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Juk Taip Negražu, 
žiūrėsime kaip Nu valdys. 
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Metams

Ruoš kime vasari
nės pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Kapitalizmas virto baisia 
kriminalyste. Tą parodo 
dabartinis karas Europoje, 
tą puikiai įrodė Amerikos
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ekonominis krizis. Dėlei to, 
kad šimtai dirbtuvių užda
ryta ir • milionai darbinin
kų vaikštinėja be darbo, ša
lis turėjo 133 bilionus do
lerių nuostolių.

Tai tik medžiaginė meda
lio pusė. O kas galės ap
skaityti darbo liaudies kan
čias ir rūpesčius dėl dešim
ties metų sunkaus krizio!

ANGLIJOJ ĮVESTA KARINĖ DIKTA
TŪRA ŽMONĖMS IR NUOSAVYBEI

Chicagos “Draugas” (No. 
115) sako: “Prieš keletą 
dienų Kanadoje mirė pa
garsėjusi komunistė Emma 
Goldman, sulaukus 70 metų 
amžiaus.”

Argi tai gražu šventam 
laikraščiui taip begėdiškai 
meluoti?

Faktas yra, kad Emma 
Goldman buvo anarchiste, 
prie komunistų niekad ne
priklausė, komuniste nie
kados nesivadino ir dar il
gus metus atkakliai 
komunistus kovojo.

prieš

Chicagos “Naujienos” 
(geg. 20 d.) su pasididžia
vimu sako: “Tai galima sa
kyti, kad Darbo Partija 
šiandien jau valdo britų im
periją.”

O Darbo Partijos lyderiai 
yra menševikai. Taigi, žiū
rėsime, ar tą imperiją be- 
valdydami jie įvykins joje 
socializmą.

Jau nebepirmas sykis 
darbiečiai pašaukiami plė
šikišką britų imperiją iš
gelbėti iš bėdos. Bet kai 
krizis praeina, šitie menše
vikai gauna saktį iš vald
žios ir vėl plutokratija vis
ką apžiojus tebelaiko. Taip 
bus ir po šio karo.

Anglijos Darbo Partijos 
lyderiams socializmas ne
apeina nei kiek daugiau, 
kaip Grigaičiui.

Karo isterija apnyko vi
sus Amerikos kampus. Ra
dio ir laikraščiai pavojų 
Amerikai pučia sušilę, idant 
dar labiau žmones išgąsdin
ti. Tikslas: praskint Ame
rikai kelią į europinį karą.

Rooseveltas pradėjo. Jo 
spyčius Kongresui gegužės 
16 dieną užkūrė karo isteri
jos gaisrą.

Anglas rašytojas Johrn 
Strachey nuvažiavo velf 
niop: įsikinkė į Anglijos im
perialistinį vežimą. Plusta 
komunistus, rėkia už karą.

O metai kiti atgal šis vy
ras kalbėjo labai kairiai. 

• Parašė daug knygų ir kei
kė kapitalizmą.

Krizio metu šitokie gai
valai gauna kinkų drebėji
mą ir atsiklaupia prieš ga
linguosius.

Kas turtingam John 
Strachey, kad Anglija turi 
po savo letena tris šimtus 
milionų indusų? Kas jam, 
kad Chamberlainas išauklė
jo hitlerinę pabaisą? Impe- 

x rijai pavojus ir jis ją puo
lasi ginti.

Tegul sau gina ir pasi
karia. Bet tikrai begėdiškas 
darbas plūsti komunistus, 

pasiliko darbininkų/ 
klasei ištikimi.
kurie

London. — Anglijos sei- mės savininkų, fabrikantų, 
mas geg. 22 d. suteikė mi- bankininkų ir kitų biznio 
nisteriui pirmininkui Wins- įmonių ir naudot juos pagal 
tonui Churchilliui diktato
rišką galią ant visų Angli
jos piliečių'ir jų nuosavy
bės, kad Anglija galėtų sėk
mingiau vest karą prieš Vo-

Associated Press, ameri
kinė žinių agentūra, ir įvai
rūs korespondentai sako, 

i kad Anglijos premjeras W. 
Churchill dabar įgijo tokią 
diktatoriaus galybę, kaip ir 
Hitleris.

Anglų seimo išleistas 
įstatymas duoda Churchil- 
lio valdžiai šitokias teises:

Visiškai kontroliuot visus 
žmones, turtingus ir betur
čius, vyrus ir moteris; pri
verst bile vieną dirbt tokį 
darbą, kuris valdžios skir
tas; dirbt tiek valandų ir 
už tokią algą, kaip valdžia 
nusako; sužlūrėt turtus že-

valdžios patvarkymus; šim- 
I tu procentų aptaksuot pel
nus, kur tik jie viršija pa
prastus, normalius pelnus, 
ir tt.

Pagal darbiečių vado Cl. 
B. Attlee’o įneštą pataisy
mą, šis įstatymas bus galio
je per dvejus metus.

Vokietija Pervedė Sa 
vo Pinigus iš Ameri

kos j Švediją

Vokiečiai Reikalauja, 
Kad Lietuva Parduotų 
Jiem Daugiau Maisto
Stockholm, Švedija.—At

ėjo pranešimas iš Kauno, 
jog Vokietija pasiūlė, kad 
Lietuva apribotų įvairius 
valgius savo gyventojams, 
idant tuo būdu Lietuva ga
lėtų parduot didesnius kie
kius maisto produktų Vo-

Kauniškis pranešimas sa
ko, kad Lietuvos valdžia 
“griežtai atsisakė” aprėžt 
valgio dalykų pirkimą ir 
vartojimą savo gyvento
jams.

New Yorko Times kores
pondentas O. D. Tolišius, 
apie tai rašydamas iš Šve
dijos, daro pastabą, kad vo
kiečiai gal stipriau parei
kalaus apribot maistą Lie
tuvos gyventojams ir dau
giau jo parduot Vokietijai.

$3,300,000.000 KARI
NIAMS AMERIKOS REI
KALAMS PER METUS

Washington. — Senatas 
vienbalsiai užgyrė valdžios 
^reikalavimą paskirt $1,823,- 
(000,000 Amerikos armijai 
per metus ir nutarė svars
tyt valdišką įnešimą, reika
laujantį $1,459,000,000 karo 
(laivynui per metus. Be to, 
Kongresmanas Vinson įnešė 
skirt $144,132,000 didinimui 
r stiprinimui Jungtinių 

Valstijų oro laivyno. Jo su
manymą jau užgyrė* kon
gresinė laivyno komisija.

Karo ministerija reikala
vo lėšų palaikyti 280 tūks
tančių vyrų nuolatinę armi
ją, bet kongresas, kaip nu
matoma, padarysiąs tokį 
tarimą, kad reguliarė armi- 
na galėsianti būt padidinta 
iki 400 tūkstančių vyrų.

/ Paryžius, geg. 23.—Neap-
jsakomu smarkumu kertasi bia, kad jie Lauterborge, 
Prancūzai su vokiečiais(Maginot tvirtovių linijoj, 
Cambrai - Valenciennes sri- užgrobę 500 Franci jos gele- 
tyje. 'žinkelio vagonų.

Stockholm, Švedija.—Nuo 
čionaitinių bankininkų gir
dėta, jog Vokietija jau per
vedė daugumą savo dolerių 
ir kitų vertingų pinigų iš 
Jungtinių Valstijų bankų į 
Švedijos bankus. Vokietijos 
pinigų Amerikoje buvo 
tarp 15 ir 20 milionų dole
riu.

Iš Švedijos gi Vokietija 
galėtų parsitraukt tuos pi
nigus namo. Taip pat su
prantama, jog šiais pinigais 
Vokietija apmoka ūž gele
žies rūdą ir kitus reikme
nis, perkamus iš Švedijos.

Spėja, kad Gal Amerika 
Įsikiš į Karą

Vokiečiai nužiūri, kad 
Amerika gali išstot karan 
prieš Vokietiją; tokiame at
sitikime žūtų Vokietijos pi
nigai Amerikoje. Tai viena 
priežastis, kodėl Vokietija 
ištraukė savo pinigus iš 
Amerikos bankų. .

Kad vokiečiai žymią dalį 
šių pinigų dabar laiko Šve
dijos bankuose, iš to su
prantama, jog Vokietija 
neplanuoja dabartiniu laiku 
užpult Švediją.

Amerikoj Statyti Lėk
tuvai Persiunčiami 

Oru į Angliją

Talkininkai Stisira 
kinę į Žiaurius Mū

šius su Vokiečiais 
i

Talkininkų Pranešimai Vokiečių Pranešimai

An- 
pirminin-

ĮNEŠIMAI kongresui SUVARŽYT 
‘ NEPILIEČIUS SVETURG1MIUS

London, geg. 23. 
glijoS ministėris 
kas Winston Churchill pra
nešė seimui, kad vokiečiai 
tebevaldo Abbeville, prie
plaukos miestą šiaurrytinėj 
Franci joj ir kad vokiečiai 
nužygiavo per 20 mylių to
liau i šiaurius ir dabar liau
jasi su talkininkais apie 
Boulogne, kitą francūzų pa
jūrio miestą.

Anglai praneša, kad vo
kiečių lėktuvai audringai 
bombarduoja Calais ir kitas 
prieplaukas šiaurinėj Fran
ci jo j ; sako, jau tik tam tik
rais tarpais anglų kariuo
menė galėtų per tas prie
plaukas laivais pabėgt iš 
šiaurrytinės Franci] oš ir 
Belgijos kampo atgal į An- 
gliją.

Apie 1,000,000 anglų, bel
gų ir francūzų, apsupti vo
kiečių toje Franci jos dalyje 
ir Belgijos kampe kovoja 
visomis pastangomis, kad 
prasilaužt/per vokiečių lini
jas tarp Cambrai ir Valen
ciennes ir susijungt su di
džiąja Franci] os 
bet dar nepajėgė 
30 mylių pločio 
užimtą koridorių

Berlin, geg. 23.—Vokie
čių komanda praneša, kad:

Talkininkai visai nebuvo 
atgriebę Arras ir Abbeville 
miestų Franci joj nuo vokie
čių, kaip kad buvo paskelb
ta iš talkininkų šaltinių.

Vokiečių armijos marguo
ja pirmyn per St. Pol ir 
Montreuil linkui Boulogne 
ir Calais prieplaukos, šiau
rinėj Francijoj.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo pajūrinį Anglijos 
miestą Doverį, 22 mylios 
nuo Calais, ir Francijos 
prieplauką Dunkerque. 
(Anglai užginčija Doverio 
bombardavimą.)

Anglų kariuomenė sten
giasi laivais pabėgt namo 
per šiaurinės Francijos 
prieplaukas.
/Vokiečiai teigia, kad jie 
oro bombomis nuskandinę 
kelis kareivinius Anglijos 
laivus ir vieną talkininkų 
šarvuotlaivį.

Vokiečių kariuomenė ar
tinasi prie Calais.

u _
Talkininkai Praradę 1,700 

Lėktuvų, Sako Vokiečiai

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atsiuntė 
kongresui laišką, reikalau
damas pervest nepiliečius 
ateivius iš darbo ministeri
jos globos į teisdarystės 
ministerijos žinybą. Prezi- 

jdentas savo laiške išreiškė 
I baimę, kad iš tokių ateivių 
gali susidaryt “penktoji ko- 
lumna” (eilė) prieš Ameri
ką ir panašiai patarnaut

Naziai Smarkiau Ata
kuoja Talkininkus Šiau

rinėj Norvegijoj
Stockholm, Švedija.—Vo

kiečiai numetė 36 oro bom
bas į Harstadą, anglų sto
vyklą, šiaurinėje Norvegi
joje ir užmušė daug neka- 
riškių. Vokiečių lėktuvai 
bombomis nuskandino nor
vegų laivą “Sirius” ties 
Tromsoe.

Vokiečiai įsisteigė didelę 
orlaivių stovyklą pakrašty
je šiaurinės Norvegijos.

armija; 
pralaužt 
vokiečių 
tarp tų

Anglai, padarydami 
kontr-ataką Arras - Douai 
srityje, nukovė 300 vokie
čių, i nelaisvę paėmė 400 
vokiečių ir sunaikino daug 
priešų tankų. Bet mechani
zuotos vokiečių jėgos atmu
šė anglų ir francūzų dary
tus užpuolimus, kaip sako 
anglų komanda.

Vokiečių lėktuvai suardė 
talkininkų telegrafus, gele
žinkelius ir kitus susisieki
mus šiaurinėje Francijoje.

Berlin.— Vokiečiai skait- 
liuoja, kad nuo gegužės 10 
iki 15 d. jų lėktuvai ir 
priešorlaivinės kanuolės nu
kirtę žemyn 1,700 talkinin
kų orlaivių. — Vokiečių ko
manda nepraneša, kiek tuo 
tarpu jie prarado savo lėk
tuvu.

Paryžius, geg. 23.—Fran
ci j a pasiuntė karo laivus 
padėt savo armijom fran- 
cūziškame pakraštyje An
glijos Kanalo (jūrų siauru
mos) .

Vokiečiai nuskandino vie
ną francūzų submariną, 
vieną karini laiva naikintu
vą ir vieną kareivinį laivą.

London, geg. 23.—Anglų 
vyriausybė pripažįsta, kad 
vokiečiai nuskandino vieifą 
anglų submariną, vieną nai- 

vieną žibalinį

Washington. — Jau kuris 
laikas, kai yra oru persiun
čiami į Angliją bombiniai 
lėktuvai pastatyti Jungtinė
se Valstijose, kaip atidengė 
anglas A. B. Purvis, galva 
komisijos, kuri supirkinėja 
ir užsakinėja talkininkams 
karo reikmenis iš Ameri
kos.

Jungtinių Valstijų bepu- 
siškumo įstatymas uždrau-! kintuvą ir 
džia amerikonam ar talki- - 
ninku lakūnam lėkdint nu
pirktus orlaivius tiesiai iš 
Amerikos į Eūropą; bet tas valdžia uždarė Anglijos Ko- 
įstatymas neužgina tokius munistų Partiją, 
orlaivius lėkdint į Kanadą.
Tai dabar lėktuvai pirmą glijos seimo atstovas Ram-, 
nusiunčiami į Kanadą, o išjSey kaip Vokietijos nazių 
ten skrenda į Airiją ir An
gliją.

laivą.

London, geg. 23.— Anglų

Suimtas konservatas An

trankis.

Berlin. — Vokiečiai skel-
London, geg. 23.—Anglų 

ir belgų kariuomenė Belgi
joj buvo priversta vokiečių 
pasitraukt 32 mylias į vaka
rus nuo Ghent miesto ir 

I Scheldt upes.

FRANCUOS KOMUNISTAI 
SMERKIA ‘SAVO’ IR VO
KIEČIŲ JMPERIALISTUS
Basei, Šveicarija.—Fran- 

cijos Komunistų Partijos 
komitetas čionai išleido at
sišaukimą į Francijos ir 
Vokietijos komunistus ir 
darbininkus abelnai kovot 
prieš abiejų pusių imperia
listus, vedančius šį karą lė
šomis .. ir krauju darbo 
žmonių. Atsišaukimas ragi
na abiejų šalių žmones imt 
savo kraštų likimą į darbi
ninkų rankas.

Francūzų komunistai kal
tina savo valdžią už Fran
cijos žmonių įtraukimą į ka
rą. Jie\ smerkia ir Anglijos 
Chamberlaino valdžią, kuri 
atidavė Vokietijai Čechoslo- 
vakiją — dabar Hitleris Če- 
choslovakijos ginklais taip
gi žudo Francijos žmones.

Francūzų komunistų at
sišaukimas lygiai smerkia 
Vokietijos imperialistus, 
kaip ir Francijos-Anglijos 
imperialistus už dabartinę 
kraujo pirtį.

(šiomis 
“Laisvėje” 
dintas tas 
sišaukimas
munistų Partijos. Visi skai
tykite jį.)

ORAS. — Šį penktadienį 
vėsiau, apsniaukę.

Berlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad jie Narvi- 
ke vis atsilaiką, nors vo
kiečius ten atakuoja dides
nės talkininkų jėgos.

Vokiečiai numaršavo 240 
mylių į šiaurius nuo Trond- 
heimo, atėmė iš norvegų ir 
talkininku miestus Mo ir 
Storforshei. šiaurinės Nor
vegijos pajūryje, ir paėmė 
i nelaisvę “daug” norvegų 
ir anglu karių.

Vokiečių bombininkai 
Narvike sužeidė vieną an
glų karini laiva naikintuvą 
ir kelis kitus laivus.

Vokiečiai užgrobė penkis 
nedidelius karinius Norve
gijos laivus netoli Bergeno.

Norvegu Komanda šaukia
si Greitos Pagalbos

Stockholm, Švedija, geg. 
23. — Norvegų komandie- 
rius gen. Fleischer šaukiasi 
greitos ir stiprios talkinin
kų pagalbos sulaikyt vokie
čius, žygiuojančius pajūriu 
nuo Mo miesto toliau į šiau
rę linkon Narviko. Jis sako, 
kad atimt iš vokiečių Nar- 
viką tai bus sunkus darbas 
talkininkam ir norvegam.

Po Mo, vokiečiai užėmė 
ir norvegų miestelį Ranen, 
šiauriniame pajūryje. Bet 
Vaas klonyje talkininkai 
pažengė pirmyn ir suėmė 
kiek vokiečių į nelaisvę.

Vokiečiai Giriasi 10 Sy
kių Daugiau Suėmę Priešų

Jungtinių Valstijų prie
šams, kaip kad “penktoji 
kolumna” patarnavo Vokie
tijai Norvegijoj, Holandijoj 
ir kitur. Jis mano, kad teis
darystės ministerija geriau 
apsidirbtų su “penkta-ko- 
lumniečiais,” negu darbo 
ministerija.

Jungtinėse Valstijose da
bar esą 30 milionų nepilie- 
čių sveturgimių.

Senatorius Byrnes ir 
kongresmanas Warren įne
šė sumanymą iki birželio 1 
d. pervest nepiliečius atei
vius į teisdarystės ministe
rijos žinybą. O jeigu kon
gresas ir neužgirs šio su
manymo, vis tiek per 60 
dienų jis įeis į galią, kaip 
reikalauja prez. Roosevel
tas, pagal pirmesnį valdžios 
perorganizavimo įstatymą.

Kongresmanas Martin 
Dies davė kongresui įneši
mą sumažint visu trečdaliu 
skaičių įleidžiamų į Ameri
ką naujų’ ateivių.

Prez. Rooseveltas savo 
laiške sako, kad jis neturi 
intencijos aprėžt pilietines 
laisves nepiliečių sveturgi
mių; jis tik reikalaująs 
duot valdžiai galimybę grei
čiau apsidirbt su tokiais, 
kurie veiks prieš Amerikos 
visuomenės reikalus. • -

Kongresinė ateivybės ko
misija užgyrė sumanymą 
kongresmano Poage’o tuo- 
jaus deportuot visus sve
timšalius šnipus ir krimina
listus, kurie buvo nuteisti 
nuo 1930 m.

K o n g r e s m ano Martin 
Dies įnešimas, be kitko, 
reikalauja deportuot iš 
Amerikos visus tokius ne
piliečius ateivius, kurie po 
atvykimo į šią šalį pasiro
dys pritarėjais nazių, fa
šistų ar komunistų.

Net jeigu ateivis ir tei
sėtai įleistas į Jungtines 
Valstijas, tai per pirmus 
penkerius metus jis dar 
nebus laikomas pastoviu 
Amerikos gyventoju, jeigu 
jis ar ji nėra vyras, mote
ris ar jaunametis vaikas 
Amerikos piliečio ar pilie
tės.

Senatorius Reynolds ir 
tūli kiti kongreso nariai 
reikalauja deportuot iš 
Amerikos Harry Bridgesą, 
CIO marininkų vadą vaka
rinėse valstijose.

Sovietų Parašiutistų 
Naujas Rekordas

Maskva. — Sovietų Rau
donojo Laivyno karininkai 
Charachonov, Romaniuk ir 
Patrakov nušoko su para
šiutais iš lėktuvo 31,488 pe-

dienomis bus 
ištisai išspau- 

reikšmingas at- 
Francijos • Ko-

Berlin. — Vokiečių ko- 
mandierius gen. von Reich
enau tvirtina, kad jie paė
mę į nelaisvę 110 tūkstan
čių talkininkų kariuomenės, 
neskaitant paimtų holandų;

das žemyn. Jie vartojo oxy- 
geno prietaisus kvėpavi
mui, iki pasiekė 2,600 pė
dų nuo žemės; tik tada jie 
atskleidė parašiutus ir jau 
nenaudodami oxygeno prie-
taisų nusileido žemyn.

Pernai sovietinis parašiu- 
tistas Y. M. Solodovnik vie
nas nušoko 32,808 pėdas že
myn. O dabar trys minimi 

cijos valdžia areštavo dai\Soviętų karininkai visi kar-
44 komunistus. tu nušoko.

o talkininkai tai, girdi iki 
šiol suėmę į nelaisvę tiktai 
apie 11 tūkstančių vokiečių.

Paryžius. geg. 23.—Fran-
n.
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Karas ir Amerika

4Miss Aghles;J Macphail, 
buvusi Kaųaįos parlamen
to narė, dametė,, viename 
susirinkime i^iek Taiko at
gal, Toronte, pareiškė, kad 
Kanados žihones 'turi sau
gotis Quislingu.’ (Quislin- 
gas yra Norvegijos fašistų 
vadas. Naziams įsiveržus į 
Norvegiją jis tuojau suda
rė pronazišką Norvegijos 
valdžią ir išleido atsišauki
mą į norvegus, kad jie pa
siduotų geruoju).

Kad tai tikra tiesa, gali
ma patvirtinti reakcingiau- 
sio Kanadoj laikraščio Glo
be and Mail kolumnistės 
Judith Robinson žodžiais. 
Ji gegužės 16 dienos laidoj 
rašo: “Komunistų Partija 
paskelbta nelegale ir visi 
jos sandraugai, buvę ir 
esantieji, įtariami. Bet tei
singumas reikalauja, kad 
tas pats griežtas patvarky
mas būtų pritaikytas buvu
siems ir dabar esantiems 
Kanados fašistų ir nazių 
organizacijų sandraugams. 
Rusija nei kiek nedidesne 
Vokietijos sąjungininke už 
Italiją. Penktos koltimnos 
daug pavojingesnes tos, ku
rios turi svarbius ryšius su 
Ottawa.

“Spaudoj yra pątfeikslas 

 

vieno naujausio/Kanados 
senatoriaus, 
nazių vėliava, ^ar 
liūtų susirinkime Hitlerio 
s i m p a t izatorių Ontarijoj. 
Tai visai nauja fotografija, 
vargiai metų senumo.”

Tas senatorius nėra 
nintėlis toks žmogus. Jų 
yra daug daugiau. Bet tie, 
kurie daugiausia kalba yra 
penktos kolumnos pavojų, 
apie tuos asmenis visai ne
kalba. Yra kaip tik priešin
gai. Kaip pirmiau, taip ir 
dabar ideologiniai jie mažai 
skiriasi. O kas liečia dar
bininkų judėjimą, jie visur 
pilniausiai sutiko. Kada 
darbininkai rengė antifa
šistines demonstracijas, ne 
vienas iš tų rėksnių garbi
no Mussolinio ir Hitlerio at
sekimus. Dr. Manion, bu
vęs konservatyvų vadas, 
jau karui prasidėjus apgai
lestavo, kad Hitleris nesu
stojo ten, kur reikėjo susto
ti. George Drew, Ontarijos 
konservatyvų vadas, sugrį
žęs iš Vokietijos labai gė
rėjosi vokiečių tvarka. Du- 
plesio laikraštį redagavo 
Arcandas, Hitlerio drau
gas, Montreale ir kituose 
miestuose buvo laisvai lei
džiama fašistams mokintis 
karinių užsiėmimų.

Tikroji penktoji kolumna 
labai gerai žinoma, bet apie 
ją Kanados gynėjai visai 
nekalba. Jie rėkia ant pa
žangių darbininkų, visuo
met vedusių ir vedančių ko
vą prieš Hitlerį ir jo drau
gus.

ki patys, kaip ir Anglijos ir Franci jos 
'imperialistai, nes jie išvien su Italijos 
■fašistais nori atimti nuo Anglijos ir 
Franci jos kolonijas. Klasiniai jie visi yra 
vienodi, visi žiaurūs, visi turi bendrus 
tikslus — pavergt kitas tautas ir jas iš

naudoti.
Šis karas, o ypatingai vokiečių “blitz

krieg” (žaibo karas), sumaišė Anglijos 
ir Franci jos kazyres. Dalykas tame, kad 
vokiečiai, užimdami Holandiją, Belgiją 
ir šiaurinę Franciją, atsidaro sau kelią 
puolimui ant Anglijos. Anglijos koman
da dėjo pastangas, kad kuo tvirčiau ginti 
Belgiją, kad neprileisti vokiečių prie An
glijos Kanalo, kur tik 22 mylių vandens 
plotas skiria Franciją nuo Anglijos. An
glija matė pavojų, kad, jeigu vokiečiai 
pasieks Anglijos Kanalą, tai tada Angli
ja bus iš trijų pusių vokiečių apsupta— 
iš Norvegijos, Danijos, Vokietijos, Ho- 
landijos, Belgijos ir Šiaurinės Franci jos. 
Tada vokiečių lėktuvai degins Angliją, 
griaus jos orlaivių būdavo j imo fabrikus, 
ardys miestus, šitą pavojų Anglija ir jos 
armijos komanda numatė ir spyrėsi 
Franci jo j, kad kuo daugiau jėgų pasiun
tus į Belgiją, o pati Francija gali ir su 
mažesnėmis jėgomis laikytis ant Magi-

Penktoji Kolumna Kanadoje 
ir Pas Mus

Klausimai ir 
Atsakymai t

Klausimas:
Draugai:
1. Ar jūs žinote ką nors 

apie Vokietijos komunis
tus? Ar Hitleris nepadarė 
kokių nors palengvinimų 
komunistams po Sovietų- 
Vokietijos prekybos sutar
ties padarymo?

2. Ar vokiečiai nesušvel
nino savo nusistatymo prieš 
žydus paskutiniais laikais?

3. Ar galima būtų suly
ginti Sovietų Sąjungos 
Raudonąją Armiją su vo
kiečių armija?

“Laisvės” Skaitytojas,

K a n a d i e č ių “Liaudies 
Balsas” rašo:

Paskutiniu laiku Suvie
nytose Valstijose ir Kana
doje “didieji patrijotai” 
pradėjo labai daug šūkauti 
apie penktą kolumną, kuri 
vardą gavo laike Ispanijos 
karo. Jie stengiasi prirody
ti, kad penktoji kolumna 
yra didelis pavojus kaip Su
vienytose Valstijose, taip ir 
Kanadoje.

Be abejonės, jeigu Suvie
nytų Valstijų ir Kanados 
priešai būtų pozicijoj kurią 
nors dieną užpulti šitą kon
tinentą, reiktų pripažinti, 
kad jie kalba tikrą tiesą. 
Bet kol kas galime nei kiek 
nesvyruodami pasakyt, kad 
priešas, nežiūrint to, kad 
jam iki šiol pavyko, dėka 
penktos kolumnos patarna
vimų, daug laimėti, toli 
gražu nuo to, kad jis galėtų 
svajoti apie atsikėlimą į ši
tą kontinentą. Tie rėksniai, 
kurie jau kinkas drebina, 
veikiausiai turi kitus tiks
lus. Greičiausiai jie patys 
yra ta penktoji kolumna ir 
su bauginimais nori patar
nauti Suvienytų Valstijų ir 
Kanados priešams, arba 
nors vietiniams reakcionie
riams kovoje prieš darbo 
žmonių organizacijas.

Kad jie savo šauksmais 
nori pridengti save, galima 
matyti ir iš to, kur jie tos 
kolumnos jieško. Pirmiau
siai jie išvardina kairiuo
sius darbininkus. Paskui 
seka CIO, unijos, pažangios 
organizacijos ir laisvų pa
žiūrų individualai. Ontari
joj nekurie tos penktos ko
lumnos jieškotojai* suranda, 
kad kooperatyvai irgi yra 

♦pereinamasis komunistų 
punktas. Vienu žodžiu ta
riant, jie į tą penktą ko
lumną skiria visas pažan
gias partijas ir organizaci
jas. Bet penktoji kolumna 
susidaro iš visai kitokio 
plauko žmonių. Tik pana
grinėkime jos istoriją ir 
lengvai pamatysime.

Ispanijoj, kur penkta ko
lumna gimė. Frankui ir jo 
talkininkams — Hitleriui ir 
Mussoliniui padėjo ne pa
žangios organizacijos bei 
darbininkai, o turtingi is
panai, dvasiškiai ir kiti 
aukštos kilmės žmonės. Di- 
džiausį patarnavimą Fran
kui atliko į lojalistų , val
džią įsiskverbę Franko 
draugai, bei į lojalistų ka
riuomenę įsiskverbę Franko 
šalininkai generolai ir kiti : 
karininkai.. Jei ne tie žmo
nės, Ispanijos respublika : 
būtų veikiausiai laimėjusi. i

Bet tai day nevisas “vais- :

kas.” Kas gi Ispanijos res
publiką smaugė ir Hitleriui 
padėjo už Ispanijos sienų? 
Mums rodos, kad plačiai 
apie tai aiškinti nereikia. 
Kiekvienam dar prisimena
ma, kas pradėjo nesikišimo 
politiką, kas draudė Ispa
nijos respublikai įsigyti ap
sigynimo priemonių, ir kas 
leido Hitleriui ir Mussoli- 
niui laužyti nesikišimo poli- ai

Paimkime bendrai, kas gi 
padėjo Hitleriui ir Mussoli- 
niui už Vokietijos ir Italijos 
sienų? Pirmiausia taip va
dinamų demokratijų valdo
nai, kurie leido jiems 
smaugti šalį po šalies ir to
kiu būdu sustiprėti. Paskui 
sekė tokie Blumai ir jiems 
panašūs •: socialistų vadai, 
kurie sabotažavo bendrą 
antifašistinį frontą. Prie jų 
prisidėjo Greenai ir pana
šūs unijų vadai.

Dabar dar palieskime Če- 
c ho si o va ki ją, Austriją, 
Klaipėdą, Lenkiją, Daniją, 
Norvegiją, Olandiją ir Bel
giją.-Kas padėjo Hitleriui 
tose šalyse? Niekas nepa
sakys, kad tai darbininkai, 
ypatingai kairieji. Lenkiją 
pardavė Hitleriui Bekai ir 
Smyglos, atsisakydami su
sitarti su Sovietų Sąjunga. 
Prie to, Lenkijos valdžioje 
ir štabe buvo visa eilė iš
davikų, kurie pervedė vo- 
kięčiams visus planus. Pati 
nauja Lenkijos valdžia ne
smerkė L e n k r j o s darbo 
žmonių, o buvusią valdžią. 
Tas pats ir su Austrija. 
Pirmieji Hitlerį sveikino 
Vienos policijos viršinin
kai ir bčndrai valdininkai. 
Darbininkai greitai atsidū
rė koncentracijos stovyklo
se. Tas pats buvo ir Čech o,- 
Slovakijoj ir Klaipėdoj. Kas 
įsakė Danijos kariuomenei 
nesipriešinti ? Kas atidavė 
vokiečiams Norvegijos for
tus? Visai ne darbininkai, o 
aukšti valdininkai ir kari
ninkai.

Mes galime būti tikri, 
kad ir Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoj penktą ko- 
lumną sudaro tokio pat 
plauko žmonės. Pirmiausia 
reikia imti tuos, kurie no
ri ir šiame kontinente 
įsteigti tokią tvarką, kokia 
buvo Lenkijoj, kad žmonės 
būtų prispausti, suvaržyti 
ir dėl to neturėtų noro ko
voti už tą pragarą, kaip 
kad nenorėjo kovoti Lenki
jos ponų pavergtieji žmo
nės. Lengviausiai priešui 
patarnauti, tai sunaikinti 
žmonjų teises, sulyginti šios 
šalies gyvenimą . su fašisti
nių šalių gyvenimu.

A

Atsakymas:
1. Kiek mums žinoma, tai 

nazių valdžia nėra padarius 
jokių nusileidimų bei palen
gvinimų Vokietijos komu
nistams. Reikia nepamiršti, 
kad klasiniu sąstatu, pa
saulėžiūra, įsitikinimais ir 
tikslais kaip buvo, taip ir 
tebėra griežti skirtumai 
tarpe nazių ir komunistų— 
kaip buvo, taip ir pasiliko 
komunistai nenuolaidūs na
zių priešai.

2. Kas liečia žydus, tai 
sunku pasakyti. Kadangi 
karo žinios yra nustelbusios 
visas kitas žinias, ateinan
čias iš Eūropos,• tai nebesi
girdi ir apie nazių terorą 
prieš žydus. Ar tas reiškia, 
kad naziai liovėsi juos te
rorizavę, ar tiktai nebepa
siekia Ameriką žinios apię 
tebevedamą terorą, sunku 
pasakyti.

3. Mes manome, kad So
vietų Sąjungos Raudonoji 
Armija ne tik gali susily
ginti su vokiečių armija, 
bet dar ją ir pralenkia.

I Viena, ji taip pat labai pui
kiai ginkluota; antra—ji 
susideda iš komunistiniai 
apšviestų jaunų vyrų, ku
rie kariaudami žino, jog jie 
kariauja už prakilnų idea
lą, už socializmą. Tuo tar
pu vokiečių armija, kaip ir 
visos buržuazinės armijos, 
susideda iš po prievarta pa
imtų ir verčiamų kariauti 
vyrų už kapitalo ir impe
rializmo interesus. Juk kaip 
tik to ir pabijojo Hitleris, 
kai jis atsisakė pildyti 
Chamberlaino ir Daladierio 
kurstymą pulti Sovietų Są
jungą po Municho sutar
ties.

Kaip prieš kelis mėnesius Amerikos 
spauda kalbėjo už šios šalies nesikišimą 
į karą, taip dabar veik išimtinai ji visa 
veda agitaciją už karą. Tam tinka vis
kas: tai “vokiečiai žiaurūs”, tai jie “civi
lizacijos priešai.”

Mes jau daug, kartų pareiškėme, kad 
kiekvienos šalies imperializmas yra plė
šikiškas ir barbariškas. Tokis jis yra 
Anglijos, Francijos, Vokietijos ir Ita
lijos. Visi jie plėšikai. Visi turi tikslus 
tik pavergti kitas tautas ir pasaulyj 
viešpatauti. Ir mes sakome, kad jokiame 
atsitikime Amerika neturi eiti vienai im
perialistų grupei padėti nugalėti kitą. 
Jungtinės Valstijos turi būti neutrališ- 
kos. Žygiai, kurie velka mūsų šalį į karą, 
turi būti sulaikyti.

Roose velto administracija atvirai at
sistojo Anglijos ir Francijos pusėje. Už
drausta kariaujančių šalių laivams per 
300 mylių priplaukti prie Amerikos. Vo
kietijos laivai Amerikos nepasiekia. Bet 
ne taip yra su Anglijos ir Francijos. Jų 
ginkluoti laivai, su didelėmis kanuolėmis, 
atplaukia į Jungt. Valstijų prieplaukas, 
kaip į savo. Harrisone, N. J., nesenai 
pastatė ant eilės Anglijos prekybos laivų 
Amerikoj gamintas 6-ių colių kanuoles. 
Anglijos karo laivai atplaukia į Jungt. 
Valstijų prieplaukas ir čia pasiima sau 
reikmenų, kaip savo bazėj. Amerikos ka
ro fabrikai dieną ir naktį dirba Angli
jai ir Francijai ginklus ir amuniciją. To
kis mūsų “bepusiškumas!” O tai velka į 
karą.

Bilionai dolerių skiriami karui. Roo- 
seveltas pareikalavo 50,000 karo orlaivių. 
Mano greitai paskirti $360,000,000 nau
jų fabrikų budavojimui, kuriuose statys 
orlaivius. Pulk. F. H. Miles, vedėjas Ar
mijos Instituto, reikalauja karo reika
lams paskirti net $10,000,000,000 (de
šimts bilionų dolerių).

Organizuojasi šaikos neva kovai prieš 
“parašiutistus” ir “neištikimus elemen
tus”. Georgia gubernatorius Rivers iš
leido atsišaukimą organizuoti “prieš pa
rašiutistus grupes”, kongresmanas May, 
demokratas iš Kentucky, to paties rei
kalauja. O tos grupės bus nukreiptos 
prieš darbininkų organizacijas, streikie- 
rius, visus pažangius žmones, nes Ame
rikai joki parašiutistai negrumoja.

East School, Long Beach, Long Islan
de, sulaikė vokiečio kompozitoriaus 
Wagnerio operą “Lohengrin,” kuri ten 
turėjo būti vaidinama birželio 18 dieną, 
nes sako: “Amerika iki tos dienos jau 
bus kare su Vokietija, tai negalima vo
kiečio operą vaidinti.”

Prie karo prisirengimas eina visais 
garais. Darbininkiškos organizacijos, vi
si piliečiai, kuriems brangi taika, laisvė, 
kurie nenori būti aklais įrankiais kapi
talistų rankose, turi kelti protesto balsą 
prieš karą. Organizacijos, masiniai su
sirinkimai, turi priimti rezoliucijas už 
taiką, prieš kišimąsi į karą ir jas siųsti 
prezidentui.

Sako, kad taip ir atsitiko, Anglija, 
Belgija ir Francija sukoncentravo svar
biausias jėgas Belgijoj, o ant Maginoto 
Linijos paliko rezervus. Vokiečiai pasi
naudojo proga, pralaužė Maginoto Lini
ją ir ne tik pasiekė Anglijos Kanalą, bet 
apsupo apie milioną francūzų, belgų ^ir 
anglų kareivių. Jeigu jie juos suims, ar
ba privers bėgti į Angliją per kanalą, 
tai Francijai ir Anglijai bus baisus smū
gis. Ir Maginot Linija sulaužyta ir vo
kiečiai pasiekė Anglijos kanalą!

Eina girdai, kad Francija labai ne
patenkinta Anglijos taktika. Žinoma, tuo 
kartu kalbama, kad Francija ir Anglija 
laikysis išvien iki galo. Bet istorija daug 
atsitikimų žino, kada Anglija išduodavo 
Franciją. Versailės sutartį Francija gy
nė, o Anglija padėjo Hitleriui ją laužyti.

Ir mums atrodo, kad jeigu tik Angli
ja pamatys, kad jai labai blogai, kad ji 
gali Francijos lėšomis išsigelbėti, kaip 
nors mažiau nukentėti, tai būkime tikri, 
kad Churchilai nepasigailės Francijos. 
Tas patsai gali atsitikti ir iš Francijos 
pusės.
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ęupūę kasa kelius per dykumas, j kalnus, kuriuose yra gamtos tur- 
Chinijai karą vesti prieš japonus įsiveržėlius.

Chinijos jauni 
tų, reikalingu

• ... •

Anglija ir Francija “Ne
perskiriamos"

Anglijos ir Francijos valdonai, kurie 
ąbieji turi milžiniškas vergų kolonijas, 
kurie abieji yra imperialistiniai, pereita
me ir dabartiniame kare eina išvien pe
tys petin. Vokietijos imperialistai yra to-

“Viskas Sulyg Plano"
Skaitant oficialius Anglų pranešimus 

ar tai iš Norvegijos, ar iš Belgijos, vis 
randame: “viskas tvarkoj,—atlikome su
lyg plano.”

Bet kokis gi tas planas? Suplanavo 
statyti minas Norvegijos vandenyse, lau- 

. žyti šalies neutralitetą. Tas atvedė ten 
prie karo su Vokietija. Tada “sulyg pla
no” pasiuntė Norvegijon armiją, bet ta 
armija buvo prastai išlavinta, dar pras
čiau apginkluota, o kovoj pasirodė visai 
netikus. Tada vėl “sulyg plano” pasi
traukė.

Holandijoj ir Belgijoj vėl anglai ka
riavo “sulyg plano.” Kiekvienas jų pra
nešimas iš Belgijos baigiasi: “Pasitrau
kėme gerai, sulyg plano.” Atrodo, kad 
nieko kito ir neturi Anglija, kaip tik 
“sulyg plano” bėgti. Jau net įkirėjo 
kiekvieno nepasisekimo padengimas ta 
fraze.

David Lloyd George ir piktai purtosi. 
Jis aną kartą sakė, kad niekas netikės 
Anglijos oficialiams pranešimams po 
Norvegijos “pergalių.” Dabar jis rašo, 
kad Anglijos pralaimėjimas Norvegijoj 
“visai supurtė anglų visuomenės savimi 
pasitikėjimą.” L. George mano, kad lai
mingi bus talkininkai, jeigu jie galės pa
sivyti Vokietiją tankų, orlaivių ir kanuo- 
lių srityj, tai tik tada galės lygiomis ka
riauti. Jis pasitiki, kad tame talkinin
kams pagelbės Amerika.

Dabartiniai įvykiai vėl mums primena 
pareiškimą Molotovo. Kada pereitais 
metais Anglija ir Francija juokus krėtė, 
kada nei į šį nei į tą pavertė derybas 
Maskvoj, tai Molotovas pareiškė, kad So
vietų Sąjunga stipri, galinga, rimta ša
lis ir kaipo su tokia ir reikia skaitytis. 
Tada Lloyd George- smarkiai kritikavo 
Anglijos valdžią, kad ji netikusiai atsi
nešė linkui Sovietų, kad nemokėjo pada
ryti draugingos sutarties.

Vėliau Molotovas sakė, kad Anglijos 
ir Francijos planai supjudyti Sovietus su 
Vokietija nepavyko. O. kas dėl jų karo, 
tai pareiškė: Pažiūrėsim, kaip jūs ka
riausite !

LIETUVOS ŽINIOS
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Kaunas. Berlyno univer
siteto technikos fakultete iš
laikė karo ir prekybos laivų 
statybos priešdiplominius ek- 
zaminus lietuvis Leopoldas 
Balsys. Prie tokių ekzaminų 
iš viso buvo prileisti tik 40 vo
kiečių ir 1 lietuvis. Balsys pa
kviestas profesoriaus Hornu 
asistentu. —Batvijos jūrų mo
kykloj baigiamuosius ckzami- 
nus išlaikė keturi lietuviai: 
Ignas Dzikas, J. Teleiša, S. Ri- 
mavičius ir A. Krukonis.

Kaunas. — Latvių laivas, 
vežęs Lietuvos gumos išdirbi
nių fabrikams “Inkarui” ir 
“Gumai” žaliavą, užplaukęs 
ant minos paskendo, tačiau 
dalis prekių, jų tarpe ir lietu
viškiems gumos fabrikams 
vežtoji žaliavos dalis išgelbė
ta. Vėl praėjo ilgas laikas, 
kaip iš Amerikos nebegauna- 
ma jokio pašto.

Kaunas. — Latvijoje šiemet 
mirė 4 lietuviai kunigai: dek. 
Mačiukas, kleb. Bružas, kun. 
D. Taujenis ir kleb. A. Pabar
ei us. Visi jie buvo gimę Lietu
voje, bet buvo paskirti dirbti 
Latvijos lietuvių parapijose.
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VAISTAS PLIKEI | “CUKRELIS”
Lietuvoj ir Amerikoj 

esame girdėję pasakoji
mų, kaip sacharinas, arba 
“cukrelis” (cheminis cuk
rus) esąs kenksmingas 
sveikatai. Taip sakydavo ir 
vadinami “žinovai.” Bet jie 
nebuvo tą dalyką ištyrę.

Neperseniai buvo pada
ryti platūs “cukrelio” - sa
charino išbandymai Vokie
tijoj. Jis išbandytas ant gy
vulių, ir atrasta, jog cuk
relis sveikatai visiškai ne
kenkia.

Paskui ir Amerikos che- 
sachanną ir

Būna atsitikimų, kad 
žmonės nuplinka tik tūlam 
laikui, bet jeigu jų maistas 
būtų netikęs ir gyvenimo 
sąlygos abelnai blogos, jie 
galėtų liktis amžinais pli
kiais.

Augint nusmukusius plau
kus tokiuose atsitikimuose 
geriausias maistas ir vais
tas yra vitaminas B-2, ki
taip vadinamas riboflavin.

Šio vitamino yra kviečių 
branduoliuose ir kepenyse. 
Valgant čielus kviečių grū
dus, ypač nevirtus (sakysi-,
me, išmirkytus), galima mikai ištyrė 
greičiau ataugint plaukus, taipgi pripažino, kad jis ne- 
kurie buvo pirm laiko ap
leidę galvą ir palikę ant jos 
“mėnulį”. Aišku, jog šis vi
taminas tarnauja ir išlaiky
ti plaukus ant makaulės.

Taip raportavo daktarai 
George Clinton Andrews ir 
A. Brooks Alshier suvažia
vime New Yorko Valstijos 
Gydytojų Susivienijimo ge
gužės 6 d. šiemet New Yor
ke.

Vitaminai B ir B-2 taipgi, 
tarnauja kaip gyduolės nuo 
plėtmų-dėmių ant veido, j 
nuo “brizgančių” i__ ..
lūpų ir pagelbėja kaipo vai-1 ve^ul susieikvoja. 
štai nuo eczemos kai ku
riuose atsitikimuose; 
ypač naudingi nėščioms mo
terims. —N. M.

kenksmingas ir kad taria
mi jo pavojai buvo tik įsi
vaizduoti. —N. M.

Gazolinas iš Geso
valstijose 

gaut 
žibina- 
tai va- 
gesas.

Kai kuriose
Amerikoje galima 
daugius naturalio 
mojo geso iš žemės; 
dinamas methane
Per metus galima būtų 
gaut bent bilioną kubiškų 
pėdų tokio geso šioje šaly- 

nosiu ir 0 dabar 90 procentų jo V 1 . • • • -i •

Napoleono Niežai

Tas gesas labai tiktų ga- 
jie mint aukštos rūšies gazoli

ną iš jo, kaip neseniai pra
nešė profesorius Aristid V. 
Grosse suvažiavimui Ame
rikos Chemikų Draugijos.

Napoleonas, garsus fran
cūzų imperatorius-kariau- 
tojas, laikydavo dešinę ran
ką užsikišęs už brusloto, 
kada jis bet kur viešai ro

Kiek Senas Greitraštis
Tikros datos nežinome,

dydavosi. Tokiuose atsitiki- tačiau faktas yra, kad grai- 
muose jis laikydavo kairęI kas Ksenofonas, sėdėdamas
ranką už nugaros. Taip 
Napoleonas yra piešiamas 
visuose paveiksluose.

Daugelis žmonių many
davo, kad Napoleonas, gar
siausias francūzų valdovas, 
(nors italų kilmės), taip 
laikydavo rankas iš “man- 
drumo,” jie manydavo, kad 
Napoleonas tuom lošdavo, 
idant žmonės matytų, kad 
jis skirtingai laiko rankas 
negu kiti.

Bet tikrumoj reikalas 
vertė Napoleoną laikyti vie
ną ranką už brusloto iš 
priekio, o kitą užpakalyje. 
Jam reikėjo kasytis, kaip 
sako dr. R. Friedman, me
dicinos profesorius Temple 
Universitete, Philadelphi- 
joj. Napoleonas turėjo sa
votiškus niežus. Tai niežai, 
kurie atsiranda pas ner- 
vuotus, protiniai greitus, 
nekantrius ir labai veiklius 
žmones, sako tas profeso
rius. Tokie niežai jau se
niai žinomi medicinos mok
slui ir vadinasi “dermati
tis herpetiformis.”

BEDUINŲ ARABŲ VES
TUVIŲ VALGIS

Beduinų vedybose Pales
tinoje patiekiamas sve
čiams keptas kupranugaris 
(verbliūdas). Jame yra dvi 
keptos avys; avyse yra po 
keletą keptų viščiukų; kiek
viename viščiuke yra kep
ta žuvis; keptoje žuvyje 
yra keptas kiaušinis... Be 
tokio kepsnio beduino ve
dybos nebūtų vedybos!

Plieninių Įrankių Artavojimas-Grūdinimas NAUJA DARŽOVĖ

prie savo mokytojo Sokra
to kojų, čia pat pasidėjęs 
vaškuotas plyteles, rašė jo
se kaž kokiais stenografiš- 
kais greitraščio ženklais. 
—Sokratas mirė apie 2,340 
metų atgal.

Cicerono garsios kalbos 
nebūtų mūsų pasiekusios, 
jei jis nebūtų rašęs jas 
greitraščio pagalba.

Sako, senovės Romoje 
stenografija buvo plačiai 
vartojama. Cicerono bičiu
lis išlaisvintas vergas Mar
kus Tullius Tiro, pasak is
torikų, išradęs tam tikrą 
sutrumpintą raštą, kurį pa
vadintume stenografija, 
apie 2,000 metų atgal.

Bet taip pat yra davinių, 
kad dar prieš to romėno 
Tiro laikus senovės graikai 
vartoję greit’raštį, ir jų 
trumpraščio pavyzdžių yra 
.Vatikano Muziejuje Romo
je, Paryžiaus Nacionalėje 
Bibliotekoje ir Britų Mu
ziejuje Londone. —L.

Daugiau Lietuviškų Pamal
dų Vilniaus Bažnyčiose

Vilnius, gegužės 21 d.—Į 
tikinčiųjų lietuvių pageida
vimus Vilniuje, pagaliau, 
pradedama atsižvelgti. Sek
madieniais, be šv. Mykolo 
bažnyčios, lietuviška suma 
laikoma katedroje, šv. Jo
kūbo, šv. Dvasios ir Kalva
rijų bažnyčiose.

Popiežiaus atstovas Cen- 
toza rodo lietuvių reikalų 
supratimą.

Plieniniai įrankiai ar dir
biniai grūdinami (artavo- 
jami), kuomet jie yra vi
siškai baigti gamint. Po už- 
grūdymo kiekvienas išdir- 
binys sunkiai duodasi pa
prastu būdu’ apdirbamas. 
Galima tik įvairiais šlifavi
mo būdais baigti apdirbimą.

Grūdinant gaminius, ku
rie susideda iš dviejų sluok
snių, kaip plieno ir geležies, 
pav., medžio kaltai, oblių 
geležis, plūgų noragai ir tt., 
reikalinga prieš kaitinant 
grūdinimui, pakaitinti ir 
kiek užlenkti į tą pusę, ku
rioje yra geležies sluoksnis. 
Vykstant staigiam tempe
ratūros pakitėjimui, aušini
mo vonioje, gaminys savai
me atsilenks į taisyklingą 
formą.

Esant reikalui gaminį už- 
grūdyti keliose vietose, rei
kalinga imtis pagelbinių 
priemonių; grūdinamosios 
dalys ar vietos padengia
mos storu molio sluoksniu, 
azbestiniu audeklu ir lai
kas nuo laiko drėkinamos 
—šaldomos. Molis turi būti 
švarus. Taip padengta da
lis nekais, ir užgrūdinimo 
nebus.

i
Grūdinamuosius gaminius 

reikalinga kaitinti iš leng
vo ir vienodai. Kaitinimui 
dėt tik į įsidegusi žaizdrą. 
Geriausia grūdinimo dar- 

! bus atlikti medžio anglimis. 
Nuo staigaus ir nevienodo 
kaitinimo, medžiaga nusto
ja atsparumo.

Mažus .dirbinius reikalin
ga kaitinti mažoje ugnyje 
arba ant spiritinės ar lita
vimo lempos. Mažiems ga
miniams kaitinimo tempe
ratūra turi būti nuo 345— 
360 laipsnių pagal šimta- 
laipsnį gradusninką, tada 
metalo spalva raudona. Di
delius gaminius reikalinga 
kaitinti iki šviesiai vyšni
nės spalvos, temperatūra 
būna nuo 721—900 laipsnių. 
Geležies ir vario išdirbi
niai šviesiai raudonos spal
vos turi temperatūrą 1,000 
—1,200 laipsnių pagal tą 
gradusninką.

Grūdinamajam dirbiniui 
aušinti vartojama daug 
įvairių sąstatų vonių. Nuo 
vonių sąstato daug pareina 
ir kietumo laipsnis, nes jos 
skirtingai veikia metalus.

Keisdami aušinimo vonių 
sąstatus, galime prisitaiky
ti prie apdirbamosios med
žiagos ir darbo reikalavi
mų. Paprastus daiktus ar 
įrankius geriausiai aušinti 
vandens vonioje. Toks auši
nimas turi būti atliktas po 
čiaupu arba pilant vandenį 
per tinklelį. Vanduo turi 
būti ne šaltesnis, kaip 15— 
20 laipsnių C. Nuo šatyo 
vandens metalas apsitrau
kia oro burbuliukais.

Aušinamosios vonios van
duo turi būti švarus, ge
riausiai lietaus arba upės. 
Labai mažus daiktus aušin
ti vandens vonioje nevisuo- 
met galima, nes nuo stai
gaus temperatūros pakitėji
mo dažnai susilanksto. Grū
dinant plonas plokšteles, 
prieš dedant į vonią, reika
linga suspausti tarp plones
nių plokštelių, nes nesu
spaustos susilanksto. Labai

mažus dirbinius, išėmus iš 
ugnies, nededama į vonią, 
bet aušinama ore, sukant 
apie jų ašis. Ilgus ir plonus 
gaminius į aušinimo vonią 
dedama statmenai ir vidu
ryj. Tokius dirbinius, ku
rių vienas galas yra stores
nis, storąjį galą dedame į 
vonią pirmiau ir palaukti, 
kol truputį atauš, priešin
gai nevienodai užsigrūdins.

Aušinimo vonioje visi 
daiktai turi būti judinami, 
nes priešingai apsitraukia 
oro burbuliukais, kurie 
trukdo normaliam aušimui. 
Grūdinimui svarbu, kad

dirbinys butų greit įdėtas į 
aušinimo vonią.
Aušinimui Vartojamų 

nių Sąstatai ir Jų 
Vartojimas

1. —Vanduo parūkštintas 
azotine arba sieros 
m i, arba pasūdytas 
mąja druską, tinka 
mui gaminių, kurie 
atlaikyti smūgius,
kirvių, medžio kaltų ir pa
našiai. Tie skiediniai greit 
aušina metalą ir duoda di
delį atsparumą.

2. —Muilinis vanduo t. y. 
muilas ištirpintas vandenyj,

Vo-

rūkšti- 
valgo- 
aušini- 

turės 
pav.:,

SMĖLIO JOROS-DYKUMOS

stengiasi vėl
perbristi šią

Sven Hedino karavano 
varpeliai ne be reikalo išvi
liojo visus miesto gyvento
jus, kai jis anksti rytą iš
vyko į dar jokio žmogaus 
kojos nepaliestus smėlio 
plotus, nes jie . skambėjo, 
tarsi pranašaudami didžią 
nelaimę ir iš anksto skelbė 
jų mirtį.

Ta ekspedicija tikrai žu
vo; išsigelbėjo tik pats He- 
dinas su savo pora tarnų. 
Ši šiurpi tragedija atsitiko 
vien dėl vandens stokos. 
Palydovas, kuriam buvo pa
vesta rūpintis vandeniu, są
moningai jo paėmė perma- 
žai, bet likimas jo irgi ne
aplenkė—jis žuvo klaikiose 
troškulio kančiose, kaip ir 
visi kiti palydovai. Net gy
vulių kraujas, kuriuo jie 
mėgino pratęsti savo gyvy
bę, nieko nepadėjo.

Sven Hedinas šiaip taip 
dašliaužė iki tolumoj dunk- 
savusio miško, ir jame rado 
dumblino vandens, kurio 
pats parkritęs prisigėrė, ir 
paskui, nusiavęs batus, juos 
prisėmė ir grįžo pas kara
vano likučius. Bet atgaivi
no tiktai du—kiti buvo mi-

tinka grūdinimui spyruok
lių, juostinių pjūklų ir t. t. 
Toks tirpinys sumažina 
kietumą ir priduoda gami
niui lankstumo.

3. —Tirpinys terpentino ir 
kalifonijos, kaip aušinimo 
vonia, vartojama grūdini
mui gaminių, iš kurių rei
kalaujama didelio stiprumo, 
pav., metalo grąžtams, 
geležies pramuštuvams ir 
panašiai.

4. —Gyvasis sidabras, kaip 
aušinimo vonia, vartojama, 
kur reikalaujama didelis 
stiprumas ir aštrumas, bet 
dėl brangumo vartojama 
tik gydytojų chirurginiams 
įrankiams grūdyti. -

5. —Avių taukai, ropių 
alyva, žibalas, tepalas, su
spaustas* oras tinka aušini
mui: tekinimo peilių, meta
lo kirstukų, prietraukoms 
ir kitiems panašios paskir
ties įrankiams.

Po grūdinimo reikalinga 
gaminius nuplauti šaltame 
vandenyje. Nuplovimas tuo 
atveju, kada aušinimas bu
vo. atliktas parūkštintose 
voniose. Nenuplauti gami
niai tuojau pradeda rūdyti.

“Darbo Praktika”.

GAMTA ATIDENGĖ 
ŽMOGŽUDĮ

ke-

di- 
dy- 
pa-

Nedidelio žemės rutulio 
sausumos plotas (149 milio- 
nai ketvirtainių kilometrų) 
dar ne visas apgyventas ir 
išnaudojamas. Jame pakri
kai išsimėtę ledynai, snie
gynai, uolynai ir dykumos. 
Tačiau niekur nėra taip 
baisi ir nepereinama žmo
gui gamta, kaip karščiu al
suojančios dykumų sritys. 
Per tūkstančius metų saulė 
kepina it sniegą baltą smė
lį, o vėjas jį žarsto ir kilno
ja iš vietos į vietą. Jokia 
gyvybė neišdrįsta ten 
skverbtis ir trukdyti šėls
tančią gamtą. Jei ant aukš
tų kopų kartais pasirodo 
menkutis žmonių ir kuprių 
/verbliūdų) karavanas, tai 
'jis greitai 
pranykti ir
pavojingą smėlio jūrą. Var
gas tiems, kurie dykumoje 
paklys ar užtruks. Pakilusi 
jėga sumaišys dangų su že
me, dieną su naktimi, ir 
kiekvienas drąsuolis taps 
gamtos auka—smėlis jį pa
laidos, vėjas vėl atkas, sau
lė sudžiovins, o laikas nu- 
ardys mėsas nuo kaulų ir 
išsklaidęs jas pavers į dul
kes. Tik balti kaulai, kiek 
lėčiau' irdami, kels išgąstį 
kitiems, reikalo verčia
miems čia pasirodyti 
liauto jams.

Pasaulyj yra keletas 
dėlių ir daug mažesnių 
kūmų. Kai kurios jų
kraščiais apgyventos ir ma
žėja, nes žmogus dirbdamas 
laukams užgriebia vis di
desnius ir didesnius tuščius 
žemės gabalus. Kitos gi dar 
mažai ištirtos, paslaptingos 
ir pavojingos, pasijungusios 
vėjus, kasmet į kraštus at
neša milžiniškus smėlio kie
kius ir jais padengia der
lingas dirvas. Žmonės nuo 
jų bėga lyg nuo nelaimės. 
Prie tokių priskiriama dar 
tik prieš pirmąjį pasaulinį 
karą garsaus keliautojo 
Sven Hedino ištirtoji Tak
ia Makano arba Gobi dy
kuma. Joje, manoma, yra 
mongolo - užkariautojo Ta- 
merlano kapas, kuriame su
slėpti neįkainojami turtai. 
Pati dykuma yra tuščiausia 
visame pasaulyje, nes joje 
neauga joks augalas nei žo
lelė. Smėlio kopos siekian
čios iki 40—60 metrų aukš
čio kaitaliojasi su tokio pat 
gylio duobėmis. Ir taip visą 
laiką. Keliauti labai sunku, 
o baisus . saulės svilinimas 
nepakenčiamas.

kaktusai, 
paviršius 

vaškine 
kaitinant

Pietų Amerikos Andų 
kalnyne yra Atakamos dy
kuma. Nors ten taip pat 
negyvena nei žmonės, nei 
gyvuliai, bet tai jau nėra 
smėlio dykuma. Daug kur 
auga šiurkščios žolės ir di
džiuliais spygliais apsigin
klavę plačialapiai 
agavos. Jų lapų 
padengtas stora 
plėve, kad saulei
lapai neišgarintų sunkiai 
šaknų pasiekiamą vandenį.

Atakamos dykumos pa
kraščiais kasama salietra, 
kuria tręšiami ir Lietuvos 
laukai. Ten ji randama že
mėje ištisais klodais. Tūks
tančiai žmonių ją iškasa, iš
kelia žemės paviršiun ir ek
sportuoja į visus žemės ru
tulio kampus. Atakama tik 
paviršiuje dykuma; po že
me ji slepia didelius gėry
bių išteklius.

Tik mūsų Europa jokių 
tyrlaukių, jokių dykumų 
neturi. Bet kur čia jos ir 
beišsitektų, jei tokiame ma
žame plote gyvena 526 mi- 
lidnai žmonių. Sudėjus visų 
likusių žemynų gyventojus 
(be Azijos) iki Europos 
skaičiaus dar trūktų 100 
milijonų, o plotu anie žemy
nai net aštuonis kartus di
desni už Europą.

—VI.

Amerikietis daržininkas 
G. H. Chisholm taip “su
kryžiavo” sėklas bulvės ir 
tomeitės (pomidoro), kad 
išvystė naujos rūšies daržo- • 
vę, kurią pavadino topato.

Paprastoj bulvėj yra 
daug krakmolo, o jis tuki- 

J na žmones linkusius į rie
bumą. Topato gi turi ne- 
perdaug krakmolo, ir šioje 
naujoje daržovėje yra vita- 
miniškų tomeitės gerumų.

Kai kurie moterų dailin
to jai jau pataria, kad no
rinčios sulaibėti moterys 
valgytų topatas vietoj bul- 
vių. —P.

Anatolijoje, Turkijoje, 
vienas ūkininkas buvo atsi
gulęs ties vienu krūmu snu
stelėti, kaip jį pažadino 
mirtinai išsigandusio žmo
gaus balsas: “Dėl Dievo, 
Kjasim, pasigailėk manęs! 
Aš tai vėl sutvarkysiu tes
tamentu...” Po to pasigir
do tik šiurpus šniokštimas 
ir pagalios viskas nutilo. 
Ūkininkas išsigandęs iš- 
griozdė visą apylinkę, nes 
atrodė, kad balsas buvo čia 
pat, jieškodamas lavono, 
bet niekur nieko nerado. 
Apie įvykį pranešė polici
jai.

Kitą dieną, už dviejų ki
lometrų nuo ūkininką iš
gąsdinusio krūmo, kalno 
lindynėje buvo rasta negy
vas dr. Omaras Caidamas. 
Caidamas buvo pasmaug
tas. Policija suėmė jo sū
nėną Nurį Chalibą, kuris 
iš nužudyto dėdės prieš ke
letą , dienų griežtai reikala
vo pinigų. Dr. Caidamas at
sakė, kad jam verčiau duo
siąs rykščių, o ne pinigų. 
Kadangi dėdė buvo labai 
turtingas, tai pdlicija manė, 
kad sūnėnas jį nužudė'no
rėdamas paveldėti turtą, 
tuo labiau, kad Nuri Chali- 
bas ruošėsi vesti Feridą 
Haver.

Šių kaltės įrodymų polici
jai pakako nusiųsti Chalibą 
į kartuves, nors tas Alachu 
-Dievu prisiekė, kad esąs 
visiškai nekaltas. Jam neti
kėjo, o be to, kas nors turė
jo būt kaltas, kadangi ne
nubausti prasiženg imai 
gimdą naujus prasižengi
mus.

Ferida Haver visais bū
dais rūpinosi išvaduoti savo 
sužadėtinį, nes buvo tikra, 
kad jisai nėra kaltas. Jos 
svarbiausiu liudininku bu
vo tas ūkininkas, bet tas 
teismas jo nenorėjo pripa
žinti, nęs jisai nuo įvykio 
vietos buvo už dviejų kilo-

Neblizgą Langai
Kai kur krautuvių lan

guose yra įgaubti stiklai; 
tada stiklas neblizga ir 
daiktas už lango taip aiš
kiai matyt, lyg kad stiklo 
visai nebūtų.

Bet toliau nereikės įgaub
tų stiklų, norint, kad žmo
nės per langus aiškiausiai 
matytų. Paskutiniame su
važiavime Amerikos Che
mikų Draugijos Bostone 
buvo parodytas naujas, pui
kiai peršviečiamas skystis, 
kuris pašalina stiklo blizgė
jimų ir panaikina bereika- 

i lingus atspindžius. Tuom 
' skysčiu sutepus stiklą, pas
kui skystis tvirtai sukietė
ja ir nenusiplauna, ir rodo., 
daiktus už stiklų taip aiš
kiai, tartum visai stiklo ne
būtų. —J. K.

Nervų Ramintojai
Amerikietis nervų ligų 

specialistas prof H. L. Hol
lingsworth atrado, jog ner
vų ramintojai yra ir tokie 
dalykai, kaip rūkymas, me
zgimas, švilpimas, dainavi
mas, raukymasis, pirštais 
“barabanijimas” į stalą ir 
tt. Bet, pasak jo, “čiugu- 
mės” čiaumojimas tai esąs 
vienas iš geriausių nervams 
ramintojų.
metrų ir bent šniokštimo 
negalėjo girdėti. Ginybos 
advokatas pareikalavo ap
žiūrėjimo vietoj. Kada tei
sėjai susirinko prie ūkinin
ko nurodyto krūmo, tai nu
sigandę išgirdo aiškų balsą: 
“Dėl Dievo, Kjasim, pasi
gailėk manęs! Aš tai vėl su
tvarkysiu testamentu...”

Tuos žodžius nužudymo 
vietoje pakartojo kaltina
mojo sužadėtinė ir juos tei
sėjai išgirdo, nes vietovė 
gerai perdavė aidą, kuris 
buvo girdimas tik ties ta 
vieta. Nebuvo dabar jokios 
abejonės, kad ūkininkas 
girdėjo visą pasmaugimą ir 
žmogžudžio pavardę. Išaiš
kinta, kad tuo laiku’slapta 
ten atvyko kitas sūnėnas, 
laidokėlis, Kjasimas, kuris, 
ir padarė nusikaltimą. kho- 
niso ausis išgelbėjo nekal
tą žmogų. —L.

Tai ne Generolą Giraudą 
Vokiečiai Suėmė

Berlin. — Iš “pataisyto” 
vokiečių pranešimo matyt, 
kad vokiečiai, sumušdami 
9-tą francūzų armiją, suė
mė ne generolą H. Girau
dą, o “kokį kitą” francūzų 
generolą.
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Youth of New York Discuss War 
And Unemployment at Congress

New York’s young people will 
make audible at this crucial period 
their attitudes on war and unem
ployment when about 1,500 delegates 
representing 100,000 young people 
meet in the Congress of Youth, Fri
day, Saturday and Sunday at Mecca 
Temple, 130 W. 56th St., under the 
auspices of 
gress.

Having as 
to Jobs,” the
open on Friday evening with a mass 
rally to be addressed by Michael 
Quill, International president of 
Transport Workers Union, who 
speak for John L. Lewis; and 
Max Yergan, president of the
tional Negro Congress. Jack McMi
chael, National Chairman of 
American Youth Congress, will 
side.

Mrs. Roosevelt Will Speak
The three-day sessions will

outstanding leaders in American life 
throughout its deliberations. Harry 
VAn Arsdale, Jr., business manager 
of Local Union No. 3 of the Inter-

American Youth Con-

its theme ‘‘The Road 
Congress of Youth will

the 
will 
Dr. 
Na-

the 
pre-

hear

national Brotherhood Electrical 
Workers, Ben Gold, International 
president of the Fur Workers Uni
on, and other heads of trade unions 
under federal indictment or up for 
trial, have been invited to attend 
and address the sessions Sunday.

The sessions will be divided into 
three major panel discussion on (1) 
A Job for Every Young New York
er; (2) How Young People Can 
Keep America Out of War; (3) Ci
vil Rights for All. Group meetings 
will supplement these panel discus
sions and are planned accordingly 
for students, settlement youth, trade 
unionists, social club members, reli
gious young people and leaders of 
community councils.

Liths Participate
A number of Lithuanian youth 

from choruses and fraternal clubs 
in the New York area will be pre
sent. Among those elected to re
present their clubs will be Helen 
Baltrušaitis, Emily Klimas, Stanley 
Zainkauskas and Aldona Bernotą.

y&v'w^it
500 Scientists Urge Peace for 
U. S. in Letter to President

NEW YORK.—Five hundred sci
entists today urged the preserva
tion of peace for America and the 
bringing of peace to the xVorld in a 
letter to President Roosevelt.

Wilmerding Lith
Picnic June 9

Financial Int

Two Nobel prize winners signed 
the peace resolution which went to 
the President—Dr. Arthur Comp
ton, physicist at the University of 
Chicago, and Dr. George Whipple, 
dean of the School of Medicine of 
the University of Rochester. ;

The resolution, *>ent to the Presi
dent by Dr. Anton J. Carlson, pre
sident of the American Association 
of Scientific Workers, warned 
the entry of the United States 
the war would endanger 
gross of science.

The resolution stated in
“The futility of war is

clear to scientists, for war, 
method of solving human problems, 
is out of harmony with the ration
al spirit and objective methods 
science.

“Wherever objective analysis 
permitted ,the great advantage
peaceful procedure in the adjust
ment of conflict becomes obvious. 
Scientists deplore the fact that the 
fruits of their efforts are exploit-

ed for the ends of death and de
struction.

“Scientists know that democracy 
and freedom of thought which are 
precious to us both as citizens and 
as men of science, arc endangered in 
the emotional turmoil which ac
companies war. ^The continuence of 
progress now largely depends upon 
the scientists of the neutral 
tions.
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Lith-English 
Self-Instructor

Kashkevich.

speak and 
Lithuanian!

by Dr. 
256 pa£es. 
Learn to 
read in
Order your copy of 
this valuable book. 
$1.25 in advance.

to be published in July by 
Lithuariian Daily Laisve 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

For Grads: A Diploma and Gun; 
Army Tries to Enlist H. S. Kids

SACRAMENTO.—Army enlistment 
pleas are being handed. school kids 
with higher school diplomas it was 
learned here today.

Letters from Col. G. T. Perkings, 
chief of the Army’s San Francisco 
recuiting district, have been sent to 
a list of graduates whose names ha'd 
been given the army by their school 
principals.

The letter addressed to. these in
experienced youths, facing gradua
tion into unemployment 
follows:

made of the im- 
envisoned by Pre- 
that 
be

these high 
called upon 
their lives, 
snatching by

read as

The Lithuanians of Wilmerding 
have completed elaborate plans for 
their first picnic of the season. The 
affair will be held June 9th at 
Stepanics Farm Grove, Patton St., 
Wilmerding. Directional arrows will 
be posted so everybody from out of 
town will have no trouble finding 
the picnic.

Sports will prevail on this day, 
invitations have been extended to 
Ambrjdge Mushballers and North
side Belvederes Mushball team 
come out to test the 
the Wilmerdingers.

There will be plenty 
freshments .dancing to 
day most enjoyable.

Many Lithuanian clubs and organ
izations are contemplating on 
tending. So come 
Liths, we want to see 
to join in the fun.

A ground prize will 
and the Wilmerding
ball teams drawing will be executed 
that day.—Be seeing you at 
picnic.
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NEW YORK. — The American 
Council of the Institute for Pacific 
Relations in a statement issued this 
week on the spread of the war to 
the Dutch East Indies declared that 
“American interests in that area are 
possibly of greater weight in the 
shaping of our foreign policy than 
those anywhere else outside the 
Western hemisphere.

The statement called attention to 
the interests of almost all the major 
imperialist powers — Britain, the 
United States, German and Japan— 
in these brutally exploited colonies 
which lie
pines near the British base of Singa
pore.

Though 
islands are actually a financial colo
ny of British imperialism in alliance 
with the Dutch subsidiaries of the 
huge British trusts. These interests 
conflict with the large German in
terests there, as stated in the decla
ration. “While Dutch and British in
terests are closely intertwined, the 
German influence in the 
India has always been

The statement points 
that the islands have
urider the most rigorous martial law, 
with the Dutch Governor holding 
practically unlimited power. Several 
uprisings of the natives in the past 
decade have been brutally crushed 
by the Dutch rulers, who this week 
fled from Holland before the Ger
man advance into the Low countries 
of Western Europe.

American interest in the islands, 
the statement says, “is partly based 
on investments by U. S. firms in the 
Dutch East indies, especially in 
rubber plantations and oil fields.”

of

is 
of

na- 
Amcrican scientists can best 

fulfill their share1 of this 
ity if the United States 
peace.”

Others signing the
though Dr. Carlson stated in his 
letter to the President “thousands 
of our colleagues in science have had 
no opportunity to sign,” were:

Dr. Walter B. Canno, of Har
vard University; Dr. Edwin G. Con
klin and Dean Christian Guass, of 
Princeton University; Dr. Franz Bo
as and Dr. George B. Pegram, of 
Columbia University; Dr. Tracy J. 
Putnam of the Neurological Insti
tute; Dr. Thomas M. Rivers, of the 
Rockefeller Institute _for Medical 
Research; Dr. Harvey Fletcher, di
rector of the Bell 
ratories ;Dr. Bart 
vard Observatory, 
J. Yerkes of Yale.

War Propaganda 
A Real Danger

southwest of the Philip-

Telephone Labo
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Palisades Hike

energy 
to car-

was ameeting 
not because we 
activity, it was 
activity which

BROOKLYN, N. Y.—Up until this 
merry month of May, the BuiLDerS 
held meetings far into the night and 
planned for days chock full of act
ivity. At our meetings, everyone 
would greet suggestions of roller 
skating parties, moonlight outings, 
etc., with cries of enthusiasm and 
gteat joy. But alas and alack, when 
the date came for the outing, social, 
dr such, our enthusiasm and 
was all spent with none left 
ry out our plans!

This month, our 
long one again, but 
were planning much 
the fine quality of
kept us at the meeting. This is it:

May 26.—An outing to the Palis
ades. We will meet at Laisve at 9 
a. m. This is the third outing 
planned by the BuiLDerS, but the 
first to be carried out. — 
Ceding two were called off each 
time because of other affairs which 
always seemed just a bit more im
portant.) All attending this outing 
Will be sure to have a good time 
as there is a baseball field, nature 
trail, boating, a large playground, 
and last but not least, pure, fresh, 
no-where-else-to-be-gotten New Jer
sey air! So as you see, this will 
suit many a personality, no matter 
how individual one is.

May 29.-—The Young Men’s Lith
uanian Association is holding a Gay 
May Dance at the Grand Paradiso 
Bailroom, Brooklyn. The Builders 
have decided, unanimously, to at
tend this dance.

Since that is 
just put 
space -

I laugh
I laugh
I laugh
Gee, I must be nuts!
I’d better stop now, because 

anyone has been good enough 
read this far, he deserves something 

x,bętter! Em.

Petition Gov’t 
For 5-day Week

(The pre-

this
all the activity, I’ll 
one in to Jill

when I’m happy, 
all the time, 
when I’m blue;

up

if 
to

WASHINGTON, D. C.—Acting in 
the belief that working conditions 
In government should at least be on 
a par with those in private indus
tries, the United Federal Workers, 
CIO have embarked on a whirlwind 
Campaign to bring some 130,000 of 
Uncle Sam’s nephews under the five- 
day week.

The drive, centering on passage of 
the Mead Bill is taking .form of 
petitions on which 40,000 signatures 
have already been placed, UFWa 
leaders said. The bill would give 
government departments permissive 
power to institute the five day week 
provided no additional expenditures 

involved.

under Dutch rule, the

Netherlands 
substantial.” 
out further 

been placed

Joint Picnic by 
Two Choruses

time many

which the 
such short

things

chorus 
notice,

HAVERHILL, Mass.— Haverhill 
Laisves Chorus held its monthly 
meeting in its club rooms last Sa
turday, at which 
were decided.

The penny-sale 
held Sunday, dn
was a huge success. The credit for 
this goes to our committee who la
bored industriously and incessantly. 
Many contributions were received 
from chorus members and others. 
Our sincere thanks to everyone who 
helped us in any way.

This Saturday Laisve Chorus is 
going romantic. We’re all going to 
toast marshmallows and roast wie
nies by the light of the moon. In 
order to insure the success of our 
wienie roast, vVe have decided to in
vite Lowell Balso Chorus. So, if 
on Saturday, you have nothing to 
do, and you feel like moonlight and 
apple blossoms, come along with us 
and join in the fun.

After seeing how well the joint 
concert between the Lowell and Ha
verhill Choruses came out, we de
cided to hold a joint picnic with 
both choruses participating. We have 
picked out June 23 aš the big day. 
We will pass on the rest of the 
details to you later, so don’t forget 
to look for them. t

And a reminder to chorus mem
bers, we will again start practice 
for singing this Sunday at one 
SHARP.

—Virginia.

The Largest Mass Wedding

Germany and Italy did not inno
vate mass weddings. The 
mass wedding was held in 324 B. 
C. when 10,000 Macedonian soldiers 
of Alexander the Great 
10,000 Persian women at the same 
time.

largest

married

ANTI-LABOR LAW OUT

OAKLAND, Cal., May 20 (ICN.— 
Bowing to CIO efforts, which culm
inated in the U. S. Supreme Court 
order against anti-picketing ordin- 
ahces, Oakland city officials have 
thrown oirtvtti6iT''ant^picket’law;- •

“What do you suggest I have, waiter?” 
“A 60-day diet, Ma’am.”

r-

Philly LDSers 
Go to Bat

Youth Slaps 
At Jim Crow

PHILADELPHIA, Pa. — Here I 
am, back again, to announce that 
the Quakers (Philly’s LDS youth 

bat 
Bur-

division’s new name) arc at 
Again with another outing to 
holme Park.

26,’

us. The batters 
committee) are 
best to do so. 
many rooters, 

see us through.

York came to bat at 
not do so well. The 
their signals mixqd 
many errors, and the 
give much support.

in any sort of way, 
home run Johnny 
we thank him from 
our hearts for he 

useful hints on how

This coming Sunday, May
1940, is the day. Whether We make 
it a hit and run inning or not is 
up to every one of 
(that is the sports 
going to try their 
But we also need 
young and Old, to

The proceeds will go toward our 
fund to buy sports equipment which 
we need badly.

In Our last game When Johnny Or
man of New 
Phila. we did 
players got 
which caused 
rooters didn’t

We did not, 
begrudge the 
made. In fact 
thO bottom of 
gave us many
to produce a winning team.

Next time you come to Philly, 
Johnny, or perhaps when we will see 
you in New York this coming Au
gust, we will show you that the 
Keystone Quakers are the tops. 
This we promise.

—Sports Committee.

Four million bacteria live in one 
gram of soil! A typical bacterium is 

of an inch in width, and> 
of an inch in length. It can 
1,000,000 offspring in 10

1-50,000 
1-25,000 
produce 
hours.

A Crusade NetVs Agency dispatch 
from London says that British Jim 

challenged 
20-year-old

Crowism was rudely
when George Price, 
youth of Glasgow, Scotland, refused 
to fight for Britain on the ground 
that he had been discriminated 
against when he applied to join the 
British Navy and the Royal Air 
Force, according to testimony be
fore the Conscientious Objectors’ 
Tribunal.

This was said to have been the 
first case in England of a youth 
claiming exemption on the ground 
of color. Young Price, the son of a 
West Indian father and a Scot mo
ther, told the judges that the rea
son why he refused to register for 
the army was that at the outbreak 
of the war, he applied to join the 
tiavy, but was refused.

lie also told the judges he had 
applied to join the air force but 
Was again turned down because of 
his color.
lengc at British Jim-crow “demo
cracy” with the declaration that be
cause of his Jim-Crow experience 
he was determined “never to join 
up or serve with the British forces.”

He then hurled a chal-

THE FOVVErDulL MOLE
A powerful animal is the small 

Velvet-furred mole which eats its 
own weight in earthworms every 24 
hours and needs food every 3 or 4 
hours. With its powerful forefeet, 
it digs long, tortuous tunnels in the 
ground. Its strength is as great, 
in proportion to its sfee, as if a nor
mal man could lift more than 6,000 
pounds.

HIGH POINT, N. C.—Warning 
American workers to beware of be
ing frightened or stampeded by war 
propaganda, the Rev. J. Myers, in
dustrial secretary of the Federal 
Council of Churches, declared in a 
speech here last week that unem
ployment acts as a constant war 
danger.

Speaking at the Carolina-Virginia 
Workers’ Education Conference, Mr. 
Myers said that “governments which 
are unable to solve serious domest
ic problems arc always tempted to 
direct attention to possible foreign 
foes.”

Certain recent statements from 
high places in Washington, he said 
“make one wonder seriously if that 
is not beginning to happen here.” 
Urging the need Of solving the un
employment problem, Mr. Myers de
clared that it was our No. 1 public 
problem and that we must not 
diverted by war hysteria.

be

he
we

“Wc must stay out of war,” 
warned. “That is the only way 
can preserve our democracy and 
labor’s hard won freedom.

“For every war ‘to save demo
cracy’ even when ‘won,’ results in 
less democracy than before. In fact 
we should undoubtedly have a dict
atorship of our own.

“Only by remaining at peace shall 
wo bo able to preserve democratic 
institutions and be in a position to 
help rebuild a ruined world.”

Pointing out that national atten
tion is being directed not only to
ward Europe but “toward the Far 
East and the Dutch’ East Indies 
where 
that a 
capital 
called 
“refuse
endangered by gestures toward the 
Far East by< any administration, no 
matter how friendly to labor it may 
have

A number of Southern CIO mem
bers and officials attended the con
ference which was held under the 
auspices of the Southern Summer 
School for Workers directed 
Mrs. Louise McLaren.

newspaper reports indicate 
large amount of American 
is invested,” Mr. Myers 

upon American workers to 
to allow their lives to be

been in other matters.”
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______ ___  ____  „_____ scheduled 
to graduate in the near future, as 
one who might be interested 
and who, in his opinion, would 
qualified for an enlistment in 
United States Army. Therefore, 
the chance that you might be 
terested in the opportunities that 
arc offered by an enlistment, I am 
taking the liberty of enclosing pam
phlets, which will tell you briefly 
the advantages accruing to enlisted 
men in our modern Army.

“The strength of the Regular Ar
my is now set at 227,000 enlisted 
men. fcVacancies occur from time to 
time in various branches and at va
rious posts in the Ninth Corps Area, 
in Hawaii, the Philippines and the 
Panama Canal Zone. Qualified ap
plicants are, of course, accepted to 
fill these vacancies as they occur. 
The personnel of our modern army 
is a true cross section of the bet-1 lective Service Board of the Army 
ter class of American Youth. Only Į and Navy in 11 Western states, 
single young men of excellent cha
racter and reputation are desired. 
The Regular Army does not offer an 
Utopian life nor riches to young 
men entering its ranks, but does

“Your name has been 
me by the principal of 
school from which you are

in, 
be 

the
on 
in-

statistics and 
throwing the 
American en-

your choice, the recruiting repre
sentative will be glad to place your 
name on his waiting list and notify 
you when a vacancy becomes avail
able.”

No mention is 
minent prospect, 
sident Roosevelt 
school kids may
shortly to lay down 

News of this cradle 
the Army leaked out after a quick 
tour of Northern California by Ma
jor Lewis B. Hershey of War De
partment general staff in Washing
ton and draft expert.

Major Hershey visited Sacramento 
to survey population 
army machinery for 
draft into gear upon 
trance into war.

The major disclosed that there 
were 1,000 men now under training 
to organize draft com m i 11 e e s 
throughout the country in the event 
of war. The enlarged draft program, 
when put into effect, will require a 
personnel of 600,000 persons, he 
said.

“We figure it would take Just 30 
days to classify 12,000,000 men with
in four classes—those available for 
immediate service and those with 
occupational, dcpcndancy and phy
sical deference,” 
said.

Hershey then 
Francisco where 
ence on M Day
cussed with 95 members of the Se

Major Hershey

proceeded to San 
a ten-day confer- 

plans was dis-

Plan now underway will draft 1,- 
000,000 men within throe months of 
a war declaration.

At the same time, Adjutant Ge
neral Patrick J. H. Farrell of the

provide a real opportunity for am- i National Guard in California boast- 
. ... -------  „ ——-----j ec| of high state of prepared

ness of the guard.
“In keeping with 

the National Guard 
country,” he said, 
National Guard today 
equipped and better trained than 
was even the national army that 
went into the World War.

“Only the eight divisions of the 
Regular Army that went into the 
World War were perhaps better 
equipped than the National Guard

bitious young men who can meet 
the rigid requirements for entry 
therein to prepare themselves ment
ally, physically and morally to cope 
with modern life.

“If after reading the enclosed 
pamphlets, you feel you have the 
necessary qualifications for enlist
ment, you are urged to investigate 
this opportunity by calling at your 
nearest Army Recruiting office 
which is located at 370 Federal 
Building, Sacramento, Cal. If there 
are no vacancies in the branch of of today.

the standard of 
throughout the 
“the California 

is better

Man About Town

‘two 
into 
Hit- 
the 
Eu-

DID YOU-------
Hear about it?
See about it?
Read about it?

If not, I’ll tell you all about 
because it is no secret.

The boys of the beLveDereS, one 
fine evening, put their heads toge
ther in a huddle, you know, like the 
football players do, ’ only this time 
it was not for football, they decided 
to have a mushball team and then 
very bravely announced that they 
are going ahead and are holding a 
May Party on the 25th of May at 
3 P. M. at the LDS Hall, 1320 Med
ley Street, N. S. and have invited 
Wilmerding Ambridge, Soho, Esplen 
and many other surrounding suburbs 
to the party so they can discuss 
their team more freely.

And just listen to this:—No 
sooner did Wilmerding hear about 
the party and the team, they invited' 
the team to plhy at their fiVst picnic 
on June 9th. Since the boys, as yet, 
know nothing of this invitation, the 
correspondent is wondering ivhat 

*they think of it.
Will the beLveDereS say “NO!”? 

Well, I so'rta doubt it, but we’ll 
know the answer at the. party. You 
know Wilmerdingers did not show 
up at Ambridge, I wonder if they 
were scared. Maybe they will be sor
ry they invited the beLveDereS, al
so. Just the same Wilmerding has 
promised to be present at the party.

The Sportsmen of the beLveDereS 
are this time giving the girls a rest 
and are holding this party by them
selves. That leaves us girls out to 
enjoy the party hi full svJing. We 
don’t mind that a bit, do we girls?

Come one, come all 
To 
On 
Of

the Sportsmen’s Ball 
the 25th day

the month of May.

Something stinks somewhere...

In the present war America is 
neutral, but shipments of war ma
terials to the Allies “must be speed
ed up” .. . Neutral—on the side of 
the Allies ...

“America voices condemnation of 
Hitler invasion of the low countries 
upon the instigation of a two by 
four South American country.” 
Must be a powerful little nation. 
Personally, I think the paragraph 
should have read this way. “Ame
rican war-mongers instigated 
by four’ to instigate America 
voicing its condemnation of 
ler’s invasion, thereby clearing 
way for ‘nose-stickin’ into the
ropean fray.” Since when has Ame
rican policy been dictated by a 
“two by four” South American coun
try?

“U. S. to appropriate billions for
war.” One wonders how come no 
money was available for WPA, hous
ing and the innumerable unem
ployed sidewalk trampers ...

Pittsburgh industrialists are won
derful lovers of peace and tran
quility. Every issue of the news
papers - carries 
hatred for war. 
are opposed to war, we want no 
part of war, but meanwhile, we are 
glad that Pittsburgh will benefit 
immensely from forthcoming war 
orders” ...

It is a known fact that Pitts
burgh mills and- factories can be 
overhauled in a matter of a few 
hours and produce anything from 
a popgun to a battleship...

“Discs of Cagney Radio Sermon 
Against War Kept off Market; 
Network Play Adapter and Maker of 
Records Agree* Release Would B e 
Hntimcly in View of Conditions.” 
Jimmy Cagney broadcast a portrayal 
of a deaf, mute, armless, legless, 
blind ,war veteran. He played the 
role of Joe Bonham, in a play titled 
“Johnny Got His Gun.” Now comes 
word that “due to the war situa
tion,” RCA has decided not to go 

‘Ahead with the release of the re
cords. Something’s screwy, and it’s 
not only in Denmark. The mute Joe 
Bonham bode talk with the great 
generals who pinned medals on his 
breast would stop war forever. 
There is no doubt about it. Probab
ly for that reason, those that are 
attempting to involve America in
to war “pressured” it off the mar
ket. Most gripping is the scene 
where Bonham taps his head on the 
pillow of his bed. A nurse sensing 
that he was beating out an SOS 
summoned a code operator. Then 
Cagney began his world-preachment 
against war as Joe Bonham urged 
the “big shots” Who decorated him 
to put him in a glass case and send 
him on a tour like a freak, let people 
see What war does to human be
ings. The scene is enough to green 
gill any soul who has been “pa- 
triotized” into going “over there.” 
This time, “The Yanks Arc Not 
Coming” ...

The war fever has even struck 
some of

He
column was

treacherous 
government 
create an 

the approx-

a story of their 
“We hate war, we

stores. A sign in the fur storage 
department reads as follows. “Store 
your furs behind our Maginot 
line” ...

The former American liner, Pre
sident Harding, bought by Belgi
um and rcchristened the Ville de 
Bruges, and recently bombed by the 
Nazis, is the same liner that brought 
yours truly to Europe not so long 
ago...

One hears quite a bit about the 
“Fifth Column” nowadays. It origin
ated ‘in Madrid, Spain, during the 
civil war. When Franco’s four col
umns were converging on Madrid, 
someone asked where his fifth was, 
since he claimed to have five, 
replied that the fifth 
in Madrid.

They consisted of 
elements within the 
stronghold who would 
uprising in the city at
imate time Franco’s troops launched 
a frontal attack/' It failed. Since 
that time, and especially now, it has 
been adapted for use in the current 
war. The “Fifth Column” originat
ed as a treacherous group, but its 
meaning has been grossly misused at 
present by all types of un-Ameri
can elements.

If, for instance, you and I are op
posed to American entry into the 
European war, automatically you 
become a member of the “Fifth 
Column.” If you fight for a fur- 
thcrence of civil liberties, unionism, 
etc., during a war, automatically 
again, you become part of the “Fifth 
Column.” In other words any real 
{5rogressivc steps taken by you or 
an organization, wartime or even 
now can be termed “Fifth Column” 
activity...

AROUND TOWN
This Saturday, at 8 p. m., at 1920 

Medley St., N. S. marks the blow
off of the “Belvederes.” Again we 
urge you not to forget and attend. 
Adfnlssion is free and a good time 
guaranteed. See you there... Si
milarly, the Cleveland “Leaders” are 
holding a “Spotts ' Banquet” 
same everting ... This comihg 
monthly meetings will see the 
<ion of relegates to the LDS 
Jonai Ccnvention. See to it 
all are present and that if possible 
sortie youth be elected.

DANGtafeoVS SHELLS

the 
LDS 
elec- 
Na- 
that

The beautiful abalone, an ear
shaped shell lined with mother-o( 
pearl found on the coast of Califor
nia, has a muscle so powerful that, 
If it catches a man by the foot or 
the hand, he can not escape except 
by cutting off the trapped member 
of his body. Since the tide rises 
swiftly in these* regions, many 
swimmers have lost their lives in 
this fashion.

The Pahau clam, a native of the 
south seas, locks on the 
toes of the man who 
touch it, šo that the

Pittsburgh’s department not teai> himself loose.

fingers and 
happens to 
victim can

The beLveDereS Reporter.
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Nancy miesto (Francijoj) vaikučiai vaikšto aplink šalygatvyj skylę, padarytą vo
kiečių bombanešių.

Naujoji Vokiečių Pėstininkų
Po lenkų vokiečių karo, 

prasidėjusio 1939 m. rugsė
jo 1 d. ir baigto per 18 die
nų, vokiečiai pastebėjo kai 
kurių netikslumų skyriaus, 
būrio, kuopos organizacijo
je. 1939 m. spalių 13 d. Vo
kietijos kariuomenės vado
vybės įsakymu, pasirėmus 
karo patyrimais, buvo pa
keista skyriaus, būrio ir 
kuopos sudėtis. Pakeisdami 
dalinių organizacijų, vokie
čiai vadovavosi dviem min
tim: suprastinti skyriaus 
(tuo pačiu ir didesnio dali
nio) vadovavimą ir padidin
ti jo puolamųjų galia.

Atskiras kovotojas kau
tynių skyriuje turi dide
lius uždavinius: būti geru 
kovotoju artimose kauty
nėse ir būti geru, įgudusiu 
šaUliu. Kovotojas laimės 
tik tada, kai jis bus stip
resnis kovoje vyras prieš 
vyrų jr taikliai šaudys vi
sais ginklais. Ugnies draus
mė turi būti išlaikyta ir po 
didžiausių vargų ir po sun
kiausių kautynių įspūdžių.

Naujasis vokiečių pėsti
ninkų dalinių pertvarkymas 
duoda stipresnę dalinio -ug
nies jėgų ir pėstininkų or
ganizacijos suprastinima.

Mažiausias kautynių vie
netas kuopos sudėtyje, kaip 
anksčiau, taip ir dabar, liko 
skyrius. Skyrius kaunasi 
nedalomas. Nauju pertvar
kymu kautynių skyriaus su
dėtis tokia: skyrininkas, jo 
pavaduotojas, trys kulkos
vaidininkai su vienu leng
vuoju kulkosvaidžiu ir pen
ki šauliai; viso dešimts 
žmonių.

Būrį sudaro keturi kau
tynių skyriai (anksčiau bu- 

’ vo trys), lengvojo granat
svaidžio grandis—trys žmo
nės ir vadovavimo grandis 
iš trijų-keturių žmonių (du 
ryšiniai). Vadovavimo 
grandies vadas padeda bū
rio vadui valdyti būrį kau
tynėse ir reikiant pavaduo
ja būrio vadą. Viso būryje 
su būrio vadu yra 49 žmo
nės, keturi lengvieji kulko
svaidžiai ir 1 lengvasis gra
natsvaidis.

Kuopą sudaro trys bū
riai, kuopos vadovavimo 
grandis (6 žm.) ir prieššar- 
vinių šautuvų grandis. 
Kautynių vežimų ir gur
guolės vadu skiriamas at
skiras puskarininkis. Prieš- 
šarvinių šautuvų grandis 
įūri tris prieššarvinius šau
tuvus, vadą ir šešis žmo
nes. Kiekvieną prieššarvinį 
šautuvą aptarnauja du 
Žmonės. Viso kuopa su ūkio 
pareigūnais turi 184 žmo- 
hes. Skyrininkai, būrių va
dai ir kuopos vadas, pagal 

galimybę, gauna po vienų 
pistoletų-kulkosvaidį. Kuo
pos kautynių vežimų yra 
trys-keturi, į juos sukrau
nama kulkosvaidžiai, šaud
menys, raketos, rankinės 
granatos, pionieriniai įran
kiai ir kovotojų krūvis. Ne
lygioj vietovėj vežimai 
traukiami keturiais arkliais 
arba ištuštinami, ar paga
liau stumiami.

Tankinėje rikiuotėje sky
rius rikiuojasi eilėn ir vir
tinėm Žygio rikiuotėje—po 
tris, skyrininkas (ketvir
tas) šone, ne priešakyje, 
kaip pas mus.

Būrys rikiuojasi skyriais 
linijon iš trijų eilių (leng
vojo granatsvaidžio gran
dis ir būrio vadovavimo 
grandis šalia ketvirtojo 
skyriaus), skyrininkai (3) 
dešiniame sparne ir vienas 
kairiame. Pasukus dešinėn, 
būrys stovi žygio rikiuotė
je. Šautuvai statomi gubo
mis po tris.

Kuopa rikiuojasi būriais 
linijon po tris eiles, užpa
kalyje gurguolė. Vadovavi
mo grandis stovi tarp I ir 
II būrio, prieššarvinių šau
tuvų grandis šalia Ui bū
rio, galiausiai stovi dvirati
ninkai. Žygyje tvarka nesi
keičia, gurguolės * važiuoja 
užpakalyje.

Pilnam vaizdui sudaryti 
reikia paminėti ir batalio
nų. Jis sudėtas iš trijų šau
lių kuopų ir vienos sunkių
jų kulkosvaidžių kuopos. 
Anksčiau ir šaulių kuopa 
turėdavo savo sunkiųjų kul
kosvaidžių skyrių, o dabar 
gi visi s. kulkosvaidžiai su
telkti sunk, kulkosv. kuo
poj, kurioj, be trijų sunk, 
kulkosv. būrių (po keturis 
sunk, kulkosv.), yra dar 
vienas sunkiųjų granatsvai
džių būrys iš šešių granat
svaidžių.

Sunkiųjų ’ kulkosvaidžių 
būrį sudaro du sunk, kul
kosv. skyriai (anksčiau 
pųsbūriai) po du s. kulkos
vaidžius. Tuo būdu panai
kinti sunk, kulkosvaidžių 
skyriai kuopose; jų prieš
lėktuvinius ir žemės taiki
nių šaudymo uždavinius 
perėmė sunk, kulkosv. kuo
pos kulkosvaidžiai, kurie, 
kaip taisyklė, kautynėse 
p r i s k i r i a mi priešakinio 
skaidinio kuopoms. Tokiu 
pat būdu priskiriami prie
šakinėms kuopoms ir sun
kieji granatsvaidžiai.

Yra dvi pagrindinės sky
riaus manevravimo formos: 
1) vorelė ir 2) vilnis.

Taisyklės manevruojant: 
a) Skleistis vienu metu, ne- 
siskaidant į grandis; b) 
manevrines rikiuotes keisti

Organizacija
bėgant, nuolat sekti padėtį, 
vietovę ir priešo ugnį; c) 
norint išvengti nuostolių, 
laikyti tarpeklius, išlaikyti 
sąryšį, bet nesusitelkti apie 
lengvąjį kulkosvaidį; greit 
veržtis pirmyn!

Vorelė naudojama artė
jant prie priešo; kaunantis 
tik vienam lengv. kulkos
vaidžiui, kai šauliai laikomi 
užpakalyje.

Vilnis naudojama, kai rei
kia paleisti lengv. kulkos
vaidžio ir šautuvų ugnį; 
greitam, iš anksto numaty
to, vietovės ploto užėmimui 
ir viso skyriaus ugnies kau
tynėms.

Netaisyklingos gilesnės 
ar platesnės manevrinės 
rikiuotės formos naudoja
mos judant raižytoj vieto
vėj, nugalint ar apeinant 
kliūtis ir susiliejant su vie
nu iš užpakalinių skyrių. 
Rikiuotės formas galima 
keisti tik aplinkybėms rei
kalaujant.

Vilnies giluma priklauso 
nuo vietovės. Atviroj vie
toj skyrius turi sudaryti 
gilesnę vilnį, aukštumoj ga
li išstiesti eilėn be gilumos. 
Svarbiausia, kad kiekvie
nas kovotojas galėtų prieš 
save šaudyti.

Ilgesnis judesys vilniję 
yra nepraktiškas, nes sun
kiau išlaikyti sąryšį, sun
kiau sekti ir apsunkina sau
gumo patikrinimą. Statuti
nis tarpas tarp kovotojų 
(5 žingsniai) negali būti 
privaloma norma, nes stip
rioje priešo ugnyje tarpus 
reikia padidinti iki 1Q} ir 20 
žingsnių. ’*

Giriantis skyrius sudaro 
atsparos mazgą, kuriame 
kovotojai susiglaudžia ank
sčiau. Gera kasti porinius 
apkasus.

Reikia pasakyti, kad da
bar vokiečių pėstininkų ug
nies galia būrio, kuopos ir 
bataliono rėmuose padidė
jo: būrys turi vienu leng
vuoju kulkosvaidžiu dau
giau, kuopa trimis, o bata
lionas . devyniais. Sunkieji 
ginklai dabar kuopą saugo 
nuo šarvuočių ir • priešo 
sunkiųjų priemonių. - Dali
niuose sumažėjo žmonių 
skaičius, tuo pačiu pasidarė 
lengviau vadovauti.

Manevruojant nereika
laujama schemiškumo ir 
griežtų formų, viską turi 
diktuoti aplinkybės, vietovė 
ir kovotojų bei vadų suma
numas. i

& R.
(Iš “K-rys”)

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalė bū
ti dalininkė dienraščio “Lai
sves” bendrovės-

C X I R s ■

Lietuvoje Yra Daug Ser
gančių Džiova

Kaunas. — Kova su džio
va Lietuvoje kasmet įgauna 
platesnį pobūdį ir dabar 
yra pasidariusi visos vals
tybes, savivaldybių ir visuo
menes organizacijų rūpes
čiu. Kadangi džiova yra 
daugiausiai neturtingųjų li
ga ir neturtingam darbo 
žmogui savo lėšomis beveik 
neįmanoma gydytis, tai ata
tinkamos įstaigos ir draugi
jos stengiasi kiek galėda
mos padėti visiems, kurie 
reikalingi tokio ar kitokio 
gydymo: nepasiturintiems 
teikia pašalpos, nėmokamai 
gydo sanatorijose ir taip t. 
Kauno miesto savivaldy
bės sveikatos skyriaus dis
panseris (džiovos gydymo 
įstaiga) yra vienas moder
niausių Lietuvoje, kurį kas
dien aplanko 30-40 žmonių. 
Didžiausių lankytojų skai
čių sudaro vaikai, nes tik
rinama visų Kauno mokyk
linio amžiaus vaikų sveika
ta. Šeimos, kuriose yra 
įtariamas bent vienas šei
mos narys sergant džiova, 
privalo atvykti patikrini
mui. Čia jie peršviečiami 
rentgenu, tiriami skrepliai 
ir tt. Tuberkuliozininkų šei
mos tikrinamos kas trys 
mėnesiai. Tas šeimas daž
nai lanko gailest. sesutės, 
aiškina, kaip reikia elgtis 
su sergančiais, dezinfekuo
ja jų butus, duoda vaistų ir 
tt. Ligšiol gailestingos sesu
tės aplankė apie 35,000 dar
bininkų šeimų ir 5000 butų 
padarė dezinfekcijų. Per 
savivaldy bes dispanserį 
perėjusių Kauno darbinin
kų apie 1,000 paguldyt^ sa
natorijose ir 1,000 ligoninė
se. Namuose paliktiems ne
pavojingai sergantiems 
duodamos pašalpos maistui 
pagerinti ir geresniam bu
tui pasisamdyti. Kauno dis
panseris veikia nuo 1924 
m. Ligi šiol jį aplankė 134,- 
kauniečių. Šiemet sveikata 
ištirta 2,200 asmenims. Per
švietimų rentgenu padary
ta per 30,000. Darbininkai 
gauna ligonių kasų gydy
mų, o daugis jų, pasibaigus 
ligonių kasų nustatytam 
gydymo laikui, gydomi mie
sto savivaldybės lėšomis. 
Nemokamų gydymų gauna 
tie, kurie Kaune yra išgy
venę nemažiau trijų metų. 
—Vidaus Reik, ministerija 
numato. įsteigti plaučių li
gomis sergantiems globos 
centrus - dispanserius vi
suose apskričių miestuose.

Wilkes Banre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apielinkes 

Lietuvių Žiniai
Gegužes (May) 30-tą dieną 

LLD 12-tas apskritys rengia 
labai smagų pikniką. Tai bus 
pirma šio pavasario lietuvių 
sueigčlė po lapotais medžiais.

Pikniko vieta visiems leng
vai pasiekiama^ visai arti lie
tuvių laisvų kapinių prie pat 
Shoemaker Ave., West Wyom
ing. Su automobiliais labai ge
rai privažiuot iš visur. Kurie 
neturi automobilių, gali imt 
Swayervillc. busus nuo piiblic 
Square, kurio atveš prie pat 
vietos.

‘ Vietos ir apielinkes lietu
vius ir lietuvaites kviečiame 
skaitlingai dalyvauk Piknikas 
prasidės nuo 10-tos valandos 
ryte ir ant laisvų kapų pra
kalboms pasibaigus, piknike 
jau bus prirengta šilti pietūs 
atsilankiusiems. Taipogi -turė
sim ir gėrimų. Tad dar sykį 
kviečiame lietuvius iš apielin
kes skaitlingai dalyvaut.

ALDLD 12-tas Apskritis.
;Ai »r 11 •( i< •

Gali ir to Netekti
Marijoną palydi po vaka

rėlio namo Jonas. Marijo
na simpatizuoja Jonui, bet 
šis laikosi atokiai. Tačiau 
prie durų ir jis taria:

Na, Mary t, prie viso ko 
dar vienas bučkis, ir aš bėg
siu namo.

—Gerai, — taria nudžiu
gusi Marijona, —- tik grei
čiau, o jau greitai gali išeiti 
kiemsargis gatvės šluoti.

Vilnius. — Įvairių tautybių 
tarpe Vilniuje yra nemažas 
skaičius ir lietuvių, atbėgusių 
iš buv. Lenkijos teritorijos. Tų 
atbėgėlių vaikų dalis stoja į 
Vilniaus amatų mokyklas ir 
mokosi amato. Mokiniai apgy
vendinti bendrabučiuose.

Extra-Dovana 50c

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas
Uinti

iiąubr#

Gaminam valgius b 
turime Amerlkoi 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų Ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

3*7 union Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvexneyer 8-1158

Jeigu įvertini savo sveikatą, 
tai meldžiu atsilankyti į ma
no Naturališko Maisto Krau
tuvėlę, pasipirkti maisto. Pa
vyzdžiui, jei pirksi už dolerio 
vertes produktų, tai gausi vel
tui 50c vertes aukščiausios rū
šies Naturališkų tabletėlių nuo 
vidurių sukėtejimo, 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 : medaus visokių 
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)

r --------- ------
Lithuanian-English 

Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KASKIAUCIUS

•
1. Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai.
< Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems
j i mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50• i
LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ” Į

427 LORIMtaR 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.

J. GARŠVA
Graboiius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSIšbalzamuoja ir laidoja ant visokių kapinių; parsamdo automobilius 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. V.

Tel. Evergreen 8-7179

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo taamuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA 
k •

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

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

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

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

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

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

i i

—

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter 
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe $4 9.50 
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50

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

duoda didelę nuolaidą.
Deluxe Noiseless Portable $67.50

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORiMĖk ST. BROOKLYN, N. Y.
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Bridgeport, Conn. Akron, Ohio

)

Liet. Jaunų Vyrų Dr-jos Rast. 
Pagerbimas

Gegužės 19 d. Liet. Jaunų 
Vyrų Draugija suruošė pokilį 
pagerbimui savo finansų rašti
ninko S. S. Tamošiūno, kuris 
ištarnavo draugijai fin. rast, 
be pertraukos 25 metus ir dar 
tą patį urėdą užima. Rengimo 
komisija padėjo daug energi
jos, kad dalyvius tinkamai ap
tarnauti. Dalyvių buvo apie 
150, suėjo daug vietinių, 
taipgi dalyvavo svečių iš So. 
Norwalk’o, Stamford’o ir iš ki
tur. Garsiakalbis pritaisytas 
kaip dideliam parengimui. 
Stalai apkrauti gėlėmis ir val
giais. >

Pirmininkavo dr-jos vice- 
pirm. C. Minelga. Iššaukta 
daug kalbėtojų, kurie nurodė, 
kad S. S. Tamošiūnas turėjo 
padėti daug energijos ir dar
bo per 25 metus ištarnauti fin. 
raštininku. Be to, jis veikė 
abelnai visokiose draugijos 
parengimų komisijose. Be to, 
daug kredito priklauso orga
nizavime lietuviškos mokyklos 
ir Liet. Jaunuolių Choro. Dr- 
jos pirm. įteikė nuo draugijos, 
kaipo dovaną, gražų antran- 
kinį laikrodėlį.

Baigiantis programai, pats 
Tamošiūnas padėkodamas už 
dovaną ir už atjautimą vi
siems dalyviams, pareiškė, 
kad per jo rankas perėjo 450 
narių, išmokėta pašalpos ir 
pomirtinės apie $50,000; kad 
draugijai sekretoriauja 26 me
tai, namo reikalus veda ir di
rektoriam sekretoriauja nuo 
1920. metų, kad dabar draugi
ja turi daugiau 200 narių. 
Pokiliui pasibaigus, buvo šo
kiai prie smagios orkestros.

Truputį apie L. Jaunų Vy
rų Draugiją, ši draugija yra 
pašeipos ir pomirtinės dr-ja. 
Apie 20 metų atgal nupirko 
svetainę, kurioje dabar visos 
laisvos draugijos laiko savo 
susirinkimus, pramogas, pra
kalbas, “pares,” vestuves ir 
1.1, žodžiu, visas lietuviškas 
judėjimas sukasi aplinkui šią 
draugiją.
Keliolika metų atgal Bridge- 

porto draugijos ir kuopos su
tvėrė Lietuvių Draugijų Viešą 
Knygyną. Draugija, kaipo na
rė Viešo Knygyno, knygynui 
vietą duoda dovanai.

Palyginant su kitomis se
nesnėmis lietuvių draugijomis, 
Jaunų Vyrų Draugijos nariai 
irgi jaunesni, nes į draugiją 
priimami nariai nuo 16 iki 40 
metų amžiaus. Jeigu ne ši 
draugija su savo svetaine, tai 
laisvesnės Bridgeporto draugi
jos neturėtų kur savo paren
gimus rengti taip, kaip dabar.

Narys.

Vilnius. — šią vasarą isto
rines Vilniaus krašto vietas 
žada atlankyti negirdėtas 
skaičius turistų. Beveik viso
se Lietuvos mokyklose jau 
dabar ruošiamasi sudaryti ek
skursijas, kurios apžiūrės Vil
nių, Trakus ir kitas istorines 
vietas. Gauta žinių, kad yra 
nusistatymas ne tik Vilniuje, 
bet ir Trakuose pastatyti di
delį turistinį viešbutį. Trakai, 
be kita ko, žada susilaukti 
daug turistų iš svetimų valsty
bių.

Ohio Komunistų Partijos 
Konvencija

Geg. 18 ir 19 čionais įvyko 
Komunistų Partijos Ohio didj- 
trikto konvencija. Konvenci
joj dalyvavo 483 delegatai ir 
apie 100 broliškų delegatų ir 
svečių.

Pirma sesija atsidarė šeš
tadienio antrą valandą po pie
tų, kuri buvo konvencijos pri- 
rengimo sesija. Antra sesija 
buvo komisijų sesija. O nomi
nacijų komisija, kuriai reikė
jo sutvarkyti nominacijas į 
valstijos K. P., veikiantį komi
tetą, nominacijas delegatų į 
Komunistų Partijos nacionalį 
suvažiavimą ir nominacijas į 
Ohio valstijos valdvietcs —ta 
komisija atlaikė trečią sesiją, 
kuri tęsėsi nuo 10-tos vakaro 
iki 4-tai valandai ryto. '

Sekmadienio ryte tapo at
laikyti, atskirai, apskričių 
(countys) susirinkimai, ku
riuose tapo aptarti K. P. ap
skričių savi reikalai. Cuyaho
ga apskričio, į kurį įeina Cle- 
velandas, susirinkime dalyva
vo apie 200 delegatų, čia ta
po išrinkta apskričio valdyba 
iš geriausių veikėjų, nutarta 
ką rekomenduoti į K. P. Ohio 
distrikto veikiantį komitetą, 
išrinkta 30 delegatų ir 6 alter- 
natai, iš CuyahogoS apskri
čio, į K. P. nacionalę konven
ciją ir pasirūpinta tų delega
tų transportacija į New Yor- 
ką bei jų maistu. Taip pat nu
tarta sukelti Cuyahoga aps
krityje $12,000 rinkimų kam
panijai ir kartu agitacijai už 
taiką.

Konvencijos 3-čia sesija tę
sėsi nuo 10-tos ryto iki 1 :30 
valandai po pietų, ši sesija 
buvo viena iš svarbiausių — 
čia buvo raportai visų, kon
vencijos ir apskričių, komisi
jų raportai ir rekomendacijos, 
šioje sesijoje tapo išrinktas 
K. P. Ohio distrikto veikian
tis komitetas iš 17 veikliausių 
draugų ir draugių. Kaip vie
nas išsitarė, jie “ir gyvena ko
munistiniam veikime.”

Tapo išrinkta 56 delegatai 
ir 24 alternatai į K.P. nacio
nalę nominacijų konvenciją, į 
kuriuos įėjo 40% veiklių uni- 
jistų ir daugelis jaunuolių. 
Proga 49 metų sukaktuvių, d. 
Earl Browderiui pasiųsta svei
kinimo telegrama, kaipo suga- 
biausiam Amerikos darbinin
ku vadui ir geriausiam kovo
tojui už taiką. Perskaičius tą 
sveikinimą, konvencijoj kilo 
ilgos ovacijos. Tapo priimta 
daugybė rezoliucijų už gyni
mą darbininkų reikalų, už iš
laikymą civilių teisių, už gyni
mą svetimšalių, negrų ir kitų 
mažumų teisių, už taiką, ir 
pasiųsta sveikinimo rezoliuci
ja Sovietų Sąjungai.

Vienas iš svarbiausių ir sun
kiausių darbų, kurį ši konven
cija pasibrėžė, tai uždėjimas 
Komunistų Partijos ant baloto 
ir rinkimų kampanija, kuri 
kartu bus ir agitacija už sulai
kymą J. V. Amerikos nuo ka
ro. O kad uždėjus K. P. ant 
baloto, tik Ohio valstijoj yra 
reikalinga surinkti 50,000 pa
rašų. Iki šioliai jau surinkta 
15,000, iš kurių Youngstown 
draugai surinko daugiausiai ir 
užtai laimėjo vėliavą. Buvu-

L. Lewis sako kalbą Amalgameitų 
jubilčjaus sukaktuvių proga (su-

CIO vadas John 
unijos sidabrinio 
važiavime New Yorke).

Binghamton, N. Y
Gegužės 19 dieną susitarė

me su K. V. Kapičiauskais nu
eiti pas J. K. Vaicekauskus į 
gėlinyčią pasižiūrėti. Tai iš- 
tikrųjų yra ko pasižiūrėti. 
Gėlių turi labai daug ir labai 
gražių dėl pardavimo vestu
vėms, bankietams, šermenims 
ir tt.

Drg. Vaicekauskas paauka
vo $1 “Laisvės” reikalams ir 
užsirašė knygą lietuvių-anglų 
kalboje, kurią parašė Dr. J. 
J. Kaškiaučius ir kurią grei
toj ateityje “Laisvė” išleis. 
Knyga vadinasi: “Lithuanian- 
English Self Instructor.”

Vaicekauskai yra geri dar
buotojai ir rėmėjai progresy- 
viško judėjimo. Būtų gerai, 
kad mes tokių pažangių biz
nierių turėtumėme daug.

Tą pačią dieną per mane 
minėtą knygą užsirašė ir D. 
V. K. Ačiū visiems, kurie 
knygą užsirašėte per mane.

J. K. Navalinskienė.

Kaunas. — šių metų valsty
bės biudžete numatyta Vy
tauto D. Universitetui Kaune 
3,488,000 litų, o Vilniaus Uni
versitetui 1,860,000 lt. Valsty
binėms viešosioms 
koms 935,000 litų, 
m okslo
700,000' lt, vaikų 
497,000 lt, nebylių ir 
mokykloms 65,000 litų.

bibliote- 
pradžios 

privat. mokykloms 
darželiams 

aklųjų

sios Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 3-čios k p. vėliava buvo išj 
statyta konvencijoj.

4-ta sesija buvo vieša su 
programa ir jos žymiausis kal
bėtojas buvo K. P. nacionalio 
komiteto indust. sek. Roy B. 
Hudson.

Konvencijoj buvo tokia ge
ra ir vieninga nuotaika, kad 
kiekvienas žymesnis atsie- 
kimas, ar žymesnis pasibrėži- 
mas, sukeldavo didžiausią 
ovaciją. Taigi, tie, kurie lau
kė Komunistų Partijoj skili
mo, už tai, kad Sovietų Są
junga “užpuolė” Suomiją ir 
Lenkiją — skaudžiai apsiriko. 
Tas aiškiai priparodo, kad ir 
eiliniai K. P. nariai suprato, 
kad Sovietų Sąjunga darė tą 
žingsnį ne imperialistiniais iš- 
rokavimais.

Darbo Žmogus.

Į Dominican Respubliką suvažiavo daug Europos karo pabėgėlių, kur jiems buvo 
duota;, ęeiųės sklypas apsigyvenimui. Paveikslas parodo juos ariančius žemę.

Worcester, Mass.
Aido Choro Jubiliejinis 

Koncertas
Aido Choras rengia 25 me

tų jubiliejinį koncertą ir ban- 
kietą, įvyks gegužės 26 dieną, 
4 vai. po pietų, 17 School St., 
Hudson, Mass. Kadangi tą pa
čią dieną iš ryto įvyks “Lais
vės” pikniko komisijų konfe
rencija, tad delegatai ir sve
čiai turės progą susipažint ir 
pasiklausyt puikaus koncerto.

Po konferencijos ir koncer
to bus bankietas. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Delegatai 
sendvičių nesiveškit, nes Hud- 
sono gaspadinčs sugabios, pui
kios virėjos, pagamins visokių

Aido Choro pamokų diena 
pakeista iš sekmadienio į tre
čiadienį. Pradžia 7 :30 vai. va
kare. Todėl įsitėmykit ir bū
kit visi laiku ant pamokų.

i.id.o Choras vyks į Hudson 
h. Visi choro nariai būkite 
laiku. Busas išeis 2 vai. po 

pietų. Rodos, kad busas 
didelis. Jeiguv kas norės 
žinot iš nepriklausančių 
choro, užsimokėję galės 
žinoti.
Aido Choro Korespondentas.

bus 
va- 

prie 
va-

Paterson, N. J
Pirmas Didysis Piknikas Pa

ramai Lietuvos Politinių 
Kalinių

Vienas iš svarbiausių mūsų, 
draugai ir draugės, užduočių, 
padaryti šį pikniką sėkmingu 
ir paremti moraliai ir mate
rialiai Lietuvos draugus, ken
čiančius po fašistine kurka 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose, kurių Smetonos 
valdžia pristeigė kiekvienam 
miestely, vietoje mokyklų, šį 
pikniką rengia Amerikos Lie
tuvių Kongreso, N. J. Apskri
tys, sekmadienį, gegužės-May 
26 dieną, ant Saur’s Village, 
High Mountain Road, N. Ha
ledon, N. J. (šalia Patersono). 
Draugai, atjauskim savo bro
lius senoje gimtinėje.

Dainuos Bangos ir Sietyno 
Chorai. Gera muzika. Didelė 
salė šokiams. Kalbės drg. šo- 
lomskas. Nuvažiuot geras, 
tiesus kelias. Iš Newarko: 
Broad St., Washington St., 
Union Ave., Kingsland Rd., 
Passaic Ave., Main St., No. 
Straigth St., Haledon Ave. ir 
Mountain Rd.

Vilnius. — Lenkų laikraštis 
“Gazeta Codzienna” straips
nyje apie svetimšalių registra
ciją, pripažįstu, kad šiuo me
tu Vilniuje ir jo srityje esą 
apie 100,000 svetimšalių, ne
turinčių teisių į Lietuvos pi-

lietybę. Laikraštis pripažįsta, 
kad Vilniuje gyventojų selek
cija (atranka) yra reikalinga. 
Paskutiniu laiku iš Vilniaus į 
Poznanę išvyko apie 1000 vo
kiečių.

*

ALK N. J. Apsk. Sekr.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH VANAGAS
Puiki Vieta 

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

kepimam.
RESTAURACIJA
Sode, visokį gėrimai ir visokį 

valgiai.
ON ROUTE 209

Iš New Yorko važiuojant, 4 mailės 
pravažiavus Accord, N. Y., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N. Y.

Alus,

ir

PUIKI APSAUGA
DEL ŠVAROS

Ji ateina jums nauja—o 
Ir tikrai ištirta, kad ji palaiko 

saldų per dienas jūsų šaldytuve, ši 
stebėtina sveikatingiausia dėžė 
taip pat deda jum pinigus j 
banką, Ib-c mažiau ant kvor
tos už Borden’s geriausią—2c 
jei vidutiniai imate po dėže per 
dieną. Ar žingeidu? Tad pasa
kykite Borden Žmogui, kad no
rite Econo-way Patarnavimo da
bar! Borden’s Farm Products.

Jūs galite taupyt kasdien 
su Econo-way!

w.po pinigr 
tatpS1

S~ VARA yra vienas iš didelių-dalykų Borden’s nau
joj Econo-wąy Dėžėj.

kai tuščia, numetate.
pieną šviežią ir

M,nva»t»

Štai DRAUGIŠKUMAS
stikle!

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, 
susis

T

šviežio ir

A

Tai tas pats gar-
Ehret’s linksminantis newyor-

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

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

G60 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.

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
RADIO PROGRAMA 

Iš Stoties WHOM* 1450 Klcs.
*Kiekvieną sekmadienį 9-tą valandą iš ryto. 

Visados būna graži dainų programa ir orkestrą.

Girdima New Jersey, Pennsylvanljos valstijose ir plačiai Didžiojo 
New Yorko apielinkėje.

Dėl pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją: 

JUOZAS RATKUS
309 HARRISON AVE. HARRISON, N. J.

Kaunas. — Gegužės 3 d. 
važiuodamas motociklu iš Ra
seinių į Viduklę, grįždamas iš 
savo tėvo laidotuvių, lenkda
mas kitą motociklą ir patekęs 
į provėžę, užsimušė kun. Jan
kevičius, vienintelis Lietuvoje 
kunigas, baigęs meno moky
klą ir jau pasižymėjęs gabus 
dailininkas, sukūręs daug ge
rų paveikslu.

Ar Jūsų laikrodžiai 
gerai eina?

Jeigu turite sugedusį sieninį laik
rodį, kišeninį ar riešinj,—kreipki
tės pas mane.
Taipgi parduodu visokius laikro

džius, laikrodėlius ir įvai
riausius žiedus.

Gausit už PIGIAU negu kitur.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue

Queens Village, L. L

Geo. EHRET’S Extra
IŠ KRANO ALUS

NQ/TARY 
“PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

=1

X

i

F
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KELRODIS: Iš Newarko, imkit Broad St., Washington St., Union Ave. iki Kingsland Rd. Po kairei iki 
Passaic Ave., Passaic Ave. iki Passaic Centro. Po kairei Main St. iki Paterson, po dešinei gražiu didelė šv. 
Juozapo ligonine. Čia po dešinei No. Straight St. iki Haledęn Avė., kol pasibaigs. Rasite iškabą Lithuanian 
Picnic”, ir po dešinei High Mountain Rd. Vieną mylią pavažiavę, po kairei kita iškaba, ir piknikas.

DIDYSIS PIKNIKAS

Gerbiamieji! Tai pirmas ir didžiausias piknikas bus šios organizacijos — Amerikos Lietuvių Kongreso New 
Jersey Skyriaus šių vasarų, ir taip gražiam gamtos gojuj, ant kalno, po medžiais, pakalnėj didelė upė. Bus 
puiki muzika, kuri gros įvairius šokius. Bus, koncertas, dalyvaus Sietyno Choras ir Bangos Choras.

TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ VISIEMS

PRADŽIA ’ 12 V. DIENĄ. ĮŽANGA 25c. širdingai kviečia visus ir visas ALK New Jersey Apskr.

Rengia A. L. K. New Jersey Valstijos Apskritys

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



Penktadienis, Geg. 24, 1940 Septintas puslapis

A. L. D. L. D. Reikalai
Protokolas

LLD 9-to Apskričio metinė 
konferencija įvyko bal. 28, 
1940, Piliečių Kliubo Svetai
nėj, Minersville, Pa. Konfe
renciją atidarė org. draugas 
K. Naravas antrą valandą po 
pietų.

Pakol mandatai buvo su
tvarkyti, pakviestas drg. J. 
Ramanauskas pakalbėt. Ra
manauskas kalbėjo organizac. 
reikalais, nupeikdamas drau
gus už jų neveikimą organi
zacijose.

Kadangi buvo svečių iš Phi- 
ladelphijos, ir tarpu jų buvo 
draugas Pranaitis, tai ir jis 
buvo pakviestas kalbėt. Pra
naitis trumpai kalbėjo, bet 
nupiešė Europos ir Amerikos 
šių dienų padėtį.

Priduota mandatai nuo ke
turių kuopų. Konferencijoj 
dalyvauja 8 delegatai nuo 4 
kuopų ir apskričio komiteto 7 
nariai. Viso 15 delegatų. Kon
ferencijos pirmininku išrink
tas drg. B. Valukas.

Skaityta protokolas iš pir
mesnės konferencijos ir priim
tas kaip parašytas.
Apskričio Komiteto Raportai

Org. K. Naravas raportavo, 
kad nedaug ką nuveikė ap- 
skrityj. Kuopų neatlankė, nes 
pasidaro daug išlaidų, o pa
sekmių nebūna, kada vietiniai 
draugai nesirūpina kuopų ge
rove. Apskričio piknikas neį
vyko. “Laisvės” naudai su
rengtas piknikas ir pelno da
vė $75.

Sek. raportavo, kad komite
tas laikė du susirinkimu, pa
aukavo $3 LLD centrui dėl 
išleidimo knygos. Taipgi au
kota $2 Ispanijos veteranam.

Iždininkė raportavo, kad 
pinigų ižde yra $20.70. Komi
teto raportai priimti. 

<
Kuopą Raportai

* 14 k p., Minersville, narių 
.turi 48, .pilnai užsimokėjusių 
29, išsibraukė 6 nariai, gau
ta 3 nauji. Laikyta 10 susirin
kimų per metus. Įeigų buvo 
$103.18. Išaukota ir bilomis 
išmokėta per metus viso 
$65.03. Pinigų ižde yra 
$63.22. Kalendorių parduota 
25. Brošiūraičių ir kitos lite
ratūros buvo taipgi išplatinta. 
Surengta vienas parengimas 
“Bingo” bendrai su moterų 
kuopa. Taipgi buvo surengta 
vienas piknikas 'bendrai su 
partija. Per šį vajų drg. S. Pe
čiulis gavo 4 naujus narius.

Minersville Moterų Apšvie- 
tos Kliubo raportas: Narių tu
ri 9, moka po 5 centus į mė
nesį duoklių. Laikyta 7 susi
rinkimai per metus. įeigų per 
metus turėjo $29.69. Aukauta 
Ispanijos veteranam, Lietuvos 
pabėgėliams iš Klaipėdos, Vil
niaus pavargėliam, Kanadie
čių “Liaudies Balsui,” ir ki
tiems svarbiem reikalam. Viso 
išaukauta $47.75. Pinigų ižde 
turi $30 su centais.

Shenandoah 17 kuopa narių 
turi 28, pinigų ižde turi $29. 
Buvo surengta parengimas dėl 
padengimo išlaidų “Laisvės” 
vajininko šenadorio apielin- 
kės. Pelno davė $15. Susirin
kimai neįvyksta kas mėnesį, 
per vajų gauta 6 nauji nariai. 
Literatūros platinimu rūpina
si vietinė LDS kuopa.

Coaldale 60 kuopa narių 
turi 5, ižde pinigų yra $9.10. 
Susirinkimų nelaiko. Ir jokio 
veikimo nėra.

Mahanoy City 48 kuopa na
rių turi 6, susirinkimų nelai
ko, pinigų ižde neturi, ir vei
kimo nėra. Apskričio sekr. j 
pranešė, kad Port Carbon 159 
kuopos jau nėr, nes tik liko 
dvi narės. Vieni nariai išva
žiavo į kitus miestus, kiti iš
mirė.

Visų kuopų raportai priimti.
Vajaus Raportas

Minersville apielinkės vaji- 
ninkas raportavo, kad gauta 
5 nauji metiniai „ skaitytojai 
“Laisvei” ir 2 “Vilniai.” še
nadorio apielinkės vajaus ra
porto nebuvo. -- -

Lietuvių Kongreso Skyriaus 
Raportas

Susirinkimų nebuvo nuo 
konferencijos. Pinigų iždo bu
vo iki konferencijai $25.83. 
Už bilas laike konferencijos 
išmokėta $8.91. Buvo pasiųs
ta delegatai į Scrantono suva
žiavimą, išlaidų pasidarė $10. 
Prisidėjo šios kuopos su fi
nansais : Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubas, Minersville, 
su $1, LLD 14 kp., Miners
ville, su $2, Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas, Shenan
doah, su $2. Ižde pinigų yra 
$11.92.

Raportas priimtas.
Rezoliucija Lietuvos klausi

mu skaityta ir priimta. Į ap
skritį užmokėjo Minersville 
LLD 14 kp. už 1939 metus 
už 29 narius, $1.45.

Tarimai

1. Rengti pikniką apskričio 
naudai, taipgi ir “Laisvei.” 
Dieną ir vietą paskirs komite
tas.

2. Kad kongreso skyrius 
pasiliktų taip, kaip iki šiol 
šioj apielinkėj.

3. Išmokėt bilas “Laisvei.” 
Taipgi ir kitas bilas išmokėt.

4. Sekančią konferenciją 
laikyt Shenandoah.

Komitetas liko tas pats ir 
ant kitų metų. Konferencija 
užsibaigė 6 valandą.

Pirm. B. Valukas 
Sek. O. Žiobienė.

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radio Korp. 

Programos
Šeštadienio, May 25 progra

ma per stotį WO.RL, 920 kilo
cycles, 8:30 iki 9:00 vai. ry
te, bus sekanti :

1. B. Lazickicne iš So. Bos
tono duos “Pavasarinių Val
gių” receptą.

2. Dainos ir muzika.
3. žinios.
Sekmadienio, May 26 pro

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

1. Longino Buinio, Jr. Cava
liers ork. iš Cambridge.

2. Gardnerio Aušros Cho
ras.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Philadelphia, Pa.
Komunistų Partijos Rytinės 
Pennsyvanijos Konvencija t
Gegužės 17 dieną, Olympia 

Arenoj, atsidarė su masiniu 
mitingu konvencija, kurioje 
susirinko 2,500 delegatų ir 
svečių. Atidaryta konvencija 
ir pasveikinta publika. Obal- 
siai: “Areštuot karą; paliuo- 
suot Brovvderį ir Darcy.” 
Mother Bloor pirmutinė kal
bėjo. Susirinko 700 delegatų. 
Didžiausia sveikinimas K. P. 
Distrikto organizatoriaus Dar
cy. Darcy nurodinėjo konven- 
.cijos svarbą ir tikslą. Sekąn- 
čiais prezidentiniais rinkimais 
bus svarbus reiškinys: repub- 
likonai ir demokratai, kurie 
stoja už reakciją, vienysis šiuo 
kartu, kad sekmjngiau įtrau
kus šią šalį į karą. Kada ra
ganų gaudytojas Diesas puolė 
Kom. Prt. ofisą Phila., tai Ko
munistų Partijos distrikto na
riai surinko apie 37,000 pa
rašų, kad uždėjus partiją ant 
baloto; o reikėjo tik 12,000. 
Partijos prestyžas auga.

Baigiant rinkt aukas, įėjo į 
svetainę William Z. Foster. 
Čia kilo didžiausias sveikini
mas Komunistų Partijos pir
mininko. Fosteris tuojau kal
bėjo. Jo kalbos tūlos išraiškos 
reikalinga paminėti. Jis pažy
mėjo: šitas karas yra tik šal
to kraujo kova už pasaulio 
marketus, už naujas teritori
jas ir jų žmones. Tik dėlto ši
tas niekšiškas karas yra įtrau
kęs daugelį šalių į nelaimę. 
Visas šitas kraujo klanas bu
vo lengvai išvengiamas, jei

PRANEŠIMAI IŠ KITURpatys imperialistai to būtų 
rėję.

SSSR Parodė Kelią

Kada Sovietų Sąjunga 
sakė Anglijai, Franci j ai
Jungtinėms Valstijoms su 
tomis pasaulio 
kad tik viena išeitis yra, 
siginkluot ir kitus nuginkluot.mų. Todėl brangūs lietuviai ir lietu- 
Bet jie visi juokėsi, šaipėsi išvaitės, kaip vietiniai, taip ir iš visos 

. . apielinkės esate kviečiami dalyvauti.
Sovietų Sąjungos. —Kviečia Kliubo Valdyba.

.... . „ .. . (123-124)Anglijos ir Prancijos impe- ______ _
rialistai sabotažavo nusigin- PHIIAnFIPHIA !PA
Įdavimo propozicija. Jie no- . PHI^DELPHIA,

. . v Q , v , • Visų musų Darbininkiškų orgam-
rejo Karo prieš Sovietų sall-zacijų, “Laisvės” skaitytojų ir sim- 
Jei didžioji Britanija randasipatikų įvyks svarbus ir platus susi- 
blogoje padėtyj, ji turi patirinkimas dėlci “Laisvės” pikniko 

... ..... . .. • Philadelphijos apielinkėje ateinantįsave smerkti. Hitleris ilgiau pllTOadS^n}/ 27 d. gegužSs, 735 Fair-
neklausė savo ponų patarimų : mount Ave., 8 vai. vak. Tik ką pri- 
vietoj traukti į rytus — antsiunta “Laisvės” pikniko įžangos lai- 
Sovietų, jis pasninko vakaius.paskieisjj dėlei platinimo. Apart to, 
Pasirodo, kad ir šios šalies bus svarbių reikalų. Visi žinokite, 
valdžia irgi nėra liuosa miuokad dč^LXasaras s.cion?;b.^usi;ria1?: 
atsakomybės už dabartinį pa
saulio konfliktą.
kaip Ispanijos civilio 
gelbos kampanijoj, 
po punkto Jungtinių 
valdžia sabotažavo

110-

HARTFORD, CONN. 
Pirmas Išvažiavimas.

Gegužės 26 d. Lietuvių Ūkėsų 
■ ? Kliubas rengia Metinį Pikniką Liet. 
irSąryšio Darže, E. Hartford, 24 Sta- 

ki-tion, Glastonbury Rd. Prasidės 2 vai. 
valstybėmis, P° Pietų- Gricš F- geriausia visoje apielinkėje. Taipgi 

n 11 "bus skanių užkandžių ir įvairių gėri-

pa-

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 lak 
ką praleisti. — Kom. (122-124)

PITTSBURGH, PA.
LDS Jaunuolių skyrius “Belevcde- 

res,” kviečia visus lietuvius Pitts- 
burghe ir apielinkėj, dalyvauti jų 
“Sportininkų” parengime. Parengi
mas įvyks šeštadienį, gegužės 25-tą, 
8-tą v. v. Susivienijimo North Side 
salėje, 1320 Medley S,t. Bus šokiai, 
gėrimų ir tt. Galės suaugę ir jauni 
pasilinksminti. Visas pelnas nuo šio 
parengimo ois dėl LDS “Bolininkų” 
grupės. — 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. Nepamirškite 
naujų narių atsivesti. ■— Kom.

(122-123)
VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. ¥♦

i

mus pakcitčm iš sekmadienio i 4-tą 
pirmadienį kas mėnuo. —■ Veikiančia 

Pasirodė,Komit. Sekr. A. J. S. 
karo pa- (123-125)
punktas 
V aisti j ų 

teikiamą 
pagelbą Ispanijos žmonių 
rinktai valdžiai.

NEW KENSINGTON, PA.
Šiuomi pranešama, kad LDS 10

• / kp. sekantis susirinkimas įvyks geg. 
1S" 26 d., 1136 — 4th Avė., Slavų-Soko- 

lų Svet., 2 v. po pietų. Draugai, ne- 
. pamirškite dalyvauti, atsiveskite ir 

ei" naujų narių. Taip pat turėsime rink-
, SU
bile

Fosteris persergėjo, kad 
namoji talkininkų sąjunga 
Jungtinėmis Valstijomis I 
dieną gali įtraukt šią šalį į 
karą. Fosteris nurodė Pary
žiaus komunos žlugimą; 1905 
m. 1___ ______________  __„ tz i • • i i ™ Rd., Haledon, N. J. Pradžia 12 vai.mą; .Vokietijos socialdemo- dic,;ą Įžangį; 23c, orkestrą bus iš 
kratų išdavystę, kurie laikinai šešių muzikantų. Turėsime užkan- 
išgelbėjo Vokietijos ir viso pa-džiU h gėrimų ant vietos. įvairios 
šaulio konitnlizmu Toi no n-i dainos>. žaislų, laimėjimai ir prakal- sauno Kapitalizmą, jei no pa- bos _ Kom (122-124)
starų jų išdavystė, tai šiandien ...... ..........—
jau būt užviešpatavęs socializ- BALTIMORE, MD. 
mas visa pasaulį, šiandien tie aldld. 25 kp. ruošia pikniką (su 
nntvs oloinnnt-u hnndn išo-ol dainomis) geg. 26 d., M. Kuchins patys elementai bando isgcl ukčs Rccr Garden> i-iarnrnond Fer- 
beti kapitalistų interesus. Ka- - 
pitalizmas negali įsteigti tai-1 
kos. Taika žmonėms užtikri- 
na tik socializmas. Laikykim 
savo rankas šalin nuo šito ka
ro! Rūpinkimės, kaip suteikti 
darbus šios šalies 12,000,000 
bedarbių.

Prakalbose buvo ir lietuvių 
atsilankę.

Svarbus Pranešimas

ti ir delegatus į LDS Seimą. — C.
Stashinsky, F. R. (122-123)

NEW JERSEY APYLINKĖJ
Am. Liet. Kongresas, New Jersey 

5 Apskritys, ruošia pikniką 26 d. geg. 
Rusijos revoliucijos žlugi-Siaurusaičio Sodno, High Mountain 

Vokietijos

Darbininkiškų organizaci j ų 
Veikiantis Komitetas susirin
kimus pakeitė iš sekmadienio 
į 4-tą pirmadienį.- Visuotinas 
organizacijų susirinkimas į- 
vyks ateinantį pirmadienį, 27 
dieną gegužės, 8 vai. vak.,
735 Fairmount Ave. Yra pa
rėjusios Philad. “Laisvės” pik
niko serijos. Daug yra svarbių 
reikalų. Dalyvauki! skaitlin
gai. Gal bus ir drg. L. Prusei- 
ka.

Pirmas Darbininkiškų Orga
nizacijų Piknikas

Įvyks 9 dieną birželio, Mi- 
kolaičio farmoje. Piknikas į- 
vyksta tą pačią dieną, kurioj 
ir Baltimorėj rengiamas “Lais-
vės” piknikas. Taip įvyko,
kad baltimoriečiai nepranešė 
nuimtos datos, dėlei kurios 
mes pasiliktumo be pikniko. 
Vieni žmonės vyks į Baltimo- 
rę, kiti bus ir šiame piknike.

Phila. “Laisvės” piknikas 
artinasi, dėlei kurio bus išlai
dų ir visokių reikalų. Draugės 
ir draugai, turime veikti ir 
pasidarbuot, kad nei vienas 
piknikas nebūtų nuskriaustas, 
nes daugiau datų negaunam.

A. J. S.

Kaunas. -—Ir šiemet bus pa
laikomas oro susisiekimas su 
Palanga, kurs bus atidarytas 
birželio pradžioje ar viduryje. 
Tarp Kauno ir Palangos skrai
dys kasdien po vieną lėktuvą, 
o reikalui atsiradus ir po du 
lėktuvus.

Kaunas. — švedų-Amerikos 
transatlantinio susisiekimo li
nijai nebegalint naudotis Go- 
tenborgo ir kitais Švedijos 
uostais ir dėl minų laukų ne
begalint laivams praplaukti 
pro Kategatą ir Skageraką, 
švedai veda derybas su suo
miais dėl leidimo švedų lai
vams naudotis suomių Petsa- 
mo uostu (greta Murmansko). 
Tad galimas daiktas, kad tuo 
keliu pradės eiti ir Lietuvos 
susisiekimas su Amerika. Taip 
pat numatomas pagyvėjimas 
per Odesos uostą.

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. Kviečiamo publiką daly
vauti. — Kom. (122-124)

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 

i: sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

Į7 geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

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

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedamo
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.

ESTATE OF

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

BARRY P. SHAL1NS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais
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: ĮSIGYKITE DABAR :
. žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio

TRADE IT IM FOR A

l1 Tt J E W E L

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WAT<H 
|$ WDiili HWHVt/A

UPTON
JEWELER

Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
“BROOKLYN, N. Y.

Tarpo
Graham & Manhattan Avos.

Tel. Stagg 2-2178

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augstyn 
Daimantai

Melsvi-balti ir pertekto 
•

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

ROBERT

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

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 miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

DIDŽIAUSIAS“1 J0S ESATE
DTPVIMVQ rlKlSJIN I D 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ

GENERAL ELECTRIC

tykite G-E. Tai Pirkiny*!

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

NEPAPRASTA NUOLAIDAI
Jūs dabar galite pirkti G-E 
Model LB«B 6.2 kub. pėdų 
dydžio, 1940 mode) už

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

5 metai išmokėjimui.

CHARLES D’ORAZIO & SON
y. LICENSED DEALER OF

/ REX COLE, INC.
664 Grand Street A Brooklyn, N. Y.

1 *< EVergreen 4-8734

SKELBK1TES “LAISVĖJE”



Sugrįžo iš Floridos

en-

prie

Sugrįžo iš Ligoninės

D.

pradėsią neužilgo.

parašyta Moterų

Laisves” Rep.

>

as puslapis

įvairių 
Jis

Caputo, savininkas kepy- 
1201 60th St., buvęs prie

P 
d

Vokietijos konsulato sekre
toriaus žudeika E. W.{Kehler 
nuteistas 10 metų į Sing Sing.

industrijų 
sakė, kad 
CIO nuga-

George Scalise, buvęs Bil- 
dingų Unijos prezidentas, su
laikytas kalėjime kaucijų fir
mai ištraukus už jį uždėtą 
$40,000 kauciją.

JOM

s »<

pavojuje dėl imperia- 
stambiojo kapitalo 

kolumnos pastangų į- 
Jungtines Valstijas į

NwYorko^^^Zliiios
■ Penktadienis, Geg. 24, 1940

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
I »

Miesto Taryba Reikalavo 
Atimt nuo Gyventojų 

Civiles Teises

Komunistai Turės Iškilmingą 
Mitingą ir Lankysis 
Pasaulio Parodoj

Pereitą antradienį Miesto 
Taryboj reakcininkai iki so
čiai išsirėkė prieš visus tuos, 
kurie priešinasi karui, vadin
dami juos “termitais”— viską 
sunaikinančiomis kandimis.

Priimtoj rezoliucijoj reika- 
1 lauja valstijos seimelio pra

vest įstatymus, kuriais “visi 
piliečiai būtų mokinami mili- 
tariško muštro.” Rezoliucijos 
įteikėjas Hart, demokratas iš 
Brooklyno, šaukė persekiot vi
sus tuos, kurie nekariautų 
prieš “bile kurią — Vokietiją 
ar Rusiją.” Taip vadinami 
darbiečiai Harry W. Laidler 
ir Salvatore Ninfo, taipgi fu- 
sionistai Earle ir Straus nema
tė reikalo balsuot prieš, tik su
silaikė.

New York o komunistai 
tuziastiškai rengiasi pasitikti 
svečius veikėjus, kurių virš 
norą tūkstančių suvažiuos čio’ 
nai į Komunistų Partijos Na- 
cionalę Nominacinę Konven
ciją. Delegacijų laukiama iš 
visų valstijų. Konvencija no
minuos kandidatus Jungtinių 
Valstijų prezidento ir vice
prezidento vietoms.

Birželio 2-rą, sekmadienį, 
įvyks milžiniškas masinis mi
tingas Madison Square Gar- 
dene, kurio svarbiausios dalys 
bus perduodamos radio ban
gomis po visą šalį. Programa 
prasidės 11 vai. ryto, baigsis 
lygiai 2 :30 po piet.

Po prakalbų delegatai vyks 
Pasaulio Parodon.

Al Pross, jaunas ir gabus 
kartūnistas, neseniai sugrįžo 
namo iš'Floridos, kur jis ilgo
ką laiką dirbo braižybos srity
je. Karas, sako Al, ypatingai 
aštriai palietė tą . industriją, 
daugelis braižytojų išmetami 
iš darbų, šiuo tahpu apsistojęs 
pas tėvus, Brooklyne.

Toli gyvenęs, bet nuo senų 
draugų nenutolęs, Al.
pirmos progos aplankė “Lais 
vės” ir LDS įstaigas.

Išvyksta Trumpoms 
Atostogoms

Dialogas — “Į Ameriką*>*) Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

L. Prtiseikos ir R. Matusevičiaus 
Prakalbos Gegužės 24-tą

Brooklyno ir apylinkių lietuviai kviečiami penktadienio 
vakarą, gegužės 24-tą. atsilankyti j Liet. Am. Piliečių Kliubo 
salę, 280 Union Avė., Brooklyne. Čion išgirsite du svečius 
kalbėtojus, Leoną Prūseiką ir Rubiną Matusevičių.

L. PRŪSEIKĄ, Chicagos lietuvių dienraščio “Vilnies” re
daktorius, yra atvykęs tik trumpam laikui ir šios bus jo vien
intelės prakalbos Brooklyne.

R. MATUSEVIČIUS, jaunas rašytojas ir veikėjas, pas 
mus pirmu kartu lankosi su prakalba. Jis dar visai neseniai 
pribuvęs iš Lietuvos.

Pradžia 7:30 v.v. įžanga nemokama. Iki pasimatymo 
prakalbose. LDS 3-čias Apskritys.

Iš Lietuvių Amalgameitų 
Bankieto

(Pabaiga) .

Saugo Mokestis

Jonas Palaima, 149-to Sky
riaus delegatas iš Bostono, pa
žymėjo, kad tenykščiai kriau
čiai nedirba, jei bando mažint 
mokestį, nežiūrint grasinimų, 
kad darbą išduosią kitur. Na
rių skyrius turi daug, bet de
legatų nedaug dėlto, kad dau
gelio narinėse knygelėse vie
ton unijos štampų yra nume
riai, kurie ten priauga nedar
bo ir mažo uždarbio laiku. 
Ragina unijistus pasidarbuoti, 
kad kriaučiai uždirbtų tiek, 
jog galėtų prašalinti tuos nu
merius iš savo knygelių. Sve
čiui patinka, kad Brooklyno 
lietuviai kriaučiai visi viena
me skyriuje, pas juos įvairių 
operacijų darbininkai išskir
styti po tarptautinius tų šakų 
skyrius (entuziastiškas ploji
mas).

Kalba J. Druseikis, 203 
Skyriaus delegatas iš Roches
ter, N. Y. Pasakoja, kad te
nykščio skyriaus tvėrimosi 
procesas labai panašus į Broo
klyn©. Iškarto, apie 1915 m., 
buvo susirašę į IWW, paskiau 
į ILGWU, o 1916 metų kon
vencijoj įvykus Federacijoj 
skilimui, lietuviai prisidėjo 
prie Amalgameitų, bet organi
zacija ilgam pasiliko silpna. 
Tik 1918 m. labiau įsitvirti
no. Lietuviams ir abelnai uni
jai daug pagelbėjo M. Dusei- 
ka, atvykęs iš Bostono. Ilgam 
raporte smulkmeningai atpa
sakojo tenykščio marketo pa
dėtį, pažymėdamas, kad esąs 
švariausia marketas gal visoj 
industrijoj. Kainų nustatymas 
paliekama unijos viršininkams 
su bosais išrišti ir jas kartais 
sužino už mėnesių ir net už 
pusmečio po padarymo darbo. 
Į streikus' sako, nelabai gali
ma tikėti, nes jie nešą nuosto
lį netik bosui, bet ir darbi
ninkams.

Kalba Stasys čeluška, Bal- 
timorės 218-to Skyriaus dele
gatas. Sako, skyriuje turį apie 
1,200 narių, bet čiagimių veik 
nėra. Nusiskundė turį sunku
mų su kainomis ir abelnai pra-

vedimu unijinių sąlygų.
Kalba Jaunoji Karta

Stasia Brada, delegatė Mar
škinių Siuvėjų 125-to Skyriaus 
iš Branford, Conn., trumpai, 
bet stipriai pažymėjo, kad 
Conn, valstijos siuvėjos neturi 
tokios kantrybės, kaip roches- 
teriečiai, savo uždarbio spren
dimu rūpinasi pačios. Jos į 
penkias minutes sustabdo 
kiekvieną mašiną šapoj. Sky
rius turi šiaip įvairios veiklos 
sporto ir kultūros srityj. Vieš
nios kalba palydėta smarkios 
ovacijos.

Frank Pišunas iš 119-to 
Skyriaus, Allentown, Pa., pa
žymėjo, kad prieš kelis me
tus jam nuvykus ton apyliri- 
kėn iš Philadelphijos visai ne
buvo unijos, bet dabar visi, iš
skyrus vieną firmą, toj apy
linkėj priklauso Amalgamei- 
tuose.

Eva Petrus, vyresnė siuvėja, 
bet jauna unijistė, 133-čio 
Skyriaus (marškininių) pirmi
ninkė ir atstovė, iš Mahanoy 
City, sakė, kad prieš 7 metus 
neturėjo jokios organizacijos, 
o dabar visos marškininės yra 
organizuotos. Ji pareiškė, kad 
ši diena yra smagiausia jos 
gyvenime.

Agnes Discavage, to pat 
skyriaus delegatė iš Shenan
doah, Pa., trumpai sveikino 
dalyvius ir dėkojo už puikų 
priėmimą.

Julia Stramb Hydock, iš 
Mahanoy City, angliškai svei
kino dalyvius ir linkėjo dar
buotis auklėt uniją ir eit $rie 
didesnių atsiekimų.

Paskiausis pakviesta kalbėt 
A. Jankauskas, CIO apmoka
mas keliaujantis organizato
rius, dirbęs CIO organizavime 
unijosna 
darbininkų.
Lawrence, Mass
Įėjo stipriausius tekstilės ba
ronus ir veik visi audėjai su
organizuoti į uniją. Jis pabrė
žė, kad lengviau suorganizuot, 
sunkiau palaikyt' unijoj. Kre
ditavo Amalgajneitus už padė
jimą organizuot kitų šakų dar: 
bininkus. Pripažino, kad lai-

Jau mažai laiko beliko iki 
šeštadienio, gegužės 25 d.,
kuomet įvyksta tas gražus va- 

’karas baigimui vaidinimų se
zono. Lietuviu Liaudies Teatro v

maitė, Lilija Kavaliauskaitė, 
seks šokiai. Be to, dar tikima
si turėti ir daugiau scenos ga
balų, kurių čia neskelbiame. 
Taigi, programa bus graži, į-

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Gen. Lietuvos konsulas, 
J. Budrys, gegužės mėn. 28 
išvyksta su šeima trumpom 
atostogom. Gegužės mėn. 29 
d. jis bus Niagara Falls, N. Y. 
kur, vakare, norėtų pasikalbė
ti su vietos lietuviais, t

Paskui p. Budrys gal vyks 
į Kanadą, o gal į kurią kitą 
vietą praleisti -keletą dienų 
pirmiau negu sugrįžš New 
Yorkan.

Elena Andruškevičienė, 
Walterio Kubiliaus motina, 
pereitą pirmadienį sugrįžo iš 
Brooklyn Hospital, kur ji tu
rėjo operaciją. Dar ne pilnai 
pasveikus, bet eina stipryn.

Drg. Andruškevičienė prašė 
per “Laisvę” pareikšt viešą 
padėką d. K. Petrikienei, kuri 
prieš eisiant ant operacijos 
per kelias savaites ją tankiai 
lankė įr aprūpino maistingu 
valgiu, kas pagelbėjo jai su
stiprėti iš po pirmesnės ligos 
ir pasiruošti operacijai, taipgi 
dėkinga Sasnai ir kitoms drau
gėms, padėjusioms persikrau
stymo darbe.

Turėsim Tuneli
£

Miestas jau pasirašė sutartį 
su N.Y. Tunelių ir Triboro Til
to viršenybėmis, kuria tos į- 
staigos įgaliojamos pravest 
statyba Battery-Brooklyn Tu
nelio. Lėšuos $80,000,000. Sta
tybą

C. 
klos, 
trafiko šviesų sulaikytas dvie
jų ginkluotų plėšiku, nuka- 
mandavotas tolin .atimta pi
nigu $500 ir išlnestas iš savo 
mašinos.

Chas.. Guasella, apiplėšęs 
kostumerius alinėj, 657 Broad
way, tapo ju sumuštas, kada 
išėjęs kita plėšiką vytis poli- 
cistas paliko pirma sugautąjį 
Guastellą apiplėštųjų globai.

mėjimai atsiekta ne Wagne- 
rio ar kokiu kitu aktu, bet 
sunkios kovos keliu ir kad tie 
aktai atėjo vėliau, kaipo pa
sekmė jau įgytų laimėjimų.

Baigus programa, kuri tę
sėsi iki po 11 vai. vakaro, 
daugelis svečiu dar ilgai link
sminosi ir dalinosi su svečiais 
konvencijos įspūdžiais bei 
šiaip kalbėjosi ir dainąvo. O 
jūsų Rep. tuo tarpu teko lai
mės plačiau išsikalbėti su ta 
veterane unijos organizatorių 
sankeleive Pranciška Kapi- 
čiauskiene, ridgewoddiete. 
Simpatinga moteriškė ir . įdo
mūs jos pasakojimai. Anie tai 
bus atskirai 
Skyriuje.

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

J. LazauskasP. Baranauskas

pasku-

6 vai.
8 vai.

1

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue
t

pastangomis suvaidinta kele
tas gerų veikalų. Ateityje ma
noma dar daugiau veikti ir ge
rų veikalų suvaidinti.

Mūsų scenoje iki šiol nebu
vo vaidinta monologai, dialo
gai ir kiti įvairesni scenos kū
riniai. šio šeštadienio vakarą, 
“Laisvės” svetainėje, bus su
vaidinta dialogas, vadinamas 
“Į Ameriką.” Vaidinime daly
vauja J. Lazauskas ir P. Ba
ranauskas.

Po vaidinimo, dainų progra
mos, kurią pildys Aldona Kli-1

domi. Vakaro pradžia 
Programos pradžia — 
Įžanga — 35c.

Šis 'parengimas yra
tinis parengimas šį pavasarį 
svetainėje. Lietuvių Liaudies 
Teatras kviečia visas ir visus 
dalyvauti. Skaitlingas atsilan
kymas Brooklyno lietuvių, 
duos daugiau noro ir energi
jos Lietuvių Liaudies Teatrui 
darbuotis scenos ir bendrai 
kultūros srityje.

Taip pat bus skanūs gėri
mai ir užkandžiai.

Rengėjai.

Iš Amalgameitų Unijos 
Konvencijos

Gegužės 22-ros sesijų eiga’ro ir stojančius prieš Ameri- 
rodo į artimą . užbaigą kon
vencijos. Jeigu pasisakymo už 
trečią terminą rezoliucijai rei
kėjo ilgo per kelias sesijas pa
siruošimo ir visa sesija pra
leista jos priėmimo ceremoni
joms, tai kitos "rezoliucijos ei
na su pastebėtina sparta.

Šiandieną neatėjo sveikinto
jų, nebesimato nei spontaniš
kų demonstracijų specialistų 
mojant savo grupėms sukilt 
strategiškuose momentuose. 
Pavargę delegatai kai kada 
prisnūsta, klausydami nuolat 
rezoliucijose besikartojančio 
“Kadangi” pasijunta “kitam 
sviete” ir blakstienams išnau- 
jo pakilus atsargiai apsidairo, 
kaip tas paveikė į kaimynus.

Priimta daugis rezoliucijų. 
Jose reikalaujama sveikatos 
apdraudos, pigiomis rendomis 
namų, įvest perviršinio maisto 
štampų planą, teikt bedar
biams ir WPA darbininkams 
daugiau drabužių, ir kitos. 
Svarbiausiomis , bene bus pa
sisakymas 3Q valandų dar
bo savaitę) ; be / numažinimo 
mokeštiės ; >uždarbo unijų vie
nybę; rėioL^vimas pą&ikint 
Dies Komitetą/Pasisakyta už 
civilių laisvių ir ateivių gyni
mą.

Puikią sveikinimo kalba pa
sakė Reid Robinson, Minę,
Mill and Smelter Unijos pre
zidentas. Atžymėjo daug
svarbių nuotikiu ir siekių uni
jų gyvenime. Perspėjo, kad 
šios šalies darbininku gyvastys 
randasi 
listu ir 
penktos 
traukt 
Europos kara. Ragino unijis
tus budėt ir kovot už išlaiky
mą Amerikos nuo karo. Jo 
kalba pertraukinėta ir paly
dėta didelėmis ovacijomis.

Kiek vėliau pastatytas kąl- 
bėt Amalgameitų organo “Ad
vance” vyriausis redaktorius. 
Sulyg jo kalbos, tai Sovietu 
Sąjunga ęsanti didžiausia kal
tininke šio karo, kam ji pasi
rašė sutartį su Vokietija. Jis 
šaukė, kad- Amerika negalinti 
laikytis nuošaliai nuo šio ka- .

kos ėjimą karau priskaitė de
mokratijos priešams. Jam 
baigus, buvo bandyta sukelt 
atsistojimo ovaciją, bet didelė 
didžiuma delegatų likosi kė
dėse.

Puikus būtų iš jo redakto
rius Morganų - Rockefellerių 
laikraščiui. Tiesa, jis čia ge
riau jiems pasitarnauja, tik 
gaila, kad darbininkai turi 
jam už tai apmokėt.

Finansų raporte per Millerį 
atžymėta, kad per dvejus me
tus Amalgameitai turėjo į- 
plaukų $3,080,090.40, išlaidų 
$2,440,447.64.

‘‘Laisvės” Rep.

Meilužiai Pasišovė
Central Parke ant raiteliams 

keliuko rasta Margaret Rasch, 
21 m., ir John O’Leary, 25 m., 
paplūdę kraujuose, be sąmo
nės. Ji mirė. Jis dar atgaivin
tas. Paliktame raštelyje sako, 
kad jiedu įsimylėję ir gyvenę 
kaip vyras su žmona, bet O’
Leary pirmiau buvo vedęs su 
kita, tad toks vagišnaš Sugy
venimas pasidaręs nepaken
čiamas. .. ’•

Bay Ridge gyventojai pro
testuoja prieš ten budavojimą 
išmatų naikintuves.

RANDAVOJIMAI
Dabar galima pasirandavot “Club 

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

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozapo ir Jono Rakaus

kų. Prieš 20 metų atgal jie gyveno 
Philadelphijoi, dabar girdėjau, kad 
gyvena Frankford, UI. Noriu girdėti 
nuo jų, arba matyt juos, nors prieš 
pabaigą mano ligos. Balandžio 3 d., 
nuplovė man kairę koją, o geg. 18 d. 
dešinę, tas {vyko 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)

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame įvairius 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.
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas ĖVergreen 7-1661

Specialis Išpardavimas
Vyru ir Jaunu Vyry Drabužiui
Iš priežasties vėlybo pavasario, mes dabar išriedame 
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 $18 .50

VISI KITI DRABUŽIAI DABAR NUPIGINTI SEKAMAI: 

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

Ateikite dabar ir 
sau

pasirinkite iš mūsų pilno sandėlio 
patinkamų drabužių.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas. Manhattan Avė 

Brooklyn, N. Y.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

namų darbo, kllbasai Ir kepta parAiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišku valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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SKELBKITES “LAISVĖJE




