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KRISLAI
“Naujoji Banga” 

Nebeišeisianti.
Kur Viešpatauja Vienybė.
Iš Kur Komunistai Gauna 

Pinigų ?
Ką Jie Šelpia?

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams
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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

Iki šiol Uruguajuj išeidinė
jo du lietuviški laikraščiai,— 
“Darbas” ir “Naujoji Banga.” 
Pirmąjį leidžia kairieji lietu
viai darbininkai, o “N. B.” 
leido socialistai.

Dabar “Darbas” praneša, 
kad “"Naujoji Banga” daugiau 
nebeišeisianti dėlto, kad jo
sios “vyriausias leidėjas Kry- 
geris paskendęs skolose ir ne
tekęs daugiau jėgų, buvo pri
verstas atsisakyti nuo ‘socia
listinės minties’ * skleidimo. 
Krygerj pakeisti niekas neat
sirado.”

—o—
Kodėl gi tas laikraštis ne

galėjo pasilaikyti? “Darbas” 
nurodo:

“Piniginį trūkumą iššaukė 
nežmoniškas politinis, o kaitų 
ir moralinis, susmukimas. Tą 
puikiai šiandien mato “N. B.” 
skaitytojai ir leidėjai. Jiems 
pavojingiausias priešas buvo 
tapęs Sovietų Sąjunga, komu
nistai, ‘Darbas,’ ir visa kas 
progresyviška. Prieš fašizmą 
jie nieko jau neberašydavo. 
Demokratijos simboliais jiems 
lįko “čamberlainas, Daladier 
ir kiti.”

Dabar, vadinasi. Urugua- 
jaus lietuviai teturi tik vieną 
laikraštį, “Darbą.” Ne rožė
mis kelias ir jam klotas. Tik 
prie labai didelių pastangų jis 
galima išleisti. Bet atrodo, 
kad mūsų draugai turės už
tenkamai energijos laikraštį 
palaikyti, jį didinti ir gerinti.

Vienuoliktajame USA Ko
munistų Partijos suvažiavime 
josios generalinis sekretorius 
Earl Browder pabrėžė vieną 
reikšmingą dalyką, būtent tą, 
kad ši partija niekad savo 
gyvenime nebuvo taip vienin
gai susicementavusi, kaip šiuo 
metu.

Akiregyje didelių pasauli
nių sukrėtimų, akiregyj nepa
prastai staigių istorijos loko
motyvo pasisukimų, ši parti
ja išliko vieninga. Tiesa, at
sirado vienas kitas asmuo, 
kuris apleido partijos eiles, 
bet tai ir viskas.

Patsai suvažiavimas taip 
jau pasižymėjo dideliu vienin
gumu.

Na, o buvo žmonių, kurie 
prieš kokius devynius mėne
sius pranašavo Komunistu 
Partijai galą. Jie sakė, būk 
po to, kai Sovietai padarė ne
puolimo sutartį su Vokietija, 
komunistai susipeš, tūkstan
čiai jų pabėgs iš partijos, ir 
tt.

Stambiai klydo tie žmonės!
—o—

Komunistų suvažiavime bu
vo paskelbta ir partijos finan
sinis stovis. Per paskutiniuo
sius 27 mėnesius partija įeigų 
gavo $521,771.36. Iš tos su
mos narinės duoklės sudarė 
$197,176, o kitkas buvo su
rinkta aukomis arba pelnu 
nuo pramogų.

Pasirodo, kad Amerikos ko
munistai labai daug išaukoja 
kitų kraštų komunistinėm par
tijom, veikiančiom palėpyj. Iš 
viso per 27 mėnesius išaukota 
$110,623,89. Tik vienai Vo
kietijos Komunistų Partijai 
paaukota $18,000.

Po to, i kai tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos buvo 
padaryta nepuolimo sutartis, 
Amerikos komunistai pasiuntė 
Vokietijos komunistams $5,- 
000. Tie pinigai buvo sunau
doti kovai prieš Hitlerį, prieš 
karą.

< Ką gi šitie faktai parodo? 
Jie parodo du svarbiu daly
ku :

1. Amerikos komunistai ne
gauna aukso iŠ Maskvos. 
Priešingai, jie dargi pasiun
čia “New Yorko aukso” kitų
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Kur Kas Mažiau Tal
kininkų Išsigelbėjo

Negu Garsinta
London. — Pereitą penk

tadienį United Press garsi
no, kad apie 300,000 anglų 
ir francūzų kariuomenės 
perkelta laivais iš šiaurry
tinės Franci jos kampo į 
Angliją.

Kiek vėliau tą pačią die
ną Associated Press, kita 
amerikonų žinių agentūra, 
skelbė, kad 90 tūkstančių 
talkininkų k a r i u o menės, 
bėgančios nuo vokiečių, bu
vę laivais perkraustyta iš 
D u n k e r q ue prieplaukos, 
šiaurrytinėje Francijoje, į 
Angliją.

Du kiti vėlesni Associa
ted Press pranešimai iš 
Paryžiaus ir Londono tei
gė, kad talkininkai iki šiol 
laivais išgelbėjo 100 tūks- 
čių savo karių iš Flandri
jos, šiaurrytinės Franci jos.

Anot šių pranešimų, tai 
dar kelios dienos praeis, iki 
likučiai anglų-francūzų ka
riuomenės galės būt per
kelti iš to Franci jos kampo 
į Angliją.

United Press šeštadienį 
sakė, kad 200 tūkstančių 
talkininkų karių visiškai 
apsupta vokiečių ties Cas- 
seliu ir ties Lille, ir nema
toma šiem kariam galimy
bės prasimušt į Dunkerque 
prieplauką ar ištrūkt.

Kiek pirmiau vokiečiai 
skelbė, kad jie sunaikinsią 
arba suimsią 400 iki 500 
tūkstančių anglų-francūzų 
kariuoūienės siaurame “ki
šenių je” į pietus nuo Dun
kerque prieplaukos.

Vokiečiai Nuskandinę 11 An
glų Laivų per 2 Dienas

* 1 . L

Berlin. — Vokiečiai pra
nešė birž. 1 d., kad jų or
laiviai per dvi dienas sunai
kino 8 kareivinius Anglijos 
laivus ir sunkiai sužeidė 18 
tokių laivų; o greiti kari
niai vokiečių laivukai tor
pedomis nuskandino vieną 
karinį anglų laivą naikitu- 
vą ir vieną submariną; be 
to, vokiečių submarinas nu
skandinęs kitą karinį anglų 
laiVą. Viso vokiečiai iki šiol 
nuskandinę 6 anglų naikin
tuvus ir 2 submarinus jū
ros siaurumoje tarp Fran- 
cijos ir Anglijos ir sužeidę 
keliolika talkininkų karinių 
laivų tenai.

Ispanų Demonstracijos 
Prieš Angliją

Madrid. — Ispanai daro 
demonstracijas prieš Angli
ją; šaukia: “Šalin Angliją 
iš Gibraltaro!” Sako, kad 
Gibraltaras turi priklausyt 
Ispanijai.

kraštų komunistams.
2. Tūlų žmonių plepėjimai,, 

būk komunistai esą “Hitlerio 
talkininkai,” yra didžiausias 
nonserisas.

; . k 'i i

Prašo Mussolini Pradėt Karą 
Prieš Talkininkus

Roma. — Italų fašistų 
vadai ir laikraščiai prašo 
Mussolinį pradėt karą prieš 
Franci ją ir Angliją.

Ispanija pasiuntė kelis 
aukštus savo karininkus 
per Italiją į Berlyną.

PRANCŪZAI SAKO ATLAI
KĄ PIETINI ŠONĄ 

SOMME UPĖS

Paryžius. — Francūzų 
komanda praneša, kad vo
kiečiai pradėjo smarkiai 
atakuot francūzus nuo Ab
beville srities iki Amiens, 
orlaiviais, tankais ir ka- 
nuolėmis; bet francūzai vi
sur atsilaikė pietiniame šo
ne Somme upės.

(Jau nesako, kad francū
zai atgriebę Abbeville nuo 
vokiečių.)

Vokiečiai su kanuolėmis 
dasigrūmė arčiau Dun
kerque prieplaukos iš dvie
jų šonų; smarkiai bombar
duoja prieplauką iš abiejų 
pusių ir apsunkina išsiųst 
likučius anglų-francūzų ka
riuomenės iš ten į Angliją.

Gręsia Mirties Bausmė 
11 Francijos Komunistų
Paryžius. — Areštuota 

dar 32 francūzų komunis
tai už lapelių skleidimą su 
atsišaukimais prieš karą. 
Vienuolikai jų gręsia mir
ties bausmė. Tarp šių 
yra ir Robert Blache, buvęs 
redakcijos narys “L’Huma- 
nite,” Francijos komunistų 
dienraščio. Karinė valdžia 
jau seniai uždarė šį* dien
raštį.

Berlynas Praneša apie Nau
jus Savo Laimėjimus

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jie vienu sykiu 
suėmė 26,000 francūzų ka
riuomenės į nelaisvę ties 
Lille. Sako, kad pagrobę 65 
anglų tankus ties Casseliu. 
Paskutinę gegužės dieną 
vokiečiai nušovę žemyn 49 
talkininkų lėktuvus, o iš sa
vo pusės praradę 9-nis.

Vokiečiai teigia, kad jie 
ne tik atmušė francūzus 
Abbeville srityje, bet užė
mė naujus punktus tenai.

Vokiečiai Pagrobę Daugybę 
Talkininkų Karo Pabūklų
Berlin. — Vokiečiai sako, 

kad vakariniame fronte jie 
pagrobę “neapsakomą” 
daugybę anglų ir francūzų 
kanuolių, tankų, šarvuotų 
automobilių, auto, sunkve
žimių, kulkasvaidžių ir 
įvairių šovinių. Tvirtina, 
kad tas grobis visiškai at
pildo vokiečių išeikvotus 
karinius reikmenis bei pra
rastus karo pabūklus tame 
fronte.

Paryžius.—Francūzų vy
riausybė sako, jog darosi 
vis sunkiau apsigint anglų- 
francūzų kariuomenei besi
traukiančiai . nuo vokiečių 
linkui Dunkerque.

Rooseveltas Numato
Viso Pasaulio Karą 

»

Reikalauja iki 5 Bilionu Doleriu Apsigynimui; Prašo
Kongresą Duot Prezidentui Teisę Šaukt Miliciją

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas įteikė kon
gresui raštišką reikalavi
mą paskirt dar daugiau 
kaip bilioną dolerių Ameri
kai ginkluoti. Iš valdiškų 
šaltinių sužinota, jog pre
zidentas norėtų bent $1,- 
375,000,000 priedo prie tri
jų bilionų ir 300 milionų 
dolerių, kuriuos kongresas 
dabartinėje sesijoje paskir
siąs Amerikos armijai, jū
rų laivynui ir orlaivynui.

Politiniai žinovai skai
čiuoja, kad, sudėjus krūvon 
visas prez. Roosevelto rei
kalaujamas išlaidas apsi
gynimui, susidarys apie 5 
bilionai dolerių tam tiks
lui.

Prezidentas šiuo atveju 
taip pat reikalavo, kad kon
gresas leistų jam pašaukt j 
karinę tarnybą miliciją 
(nacionalę gvardiją); kad 
skirtų lėšų sparčiai lavint 
milioną vyrų pagalbinėm 
tarnybom ir darbam, reika
lingiem kariškam Ameri
kos apsigynimui, ir kad 
kongresas pridėtų pinigų 
didint karinį oro laivyną ir 
plačiau ir greičiau mecha- 
nizuot ir naujoviškai gink
luot armiją ir laivyną.

Prez. Rooseveltas sakė 
kongresui, jog “per dvi pa
skutines savaites įvyko ne
tikėtų dalykų europiniame

VOKIEČIAI SKELBIA, KAD 
NUSKANDINĘ DIDI AN

GLŲ KARO LAIVĄ

Barlin. — Vokiečių val
džia skelbia, kad jie nus
kandinę didį Anglijos karo 
laivą “Nelsoną,” 33,950 to
nų. Su juom žuvę 700 anglų 
jūreivių. Nesako, ar jis oro 
bombomis nuskandintas ar 
kitais būdais. “Nelson” kaš
tavo per 37 milionus dole
rių ; buvo ginkluotas ka
nuolėmis su 16 colių pločio 
gerklėmis ir daugeliu ma
žesnių kanuolių.

Anglija Tyli apie 
“Nelsono” žuvimą

London. — Anglijos vy
riausybė oficialiai nieko ne
sako apie vokiečių praneši
mą kas liečia “Nelsono” nu- 
skandinimą; bet kai kurie 
anglų laivyno oficieriai sa
ko, kad “neverta net užgin- 
čyt” tą pranešimą.

Vokiečiai Tebesą Narvike

Berlin. —Talkininkai bu
vo pranešę, kad jie praeitą 
ketvirtadienį užėmę Narvi- 
ką, prieplaukos miestą toli
moj šiaurinėj Norvegijoj.

Vokiečių pranešimas bir
želio 1 d. tvirtina, kad vo
kiečiai tebevaldo tą mies
tą, atmuša stiprias talki
ninkų atakas ir kai kur dar 
pasivaro pirmyn toje srity
je.

kare, ypač kas liečia oro 
laivyną ir mechanizuotus 
armijos- įrengimus.” Sykiu 
jis spėjo, kad “gali būt 
įtraukta į pasauliniai-platų 
karą ne vienas žemynas 
(kontinentas), ne du žemy
nai, bet visi žemynai” (tai
gi ir Amerika).

Senatorių Atsiliepimas
Washington.—Senatorius 

Wheeler (atsiliepdamas į 
prez. Roosevelto reikalavi
mą paskirt dar daugiau lė
šų ginkluotis ir leist prezi
dentui pašaukt miliciją į 
karo tarnybą) užreiškė, 
kad paskutiniu laiku valdi
ninkai perdaug kursto ka
ro isterija šioje šalyje.

Senatorius Vandenberg 
kalbėjo prieš prezidento 
reikalavimą duot jam teisę 
mobilizudt miliciją. Van
denberg kritikavo ir nese
niai pasakyta senatoriaus 
Pepperio kalbą, kur Peppe- 
ris reikalavo pervest tal
kininkam Amerikos armi
jos ir laivyno lėktuvus. Sa
ko, “jei mes tą darytume, 
tai būtų jau karo paskelbi
mas.”

Senatorius Wheeler už
reiškė, kad jis “pritaria tal
kininkam prieš Vokietiją, 
bet priešingas siuntimui 
mūsų kariuomenės anapus 
vandenyno.”

NAZ1Ų ORLAIVIAI SMAR
KIAI BOMBARDAVO PIE

TINĘ FRANCIJĄ

Marseille, Franci ja. - Bū
riai Vokietijos orlaivių 
bombardavo Marseillę, Ly- 
oną ir kelis kitus miestus 
pietinėje Francijoje; su
daužė daug fabrikų, moky
klų ir šiaip namų; užmušė 
47 žmones ir sužeidė kelis 
kartus daugiau. Vokiečių 
oro bombos paskandino vie
ną prekinį Anglijos laivą 
Marseille prieplaukoje. Lai
vas buvo prikrautas med
vilnės (bovelnos).

VOKIEČIAI SAKO PAĖMĖ 
MILIONĄ PRIEŠŲ KARIŲ 

I NELAISVĘ

Berlin. — Vokiečių ko
manda birž. 1 d. skaitliavo, 
kad jie iki šiol paėmė į ne
laisvę milioną francūzų ir 
anglų kareivių ir oficierių, 
apart šimtų tūkstančių pa
imtų holandų ir belgų ka
rių.

Anglai Laimį Oro Mūšius 
Prieš Vokiečius

London. — Anglai Dun
kerque nušovė žemyn 40 
vokiečių orlaivių ir sužeidė 
33 kitus, o iš savo pusės 
prarado 13 lėktuvų, kaip 
praneša anglų komanda.

Dideli Vokiečių Nuostoliai 
Flandrijoje

London. — Talkininkai 
skaičiuoja, kad per kovas 
šiaurrytinėje Francijoje ir 
šiaurvakarinėje Belgijoje 
buvę užmušta bei sužeista 
apie 500 tūkstančių vokie
čių karių.

ANGLAI TEIGIA, KAD 
DAUGUMA JŲ PABĖGĘ 

IŠ FRANCIJOS

London. — Anglų vyriau
sybė birž. 1 d. skelbė, kad 
130 iki 140 tūkstančių An
glijos kareivių jau pabėgo 
laivais iš šiaurrytinio Fran
cijos kampučio į Angliją. 
O ten, sako, buvę 175 tūks
tančiai anglų kariuomenės 
iš viso.

Su anglais iš ten per 
Dunkerque prieplauką tai
pgi ištrūko kiek francūzų 
kariuomenės į Angliją.

Foster Sako, Kad Ame
rika Ruošiama Ne 
Apsigynimo Karui

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas Wm. Z. Foster, kal
bėdamas dabartiniame jos 
suvažiavime, užreiškė, kad 
Roosevelto valdžia ginkluo
ja Ameriką ne apsigyni
mui, bet stačiai karui. Jis 
sakė, jog darbininkai nega
li turėt nieko bendra su 
tokiomis “imperialistinėmis 
avantiūromis, į kurias da
bar leidžiasi Roosevelto- 
Wall Stryto valdžia... 
Darbininkai gali gint savo 
šalį tiktai pagrindais tikrai 
demokratinės žmonių val
džios.”

Foster kritikavo Roose
velto valdžios “vienybės 
obalsį” ir pareiškė:

“Roosevelto tautinės vie
nybės obalsis ženklina bur
žuazijos vienybę karui, pa
jungimą darbininkų klasės 
ir jos siekimų. Tai yra ban
dymas paimt darbininkų 
unijas Į valdžios kontrolę. 
O mes turime kovot už uni
jų laisvę. Mes priešinamės 
dalyvavimui Visašališkoje 
Apsigynimo Patarimų Ko
misijoje.”

Foster smerkė Wm. Gree- 
no ir kitu Darbo Federaci
jos vadų prižadus, kad jie 
leistų savo unijų nariams 
dirbt “net po 16 valandų 
per dieną,” jeigu t6 reika
lautų ginklavimosi progra
ma. Foster priminė, kaip 
praeitam kare vardu tau
tinės vienybės buvo suvar
žytos darbininkų unijos. 
Jis sakė:

“Mes reikalaujame visa- 
šališkos vienybės darbinin
kų, farmerių, intelektualų 
ir darbo žmonių abelnai, 
pagrindais tikros taikos 
programos.”

Foster persergėjo, jog 
karas nepanaikintų nedar
bo ir dar pablogintų gyve
nimą dirbančioms minioms.

Rbbert Minor, narys Ko
munistų Partijos Naciona- 
lio Komiteto, smerkė val
dovus; kad jie vartoja

Bus Tyrinėjami So
vietų Karių Dingi

mai Lietuvoje
Kaunas, geg. 31.—Lietu

vos valdžia davė paaiškini
mų Sovietų vyriausybei 
kas liečia Sovietų skundą, 
kad Lietuvoje dingo kai ku
rie Sovietų kariai. Užsieni
nis Sovietų komisaras Mo
lotovas, komisarų pirminin
kas, įtarė, kad tūli žmonės, 
globojami valdiškų Lietu
vos įstaigų, grobė sovieti
nius karius Lietuvoje.

Lietuvos valdžia pasiry
žus duot Sovietam ir dau
giau paaiškinimų kai dėl 
raudonarmiečių dingimo.

Oficialis pranešimas am
erikinei lietuvių spaudai iš 
Kauno vadina tuos Sovie
tų skundus “priekaištais” 
ir sako:

“Pateiktiems priekaiš
tams nuodugniai ištirti ir s 
kaltininkam surasti, Lietu
vos vyriausybė paskyrė 
specialią komisiją iš proku
roro Bražinsko, vidaus rei
kalų ministerijos juriskon
sulto Jakobo ir pulkininko 
Korlos.

“Lietuvos vyriausybė ti
kisi Sovietų vyriausybės 
paramos pastangose suras
ti kaltininkus, kurie bus 
nubausti visu griežtumu.

“Iki šiol atrodė, kad he
ra pagrindo pablogėt ge
riem santikiam (su Sovie
tais), veikiant tarpusavio 
pagalbos sutarčiai, kurią 
Lietuva giliai gerbia.”

Kongresas Paveda Ne- 
piliečius Teisdarys- 

tes Ministerijai • 
Washington. — Jungti

nių Valstijų ‘ senatas 55 
balsais prieš 4 priėmė pre
zidento Roosevelto reikala
vimą pervest ateivybės ir 
natuarlizacijos - pilietybės 
biurą iš darbo ministerijos 
į teisdarystės ministeriją. 
Kongreso atstovų rūmas 
jau buvo priėmęs šį prezi
dento reikalavimą.

Senatoriai Lundeen, No
rris, Wheeler ir Murray 
smerkė tą sumanymą per
vest nepiliečius ateivius į 
teisdarystės ministerijos ži
nybą. Jie sakė, jog tuomi 
keli milionai nepiliečių at
eivių būtų perduoti į ran
kas J. Edgarui Hooveriui, 
galvai Federalių Tyrinėji
mų Biuro. Šie senatoriai 
kritikavo Hooverį įtarda
mi, kad jis per savo veda
mus tyrinėjimus laužė pi- /' 
lietines amerikiečių laisves.

Nuskandinę Anglų
Lėktuvlaivį »• j.

Anot vokiečių, tai praei
tą savaitę jų orlaiviai bom
bomis nuskandinę ir didelį 
karinį anglų laivą — lėktu
vų išvežiotoją ties Narviku.

ORAS. — šiltoka, dalinai 
apsiniaukę.

prieš-trustinį įstatymą kaip 
įrankį prieš darbo unijas.
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Bloga Padėtis
United Press agentūros žinia, prane

šanti apie dingimus Raudonosios Armi
jos žmonių Lietuvoje, rodo, kad ten pa
dėtis yra bloga. Tai parodo, kad padėtis 
reikalinga taisymo, — ūmaus taisymo. 
Kol visapusiškesnių tuo klausimu žinių 
negausime, platesnių savo komentarų 
nedalysime. Šia proga galima pasakyti 
tik keletas žodžių.

Kas tuos provokacinius žygius atlie
ka? Kas “kidnapina” raudonarmiečius 
ir juos žudo? Gal būt Hitlerio agentai. 
Gal Anglijos ir Francijos agentai. Gal 
buvusios Lenkijos valdžios šnipai-provo- 
katoriai. Gal patys Lietuvos tautininkai.

Visai nesenai “Laisvėje” tilpo mūsų 
korespondento (Antkainio) laiškas iš 
Vilniaus. Jame buvo aiškiai pažymėta, 
kad prieš tūlą laiką buvo surastas są
mokslas išeksplioduoti raudonarmiečių 
buveinę Alytuje. Tas pats autorius rašė, 
kad Lietuvoje yra pilna kitų valstybių 
šnipų: anglų, vokiečių. Jie viską daro 
prieš Sovietų Sąjungą ir, žinoma, ne
tiesioginiai, prieš Lietuvą. Tautininkų 
vyyriausybė mažai tekreipia dėmesio į 
tų provokatorių žygius, B.ęt toji pati vy
riausybė kreipia didelio “dėmesio” į tuos 
Lietuvos piliečius,—geriausius Lietuvos 
patrijotus,—kurie nori matyti Lietuvo
je demokratinę santvarką.' Pastaruosius 
jinai areštuoja, ir kalina,—kalina daž
nai be jokių jų nusikaltimo įrodymų!

Kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje, 
prieš raudonarmiečius „varoma negraži 
propaganda. Patys tautininkų lyderiai 
kursto prieš juos žmones. Aišku, jie tai 
daro (Lietuvoje) ne viešai. Viešai jie nu
duoda dideliais Sovietų-Lietuvos bendro 
apsigynimo sutarties šalininkais. Tas 
viskas, prisideda prie sukūrimo naujų 
provokacijų.

Savo pareiškime, Lietuvai, Sovietų 
vyriausybė aiškiai pabrėžia, kad ji turi 
davinių, jog tosios provokacijos yra at
liekamos su tam tikrų valdžioje esan
čių žmonių žinia. Šičia yra patsai viso 
dalyko branduolys.

Galimas daiktas, kad šitie incidentai 
bus išrišti gražuoju, be jokių didesnių 
konfliktų. Galimas daiktas, kad nusi
žengusieji provokatoriai bus suimti ir 
atatinkamai nubausti. Bet tik to, mūsų 
nuomone, neužtenka. Mes manome, p. 
Merkio vyriausybė turėtų iš vietos pa
sitraukti. Lietuvoje turėtų būti įkurta 
plati, demokratinė vyriausybe, turinti 
žmonių pasitikėjimo ir saugojanti Lietu
vą nuo svetimų valstybių šnipų, kurie 
Lietuvą pražudyti siekiasi. Kol tauti
ninkai Lietuvoje viešpataus, kaip jie 
viešpatavo iki šiol, tol Lietuvos nepri
klausomybė nebus saugi. Mes tą pabrė
žėme ne kartą. Mes tą sakome ir šiuo 
metu.

Kur Talkininkų Orlaiviai?
Korespondentas L. P. Lochner, kuris 

rašo Associated Press žinias iš Vokieti
jos, labai nustebęs, kad dienos laiku vi
sai nesimato vokiečių užfrontėj Anglijos 
ir Francijos karo lėktuvų. Gegužės 25 
dieną jis rašo, kad išvažinėjęs pafron
tėj’ 1,200 mylių, matė, kaip vokiečių ko- 
lumnos visais keliais traukia į frontą, 
bet jam niekur neteko matyti nei vieno 

.talkininkų orlaivio. Jis buvo šešias die
nas pafrontėje. Keliai ir tiltai tvarkoj. 
Jis stato klausimą: “Kur yra talkinin
kų orlaiviai?”

Kuri Kurią Išduos?
Tarpe imperialistų niekados nėra nuo

širdžios vienybės. Jie panašūs į gengs- 
terius,—vieningi tik tol, kol sekasi. Bet 
užtenka prasidėti nepasisekimui, kaip 
kiekvienas nusuks kitam sprandą, lips 
per kito galvą, kad tik išgelbėjus savo 
kailį.

Tas patsai yra ir tarpe talkininkų, 
Vokietijos priešų. Užtenka tik kelis fak
tus priminti.

Anglija ir Franci j a su dideliu pasi
gyrimu pasiuntė į Norvegiją armiją. 
Bet kai tik susitiko su Vokietijos fašis
tų galingesne karo jėga, tai paliko nor
vegus, o anglai ir francūzai sulipo į lai
vus ir pabėgo.

Anglija ir Franci ja su dideliu džiaugs
mu priėmė Holandijos ir Belgijos kara
lių prašymą jas gelbėti. Tuojau pasisku
bino ten su armijomis* Bet Francija no
rėjo, kad belgai ir holandai pasitrauktų 
į Francija ir ant Maginoto Linijos gintų 
Francija. Belgai ir holandai to nenorėjo. 
Prieš tai griežtai išstojo ir Anglija, kuri 
bijojo užleisti Holandiją ir Belgiją Vo
kietijai, iš kur vokiečių orlaiviai gali 
sėkmingai pult Angliją. Dar daugiau,An
glija pareikalavo iš Francijos pasiųsti 
geriausias jos jėgas į Belgiją, kad ten 
Hitleriui pastojus kelią.

Francija tą ir padarė. Į Belgiją pa
siuntė pirmos rūšies armiją, o Maginot 
Linijos saugojimą paliko naujokams. 
Hitleris tuo pasinaudojo ir pralaužė tą 
liniją ties Sedanu. Jam tame padėjo ir 
francūzai išdavikai generolai.

Kaip matome, ši taktika ne tik neiš
gelbėjo Holandijos ir Belgijos, bet net 
prakišo Šiaurinę Franciją. Holandijos 
generolas, pamatęs blogą padėtį, užmir
šo savo pagelbininkus ir pasidavė. Tuo 
jis plačiai atidarė Hitleriui duris į Bel
giją. Belgijos karalius, pamatęs, kad jo 
armija apsupta, vėl be jokio pasitarimo 
su Francijos ir Anglijos komanda pasi
davė ir tuo Hitleriui padėjo galutinai 
apsupti anglų ir francūzų armiją Fland
rijoj. Reiškia, viena po kitos seka išda
vystės. Anglija ir Francija Belgijos ka
ralių vadina išdaviku, o jis išdavikais 
vadina anglus ir francūzus, kurie vertė 
belgus muštis tol, kol anglai ir fran
cūzai sulips į laivus ir pabėgs.

Mums gi atrodo, kad tarpe Anglijos ir 
Francijos taip pat nėra vienybės. Jos 
abi rūpinasi tik savo kailiu ir prie pir
mos progos viena antrą gali išduoti.

Vokiečiai būtų negalėję apsupti Šiau
rinėj Francijoj belgų, anglų ir francūzų 
armiją, jeigu Anglija būtų sutikusi ją 
atitraukti iki Somme upės, ko Francija 
reikalavo po to, kada ties Sedanu vo
kiečiai pralaužė Maginot Liniją. Bet 
Anglija, bijodama užleisti Anglų Kana
lo prieplaukas, reikalavo ten muštis ir 
to pasekmėj armija buvo apsupta.

Antra, kada armiją apsupo, jeigu An
glija būtų sutikusi, kad ji lauštųsi į pie
tus, linkui Paryžiaus, tai nėra abejonės, 
kad bendromis pastangomis apsupta ar
mija ir Francijos jėgos nuo Somme, iš 
Francijos gilumos, galėjo padaryti var
tus per vokiečių “žiedą” ir ištrūkti. Bet, 
matyt, ir čia Anglija nesutiko.

Francija gi iš savo pusės, atrodo, ne
dėjo didelių pastangų nuo Somme upes 
pusės kovoti, nes apsupta ne tiek jos ar
mija, kiek Anglijos, ir Belgijos. Juk ne
galimas daiktas,, kad Francija, turėdama 
apie 8,000,000 kareivių, negalėtų pra
laužti 25 ar 30 mylių ir išleisti apsuptas 
jėgas! Nepralaužė tik todėl, kad tarpe 
Anglijos, Francijos ir Belgijos koman
dos nebuvo sutikimo, bendro troškimo ir 
jų armijose buvo privisę Hitlerio šnipų!

Šiaurinėj Francijoj karo kampaniją 
galima skaityti baigta. Dabar Hitleris 
turi liuosas rankas pulti Angliją, arba 
atsisukti ant Paryžiaus. Ir jeigu jam 
ateina Mussolinis iš pietų prieš Franciją, 
tada visa Francijos Maginot Linija tam
pa apsupta ir Francija atsiduria did
žiausiame pavojuje.

Nors Anglija ir Francija kalba, kad 
jos iki pat galo vieningai laikysis, bet 
jau dabar numatoma, kad vargiai tas 
bus. Jeigu tik Anglija pamatys, kad kaip 
nors gali susitaikinti su Vokietija Fran
cijos lėšomis, tai ji jos nepasigailės. Tas 
pats gali atsitikti iš Francijos pusės. 
Vieningumas jų tarpe tik paviršutinis. 
O tas tai labiausiai gąsdina Wall Stry- 
to ponus.

Atodūsiai
Girdim dažnai vis žmo

nes kalbant ir trokštant 
būt turtingais. Galvoja, 
kad turtuose yra visa lai
mė ir džiaugsmas, taip sa
kant, visas išganymas. Ko
voja dėl kapitalo, skriau
džia savo artimuosius, kad 
tik daugiaus turto-pinigų 
įsigijus.

Bet ne visiems tas kapi
talizmas yra malonus. Ne 
visi nori jo jungą tempti. 

Vergais kapitalo būt ne vi
sų yra troškimas. Dau
ginus' pasaulyje žmonių 
kenčia dėl tokios tvarkos, 
negu kad yra laimingų. 
Mažas žmonių skaičius yra 
sočiai pavalgiusių, apsiren
gusių : aprūpintų visomis 
gyvenimui r e i k a 1 ingomis 
sąlygomis. Kas turi per
daug, o kas nieko, nei duo
nos trupinėlio.

žiauriai skriaudžia juos 
kapitalizmas. Norėtų ir jie 
nors kiek geresnį gyveni
mą turėti. Dirba daug, 
sunkiai—uždyką. (Atlygini
mas menkas.) O tas, kuris 
nedirba, kurio rankose ka
pitalas, fabrikai ir t.t.— 
tas uždirba daug, nežino 
ką ir daryti su tais pini- 
gaįs. Švaistosi į visas pu
ses, kaip išmano. Nepagal
voja apie skurstančius dar
bo žmones. Nepagalvoja 
nei kiek, kad jiems kaip 
nors pagerinti jų esamą ne
malonų • būvį. Nemalonūs 
jiems tie klausimai.

Dėl skurdo žmogus žmo
gaus pradeda neapkęsti. 
Darbo žmogui rodos, kad 
tas tinginys gyvena gerai, 
o jam reik už tuos kelius 
grašius (dolerius) taip sun
kiai dirbti, prakaituoti, 
kad dar. daugiaus sukrovus 
turtuoliui kapitalo.

Kyla baisi neapykanta. 
Gali greit tai pastebėt fa
brikuos ar šiaip darbe tarp 
darbininkų.. .

Darbininkas darbininko 
pradeda taipgi neapkęsti. 
Kodėl? O gi dėlto, kad jie 
neuždirba ' užtektinai, kad 
galėtų žmoniškai pragy
venti. Vienas kitą konku
ruoja, kad tik geriaus ga
lėtų įtikti fabrikantui ir 
tuom uždirbt daugiaus. Jei 
atsiranda iš darbininkų, 
kuris sugeba greit ir gerai 
atlikti darbą,1 tai kiti sten
giasi kaip nors jam pa
kenkti ir išėsti iš tarnybos. 
Kiekvienas žiūri save, kad 
tik jis uždirbtų kuo dau
giaus, o kitas žmogus—ne
svarbu. Jis gali mirt iš ba
do.

Toks neatjautimas vieš
patauja visur, kur tik ka
pitalizmas yra. Skaudu tai

matyti. Žmogus virsta žvė
rių dėl maisto... Kyla vi
sokie neramumai, karai, 
tik dėl nepasitenkinimo gy
venimu. Viena šalis turi 
per daug, kita mažokai...

Rodos, galėtų kaip kitaip 
sutvarkyti šį dalyką. Vi
siems galėtų užtekti gero 
pragyvenimo. Kam tie visi 
turtai, auksas, kraunami, 
saugojami? Galėtų visiems 
užtekti visko, jei apsiglėbę 
keliolika žmonių tų turtų 
nelaikytų.

Tuščias dalykas yra pra
banga, kuomet matai šalia 
deimanto blizgančias aša
ras ant žmonių veidų. Ža
vingi muzikos akordai ne- 
užstelbia, neužslopina vai
tojimų kankinamų žmonių.

Ir niekas neįstengia pa
sipriešinti jiems. Trūksta 
vienybės tarp pačių skriau
džiamųjų. Argi nieks nesu
traukys pančius kapitalo 
vergijos!

Ir kur visa tai gali to
liau nuvesti? Žmogus žmo
gų draskyti ims.

Laikas susipras!, pagal
vot. Per vargus, skausmus 
pasiekiama yra tiktai tiks
las. Kuo daugiaus erškė
čiuotas kelias, tuo didesnę 
laimę sutinki baigęs jį eiti.

B. S.

ŠYPSENOS
Be Reikalo Verkia

—Ko taip verki?
—Mama šį kambarį dezinfek- 

tuoja; ji smulkiai pripjaustė 
svogūnų, kurie užmuša bakteri
jas. ..

—Tai tau jų gaila?

Mažas Palikimas
Ji: — Aš paveldėjau iš savo 

tėvelių tik grožį.
Jis: — Ak, kokių šykštuo

lių jų būta...
----------------- f

Netiesioginis Gydymas
—Koks geriausias vaistas nuo 

dantų skaudėjimo?
—Be abejo, ricina. Ją pavar

tojus, nebelieka laiko apie dan
tis ir galvoti.

Kontra Sezoniška
—Kvailiausias gyvūnas tai 

kandis.
—Kodėl?
—žiemą ji praleidžia vasari

niuose drabužiuose, o vasarą 
lindi kailiniuose.

Kerštas Yra Malonus
—Pasakyk man, kodėl tu iš 

savo kelionės po Europą man 
vieną vienintelį laišką teprisiun- 
tei, o savo didžiausiam pr 
tuzinus laiškų rašei?

—Matai, aš prie jų pašto žen
klų nelipinau, o jis didžiausias 
filatelistas, pašto ženklų rinkė
jas !

(Surankiota)

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

630 Summer Ave. Newark, N. J.
TeL: Humboldt 2-7964

PUMPURAI ANT MERGAI
TES VEIDO

Gerb. daktare. Aš esu lie
tuvė mergaitė, 16 metų am
žiaus. Rašau jums, gal jūs 
man padėtut išrišti mano ke
blią užduotį. Aš turiu pūš
kuotą veidą. Pumpurai ant 
veido, ant pečių, ant nugaros. 
Ir aš jų niekaip negaliu pra
šalinti . Vartoju visokių mos- 
šių ir tepalų, spaudau, mai- 
gau pumpurus, tai iš baltų 
pušku pasidaro raudonos dė
mės.

Mane ant vasaros kviečia 
draugės važiuoti į pajūrį, tai 
man gėda būtų tokiai ir pasi
rodyt.

Jau du metai, kaip mane 
kankina tie pumpurai. Mano 
motina sako, kad aš turiu 
tuos pumpurus, lies aš nere- 
gulingai sergu mėnesinėmis.

Atleiskite, kad angliškai ra
šau, bet mano tėvai skaito 
“Laisvę,” tai ir aš galiu skai
tyti. Aš lauksiu jūsų patari
mo per “Laisvę”, ir labai dė
kui iš kalno.

ATSAKYMAS

Jūsų motina daug teisybės 
pasakė. Jums tie nelemtieji 
pumpurai turi ryšių su lytinių 
liaukų (kiaušidinių) veikimu. 
Jus pradėjo tais pučkais ber
ti jau kokie du metai: maž
daug nuo to laiko, kai pra
dėjo atsirasti mėnesinės. Ir 
Jums mėnesinės neregulingos. 
Vadinasi, Jums kiaušidės 
(ovarai) da silpnai veikia, 
nepakankamai tegamina sun
kų į kraują.

Pumpurai tai yra daugiau
sia lytinio brendimo ženklas. 
Pumpurus turi vis dažniausia 
jaunutės mergaitės ir jauni 
berniokai. Kai jie pradeda 
lytiškai nusistovėti, mažyn ei
na ir, tie pumpurai, ir dažnai 
savaime išnyksta. Kitiems ir 
ilgiau užsilieka, ar tai dėl ly
tinių liaukų ir kitokių liaukų 
trūkumo, ar dėl mitiminio 
trūkumo—dėl stokos vitaminų 
ir . mineralų.

Jums veikiausia bus tų vi
sokių trūkumų. Todėl Jums 
nieko ir nepadeda los viso
kios mostys ir tepalai, nes vi
dujiniai trūkumai tebėra ne
prašalinti. Tiesa, tepti ką iš 
viršaus gali būti gerai, bet da
geriau, daug geriau—imti ką 
į vidų, kad atpildžius orga
nizmui jo trūkumus.

Nesimašius ir asmeniniai ne
ištyrus, nepasakysi, ko būtent 
labiausia trūksta Jūsų, Drau-

iešuijge, nuotiky. Todėl tik bendrai 
kas galima patarti.

žiūrėkite, Drauge, maisto, 
kad jis jums būtų nesugadin
tas, nesufabrikuotas jau per
daug. Kad jis būtų gamtiš-

Čikagos Universiteto studentai protestuoja pHeš ka
rą, iliustruodami, kokius baisumus jis padarytų Ame- 
• rikai/ ’jei ji -įsikištų į Europos žmonių skė'rdynę.

kas, su visa gausa vitaminų ir 
mineralų, kurie sudaro patį 
pamatą sveikatai.

Gerkite po kvortą pieno kas 
diena. Bent po vieną ar po 
du kiaušiniu. Dažniau visokio 
sūrio, taipgi sviesto, grietinės. 
Daugiau žalių (nevirtų) dar
žovių ir vaisių, nors galima ir 
džiovintų ir konservuotų. Juo
dos duonos ir rupesnio javi
nio maisto. Po truputį švie
žios mėsos, kepenų, jūros žu
vų. Tik visa ką gerai kram
tykite.

Jus kviečia į pajūrį. Labai 
Jums ne pro šalį. Ir saulės ten 
daug, ir oras geras, ir pasi
ni an kštyt bus progų. Išeis ant 
gero. Su ultra - vijoletiniais 
spinduliais gausite vitamino 
D„ o vitaminas D daug Jums 
padės pumpurus mažinti.

Gero maisto, kai Jums, tai 
d a nepakanka. Gaukite ir vi
taminų preparatų. Vitamin B 
Complex, capsules or tablets 
—imkite po 3 tabletes 3 kar
tus kas diėiia. Per mėnesių 
mėnesius, kol atsipildys orga
nizmo trūkumai."

Tų pučkų nespaudykite pirš

tais. Baltus puškelius galima 
išspaudyti su comedone ex
tractor (gausit aptiekoj). Ant 
nakties odą vilgykite šituo 
skiediniu : zinc sulfate 1 dram, 
sulfurated potash 1 dram, 
rose water 4 ounces.

Geras maistas ir vitaminų 
preparatai padės ir liaukoms 
atsigauti, nors dažnai esti rei
kalo vartoti specialių liaukų 
preparatų,—nuo to ir pumpu
rai greišiau išnyksta.

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS
Gerb. “Laisvės” Redakcija:

Gal man suteiktumėte atsa
kymą per “Laisvę” apie So. 
Boston, Mass., Radio Korpo
raciją. Ponas Minkus skelbia, 
kad ta Radio Korporacija jau 
yra didžiausia visoje Naujoj 
Anglijoje, ir stoties W O R L 
savininkas garsina, “Largest 
Corporation in New England.”

Man labai yra žingeidu, 
kaip ji (korporacija)' stovi, 
kiek šėrininkų turi. Mat, ir 
aš norėšiau kokį šėrą pasi
pirkti, nes yra labai reikalin
ga nuosava lietuviška įstaiga. 
Bet dabar mes lietuviai neži
nome, kiek šėrininkų yra ir 
kur tos korporacijos pelnas 
eina. Kaip girdėtis, tai toje 
korporacijoje yra tik du žmo
nės, būtent, ponas Minkus ir 
ponia Minkienė. Bet juk ma
žiausia korporacija susideda 
iš šešių ypatų. Aš priklausau 
prie vienos korporacijos (tik 
ne Minkaus) ir prie lietuvių 
kliubo ir gaunu iš .knygų ir 
per laiškus visas .atskaitas. 
Bet kodėl ponas Minkus ne
pasako, kiek ir kaip stovi ta 
Lietuvių Radio Korporacija ir 
kada bus įsteigta Lietuvių Ra
dio Stotis?

Man atrodo, kad pirmiau ta 
korporacija turėjo geras ir 
stiprias stotis, nes pranešimus 
iš jų gerai galėjo girdėti ir 

r Lietuvoje. Tai buvo stotys 
WHDA arba WCOP, Boston. 
Bet dabartinė stotis yra pras- 
šiausia. Aš mašiau laikraš- 
šiuose, kad Lietuvoje labai 
buvo sunku girdėti, žodžių ne
buvo galima suprasti.

Muzikos Mylėtojas ir 
Radio Klausytojas.

ATSAKYMAS

Labai gaila, bet jokių pla
tesnių žinių apie Bostono Lie
tuvių Radio Korporaciją su
teikti mes negalime, nes jų 
neturime. Patartina jums ten 
ant vietos pasiteirauti ir vi
sas smulkmenas patirti. Mes 
tikime, kad ponai Minkai to
kias informacijas su mielu no
ru suteiks, žinoma, jei jie no
rėtų per “Laisvę” visuomenei 
paaiškinti, mos vietos suteik
tumėme.

Jokiam Anglijos Laikraščiui 
Nevalia Rašyt Prieš Karą
London. — Anglijos vi

daus reikalų ministeris Sir 
John Anderson patvarkė, 
kad valdžia uždarys bile 
laikraštį, kuris tik priešin
sis karo tęsimui. Tas minis
teris taipgi uždraudė leist 
naujus laikraščius.

Anglija Pervedė Motorų 
Patentus Lėktuvų Kompa

nijom Amerikoje

Washington. — Anglija 
pervedė Rolls Royce moto
rų patentus amerikinėms 
orlaivių kompanijoms, kad 
jos galėtų skubiau statyt 
talkininkam tinkamus or
laivius ir lėktuvų inžinus.
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Trečias puslapis

Kas Sugriovė Liaudies Frontą ir 
Pardavė Franciją?

Rašo Andre Marty, žymus francūzų veikėjas
(Tąsa)

Kabinetas iš Išdavikų
Kabinete randame Blum, “buržuazinį so

cialistą,” žudytoją Ispanijos žmonių vardan 
Londono ir Paryžiaus bankierių ir Antrojo 
Internacionalo.

Kabinete randame Bonnet, išsigimėlį ir 
tarpininką finansiniuose reikaluose — žmo
gus, kurio turtai sukrauti Jungtinių Valsti
jų bankuose nuo susitvėrimo Liaudies Fron
to. Randame Daladier, karo ministerį be* 
pertraukimo per keturis metus ir per de- 
vynius metus bėgyje paskutinių penkiolikos 
metų, šis žmogus, kuris esti girtas per pen
kias dienas iš kiekvienų septynių dienų, 
drįsta panaudoti Parlamento tribūną pavadi
nimui išdavyste drąsaus atsinešimo Bontės, 
pasilikusio ištikimu tai programai, ant ku
rios žmonės jį išrinko,—Bontės, kurį Dala
dier suareštavo prieš Parlamento susirinki
mą, nes bijojo komunistinių argumentų.

Per ištisus aštuonis mėnesius Aukštoji 
Karo Komanda kalbėjo apie “keletą susi-' 
kirtimų tarpe patrolinių kareivių,” arba 
dar dažniau pranešinėjo, jog “nėra kas ra
portuoti.” Tačiau buvo kitas generolas, o ne 
Gamelin, kuris vedė karą, šis kitas “gene
rolas yra Wendel, Rotschild & Co. agen
tas. Mes turime mintyje poną Berthoin, vi
daus reikalų ministerijos sekretorių ir vi
sagalį policijos ministerį, kuris reikalus veda 
vardan Daladier ir savo viešpačių, nes Sar- 
raut yra per kvailas tokiam darbui po tų 
savo orgijų Indo-Chinijoje ir kitur.

Pranešinėjimai visur esančio Berthoino, 
vyriausio fašistų organizatoriaus ir sudary
tojo Clichy provokacijos dėl labo Dormoy, 
yra daug gyvesni, negu pranešinėjimai ar
mijos vado generolo Gamelino. Nė viena 
diena nepraėjo be pergalės! Balansas tų 
pergalių labai gražus: Nuslopinta visa 
spauda, kuri nepriklausė dviem šimtam šei
mynų (pačių stambiųjų kapitalistų), o pir
moje vietoj uždarytas dienraštis “L’Huma- 
nite,” idant jie galėtų meluoti ir šmeižti be 
jokių ribų; užgniaužtas viešas išreiškimas 
nuomonės, sakymas tai, ką manai, grumo- 
jant penkių metų kalėjimu už nusikaltimą 
prieš šitą patvarkymą. Uždaryta šeši šim
tai.ir septyniasdešimts penkios organizacijos 
(jų tarpe sporto organizacijos) ir 620 uni
jų. Tačiaus už tai visą reikia atiduoti kre
ditas ir labai brangioms ponų Jouhaux ir 
Blumo pastangoms. Per tris šimtus miestų 
tarybų išvaikyta, atstatyta iš vietų mažiau
sia 10,000 žmonių išrinktų valdininkų, net 
ir slaugės išmestos ant gatvės šunims iš tų 
ligoninių, kurios priklausė komunistų vado
vaujantiems miestams. Puikiai įrengti vai
kų namai, kurie buvo operuojami komunis
tų vadovaujamų municipalitetų, tapo pa
versti koncentracijos stovykloms — namai, 
kurie dabar būtų taip reikalingi Francijai.

Per aštuonius mėnesius generolas Gameli- 
nAs negalėjo pasigirti paėmimu karo nelais
vėn nė vieno žymaus žmogaus. Kas kita su 
Berthoinu. Tik per vieną trumpą mėnesį jis 
gali pasigirti paėmęs nelaisvėn 11,400 be
laisvių (Francijos kovingų darbininkų), ne
įskaitant, žinoma, 210,000 Ispanijos karei
vių ir Tarptautinės Brigados kovotojų, taip
gi tūkstančių revoliucinių darbininkų, pabė
gusių iš Vokietijos, Austrijos, Italijos ir tt., 
kuriuos jis pačioje pradžioje suareštavo ir 
sugrūdo į koncentracijos stovyklas. Tarpe 
šių belaisvių, šalia Parlamento narių komu
nistų ir miestų majorų, galima rast dar ki
to tipo “kriminalistų,” pavyzdžiui, senų 
darbo unijų judėjimo vadų, kaip Racamond, 
generalis Darbo Federacijos sekretorius; 
Pierre Semard, geležinkeliečių unijos gene
ralinis^ skretorius; Costes ir Croizat, prezi
dentas ir sekretorius Metalo Darbininkų 
Unijos; Henri ir Eugene Henaffai, Paryžiaus 
apskrities darbo unijų tarybos sekretoriai— 
visi jie išrinkti šimtų tūkstančių darbininkų.

Kalinių Kankinimas
O pono Berthoino agentų drąsa neapsa

kyta, kaip pavyzdžiui, jie pasirodė, per iš-

tisas tris dienas ir naktis kankindami du 
jaunu vyru, Pierre Georges ir Marcei Pim- 
paud, kurie buvo sunkiai sužeisti Ispanijoj 
kovojant už demokratiją, arba “L’Humani- 
te” redaktorių Blache, arba kai laike ap
klausinėjimo jaunos moteriškės, vardu Ar- 
cueil; veidą amžinai sužalojo.

Arba argi ne puikią iniciatyvą parodė ši
tie Berthoino agentai, kai jie suareštavo 
Gannevillers kaime 80 m. amžiaus močiutę, 
idant priverst jos 17 metų amžiaus anūkę 
kalbėti. Arba argi ne “žmoniškai” jie pasi
elgė, kai pasiuntė kareiviams dovanų, idant 
jie pamirštų savo suareštuotas žmonas.

Neigi jie užmiršo ištrinti gatvėse bei mies
tų aikštėse vardus Jean Jaures, ponų Curie 
ir kitu, v

Ačiū tiems visiems žygiams, argi ne pui
kias mes turime pergales vyriausio naminio 
fronto komandieriaus pono Berthoino sąs- 
kaiton! Ir koki puikūs užkariavimai: panai
kinimas įocialinių įstatymų, sudaužymas tų 
tvirtovių, kurias mes vadiname kolektyvė- 
mis sutartimis, atėmimas 40 valandų, darbo 
savaitės, apmokamų vakacijų, darbo įstaty
mo dėl jaunimo, motinos ir kūdikio apsau
gos, ir net.tokių “senų laimėjimų,” kaip as
tuonių valandų darbo diena, savaitinis po
ilsis, specialės lengvatos civiliams tarnauto
jams, municipalitetų darbininkams ir tt. O 
pabrangęs pragyvenimas pabaigs atimti vis
ką ir iš tų, kurių nesvietiški taksai dar ne
padarė pakankamai alkanais.

Po policijos šnipo Marhand komanda, 
bendrai su Penktąją Kolona, kurios galvo
mis yra ponai Jouhaux ir Blum, buvo gali
ma sudaužyti Duonos ir Taikos tvirtovę,— 
Generalinę Darbo Konfederaciją.

Demokratinės laisvės nušluotos. Visa tai 
nušluota bėgyje kelių savaičių, ačiū—visuo
met reikia atminti—pajėgumui sunkiosios 
artilerijos galvų ponų Blumo ir Paul Faure 
ir nesvietiškam pasiryžimui to sutvėrimo, vi
suomet taip ištikimo savo bosui pono Dala
dier, prie kurio palyginus net ir garsusis 
žmonių žudytojas Thiers atrodo teisingu 
žmogum. O Thiers buvo “tobuliausia inte- 

• lektualė jojo supuvusios klasės išraiška!” 
(Marksas, “Civilis Karas Francijoje”).

Pagaliau ačiū teisingumo ministerial 
Bonnet, tam Chamberlaino lekajui.

Jau pakilę šėrai turtuolių Schneider, De 
Wendel, Kulman, Peyerimhoeff, Lehideux ir 
“Bazar de Mexique” storų įrodo svarbą šių 
užkariavimų.

Generolas Gamelin storai pabrėžia, kad 
šis ofensyvas pradeda atsiliepti į jo karei
vių moralą. Daladier, kuris žino, kaip pri
siimti atsakomybę; išskyrus atsakomybę už 
vasario 6 dienos įvykius, atsakė gen. Game- 
linui, prisakydamas Berthoinui toliau pas
pausti savo naminį frontą ir štai kaip gimė 
garsusis patvarkymas bausti šeimininkes už 
propagandą, kurios skundžiasi, kad nebepa
jėgia kavos nusipirkti. Po to sekė, ačiū so
cialistui advokatui Serol, įstatymas, bau
džiantis mirties bausme kiekvieną, kuris pa
žeistų tautos moralą. . .

I * .
Daladierio Karas prieš Francijos 

J Darbininkus
< Taip, taip, viskas’ aišku. Karas buvo pra
dėtas ne 1939 metų rugsėjo 3 dieną, bet
1938 metų rugpjūčio 21 dieną, kuomet Da
ladier paskelbė karą Francijos darbininkų 
klasei, o ypatingai Generalinei Darbo Kon
federacijai. Nepaisant to jo ardymo darbo— 
ypatingai bendrai su vokiete kunigaikšte de 
Crussols—Daladier galėjo pasmerkti darbi
ninkų “tingėjimą” ir “dviejų sekmadienių 
poilsį.” (čia kalba eina apie darbininkų po
ilsį, Liaudies Fronto laimėtą per sunkią ko
vą). Jis paskelbė generalinę mobilizaciją ne
1939 metų rugsėjo 1 dieną, k*aip abelnai 
yra tikima, bet 1938 metų rugpjūčio 25 die
ną, kuomet jis galutinai panaikino 40 va
landų darbo savaitę.

(Daugiau bus)

Lietuvos Žinios
Kaunas, gegužės 28 d. 

Dėl labai šaltos žiemos dau
gelis Lietuvos ūkininkų bu
vo pajutę pavojinga pašarų 
trūkumą galvijams, jei, 
kaip iš pradžių atrodė, pa
vasaris suvėluotų. Bet lai
mei pastaruoju metu oras 
pasitaisė—palijo, atšilo ir 
gyvuliai jau ganosi, todėl 
ir pašaro krizė jau praėjo.

Vilnius, gegužės 28 d. 
Ryšy j su pavasario artėji
mu Vilnius smarkiai švari- 
nasi ir puošiasi, o bedarbių 
beveik visai neliko.

Vilnius, . gegužės 28 d. 
Greitu laiku pradedamas 
tiesti Vilniaus-Kauno plen
tas ir Trakų geležinkelis, 
kuriam tikslui organizuo
jasi savanorių darbo talkos. 
1940 V. 29 d.
New York, N. Y.

movėję iškilmingai paminė
jo mūsų kariuomenės pir
mąją priesaiką. Be to, su
važiavimus dar turėjo Lie
tuvių Mokytojų S-ga, Vil
niaus Geležinio Fondo sek
lyčių vedėjai ir kt. Per 
Sekminių šventes įvyko pir
ma plataus masto išvyka 
baidarėmis Nerimi iš Vil
niaus į Kauną. Išplaukė 
apie 200 vandens sporto 
entuziastų, daugiausia aka
deminis jaunimas.

įsitikinti, kiek Lietuvoje 
Amerikos Raudonojo Kry- s 
žiaus veikla yra aukštai 
vertinama. Džiaugiuosi taip 
pat, kad anais sunkiais lai
kais sukurtoji čia pulk. « 
Ryano prie Šiaurės Ameri
kos Valstybių simpatija ne 
tik neužgęso, bet šiandien 
yra respektuojama ir jūsų 
tėvynėje, ką įrodo ir at
siųsti iš Vašingtono ir pa
sodinti prie žuvusiųjų pa
minklo augalai.”

broliškumo simbolis. Bai
gus ministrui Noremui ka
ro invalidų orkestras su
griežė Amerikos ir Lietu
vos himnus. Atsakydamas 
ministrui Noremui, Karo 
muziejaus viršininkas gen. 
Nagius pasakė tokią kalbą. 
Esu įgaliotas Pono Krašto 
Apsaugos Ministerio pas
veikinti Jus, Pone Ameri
kos Jungtinių Valstybių at
stove, ir padėkoti už tą 
garbę, kurią jūs parodėte 
mūsų tautai ir valstybei, 
pagerbdamas šiandien mū
sų žuvusius už nepriklauso
mybę karius ir Lietuvos 
Nežinomąjį kareivį. Ponas 
Krašto Apsaugos Ministras 
įsakė padėkoti tamstai už 
pasodintus tamstos ranko
mis augalus, atsiųstus iš 
jūsų tėvynės. Jis prašo 
tamstą perduoti nuošird
žiausią mūsų visų padėką 
ir Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, kuris teikėsi tuos 
augalus atsiųsti. Aš, kaip 
mūsų nepriklausomybės ko
vų laikais pulk. Ryano ben
dradarbis, turiu iš savo pu
sės pareikšti ypatingo 
džiaugsmo, kad jūs, pone 
ministre, turėjot progos'

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

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- 

r geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Amerikos Ivy Kauno 
Sodelyj

Kaunas. Gegužės 16 
Kaune įvyko nepaprastos 
iškilmės, kurios liks istori
nės Lietuvos ir Amerikos 
santykiuose: 20 vai., Karo 
muziejaus bokšte vėliavos 
nuleidimo metu prie Neži
nomojo Kareivio kapo bu
vo pasodintas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus per 
nepaprastą Amerikos pa
siuntinį ir įgaliotą minist
rą Lietuvai Oven Noremą 
atsiųstos nuo Washingtono 
kapo iš Mount Vernon ge- 
danės (ivy). Karo muzie
jaus bokšte šalia amerikie
čių lietuvių Lietuvai paau
koto laisvės varpo plevėsa
vo iškelta didžiulė Jungti
nių Valstybių vėliava. Ge- 
danes pasodino pats minis
tras Noremas ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas Dr. Alekna. Sodini
mo iškilmėse dalyvavo 
skaitlingas būrys aukštųjų 
Lietuvos vyriausybės atsto
vų, Jungtinių Valstybių pa-j 
siuntinybės personalas ir, 
visi lietuvių amerikiečių 
draugijos nariai. Medelius

d.

Žmones Plaukia į Vilnių
Vilnius. Dar niekuomet 

Vilniaus senieji mūrai ir is
torinės gatvės, turbūt, ne
buvo matę tiek lietuvių, at
vykusių iš Suvalkijos, Au
kštaitijos, Žemaitijos, Dzū
kijos, kaip per šių metų 
Sekmines. Apskaičiuojama, 
kad per Sekminių šventes 
Vilniuje viešėjo apie 20,000 
svečių. Atvyko organizuoti 
ir neorganizuoti. Atvyko 
lietuviai pirmą kartą ap
lankyti savo išsvajotąją so
stinę. Jie čia miniomis ir 
būriais pasklido po gatves, 
aikštes, bažnyčias, mokyk
las, valgyklas ir visas kitas 
Vilniaus miesto vietas. Su
važiavo traukiniais, auto
busais, autokarais, motoci
klais, dviračiais ir net ark
liais. Šiemet per Sekmines 
Vilniuje visur tesigirdėjo 
lietuvių kalba. Stebėjosi 
vilniečiai, kur dingo len
kiškai kalbantieji, o atvy
kę lietuviai džiaugėsi, kad 
Vilnius tikrai jau lietuviš
kas. Iš tikrųjų, paprasto
mis dienomis Vilniaus vei
das yra kiek kitoniškas. Tų 
švenčių proga Vilniuje įvy
ko visa eilė didelių suva
žiavimų. S k a i 11 i ngiausia 
buvo pirmoji Lietuvių Ka
talikių Moterų draugijos 
konferencija, kurios per 
10,000 dalyvių, išsirikiavu
sios po keturias eilėje su 
vėliavomis ir šūkiais žygia
vo į Aušros Vartų Dievo 
Motiną, padėkoti jai už Vil
niaus grąžinimą tėvynei. 
Pirmą Sekminių dieną jos 
vaikščiojo po bažnyčias ir 
“Mildos” salėje atliko savo 
konferenciją. Antrą dieną 
•nužygiavo už Vilniaus į 
Kalvarijas, kur apvaikščio
jo kryžiaus kelius, apmąs
tydamos ne tik Kristaus, 
bet ir vilniečių golgotą, ku
rią jie ėjo per 20 sunkių 
priespaudos metų, ir vaka
re išsiskirstė vėl į įvairius 
Lietuvos kampelius, kur 
visiems metams pakaks 
kalbų apie Vilnių. Miesto 
teatro salėje įvyko Lietu
vių Krikščionių Darbinin
kų Suvažiavimas, kuri sau
sakimšai prisirinko fabri
kų, įmonių, dvarų, laukų ir 
kitokio darbo šakų darbi
ninkų ir darbininkių. Šven
čių išvakarėse įvyko Vil
niaus Vadavimo sąjungos 
oficialus darbo užbaigimas 
ir persiorganizavimas į Vil
niaus Geležinį Fondą. Be 
to, buvo atidarytas Vil
niaus vadavimo muziejus. 
Taipgi, prieš šventes, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjai 
savanorių Karininkų Ra-

Štai DRAVGISKVMAS 
stikle!

■ *

,. . . , XT Norite rasti tą senų laikų alaus Į kiečių tris gentkartes... lengvaspasodinus ministras Nore-.mąionurną? Užsisakykite Ehret’s— 
mas pasakė kalbą, perduo-’^ išbandykite skirtumą !^Stai ^tikras 
damas Amerikos tautos lin
kėjimus Lietuvai ir pareik
šdamas, kad tie nuo Wash
ingtono kapo atsiųsti ir 
prie Liet. Nežinomojo Ka
reivio kapo pasodinti me
deliai bus ir ateinančioms 
kartoms pasiliks, kaip Am
erikos ir Lietuvos tautų

I iš krano alus—putojančiai tyras-sau- 
, lėtai auksinio blizgėjimo ir su didele, 
grėtinine "galva.” Tai tas pats gar
susis

alus, draugiškas alus, turtingas, stip
rus, aksominiai švelnus. Pabandykite 
stiklą Ehret’s šiandien — šviežio ir 
šalto iš jo ąžuolinės bačkos—prie 
artimiausio sau Ehret’s baro. Tai 
yra draugiškumas stikle.Ehret’s linksminantis newyor-

DIDIEJI ‘LAISVES’ PIKNIKAI

Hudson, Mass

Hudsonietis.

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

ačiū už

tarti vi-

Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj gegužės 26 d., 1 vai. 
po pietų, įvyko trijų apskričių 
metinė konferencija apkalbėt 
apie dienraščio “Laisvės” me
tinį pikniką, kuris įvyks lie
pos 4 d., Maynarde. Apie vi
są konferencijos eigą ir tari
mus aš čionai neminėsiu. Tik 
turiu primint, kad hudsonie- 
čiai liko išrinkti gaspadoriais 
ir visi didžiausi darbai paves
ta jiems atlikti.

• Per pasidarbavimą Worces- 
terio Aido Choro draugų su 
pfitarimu hudsoniečių gegu-

žės 26 d., 4 vai. po pietų, bu
vo surengta Worcesterio Aido 
Choro 25 metų gyvavimo ir 
veikimo koncertas Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėj. Mums, 
kaipo hudsoniečiams, buvo la
bai linksma ir gražu pasiklau
syt kaip muzikos, taip ir dai
nų. Už tai reikia
siems choristams ir J. Kubi
liūnui širdingiausią 
išpildymą programos.

Lietuvių Piliečių Kliubo 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
birželio 15 d., 2 vai. po pietų. 
Visi nariai turėtų dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų ap
tart, ir kartu, po susirinkimo 
6 vai. vakare kliubas rengia 
savo nariams pietus. Galės iš-

Geo. EHRET’S Extra
IŠ KRANO ALUS

Maynard, Mass., Liepos 4 July
VOSE PAVILION PARK

Programoje dalyvauja visi naaujosios Anglijos Lietuvių Chorai 
I- ir garsi rusų dainininkų grupe

Šokiams Gros Walley John’s 8 Kavalkų Orkestrą
Rengėjai prašo iš anksto platinti šio pikniko bilietus.

sigert ir pavalgyt visi nemo
kamai.

Birželio 16 d. įvyks Laisvės 
Pašalpinės Draugijos metinis 
piknikas prie Marlboro ežero. 
Vieta labai graži ir visiems ži
noma.

Vilnius. — Vilniaus srityje 
yra likę ūkių be ūkininkų. Tų 
ūkių savininkai yra Lenkijos- 
Vokietijos karo metu išbėgę į 
kitus kraštus ir iki šiol nė- 
grįžę. Tenka patirti, kad da
bar tokie ūkiai yra išnuomo
jami tierhs asmenimis, kurie 
pasižada juos apdirbti. Be sa- 
vinipkų likusieji ūkiai yra 
stambesni.

Brooklyn, N. Y., Liepos 7 July
KLAšcIAlS CLINTON PARK

BETTS IR MASPETH AVĖS., MASPETH, L. L, N.

Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus ir,Johnny Nevins 
Orkestros

Programoje dalyvaus visi didžiojo New Yorko apylinkės Chorai

Jau laikas samdytis busus vykimui į šiuos piknikus ir laikas 
registruoti pasažierius.
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Islandij
Šiauriniame Atlanto vande

nyne, netoli nuo Grenlandi
jos krantų, yra gana didelė 
Islandijos sala. Geografiniai 
ji priskiriama Europai. Iki 
šio karo išsiplėtimo šiaurėje 
Islandija priklausė Danijai. 
Tiesa, tai nebuvo paprasta 
Danijos provincija: ne, Islan
diją su Danija jungė tik per
sonalinė unija, t. y., Danijos 
karalius kartu buvo ir Islan
dijos karaliumi, šiaip jau Is
landija buvo beveik savaran
kiška valstybė Danijos globo
je. Bet štai balandžio men.- 
9 dieną Daniją okupavo vo
kiečių kariuomenė. Tuojau 
iškilo painiavos dėl kitų Da
nijos valdytų žemių — Islan
dijos, Grenlandijos, Faroe sa
lų. Faroe salas, kurios yra į 
šiaurę nuo Anglijos, tuojau 
okupavo anglai, nes anglai 
negalėjo prileisti, kad tose 
salose įsikurtų vokiečiai. Gren
landijos likimas dar nežino
mas. Tarp kitko, amerikiečių 
spaudoje iškeliamas sumany
mas Grenlandijos salą iš Da
nijos atpirkti. Mat, Grenlan
dija, būdama i šiaurę nuo J. 
Am. V-bių, netoli šiaurinių 
Kanados krantų, amerikie
čiams yra gana svarbi strate
giniu atžvilgiu: jeigu Gren
landijoje įsikurtų kokia nors 
kariškai stipri valstybė, tai ir 
J; Am. Valstybėms sudarytų 
didelio pavojaus, nes žymiai 
būtų priartėta prie jų krantų.

>Tuo tarpu Islandija savo li
kimą nutarė pasiimti į savo 
rankas:

susirinkęs Islandijos parla
mentas nutarė laikinai pa
skelbti Islandiją nepriklau
soma valstybe.

Apie tai buvo pranešta ir Da
nijos karaliui, kuris su šituo 
Islandijos žygiu sutiko, nes 
jau geriau, kad Islandija bū
tų nepriklausoma valstybė, 
negu kad ją pasigrobtų ko
kia nors didžioji valstybė. Be 
to, Islandijos parlamento nu
tarime pažymėta, kad Islan
dija pati valdysiantis tol, kol 
Danija bus išlaisvinta iš vo
kiečių okupacijos. Taigi, šio 
karo metu, kai Europoje iš 
žemėlapio dingsta valstybė po 
valstybės, toli šiaurėje gimė 
nauja nepriklausoma valstybė 
—Islandija.

Islandija visais atžvilgiais 
įdomus kraštas. Pats artimiau
sias jos kaimynas, Grenlandi
ja, yra už 300 km. Islandija 
—Šiaurės kraštas: pati šiau
rinė jos dalis jau yra už šiau
rės speigiračio ribos. Be to, 
Islandija nepaprastai kalnuo
tas kraštas: beveik visas salos 
paviršius pakilęs nuo jūros 
paviršiaus 400 iki 1,000 me
trų; tačiau esama kalnų, ku
rie siekia net iki poros kilo
metrų aukščio. Sakysim, 
aukščiausias kalnas - ugnia- 
kalnis Orcfajekul turi net 9,- 
120 metrų aukščio, šalyje 
nepaprastai daug užgesusių 
Ugniakalnių, kurių žymiau
sias—Hekla.

Kadaise tie ugniakalniai yra 
veikę, todėl beveik visas sa
los paviršius yra padengtas iš 
ugniakalnių ištekėjusios ir su-| 
stingusios lavos. Atsiminę dar, 
kad didesnę metų dalį žymi 
dalis salos yra padengta storu 
ledų ir sniego sluoksniu, su
prasime, kad gyvenimo sąly
gos čia nėra perdaug malo
nios. Vidurinėj salos daly j iš 
viso gyventojų beveik nėra: 
gyventojų tirščiau užtinkame 
tiktai salos pakraščiuose pa
lei vandenyną. Viena, salos 
pakraščiuose kalnai nėra to
kie aukšti — čia daugiau už
tinkame lygų paviršių, lygu
mų ; antra, žmonės gali vers
tis žvejyba ir jūros prekyba, 
ir trečia, klimatas čia švelnes
nis, nes pro Islandijos pakraš
čius prateka šiltoji Golfo sro
vė (tiesa, pro šiaurinius pa
kraščius prateka šaltoji van
denyno srovė, einanti iš Gren
landijos rytinių pakraščių, bet 
užtat čia gyventojų visai re
ta).

Nepaprastai įdomus dalykas 
Islandijoje—jos

geizeriai.
Tai yra tam tikros versmės, 
iš kurių šauna į padanges 
karštas vanduo. Kuomet tie 
geizeriai Islandijoj yra atsi
radę, nėra žinios. Senuose 
dokumentuose geizeriai mini
mi jau prieš 1000 metų. Is
landai net savo sostinės pa
vadinimą Reykjavik išveda iš 
šitų geizerių. Mat, islandiš- 
kai Reykjavik reiškia “dūmų 
įlanką.’’ Esą, vienas iš pirmų
jų Islandijos kolonizatorių, 
tūlas A rn arson as, pasistatęs 
namelius netoli šitų šiltųjų 
versmių, kurių karštas vanduo 
garuodavęs ir pripildydavęs 
visą įlanką garų.

Apie savo geizerius islandai 
turi gana daug įvairių pada
vimų. Ypač jų daug iš Vidur
amžių. Tais laikais buvo ti
kima, kad geizeriuose plau
kioją raudoni paukščiai, kurie 
žmonėms besiartinant pasine
ria į vandenį, čia daug pa
davimų apie visokius keistus 
gyvius ir tt.

Pats didysis geizeris yra 15 
metrų skersmens. Kiaurymė, 
iš kurios veržiasi karštas van
duo, yra 2 metrų skersmens. 
Vanduo, kuris iš šitos vers
mės yra išpurškiamas, turi net 
80f C karščio. Bet jei panerdi- 
ni termometrą į patį šaltinį, 
tai jis parodo iki 120°C karš
čio.

Jei ką nors į šaltinį įmesti, 
tai versmė tuojau tą daiktą 
išmeta laukan. Ypač nepaken
čiamas yra muilas. Todėl tu- 
ristai-keliautojai, kurie aplan
ko Islandijos geizerius, su sa
vim dažniausia pasiima ir 
muilo gabalų, nes tuomet gei
zerius juo galima “pavaišin
ti,” ir jie nepaprastai smar
kiai tuomet vemia.

Gali atrodyti, kad tie gei
zeriai islandams tiek ir tėra 
naudingi, kad juos aplanko 
turistai, krašte palikdami pi
nigo. Bet iš tiesų taip nėra: 
geizeriai islandams yra įvai
riais atžvilgiais naudingi. 
Pirmiausia, dėl šiltųjų vers
mių Islandijos klimatas yra 
žymiai švelnesnis, negu jis iš 
tiesų būtų, jei tų šiltųjų vers
mių nebūtų. Antra, šiltąjį van
denį islandai sunaudoja sau: 
sutaupoma daug kuro ir dar
bo. O svarbiausia, šiltąjį van
denį islandai panaudoja ir 
savo namų šildymui, nelygi
nant kaip mes dabar miestuo
se naudojam centralinius šil
dymus. Juk kam gi leisti, kad 
pačios gamtos įkaitintas van
duo, savy turįs tiek šilumos, 
dingtų visai be -naudos, kai 
tuo tarpu jis puikiausiai ga
lima sunaudoti? Ir islandai iš 
versmių prasivedė vamzdžius, 
kuriais

teka karštas vanduo ir 
šildo kambarius.

Prieš keletą metų tokiu būdu 
islandai pradėjo apšildyti net 
savo sostinę Reykjaviką.

Tačiau vieni geizeriai Islan
dijos negali apšildyti — jos1 
klimatas vis dėlto yra žiau
rus, o žemė — kalnuota ir ne
derlinga. Todėl Islandiją la
bai retai teapgyventas kraš
tas. Nors Islandijos sala uži
ma per 102 tūkstančius 800 
ketvirtainių kilometrų (beveik 
du kartus didesnė už Lietu
vą), bet

gyventojų joje terandame 
vos 117 tūkstančių.

Tuo būdu išeina, kad viena
me ketvirtainiam kilometre 
gyvena tik truputį daugiau 
kaip vienas žmogus. Didžiau
sieji Islandijos miestai —- jau 
minėtoji sostinė ReykjaVikas 
ir Akureiyri. Reykjavike esa
ma net apie 26 tūkstančiai 
gyventojų, vadinasi, palyginti, 
gana didokas miestas.

Svarbiausieji žmonių pragy
venimo šaltiniai — žvejyba ir 
šiek tiek daržovių auginimas. 
Aplink Islandiją žuvų yra ne
paprastai gausu: jų žvejoti 
užtenka ne tik patiems islan
dams, bet žvejoti čia atva
žiuoja net iš Europos. Dau
giausia pagaunama silkių, 
kurių čia tikrai apstu. Todėl 
ir svarbiausias Islandijos eks

i

porto dalykas yra žuvys. To
liau, saloje dar šiek tiek užsi
imama žemės ūkiu, čia auga 
bulvės, burokai, kopūstai ir 
kt.

Patys islandai yra kilę iš 
vikingų. Jų kalba gana sena. 
Iki šiol, kaip jau minėjau, Is
landiją globojo Danija, ir Da
nijos karalius buvo kartu ir 
Islandijos karaliumi. Tačiau 
šiaip jau islandai valdėsi be
veik nepriklausomai: turėjo 
savo parlamentą, valdžią ir 
tt.

Įdomiausia čia pažymėti Is
landijos parlamentą (seimą), 
kuris

esąs pats seniausias parla
mentas visoj Europoj.

1930 metais Islandijos parla
mentas šventė savo 1000 mo
tų jubiliejų (taigi, parlamen
tas Islandijoj jau susirinkęs 
930-tais metais).

Islandijos valdžia priklauso 
ministerių kabinetui, kuris 
susideda iš trijų ministerių: 
Islandija tikra to žodžio pras
me yra demokratinė valstybė 
(parlamentas, rinktas 1937 
m., susideda iš įvairių partijų 
atstovų), ir ministerių kabine
tas yra koalicinis.

Tačiau reikia pažymėti, kad
Islandija iki šiol savo ka
riuomenes visai neturėjo.

Kaip bus toliau, nežinia. Ta
čiau neatrodo, kad islandai ir 
dabar pamestų protą ir imtų 
ginkluotis — Islandija nedi
delė šalis, jei kas puls, vis 
tiek neatsiginsi, todėl krašto 
pinigų eikvoti kariuomenei, 
ginklams ir kt. nėra prasmės. 
Tuo būdu Islandija Europoje 
buvo vienintelis kraštas, kur 
nebuvo kareivių, nebuvo tvir
tovių, nebuvo perkama pa
trankų, kulkosvaidžių ir kt.

Dabar Islandija pasiskelbė, 
nors laikinai, nepriklausoma 
valstybe. Kaip jos nepriklau
somybę gerbs kitos valstybės, 
šiandien dar nežinoma. O tai 
mažytei, bet simpatiškai, nors 
mums labai tolimai islandų 
tautai norėtųsi palinkėti sėk
mingos kloties nepriklauso
mame gyvenime. Cmks.

(“L. A.”)

Jūrininko Petro Valionio 
Nuotykiai

Kaunas. Kaunietis Pet
ras Valionis, kuris prieš 
keletą metų Klaipėdoje pir
mą kartą patekęs į laivą ir 
prasimušė į jūrininkus, per 
tą laiką išklajojo laivais ko 
ne visą pasaulį ir paskuti
niu metu buvo pastojęs į 
vieną norvegų 4,000 tonų 
laivą “Oslo”, kurs dar 
prieš Norvegijos karą bu
vo vokiečių paskandintas, 
grįžęs į Lietuvą papasakojo 
savo pergyvenimus, kaip jo 
laivas buvo prie Narviko 
torpeduotas.

“Išplaukėme į atvirą jū
rą,” pasakoja jūrininkas 
Valionis, “buvo lygiai 4 
valanda ryto. Jūra tyli, 
oras šviesus. Stovėjau prie 
vairo. Kairyje •pusėje pa
mačiau kažin ką kyšant iš 
vandens. Kapitonas stovė
jo komandos tiltelyje ir 
rūkė pypkę. “Mačiau peri
skopą”, sušukau kapitonui. 
Kapitonas neįtikėjo. Sako, 
tau akyse pasirodė. Kur 
šioje vietoje rasi povande
ninį laivą. Tik, po kelių 
minučių akyse pasipylė ug
nis ir sugriaudė baisus 
trenksmas. Pirmutiniai lai
vo stiebai triukšmingai nu
virto į vandenį. Torpeda 
pataikė į kairiąją laivo pu
sę, prie pirmojo liuko. Ten 
miegojo laisva nuo tarny
boms įgula. Keturi jūrinin
kai per sprogimą buvo už
mušti. Miegojo.ir jau dau
giau nepabudo. — Kilo 
aliarmas, didelė panika. 
Paskutinį kartą sustaugė 
laivo, kad šis drauge neį- 
bėkitės, kas begalite. Mūsų 
“Oslo” tuojau pakrypo ant

Belgijos karo pabėgėlių (Francijoj) veidai pasako 
baisią tragediją, kuri ištiko milijonus žmonių, kai 

imperialistinis karas juos užklupo.

šono. Likusioji įgula—19 
vyrų su kapitonu, nuleido
me gelbėjimosi valtelę ir 
susėdome. Žmonės iš sumi
šimo nebepataikė ir į val
telę, kiti sušoko į jūrą. Vie
ni kitus išžvejojome. Van
duo buvo labai šaltas, ap
link matyti ledai. Ėmėme 
kuosmarkiausiai irtis nuo 
lavo, kad šis drauge ne
trauktų į dugną. Už kokių 
50 metrų pamatėme iš van
dens išnirsiant vokiečių 
povandeninį laivą. Jis mū
sų negelbėjo ir nuplaukė 
savo keliais. Po aštuonių 
minučių mūsų laivas nuėjo 
į dugną. Kartu su laivu į 
dugną nuėjo ir visi mūsų 
daiktai ir rūbai. Likome, 
kaip stovime. Miegojusieji 
nespėjo ir apsirengti, išsi
gelbėjo vienmarškiniai. Aš 
dar spėjau iš kajutės pasi
griebti dvi bonkas romo. 
Kągi kita gelbės jūrininkas. 
Neapsakomai šalta. Stip- 
rinamės romu, bet mažai ką 
padeda — kalename danti
mis it vilkai. Iš kažkur at
klydusi didelė banga taip 
smarkiai davė į mūsų val
telę, kad keli išlėkėme į 
jūrą. Pamaniau, kad dabar 
jau baigta. Bet laimingai 
pagriebiau irklą ir vėl įsi
rioglinau į valtį. Po trijų 
valandų klaidžiojimo jūro
je mus pastebėjo anglų

kreiseris ir išgelbėjo. Pa
valgydino, atšildė ir davė 
rūbus, kuriais ir dabar dė
viu. Paskui mus iškėlė į 
krantą Norvegijoje, viena
me mažame žvejų uostely- 
je. Ten radome dar 56 to
kius pat nelaimės draugus. 
Toje Norvegijos vietoje 
šeimininkavo anglai. Lydi
mi anglų apsaugos patrau
kėme Švedijos pasienio 
link. Ėjome 65 kilometrus 
suardytu geležinkeliu, trau
kiniai ten nebevažinėjo. 
Niekada savo gyvenime ne
buvau patyręs tokio vargo, 
kaip toje kelionėje iki Šve
dijos. Sniego iki kelių. Visą 
kelionę nuolatiniais palydo
vais buvo šaltis ir alkis. 
Visi 75 žmonės stiprinomės 
tuo mano romu, kurio liku
sią šią butelio pusę išgėrė 
vienas anglas Jonis. Pasie
kę Švediją gavome sočiai 
pavalgyti ir pasilsėti.

E.

Antras svarbus dalykas at
liktas, tai išrinkti darbininkai 
dirbti tame piknike, kuris yra 
rengiamas bendromis 
mis: LDS ir ALDLD 
valstijos apskričių. Tas 
bus, didžiulis piknikas 
16 d. birželio, 
Conn. Trečias dalykas, tai 
buvusio teatro komisija išdavė 
raportą. Pasirodė, kad iš te
atro “Baudžiavos Nuotakos,” 
įvykusio gegužės 4 d. pelno li
ko $30. Iš tos sumos nutarta 
pasiųst $10 ALDLD Centrui. 
O likusieji bus aprūpinimui 
būtinų kuopos reikalų. Teatro 
aktoriams stalą parengė savo
mis lėšomis sekąnčios drau
gės: A. Pūdimienė, A. Jociū- 
nienė, P. Katinienė, L. Moc- 
kaitienė, M. Valatkienė ir O. 
Arisonienė. Visoms draugėms 
kuopos vardu komisija taria 
širdingą ačiū.

jėgo- 
Conn.
svar- 
įvyks

New Haven, 
dalykas,

Gegužės 25 d., 407 Lafa
yette St., įvyko žymėtinai gra
ži pramoga, kurią 
draugai Veiveriai, 
vadinama “shower” 
sūnui Albinui ir 
marčiai Stačiokiūtei.
verys ir jo žmona gana drau
giški žmonės, todėl turi ne
mažai draugų ir prietelių, ku
rie perpildė svetainę tikslu

surengė 
Tai buvo 
pare jų 
būsimai 
S. Vei-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Bridgeport, Conn.
24 d. gegužės įvyko ALDLD 

63 kp. susirinkimas, kuriame 
buvo paliesta daug svarbių 
klausimų. Be kitko, nusitar
ta surengt smagų išvažiavimą 
kuopos naudai. Tam išrinkta 
komisija, kuri nužiūrės tinka
mą laiką ir vietą tam paren- 
gimėliui.

pagerbti Veiverių sūnų ir bū
simą marčią.

Šioje pramogoje nuotaika 
buvo pavyzdinga. Visi svečiai 
sotinosi puikiausiais valgiais 
ir gėrimais, kuriais stalai bu
vo perpildyti.

Susirinkę svečiai linksminos 
iki vėlybos nakties gražiau
sioje atmosferoje. Išsiskirsty
dami palinkėjo būsimai jaunai 
lietuvių porelei laimingos at
eities. M. Arison.

London. — Pradeda An
glijoj pritruki geležies ir 
kitų karo medžiagų.

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 žemlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių4 įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 85c., arba 8 
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.

J. GARŠVA
Grabo'rius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergrecn 8-9770
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HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

Kalnas su kalnu gal ir nesusitinka, 
bet lietuvis su lietuviu visados susitinka.
Jeigu šią vasarą būsite Montreale, 
tai būtinai užsukit ir pas mus.
Mūsų restoranas atdaras visą naktį.
Jūs tikrai jausitės čia kaip namie.

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH. 0228
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LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kp., naudai dienraščio “Laisvės”.

PIKNIKAS BUS 

Sekmadienį

Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.

Birželio

Prasidės 10 vai. ryto D. M. S oiomskas

LIBERTY PARK, Eastern & Moffett Avės BALTIMORE

Sietyno Choras Newark, N. J., Baltimores Lyros Choras, Rusų-Ukrainų Choras, Philadelphijos 
Lyros Choras, Shenandoah Grupė gerų išlavintų dainininkų. Svarbią prakalbą pasakys D. M. 

šolomskas, A.L.D.L.D. Sekretorius.

Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike, išgirskite puikią programą ir svarbias prakalbas.
Stambios pinigines dovanos prie įžangos bilieto:!) $25.00; 2) $15; 3) $10. Trys po $5. 

Išanksto įsigykite įžangos bilietą ir išbandykite savo laimę.
C. Mikolaitis, V. Yonaitis Sivingopatos Orkestrą gros šokiams nuo 2:30 vai. po pietų

DIRECTIONS: From Baltimore ride Eastern Ave. to Moffett Ave. where yoti will fmd the park. By trolley, 
take 23 Backriver Car which will take you directly to the park. From Philadelphia take route 40 and ride to 

Stemmers Run which is about 9 miles from Baltimore. Here you will find two traffic lights and on the south
west corner of the crossroads is a Gulf Gasoline Station. At these crossroads turn to the left and ride 3^ miles, 
keeping to the right until you reach Eastern Ave. On Eastern Ave. turn to the right and ride a mile to the 

park.
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Senių Namas 
Lietuviams

Kaip kada matosi kalbos 
mūsų spaudoje apie senelių 
prieglaudos vien tik lietu
viam arba, geriau sakant, 
freternalių org. nusenu- 
siems nariams, namo stei
gimą. Gražus sumanymas, 
bet sunkus įvykinti. O dar 
sunkiau būtų išlaikyt. Ir la
bai abejotina su gyvenimo 
patogumais tų būsimų įna
mius užganėdinti.

laibai daug yra senų 
žmonių, kuriems sunku 
kaip nors patikti, nes dau
gumoj jie nervuoti, ser
ganti vienaip ar kitaip. O 
ligotas senis bendrabučiuo
se daug bumba ir be prie
žasties.

Ši įstaiga, kurioj aš gy
venu, vidutiniai užlaiko 
tarp 500 ir 600 įnamių ir 
ligonių. Ligoninėj yra 4 
wardai—du vyrams ir du 
moterims. Turi vieną gydy
toją ir apie 12 vadinamų 
“slaugių”. Yra 3 bendrabu
čiai sveikiem įnamiams. Ge
rai įrengta viduje: vonios, 
toiletai, centralinė šiluma, 
įvalias apšildomi; geros lo
vos su gerais įrengimais; 
centralis valgomasis kam
barys su moderniška virtu
ve. Administracinis štabas: 
3 “keeperiai,” 1 “steward,” 
3 klerkus, stewardo ir kee- 
perių moterys, ,23 darbinin
kai, 3 plumberiai. Yra 375 
akrų ūkis, visas naudoja
mas, užaugina sau visas 
daržoves, daugybę pašaro 
gyvuliams, kaip tai, kornų, 
šieno, avižų, kviečių, ropių 
ir tt. Randasi apie 50 gal
vijų, apie 300 kiaulių, 8 ark
liai, du traktoriai.

Turi savo elektros gami
nimo stotį ir “hotter house.”

Sunaudoja 36 tonus an
glies vasarą, o žiemą 40 to
nų per dieną. Bet šilumą ir 
šviesą teikia kitai tokio pat 
dydžio įstaigai, čion pat ne
toli, būtent, proto ligoninei.

Šis viskas, tai yra, ši 
įstaiga, apskričiui lėšuoja 
užlaikyt per metą $600,000.

Ot kur turėtų būt svar
biausias taškas, būtent, lė
šos. Ar galėtų sukelti nors 
trečią dalį tų lėšų kad ir vi
si trys susivienijimai?

Šios įstaigos adm. sako, 
kad kiekvienas įnamis lė
šuoja $3 kasdieną. Aš ti
kiu. Bet už tai čion po
nai gyvena labai poniškai, 
visuomenės lėšų dėl saves 
jiems negaila.

Aš manau, kad lietuvių 
fraternalės organ izacijos 
dar per mažos atskirai tos 
rūšies įstaigas steigti. Kai
po tokios, jos perdaug iš
eikvotų energijos ir turto. 
Turėtų apleisti daug kitų, 
gal dar daug naudinges
nių visuomenei reikalų. O 
į prieglaudą patektų, be 
abejo, mažiausiai prisidėję 
ir tik skurstų gal nema
žiau, kaip ir valdiškose 
įstaigose dabar skursta.

Visos trys organizacijos 
arba srovės nei tiek nega
lėtų, būtų daug piktumų, 
vaidų. Klerikalai norėtų 
savoj dvasioj tvarkyti, kad 
visi poteriautų ryte ir va
kare. Jiems reik bažnyčios, 
kunigo, kelių seserų.

Laisvieji norėtų laisvai 
gyventi, be poterių, be ku
nigo, be minyškų.

Klerikalai, tautininkai ir 
socialistai nesutiktų įsileis
ti jokios atstovybės nuo 
komunistų ar klasiniai su
sipratusių darbo žmonių, 
taip lygiai, kaip tuose pa
čiuose susivienijimuose vi
si negali sugyventi.

Aš manau, kad jūs visi, 
tai yra, visų trijų susivieni
jimų, t. y. SLA, SLRK ir 
LDS, visuose gyvuojančiuo
se apskričiuose turėtumėt 
turėt po bendrą komitetą, 
kurie bendrai rūpintųsi sa
vose ribose jų organizacijų 
patekusiais į valstybės ar 
apskričio prieglaudas na
riais, rūpintis, pagerint jų 
būklę, šiek tiek materialiai, 
kur reikia ir dvasiniai, 
nors du, tris kartus aplan
kyti į metus. Juos ten at
lankytume!, p a s i k a Ibėtu- 
mėt, šį tą iš mažmožių at- 
veštumėt, prieg tam laike 
rinkimų apskričio ar mies
tų valdininkų, dalyvautu
me! politikoj, užtartume t, 
kuomet yra reikalas ir lai
kas netik už savo org. na
rius, bet ir už visus lietu
vius, nes daugel atsitikimų, 
jei žmogus neturi giminių 
ar draugų, kurie jį atlan
kytų, tai per valdininkus 
būna diskriminuojamas, pa
žeminamas, tuomet tokiam 
įnamiui sunkiau su viskuo 
gaut reikmenų.

Per tokius komitetus jūs 
patirtumėt r e i k a lingumą, 
ar ne? O gal su daug ma
žesnėm lėšom jūs galėtumėt 
pagerint būklę tų žmonių, 
kurie, būdami jauni, sveiki 
buvo naudingi.

Gi kaip dabar dalykai 
stovi tarp lietuvių, tai ga
na prastai. Lietuvius įna
mius mažiausiai lanko sve
čiai. Mes lietuviai daugu
moj esame pamiršti, nepai
sant prie kokių organizaci
jų prigulė jom. ar visai ne- 
prigulėjom. Kuomet liko
mės vargšai (biedni) nelai
mingi, visai esame pamiršti.

Daug kas galima būtų 
pagerinti, kaip, ve, įsteigti 
lietuvių kalboj knyginėlius, 
kur galima būt laikyt kny
gas ir laikraščius.

Susivienijimai, pakalbėki
te apie tokių komisijų su
darymą.

Įnamis.

mat, prie ko priveda nedarbas 
ir girtuoklystė.

Bus Orlaivių Dirbtuvė
Gegužės 24 dieną spauda 

paskelbė, kad Lowellio prie
miestyje, South Lowell, čionai 
atsikraustys kada tai gyvavus 
orlaivių kompanija, Arch- 
mere Co. Šis miestukas buvo 
be jokios įmonės. Desėtkas 
metų atgal buvo pora išdir- 
bysčių, bet užėjus depresijai, 
buvo likviduotos.

South Lowellyjc gyvena ke
letas ir lietuviškų šeimynų. 
Miestukas paskendęs tarpe 
sodnų, miškelių ir laukų. Yra 
nemažai ūkių. Lietuvis V. Pa
slikas turi ūkę su gražiu sod
nu.

Čia randasi orlaiviu stotis ir 
jeigu pradės veikti orlaivių 
gaminimo industrija, tai mie
stukas pakils.

Griaustinis.

Hartford, Conn.
Puikiai Pavyko Pirmutinis 

Išvažiavimas
Gegužės 26 d. Liet. Sąryšio 

darže atsibuvo Lietuvių Ūkė- 
sų Kliubo metinis piknikas. 
Teisybė, oras nebuvo tinkamas 
išvažiavimui, nes per visą die
ną saulutė nepasirodė ir net 
retkarčiais krito lietus. Bet 
žmonių privažiavo apie 700. 
Visi tvarkingai užsilaikė. Tai 
iš to visko galima suprasti, 
kad kliubas turi gražią įtek
mę tarpo vietinių ir apylin
kės lietuvių. Išvažiavimo tvar
ka dalyviai gėrėjosi. Mat, prie 
gaminimo valgių ir patarnavi
mo buvo geraširdes liuosno- 
rės draugės apsiėmę. Patys 
kliubiečiai taipgi nuoširdžiai 
atlikinėjo darbus, kurie jiems 
buvo paskirti. F. Pikėno or
kestrą šokikai likosi pilnai pa
sitenkinę. žodžiu sakant, pa
rengimas pilnai nusisekė. Pel
no liko apie $200.

—o—
Atitaisau Klaidą

Gegužės 21 d. “Laisvės” lai
doj tilpusioj mano korespon
dencijoj yra pasakyta, kad 
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugi
jos piknikas bus birželio 11. 
Turi būti birželio 9 d.

Už tai atleiskite man’.
Nemunas.

Worcester, Mass.

Lowell, Mass.
Cenzas

Gegužės 23 dieną pasibaigė 
piliečių surašinėjimas. Per de
šimtį metų paaugo ant tūk
stančio. 1930 metais buvo 
100,234, o 1940 met. yra 101,- 
331. Tai menkas progresas.

X-Ray ir Tuberkulozis

Gegužės 23 dieną miestas 
atidarė X-Ray kliniką, kur 
biednus žmones egzaminuos. 
Mat, čia buvo pradėjus plėto
tis nuo nešvaros džiova (tu
berkulozis). Pats miesto gas- 
padorius nusiėmė X-Ray1 pa
veikslą, idant daugiau užinte- 
resuoti visuomenę. Jau apie 
trys tūkstančiai žmonių tapo 
išegzaminuota. Miestas nori, 
kad žmonės apsivalytų nuo 
tos ligos.

Sukaktuvės Ženybinio 
Gyvenimo

Gegužės 18 dieną draugams 
Mikalopams buvo surengta iš
kilmė Lietuvių Piliečių Kliube. 
Surengė jo geri draugai. Visi 
gėrėjosi jo gražiu šeimyniniu 
gyvenimu ir visi linkėjo jam 
sulaukti dar 25 metus ženybi
nio gyvenimo. Ir aš vėlinu Mi
kalopams laimingo ir ilgo gy
venimo.

šešį Divorsai į 30 Minučių
Gegužės 21 dieną teismas 

išdavė šešiom moterim per
skyras. Jos skundėsi, kad jų 
vyrai žiaurūs, pijokauja, ir tt. 
Jie nieko nedirba ir nieko ne
sakę išvažiavo.

Kas man keista, kad jos vi
sos su sztvo vyrais yra išgyve
nusios po desėtką metų. Tai

Mūsų Naujienos
LLD 11 kuopos susirinkimas 

įvyko 19 d. gegužės. Šiame 
susirinkime buvo priimta 5-ki 
nauji nariai, kuriuos prirašė 
šie draugai: J. J. Bakšys 2, 
S. Janulis 2 ir B. Mizara 1. 
Mūsų kuopos organizatorius 
d. S. Janulis šį metą gražiai 
pasidarbavo, jau prirašė 7 
naujus narius. O savo raporte 
pareiškė, kad bus ir daugiau 
ateinančiame susirinkime.

Drg. Bakšys jau turi 5 pri
rašęs. Be to, jis yra “Lais
vės” agentas ir “Laisvės” pik
niko serijas kontroliuoja, šie 
du darbai yra svarbūs ir rei
kalauja daug laiko ir energi
jos. Drg. Mizara prirašė 2 
ir drg. D. Jusius 1. Viso su 
šiuo susirinkimu jau priimta 
15-naujų narių.

Su šiuo susirinkimu jau pra
dėjom ruoštis prie “Laisves” 
metinio pikniko, kuris įvyks 
Maynard, Mass., 4 d. liepos 
(July). Jau ir darbininkai li
kos išrinkti dirbti ant pikniko.

O kadangi šį metą yra pre
zidentiniai rinkimai, tai ir 
Partija stato savo kandidatus. 
Todėl tam tikslui reikalinga 
daug pinigų, nes bus statomi 
kalbėtojai kalbėti per radio ir 
kitur. Todėl šis susirinkimas 
nutarė duoti dešimtą nuošimtį 
nuo pelno iš pikniko, kuris 
įvyks 14 d. liepos, Olympia 
Parke.

—o—
Gegužės 26 d. teko būti Ai

do Choro koncerte, kuris įvy
ko Hudson, Mass. Tą dieną 
įvyko spaudos konferencija, 
tai daug delegatų pasiliko ant 
koncerto. Bet čia noriu tylom 
pasakyti į ausį hudsoniečiam, 
kad negerai padarėt už ne-

Pranešimas Keturių Kolonijų Lietuviams
Lawrence, Lowell, Nashua 

ir Haverhill
šiemet keturių kolonijų ben

dras piknikas bus rengiamas 
rugsėjo (Sept.) 8 d., L. P. G. 
Kliubo Parke, Bradford, Mass, 
(nes taip buvo nutarta konfe
rencijoj, kuri atsibuvo Lowel- 
lyj, gruodžio 9 d., 1939 m.). 
Praeitą metą keturių kolonijų 
bendras piknikas buvo pasek- 
mingesnis už pirm i aus rengtus 
piknikus. Tur būt dėl to buvo 
pasekmingesnis, kad tarpe 
mūsų buvo geresnio susitari
mo rengiant pikniką.

O jeigu mes norime, kad 
šių metų keturių kolonijų pik
nikas būtų pasekmingesnis ir 
už pereitų metų pikniką, tai 
jau turime pradėti ką nors 
veikti toje linkmėje.

Pirm visko, turi būti su
šauktas virš minėtų keturių 
kolonijų draugų pasitarimas 
apie rengiamą pikniką. O tą 
turi padaryti veikiantysis ko
mitetas, kuris buvo išrinktas 
praeitoj konferencijoj. Gal 
nekurie draugai pasakys, kad 
konferencijoj buvo įgaliota 
Ilavcrhillio kuopa surengti 
pikniką? Tas tiesa. Haverhill- 
io kuopa ir rengs pikniką, bet 
tiktai su pasitarimu draugų iš 
virš minėtų kolonijų.

Pasitarima turėtume turėti 
ne vėliau birželio mėnesio. Iš 
padaryto praeitų metų pikni
ko pelno praeitoj konferenci
joj buvo paaukota po keletą 
dolerių dėl sušelpimo politinių 
kalinių ir dėl apsigynimo fon
do. Jau praėjo 6 mėnesiai 
laiko, kuomet laikėm konfc-

renciją, ir man sekant darbi
ninkiškoj spaudoj virš minėtų 
fondų atskaitas, neteko užte- 
myti, kad ir tos mūsų aukos 
būtų buvę įžymėtos. Tad ky
la klausimas, ar tos aukos jau 
pasiųta, kam buvo aukota ? 
Jeigu dar nėra pasiųsta^ tai 
turėtų būtinai pasiųsti. Nes 
dabartiniu laiku, siaučiant 
priešdarbininkiškai reakcijai, 
tai virš minėtiem fondam au
kos yra labai reikalingos.

A. P. Dambrauskas.

Duryea, Pa.
Daugybe Nelaimių Kasyklose

Gegužės 25 d. ant No. 6 
užmušė Stanley Jakną, apie 
48 metų amžiaus, lenkų tau
tybės.

Gegužės 28 d. ant No. 9 už
mušė lietuvį Boleslovą Vaš
kelį, apie 45 metų amžiaus.

Keletas metų atgal Duryea 
Boro taksų kolektorius F. O. 
taksus kolektavo, bet kortui 
negrąžino. Dabar pradėjo at
eidinėti paraginimai, kad 
žmonės užsimokėtų taksus. O 
jeigu neužsimokės, tai jų stu- 
belkos bus išparduotos. Tokių 
atsirado apie 400 ir susidaro 
apie $16,000 suma.

Buvo sušaukta pora susi
rinkimų, nuskriaustieji pasi
samdė advokatą. Pasirodė, 
kad tas kolektorius jokios 
nuosavybės neturi.

Kaip tas reikalas užsibaigs, 
nežinia. Tik reikia pažymėti, 
kad buvęs taksų kolektorius 
dabar yra burdžius arba mies
to gaspad orius. Sanoj.

1 ... .

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga "O

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewės eleveiterio stoties

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

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

*
VARPO KEPTUVE

skaitlingą atsilankymą. Mes 
visi gerai žinom, kad Aido 
Choras yra šauni dailės orga
nizacija, puikiausiai susimoki- 
nęs visokių dainų. Nei jokis 
kitas choras geriau negalėtų 
pasirodyti. J. Karsokienei, 
choro mokytojai, priklauso 
pagarbos žodis už jos triūsą, 
už pasirįžimą. Garbė visam 
chorui už pralėistus vakarus 
besimokinant, už šaunią koo
peraciją, už gerą su dainavi
mą.

Šis koncertas buvo labai tu
riningas pilnoj to žodžio pras
mėj.

Kodėl, hudsoniečiai, nepri
ėmė! choro masiniai? Jeigu 
ne svečiai, tai labai maža gru
pelė būtų buvus svetainėj. Be 
to, programa buvo iš duetų, 
solų ir skirtingų grupių. Vik
torija Mickevičiūtė, gražiai 
pagriežė ant smuiko. O Ig. 
Kubiliūnas iš Bostono prijuo
kino su komiškom dainom.

Bostono korcspo n d e n t a s 
Jaunutis plačiau aprašys, tė- 
mykite. J. M. L. 1

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

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 

RW9I4 lias been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1148 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM KAUFHOLZ
1148 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IS KITUR
WATERBURY, CONN.

LDS 49 kp. susirinkimas įvyks 5 
d. birželio, 7:30 vai. vakare, naujoj 
vietoj, 103 Green St., žemutinėj sve
tainėj. Kviečiame narius dalyvauti, 
nes reikės išrinkti delegatus į LDS 
Seimą.

K. Danisovičius, Sekr. (130-131)

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ • 
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WATCH
1$ IVO’iIĮl. HlOHVų !'

■B

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

f TRADE IT IN FOR A ] 

k|7 JEWEL, 
BulovaI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT t
LIPTON •

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET •
.BROOKLYN, N. Y. J

Tarpe •
Graliam & Manhattan Avės. ••Tel. Stagg 2-2178 e

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
I 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 svorį ir kainas.

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

DIDŽIAUSIAS™1 JDS ESATE
PIDk'IMVC “TĘ B D'DŽWr IKIVllN 10 8 KUB1ŠKV PĖDO

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 ią priežasties per greito 
“mainymo.”
VISOS DĖŽUTES PLIENINĖS. 
NERUDEJANCIO 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

SI 19.50
$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.
EVergreen 4-8784

SKELBKITE^ “LAISVĖJE”
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Pirmadienis, Birželio 3, 1940

«•

Siuvėjų Žinios Unija Saugo Narius

sFk

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

T-ki

vis

■ Gentinių Kliubo Baliukas

Pirmiau buvo $25.00. Dabar $18-50

New

Pataisa
birže-
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530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

at
šil

tai 
ne
su- 
N.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Olive Gram, 23 m., iš Great 
Falls, N. Y., sulaikė po kau
cija kaltinant neužsimokėjus 
bilą viešbučiui Belmont-Plaza, 
New Yorke.

Ateikite dabar ir 
sau

William Zabsky, langų valy
tojas, nukrito darbe nuo 6-to 
aukšto, 205 E. 24th St., N. Y., 
ir užsimušė. Gyveno Bronxe.

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

SUSIRINKIMAI
Šv. Jurgio Draugystės priešpus- 

metinis susirinkimas jvyks trečiadie
ni, birželio 5 d., 7:30 vai. vakare. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes bus 
renkama dalis valdybos.

Ch. Nečiunskas, Sekr. (130-132)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS /

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

VISI KITI DRABUŽIAI DABAR NUPIGINTI SEKAMAI: 

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

HENRY
670 Grand Street

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

Sutelkiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

pasirinkite iš mūsų pilnb sandėlio 
patinkamų drabužių.

NARINS SONS
kampas Manhattan Avė 

Brooklyn, N. Y,

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

stebėtinai žemas kainas,—greitam išpardavimui.

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

Žinios per L. R. D-ją

J. Nalivaika, 
Skyr. Koresp.

man nėra 
ar atimt, 
tiek, kad 

$435.75; o

lankėsi 
iš .Nor- 
lietuvių 

Anglijoj.

birželio 1 d., Ap- 
parapijos bažnyčioi,

Ona šalinskaitė, 
Hooper St., su Jo-

Harry (Pittsburgh Phil) 
Strauss, 33 m., ir Louis Ca
pone, 40 m., formaliai įkai
tinti žudystėje ir sulaikyti be 
kaucijos.

ti
nau jos

Lankėsi “Laisvėje”

skaudu, nes juose yra 
medžiagos pasiskaityti 
kriaučiams, bet kad vi- 
raporto nėra, tai ką

Beitas puslapis

W<
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NeH'Yorta^zfe^fcrZlnloi
Trečiadienio vakare, gegu

žės 29-tą, Lietuvių Am. Pilie
čių Kliubo svetainėje, įvyko 
Lietuvių Kriaučių Amalgamei- 
tų Unijos 54-to Skyriaus susi
rinkimas. Jame priėjo žmonių 
pilna svetainė, kas parodo, 
jog jie visi buvo susidomėję 
išgirsti raportą iš praėjusios 
amalgameitų konvencijos.

Pildančios Tarybos sekreto
rius Antanas Linkus, jaunasis, 
gale savo raporto iš Tarybos 
veikimo pažymėjo, kad Tary
bos susirinkime buvo padary
ta pastaba Jonui Buivydui, 
idant jis liautųsi šaukęs atski
rus susirinkimus, kuriuose bū
na išdirbami planai išrinkimui 
savo pusės žmogaus į būsiantį 
skyriaus delegatą.

Po šito sekretoriaus pareiš
kimo daugelis kėlė rankas 
prašydami balso kalbėti iškel
tu klausimu, bet pirmininkas 
Zaveckas neprileido prie jo
kių diskusijų, sakydamas, kad 
šitas pranešimas apie atskirus 
susirinkimus buvo kalbėtas 
Taryboje ir buvo padaryta pa
staba abiems pusėms, idant 
jos nei viena, nei kita nedrįstų 
atgaivinti praėjusias pragaiš
tingas frakcijas, o jeigu jos 
nesiliaus,—tada visas lokalas 
imsime svarstyti tokius pasiel
gimus. Tai pasakęs, paėmė iš 
eilės laiškų skaitymą.

Skaityta laiškas nuo Marty
no Liuterio Draugijos, kuria-, 
me buvo įdėta 30 tikietu jos 
pikniko. Tikieto vertė 30c, ir 
visi nupirkta.

Kriaučių pikniko pirmininku 
išrinkta K. Kundrotą, o sekre
torium jaunasis Linkus.

Konvencijos Delegatų 
Raportas

Konvencijos raportas užėmė 
valandą ir pusę, kuris buvo ra
miai išklausytas. Tas parodo, 
kad kriaučiai įgauna daugiau 
kantrybės, daugiau žingeidu
mo žinoti, kas dėjosi konven- • • • • v

v C1J0J.
Pirmiausiai skaitė raportą 

Zaveckas. Reikia pasakyti, 
kad jo raportas buvo prireng
tas, sutvarkytas. Skaitė gar
siai ir aiškiai taip, kad pusė 
valandos prabėgo pasitenki
nančiai ir nejučiomis.

Antra dalį raporto davė V. 
Paškevičius. Jis duodamas ra
portą pakeitė susirinkimo pir- 
miaus įgautą pasitenkinimo 
būdą, nes jo raportas buvo be 
jokios tvarkos: varlinėja kon
vencijos nuorašu lapelius ir 
jieškinėja, nuo kurio ir ką turi 
publikai pasakyti. Tas parodė, 
kaip nereikia duoti raportą. 
Jeigu jau kas negali to pada
ryti, tai jam yra atleistina, 
bet kas gali dar ir kitam su
tvarkyti, o pats nesutvarkė, 
tai jau...

Trečią dalį raporto skaitė 
jaunasis Linkus. Jo raportas 
buvo prirengtas, sutvarkytas, 
Įdomus. Skaitė sklandžiai ir, 
rodosi, nuobodumo niekas ne- t < jautė. Bet užbaigęs rašytą 

x raportą, žodžiu nuo savęs pri
dėjo bereikalingą anlen, sa
kant, kad konvencijoj buvo 
susodinti žmonės prie stalu ir 
jie turėjo savo kapitonus. Jei
gu jie jiems liepė rėkt, visi 
rėkė; jeigu tylėt—tylėjo. Ir 
užbaigė nei šiuo, nei tuo. . .

Užbaigus raportą buvo duo
tas klausimas delegatams: 
“Kodėl jūs nieko neminėjote 
apie tą milioną dolerių, kuris 
buvo paskelbtas spaudoje, 
kad konvencija paskyrė jį or
ganizavimui pietinių valstijų 
darbininkų?”

Visi trys delegatai pareiš
kė, kad jie tokio tarimo ne
girdėjo ir konvencijos nuora
šuose nieko nėra pasakyta 
apie tai. Kaip tas nuėjo 
spaudon, jie nesuprantą.

Kalbant apie prirengtus , 
raportus Zavecko ir Linkaus, 
reikia pasakyti, kad juose yra 
Įdėta daug darbo ir perskai
čius tik kokiam trejetui šim-

BIRŽELIO 3-ČU “LAISVES” SALĖJ 
PRELEKCIJA IR DISKUSIJOS

Pirmadienį, birželio 3-čią, 
7:30 vakaro, ateikit į “Lais
ves” salę, 419 Lorimer St., 
pasidiskusuot svarbiaisiais die
nos klausimais, kurių šiais lai
kais atsiranda galybė bėgiu 
poros savaičių. Jiams aiškinti, 
L. K. 5-ta kuopa kas antras 
pirmadienis rengia prelekci-

jas.
Vėliausių įvykių reikšmę ir 

svarbą pamatiniai ir nuodug
niai aiškins R. Mizara įžangi
nėj kalboj, o paskiau, kaip ir 
visada, seks klausimai ir dis
kusijos. Visi kviečiami atsi
lankyt. Įžanga nemokama.

Rengėjai.

Einant apvienijimui miesto 
važiuotės linijų ir uždarymu 
tūlų aukštųjų gelžkelio linijų 
gręsiant išmetimu iš darbo 
tūkstančiams transportininkų, 
Transporto Darbininkų Unija 
imasi griežtos veiklos apsau
got savo narių teises ir dar
bus, 
rėš
Transportacijos Taryba, 
išstatys reikalavimus dėl 
000 netenkančių darbo ir 
vykdymo anksčiau turimų 
firmomis kontraktų.

Dėl tų kontraktų, kaip 
simename, jau buvo aštrių
sikirtimų, ir tik dėka unijos 
griežtumui ir darbininkų pa
siryžimui streiku gint savo 
teises tie kontraktai buvo 
miesto majoro ir tarybos pa
žadėta pildyt. Dabar, atėjus 
laikui tą pravest gyvenime, 
unija vėl stovi sargyboje.

Seni ir jauni. Kiti jau apves
dinę sūnus bei dukras, bet 
lankymą mergelių nepamiršę. 
Mat, visi jas lankė, per langus 
lindo. Gal būt, ne vienas su
siplėšė marškinius į lange už- 
sirietusį cveką, tai kaip gi čia 
neprisiminsi tų smagių dienų ? 
čia marškiniai trūkę, ten vel
nias rudis loja, čia baisu, kad 
į kamarą neatsibaladotų senis 
k o s ė d a m as ir nesugadintų 
aplankymą mergelės. Juk 
poterius greičiau užmirši, 
gu tuos prabėgusius rasa 
šlapintus laikus! J.

r-

Gegužės 31 aplankė savo 
dienraštį Charles Kayutis iš 
Lowell, Mass. Apžiūrėjęs 
spaustuvę padovanojo $1 iš
mokėjimui naujosios Intęrtype 
mašinos.

Drg. Kayutis yra senas 
“Laisvės” skaitytojas ir rėmė
jas. Jis labai džiaugiasi, kad 
mūsų dienraštis net ir taip 
sunkiais laikais išsilaiko 

| n ausiniai ir įsigyja 
mašinerijos.

Pereitą šeštadienį 
“Laisvėj” J. Grybas 
wood, Mass., žymus 
veikėjas Naujojoj
Atvyko čionai svarbiais orga
nizaciniais reikalais. Atvežė 
ir prenumerata.

Taipgi lankėsi draugė A. 
Jonikienė, moterų darbuotoja, 
iš Chicagos.

Gegužės 25-tą, Piliečių Kliu- 
be, 280 Union Avė., Brookly
ne, įvyko labai graži puotą 
pagerbti Vincą ir Uršulę Bra
zaičius jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvėse. Mr. & 
Mrs. Brazaičiai yra 167 Ir
ving Ave., Brooklyne.

šeštadienį, birželio 1 d., su
situokė Anelė Guzikaitė, gyv. 
35 Stagg St., Brooklyne, su 
George Bailey, Jr., gyv. 292 
TIewes St., Brooklyne. Vedy
binės apeigos įvyko Apreiški
mo parapijos bažnyčioj.

Taipgi 
reiškimo 
susituokė 
gyv. 302
seph Kotelnickiu iš Portage, 
Pa.

Klausykite Lietuvių Radio 
Draugijos radio programų 
pirmadieniais 8:30 vai. vak., 
ketvirtadieniais 7 vai. vak ir 
šeštadieniais 5 :30 vai. p. p.

Vyt. Ubardvičius.

tų žmonių ir mesti šalin per
daug 
geros 
ir ne 
dūrio

.daugiau gali daryti?
Raportas Apie Koncertą 

i!r Vakarienę
Spaudoje buvo plačiai apra

šyta apie buvusį koncertą ir 
vakarienę,- tai čia 
reikalo ką pridėt 
Lieka pasakyt tik 
koncertas kainavo 
vakarienė $250. Viso $685.75.

Delegato Raportas
Delegatas V. Michelsonas 

pranešė, kad 7-nios lietuviš
kos šapos uždarytos, nedirba, 
o 4'nrios jau pradeda dirbti. 
Yuškevičiaus šapoje prie ži- 
pono pridėta daugiau darbo 
siūlių prosytojams, kitose ša- 
pose prie kitokios žipono da
lies, tai vieton, kad pridėti 
mokesties,—Frydmanas reika
lauja nusimušimų. Unija prie 
nusimušimų neprileidžia, tai 
jis atiduoda tą klausimą 
spręsti “bešališkam” pirminin
kui. Tai matote; koki dalykai 
dedasi.

Organizacijų Veikėjams
Veikėjai visose Didžiojo 

New Yorko lietuvių organiza
cijose prašomi Baltiko Tautų 
Pikniką turėt dienotvarkyje 
šią savaitę įvyksiančiuose su
sirinkimuose, apie jį gerai in
formuoti narius, taipgi pasi
darbuoti gauti darbininkų ir 
iš anksto išplatinti bilietų. 
Nuo iš anksto išplatintų bilie
tų bus sprendžiama kiekvie
nos grupės pasidarbavimas. 
Mes, lietuviai, kaip viena iš 
didžiausių Baltiko tautų gru
pių, galėtume pasidarbuoti 
geriausia, jeigu energingai pa
dirbėsime.

Prie to, pelnas skiriamas 
labai svarbiam tikslui — gint 
ateivius nuo deportacijų ir 
tokio persekiojimo, kuris 
merikai rengiantis karan 
didėja.

Programoj lietuvių, latvių 
estų ir suomių menininkai ir 
sportininkai.

Piknikas (Festival) bus sek
madienį, birželio (June) 9-tą, 
Rikers Estate Parke, Astoria, 
L. I. (priešais LaGuardia Or- 
portą, prie Flushing įlankos). 
Privažiuojama IRT, BMT ir 
Ind. linijomis iki Queens Pla
za ir iš ten Steinway St. bu
sti iki 19 th Ave., Astorijoj. 
Įžanga 35c.

Šį trečiadienį unija tu- 
pasitarimą su miesto 

kur 
4,- 

dėl 
su

Planuoja Rengt Parodoj 
Lietuvių Dieną

Gegužės 27-tą, ponios II. 
Kulber-iKulbokienės iniciatyva 
buvo sušauktas susirinkimas 
SLA salėj tikslu susitart ir 
šiais metais rengt Lietuvių 
Dieną Pasaulio Parodoj. Iš 
susirinkusių sudarytas laikinas 
komitetas, į kurį įeina pp.: K. 
Garšvienė, A. Kručienė, H. 
Kulbokienė, K. Petrikienė, H. 
Bull, S. Jurevičiūtė, J. Kru
ze, P. Dulkė ir J. Dumčius. 
Pirmininke apsiėmė II. Kul
bokienė, sekretore — S. Jure
vičiūtė. v'

Komitetui palikta sudaryt 
programą ir; sukviest zdraugi- 
jas sudarymui pastovaus ko
miteto. Sekamas tuo reikalu 
susirinkimas šaukiamas birže
lio 3, 8 vai. vak., SLA salėj, 
197 Grand St. Rep.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

MASINIAME MITINGE AIŠKINS 
ATEIVIAMS GINT REIKALU

Am. Ateiviams Gint Komi
tetas šaukia “nepaprastos pa
dėties masinį mitingą atmuši
mui prieš ateivius taikomų bi- 
lių”. Mitingas įvyks šį penkta
dienį, birželio 7-tą, Manhat
tan Center, 8th Avė. ir 34th 
St., New Yorke. Įžanga ne
mokama.

Amerikinio Komiteto virši
ninkai pareiškė, kad yra rei
kalinga skubi veikla atmušt 
staigią bangą “priešateiviš- 
kos” isterijos, kuri grąso su
naikinti visų amerikonų—čia- 
gimių ir sveturgimių demo
kratines ir konstitucines tei
ses. Komiteto viršininkai sa
ko, jog dabartinė padėtis rei
kalauja, kad kiekvienas pilie
tis viešai pareikštų savo pa
sipriešinimą tam neameriko- 
niškam netolerantiškumui ir 
veidmainybei.

Norinti daugiau informaci
jų skubios veiklos reikale ra
ginami kreiptis į Am. Commit
tee for Protection of Foreign 
Born, 79 Fifth Ave., 
York City.

“Laisvės” laidoj už 
lio 1-mą, 6-me puslapyje, pra
nešimuose apie mirusius, pa
rašyta: “Mary Karpavich. . .” 
Turėjo būt: Mary Kartavich, 
66 m. amžiaus, 88 Hale Avė., 
mirė geg. 30 d. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, birželio 3 d., 
šv. Jono kapinėse. Kūnas pa
šarvotas namie. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius 
J. Garšva.

Praeitą penktadienio vaka
rą Piliečių Kliube įvyko “Gen
tinių” Kliubo narių baliukas. 
Nors vakaras pasitaikė nela
bai patogus, nes viršuje buvo 
prakalbos, bet kitaip jau ne
buvo galima to išvengti, tai iš 
pradžios Gentiniai susėdo tik 
prie vieno stalo. Vėliaus gi 
prisirinko, apie 50 žmonių.

Gentiniam Kliubui “parašė” 
bonkinę konstituciją Juozas 
Zakarauskas . dar pradžioje 
gruodžio mėnesinio praeitų 
metų, palikdamas jos gale 
skylę, idant būtų galima įmes
ti jon centą ir didesnės ver
tės piniglą, kad ant Velykų, 
mušant margučius, būtų ga
lima senoviškai pašumyt. Ta- 
Čiaus tas visas pašumijimas 
dasitraukė iki praeito penkta
dienio, nes pasidarė šiokių to
kių kliūčių.

Trupučiuką užkandus ir iš- 
sigėrus,. prasidėjo kalbos, ku
riose pasigirdo pasitenkinimo 
mintis pradžia tokio susiėji
mo ir pasižadėjo ant toliaus 
jį remti taip, kad kitas pokilis 
jau būtų žemutinėj svetainėj, 
vieton priekinio kambario. <

Nereikia manyti, kad ten 
visi susiėję, kaip daugelis sa
ko, rijo, lakė ir daugiau nie
ko neveikė. Buvo visai kitaip. 
Liaudies dainų buvo padai
nuota tiek ir tiek. O kad ko
kią dainelę ir nukryžiavojo 
susirinkę dzūkai, žemaičiai, 
aukštaičiai, kapsai ir zanavy
kai, tai ką gi jau padarysi, 
kad mes nepaeiname nuo vie
no krošto?

Bet apie mergelę, tai visi 
susitaiko. Kaip tik kas uždai
nuos: “Kaip aš turėjau kai
me mergelę, ėjau lankyti kas 
vakarėlį,” tai visi ir traukia.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandąvot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn
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Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

namų darbo, kiibasai 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




