valstybėmis yra 
Anglija ir Francūzija.” Šios 
valstybės po karui turė
siančios sprendžiamą balsą. 
Kad Sovietai taip pat galė
tų spręsti, tai mūsų lietu
viai (kurie mus “nelietu
viais” vadina) to visai ne
mini. Taip jie dabar Angli
jai pagelbsti kariauti. Ne
bijo vokiečiu ir kalba prieš 
rusus. Kodėl nebijo vokie
čių? Vien tik todėl,% kad 
Lietuvą apgina rusai!

Tie lietuviai nenaturališ- 
ki barškaliai! Toki tiktai 
gali pralaimėt visą lietuviš
ką valdžią ir valstybę. Nie
ko gero padaryti Lietuvai 
negali. Tokiais barškėji
mais ir besimėtymais juk 
lenkai pražudė Lenkiją. 
Lenkai, gavę Koridorių, sa
vinos! jį, nors tas • nebuvo 
senomis teisėmis pašventin
tas. Vilnius gi yra sena-se- 
na Lietuvos sostinė, kurią 
mūsų “tikrieji” lietuviai 
(tautininkai, klerikalai, so
cialistai) buvo praganę, da
bar ją atgavę, neprisiima 
pilnai, eimanuoja, kad ją 
rusai atėmė iš Lenkijos ir 
atidavė jiems! Da aršiau: 
jie visi beveik išsižada Vil
niaus ir nori jį gauti per 
lenkus, anglus ir francūzus. 
Taip elgiasi dėl to, kad nori 
rusų garbę (už Vilniaus ati
davimą) sunaikinti, na, ir 
sunaikinti pačius rusus — 
Sovietų Sąjungą.

• Bjaurios ir tuščios jų pa
stangos. •

Anglija ir Francija, 
mums rodosi, jau nekariau
ja už Lenkijos atstatymą.
Anglija Kariauja už Pasau

linį Viešpatavimą
Pati Anglijos valdžia taip 

skelbia. Chamberlain, mi- 
nisterių pirmininkas kalbė
damas per radiją vasario 
21 d. š m. pasakė, kad Vo
kietijos karo tikslas yra 
“sunaikinimas šios šalies 
(Anglijos) ir viešpatavimas 
pasaulyj.” “Iš kitos pusės, 
mes mušamės prieš Vokieti
jos viešpatavimą pasaulyj,” 
pasakė jisai. Pridėjo, tik 
dėl viso ko, dar ir tai, 
kad, girdi, “mes kovojam 
taip, kad, mažos tautos Eu
ropoje nuo šio laiko gyven
tų apsaugoje, liuosos nuo 
nuolatinio antpuolio grasi
nimo prieš jų .nepriklauso
mybę ir išnaikinimo jų 
liaudies.”

J. Baltrušaitis
Taigi pirmoj vietoj pasi

skelbia Anglija norinti lik
ti viešpataujančia pasaulyj, 
be konkurentų: vokiečių ar 
kitų. Mažąsias tautas ir 
lenkus su cechais pamini 
antroj vietoj.

Anglijos parlamente buvo 
kalbėta, kad Anglija ka
riauja už save, už savo rei
kalus.

Po to, Anglijos ambasa
dorius Amerikai taip pat 
aiškiai pasakė, kad Angli
ja kariauja už savo reika
lus.

Kiek vėliaus, Amerikos 
konsulas Kanadoje, Mr. 
Cromwell, kalbėjo, kad 
Jungtinės Valstybės turėtų 
pagelbėti Anglijai kare už 
demokratybę... Daug ybė 
amerikiečių smerkia tokį jo 
išsireiškimą. Niekas dabar 
nesako, kad pirmasis pa
saulio karas ėjo už demo
kratybę. Priešingai, visų 
partijų žmonės dabar sako, 
kad tai buvo karas už me
džiaginius, e k o n o m i n ius 
reikalus, už “Wall Streeto” 
reikalus. Taip ir šis karas 
eina už šalių medžiaginius 
reikalus, už viešpatavimą 
jų biznio pasaulyje.

P u b 1 i c i s t as Raymond 
Clapper kritikavo konsulo 
neteisingą kalbą, rašė, kad 
talkininkai (Allies) kariau
ja už savo gyvybę, o ne už 
Čechoslovakiją, Lenkiją ar 
Suomiją. Jie kariauja už 
Angliją ir Franci ją, o ne už 
išlaikymą žmogaus teisių, 
“asmens laisvė s,” kaip 
Cromwellis sakė.
Knyga: “Del ko Anglija 

kariauja”
Tokią knygą (“Why Bri

tain is at War”) parašė an
glas Harold Nicolson, par
lamento narys, autorius ir 
šių knygų: “Peacemaking”, 
“Public Faces”, “Diploma
cy” ir tt. Jisai tarp kito ko 
rašo:

“Per 250 metų arba il
giau Anglijos žmonės žino
jo instiktyviškai, kad jų 
saugumas rymo ant to, kad 
būtų apsaugotas Europos 
kontinentas ir tuo pat bū
du jų (anglų) susisiekimo 
jūrės nuo patekimo po vieš
patavimu, kurios nors vie
nos valstybės. Tai šitas in
stinktas pastūmėjo 
kariauti 
Olandiją, 
Napoleoną ir Vilhelmą II. 
Jie tą instiktą vadina įvai
riais vardais: “Spėkos ba
lansu (The Balance of Po
wer)”, arba sentimentiškes- 
niuose momentuose: “Ap
gynimas mažesniųjų šalių” 
(tokių, kaip čechoslovakija, 
Lenkija ir Suomija). Tikre
nybėje gi tai yra sveikas 
biologinis instiktas savęs 
apsaugojimo.”

Kada gerai pagarsėjęs 
anglas, knygų rašytojas ir 
parlamento narys pasako 
tikrąsias priežastis, dėl ko 
Anglija kariauja, tai jau 
tik gi neverta mažųjų tau
tų patriotams, kokiems 
lenkams, lietuviams ir ki
tiems be išminties aušinti 
savo burnas, mulkinti save 
ir savo liaudį, savo laikraš- 
čiiį skaitytojus!

Tasai anglas,

nuo visų Europos liaudžių, 
kad j jas nedarytų įtakos.

Amerikos Komunistų 
Partijos sekretorius Brow- 
der’is taip pat pasakė savo 
prakalboj į 15,000 žmonių 
minią Madison Square 
Garden’e, New Yorke, kad 
“Anglijos-Francijos taikos' 
sąlygos Vokietijai yra to
kios, kad Vokietijos kariuo
menė eitų prieš Sovietų Są
jungą kariauti, o kitas kas, 
tai yra antraeilis dalykas.” 
(Jis kalbėjo gruodžio 19 d. 
1939 m.).

Visam pasauliui yra žino
ma, kad Anglija daugiau
sia rūpinosi visokiais bū
dais nupuldinti Sovietų Są
jungą. Vokietiją ji vis stū
mė, kalbino prie to. Angli
ja davė Vokietijai suėsti 
A u s t r i j ą, Čekoslovakiją, 
Klaipėdą ir Lenkiją vien tik 
dėl to, kad ji paskui mar- 
šuotų prieš Sovietų Sąjun
gą. Ji ir Francija ir Vokie
tija dirbo Mannerheimo 
tvirtoves Suomijoje—vien

Pittston, Pa.
Įvyko Amerikos Lietuvių 

Kongreso Wilkes-Barre komi
teto posėdis (Kada?—Red.). 
Dalyvavo tiktai trys atstovai, 
būtent, J. T. Visockis, Kalaus- 
kas ir Saudargienė. Nutarta 
pikniką laikyti birželio 2 die
ną. Viską piknikui parūpinti 
apsiėmė d. Visockis. Bus vis
ko, užkandžių ir gėrimų. Pik-, 
nikas įvyks West Wyominge, 
Demick’s Place, 1183 Shoe
maker Ave.

Tad komitetas kviečia visus 
lietuvius dalvąųti. Mums taip
gi reikia darbininkų piknike 
pasidarbuoti. Kurie netingėsi
te padirbėti, tai malonėkite 
pribūti anksčiau.

30Girdėjau, kad gegužės 
dieną ant laisvų kapinių bus 
garsus kalbėtojas. Programa 
prasidės 10 vai. iš ryto. Nuo 
kapinių, 12 vai., visi trauks į 
Literatūros Draugijos pikniką, 
kuris įvyks ten pat gražioje 
žalioje giraitėje. Visi bus.

Aš ir Ten Būsiu.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

t

juos 
prieš Ispanija, 
Liudviką XIV,

Nicolson, 
parašė, kad Anglija stengė
si ir stengiasi neleisti vie
nai kuriai šaliai valdyti vi
są Europos drūtžemį. Iš to 
išeina į aikštę ir tas faktas, 
kad Anglija visada rengė 
kąrą prieš Sovietų Sąjungą, 
bijodama, kad ta socializmo 
šalis negautų simpatijos

ąjungą. 
žadėjo 

gal būt 
meluo-

Wilkes-Barre, Pa.tik prieš Sovietų S 
Vokietija visą laiką 
pulti ant-So vie ti jos, 
tyčia taip sakydavo, 
davo Anglijai, kac
viau galėtų įgyti daug spė
kos Europoje. Ji : 
spėkos visai lengv 
dais. Bet kai įsigalėjo Eu
ropos kontinente, tai, štai, 
ir kariauja prieš pačią An
gliją, kuri yra įsigalėjusi 
visam pasaulyj. Anglija ga
linga, kol kas, pasaulyje, 
bet prieš Sovietų Sąjungą 
kariauti ji negali, permaža 
jėga. Taip pat nedali nė 
hitlerinė Vokietija, 
karo, jie susitaikę, s 
anot Browderio, gal 
prie “išnaikinimo”

r įgijo 
ais bū-

i, štai,

Po šio 
usidėję, 
rengsis 
Sovietų 

Sąjungos. Bet tai da tolo
kas laikas tokiai jų vieny
bei, išsinėrimui iš paskuti
nių demokratijos marvių, 
o persidirbimui į tikrą-pil- 
ną kapitalistinę diktatūrą, į 
fašizmą. Sovietų Sąjunga 
dabar neįveikiama. O toliau 
ji bus da galingesnė. Kur 
žmonės laimingi socializmo 
santvarkoje, kur išnaudoto
jų nėra, kur tautų pažemi
nimo, ištautinimo nėra—to
kios šalies nepajėgs sumuš
ti žmonių išnaudotojai, tau
tų naikintojai!

Gardner, Mass
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 53 kp. rengė prakalbas 
ant Lietuviu Piliečiu Kliubo 

t- k-
gegužės 9. Kalbėjo draugas 
L. Pruseika iš Chicago, Ill.

Publika atsilankė skaitlin
gai ir neveltui, nes draugas 
Pruseika puikiai paaiškino 
apie Europos padėjimą ir apie 
mūsų dabartinį stovį. Taipgi 
trumpai kalbėjo apie ateinan
čius rinkimus prezidento.

Aukų dėl padengimo kelio
nės lėšų surinkta $5.75. Auka
vo po 25c: A. Balsevičienė, A. 
Bankaushienė, K. Aukstikal- 
nienė, B. Minkevičius, K. šle- 
geris, S. Rasimavičius, K. Bal
sevičius, A. Žekonis, A. Da- 
mulis, A. Puida, A. Grubins- 
kas, M. šlekienė ir J. Aukšti
kalnis.

Budapest, Vengrija—Čia 
manoma, kad jeigu įkąrąs 
apimtų Balkanus (Rumuni
ją, Bulgariją, Jugoslaviją), 
tai ir Sovietai įsikištų į ką
rą tenai. į

ŠYPSENOS
VILKAS IR LAPĖ-LIUTAS

Pasakoja P r o n c ė 
Po lietsargiu, anglų lapė,

Reicho vilkui sykį sakė: 
—Nya, nya, nya!

Ne iš mūsų,
O iš rusų tu laimėsi.
Į Ukrainą tu pasuki
Savo snukį...
Ten, derlinguose laukuose, 
Mirksi, kaip inkstas taukuose!

Vilkas į Rytus žiūrėjo, 
Iš ilčių seilės varvėjo!

Po lietsargiu, *anglų lapė, 
Rudam vilkui tęsė-sakė:

—Nya, nya, nya! 
Tu jų visai nebijoki, 
Į jų kviečių lauką šoki. 
O paskui, tai pats matysi: 
Kiek norėsi—plėši, rysi...

Kai vilkas artyn priėjo, 
Tai jis greitai pastebėjo, 
Kad, prie ežės kviečių lauko, 
Galai durklų ore plauko...

—Donner Wetter!—jis sušuko, 
Ir į Vakarus pasuko.

—Damned!—Anglų lapė tarė.— 
Jis man naudos nepadarė!—

u-

Wilkes-Barre ir Apielinkės 
Lietuvių Žiniai

čia vietos ir apielinkės lie
tuvių organizacijos, kurios 
priklausote prie A.L.K. vieti
nio skyriaus, būtinai įsitėmy- 
kit: birželio (June) antrą die
ną šis mūsų skyrius rengia 
pikniką, ir to pikniko pasek
mės priklausys nuo to, kaip 
mes savo kuopose, kurie ten 
priklausom, darbuosimės, kad 
piknikas būtų pasekmingas. 
Todėl, draugės ir draugai, čia 
mūsų visą pareiga darbuotis, 
kad turėtum iš to pikniko fi
nansinės naudos, nes mes visi 
gerai žinom, koks mūsų šio 
skyriaus finansinis stovis yra.

Piknikas bus daugeliui ži
nomoj .vietoj, West Wyomin- 
ge, prie pat Shoemaker Ave. 
Bus valgių ir gėrimų. Prasidės 
10-tą valandą ryte.

Kviečiame organizacijas 
skaitlingai dalyvaut,- nepalie
kant nei savo pažįstamų, čia 
mes suvažiavę smagiai laiką 
prakišim ir tuom pačiu sykiu 
paremsim šį ALK skyrių • fi- 
ąansiniai.

Taipogi kuopose, kurios pri
gulite šiame ALK skyriuje, 
ateinančiam savo susirinkime 
gerai apkalbėki! šį dalyką. 
Jeigu manot prigulėt ant to
liau, tai ir veikt pradėkit. O 
jeigu ne, tai turim sušaukt vi
sų organizacijų susirinkimą ir 
šį skyrių apšauk! negyvuojan
čiu daugiau, nes tokia veikla, 
kaip lig dabar, kad draugai- 
draugės veikėt, nebus paken
čiama ant toliau. Kviečiame 
visas ir visus skaitlingai daly
vaut piknike.

ALK Skyriaus Kom.

ginimus, jog reikalingi pinigai 
užsibrėžtų darbų pravedimui, 
nariai esate prašomi pasimo- 
kėti duokles. Kurie retai lan
kote susirinkimus, galite pasi- 
mokėti asmeniškai kuopos fi
nansų sekretoriui Jasilioniui.

Šį mėn. (gegužės) Literatū
ros Draugijos mitinge buvo 
kaip ir surprizas nariams. Že
maitienė su Jasilioniene pasi
rūpino patiekti nariams arba
tą su užkandžiais, o Jasilionis 
skaitė referatą apie smuiko 
genijų Paganinį, kaipo pami
nėjimą 100 metų sukakties po 
jo mirčiai.

Matome “Laisvėje” praneši
mus, kad wilkesbarrieciai ir 
scrantoniečiai uoliai mobili- 
zuojasi kelionėn į bingham- 
toniečių ruošiamą pikniką, į- 
vyksiantį birželio 16 d., Pro-

Trečias puslapis

gressive Recreation Farm, 
prie Port Crane. Vietos ALD- 
LD nariai taip pat darbuojasi, 
kad piknikas būtų sėkmingas 
visais žvilgsniais; įžangos ir j 
laimėjimo tikietukai platina
mi gana pasekmingai. Tai bus 
bene pirmas piknikas, kuria
me žada dalyvauti daug sve
čių iš kitų miestų. Pikniko 
dieną įvyksta ir ALDLD 12 
apskričio konferencija; ji bus 
laikoma ten pat piknike.

J.
Bucharest, Rumunija. — 

Vyriausybė uždraudė laik
raščiam spaudint karo žem- 
lapius ir karinių žinių ant- 
galvius (antraštes), taipgi 
užgynė daryt pastabas apie 
mūšių pasisekimą vokie
čiams ir talkininkams. Ru
munų valdžia nori, kad lai
kraščiai atrodytų bepusiški.

"Laisves” Parengimai Brooklyne >
Liepos 7 July Piknikas

KLASČIAUS CLINTON PARK 
Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

"laisvės” Parengimai Kituose Miestuose

Birželio 9 June Piknikas
LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

I 
!

Binghamton. N. Y
Margumynai

Gegužės mėn. LDŠ 6 kuo
pos susirinkime perstatyta 5 
aplikantai į vaikų skyrių. Nors 
kuopai nuskirtos kvotos 
siekimas gana tolimas,
visgi šis šoktelėjimas su pen
kiais nariais parodo, jog dė
ta bent kiek pastangų, kad 
vajų atžymėti.

pa- 
bet

Geg. 18 d. susituokė Kazys 
Aimanas su Agota Maslaus- 
kaite. Abu jaunavedžiai gerai 
pažįstami vietos lietuviams. 
Geros laimės šeimos židiniui!

Literatūros Draugijos nariai 
dar toli gražu ne visi pasimo- 
kėjo duokles už šiuos metus, 
nors jau eina penktas šių me
tų mėnuo. Girdint Centro ra-

Ir, vėl po lietsargiu savo,
Priprastą dainą niūniavo:
“Nya, nya, nya! You can’t catch me! 
Nya, nya, nya! You can’t catch me!”

—Drang nach Westen!—tarė vilkas,— 
Kai kam amžius nebus ilgas!— 
Dantimis pradėjo kalti, 
Ir sakyt, kad ne jo kaltė, 
Jeigu lapė jį prigavo..!
—Ji atsakys kailiu savo!

Lapė, nors pati bagota, 
Bet nesiūlė savo šmotą. . 
Ji patarė Reicho vilkui 
Pasigrobt ką iš aplinkuj...

Reicho vilkas, kai pradėjo, 
Tai nustoti nenorėjo: 
Kai ką rijo, kai ką kando 
Ir vis dar dantis galando!

Anglų lapė ėmė pykti, 
Nes jai mažai gali likti. 
Ji prieš vilką atsistojo 
Ir rimtai jam pagrūmojo:

—Damned! Taip negali būti! 
Aš neesu silpna laputė.,.
Aš esu galingas liūtas, 
Aš—Anglijos Lordų Butas!

Dabar tiedu žvėrys kaujas, 
Bet... kieno liejasi kraujas?...

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

NEW JERSEY

PRAŠOM NESIVELINT!
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 nesiveluo- 
jant užsimokėti prenumeratą ir užsimokėti 
už visus metus.

LAISVES” ADMINISTRACIJA.

oi=3OE====ioi:==Jor. "T""” ao 
o Saldainiai iš Lietuvos

Amerikinė Lietuvos importo korporacija 
aplaikė didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
Saldainių galima gauti “Laisvės” raštinėje. 

' Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dėžė $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 platintis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus.
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“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.’
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Ketvirtas Puslapis ’ Ketvirtadienis, Geg. 25, 1940

Patersono, Newarko ir Apylinkės 
Lietuviam

kur j 
K on-

Sekmadienį, 26 d. gegužės, 
įvyks smagus piknikas, 
rengia Amerikos Liet, 
greso Skyrius New Jersey val
stijoj. Pikniko vieta Saur’s 
Village Barn, High Mountain 
Rd., No. Haledon, N. J., prie 
Patersono. Amerikos Lietuvių 
Kongreso Skyrius New Jersey 
valstijoj per visą laiką savo 
gyvavimo dirbo vieningai, be 
j&kių frakcijų, šis piknikas tu
ri būti irgi visų vieningas pik
nikas, kad visi bendromis spė
komis sukeltume keletą centu 
kapitalo dėl Lietuvos politinių 
kalinių naudos.

Taipgi šis piknikas pirmas 
šį sezoną gražiame parke ir 
gražiam tikslui. Sietyno Cho
ras iš Newarko ir Bangos 
Choras iš Elizabetho atsilan
kiusius svečius palinksmins 
skambančiomis dainomis. Dai
nininkai ruošiasi, ruoškimės ir 
mes be skirtumo pažiūrų. 
Mūsų broliai Lietuvoje, kurie 
sėdi kalėjime, kovodami už 
Lietuvoje demokratines teises, 
laukia mūsų amerikiečių pa
ramos ir mes savo skaitlingu 
atsilankymu juos paremsime. 
Tat visi keliai šį sekmadienį 
turi vesti į Patersoną!

A. Ma-lis.

Gegužės Pirmos Reikšmė ir Mes
Demonstratyvis a p vaikščio

jimas, iš eilės 54-tas šioj ša
lyj, praskambėjo su dideliu 
triumfu didmiesčiuose. Orga
nizuoti, klasiniai sąmoningi 
darbininkai maršavo gatvėmis 
šimtatūkstantinėmis masėmis, 
SU obalsiu: šalin imperialisti
nis karas! Mes reikalaujam! 
taikos ir darbo!

nuo

apie

daug linksmiau per spaudą 
apibudinti plačiai lietuvių vi
suomenei, kaip pagerbė tarp
tautinę šventę — Gegužės Pir
mą, suskurdę angliakasiai, ku
rie didžiumoj tik primityviai 
pelnosi duoną apsigint 
bado!

Bet kaip man liūdna 
tai pranešti per spaudą,

Po Gegužės Pirmosios spau- į viskas pas mus taip tykiai — 
doj pasirodė, kokis buvo mil- Į apmirusiai praėjo, be jokio 
žiniškas darbininkų solidaru-! obalsio. Išrūdytų, kad darbi
nio pakilimas ir koks milžiniš- j ninkai reiškia pilną nuolanku-* 
kas išstojimas prieš visokių I mą tiems ponams, kurie juos 
kalibrų pardavikus, kurie tem- i įstūmė į šią depresiją. O da- 
pia darbininkų klasę į impe- bar 
rialistinių 
skerdyklą.’ 
darbininko 
mus turėjo

laukia, kada jų didybė 
ryklių 1 paliuosuos juos nuo badavi

mo! Gėda ir liūdna prisiminti, 
nupro-

pasaulio
Rodos, kiekvieno 

sielą ir visus jaus- kad angliakasiai atgal 
sukrėsti jaukumas gresavo. . .

praeitos Gegužinės.
Šitas vaizdas man stovi, 

kaipo gyvas paveikslas iš 
daug metų praleistų geguži
nių, prie kurių rengiantis vi
suomet troškau, kad jos būtų 
pasekmingos ir skaitlingos. Į faktas 
Tai buvo mano troškimas dau-i mas. Jei 
gelio metų !

Bet turiu prisipažinti, kad 
šių metų Gegužinės apvaikš- 
čiojimas pralenkė visus pir- 
mesnius skaitliumi darbo ma
sių, ir, svarbiausiai, obalsiu, 
reikalaujant visai žmonijai ly
gių teisių gyventi, kaipo žmo
nėms! Nuplėšė kaukę nuo 
veidų visų rūšių apsimetė
liams, pasivadinusiems darbi
ninkų “vadais,” kurie ignora
vo Gegužinę Darbininkų šven
tę. Šitas darbininkų padary
tas žingsnis pirmyn, perli
pant per galvas klaidingų va
dų, negali daryti jaukumo tik 
tiems darbininkams, kurie sa
vo asmens vertės nepažįsta.

Aš išreiškiu savo jausmus 
ne iš vietinių nuotikių, kur aš 
gyvenu, kad savo akimis bū
čiau matęs proletarų mases 
banguojant kolumnose demon
stratyviai anglies industrijos 
miestukų gatvėm; ir kad pats 
būčiau maršavęs su pritrošktį
siu kvapu, sugadintais plau
čiais nuo anglies dujų ir dul
kių per daug metų j ieškant 
duonos po skalomis. Būtų man

Daugumas teisinasi, kad 
jau nuseno, negali veikti. O 
jaunimas visai nekreipia do
mės į gyvenimo klausimą, tad 
ir seniams priseina likviduoti 
viską. Bet neužginčinamas 

į, mūsų pačių apsileidi- 
mes veiktumėme, 

žmonės paremtų, štai pavyz
dys: Kada ALDLD 14 kuopos 
Minersvillėj susirinkime likos 
pakeltas klausimas turėti ko
kį parengimėlį svetainėj, nes 
piknikui da šalta, tai buvo 
sunku pravest gyveniman įne
šimą, nes labai mažai narių 
tebuvo susirinkę ir darbinin
kus parengime dirbti sunku 
buvo sudaryti iš susirinkusių 
draugų. Bet visi sutiko stoti 
prie darbo, kas ką gali. Likos 
nutarta rengti parengimą ge
gužės 4 d. kaipo paminėjimą 
Gegužinės.

Gegužės 1-mą nebuvo išro- 
kavimo rengti, nes pasirodė, 
nėra jokio gyvumo, viskas ap
mirę, nesutrauksim publikos. 
Bet šeštadienio vakarą galima 
pavadinti visapusiai pavyku
siu. Publikos atsilankė, visa- 
srioviniai imant, vidutiniai. 
Apibudinta svarba gegužės 
pirmos. Nurodyta dabartinės 
Lietuvos valdžios, kaipo fašis
tinės, žiaurus elgęsis su Lie
tuvos darbininkais ir pažan
giąja 1 įaudžia. Priimta vien
balsiai tam tinkama rezoliuci-

ja prieš Lietuvos valdžios 
žiaurų elgesį.

Na, ir apmokėjus visas iš
laidas surengto vakaro, dar li
ko gryno pelno kuopai $10, 
kuriuos bus galima sunaudoti 
kitiems svarbesniems visuome
niškiems reikalams. Tai šitam 
depresijos momente gana ge
ros pasekmės. Jeigu pašalinė 
publika, kuri susideda iš be
darbių, šitaip maloniai atsi
liepė ant mūsų šauksmo, tai 
labai gerai.

Bet tai buvo sumanytas pa
rengimas tik mažumos kuopos 
narių. Didžiuma nedalyvavo, 
ir net ignoravo mažumos su
manymą. Tai kam iš to nau
da? žinoma, mūsų priešams, 
kada mes organizacinio tvir
tumo bendrai nesilaikom. Tik 
organizuotoj bendroj sutartyj 
mūsų pergale ant priešo ir lai
mėjimas klasių kovoj. Asme
niškas pasididžiavimas prieš 
organizatyvį darbą — pražū
tis !

Šitokių .elgesių draugai 
sudaro ta pesimizmo 
klę, kad jau viskas 
vaizduojasi ir nėra 
ti.

Kas link jaunimo 
mo į šiandieninį < 
judėjimą, kad jis nedalyvau
ja skaitlingai, taip pat mūsų 
pačių praeities kaltė, 
mes jį nemokėjom 
išauklėti ir įtraukti 
visuomeniška veikla.

Rezoliucija tapo
Lietuvos valdžią
turinio, kaip ir ALDLD 
Apskričio konferencijoj, 
nė neatkartosiu. Ir taip 
raštas jau truputį suvė

luotas. Viena, kad aš šiuom 
laiku labai užimtas savo pri
vatiniu darbu, o antra, tikė
jausi, gal kas kitas parašys, 
nes tam pačiam ir kalbėt ir 
rašyt apie save kaip ir netin
kama.

ir 
baidy- 

pasenusiu 
kam veik-

• neįtrauki- 
darbininkų

kad 
tinkamai 
į bendrą

prieš 
šaus 
9-to 
todėl

priimta
p ana

J. Ramanauskas.

Skirtingos Skaitlinės apie 
Užmuštus Rotterdame

London. Holandijos 
valdžia Londone skelbia, 
kad vokiečiai oro bombo
mis išžudę 100 tūkstančių 
gyventojų Rotterdame, Ho- 
landijoj, ir sunaikinę treč
dalį to miesto pirma, negu 
jis pasidavė vokiečiams.

Vokiečiai Sako, žuvo tik 
300 Rotterdamiečių

Amsterdam, Holandija.— 
Vokiečių vyriausybė teigia, 
jog kovose orlaiviais ir ki
tais pabūklais dėl Rotter- 
damo ir jame pačiame buvo 
nukauta 300 nekariškių gy
ventojų ir sužeista 360.

New York. — Amerikos 
žemdirbystės ministeris H. 
A. Wallace, kalbėdamas su
važiavime Žydų Apšvietos 
Susivienijimo, tvirtino, kad 
Europos “diktatoriai tikrai 
turį karinius planus” prieš 
amerikinius kraštus.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

PUIKI PARAMA
Gegužes 11 d. vakare Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 45 kp. ir Amerikos Lietu
vi Darbininkų Literatūros Dr- 
jos 31 kp. surengė prakalbas. 
Kalbėtoju buvo drg. L. Prū- 
seika, “Vilnies” redaktorius, 
iš Chicagos. Kalbėtojas gan 
nuodugniai išdėstė svarbą 
priklausyti prie virš minėtų 
pašelpos ir apšvietos draugijų 
ir ragino, kurie dar nepri
klauso, ypatingai jaunuolius, 
dėtis j šias draugijas.

Antroje temoje kalbėjo apie 
Europos įvykius ir žudynes, 
kurias surengė Anglijos ir 
Franci jos imperialistai iš vie
nos pusės ir Vokietijos naziai 
iš kitos pusės. Kalbėtojas ra
gino dėti visas pastangas, kad 
sulaikyti šios šalies valdančią 
klasę nuo įvėlimo šios šalies į 
tą beprotišką ir brutališką 
kraujo puotą.

Dėl padengimo lėšų buvo 
renkamos aukos. Aukavo: 
Juozas Plonadunis 50c; po 
30c aukavo M. šiško ir Kani- 
šauskienė; po 25c aukavo: Ig. 
čužas, Gindrulis, P. Gaudie- 
šienė, Jie va Bartkienė, J. Pau- 
šas, 13. Kirstukas, J. Baltru
šaitienė, K. Kalvelis, B. Ap- 
šegaitė, J. Kanišauskas, J. 
.Zareckus, F. Apšega, J. An
tanaitis, J. Silaikis, L. Gaudie- 
šius, J. Liaudanskas, A. Kra- 
pavickicnė, J. Krapavickas, 
A. Liaudanskienė, L. Zarkaus- 
kienė, O. Jakavonienė, A. Ap- 
šėgienė, L, Selemonienė, M. 
Vildnerienė, J. Stukienė, A. 
Stukas, U. Vaitonienė, A. 
Laučius, A. Kaulakis, K. Ste
ponaitis ir H. Žilinskienė. 
Smulkių surinkta $1.45. Vi
so $10.30c. Varde ALDLD 
31 kp. ir LDS 45 kp. visiems 
aukavusiems tariu širdingai 
ačiū.

Kadangi Lewistono ir Au- 
burno lietuviai, ar tai per klai
dą, ar kaip ten per. neapsižiū
rėjimą, pamiršo pasveikinti 
dienraštį “Vilnį” su jos 20 
metų sukaktuvėmis, todėl tą 
neapsižiūrėjimą pataisė ir ge
gužės 12 d. pasiuntė telegra
mą su pasveikinimu “Vilnies” 
dalininkų suvažiavimui ir sy
kiu 24 dolerius. Aukavo dėl 
“Vilnies” šie draugai: po 2 do
leriu : Jonas Krapo viekas ir 
Juozas Antanaitis. Po vieną 
dolerį: J. Žilinskas, J. Liau
danskas, J. Plonadunis, K. A. 
Steponaičiai, F. A. Apšegai, 
R. Silaikienė, K. Kalvelis, A. 
Kaulakis ir A. Stukas. Po 50 
centų — A. Laučius ir Ig. Ču- 
zas. ALDLD 31 kp. nupirko 
vieną “Vilnies” Šerą už 10 do
lerių. Viso suaukauta 14 do
lerių, už šėrą 10 dolerių, sy
kiu — 24 doleriai.

Varde “Vilnies” dalininkų 
susivažiavimo, visiem aukavu
siems tariu daug sykių ačiū.

Gamtos Sūnus.

K.

su smul-

Jakavonienė, J. Paushas, J. 
Zilch, Hubert Benson, U. Vai
tonienė, B. Simokaitienė, E. 
Leves, H. Žilinskienė, J. ži- 
linskis, J. Stukienė, A. Stu
kas, A. Breitmozerienė, 
Milašienė, T. Kalvelienė,
Bukis, A. Kaulakis, M. Biro- 
nas, J. Krapavickas, K. Sele- 
monas, F. Apšega, A. Apšė- 
gienė, I. Chužas, V. Chužie- 
nė, L. žarkauskienė, R. For
tin, J. Liaudanskas; J. Jaka- 
vonis, Jr., 20c. Viso
kiais aukų surinkta $9. Aukos 
.perduotos Vilniaus krašto šel
pimo komitetui. Visiems auka
vusiems draugiškas ačiū.

Gegužės 19 būrelis draugų 
surengė ‘‘shower party” pla
čiai žinomai mūsų smuikinin
kei, dailės ir meno mylėtojai, 
Onai Baltrušaitei ir James 
Allen, kurių sutuoktuvės įvyks 
birželio 1 d. Dovana įteikta 
sidabrinių peilių setas. Aš nuo 
savęs veliju jaunai porelei 
laimingos ateities.

A. Apšegienė.

Paryžius. — 3 milionai 
francūzų gyventojų pabėgo 
nuo vokiečių į vidurinę 
Franci jų.

“IA1SVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus otorganizaci jom 
ir biznieriam

J. GARŠVA
Grabo'rius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn,. N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas 
čtlfncj

lliquor#

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbinio ir Impor
tuotų degtinių, vi- 

• šokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

•
' Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai, 
j Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

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

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

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nūn 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzemplioilų, nik) 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

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

APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Sudaryta taryba viešbučių tarnautojų algoms, darbo sąlygoms suderinti. Tary
bą sudaro samdytojų, “visuomenės” ir tarnautojų atstovai. Paveikslas nu

trauktas,. kuomet toji taryba ėmė priesaiką.

Prakalbos ir Parengimai
Gegužės 11 d. atsibuvo pra

kalbos šv. Baltramiejaus sve
tainėj. Kalbėtojas buvo L. 
Prūseika, “Vilnies” redakto
rius, iš Chicagos. Prakalbos 
pavyko pusėtinai gerai. Aukų 
padengimui lėšų surinkta 
$10.30. Aukavusių vardai gal 
bus paskelbti keno kito.,

Gegu. 18 d. ant G. Plandū- 
no ūkio draugai ir giminės su
rengė puikų pokylį pagerbi
mui draugų Petro ir Liudvisės 
Žarkauskų jų 25 metų vedy
binio gyvenimo sukakties pro
ga. Turiu už garbę pažymėti, 
kad draugai P. ir L. žarkaus- 
kai yra apšvietą mylinti žmo
nės, darbo klases pritarėjai ir 
rėmėjai. Kaipo dovaną, įteikė 
sidabrinių peilių setą, už ką 
mūsų jubilėjantai visiems 
karštai dėkų o j a.

Vėliaus, laiko šokių, kurie 
tęsėsi iki vėlumos, M. Daily- 
daitė paprašė aukų, kiek kas 
išgali paaukauti dėl Vilniaus 
krašto žmonių parainos. Au
kavo šie draugai: K. Drejes- 
kis 50c; po 40c., J. Jakąvo- 
nis, M. Dailydaitė; po 25c, O.

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėles

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable $34.50
$49.50

Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
$67.50

Remington Model No. 5 Deluxe

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

duoda didelę nuolaidą.

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

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

■ > Į. ibi

■



Ketvirtadienis, Geg. 23, 1940

Ig. Karlonas.

PA.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

rengiamos 
prisirengti

“West
Civic 

stoti į 
išvien

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

23 d. geg., 8 v. v., Kliubo Svet., 376 
W. Broadway. Visi būkite susirinki
mo, nes bus svarbu, yra 
diskusijos. Taipgi reikia 
prie pikniko.— Sekr. V.

(121-122)

Nepamirškite 
narių atsivesti. — Kom.

(122-123)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, geg. 24 d., 407 Lafay
ette St., 7:30 v. v. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti 
naujų

WILMERDING,
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)

HUDSON, MASS.
Aido Choro 25 m. Jubiliejinis Kon

certas įvyks geg. 26 d., 4-tą vai. po 
pietų, 17 School St. Bus graži, įvairi 
programa. Kviečiame publiką daly
vauti. — Kom. (122-124)

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

* • ...

dentas Ponas J. McGregory, is 
Yonkerso, pareiškė, kad daug 
unijų delegatų priešingi algų 
kapojimui ir todėl, girdi, su
sirinkimas negalėjo prieiti 
prie jokio nutarimo. Sakoma, 
kad tuo klausimu tarybos su
sirinkime buvo labai karštos 
diskusijos ir tęsėsi ištisas tris 
valandas.

Taigi, pastojimui algų ka
pojimo reikia namų statymo 
darbininkams organizuotis į 
industrinę CIO uniją. Tik su
vienytomis spėkomis bus gali
ma apginti darbininkų intere
sus.

Penktaj puBlapIa

Chinijos jaunimo organizacijų atstovai kasa kelią j 
kalnus, kuriuose yra daug gamtos turtų, naudingų 

karo medžiagai prieš įsiveržėlius japonus.

Piknikas, Didelis Piknikas!

Budapest, Vengrija. — 
Valdžia pataria piliečiam 
įsigyt maskas prieš karo 
dujas.

Amerikos Lietuvių Kongreso Kelrodis

kad 
kliu- 
dėtis

NEW KENSINGTON, PA.
Šiuomi pranešama, kad LDS 10 

kp. sekantis susirinkimas įvyks geg. 
26 d., 1136 — 4th Avė., Slavų-Soko- 
lų Svct., 2 v. po pietų. Draugai, ne
pamirškite dalyvauti, atsiveskite ir 

naujų narių. Taip pat turėsime rink
ti ir delegatus į LDS Seimą. — C.

Stashinsky, F. R. (122-123)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Kaip jau žinoma, piknikas 
įvyks sekmadienį, geg. 26 d., 
gražiausiam gamtos laike, ant 
Saur’s Village Barn, High 
Mountain Road, North Hale
don, N. J. (šalia Patersono.) 
Šis piknikas rengiamas naudai 
Lietuvos politinių kalinių bei 
jų šeimų, todėl visiems lietu
viams būtina jame dalyvauti 
ir pagelbą suteikti savo bro
liams - draugams, kankina
miems Smetonos bastilijose.

Ar bus lietus, ar saulė, pik
nikas visvien įvyks, nes nuo 
lietaus yra*didelė svetainė, o 
nuo saulės — žydinti, kve
pianti medžiai. Pirmos rūšies 
6 asmenų muzika. Dainuos 
Bangos ir Sietyno chorai. Kal
bės apie karo situaciją Šolom- 
skas.

Visiems iš Newark o 
važiuot Broad St. iki 
baigs. Vienas skveras po kai
rei Washington St. Važiuokit 
juo iki Nutley. čia tiesiai įva
žiuosi! į Union Avė., iki 
Kingsland Rd. čia sukit po 
kairei iki Passaic Ave. čia po 
tiesiai iki Passaic, N. J. Main 
St. po kairei iki Paterson, čia 
ant kampo po dešinei graži 
didelė ligoninė Šv. Juozapo. 
Pro ją po dešinei, tai bus N. 
Straigth St., važiuokit juo tie
siai iki Haledon Ave., iki ji iš
sibaigs. čia dvi gaso stotys ir 
po tiesiai High Mountain Rd., 
viena mylia, po kairės prie šio 
kelio piknikas. Tėmykit iška
bas: Lithuanian Picnic, po 
kairei. Komitetas.

Chicagos Žinios
Suvienyto Amerikos Liet. Po

litinio Kliubo Pareiškimas
“Vilnięs” Redakcijai:

Prašome įdėti šią korespon
denciją prie pirmos progos.

Suvienyto Amerikos Lietu
vių Politikos Kliubo 9-to War- 
do viešas pareiškimas dėl til- 
pusios “Naujienose“ melagin
gos žinios.

reikia
pasi

Pradžia labai 
išrodo, kad artimoj 

kliube vi-

Lietuvių 
maždaug 

Rū-

teikti 
kokia

Šis

kaip

NEW JERSEY APYLINKĖJ
Am. Liet. Kongresas, New Jersey 

Apskritys, ruošia pikniką 26 d. geg. 
Siaurusaičio Sodne, High Mountain 
Rd., Haledon, N. J. Pradžia 12 vai. 
dieną. Įžanga 25c. Orkestrą bus iš 
šešių muzikantų. Turėsime užkan
džių ir gėrimų ant vietos. Įvairios 
dainos, žaislų, laimėjimai ir prakal
bos. —• Kom. (122-124)

BALTIMORE, MD.
ALDLD. 25 kp. ruošia pikniką (su 

dainomis) geg. 26 d., M. Kuchins 
Ūkės Beer Garden, Hammond Fer
ry Rd., arti Patapsco Tilto. Pradžia 
1 vai. po pietų. Turėsime gerus mu
zikantus, Lyros Choras dainuos nau
jas dainas. Įžanga veltui. Kviečiame 
visuomenę dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti. — Kom. (122-124)

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kairų). Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

t

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
PITTSBURGH, PA.

LDS Jaunuolių skyrius “Belevcde- 
res,” kviečia visus lietuvius Piits- 
burghe ir apielinkėj, dalyvauti jų 
“Sportininkų” parengime. Parengi
mas įvyks šeštadienį, gegužės 25-tą, 
8-tą v. v. Susivienijimo North Side 
salėje, 1320 Medley St. Bus šokiai, 
gėrimų ir tt. Galės suaugę ir jauni 
pasilinksminti. Visas pelnas nuo šio 
parengimo eis dėl LDS “Bolininkų” 
grupės. — Kom. (122-123)

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

gė .senio kliubo reikalus ant 
visados.

Visi buvę minėto kliubo na
riai (išviso 56) atsiėmė savo 
dalį pinigais.

Naujas Kliubas
Po to, kaip seno kliubo su

sirinkimas užsidarė, čarterio 
komisijos narys Jonas \\akas 
pranešė,* kad yra gautas nau
jas čarteris po vardu 
Pullman Lithuanian 
Club.” Visus ragino 
naują kliubą ir veikti 
naujoj krypty j.

Naujo Kliubo Valdyba
Po trumpo tarp savęs pa

sikalbėjimo nutarta ‘rinkti 
naują valdybą užbaigti šiuos 
metus.

Išrinkta pirmininku Jonas 
Yakas, vice-pirmininku K. 
Kristupaitis, sekretorium K. 
Statkus, ižd. J. Bimba, mar
šalka P. Mikutis, organizato
riai : Charles Bareišis, Bruno 
Rašinskis, K. Statkus ir A. 
Statkus; pastarieji du apsiė
mė rašinėti į spaudą.

Sekretorius pranešė, 
jau yra netoli visi senieji 
biečiai pareiškę norą
prie naujo kliubo. Didžiuma 
jau ir mokesčius po $1 yra 
užsimokėję. Apart to, dar 
prisirašė ir naujų narių: V. 
Andrulis, A. Suslavičius, Marė 
Mikutienienė, Barbora Bim- 
bienė, Elzbieta Yakienė ir An
na Petrilienė. 
šviesi ir
ateityj turėsim savo 
sa West Pullmana, v v

West Pullmano 
Civic Kliubo tikslas
suglaustoj formoj toks: 
pintis apielinkės gerinimu; 
dalyvauti politikoj; kelti ir 
pravesti narių tarpo kultūrą, 
mokslą bei draugiškumą; 
šelpti (liuosnoriai) savo narį 
į nelaimę patekusį; abelnai 

nariui tokią paramą, 
kliubas matys galima. .

K. S.
—o—

Tas Apie SLA Seimą
Kaip chicagicčiam žinoma, 

naujieniečiai nutempė SLA 
seimą į miesto centrą—Mor
rison Hotel.

Lietuvių visuomene, lietuviai 
biznieriai pasipiktinę tokia so
cialistų politika.

žymėtina tų žmogiukų drą
sa. Jie nutempė seimą į mies
to centrą iš lietuvių kolonijos. 
Jie atėmė biznį iš lietuvių ir 
tą biznį pakišo svetimtaučiam, 
o į seimo programas skelbimų 
jieško lietuvių apgyventose 
apielinkėse: nuo lietuvių biz
nierių.
Derasi Del Auditorijos Kainos

SLA seimo komisija paskel
bė, kad rengs seimo proga 
tris pramogas. Pirmą seimo 
dieną, pirmadienį, rengia kon
certą. Ponas Liutkus, komisi
jos narys, kuris sako viską da
ro lietuvių gerovei, derėjosi, 
kad gauti Lietuvių Auditori
jos salę už pusdykę.

Tautininkas.

Sveikata Ligoniams
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 rniesnis, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnas.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
3 Koplyčias suteikiam nemokamai, 

visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Et

Knygute aprašo visokias vaistiškas 
žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartinės- naujos europinės karės 
spalvuotą žemlapį, 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

Antra, tokio klausimo, 
skyrimas pinigų iš kliubo iždo 
“gelbėjimui Komunistų Parti
jos sekretoriaus Earl Brow- 
derio iš kalėjimo”, niekuomet 
nekėlė ir, aišku, neskyrė pi
nigų.

Tad jeigu tokio dalyko ne
buvo, tai kaipgi p. S. Misiūnas 
galėjo tam priešintis? Pana
šiai yra bjaurus melas ir su 
“komunistų grasinimais.”

Mums stebėtina, kaip “Na
rys” drįso tą melagingą ir 
provokacinę žinią skelbti vie
šai I

Toliau, juk tokios žinios ne
teikia garbės pačiam autoriui, 
o dienraštį puldo moraliai.

Varde Suvienyto Amerikos 
Lietuvių Politikos Kliubo 9-to 
Wardo,

Pirm. Paul Petronis, 
Raštininkė Ona Žilis.

P. S. Pasirodžius “Naujie
nose” ateityje panašiai žiniai, 
kliubas darys griežtus žings
nius, kad pastoti šmeižtams 
kelią. (“V.”)

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

a
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“Narys” rašo neva žinią iš 
mūsų kliubo veikimo. Ta ži
nia yra provokacinė, neteisin
ga.

“Narys” sako, kad Suvieny
tą Amerikos Lietuvių Politikos 
Kliubą “nesenai užvaldė ko
munistai ir nuo to laiko visoki 
dalykai ėmė dėtis jo pasto
gėj.”

Toliau “Narys” rašo:
“Nauji kliubo šeimininkai- 

komunistai sumanė iš kliubo 
iždo paskirti sumą pinigų Ko
munistų Partijos sekretoriui 
Earl Browdcriui gelbėti iš ka
lėjimo.”

Toliau, girdi, tam nariai pa
sipriešinę, dėl to kilęs triukš
mas. Tad esą:

“Komunistai nutarė grasini
mais tikslą atsiekti.”

Štai kaip tie komunistai 
darę:

“Senam kliubo nariui, legio
nieriui ir veteranui Stanislo
vui Misiūnui, kuris aštriai pa
sipriešino komunistų užmany
mam, pagrasino, kad jo krau
tuvę sugriaus, visus langus iš
daužys.”

Viršuj ‘ pakartotą “žinią” 
kliubo ekzekutyvis komitetas 
iš 15 narių savo susirinkime, 
gegužės 14 d., paskaitė ir 
vienbalsiai nutarė pareikšti, 
kad ta neva žinia ne tik išti
sai melaginga, bet ir provoka
cinė.

Suvienytas Amerikos Lietu
vių Politikos Kliubas tvarkosi 
demokratiškai ir visi tarimai 
pravedami didžiuma balsų.

Tuckahoe - West 
Chester, N. Y.

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

$5
$5

5

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

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

TRADE IT IN FOR A |

L|7 JEWEL!
Bulovas!

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

$119.50
už seną Šąldytuvą. 
Imokėėti perkant ir 
metai išmokėjimui.

ĮSIGYKITE dabar 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
your old Watch

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.”

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

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

Vienas Kliubas Mirė 
Kitas Gimė

ROBERT 
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET < 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe /
Graliam & Manhattan Avės. * 

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

Senasis West Pullmano Lie-' 
tuvių Pašalpinis Kliubas nuo 
pat įsikūrimo per 30 metų 
teikęs savo nariam medžiagi-' 
nę naudą ir suvaidinęs lietu
vių tarpo kilnią brolybės ro
lę, su gegužės 5 diena baigė1 
savo gyvenimo dramą.

Likvidavimo priėžastis buvo, 
čarterio techniškumai, 'nes 
kaip pasirodė, senasis čarteris 
dėl neužrekordavimo Cook 
pavieto knygose nustojo ver
tės, o naujo čarterio pašalpos 
pamatais nebuvo galima gau
ti. Todėl iš to kilo opus rei
kalas kliubą perorganizuoti.

Štai gegužės 5 dieną, J. 
Bimbos svetainėje, įvykusiame 
susirinkime kliubo pirminin
kas J. Yakas formaliai užbai-

.Jau buvo “Laisvėje” rašyta 
geg. 15 dieną apie CIO unijos 
flisirinkimą. Dabar galime 
pranešti, kad lokalui čarterį 
gausime .už dviejų savaičių 
laiko dėl viso Westchesterio 
pavieto (county). Amerikos 
Darbo Federacijos unijos po
nai labai susinervavo, nežino 
ką daryti ir kaip pakenkti šiai 
CIO unijai. Tai ir jie pradėjo 
mitinguoti.

Pasirodo, kad čionai prasi
dėjo kampanija už nukapoji- 
mą namų statymo darbinin
kams algų. Bet vietoj tuojau 
atvirai išstoti prieš algų kapo
jimą, pasak vietinių laikraš
čių; Federacijos Westchester 
Building Trades Taryba laikė 
susirinkimą ir išsikirstė be jo
kio nutarimo kovoti prieš al
gų kapojimą. Vadai, matyt, 
stoja už priėmimą algų nuka- 
pojimo, bet eiliniai darbinin
kai priešingi. Tarybos prezi-

Didele 8 ku. pėd. patal- 
,. Model LB8-40 Ma

tykite G-E. Tai Pirkinys!

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

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

SKELBKITES “LAISVĖJE

»’ ;, z •. ,. . 4
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NewWto^Mife^Inloi —
Iš Lietuvių Amalgameitų 

Bankieto
Gegužės 21-mos vakarą, 

Pil. Kliubo salėj, Brooklyne, 
Lietuvių Amalgameitų 54-tas 
Skyrius suruošė bankietą pa
gerbt svečiams -delegatams, 
atvykUsiems iš toliau. Jin bu
vo pakviesta ir vietos delega
tai, Pild. Tarybos ir komisijų 
nariai, šapų pirmininkai. Gar
bės svečiais buvo keli anksty
bieji unijos kūrėjai, iki šiol iš
silaikę unijoj.

Svečiams jau gerokai už
kandus skanios ir gausios va
karienės, J. Buivydas, Liet. 
Skyriaus šeiminės komisijos 
pirmininkas, atidarė vakaro 
programą, pirmu kalbėtojumi 
pakviesdamas V. Zavecką, 
skyriaus pirmininką.

Iš Istorijos
Pirm. Zaveckas atžymėjo, 

kad skyriaus sidabrinis jubi- 
lėjus seniai praėjo, siekiasi 
auksinio jubilėjaus, kadangi 
jis drūčiai gyvuoja jau nuo 
1901 metų, o silpniau bei su 
pertraukomis gyvavo nuo 
daug seniau. Jisai pats lokale 
darbuojąsis jau nuo 1905 m.

Pirm. Zaveckas pabrėžė, 
kad savo gyvavimo laiku lo- 
kalas nėra pralaimėjęs nei 
vieno streiko. O streikų buvo 
visokių. Ankstybieji unijistai 
taip būdavo pasiryžę laimėti, 
jog daugelis laike streiko nei 
namo neidavo. Tais laikais bu- 

"vusiame tautiškame name, 
101 Grand St., daugelis ir gy
vendavo, nusnaudę po keletą 
valandų salėj, apie 2 vai. ry
to keldavo ir vėl eidavo sau
got dirbtuves. Buvę tokių lai
kų, kad stodavę į pavojų, bu
vo daug areštų. Lok al as savo 
narių neapleisdavęs, stengda- 
vęsis padengt draugų paneš
tus nuostolius.

Įsistiprinus organizacijai, 
nebereikėjo tiek daug dirbti.

Pažymi, kad nors skyriuje 
randasi visokių pažiūrų žmo
nės, tačiau draugiškai sugyve
nama.

Skyrius visada stovėjo ir 
dabar gerai stovi finansiniai. 
Daug kriaučių priklauso šiame 
Pil. Kliube ir skyrius yra daug 
padėjęs kliubui ir šiam namui 
įsikurti. Iš savo iždo skyrius 
nariams kai kada suteikia ir 
po • kokia penkinę dovanų 
prieš Kalėdas.

Kalba Veteranai
Jurgis Rakštelis, pradėjęs 

savo darba ir veikla kriau- 
čiuose dar pereitame šimtme
tyje, jautriai atžymėjo, kaip 
jis pats vos 18-kos metų vai- 
kinėliu būdamas, 1891 metų 
birželio 28 d. atvykęs čionai 
rado ilgas valandas ir begali
nį vargą. Prie tokio ilgo dar
bo, sako Bokštelis, ne tik ne
buvo progos ko nors pasimo
kinti, bet jei kas ir mokėjo 
ką, turėjo užmiršti. Tik vėliau 
atvažiavę jaunesnieji, daugiau 
pasimokinę, pakėlė aukščiau 
skyriaus veikimą. Dabar tu
rim gerą uniją, tik ta depre
sija kenkia. Mūsų darbai ap
saugoti. Kitur jaunesni meta
mi iš darbo dėl senatvės, gi 
man suėjo 60 m., o vis dar 
dirbu. Senatvėj mūs nariai 
gauna pagelbos. Dėkoja Pild. 
Tarybai ir jaunesniems unijis- 
tams už gerą tvarką skyriuje.

Sekamas varde veteranų 
trumpai kalba Jonas Leveskis, 
primindamas tuos laikus, ka
da jie dirbo ilgai ir sunkiai 
nesitikėdami už tai jokio at
lyginimo ir veik nesitikėdami, 
kad jų pradėtoji unija išaugs 
| tokį milžiną.

Pagerbė Žuvusius
Kalba dabartinis skyriaus 

delegatas V. Michelsonas. 
Sveikina jubilėjumi ir pažymi, 
kad dabar unija jau turi ir ki- 

' tų šakų darbininkus savo eilė
se. Mūs skyrius yra vienu iš

didžiausių Amalgameitų uni
joj. Yra pergyvenęs įvairių 
periodų ekonominiu ir politi
niu žvilgsniu. Turime čionai ir 
vieną moterį, kuri dalyvavo su 
tais draugais, ankstybaisiais 
unijos tvėrėjais, kurių tūli nu
kentėjo, turėjo net kalėjime 
atsėdėti po kelis mėnesius. 
Tačiau mūsų laimei, ne tiek 
skaudžiai nukentėjom, kaip 
Chicagoj, kur mūsų broliai 
lietuviai ir gyvastis padėjo. 
Jeigu mūsų konvencijoj svei
kinama gyvieji, šiek tiek pa- 

Isižymėję viršininkai, tai mes 
juo labiau turime pagerbt kri
tusius kovotojus. Būtų atatin
kama, kad čion susirinkusieji 
pagerbtume juos atsistojimu 
(Visi asistoja, visuotina tyla).

Dėka tų pionierių pradė
toms kovoms, tęsia toliau Mi
chelsonas, išaugo ir praplito 
unija ir šiandieną turime lai
mės čionai matyti ir drauges 
delegates iš kitų amatų.

Dar ir šiandieną ne viskas 
yra taip, kaip norėtum, bet jei 
neturėtume organizacijos, mūs 
sąlygos būtų daug blogesnės. 
Amalgameitai padėjo susior- 
ganizuot šimtams tūkstančių 
kitų amatų darbininkų ir tas 
pagelbsti mūsų unijai išlaikyt 
unijines sąlygas, kas būtų la
bai sunku, jei kitų šakų in
dustrijose nebūtų ^unijos.

Yra mūs skyriuje buvę ir 
frakcijinių skirtumų. Tačiau 
mes, stovintieji vadovybėje, 
pamatėme, kad frakcijiniai ki- 
virčiai neša žalą, pradėjom 
tartis ir priėjom prie nusista
tymo panaikint frakcines gru
pes, tapo įgyvendinta draugiš
kas susitarimas.

Kalba Svečiai
Pirmuoju pakviestas Jonas 

Bachunas, Lietuvių 269-to 
Skyriaus delegatas iš Chica- 
gos, skyriaus pirmininkas. Jis 
informuoja, kad ten lietuviai 
daugiausia dirba didelėse, ki
tataučių šapose, nes lietuviškų 
nėra. Mažose šapose nedaug 
lietuvių dirba. Skyrius turi 
savo biznio agentą. Veikia be- 
partyviškai, taipgi veikia lie
tuviškais reikalais. Priminė, 
kad buvęs brooklynietis vete
ranas Rugys veikliai tebedaly
vauja unijoj, yra chicagiečių 
Pild. Taryboj, taipgi suminėjo 
kelis iš kitų miestų atvykusius 
kriaučius veikėjus.

Kritusių didvyrių kovotojų 
skyrius neužmiršta, yra pasta
tytas paminklas ir nuolat at
naujinamas, o prie paminklo 
dažnai randasi gėlių.

Jaunimo negauna, dėlto lo- 
kalas mažta. Prie to prisideda 
ir depresija, šapų bėgimas ki
tur jieškot neorganizuotų, ma
žiau apmokamų darbininkų. 
Turėjo apie 1,500 narių, da
bar mažiau. Visa Chicagos or
ganizacija depresijos periodu 
netekus gal pusės narių, bet 
kainos už darbus stengiamasi 
palaikyt.

Kalba A. M. Kadsel iš Chi
cagos Jungtinės Tarybos. Ati
duoda pagarbą veternamas 
unijos tvėrėjams, sakydamas, 
kad nors jūs skundžiatės bu
vę bemoksliai, neturėję lavin
tų sekretorių ir kitko, tačiau 
jūs turėjot gerą mintį ir padė
jot gerą fundamentą, ant ku
rio kiiems jau buvo lengviau 
būdavot. Jūsų laikais dirbote 
po 70 ir daugiau valandų. Mes 
irgi, daug ko negalėtume at
likti, jei tokias valandas dirb
tume. Veteranams priklauso 
daugiau kredito, negu kam 
nors kitam.

Jungtinėj Taryboj frakcijų 
neturi, visi lokalai turi atsto
vybę. Apie sąlygas nekarto
siu, nes jas kiek nušvietė bro
lis Bachunas.

(Pabaiga rytoj)

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyno ir Apylinkės 
Organizacijoms ir 

Lietuviams
Liepos 13 d., subatos vaka

re, vietinė New York-New 
Jersey LDS Jaunimo Taryba 
rengia metinę naktinę ekskur
siją laivu Hudsono upėje. Tad 
prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengti.

Pereitų metų ekskursijos 
dalyviai buvo labai patenkinti 
pramoga, ir buvo pageidavi
mų vėl tokią ekskursiją su
rengti. Na, mūs LDS Jauni
mo Taryba tatai ir padarė — 
nusamdė laivą, kuris yra du 
syk didesnis už pereitų metų 
laivą. Neužmirškite pasižymė
ti ant kalendoriaus, kad liepos 
13 d. dalyvausite naktinėje 
laivo ekskursijoje.

LDS Jaunimo Taryba.

Iš Amalgameitų Unijos 
Konvencijos

Gegužės 21-mos sesijose vėl 
skaityta sveikinimų ir priim
ta eilė rezoliucijų, taipgi iš
klausyta keli kalbėtojai.

žymiausiu svečiu kalbėtoju
mi buvo R. J. Thomas, Jung
tinės Auto Darbininkų Unijos 
prezidentas. Jis pareiškė, kad 
Henry Fordo šapos bus “su
organizuotos ir po kontrak
tu” pirm praeisiant “seka
miems 12-kai mėnesių.”

Paremt savo spėjimui Tho
mas nurodė, kad pereituose 
Nacionalės Darbo Santykių 
Tarybos pravestuose balsavi
muose pasirinkt- uniją, CIO 
gavo nuo 80 iki 90 nuošimčių 
balsų visų 239,811 darbiniu-

kų, dirbančių 22-se korporaci
jose.

Viena iš svarbiausių rezo
liucijų pasisakė už organiza
vimą pietinių valstijų darbi
ninkų ir kreipt specialės aty- 
dos į .200,000 dar neorgani
zuotų skalbėjų. Tam išleisią 
apie milioną dol. Taipgi pri
imta rezoliucijos stabilizacijos 
dėlei. Ja siūloma suvienodint 
kainas įvairioms operacijoms, 
taipgi vest kampaniją už var-‘ 
tojimą unijistų pagamintų 
drabužių.

šeši firmos mušeikos už
puolė pikiėtus prie Seperson 
& Sons projekto, Main St. ir 
73rd Ave., Flushing.

Rytoj Labai Svarbios Prakalbos
Penktadienį, gegužės 24 d., 

7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 280 Union Avė., Broo
klyne, bus labai svarbios pra
kalbos.

Jas rengia Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Trečias 
Apskritys, šios prakalbos bus 
labai svarbios dėl daugelio 
priežasčių. Pasaulyj žaibo 
greitumu dalykai keičiasi. 
Kalbėtojai bus geri.

bes pasauliniais klausimais ir 
daug naujo pasakys iš mar
šruto įspūdžių.

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. William Kutka, 1107 Gent Ave., 
Johnston City, Ill. < (120-122)

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.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

RUBINAS MATUSEVIČIUS 
Neseniai iš Lietuvos atvykęs 

literatas ir veikėjas.

Rubinas Matusevičius, jau
nas lietuvis rašytojas ir laisva
manių Lietuvoj1 veikėjas, ku
ris visai nesenai atvyko iš Lie
tuvos, daug :paujo pasakys 
apie Lietuvą.

LEONAS PRŪSEIKA 
“Vilnies” redaktorius iš 

Chicago, Ill.

Leonas Prūseika, “Vilnies” 
redaktorius iš Chicagos, kuris 
jau ilgas laikas važinėja po 
Ameriką su prakalbomis, kai-

REIKALAVIMAI
MORTGEČIAI

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

RANDAVO JIM AI
Dabar galima pasirandavot “Club 

880” bankietams, vestuvėms ir kito
kiems pokillams. Vieta graži, yra už
tenkamai vietos krėslams ir yra gra
ži svetainė šokiams. Draugiška at
mosfera. Galima užsiregistruoti bile 
kada. Antrašas: Club 880: 880 Ja
maica Ave., (Cypress Hills), Jamai
ca, N. Y. (122-124)

Pasirandavoja keturi kampiniai 
kambariai ant pirmutinių lubų. Ren- 
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)

PARDAVIMAI
Yra gerą 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, Bok 184, 
Saratoga Springs, N. Y.

(120-122)

Prašome visus ir visas skait
lingai atsilankyti, Įžangos ne
bus.

žį Kviečia Rengėjai.

Drg. Prūseika Atvažiavo
~~~~~~~

Antradienio vakarą jau at
važiavo Leonas Prūseika, ku
ris važinėjo si) prakalbomis 
po Naują Angliją. Iš trumpo 
pasikalbėjimo patirta, kad 
maršrutas gerai vyksta, gauna 
naujų skaitytojų mūsų dien
raščiams, naujų narių į Lite
ratūros Draugiją, kurios dvi 
kuopas sutvėrė, naujų narių į 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimą.

Ketvirtadienį d. Prūseika 
kalbės Newarke, o penktadie
nį Brooklyne. Prašome kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į 
prakalbas.

š.

Jiėškoma menko vagišiaus, 
kuris įlindęs krautuvėn, 76-20 
Rockaway Blvd., pro 7 per 12 
colių langutį ir išnešęs pinigų 
ir štampų. "

Pajieškau Juozapo ir Jono Rakaus
kų. Prieš 20 metų atgal jie gyveno 
Philadelphijoj, dabar girdėjau, kad 
gyvena Frankford, UI. Noriu girdėti 
nuo jų, arba matyt juos, nors prieš 
pabaigą mano ligos. Balandžio 3 d., 
nupiovė man kairę koją, o geg. 18 d. 
dešinę, tas įvyko Pennsylvanijos li
goninėj, gal neteksiu ir rankų. To
dėl, kas žinote apie mano brolius 
prašau pranešti man, arba tegul pa
tys atsišaukia: Ona Rakauskaitė, 
8020 Suffolk Ave., Philadelphia, Pa.

(122-124)

Extra—Dovana 50c
Jeigu įvertini savo sveikatą, 

tai meldžiu atsilankyti į ma
no Naturališko Maisto Krau
tuvėlę, pasipirkti maisto. Pa
vyzdžiui, jėi ’ pirksi už dolerio 
vertės produktų, tai gausi vel
tui 50c vertės aukščiausios rū
šies Naturališkų tabletėlių nuo 
vidurių sukėtėjimo, kurios yra 
sudarytos iš įvairių gamtiškų 
žulelių. Tad, Mielas Lietuvį, 
pasinaudok ta puikia siūloma 
proga. Krautuvėlė atdara kas 
vakaras, išskiriant sekmadie
nius. Valandos yra tokios: nuo 
5:30 po piet ir iki 10 vai. va-, 
kare; subatomis nuo 11:30 v. 
ryto iki 11 vai. vakare. Taip
gi visą gamtinį maistą siunčiu 
paštu į visus U. S. miestus. 
Rašykit ir klauskit maisto ka
talogo : mędaus v i s d k i ų 
Molt, gėrimų vidurių liuosuo- 
tojų tikrai gamtiškų, ir Soy 
Bean Produktų. Rašyk taip:

Natural Health Foods Store 
KANAPORIS

380 Hooper St., Brooklyn, N. Y.
(122-123)

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St

(Kampas Roebling St.)

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

rooklyn, N. Y

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

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

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Specialis Išpardavimas
Vyrų ir Jauny Vyry Drabužiy
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
Pirmiau buvo $25.00. Dabar $13-50

VISI KITI DRABUŽIAI DABAR NUPIGINTI SEKAMAI: 

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

Ateikite dabar ir 
sau

HENRY
670 Grand Street

pasirinkite iš mūsų pilno sandėlio 
patinkamų drabužių.

NARINS SONS
kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name
SUSIRINKIMAI

MOTERIMS
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo susirinkimąs įvyks 
geg. 23-čią, 8 vai. vak., 419 
Lorimer St. Kviečiame ir ne 
nares.

Valdyba.

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)

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vyrius^ 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GORIMŲ

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra grabus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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SKELBKITES “LAISVĖJE”
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