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0 belgų pasidavimas atida

o

senato- 
civilių

plauką, ir i Dunkerque, vie
nintelę Francijos prieplau 
ką tame Francijos kampe.
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BELGIJOS ARMIJA IW VOKIEČIAM

KRISLAI
Taigi, Vienam Suole.
Tai Kas gi Tie Išdavikai?
Pradžia be Pabaigos.
Drąsos ir Ištvermės.

Rašo A. B.

Chicagos “Draugas” au
drą sėja, kai jis primeta 
Amerikos komunistams ne
ištikimumą šiai šaliai. Gir
di, jie palaiko tarptautinius 
ryšius, todėl “patriotai” ne
gali jais pasitikėti.

Bet taip pat tarptauti
nius ryšius palaiko katali
kai. Socialistai taip pat tu
ri internacionalą. Amerikos 
Darbo Federacija priklauso 
prie Tarptautinės Darbo 
Unijų Federacijos. C.I.O. 
turi ryšius su centralinės ir 
pietinės Amerikos unijomis.

Taigi, visi sėdi vienam 
suole. Kataliku vadas kuni
gas Ryan aną dieną smar
kiai pasmerkė visus tuos, 
kurie prisideda prie Dies’o 
raganų gaudytojų su plepa
lais apie kitų neištikimybę. 
Jis nurodė, kad katalikai 
gali pirmutiniai tapti tos 
filosofijos auka.

“Draugo” redaktoriams 
patartina bent jau kun. Ry
an pamokslus pasiskaityti, 
jeigu jie jau visai nepaiso 
mūsų skelbiamos tiesos, v

/

Jau daug mėnesių atgąl 
Francijos valdžia uždare 
Komunistų Partiją, išvaikė 
ir suareštavo komunistus 
parlamentiečius. Visą par
tiją paskelbė neištikima.

Betgi pasirodė, kad nė( 
vienas komunistas nesusek
tas šalies išdavystėje. Pasi
rodė gi, kad Hitlerio agen
tų ir pardavikų būta Fran
cijos valdžioje ir armijos 
vadovybėje. Jau išmesta iš 
vietų net 15 generolų. Sar
koma, kad pats buvęs ke
lius mėnesius Francijos ir 
Anglijos karinių pajėgų 
viršyla gen. Gamelin yra 
parsidavęs Hitleriui.

Kaip tik į šituos parda- 
vikus Francijos komunistą: 
visuomet pirštu rodė. Už 
šitą tiesą jie baisiai nukent- 
tėjo. O šitie Daladier, Blum 
'ir Bonnet didvyriai Francik 
ją pardavė Hitleriui ir jau 
sulakė nekaltą krauja kė
lių šimtų tūkstančių Fran
cijos sūnų. t

Tai ot kur išdavikai. Tai 
ot kur reikia ju jieškoti.

Ir čia, Amerikoje, reikią 
jų jieškoti aukštose sferosd, 
tarpe raganų gaudytojui 
“garbinguosiuose” rateliuoį 
se.

I

t

Mes manėme, tai yra, taip 
mums per dvidešimt metų 
pasakojo “Naujienų” filoso
fas, kad Sovietų Sąjungoje 
daugiau nieko ir nebuvo su
kurta, kaip tik “valstybinis 
kapitalizmas.” Tačiau mūsų 
apsirikta.

Dabar sužinome visai ką 
kitą. Gegužės 25 dienos 
“Naujienose” tūlas St. Miš- 
čikas-Žiemys mus moko, 
kad tik dabar “po priedan
ga taip vadinamo socializ
mo, kuriamas savotiškas 
v a 1 s t y binis kapitalizmas, 
kuris keičia po truputį visą 
Rusijos veidą.”

Ir kame gi tie baisūs ka
pitalizmo požymiai pasiro
do? Ogi tame, kad kolekty- 
viečiams valstiečiams leid
žiama turėti po nuosavą 
daržą, po nuosavą karvę, 
nuosavų vištų ir tt., apart 
kolektyviškų žemių, karvių 
ir vištų.

Aplinkui siaučia klaikios

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

gyre Eilę Sumanymą Prieš Nepiliečius At
eivius ir Prieš Visus Komunistus Abelnai

Kongresmanai Nutarė Suregistruot Visus Nepiliečius 
Sveturgimius ir Nutraukt Jų Pirštų Nuospaudus

Washington.— Jungtinių 
Valstijų senatas 47 balsais 
prieš 20 priėmė sekamus 
pataisymus prie senato
riaus LaFollette sumanymo 
dėlei pilietinių laisvių:

Uždraust fabrikantam ir 
visiems kitiems samdyto
jam duot darbą bet kokiam 
komunistui ar naziu Bundo 
(sąryšio) nariui tarpvalsti- 
jinėje pramonėje bei pre
kyboje. — O tarpvalstijinė 
pramonė ir prekyba apima 
visas tas pramones ir biz
nius, kurių dirbiniai ir pre- 
kės-tavorai išeina iš vienos

Uždraust fabrikam ir ki
tom biznio įstaigom samdyt 
daugiau kaip vieną nepilietį 
ant kiekvienos dešimties vi
sų samdomų darbininkų bei 
tarnautojų.

Daugiau ateivių nepilie
čių gali būt leista samdyt 
tik tokiuose atsitikimuose, 
kur neužtenka piliečių dar
bininkų.

Kongresmanij Tarimas
Jungtinių Valstijų atsto

vų rūmas priėmė preziden
to Roosevelto reikalavimą 
pervest valdišką ateivybės 
ir pilietybės skyrių iš dar
bo ministerijos į teisdarys- 
tės ministeriją. Sako, kad 
teisdarystės ministerija ge
riau suims į nagą “neištiki
mus” ateivius.
Senato Komisijos Tarimas

Senatorių teisinė komisi
ja vienbalsiai užgyrė suma
nymą, kuris reikalauja su
registruot 3,800,000 ateivių 
nepiliečių Jungtinėse Vals
tijose ir nutraukt tų ateivių 
pirštų nuospaudus. Šis su
manymas taipgi skiria sun
kias bausmes žmonėms, ku
rie ves propagandą prieš 
komandierius ar Amerikos 
valdžios patvarkymus ar
mijoj, laivyne ar tarp pa
jūrių sargų.

audros. Ši šalis galvatrūk
čiais grūdama į imperialis
tinį karą. Reakcija kelia 
galvą. Ateiviams ruošiami 
nauji smūgiai ir teisių 
siaurinimai. Beveik nebeli
ko abejonės, kad bus išleis
tas ateivių nepiliečių regis
tracijos patvarkymas.

Vienok nereikia nusimin
ti ir rankas nuleisti. Nerei
kia bėgti iš kovos lauko. 
Dar daugiau reikia suglau
sti eiles aplinkui organiza
cijas ir spaudą.

Lai ši karinė isterija ne
išmuš nė vieno susipratu- 
sio žmogaus iš lygsvaros ir 
teisingo kelio!

Priesaikos
Pataisymai prie 

riaus LaFollette’o 
teisių įnešimo, priimti sena
to, reikalauja, kad samdy
tojai pirm samdant bile 
darbininką ar tarnautoją 
turi priverst jį prisiekt, 
kad jis nėra nei komunistas 
nei nazis. Už šio punkto 
peržengimą skiria iki 5 me
tų kalėjimo ir iki $10,000 
piniginės baudos.

To sumanymo pataisy
mai taipgi labai praplatina 
priežastis, dėl kurių gali 
būt deportuoti nepiliečiai 
sveturgimiai iš Jungtinių 
Valstijų.

Senatorių teisinė komisi
ja užgyrė sumanymą de- 
portuot visus tuos nepilie
čius ateivius, kurie nesusi- 
registruos bėgyje keturių 
mėnesių nuo tokio įstatymo 
išleidimo. Šis sumanymas 
taipgi reikalauja, kad nepi- 
lietis sveturgimis užsiregis
truotų kiekvieną sykį, kada 
jis ar ji persikelia iš vie
nos gyvenimo vietos į kitą.

Apskaldytas Pilietinių 
Teisių Įnešimas

Senatas atmetė didelę 
daugumą senatoriaus La
Follette’o įnešimo kas liečia 
saugojimą pilietinių teisių 
ir įvairiais pataisymais žy
miai pakeitė to įnešimo 
prasmę. Bet senatas priėmė 
sekamus LaFollette’o.suma
nymo punktus:

Uždraust šnipus fabri
kuose prieš darbininkus; 
užgint ginkluotus samdyto
jų sargus lauko pusėje, ap
art tų atsitikimų, kur rei
kia saugot persiunčiamus 
dirbinius bei pinigus nuo 
vagių; uždraust samdyto
jams vartot prieš streikie- 
rius tokius sargus, kurie 
buvo nuteisti kaip žmogžu
džiai arba kaip užpuolikai 
su pavojingais ginklais; už
gint dirbyklose laikyt bom
bas ir šaunamuosius gink
lus ir amuniciją.

Senatoriai bei kongres
manai priėmė įnešimus 
prieš ateivius ir komunis
tus, kaip sako, tuo tikslu, 
kad apsaugot Ameriką nuo 
“penktosios kolumnos”, 
idant ši kolumna, girdi, ne
galėtų kenkt Amerikos ap
sigynimui.

ŠĮ KETVIRTADIENĮ 
“LAISVĖ” NEIŠEINA, 
NES TAI LEGALĖ ME
MORIAL DAY ŠVENTĖ.

ORAS. — Šį trečiadienį| su jo armija, kaip su “nar- 
būsią lietaus. siais kareiviais.”

Anglai Norėtų Pabėgt iš 
Belgijos Fronto

London, geg. 28.—Angli
jos laivyno viršininkai svar
sto, kaip galima būtų iš
traukt anglų armiją iš Bel
gijos fronto ir par gabent ją 
namo. Didžausias keblu
mas tai, kad vokiečių orlai
viai be atlaidos bombarduo
ja šiaurines Belgijos ir 
Francijos prieplaukas, ku
rios būtų vieninteliai var
tai grįžt namo anglam, ap- 
supamiem vokiečių.

Didžiausias Pavojus Milionui 
Talkininkų Armijos

Paryžius, geg. 28.—Kai 
Belgijos karalius Leopoldas 
įsakė savo armijai pasiduot 
vokiečiams, tuomi jis įsta
tė į didžiausią pavojų apie 
milioną talkininkų armijos.

(Vokiečiai pilnai apsupa 
tą anglų-francūzų armiją 
šiaurrytinėje Francijoje iš 
trijų pusių ir grąsina ją vi
siškai apsupt iš ketvirtos 
pusės, pajūryje.)

Jau sugriuvo šiaurinis 
francūzų-anglų frontas, kur 
jie vis dar stengėsi sulaiky
ti vokiečius nuo Dunkerque, 
paskutinės francūzų prie
plaukos šiaurinėje Franci
joje.

Vokiečiams telieka tik 15 
mylių pasiekt Dunkerque.

Anglija Tikisi Sumobilizuot 
400,000 Belgų

London, geg. 28.—Angli
jos laikraščiai smerkia Bel
gijos karalių Leopoldą kaip 
“išdaviką”, kad jis pasidavė 
vokiečiam.

Anglų valdžia tiesioginiai 
atsišaukė ’ į belgus sukilt 
prieš jų karalių. Anglijos 
valdovai tikisi, kad dar ga
lima būtų sudaryt 400,000 
belgų armijos prieš vokie
čius.

Paryžius, geg. 28.—Pran
cūzų valdžia ketina organi
zuot belgus Francijos že
mėje kariaut prieš vokie
čius.

Francijos ministeris pir
mininkas P. Reynaud pa
reiškė, kad dar niekada vi
soj istorijoj nebuvę tokio 
susmukimo, kaip Belgijos 
karaliaus Leopoldo pasida
vimas vokiečiam su apie 
700 tūkstančių armija.

Belgijos ministerių kabi
netas Francijoje pasmerkė 
savo karaliaus pasidavimą.

Berlin, geg. 28.—Vokie
čių komanda sako, kad jie 
pagarbiai elgsis su pasida
vusiu Belgijos karalium ir

500 iki 700 Tūkstančių Belgų Armijos Sudėjo Ginklus Pagal Sa 
vo Karaliaus Įsakymą; Karalius Kaltina Anglus ir Prancū
zus, Kad Jie Nedavė Reikiamos Paramos Belgų Armijai

Belgą Armija, Besąlyginiai Pasiduodama Vokiečiam, Atidarė Jiem Kelią į Vienintelę 
Likusią Prieplauką Tarp Šiaurinės Francijos ir Anglijos.

cijos ministeris pirmininkas 
Paul Reynaud paskelbė, jog 
Belgijos armija pasidavė 
vokiečiam , pagal įsakymą 
belgų karaliaus Leopoldo 
III. O belgų karių iki šiol 
buvo tarp 500 ir 700 tūks
tančių š i a u r v a kariniame 
Belgijos kampe. Dabar jie 
besąlyginiai pasidave-kapi- 
tuliavo vokiečiams, ir tuo- 
mi įstatė į baisiai pavojin
gą padėtį Anglijos ir Fran-

Vyriausias Teisinas Panaikino Piniginę Baudą 
Apex Streikieriam; Bet Sako, Prieštrus- 

tinis Įstatymas Veiks Prieš Unijas
Washington.—Vyriausias 

Jungtinių Valstijų Teismas 
dauguma balsų paliuosavo 
CIO Mezgėjų Uniją nuo 
mokėjimo $711,932 pabau
dos Apex mezginių kompa
nijai Philadelphijoj. Žemes
nis federalis teismas buvo 
uždėjęs tą bausmę unijai 
už septynių savaičių sėdėji
mo streiką Apex mezgyklo
je.

-Vyriausio Teismo teisė
jai Hughes, McReynolds ir 
Roberts nesutiko su daugu
mos teisėjų sprendimu, pa
naikinančiu tą bausmę.

šešių Vyriausiojo Teismo 
narių daugumos sprendi
mas, tačiau, pareiškia, kad 
unijos šiuomi nėra visuose 
atsitikimuose paliuosuoja-

Prancūzų Teismas Nusmerkė 
Numarini 4 Komunistus
Paryžius.—Prancūzų ka

ro teismas nusmerkė mirt 
keturis komunistus darbi
ninkus; sako, būk jie stab- 
dę bei gadinę orlaivių dir
bimą. Du nusmerktieji yra 
18 metų amžiaus.

Karo teismas, be to, sky
rė po 20 metų katorginio 
kalėjimo dviem kitiem dar
bininkam būk tai už sabo
tažą kariniuose darbuose.

VOKIEČIAI SLAPTU PA
BŪKLU ŽADA SUNAI

KINTI ANGLIJĄ
Berlin, geg. 28.—Vokiečių 

valdininkai užreiškė, kad 
Vokietija yra pasirengus 
per žaibišką karą 
sunaikint Angliją, 
čiai vartosią savo 
įnirtingiausią karo 
lą ,prieš anglus.

(Kai kurie Amerikos kari
ninkai spėja, kad vokiečiai 
milžiniškais orlaiviais siųs 
savo tankus į Angliją.)

visiškai 
Vokie- 
slaptą, 
pabūk-

cijos armijas Flandrijoje, 
šiaurrytiniame Franc ijos 
kampe.

Francijos valdžia skelbia, 
kad francūzai dabar ka
riaus prieš vokiečius palei 
Somme ir Aisne upes, tai 
tik į pietus nuo koridoriaus, 
kurį vokiečiai prakirto tar-i Francūzų valdžia sako, 
pe talkininkų armijų Belgių kad visos belgų armijos da- 
joj—šiaurrytinė j Francijoj lys pasiduoda vokiečiams.- 
ir tarp pačios Francijos. O belgų pasidavimas atida-

(Vokiečiai geg. 27 d. nu- re vokiečiam kelią į Osten- 
vijo anglus - francūzus 15(dą, stambią Belgijos prie-

irmos nuo atsakomybės 
bausmės pagal Shermano 
įstatymą, išleistą prieš tru- 
stus.

Dauguma Vyriausiojo 
Teismo teisėjų taipgi sakė, 
kad CIO Mezgėjų Unija ga
lėtu būt traukiama teis
man už kompanijai padary
tus per streiką nuostolius, 
pagal Pennsylvanijos vals
tijos įstatymus.

CIO unijų vadai, vienok, 
sveikina dabartinį Vyriau
siojo Teismo sprendimą ab- 
elnai, ir sako, kad jis, be 
kitko, panaikina bylą Repu
blic Plieno korporacijos, 
kuri reikalavo pusaštunto 
miliono dolerių atlyginimo 
iš CIO Plieno Darbininkų* 
Unijos už streikus.

Belgijos Ministeriai Užsienyj 
Sako Tęsią Kovą

Paryžius, geg. 28.—Fran
cijos valdovai atsišaukė į 
belgų kariuomenę, kad ji
nai nepasiduotų vokiečiams, 
nors Belgijos karalius įsa
kė jai pasiduoti.

Talkininkai skelbia, kad 
Belgijos ministerių kabine
tas Francijoj tęs kovą prieš 
vokiečius. Talkininkai pa- 
skirsią naujus komandie
rius belgų armijai.

VOKIEČIAI SUKAPOSIĄ 
TALKININKUS

Berlin, geg. 28.—Vokie
čiai iš vakarų toli pažengė 
pirm/n linkui Menino arti 
Belgijos sienos ir iš pietų 
vakarų linkui Francijos 
didmiesčio Lille. Tais žy
giais grūmoja sukapot į tris 
dalis anglų-francūzų armi
ją, atkirstą šiaurrytinėje 
Francijoje iki Belgijos ru- 
bežiaus.

Paryžius, geg. 28.—Belgi
jos karaliaus vaikai yra 
Franci j o j.

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

mylių toliau į šiaurę nuo 
Bapaume ir tuo būdu antra 
tiek paplatino koridorių, 
kuriuom užkerta susisieki
mą tarp didžiosios fran- 
cūzų armijos ir apsupto 
šiaurrytinio Francijos kam
po.)

Paryžius.—Belgijos kara 
liūs kaltina Angliją ir Fran
ci ją, kad jų kariuomenė 
F1 a n d r ijoj, šiaurrytinėje 
Francijoj, kovėsi tik tiek, 
kad sulaikyt vokiečius nuo 
prieplaukų ir tuom suteikt 
anglų-francūzų armijoms 
galimybę pabėgt.

Belgų valdžia užsienyj, 
tačiau, sako, kad ji kariaus, 
nepaisant, jog Belgijos ka
ralius pasidavė.

Francijos spauda jau ap
šaukė Belgijos karalių Le
opoldą “išdaviku.”

Berlin, geg. 28.—Belgijos 
armija pasidavė. Belgijos 
karalius priėmė visas vo
kiečių komandos sąlygas, be 
apribojimo, ir jo armija su
dėjo ginklus.

Vokiečių komanda sako, 
kad pusė miliono belgų ka
riuomenės jau pasidavė vo
kiečiams.

: ■*?
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Paryžius, geg. 28.—Bel
gijos karalius Leopoldas pa
reiškė, kad jis įsakė savo 
armijai pasiduot vokiečiam, 
idant sulaikyti tolimesnį 
bergždžią belgų kraujo lie
jimą, nes vis viena jo armi
jai nebuvo progos laimėti.

i

Paryžius, geg. 28.—Fran
cijos ministeris pirmininkas 
P. Reynaud pranešė liūdną 
žinią, kad belgų armija 
besąlyginiai pasidavė vokie
čiams ir atidarė jiem kelią 
j Dunkerque, vienintelę li
kusią šiaurinę francūzų 
prieplauką tarp Francijos. 
ir Anglijos.

Belgijos karalius tatai 
padarė net nepasitardamas 
su Anglijos-Francijos aukš
tąja komanda. O

Berlin, geg. 28.—Vokie
čiai jau užėmė Belgijos 
prieplauką Zeebrugge ir 
(šiuos žodžius rašant) mar- 
šuoja į Ostendą, paskutinę

- •
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{Belgijos prieplauką.
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Ponai Senatorial, Ponai 
Kongresmanai!

Šiuo metu senato rateliuose yra svars
tomas bilius, reikalaująs suregistruoti ir 
pirštų antspaudas nuimti visų Ameriko
je gyvenančių nepiliečių. Tokių žmonių 
mūsų krašte yra tarpe 3 ir 4 milionų. 
Tai vis daugiausiai darbo žmonės, atvy
kę mūsų kraštan laimes j ieškoti, žmoniš
kiau gyventi.

Šiuo biliumi senato ir kongreso nariai 
mano mūsų kraštą apsaugoti nuo “penk
tosios kolonos”, nuo Hitlerio šnipų, nuo 
mūsų krašto priešų. Niekas taip neken
čia šnipų, Hitlerio agentų, “penktosios 
kolonos” žmonių, kaip šis laikraštis, jo 
leidėjai, jo redaktoriai, jo skaitytojai.

Bet mes žinome, kad projektuojamu 
biliumi, jei jis bus padarytas įstatymu, 
mūsų krašto saugybės neužtikrinsime. 
Priešingai. Jeigu visi nepiliečiai bus re
gistruojami, jei jų pirštų antspaudos bus 
nuimtos, jei į juos bus žiūrima kaipo į 
“penktosios kolonos” žmones, tai jie pa
sijus blogai. Jie pasijus esą persekioja
mi ir skriaudžiami. Jie pasijus gyveną 
ne toje šalyje, į kurią jie važiavo. Mes 
ir tą puikiai žinome, kad pradėjimas re
gistruoti nepiliečių bus tik pradžia įve
dimo mūsų kraštan visos eilės suvaržy
mų ir visiems piliečiams,—pirmiausiai 
organizuotiems į unijas darbininkams.

Nepiliečiai nėra Amerikos priešai. Ne
piliečiai darbininkai nepatapo piliečiais 
vyriausia dėl visos eilės kliūčių, nuo jų 
nepriklausomų.

Nesena patirtis mus mokina, kad di
džiausi krašto priešai yra ne nepiliečiai, 
bet piliečiai ir aukštose vietose stovį 
žmonės. Paimkim Norvegiją. Norvegiją 
pardavė to krašto valdovai—žmonės sto
vį aukštose vietose. Tą patį mes matome 
ir kituose kraštuose. Holandijoj, kaip 
dabar paaiški, vyriausi “penktosios kolo
nos” žmonės* buvo valdininkai ir kariuo
menės vadai; Belgijoj----- tas pats. Fran-
cijoj, matome, yra pašalinami iš vietų 
(ir veikiausiai šaudomi) aukšti kariuo
menės vadai, generolai, miestų majorai 
ir kiti “aukšti” žmonės. Anglijoj areš
tuojami “penktosios kolonos” žmonės fa
šistai, Mosley vadovaujami. Jie tai iš 
tikrųjų yra išdavikai.

Amerikoje yra tas pats. Čia Hitlerio 
agentų knibždėte knibžda. Bet jie nėra 
nepiliečiuose darbininkuose. O jeigu pa
starųjų tarpe ir atsiranda vienas kitas 

• niekšas, tai milijonai darbo žmonių ne
piliečių negali būti dėl jų kalti.

Mūsų laikraštis daugiausiai, žinoma, 
gali kalbėti už lietuvius darbo žmones, 
nepilieeius ir piliečius. Mes tikriname, 
kad jie yra ištikimiausi Amerikai, jos 
principams, jos konstitucijai žmonės. Tas 
pats, be abejo, yra ir su kitų tautybių 
žmonėmis. Viskas, ko jie nori,—ramiai 
gyventi, žmoniškai gyventi, ginti Ame
rikos žmonių civilines laisves, garantuo
tas Teisių Biliuje, ginti Ameriką, jei 
bent kokia šalis ant jos kėsintųsi užpulti.

Taigi mes sakome, ponai senatoriai ir 
kongresmanai, jei jūs pradėsite varžyti 
nepiliečius, Amerikoje gyvenančius žmo
nes, jei jūs praleisit tąjį įstatymą, jis 
mūsų krašto gerovei nepasitarnaus, o 
tik užduos didelį smūgį milijonams žmo
nių, kurie Ameriką myli, kurie joje nori 
ramiai gyventi, kurie, kad ir nepiliečiai 
būdami, yra pasiruošę savo gyvybes au
koti, jei kokia nors šalis kėsintųsi ant 
mūsų krašto užpulti.

Gyvenimas Mus Patvirtina
Jau Franci j a ir Anglija valo savo ar

mijas nuo Vokietijos šnipų. Bet valo la
bai nelaiku, valo tada, kada reikia, kad 
armija būtų išvalyta, kad ji veiktų, kaip 
laikrodis. Ncdyvai, kad Anglija ir Fran- 
cija gauna smūgį po smūgio, nes jų val
džiose ir armijose sėdi priešo agentai.

Austrijos pasidavimą paruošė Vokieti
jos agentai. Čechoslovakiją išdavė An
glijos ir Franci jos valdonai, o čechoslo- 
vakų valdžia dabaigė. Juk ji galėjo ne
klausyti Daladier ir Chamberlaino, o 
gintis. Bet atsisakė gintis, nors žinojo, 
kad jeigu ginsis, tai Sovietų Sąjunga jai 
padės. Čechoslovakijos valdonai patys 
padėjo galvą ant kaladės, nes ten sėdėjo 
šalies išdavikai.

Norvegijoj ir Danijoj Vokietija atrado 
sau ištikimų elementų. Holandijoj jų 
knibždėjo. Belgijoj, Anglijoj ir Francijoj 
yra tas pats.

Mes manome, kad dabar laikas primin
ti kelių metų ginčą. Pamenate, kada So
vietų Sąjunga sučiupo aštuonis koman- 
dierius Raudonojoj Armijoj, ir birželio 
12, 1937 metais sušaudė.

Oi, kas tada buržuaziniame pasaulyje 
darėsi! Kiek tai buvo šauksmo kapitalis
tų spaudoj, menševikų “Naujienose”, 
“Keleivyj”, katalikų “Drauge” ir kitoj 
spaudoj!

Kapitalistų artistai piešė paveikslus, 
vaizdavo Raudonąją Armiją žmogų be 
galvos. Sakė: “Stalinas nukirto Raudo
najai Armijai galvą, nes sušaudė gene
rolus!” Kiek buvo riksmo ir rašymo 
prieš Sovietus! Kiekvienas Sovietų Są
jungos priešas ta proga plūdo ją!

O ar tas susilpnino Sovietų Sąjungą? 
Ar tai nebuvo gerai padaryta, kad su
gauta priešai ir išnaikinta? Dabar tais 
klausimais kiekvienas sąžiningas žmogus 
sutiks.

Kada šnipai-išdavikai generolai buvo 
sušaudyti, tai Sovietų Sąjungos apsigy
nimo komisaras K. Vorošilovas birželio 
12, išleido pareiškimą, kuriame tarpe 
kitko sakė:

“Draugai! Raudonoji Armija yra ir vi
sada bus kūnas ir kraujas mūsų perga
lingos liaudies, kuri budavoja naują so
cialistinį gyvenimą. Mes apvalėme savo 
eiles nuo fašistinio brudo ir ateityj ne- 
prisileisime prie tos gėdos, dirbsime, kad 
tas nepasikartotų. Apvalydami armiją 
nuo priešų, tuo pat kartu mes padarėme 
ją daug galingesne ir neįveikiama. Rau
donoji Armija tik daugiau sutvirtės ap
sivalius nuo užsienio agentų.”

“Pravda”, Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos organas, rašė: “Iškėlimas 
aikštėn šitos šnipų govėdos yra ženklas 
Sovietų galios stiprumo ir sovietinės si
stemos nesunaikinamumo.”

“Laisvė” gi savo redakciniame straip
snyje “Aštuonius šnipus Sušaudžius”, iš 
birželio 15 d., 1937, privedus visus fak
tus, kurie kalbėjo už tai, kad Sovietų 
Sąjunga savęs sustiprinimui, apsigyni
mui, turėjo išnaikinti Lenkijos, Japoni
jos, Vokietijos šnipus, ir. kad tas.nesilp- 
nina, bet kaip tik priešingai jos jėgas 
tvirtina, rašė:

“Sugavimas Vokietijos fašistų šnipų, 
jų sušaudymas, reiškia uždavimą smū
gio Vokietijos fašizmui ir podraug ati
tolinimas pasaulinio karo.” Antrame re
dakcijos straipsnyje, birželio 17, mes vėl 
rašėme: “Ne Silpnėja, bet Stiprėja,” kur 
tarpe kitko buvo pasakyta:

“Sugriebimas išdavikų gaujos, nuteisi
mas ir sušaudymas, yra lygus žygis lai
mėjimui didžiausio karo mūšio. Juk iš
davikų tikslu buvo pražudyti šimtus tūk
stančių raudonarmiečių. Juk jie taip tu
rėjo vesti tas armijos dalis, kad kuo 
lengviausiai fašistai galėtų jas sumušti...

“Nors priešai rašo, kad Sovietų Sąjun
ga ‘susilpnėjo’, bet jie patys jaučia, kad 
ji sugavus gaują, sunaikinus ją, suran
kiojus jų pasekėjus ne susilpnėjo, bet su
tvirtėjo,”

Dabar kiekvienas protaująs žmogus 
mato, kad Sovietai laiku apsivalė nuo 
užsienio agentų. Už tai Raudonoji Ar
mija buvo pergalinga ir prieš Lenkijos 
ponus, ir Suomijos provokatorius, ir Ja
ponijos imperialistus, ir Hitleris turėjo 
atsisakyti nuo Ukrainos ir Baltarusijos.

O ten, kur viešpatavo ištižimas, men
ševikai ir pardavinga buržuazija, ten ei
na plačiausias šalies išdavimas. Taip bu
vo Norvegijoj, Holandijoj, taip yra Bel
gijoj ir Francijoj.

Penktoji Kolona
Terminas “penktoji kolo

na” dabar ant daugelio lū
pų. Jis svaidomas kairėn ir 
dešinėn.

Kas ta penktoji kolona? 
Kokia to pavadinimo reikš
mė? Kokia tam “istorija”? 
Štai ji.

Kai kruvinojo geenrolo 
Franko fašistinės jėgos 
puolė lojalistų ginamą Ma
dridą, tai tam buvo naudo
jamos keturios atskiros ko
lonos, apie kurias visi žino
jo ir kalbėjo.

Apgulimo dienose, kartą, 
taip vadinamas “radijo ge
nerolas” Quiepo-de Llano, 
kalbėdamas per savo radi
ją, išplepėjo, kad “keturios 
kolonos prie Madrido vartų, 
bet pas mus, fašistus, yra 
dar ir penktoji kolona, ku
rios niekas nepastebi. • Ji 
randasi pačiame Madride...”

Penktąja kolona pusgir
tis generolas Quiepo-deLla- 
no vadino tuos išdavikus, 
kurie dėjosi giną Madridą, 
bet tikrenybėje dirbo fašis
tų naudai.

Kai 1937 m., geg. prad
žioje, Barcelonoj buvo su
organizuotas pučas prieš 
lojalistų valdžią, tai “radi
jo generolas” sveikino Ka- 
talonijos trockistus per ra
diją: “Mes pritariam jums 
ir padėsim jums! Laikyki
tės!”

Tai nuo to laiko tie du 
žodžiai—penktoji kolona— 
gavo savo prasmę. Dabar 
tie žodžiai įgijo tokią “pi
lietybę”, kad juos bandoma 
prilipdyti bile kam ir bile 
atsitikime.

Nėra abejonės, kad penk
toji kolona padėjo žlugti Is
panijai, Austrijai, Čekoslo
vakijai, Norvegijai ir Da
nijai, Holandijai ir Belgi
jai. Jose veikė nazių ir An
glijos “penktos kolonos.” 
Jos prisidėjo prie minėtų 
šalių sumėsinėjimo. Tos 
penktosios kolonos yra nie
kas daugiau, kaip tik besi
mali j ančių imperialistinių 
šalių padaras. Darbininkų 
klasė su organizavimu to
kių “kolonų” nieko bendro 
neturi.

Amerikos Jungt. Valsti
jos kol kas dar nekariauja 
ir skaitosi taikos šalimi. 
Bet ir čionais penktos. ko
lonos jau jieškoma. Vei
kiausiai ir “suras”. Žinoma, 
negi jieškos Fordų, Du 
Pontų, Morganų ar Rocke- 
fellerių pastogėse, tose tik
rose “penktos kolonos” pe-
ryklose. Ne. Jieškos darbi-

organizacijose.
Kam pirmiausiai bus pri

metama penktoji kolona?
Žinoma, kad darbininkams 
ir jų organizacijoms.

Pavyzdžiui, tu ar tavo 
draugija netiki, kad sąjun
gininkai kariauja už Vaka
rų civilizacijos išlaikymą. 
Tu manai, kad karas veda
mas dėl biznio. Tu taip ma
nai, kad karas vedamas dėl 
biznio. Tu taip manai ir ki
tam tą nori pasakyt. Bet... 
šššššš! Būsi priskaitytas 
prie penktos kolonos...

Daugel, labai daugelyj 
dalykų tu gali būt “pana
šus” į penktos kolonos narį 
industrijos kapitonų agen
tams.

Tu nori gauti daugiau al
gos už savo sunkų darbą, 
kad pagerinti savo ir savo 
šeimos būklę. Bet tu gali 
būt paklaustas:

—Tu manai, kad tai, ką 
tu gauni už tavąjį darbą, 
yra maža?—Taip,   tu

jam... — A-a-a-! Reiškia, 
priklausai penktai kolonai...

—Kaip, tu nenori dirbti 
daugiau 8-nių valandų?— 
Ne, nenoriu.—Penktoji ko
lona!

—Kaip? Tu nori civilių 
teisių? Ar gi tu nežinai, 
kad civilės teisės gali pri
vesti prie civilio karo ?... 
Tu—tikras penktosios kolo
nos vaikas!

—O gal tu esi šalininkas 
to, kad negrai turėtų ly
gias teises su baltaisiais?— 
Taip, aš esu.—Tu gryno 
vandens penktakolonietis!

Penktoji kolona, tas išda
vysčių ir sabotažo sinoni
mas, matomai, bus bando
mas pritaikinti darbininkų 
gąsdinimui ir jų didesniam 
išnaudojimui.

Apie penktąją koloną da
bar prapliupo veik visi ka
pitalistiniai didlapiai. Nuo 
jų nepasilieka nei lietuviš
kos buržuazinės uodegutės: 
“Naujienos”, “Nauj. Gady
nė”, “Keleivis” ir kiti gel- 
tonlapiai.

Proncė.

Vilniaus Gyvenimas Sveiksta
(Prisiųsta)

Kas galėtų abejoti, kad ka
ras visapusiškai palietė ir Lie
tuvos gyvenimą ? Didžiosioms 
valstybėms vakaruose gru
miantis, ir mūsų tėvų kraštui 
tenka įvairiais atžvilgiais per
siorientuoti, tenka susirūpinti 
dėl pakitėjusių prekybos san
tykių, dėl ekonominės būklės 
ir 1.1. Be to, ligi tam tikro 
laipsnio turėjo pasunkėti mū
sų gyvenimas ir dėl to, kad 
atgavome nualintą Vilnių, čia 
štai ir reikalinga planingai ir 
daug dirbti įvairioms valsty
bės įstaigoms ir visuomenės 
organizacijoms, kaip pvzd. 
pirmoje eilėje Draugijai Vil
niaus Kraštui Remti.

Jau septyni mėnesiai, kaip 
vakaruose eina karas, kurio 
padariniai gyvai jaučiami į- 
vairiose gyvenimo srityse Lie
tuvoje. Dėl to būtinas yra di
delis sumanumas, atodairumas 
ir sugebėjimas pertvarkant vi
są eilę įvairių vidujinio Lietu
vos gyvenimo klausimų.

Šiam persitvarkymo darbui 
padeda visuomenė, nors paties 
darbo branduolys, pati di
džiausioji našta tenka vyriau
sybės pečiams, šiandien visose 
valdžios įstaigose jau eina pa
gyvėjusiu tempu kūrybinis 
darbas. Net ir užsienio spauda
pastebėjo, jog niekuomet dar, 
nuo pat pirmųjų nepriklauso
mojo gyvenimo dienų, nebuvo
tokio tempo įstatymdavystės
srityje.; kaip kad yra dabar.

Ir nestebėtina , kad taip
ninku lušnėse, darbininkų yra. Į Lietuvos valstybės or-

Automobiliy unijos sekretorius-iždininkas, George 
F. Addes, dalina lapelius darbininkams, išeinantiems 

iš Fordo automobilių fabriko, Dearborn, Mich. 
Jie kviečiami organizuotis ir kovoti.

ganizmą teko įjungti Vilniaus 
krašto dalį, kuriai okupantų 
laikais sąmoningai buvo kliu
doma progresuoti. Ta nauja 
sritis su naujais gyventojais, 
su savotiškais interesais yra 
reikalinga persitvarkymo, kad 
galėtų sutapti su visu Lietuvos 
valstybės organizmu, čia išky
la visa eilė naujų klausimų, 
reikalaujančių rimto susido
mėjimo ir susirūpinimo.

Vilniečių gyvenimui tvar
kyti ir jiems įtraukti į vals
tybinį Lietuvos organizmą Vi
daus Reikalų Ministerijoje 
ruošiami nauji įstatymai, ku
rie turi nustatyti teisinę to 
krašto gyventojų būklę ir su
derinti ją, pašalinus tas for
mas, kurias per 20 metų buvo 
įgyvendinę okupantai.

Finansų srityje taip pat ne
maža darbo jau padaryta ir 
dar dirbama. Finansų Minis
terijai teko netik susirūpinti 
lenkų paliktų Vilniaus krašte 
zlotų reikalu, kad apsaugojus 
civilius krašto gyventojus nuo 
per didelių nuostolių ir kartu 
su tuo, kad leidus jiems pa
laikyti vietos prekybos ir pra
mones įmones. Svarbus buvo 
ir pakrikusios užsienio preky
bos atstatymas, turint galvoje 
tai, kad Lietuvos eksportui 
užsidarė 'rinkos vakaruose ir 
teko prisitaikyti prie naujai 
pasiūlytų rinkų kaimynų vals
tybėse.

Šiandien, pvzd. Finansų Mi
nisterija kas dieną skelbia 
naujus patvarkymus mokesčių 
klausimais, kad jie būtų sude
rinti su pasikeitusiomis viso 
gyvenimo sąlygomis. Čia be 
abejojimo reikia skaitytis ir su 
tuo faktu, kad nuo karo pra
džios pragyvenimas Lietuvoje 
pabrango beveik 40%.'

Daug svarbių ir neatidėtinų 
klausimų atsirado žemės ūkio 
srityje, teisingumo ir susisieki
mo srityse.

Nepaisant to, kad daugiau
sia valstybės aparato jėgų rei
kia atiduoti viršuje suminė
tiems persitvarkymo darbams, 
didžiausias dėmesys turi būti 
kreipiamas į Vilniaus krašto 
reikalus, šiandien jau kiekvie
nas gali pastebėti, kad Vilnius 
ir atitekusi Lietuvai Vilniaus 
krašto dalis atsigauna, kaip li
gonis, išbridęs iš sunkios ligos.

Lietuvėja sostinė kiekviena
me žingsnyje, įvairiose gyve
nimo srityse reiškiasi ryžtin
gumas, stiprėjimas ir noras 
prisitaikyti prie naujų vilnie
čiams valstybinio gyvenimo 
formų.

Man jau teko būti penkius 
kartus Vilniuje po to, kai jis 
grįžo prie Lietuvos, ir kiekvie
ną kartą galima buvo paste
bėti pažangą gerojon pusėn.

žinoma, kai eina Vilniuje 
šis pokarinio atkutimo ir at-

David Dubinsky, 1LGWU pre
zidentas; Ši unija šiuo metu 
laiko savo suvažiavimą New 
Yorke. Jai sukako 40 metų.

Klausimai ir
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiamieji: Gal ir man 

patarnausite. Štai ko aš 
klausiu. Jeigu, pavyzdžiui, 
vyras pabėga nuo pačios, ar 
pati gali gauti valdžios pa
šalpą, kaipo bedarbė? Mat, 
vyras turėjo darbą ir dirbo, 
o pati visuomet buvo tik 
namų gaspadinė.

Skaitytoja.
Atsakymas:

Taip, jinai gali prašyti 
pašalpos ir gali ją gauti. 
Tegul kreipiasi į vietinį pa
šalpos biurą. Ten jie nuo 
jos pareikalaus tam tikrų 
informacijų apie jos vyrą ir 
ji turės išpildyti tam tikras 
blankas.

<

Vokiečiai Nuskandinę 
Kelis Angly Laivus

. Berlin. — Vokiečių ko
manda skelbia, kad jų or
laiviai bombomis nuskandi
nę anglų karo laivą-lėktu- 
vų išvežioto ją, ties Narvi- 
ku, šiaurinėje Norvegijoje.

Kiti vokiečių bombinin- 
kai sunaikinę du kareivi
nius Anglijos laivus, po 
5,000 tonų įtalpos, tarp An
glijos ir Franci jos, kur vo
kiečiai taipgi nuskandinę 
du mažesnius talkininkų 
laivus.

Sunaikintas Karinis Anglų 
Laivas

London.—Anglų vyriau
sybė praneša, kad vokiečių 
lėktuvai nuskandino karinį 
Anglijos laivą naikintuvą 
“Wessex”, 1,100 tonų ir vie
ną karinės sargybos laivu- 
ką, tarp Anglijos ir Franci- 
jos.

Vokiečiai Sakosi Apsiginą 
Narvikę, Norvegijoj

Berlin. — Vokiečių orlai
viai atgabeno daugiau savo 
kareivių į Narviko sritį; ir 
vokiečiai sakosi atmušą ten 
visas atakas, kurias daro 
anglai, francūzai ir norve
gai.

London. — Vokiečių lėk
tuvai bombardavo rytinį 
Anglijos pakraštį per 200 
mylių nuo North Riding iki 
East Anglija; labiausiai 
taikė bombas į anglų plie
no fabrikus; padarė daug 
nuostolių ir sužeidė 11 ne- 
kariškių žmonių.

sistatydinimo darbas, negali
ma tikėtis, kad kiekviename 
žingsnyje viskas būtų tobu
liausia, juo labiau, kad ir da
bar Vilniuje dar yra pasilikę 
keliasdešimt tūkstančių sveti
mo Lietuvai elemento, kurs 
per 2Q metų buvo stumiamas 
į Vilniaus kraštą iš tolimesnių 
Lenkijos vaivadijų.

K. V-as.
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Trečiadienis, Geg. 29, 1940

Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
Šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na* 

. rių ir sutvert motetų kuopas bei kliubus.

Trečias puslapis

Jos Išdrįso Prasitari Prieš 
Pereitą Karą

žymi kolumnistė, kalbėtoja 
ir civilių teisių gynėja, taipgi 
kovotoja prieš imperialistini 
karą, Elizabeth Gurley Flynn 
sako, kad “lytis neapsaugo 
nuo gaujos užpuolimų ir as
mens persekiojimo laike ka
ro.” Savo pareiškimui paremt, 
Flynn surinkusi daugį davi
nių, kuriuos išspausdino ang
liškame darbininkų dienrašty
je “Sunday Worker” už gegu
žės 26-tą. Jinai rašo:

“Kartais mes užmirštame, 
kad moterys ne vien tik kai
po žmonos ir motinos, bet ir 
kaipo pilietės ir darbininkės 
begaliniai paliečiamos karo. 
Tūli baisių dalykų, kurie atsi
tiko laike pereito karo čion 
pat Amerikoj, verta prisimin
ti kaipo svarbios pamokos. Jie 
gali pasikartot tūkstančiais 
sykių, jei karas iškiltų rytoj. 
Kartą užsikorus karo isteri
jai, lytis neapsaugo nuo gau
jos užpuolimų ir asmeniško 
persekiojimo.

“Jeanette Rankin, pirmoji 
moteris kongresmanė, balsavo 
prieš karą 1917 m. Ji buvo 
piktai užpulta ir jos politinė 
karjera sunaikinta pasekmėj 
atakų.

“įvyko begėdiški gaujų už
puolimai prieš moteris. Mrs. 
Frances Bergen, Benton, Ill., 
buvo velkama per šynas “Lo- 
jališkų Lygerių.” Mrs. Marga
ret Selby iš Omaha, Neb., bu
vo pavojingai sumušta. Mrs. 
Hanley Stafford iš Montrose, 
Mich., ir dvi nežinomos ne
grės iš Vicksburg, Miss., bu
vo apsmaluotos ir apipiltos 
plunksnomis. Elizabeth ir 
Margaret Paine, Trenton, N. 
J., buvo gaujos užpultos ir 
priverstos bučiuot vėliavą. 
Daugelis panašių nuotikių gal
būt likosi neužrekorduoti to
mis tamsiomis dienomis.

“Nesuskaitoma daugybė mo
terų buvo areštuotos įvairių 
vietų viršininkų ir atkalėjo 
trumpas baudas, kaip pav. 
Sacramento, Calif., Mrs. C. C. 
Stemler, socialiste, buvo nu
teista 60-tim dienų ir $150 pi
niginės baudos, o Miss Myra 
Danton — 40 dienų ir $10 už 
‘maištingus išsireiškimus.’ Mr. 
ir Mrs. F. Meyer, Springfield, 
Ill., abu buvo nuteisti po 90 
dienų už patarimą savo sū
nums nesiregistruoti. Miss 
Ronda Hendricks, Monroe, 
La., — $300 pinigais arba 6 
mėnesius kalėti už ‘maištingu
mą’. Miss Margaret Davies, 
Hoboken, N. J., metu kalėti 
už ‘maištingumą,’ o Mrs. G. C. 
Henry $50 ir 50 dienų kalėti 
už ‘pastabas ant Laisvės Pa
skolų,’ kurias darbininkės bu
vo verčiamos pirkti.

Kankino ir Jkalino

“Devynios moterys atbuvo 
ilgas kalėjimo baudas, pri
teistas einant federaliais karo 
laikų įstatymais. Tos narsios 
moterys pergyveno areštus, 
aukštas kaucijas, aštriai kovo
tas ir brangiai lėšavusias by
las, publikos prieš jas nusi
statymą, įkalinimą, ir tūlos iš 
jų, deportaciją. Aštriausia by
la buvo Mrs. Kate Richards 
O’Hare, žymios socialistės pra- 
kalbininkės, areštuotos Bow
man, N. D., už prakalbą, ku
rią jinai jau buvo pasakius 
daugelyje vietų. Ji buvo nu
teista penkiems metams į Jef
ferson, Mo., moterų kalėjimą 

. ir atbuvo didesnę dalį. Emma 
Goldman ir jauna italė anar
chiste mergaitė, Ella Antolini, 
tuo pat laiku ten irgi kalėjo 
už karo kaltinimus. Dr. Eliza
beth Baer, Philadelphijoj, kai
po Socialistų Partijos viršinin
kė, buvo palaikyta atsakomin- 

ga už prieškarinį lapelį, kuris 
prasidėjo šūkiu: ‘Lai gyvuoja 
J. V. Konstitucija!’ Lapelis 
aiškino Champ Clark’o, at
stovų buto kalbėtojo argumen
tus prieš Drafto Aktą'. Dakta
rė Baer atbuvo 90 dienų Phi- 
ladelphijos pragare — Moya- 
mensing Kalėjime. Ji prarado 
leidimą praktikuot mediciną ir 
turėjo apleist miestą. Pacifiko 
srityje kita moteris, Dr. Marie 
D. Equi, buvo nuteista 3 me
tus kalėti San Quentin kalėji
me ir užsimokėt $500. Po ne- 
atlaidžios agitacijos per dar
bo unijas, moterų kliubus ir 
kt., pagaliau, jos bauda numa
žinta iki vienų metų, kuriuos 
ji atkalėjo. Ji faktinai buvo 
teista po šnipinėjimo Aktu 
jau po karo paliaubų. Jos tik
rasis ‘prasikaltimas’ buvo ta
me, kad ji gynė IWW keliau
jančius darbininkus jų kovose 
už žmoniškas gyvenimo sąly
gas.

“Mrs. Flora Foreman, soci
aliste mokytoja Oregone, ne
teko namų, juos sudegino pa
triotiški kaimynai. Ji buvo 
džiovininkė ir išvyko pas gi
mines į pietines valstijas. Ją 
areštavo Amarillo, Texas, ir 
išlaikė kalėjime per visą va
sarą, kadangi ji neturėjo $1,- 
000 kaucijai. Einant šnipinėji
mo Aktu, ją nuteisė penkiems 
metams į sunkiųjų darbų ka
lėjimą McAllister, Okla., iš 
kur, atbuvus dvejus metus, 
paleista fiziškai sunaikinta. 
Jos prasikaltimas buvo tame, 
kad jinai kam nors asmeniš
kai pasakius: “Aš nepriklau
sau Raudonajame Kryžiuje ir 
aš nebijau nestot. Jie gali pa
liept Washington© mokyto
jams’.”

Moterys Dirbo, Verkė ir 
Rūpinosi

“Elizabeth Ford, viena So
cialistų Darbo Partijos laik
raščio redaktorių Farbaut, 
Minn., buvo nuteista metus 
kalėti ir užsimokėti $500 bau
dos už ‘atiminėjimą drąsos 
stot kariuomenėn.’

“Louise Oliverau, socialiste 
knygininke ir IWW simpati- 
zatorė, Seattle, Wash., atbu
vo 2 metus Colorado Federa- 
liam Kalėjime už ‘kliudymą 
stot armijon,’ kadangi ji at- 
spauzdino mažą lapelį, pata
riantį jauniems vyrams apie 
jų legates teises būt atleistais 
nuo karo tarnybos.

“Mollie Steimer, 18-kos me
tų, buvo areštuota New Yorke 
už dalinimą lapelių, protes
tuojančių prieš intervenciją 
Sibire — ‘siuntimą Amerikos 
darbininkų sukriušint Rusijos 
Darbininkų Respubliką.’ Ji 
buvo nuteista 15-kai metų, at
buvo kelis Jefferson, Mo., ka
lėjime ir, kaip Emma Gold
man, buvo išdeportuota Rusi
jon. Teistos buvo kelios kitos, 
tarpe kurių , Rose Pastor Sto
kes, Theodora Pollack, Dr. 
Eva Harding, Ella Reeve 
Bloor, bet prieš jas kaltinimai 
buvo išmesti po sunkių ir daug 
lėšavusių teismų. Daugelis mo
terų, ypatingai turinčios atei- 
viškai skambančias pavardes, 
buvo tyrinėjamos, jų namai 
išgriosti, ir kitaip kaip erzina
mos per liuosnorius ‘patrio
tus’ ir valdžios agentus.

“Tūkstančiai moterų, kurių 
vyrai buvo paimti, karan, nu
ėjo dirbt sunkiojon industri- 
jon, dirbo ilgas valandas už 
žemas algas, joms neleidžiant 
unijinių sąlygų. Jas atleido, 
kada vyrai sugrįžo, nors dau
gelis jų buvo likusios našlė
mis, taipgi apsunkintos kare 
sužalotais vyrais.

“Amerikos moterys išbandė

Argentinietės 
Prieš Karą

Neseniai įvykusioj milžiniš
koj moterų demonstracijoj prieš 
karą Buenos Airėse, Argenti
noj, įvairių moterų organizaci
jų atstovės smerkė karą. Jos 
nurodinėjo, kad dabartinis ka
ras Europoj yra prieš plačiųjų 
masių žmonių interesus ir jog 
Argentina privalo laikytis neu
traliai, kad nebūtų įtraukta į šį 
karą.

Gardner, Mass.
Lietuvių Moterų Kliubo į- 

vyko trumpas susirinkimas ge
gužės 9-tą, nes tą vakarą Li
teratūros Draugijai kalbėjo d. 
L. Prūseika, Lietuvių Pil. 
Kiiube. Narės po susirinkimo 
pasiliko prakalbose. Prakal
bos buvo pasekmingos ir pub
likos atsilankė nemažai.

Moterų Kliubas surengė pir
mutinį koncertą gegužės 12, 
paminėjimui Motinų Dienos. 
Programa buvo puikai išpildy
ta ir Kliubas yra dėkingas vi
siems veikėjams ir publikai už 
tokį skaitlingą atsilankymą.

Svarbią rolę programoj lo
šė d. L Kubiliūnas ir publika 
parodė savo užsiganedinimą 
rankų plojimu. Naujosios An
glijos lietuviam, kurie nori 
trumpu laiku suorganizuoti 
chorus, mes patariame kreip
tis prie d. L Kubiliūno, nes 
jis per Gardnerio koncertą su
organizavo chorą iš 100 balsų, 
kuris puikiai ir garsiai padėjo 
išpildyti mūsų programą.

Buvo keletą originališkų 
darbų ant programos. Paskai
tą “Paaiškinimas Motinų Die
nos” parašė ir perskaitė Alice 
Strausienė, ji taipgi parašė žo
džius duetui “Ilgėjimas Jau
nystės,” veikalėlį “Išdykę Vai
kai,” o žodžius dainos “Mo
tino Meilė” parašė Lucy J. 
Evaniuk.

Komitetas ilgai darbavosi 
su svetainės dekoracijomis ir 
mergaičių kostiumais.

Piano akompaniste draugui 
Kubiliunui buvo vietinė jauna, 
gabi pianistė Helen Redeckai- 
tė. Elzbieta žekonienė akom
panavo Moterų Chorui.

Šitas koncertas parodė, kaip 
sėkmingai moterys visokių pa
žiūrų gali veikti bendrai, nes 
mūsų narės yra skirtingų pa
žiūrų religijoj ir politikoj, bet 
bendrai veikia. Mūsų mažoj 
kolonijoj kliubas jau turi 52 
nares.

Koncerto komitetas susidėjo 
iš: — Alice Strausienės, Mary 
Šlekienės, Helen Netzel, B. 
Vaitekienės ir Lucy J. Eva
niuk.

Vakarienė .

Vakarienė, kurią moterys 
rengė po koncerto, kaip ir 
koncertas, buvo labai sėkmin
ga. Publikos buvo atsilankę iš 
Brooklyn, N. Y., Worcester, 
Athol ir Fitchburg, Mass. Va
karienės komitetas buvo: Ma
ry šlekienė, A. Sargotienė, O. 
Balčikonienė, S. Baltušnikie- 
nė, E. Akrunglevičienė, M. 
Baranauskienė.

L. J. E.

fašizmo pereito karo laikotar
piu, kas turėtų, būti perspėji
mu šiandieną. Karo laiku, mo
terims leista laukt ir dirbti, 
verkt ir rūpintis, praraudot 
savo širdį ir kūną — bet kar
tą paskelbus karą joms įsako
ma užsičiaupti. O tai yra vie
na iš priežasčių, dėlko mes 
privalofn darbuotis iki pas- 
kiausio mūsų jėgų ištekliaus, 
kad išlaikyt mūs šalį nuo ka-
ro pareiškia Flynn.

M.

Neregystė Jai Neatėmė
Energijos Lavintis

Mr^. Prudence Patterson, tai. Dienomis jinai lankė nere- 
Brooklyno socialė darbuotoja, j gins, mokindama juos prisitai- 
pagaliau pasiekė tikslą, kurį 
jinai norėjus atsiekt prieš 20 
metų, bet tuomet moterystė ir
paskiau motinystė ir našlystė, 
o paskiausia netekimas regėji
mo jos neprileido. Tačiau ji 
parodė, kad dideliu pasiryži
mu ir darbu galima įveikt ne
tikėtinus sunkumus.

“žinoma, kad mane apim
davo nusiminimas,” sako Mrs. 
Patterson, užklausta, kaip ji 
dasisiekė prie užbaigimo so
ciologijos kurso New Yorko 
Universitete, kurį ji lankė po 
kelis vakarus kas savaitę per 
pastaruosius 5 metus.

Jos jaunystės troškimą siekt 
mokslo sulaikęs neišteklius ik 
tėvas, kuris priešinęsis ją leist 
į aukštesnį mokslą. Protar
piais ji mokindavus muzikos 
Texas mokykloj, tuo pat sykiu 
uždarbiaudama visokiu ose 
darbuose pati tęsus mokslą ir 
visuomet prijausdavos norin
tiems mokintis. Kartą ji drau
gavus su nerege mergaite, per 
ištisus metus gelbėdama jai 
mokykloj, neįsivaizdindama 
pati būsianti reikalinga tokios 
pagelbos. Tarsi prijaukinda
mas, nelaimingas nuotikis atė
mė nuo jos vieną akį dar kū
dikystėje, o kitos neteko prieš 
9 metus.

Tapus nerege, ji nusprendė, 
kad dabar jai lavyba dar bū
tinesnė, kadangi jau ne visi 
darbai bus galima dirbti, o ji 
turi sūnelį auklėti. įsiprašė ji 
socialės pagelbos įstaigoj dar
bui ir gavo stipendą mokintis 
sociologijos universitete. Ir ji
nai, arti 40 m. moteriškė, 15- 
kos metų sūnaus motina, pra
dėjo mokinti. Dabar jai 42 me-

Baltimore, Md.
Balandžio 28-tą man teko 

dalyvauti išleistuvėse Mrs. 
Burgi. Buvo gražus pulkas pu
blikos, bet lietuvių — aš tik 
viena. Vyrų mažai, bet daugu
ma moterų.’Kalbėjo ir disku- 
savo, kad kaip nors Ameriką 
sulaikyt nuo- kišimosi į karą ir 
už taiką. Buvo nutarę rezoliu
ciją, bet paskiau nutarė kitą 
sykį’ susirinkti, nes tuo laiku 
visi norėjo su Mrs. Burgi pasi
kalbėt ir išreikšt jai širdin
giausius linkėjimus, nes daug 
metų Baltimorėj gyveno ir 
daug ko veikė. Kiek buvo čion 
susirinkę, visi nusiteikę prieš 
karą. M. Y.

Verkia francūzo žmona, kuriai teko bėgti iš šiau-
lių sumų pinigų reklamoms, nė 
ra aukštai pasižymėjusių rėkia

rinės Franci jos nuo vokiečių įsiveržėlių bombų 
Šiurpus likimas milijonų žmonių, karo nualintų.

kyt tai skaudžiai permainai 
gyvenime. Vakarais skubino 
mokyklon, o namus prižiūrėt 
šiek tiek prigerėjusios socia
lūs darbuotojos.

“Didžiausia problema,” sa
ko Mrs. Patterson, “yra ne su 
pačiais neregiais, bet su jų 
šeimynomis. Jie tankiai nori 
jiems visame patarnaut, viską 
padaryt. Kiti vėl nori, kad ne
regiai tik sėdėtų kur kampu
tyje ir jiems nesimaišytų.” Ji 
sako: “Reikia daugiau susi
pratimo. Kad tik žmonės su
prastų, jog neregys asmuo vis 
tebėra žmogumi, kad ji gali 
supykti, gali turėti džiaugs
mų.”

Ne be nuovargio ir pasiau
kojimo jai atsiėjo mokslas. Ji
nai, kaip visi, pasiilgo Huoses- 
nio gyvenimo. Ji sako: “Da
bar ir aš galėsiu nueit į teat
rą, paskaityt knygą, aplankyt 
draugus, užlaikyt švariau na
mus ir pasitaupint pinigų leist 
sūnų kolegijom”

Mirtin Jie Žiūri 
Juokaudami

Bent taip mus informuos da
bar išleisti ir neužilgo išleisimi 
judžiai, kaip praneša judžių ži
novai ir kritikai. Republic fir
ma ruošianti judi “Women in 
War,” kuriame lošia buvusi ka
rių įkvėpėja pereitam kare, El
sie Janis. Judyje perstatoma, 
kaip vykstanti meilė ir juokai 
pačiame mirties šešėlyje. Ir 
daugelis kitų filmų šaukte šau
kią kareivėlį į “romantišką” 
mirties lauką. Bet iš ten sugrį
žę Anglijos kariai sako, kad tai 
“šėtono rojus.”

Dedant lėkštes tiesiog ant 
ledo, po lėkšte padėkit gumi
nę rinkutę, neslidinės.

Kiaušinio baltymu lipdy
tos ant bonkų kortelės neat- 
šoksta kortelei išdžiūvus.

Geležies rūdies plėtmai ga
lima iš baltinio išimti su rū
gusiu pienu.

London, geg. 27.—Angli
jos radio garbino Sovietų 
komisarų pirmininką Molo
tovą kaip “realistą.”—Sten
giasi nustatyt jį už talki

ninkus prieš vokiečius.

Maisto štampų planas pervedamas ir į bovelnos pro
duktus. Mrs. L. M. Wilkinson (dešinėj) ir jos duk
tė Anna (antra iš kairės) iškeičia Federales Pervir- 
šiaus Produktų štampas į bovelnos suknelę Mem
phis, Tenn., departmentinėj krautuvėj. Memphis 

buvo pirmas miestas įvedęs štampas, už kurias 
biednuomenė gauna bovelnos drabužių.

Mūšy Grožė
PLAUKAI

Šiandien didžiuma žmonių 
žiūri į savo plaukus kaip į di
delį papuošalą, kuris teikia jiem 
daug grožio. Tuo būdu šiais su
metimais, norint plaukus palai
kyti puošnius, vartojama įvai
rios priemonės, būdai, kurių 
dauguma teikia žalos plaukams.

Tenka pastebėti, kaip tūli 
žmonės reaguoja - atsiliepia lin
kui įvairių reklamų-skelbimų. 
Viena moteriškė pasakojo man 
sekamai: žinai, aš viską ban
dau dėl savo plaukų, kadangi 
seku skelbimus ir išlaidų negai
liu tam tikslui, nes labai myliu 
gražius plaukus. Tuo būdu per
ku plaukams įvairius aukštai 
išreklamuotus tepalus, sham- 
pus - muilus ir kitus. Bet vis- 
viona, skundėsi jinai, kad jos 
plaukai neatrodo, kaip reikėtų: 
ot, sako, sausi, išdžiūvę, be gy
vumo, negražūs, margi. Na, ir 
tu žmogus daryk ką nori su 
jais, jinai baigė. Atsakiau jai, 
jog dar gerai, kad liko nors to
ki, kadangi dažnai įvairių rū
šių tepalai ir atkartoti jų keiti
mai gali duot nekokius rezulta
tus plaukams ir bendrai odai.

Rodos kiekvienam turėtų būt 
neužmirština, kad šiandien 
daikto gerumas, jo vertingumas 
toli gražu neužima pirmos vie
tos ir tiesiog nėra pagrindo ma
nyti jog aukštai išreklamuotas 
produktas ir yra toks geras, 
vertingas, kaip jis gražiai pie
šiamas ir rekomenduojamas. 
Taip nėra ir nieks to nepatvir
tintų.

Aš turėjau gerai pažįstamą 
draugę, kuri dirbo vienos dide
lės kosmetikų pramonės rašti
nėje. ši mergina man pasako* 
davo, kad išleidžiama milijonais 
dolerių reklamoms, skelbimams. 
Pasižymėjusiems reklamistams 
mokama didelės sumos pinigų, 
tai yra tiems, kurie labiau už 
kitus sugebi nupiešti dalyko ge
rumą, vertingumą, vienu žodžiu 
—taip įkalbėti žmogui apie pro
dukto vertingumą, kad pas žmo
gų neliktų mažiausios abejonės 
tam. Tuo būdu visuomet vertė
tų ir savo proto paklausti—pa
galvoti tokiuose reikaluose.

Dažnai rasime, kad mažai 
žinomas bei girdimas produk- 
tas-daiktas gali būt šimtu nuo
šimčių geresnis, vertesnis, bet 
štai nelaimė — nėra apie tai 
žmonėms žinoma, nėra tų dide-

Pagerbia Kovotojų
Našles Į
____ j

Chicagoj Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo skyrius su
ruošė pokilį pagerbt Mrs. Lucy 
Parsons, kurios vyras Albertas 
buvo pakartas paskilbusioj Hay
market kankinių grupėj, pasek
mėj kovų už 8 vai. darbo djeną, ... 
taipgi Mrs. Mary Taglieri, ku
rios vyras krito žiauriame'plie
no streikierių užpuolime • per 
kompanijos mušeikas ir polici
ją Atminimų Dieną, geg. 30-tą, 
1937 m. Rengta minint Parso- 
nienės 82 metų sukaktį.

Lucy Parsons labai daug dar
bavosi gelbėjime politinių kali
nių ir jų šeimų. Pastaruoju lai
ku, akių šviesai veik galutinai 
užgesus, jinai darbuotis nebepa
jėgia. Gyvena neturte. Tad pra
moga rengta tikslu ją ir su
šelpti. .

mistų - garsintojų. Ir aišku, 
kad šiandieninėje mūsų sistemo
je nėra progos jiems gyvuot. 
šiandien mums visiems galėtų 
būt pilnai aišku—kur turtas, 
ten ir jėga.

Alexander's Shampoo
Pav., Alexanders ištarpytas 

plaukams muilas bei shampoo ir 
kiti jo plaukams preparatai pil
nai geri, atsakomingi tam tiks
lui, kadangi pati vartoju ir esu 
pilnai patenkinta, ypač su 
shampoo. Atsakom ingai, moks
liškai prirengtas, puikiai išva
lo plaukus, galvos odą ir pleis
kanas. Kalbamą shampoo var
tojant greit galima pastebėti 
geri rezultatai. Taipgi Alex
ander’s plaukams stiprinantis 
tonikas taip pat nepavaduoja
mai geras. Man važinėjant į 
Lietuvą pereitą metą buvau nu- 
sivežus ten viršminėto shampoo 
ir “pavaišinau” juo augšto sto
no Kauno ponias. Shampoo la
bai joms patiko.

Patarčiau pabandyti, nes esu 
tikra, jog patiks. Kaina minimo 
shampoo ir toniko 6-šių uncijų 
bonkos po 50 centų. Jei jūsų 
vaistinėse nėra, tai parsitrau
kite. Antrašas sekamas: Alex
ander’s Shampoo and Hair To
me Co., 412 -414 West Broad
way, So. Boston, Mass. Galima 
rašyti lietuviškai.

M. Baltulioniutė.
PASTABA: Sekamoj sky-
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Vaizdelis iš Francijos pradžios mokyklos. Ant lentos 
užrašyta: “Šiandien mokyklos nėra.” Tai vis del karo.

Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Darbas

(Prisiųsta)
Papildomai prie straipsnio 

“Kaip Raudonasis Kryžius 
Globoja Karo Atbėgėlius” no
rėčiau dar šį tą papasakoti 
amerikiečiams apie kitus Rau
donojo Kryžiaus darbus, ku
rių pagrinde yra teikti pagal
bą kenčiančiam žmogui.

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus vadovybę sudaro valdy
ba iš sekančių asmenų : pirmi
ninkas — Dr. J. Alekna, vice
pirmininkas pulkininkas Dr. 
A. Ingelevičius, valdybos na
riai: profesorius prelatas K. 
šaulys, profesorius D r. V. Ka- 
nauka, pulkininkas Dr. A. Ma
tukas, inžinierius K. Kriščiu- 
kaitis ir Dr. S. Janavičius. 
Prieš ateinant į pirmininko 
vietą Daktarui J. Aleknai, 
Raudonajam Kryžiui vadova-) 
vo Daktaras Rokas šliupas, 
amerikiečio Daktaro Jono 
Šliupo brolis.

Raudonasis Kryžius šian
dien išlaiko šias įstaigas:

ne ligoninės nėra sutvarkytos 
taip, kad jos galėtų imponuoti 
užsieniečiams. Ir Raudonojo 
Kryžiaus ligoninė jau seniai 
prašosi kapitalinio remonto, 
kurs ketinama padaryt šią va
sarą.

Be tų svarbių darbų, ku
riuos dirba Raudonasis Kry- 

į žius medicinos pagalbos tieki
mo srityje, dabar susirūpinta 
išplėsti visoje Lietuvoje grei
tosios pagalbos teikimą gy
ventojams, tam tikslui jau 
yra užsakytos ir reikalingos 
mašinos. Dabar greitosios pa
galbos ambuliansus - automo
bilius turi tiktai Kaunas ir 
Vilnius, gaus jas pirmoje eilė
je Marijampolė ir Ukmergė, 
paskui bus jos duotos ir ki 
toms apskritais, šiandien ii 
provincijos ligoniai vežami j 
miestus kaip ir senovėje — ra
tuose po patalais ir priegalvė 
mis!. . .

Raudonojo Kryžiaus pirm 

ninkas Dr. J. Alekna, neseniai 
davęs pasikalbėjimą “Lietu
vos žinių” bendradarbiui, prie 
užbaigos pareiškė, kad Lietu
vos visuomenė vis domisi Rau
donojo Kryžiaus veikla, ir kad 
Raudonasis Kryžius, rūpinda
masis visuomenės gerove, to
bulina savo technikinį aparatą 
ir organizaciją, stengdamasis 
išplėsti savo skyrių tinklą vi
soje Lietuvoje. Dabar Lietuvo
je jau yra 15 Raudonojo Kry
žiaus skyrių.

Man, pratusiam užsieniuose 
matyti gražiai įrengtas tokias 
įstaigas, kaip Raudonasis Kry
žius ir kaip ligoninės, skau
džiai veria akį skurdžios ir 
kuklios patalpos, kuriose var
gsta taip svarbi įstaiga.

Kai pasižiūri j puošnius 
įvairių rūmų ir įvairių įstaigų 
trobesius ir palygini juos su 
medinėmis į žemę susmukusio
mis lūšnelėmis, kuriose dabar 
dirba Lietuvos Raudonasis 
Kryžius, nenoromis kyla min
tis, dėl ko visuomenė nepasi
rūpina tinkamai įrengt tą į- 
staigą, kuri atsidėjusi rūpinasi 
visuomenės gerove ?

Ar gi visuomenei nerūpi sa
vi reikalai? šiandien, kai Rau
donojo Kryžiaus darbas neti
kėtai padaugėjo, atplūdus į 
Lietuva kareiviams ir civili- 
niems atbėgėliams iš Lenkijos, 
Raudonasis Kryžius negalėjo 
tinkamai išvystyti savo patal
pose darbo. Dėl to ir yra taip, 
kad pats Raudonojo Kryžiaus 
centras susispaudęs dirba vie
noje medinėje lūšnelėje, atbė- 
gėlių registracija ir šelpimas 
—kitoje medinėje lūšnelėje, 
Raudonojo Kryžiaus įgalioti
nio įstaiga už poros kilometrų 
nuo centro, gana toli nuo au
tobuso, kaž kur trečiame pri
vatiniu namu aukšte. . .C i.

Prisiminė man Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus patalpos 
Washingtone. Ką jau ir besa
kyti! Mes tokių ištaigingų rū
mų negalėtume įsitaisyti, bet 
vis dėlto, galėdami statyti 
gražius visuomenės pastatus 
įvairioms kitoms įstaigoms,

• galėtume, rodos, pasirūpinti 
. padorius ir patogius rūmus 

pastatyti tokiai reikalingai ir 
naudingai visuomenės įstaigai, 
kaip Raudonasis Kryžius. Rei
kia tikėtis, kad kada nors ir

- susiprasime. Tiesa, svetimšalių
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nenustebinsime puošniais savo 
rūmais, jie. žino, ką turime ir 
ką galime, bet vis dėlto savo 
pačių garbei ii* įstaigos pato
gumui bei jos darbo darnu
mui turėtume iškelti Raudoną
jį Kryžių iš medinės lūšnelės.

K. V-as.

Lawrence, Mass.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 37 kuopos ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 125 kuo
pos nariai ir narės, taipgi “Lai
svės” skaitytojai ir pritarėjai 
malonėkite visi pribūti į Maple 
Parką, 6 v. po pietų, subatoj, 
birželio 1 dieną. Taipgi pribū
kite Maple Parko šėrininkai. 
Bus pasikalbėjimas svarbiaias 
reikalais.

Taipgi bus atvažiavęs drg. D. 
M. šolomskas, “Laisvės” redak
torius ir LLD Centro sekreto
rius. Jis padarys labai svarbų 
pranešimą.

Turėsite progą pamatyti nau
ją Parko kliubą.

S. Penkauskas.

1940 Iškilmingas Atidarymas 1940
LIETUVIŲ TAUTIŠKO PARKO 

(Keswick Rd. off Winter St., Montello, Mass.)

Norite rasti tą senų laikų alaus kiečių tris gentkartes... lengvas 
malonumą? Užsisakykite Ehret’s— alus, draugiškas alus, turtingas, stip- 
ir išbandykite skirtumą! Štai tikras rus, aksominiai švelnus. Pabandykite 
iš krano alus—putojančiai tyras-sau- stiklą Ehret’s šiandien — šviežio ir 
lėtai auksinio blizgėjimo ir su didele, šalto iš jo ąžuolinės bačkos—prie 
grėtinine “galva.” Tai tas pats gar- artimiausio sau Ehret’s baro. Tai 
susis Ehret’s linksminantis newyor-yra draugiškumas stikle.

10-tas Metinis Išvažiavimas
RUOŠIA LIETUVIŲ DARBININKŲ PASILINKSMINIMO PARKAS 

(Lithuanian Workers Amusement Park)

Sek m a dieni. Birželio 2 June

per Gegužės-May 29-30-31 per 
dienas ir Birželio-June 1-2 naktis

MŪSŲ PROGRAMAS: 
Geg. 29, Trečiadienį, Šokiai nuo 8 v.v. iki anksto ryto. 
Geg. 30, Ketvirtadienį, Piknikas, Sportai. Šokiai 4 vai. 
Geg. 31, Penktadienį,, Šokių Pare, veltui. Nuo 8 vai. vak. 

iki 1-mos vai. ryto.
Birželio 1, Šeštadienį, Šokiai ir kiti įvairumai.
Birželio 2, Sekmadieni, Piknikas, Valdžios Atstovai ir 

Muzikališka Programa.
KARNIVALAS - MUZIKA - PASILINKSMINIMAI 
ŠOKIAMS GROS ART MASON’S ORKESTRĄ
Per pastaruosius 15 metų mes visuomet suruošdavom 

iškilmingus atidarymus pagarsėjusio Tautiško Parko. 
Šiemet mes ruošiame didesnį ir geresnį atidarymą. Kvie
čiame visus dalyvauti su mumis ir linksmai praleisti die
ną ar vakarą.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS SVETAINES SUSIVIENIJIMAS

Geo. EHRET’S Extra
IŠ KRANO ALUS

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

Wilkes-Barre, Pa.
Svečiai iš Chicagos.

Čionai pribuvo pasiviešėti 
draugų Zdanių žentai V. Jud- 
zentavičius ir S. Ramanauskas 
su savo gyvenimo draugėmis 
Daratėle ir Nance, buvusiomis 
Zdaniūtėmis. Visi jie viešis pas 
Zdanius ir žada pabuvoti treje
tą savaičių.

Jau tūlas laikas kaip Judzen- 
tavičiai ir Ramanauskai apsigy
veno Chicago je.

Dabar, čionai pribuvę, jie vi
si dalyvaus Lietuvių Literatūros 
Draugijos 12-to Apskričio pik
nike gegužės 30 dieną, Memo
rial Day, taipgi apvaikščiojime 
ant kapinių Wyominge. Tolimi 
svečiai aplankys ir Shenandoah, 
kur Daratėle vadovavo Lyros 
Chorą prieš išvažiavimą Chica- 
gon.

Svečiams vėliname geriausio 
pasisekimo. Rep.

Berlin, geg. 27.—Vokie
čiai kertasi su talkininkais 
jau Lille srityje, Francijoj.

Anglai Bijo Vokiečių 
įsiveržimo į Angliją
London, geg. 27.—Dauge

lis anglų jau girdi perkū
niškus trenksmus kanuolių 
ir orlaivių bombų šiaurinė
je Franci joje, skersai An
gliškojo Kanalo, kuris yra 
22 mylių pločio jūros ran
kovė tarp Anglijos ir Fran
cijos. Šėlsta mūšiai tarp vo
kiečių ir talkininkų prie

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Štai DRAUGIŠKUMAS 
stikle!

Calais, Francijos prieplau
kos miesto, anapus Angliš

kojo Kanalo. / a

Anglijos valdžią bijo, kad 
vokiečiai greitu laiku pa
siųs savo armiją laivais per 
tą jūros siaurumą į Angli
ją

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

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

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

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

Raudonojo Kryžiaus Ligoninę 
Vilniuje, ligoninę Kaune, 
plaučių ligų sanatoriją Pane
munėje (prie Kauno), Birš
tono kurortą su mineralinių 
vandenų voniomis ir gydymu, 
dvi vaistines, viena Kaune, 
antra Vilniuje, ortopedinę | 
dirbtuvę Kaune, greitąją pa
galbą Kaune ir kitas įstaigas.

Visiems amerikiečiams, ku
rie lankėsi po did. karo Lie
tuvoje, Birštono kurortas turi 
būti gerai žinomas. Ne vienas I 
amerikietis ir gydėsi tame ku
rorte. Iš Birštono Lietuvoje Į 
pardavinėjami mineraliniai 
vandens “Birutė” ir “Vytau-

ŠYPSENOS

Didelė įstaiga yra Vilniaus • 
ligoninė, kurią išlaiko Raudo
nasis Kryžius. Ligoninė turi 50 ■ 
trobėsių, kur yra 500 lovų, į- 

. vairios laboratorijos, aparatai 
ir kt.

Raudonojo Kryžiaus ligoni
nė Kaune yra gerai žinoma vi
soje Lietuvoje, čia atvežami 
ligoniai ir iš tolimesnių vietų, 
Ligoninėje yra šie skyriai: • 
chirurgijos, vidaus ligų, mo
terų ligų, vaikų, odos ir vene- I 
ros ligų skyriai. Yra čia am
bulatorija ateinantiems ligo
niams, yra visi reikalingiausi 
patogumai. Raud. Kryžiaus li
goninei vadovauja Dr. J. Cip
lijauskas, įvairius skyrius ve
da šie gerai Lietuvoje žinomi 
gydytojai: prof. Dr. Ilagen- 
tornas, Dr. B. Atkočiūnas, Dr. 
Tejcijonas, Dr. Juškevičiūtė- 
Baliūnienė, Dr. Pakonaitis, 
Dr. Čepulis, Dr. Minginas. Be 
tų skyrių vedėjų ligoninėje 
dar dirba šie gydytojai: Dr. 
Katilius, Dr. Lepšienė, Dr. Čc- 
ponienė, Dr. Mogenis, Dr. V.

oblis, Dr. N. Girdvainis, 
i V. Kožica, Dr. St. Bielinis.

Mūsų nerangumo dėka Kau-

■/ i

“Laisvės” Choras iš Hartford, Conn.

LIETUVIŲ PARKE Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn. 
Dainos-Sportai- Šokiai

ŠOKIAMS GROS MERYMAKERS ORKESTRĄ
PRADŽIA 12 V AL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI

Bus graži muzikališka programa. Kviečiame visucmenę dalyvauti ir linksmai praleisti laiką.

&
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ATOSTOGOS
Suk, šoferi, kairėn, tuojau už balto beržo, 
Plačiuoju vieškeliu, kur už laukų stogai.
Kažkas krūtinę mano dusina ir varžo: 
Kvapiojoj tėviškėj nesišvaisčiau ilgai.
Laikyk tvirčiau stabdžius ir leisk šykščiau...
Žmona be nuotaikos... E, ne neklausk manęs. 
Pikta ji vakar grįžo su draugu iš kino, 
Ir ne visas galėjo pasiimt suknias.
Supimas man sveikiau, iškrėsčiau senų dūšią
Iš miesto papročių, su kaukėm ir melu.
Ne, vežki atsargiau, kaip sužeistą po mūšio, 
Kaip nusivylusį gražiu idealu.
Už dulkių debesų kafešantanai, baras,
Kaip burtininko akys, miesto žiburiai, 
Gašlių ponių nagai manikiūruoti, švarūs, 
Įkyrūs cerberiai ir plepūs juokdariai.
Štai pievą pamačiau, kur aš ganiau dar mažas, 
Kur kepėme bulves su Ona pelenuos.
Kas manė, kad taip greit išeisiu į tiražas, 
Laimėjęs fotelį ir sąskaitas žmonos...
Jūs, sesės, prižiūrėkit ponią ir jos šunį, 
O man, tėtuši, dalgį gerą išpustyk.
Man antklode dangus, o pradalgė bus gūnia.
Ir atsikvėpti leiskit laisveliau bent syk.
Tiek metų nemačiau ramunės ir čiobruko.
Šit ąžuolo šaka, kur lig dausų supaus.
Man visokių vertybių spekuliantai bruko, 
Bet ant slidžių kliūčių lig šiol nesuklupau.
Buvau ir aš klusnus tai aplinkai kasdienei, 
Kur aukso plunksną mušo tūzu iš nagų;
Iš banko likdavo tik vekseliukai vieni, 
Ir trūkdavo be galo pinigų.
Broluži, pabalnok man juodbėrį kaip vėją, 
Kad nežinotų jis nei krūmų nei daubų. 
Pražys audros glėby nepaprastos idėjos, 
Kad būtų man ir tau gyventi nuostabu!

S. Laucius.
(L. A.)

f
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Chicagos Žinios
D S 1 I X I FenkDu pusl&pli

Pešasi už Turtingo Lietuvio 
Paliktą Turtą

Michael Kanapeckas, West 
Side turtingas lietuvis, numir
damas paliko daug pinigu lie
tuviu seneliu prieglaudai. 
Apart kitu giminių, testamen
te buvo pažymėta pavardė 
Adelės Balčikonienės - Balczi- 
konis. Ji, apklausinėjant tes
tamentą probate teisme, už
protestavo prieš palikimo pa
skirstymą, nes permažai pali
ko. Jos daliai skirta tik $500.

Po to įvyko Balčikonienės 
atskiras apklausinėjimas. Ji 
daug ką papasakojo apie M. 
Kanapecką. Sakė, kad Kana
peckas turi daugiau giminių, 
negu testamente sužymėta. Ji 
sužymėjo keletą giminių pa
vardžių ir jų tarpe pavardes: 
Karolinos Judikienės, Apoli- 
nos Prunskienės, Julijonos 
Kravauskienės, M. Jozavitą ir 
kitus.

Testamento patvirtinimo da
lykas dar nebaigtas. Ar A. 
Balčikonienė daugiau laimės, 
negu testamente paskirta, tai 

•vėliau pamatysime. Rep.
—o—

Motina Bausdama Vaiką 
Užmušė

Austin Kelly, 16 metų, ko
ronerio džiūrei pasakojo, kaip 
jo motina bausdama mažesnį 
broliuką, 5 metų, tiek skau
džiai sudavė, jog vaiką už
mušė.

Austin pasakoja, buvęs skie
pe. Išgirdo vaiko klykimą. 
Užbėgo į viršų. Rado broliu
ką parkritusį, o motina turė
jo rankoj sviedinio lazdą. Jis 
lazdą iš jos atėmė. Paskui 
broliuko kūną nusinešęs pas 
kaimynus. Ten pranešė polici
jai apie įvykį.

Bylą koronerio džiūrė per
davė grand džiūrei, kad prieš 
Mrs. Kelly iškeltų žmogžu
dystės bylą.

—o—
Mus Aplankė Tolimos 

Viešnios
Pora dienų Chicagoj kie- 

minėjosi Ks. Karosienė, jos 
dukrelė Eugenija Karosaitė ir 
Eugenijos mokyklos draugė 
Edith Timmerman, latvių kil
mės jaunuolė.

Visos trys viešnios buvo ap
sistoję pas Ziksus. Ketvirta
dienio popietyje jos išvažiavo 
į Detroitą. Ten pasiims nau
jutėlį Plymouth automobilį ir 
tada trauks į rytus pas Karo- 
sienės matušę Easthampton, 
Mass.

Apie dvi savaites atostogų 
mano praleisti Naujojoj An
glijoj. Taipgi ketino aplankyti 
brooklyniečius. Apie* pusę bir
želio jau sakė bus atgal Cali- 
fornijoj prie kasdieninių užsi
ėmimų.

Draugė Ksavera Karosienė 
lietuvių pažangiam judėjime 
yra plačiai žinoma. Kada tik 
turi laiko, visuomet parašo į 
spaudą. Ji yra energinga vei
kėja organizacijose ir plačiai 
mylima prakalbininkė. Per 
paskutinius kelis metus veikia 
tekstilės darbininkų unijoj ir 
yra tos unijos, kuri priklauso 
prie CIO, vice-pirmininkė.

Eugenija Karosaitė lanko 
kolegiją. Studijuoja žumaliz- 
mą ir ima rusų kalbos lekci
jas. Lietuvių kalbą ji liuosai 
vartoja, nežiūrint, kad yra jau 
trečios kartos lietuvaitė ame
rikietė. Rep.

—o—

vo. Po kiek laiko tėvai per
sikėlė gyventi į Westville, 111. 
Ten išgyveno apie tris metus. 
Tūlą laiką gyveno Harrisburg, 
Ill. Taipgi mainicrių mieste
lis.

Ona apsivedė dar būdama 
17 metų amžiaus, llarrisbur- 
ge. Po to tūlą laiką gyveno 
West Frankmort, 111. Pasida
rius mažiau darbų mainose, 
persikėlė gyventi į St. Charles, 
111., o kiek vėliau apsigyveno 
Chicagoje.

Čia apsistoję Pranskai pra
dėjo plačiau dalyvauti darbi
ninkų judėjime, savo centais, 
savo darbu prisidėti. Prans
kienė buvo nuoširdi veikėja. 
Ji dirbo organizacijose, rinko 
rinko aukas darbininkų spau
dai ir priklausė prie LLD 1.16 
kuopos. Be to, velionė pri
klausė prie LDS 76 kuopos. 
Ji savo darbu daug prisidėjo 
prie minimų kuopų išaugini- 
mo.

Gaila draugės Onos, gaila 
netekus veiklios ir nuoširdžios 
darbininkų judėjimo veikėjos.

Lai būna jai lengva Lietuvių 
Tautiškų Kapinių žemelė. . .

S. Baranauskas.
—o—

Džiova Gręsia Chicagos 
. Žmonėms

Dr. Anton J. Carlson, Chi
cagos Universiteto psicholo- 
gistas, kalbėdamas Cook ap
skričio moterų balsuotojų ly
gos mitinge, pareiškė, kad 
Chicagoj paskutiniais metais 
būna daugiau džiova susirgi
mų.

Daktaras mato iš to didelį 
pavojų. Viena, jog susirgimų 
kiekis didesnis. Antra, sergan
ti žmonės, ir dar be dakta
riškos priežiūros, kitus užkre
čia ir taip liga plinta.

Nors šių dienų medicinos 
mokslas turi priemones džio
vos gydymui, sako Dr. Carl
son, bet deja, nėra užtektinai 
lovų, vietos sanatorijose, tai 
ligonių patalpinimui lovų.

Šis klausimas ne naujas. 
Pakartotinai buvo reikalauta 
iš miesto valdžios daugiau rū
pintis džiovininkais ir pasta
tyti naują sanatoriją dėl ser
gančiųjų.

Todėl daktaras savo pra
kalbos užbaigoj ragino visus 
asmenis ir organizacijas suin
teresuotus sveikatos dalykais 
reikalauti toj srityj pagerini
mu. c •

lapus. Net bjauru žiūrėti į 
tuos kirminais apgultus me
džius.

Birželio pabaigoje kirminai 
pradeda apleisti savo lizdus, 
medeliai pradeda atsigauti ir 
naujus lapus leisti. Jei medžių 
esti prie stubų, tai nuo kirmi
nų negalima apsiginti: aplim
pa visas stubos sienas. Man 
taip buvo atsitikę pereitais 
metais. Daug triūso padėjau 
jų lizdus bebadydamas, šie
met tas pats. Lizdus išbadai, 
kitą dieną ir vėl jie suka, ir 
vėl badyk. Kaipo bedarbis, 
visi sako, turi laiko, gali nuo 
kirminų apsiginti.

Jeigu čia kirminai ir toliau 
taip veisis, tai giriose nebe
liks medžių. Į rudenį, kad ir 
atsigauna, tai mažai laiko be
turi augti. Valdžia nelabai 
kreipia atydos. Pinigų nėra. 
Bet kai karui arba kariaujan
čioms šalims, tai piniglį turi 
imliomis. Bedarbiams nėra 
darbų ir nėra kur dingti.

Darbininkai turėtų susipras
ti ir organizuotis. M. K.

lietuvių politiškam ir socia
liam veikime. Antroje temoje 
kalbėjo apie Europos karą ir 
karo surengėjus. Įrodė jų 
pragaištingą politiką. Ragino 
dėti visas pastangas, kad su
laikyti šios šalies valdančiąją 
klasę nuo įvėlimo šios šalies į 
Europos karą.

Padengimui lėšų rinkta au
kos. Aukavo po 50c: J. 
Paukštaitis, Geo. Stasiukaitis 
ir P. Tamašauskas; po 25c: 
A. Kušlys, J. Žilinskas, V. 
Žilinskas, J. Stanionis, K. A- 
nuškis, J. Mikšis, A. Kveda
ras, A. žibutis, J. Bakūnas, 
Fr. Yešmanta, C. Kučinskienė, 
J. Yankauskas, Ig. Bėčis, F. 
Klaston, A. Yureff ir J. Stau- 
gaitienė. Kiti aukavo smul
kesniais. Viso atiku surinkta 
$9.81. Visiems aukavusiems 
didelis ačiū. Repsak.

nių apvaikščiojime, tai pikniko vie
ta visai netoli. Bus valgių, gėrimo ir 
muzika šokiams. — Kom. (126-127)

WYOMING, PA.
LLD 12 kp. specialis susirinkimas 

įvyks 29 d. gegužės, 7:30 v. v., 
201 — 3rd St., paprastoj vietoj. 
Kviečiame narius dalyvauti.—Buvęs 
Sekretorius. (126-127)

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

31 d. geg., 7.30 v. v. Lietuvių Svet., 
180 New York Avė. Nariai būkite 
susirinkime, nes žinote, kad mūsų 
kuopa apsiėmė dirbti ALDLD 2-ro 
Apskr. piknike, kuris įvyks 2 d. bir
želio. Todėl nepamirškite dalyvauti.
— Sckr. (126-127)

Pittston, Pa.
Gegužės 22 dieną įvyko lie

tuvių komunistų susirinkimas. 
Dalyvavo ir sekcijos organiza
torius su pagelbininku. Bet iš 
vienuolikos narių atsilankė tik 
trys. Metai atgal tie draugai 
buvo labai karšti ir kitus bar
davo už susirinkimų nelanky- 
mą. O dabar patys aptingo. 
Tai labai negerai.

Pittstoniečiams yra užduota 
sukelti $20 pinigais, gauti tris 
narius į partiją ir 3 skaityto
jus “Daily Workeriui,” taipgi 
gauti skaitytojų dėl “Free 
Press.’’ Kvota nedidelė, bet 
dviem ar trim draugam sun
ku ją išpildyti.

Minersville, Pa.
Praslinkus žiauriai ir įky

riai žiemai, pavasaris taip pat 
nedarė jaukumo iš gamtiškos 
pusės, 'las viskas sudarė tar
pe mūsų draugų tokį suniuru
sį sutingimą, kad išrodė, lig 
jau mes iš savo sielų išbaigėm 
visą jaukumą ką nors naudin
go patys del savęs- ir dėl vi
suomenes veikti.

O toj dirvoj labai daug dar
bo, žiariausi dygliai dygsta, 
tie dygliai net pavojingi pla
čiosios žmonijos gyvybei, jei
gu mes laiku jų nesunaikin
sime.

Bet linksma, kad kelios die
nos atgal gamta savo žiauru
mą pakeitė į malonų orą ir 
pas mus ūpas taip greit pa
kilo, kad, rodos, sieloj malo
nių jausmų revoliucija sukilo!

Nors su mažomis spėkomis, 
šokom prie skubaus darbo su
rengti ant greitųjų pikniką 
birželio 2 d., sekmadienį. Tai
gi, dabar kreipiuosi į plačiąją 
publiką—į vietinę ir į aplin
kinę, kad jūs visi, kurie pri
tariate pažangos darbui, 
skaitlingai atsilankytu m ėt. O 
tuomet bendrai ir nuoširdžiai 
pasitarsime tyram ore, kaip 
tuos bjaurius dyglius, pavo
jingus visuomenės kūnui, pa- 
sekmingiau naikinti.

J. Ramanauskas.

Oregon City, Ore.
Mūsų Piknikai
lio 2 d. turėsime sma-

25gų pikniką paminėjimui 
metų sukakties nuo įsikūrimo 
LLD.

Pikniką rengia bendrai Port
land© LLD 4 kuopa ir Oregon 

kp. Visas pel
ei centro.
J. taipgi įvyks 

mūsų spaudai piknikas, “Vil- 
“Laisvės” 

virš 
Abu

City LLD 223 
n as paskirtas d

O birželio 30

nies” ir 
Taipgi rengia 
kuopos bendrai, 
rengiami ant draugų 
farmos. Vieta g 
žinoma. Galima 
vauti ir 
kandžiu

šokti, 
ir

naudai, 
minėtos 
piknikai 

Ulckių
aži ir visiems 
maudytis, žu- 
Visokių už

gėrimų. Iš namų
nereikia nieko vestis, nes vis
ko bus ant vinto

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga <=O.

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

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

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

Berlin. — Vokiečiai skel
bia, kad jų orlaiviai sužeidę 
keturis talkininkų karo lai
vus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WYOMING, PA.

30 d. geg., 10 vai, ryto, Plymoutho 
Lietuvių Laisvų kapinių bendrovė 
kviečia visus apylinkės lietuvius da
lyvauti kapinėse, pagerbimui numiru
sių ir aplankyti jų kapus. Prakalbos 
bus 10 vai. ryto.—Kapinių Kom.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 2 d. Liet. Kliubo 
knygyne. Prašome būti 10 vai. ryto, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti. (127-128)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, birželio 2 d., Machu- 

tos Darže, prie Green Rd., įvyks 
LDS 44 ir 55 kuopų bendras pikni
kas. Kadangi šį pikniką rengia ben
drai, tai bus duodama keturios pui
kios dovanos prie įžangos bilieto. 
Boto bus ii' dovanų ir už įvairius 
atsižymėjimus programe. Kviečiame 
visus atsilankyti. — Rengėjai.

(127-128)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių K. P. kuopa rengia pik

niką sekmadienį, 2 d. birželio, Mar- 
lyn Parke. Kviečiame vietinius ir iš 
toliau skaitlingai dalyvauti šiame pa
rengime. — Rengimo Komisija.

(127-129)

W. WYOMING, PA.
Ketvirtadienį, įvyks didelis ir gra

žus piknikas, 30 d. geg. Ruošia 
ALDLD 12 Apskr., Petro Dcmickio 
Ūkėje, 1183 Shoemaker Ave. Pra
džia 12 vai. dieną. Kviečiame visus 
dalyvauti, vieta bus lengva surasti, 
ant Back Rd. Kurie dalyvaus kapi

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET A 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tol.: Glenmore 5-6191

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VARPO KEPTUVEu

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

■0

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caloh 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 Sftice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple* Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Netekome Brangios Draugės 
Onos Pranskienes

Ona Pranskienė, po tėvais 
Zavitauskaitė, numirė gegužės 
21 d., 5:30 vai. ryte, 1940 m. 
Ji palyginamai jauna, tik 40 
metų amžiaus. Pranskienė 
Zavitauskaitė yra gimusi Fo
rest City, Pa.

Ona paliko savo mylimuo
sius ir mylimą vyrą Antaną, 
dukterį Birutę, žentą Schrae- 
der, dvi seseris: Izabelę Gri- 
tienę ir Katariną Paivis, ir 
daug kitų giminių.

Ona, kaip jau sakiau, gi
musi Forest City, Pa. Jos tė
veliai persikėlė gyventi į Chi- 
cagą. Tada ji visai maža bu

Sekcijos organizatorius pa
sižadėjo aplankyti visus na
rius. Keturi dar tebėra ne
mokėję narinių duoklių už 
šiuos metus. O duoklės visai 
mažos, būtent, tik 10c į mė
nesį bedarbiams, moterims ir 
uždirbantiems mažiau . kaip 
$15 į savaitę.

Sekamas susirinkimas įvyks 
birželio 5 dieną, tai yra, tre
čiadienį, toje pačioje vietoje.

Beje, sukėlimui virš minėtos 
kvotos duota trys mėnesiai 
laiko.

—o—
Čionai apie Pittstoną nieka

dos pirmiau niekas nebuvo 
matęs tiek daug kirminų ant 
medžių, kaip šiemet. Pereitais 
dviem metais valdžia medžius 
laistė kokiais ten nuodais. Gal 
kirminus ir naikina tie jų nuo
dai, ale jų peram nekenkia.

Tie kirminai nuėda medžių

s.
Taigi, gerbiamieji, visi šir

dingai esate kviečiame atsi
lankyti. O jau 
washingtonieciai 
vėl aplankys.

Pasimatysime

mūsų draugai
tai tikrai mus

ant pikniko.
C. M.

Newark N. J.
Gegužės 23 d. pastangomis 

LDS 3-čio apskričio čia įvyko
prakalbos. Atsidarius susirin
kimui, vietinis Sietyno Choras,
vadovaujamas B. šalinaitės, 
sudainavo kelias liaudies dai
nas, kurios aidėjo pagirtinai. 
Kalbėtojas L. Ptūseika plačiai
aiškino veiklą ir vertę progre
syvių draugijų, LDS ir LLD. 
Aiškiai įrodė, kad šios draugi
jos turi pirmenybę Amerikos

ĮSIGYKITE DABAR :
t,

žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio „
šios rūšies daiktų.

Your old Watch 
is wo’iilt. nwnsuA
TRADE IT IN FOR A

17JEWEL

ROBERT 
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graham & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

GENERAL ELECTRIC

tykite G-E. Tai Pirkinys!

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

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

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

5 metai išmokėjimui.

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

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

SKELBKITES “LAISVĖJE"
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Eiliniai Unijistai Neturi 
Entuziazmo Užkarinėms

Viršininku Kalboms
Pereitą pirmadienį įvykusia

me Int. Ladies Garment 
Workers Unijos konvencijos 
atidarymo mitinge, Madison 
Square Gardene, David Du
binsky, unijos prezidentas, 
šaukė unijistus užgirt Roose- 
veltą su jo užkarine, unijų, 
taipgi ateivių ir mažumų per
sekiojimo programa.

Ten pat kalbėjęs Lehmanas 
šaukė už “darbo, kapitalo ir 
valdžios vienybę” — atsisaky
mą darbininkams laimėjimų 
dėl “nacionalės vienybės” ka
ro programos naudai.

Paveikslas salėj atrodė bis- 
kį liūdnas. Tik viename ILG- 
WU Lokale 22-me, didžiausia
me pasaulyje, randasi apie 
30,000 narių, o kur kiti loka- 
lai. Gi Gardenas, talpinantis 
per 20,000 publikos, buvo 
apytuštis. Pasirodo, žinodami 
Dubinskio užkarinį nusistaty
mą, ' darbininkai nenorėjo 
klausyt uniją žeminančių ir 
sau žalingų kalbų, nėjo į mi
tingą. T—as.

Pavyzdinga “Suprais 
Parė”

Serganti Kliubiečiai
Juozas Valutkevičius, dirbęs 

Atkočaičio kriaučiškoj dirbtu
vėj, gyvenantis Richmond 
Hill, senai nesijautęs sveika- 
tiškai jau atsidūrė Kings 
County ligonbutin. Kaip ilgai 
jis ten bus — sunku pasakyti. 
Ligonbutin nuėjo 25-ta gegu
žės. ‘

Kazimieras Radzevičius, gy
venąs 50 Potchen Avė., Brook
lyne, jau serga nuo 19-tos ge
gužės. Kokia jo yra liga, ne
teko sužinoti, nes pranešimas 
gautas tik 27-tą gegužės.

Jurgis Leiga, gyvenęs 1354 
Willoughby Ave., susižeidė 
dirbtuvėj 23-čią gegužės. Sun
kiai ar lengvai, irgi nėra ži
noma. - * ■v?

Kas esate čia suminėtu žmo
nių draugais, tai aplankykite 
juos. J. N.

Maspeth, LI.
Jau ilgokas laikas, kai ser

ga d. K. Linonienė. Jinai da
bar randasi ligoninėj ant Wel
fare salos. Kiek metų atgal, 
kuomet d. Linonis dar buvo 
gyvas ir ju sveikata tarnavo 
gerai, dd/ Linoniai buvo vieni 
iš veikliausių Maspetho nariu 
mūsų progresyviškose organi
zacijose.

Draugės Kalakauskienė ir 
Kaulinieng buvo nuvažiavu
sios aplankyti d. Linonienę. 
Jos sako, kad ji labai nudžiu
go jas pamačiusi, klausinėjo 
apie pažįstamus draugus, mū
sų veikimą ir labai dėkinga 
buvo d. Kaulinienei už atvež
tas kelias kopijas “Laisvės.”

Kuriems laikas pavėlina, 
būtų labai gerai, kad aplan- 
kytumėt d. Linonienę. Jos 
antrašas toks: Catherine Linn, 
Section D-12, Welfare Island, 
N. Y. ši sala randasi pat vi
duryj Queensboro tilto, kuris 
eina iš Long Island City į 59th 
Street, New Yorke.

Linkiu d. Linonienei greit 
pasveikt ir sugrįžt pas mus į 
Maspeth ą. Eva.

Praėjusį sekmadienį, gegu
žės 26 d., J. Graunų namuo
se po numeriu 107-19 — 86th 
St., Ozone Park, L. L, buvo 
surengta Petronei Semėnienei 
ir Jievai Graunienei jų 40 me
tų gimtadienio pare. Kadangi 
jos abi yra vienmetės seselės, 
taigi ir pare buvo rengiama 
abiem sykiu. Parę rengė ki
tos dvi jų seselės, tai yra M. 
Juškienė ir M. Graunienė. 
Svečių ir viešnių buvo apie 50 
ypatų. Stalai buvo papuošti 
gražiomis gėlėmis, kurias at
vežė J. Semėnas. Svečiams 
skaniai užkandus ir išsigėrus 
prasidėjo programa. Progra
moj buvo duota visiems sve
čiams kalbėti ir štai K. Moc
kus kalbėdamas prisiminė 
apie Lietuvos politiškus kali
nius. Pirmininkas J. Juška 
tam pritarė ir dar paaiškino 
kalinių padėtį ir užklausė pa- 
rininkų, ar jie sutinka paau
koti po kiek nors dėl kalinių. 
Visi sutiko ir tuoj tapo su
aukota $13.50.

šitoji pare, as manau, kad 
ji yra pavyzdinga todėl, kad 
joje tapo nagerbti arba šiek 
tiek sušelpti kaliniai. Aš ma
nau. kad ir kitose panašiose 
parėse nereikia užmiršti dar
bininkiškas judėjimas arba jų 
pagalba.

VIEŠA PADĖKA
Mes, abi seselės, P. Semė

nienė ir Jieva Graunienė, dė
kojam savo seselėm, M. Juš
kienei ir M. Graunienei už su
rengimą pares. Taipgi dė
kojam J. ir M. Agurkiams, J. 
Graunams, J. Grigaliūnams, 
Sinkams, Mrs. Makauskienei 
ir visiems už prisidėjimą prie 
narės rengimo. Ir taipgi dė
kojam visiems svečiams ir 
viešnioms už dalyvavimą ir 
dovanas.

AUKAVUSIŲ VARDAI
Po SI aukavo šie: V. Skuo

dis, J. Semėnas, W. Semėnas, 
W. Graunas. K. Mockus, Bal- 
kūnai, A. Baltaičiai, N. Se
nikiai ir P. Semėnienė; no 
50c: M. Ražinskienė. W. Ku
lik. M. Maželienė, M. Mar- 
čiulaitis, J. Juška. Ražinskas; 
po 25c: J. Acrurkis. Mocka- 
netrienė, Vaizgidienė, Meric- 
kas ir Gabūnas. Viso aukų su 
smulkiais $13.50.

Auku rinkėjai M. Juškienė 
ir V. Semėn atsinrašo. jeigu 
kurių vardai netaip užrašyti.

Parėję Buvęs.

LDS, 1-mos Kuopos Drau
giškas Vakaras

Ateinantį šeštadienį, birže
lio 1-mą, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St, įvyks LDS 1- 
mos kuopos draugiškas vaka
ras. Turėsime užkandžių. ir 
gėrimų. Bus muzika ir dai
nuos A. Velička ir P. Gra
bauskas. Nauji ir seni nariai 
nepamirškite dalyvauti. Turė
site gerą progą praleisti links
mai vakarą ir daugiau drau
gų susipažinti.

Rengimo Komisija.

Visiems Labai Svarbu
Pirmadienį, birželio (June) 

3 d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne, bus labai svar
bi prelekcija ir diskusijos bė
gamais pasauliniais ir ameri
kiniais klausimais.

Kalbės drg. R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius. Dabar 
pasaulyj tiek daug svarbių 
klausimų, kad kas valandą 
kas nors svarbaus atsitinka. 
Belgija jau pasidavė Vokieti
jai. Vokietija priėjo prie An
glų Kanalo ir grūmoja užpul
ti Angliją. Mussolinis sako, 
kad jis eis į karą prieš Fran
ci ją ir Angliją ir ginkluojasi. 
Balkanų mažesnės tautos jie- 
ško užtarimo Sovietų Sąjun
goj. Japonija ruošiasi imti 
Holandijos turtingas koloni
jas. Amerika smarkiai gin
kluojasi ir rengiasi karan. A- 
merikoj reakcija auga prieš 
ateivius ir darbininkus, šie ir 
daug kitų klausirfių kiekvieną 
iš mūsų labai int^tesuoja. At
eikite į šį apšvietos vakarą. 
Išgirsite labai idhmias pra
kalbas, o po j u galėsite statyti 
klausimus ir diskusuoti. Įžan
ga veltui.

K vi ečia Rengėjai.

Padėka Draugams
Tariu širdingiausią ačiū 

draugams, kurie atjausdami 
mano nelaimę mane sušelpė 
keliais centais. Aukojo sekan
ti po $1: Stasys Wertelka, 
Chas. Daukšas ir Antanas Ši
lanskas.

Su didžiausia pagarba 
ir dėkavone, 
Antanas Menkeliūnas.

Dingo Mergina

Kaltas už “Parėjimą Namo”
E. Bowling, 11A So. Port

land St., tik pereitą sekma
dienį sužinojo, kad ir į savo 
namus nevalia briautis. Radęs 
Žmonos užsklęstas duris ir jai 
atsisakius jas atidaryt, jis 
įšliaužę^ į namus pro anglies 
piltuvą. Bet neilgai džiaugėsi 
—žmona jį areštuodino.

Teisme Bowling ginčijo tu
rėjęs teisę į savo namus par
eiti. Tiesa, jis prisiminė išva
karėse apdaužęs žmoną, bet 
jis norįs visą tai užmiršt. Ir

Dingusioji prieš tris mėne
sius Lillian Gordon, 25 m., 
777 Fox St., Bronx, dar ir no 
šiai dienai nerandama ir Din
gusiu Asmenų Biuras mažiau
sio nėdsako negalėjęs surast, 
kur ir dėlko ji dingo. Vasario 
12-tą ji išėius socialiu darbuo
tom susirinkiman Jaunu žv- 
džiii Saiungos patalnose, 110 
St. ir Lenox Ave.. N. Y. Mi
tinge jos nesulaukta ir namo 
negrįžo.

Tyrimas parodęs, kad jos 
naminis gyvenimas buvęs ra
mus. Ji gyveno nrie pasiturin
čio tėvo. Jos du broliai pro
fesionalai. Ir savu pinigu $4.- 
000 palikus banke nenalietus. 
Taigi, bėgt iš namų priežasties 
nenumatoma.

šis nuotikrs New Yorke ne- 
nirmas. Prieš 25 metus tain 
dingo Dorothv Arnold, kurios 
likimas ir Šiandieną tebėra 
misterija.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

iPARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 

laisniais, galima daryti gražus pra
gyvenimas. Kreinkitės: 150 North 
4th St., arba 240 Bedford Ave.. 
Brooklyn, N. Y. (124-129)

Pranešimas
PRAŠOME ĮSITĖMYTI!

Jonas Valaitis, Lietuvių Radio 
Balso vedėjas, nuo birželio 1 d. par-* 
sikelia į naują vietą: 179 So. 2nd 
St., kampas Driggs Ave., Brooklyne, 
j Dr. Šliupaitės namus. J. Valaičio 
telefonas dar tas pats: Ev. 8-7871.

(127-128)

— ---------- -------- -

žmona sakė norinti užmiršt ir 
rodydama sumuštas mėlynes 
sakėsi nenorinti nei pamislyt 
apie jas, tad dėlto vyro ir 
neįsileidus stubon. Teisėjas 
vyrą sulaikė po $500 kaucijos

■ r, m t” ............................

Menininky Dailės ir 
Kultūros Vakaras

Gegužės 31-,mą, penktadie
nio vakarą, visi į Am. Pilie
čių Kliubo svetainę, 280 Uni
on Avė., Brooklyne. Ten bus 
įvairi meniška programa. Bus 
skaitoma paskaita, parašyta 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus, “Dai
lė pas Lietuvius.” Kalbės drg. 
B. Mizara. Gros Lietuvių Sty
gų Orkestrą. Dainuos Aidbal- 
siai. Petras Baranauskas ir 
Jonas Lazauskas vaidins dia
logą “Į Ameriką.” Tai be ga
lo juokingas dialogas. Bus ir 
daugiau dainininkų, kurių 
vardus paskelbsim vėliau. 
Įžanga, nemokama. Pradžia 8 
v. vakaro.

Kviečia LMS 3-čias Apskri
tys ir Stygų Orkestrą. J. K.

Lietuviy Radio Diena
Rytoj, gegužės 30-tą (De

coration Day), įvyks lietuvių 
radio vedėjų Vinco Matusevi
čiaus ir Jono Valaičio ruošia
ma Lietuvių Radio Diena — 
piknikas su šaunia programa, 
kurios sudarymui vadovauja 
dainininkas Alekas Vasiliaus
kas.

Apart vietos talentų, Vasi
liauskas pažadėjo atkviest iš 
Detroito savo brolių Vasi
liauskų grupę, šokiams grieš 
Juozo Tarno Muzikos Amba
sadorių Orkestrą.

Piknikas bus Klaščiaus Clin
ton Parke, Betts ir Maspeth 
Avės., Maspethe. Pradžia 2 
vai. po pietų, programa 4 :30. 
Įžanga 50c. Rep.

Iškilus gaisrui 43-17—llth 
St., Long Island City, gaisra- 
gesiai rado 150 galionų talpos 
alkoholiui gamintuvą. Savi
ninkai patraukti teisman.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS

i Įdomiai {puošta lietuviška alude; 
ant Grand Street 

Rheingold extra Dry Alus.
Didelis pasirinkimas visokių • 

Vynų ir Degtinės ;
•

Turime ir kambarių pernakvot i 
arba savaitiniai išrandavot I;
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas ; i
411 Grand St. Brooklyn I:

Ar Leisime, Kriaučiai, Vėl 
Pasikartoti Niovynėms 

54-tame Lokale?
Tūlas laikas atgal buvo pa

stebėta per “Laisvę” seno 
kriaučiaus, kad didysis Jonas 
ir vėl šaukia frakcijų susirin
kimus, tik jau prieš kairiuo
sius.

Gerai buvo pastebėta, kad 
didysis Jonas po socialistų 
priežiūra turi liuosas rankas, 
nes jis ir norėjo pasiliuosuoti 
nuo komunistų todėl, kad ko
munistai liepė likviduoti sui
rutes lokale.

Gegužės 7 d. gaunu laišką, 
kuris skamba sekamai:

Drauge, mes jumis kviečia
me į susirinkimą, kuris bus 
pas A. Paškevičių, 140 Farbell 
Ave., Brooklyn, N. Y., kaip 
7 :30 vai. vakare, gegužės 10, 
1 9 4 0 metais. Susirinkimas, 
drauge, gana svarbus ir mes 
labai norėtume, kad jus jame 
asmeniškai dalyvautumėte.

Draugiškai,
J. Buivydas.

Tai taip, pamaniau, sau, rei
kia dalyvauti. Kada pasiekiau 
nurodytą vietą, jau buvo lai
kas pradėti susirinkimą. Di
dysis Jonas atidaro susirinki
mą ir pradeda komunistus 
kolioti. Paskui davėm saviem 
Amalgameitų konvencijos de
legatam patarimą, kaip susi- 
markiuoti raportą. Po to bu
vęs nominuotas mūsų kandi
datas į delegatą V. Paškevi
čius rezignuoja, tai nominuo- 
jam savo labai seną kandi
datą, kuris labai nori būti de
legatu, J. Hermaną. O brolis 
Hermanas su šypsą ant veido 
priima kandidatūrą. Ir nuta
rėm visi girti Hermaną, o nie
kinti kitus, kurie apsiims kan
didatuoti. Ir per laikraščius 
purvinti.

Tai matote, broliai kriau
čiai, mes ratelį ir vėl turim 
(bet dar vardo nedavėm). Ir 
vėl nutarėm netrukus turėti 
kitą susirinkimą ir darysim 
permainau 54-to Skyriaus Pil
dančiojo] Taryboj.

Tai, broliai kriaučiai. pa
galvokite, ar mes nekaržygiš- 
ką darbą dirbam! Mūs di
dysis Jonas dirba svetimtau
čių dirbtuvėj, tai jis nori lo
kale daryti suirutes. O kad 
lietuviai kriaučiai neturi dar
bo, tai jam nėra svarbu, bile 
bus galima susirinkime pasi- 
kolioti. Kad ir 19-tą vasario 
atkartoti prisieitų, tai Jonui 
būtų dar geriau ant širdies.

Senas . Ratelninkas.

Pribuvo Franci jos laivas 
Champlain su 680 keleivių.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, R. Y.

Siuvėjų Uniios 54-to Skyriaus mė
nesinis susirinkimas jvvks trečiadie
ni. gegužės 29 d.. 7:30 vai. vakare. 
Liet. Am. Pil. Kliubo Salėje, 280 
Union Avė. Visi nariai prašomi daly
vauti, nes delegatai išduos raportą iš 
Amalgameitų Konvenciios. Svarbu 
išgirsti ką nutarė aukščiausias Uni
jos Tribunolas. — Sekr. Ch. Ne- 
čiunskas. (126-127)

LITHUANIAN RADIO DAY

Program Diffector 
ALEX VASILIAUSKAS

Featuring Vasiliauskas Brothers
from Detroit.

(DECORATION DAY)

THURSDAY, MAY 30,1940
Doors open 2:00 P. M. Program begins 4:30

CLINTON PARK
Betts B Maspeth Aves., Maspeth, N. Y.

•

Music by JOE TAMAS and his AMBASSA
DORS of MUSIC ORCHESTRA

The program will also be heard in the Pąrk 
via W. Mardosa’s Sound System

ADMISSION 50 CENTS

For further information listen to The Radio 
Voice of The Lithuanians from Sta. WHOM 
(1450 kcs.) every Tuesday, Thursday and 
Saturday at 4:30 P. M.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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.

Lietuviy 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 aproka\,mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Specialis Išpardavimas 
Vyrui ir Jauny Vyry Drabužiy 
Iš priežasties vėlybo pavasario, mes dabar išdedame 
pavasarinius ir vasarinius drabužius pardavimui už 

stebėtinai žemas kainas,—greitam išpardavimui.

SIUTAI ir PALTAI
Pirmiau buvo $20.00. Dabar $14-50
Pirmiau buvo $25.00. Dabar $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

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street

pasirinkite iš mūsų pilno sandėlio 
patinkamų drabužių.

kampas Manhattan Ave. j
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, kilbasai Ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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




