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KRISLAI
Naminis Frontas. / 
Partijos Konvencija. 
Broliška Pagelba.
Propaganda prieš Karą.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

Visų akys nukreiptos į

Pavienio Numerio Kaina 3c.
Europą. Ten krauju ir mir-
čia, kančiomis ir ašaromis 
rišama problema, kuri gru
pė imperialistų turi viešpa-
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Metai XXX. Dienraščio XXII

tauti ant viso pasaulio.
Bet nepamirškime ir sa

vo naminio fronto, mūsų 
lietuviškos situacijos čionai 
Amerikoje. Negalime saky
ti, jog pas mus viskas ra
mu ir viskas geriausioje 
tvarkoje. Taip nėra.

Anglai Sako, Išgelbėta 
80 Nuošimčių Jų Ar
mijos nuo Vokiečių

Štai skaitome pranešimą 
iš So. Bostono, kad jau mi
rė Laisvės Choras. O buvo 
gražus būrelis gražiai or
ganizuoto lietuviško jauni
mo.

Kodėl Choras pakriko? 
Kur tie mūsų draugai, tie 
veikėjai? Kur tos senuolių 
organizacijos, kurios juk 
turėtų jaunimo reikalais

London. — Anglijos karo 
ministeris. Anthony Eden 
tvirtino per radio, kad per 
80 procentų anglų kariuo
menės išgelbėta nuo vokie
čiu, ir iš Dunkirko srities, 
šiaurinėj Francijoj, laivais 
pergabenta į Angliją.

So. Bostono Laisvės Cho
ras turėtų prisikelti iš nu
mirusių. Ten berods geras 
būrys jaunimo jau priklau
so prie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo. Ar nebū
tų gerai, kad LDS pasiim
tų .ant savęs atsakomybę 
chorą atgaivinti ir prižiū
rėti?

London. — Pagal talki
ninkų pranešimą birž. 2 d., 
buvo likę jau tik apie 45 
tūkstančiai anglų - francū
zų kariuomenės Dunkirke, 
kur juos įnirtusiai 
muoja vokiečiai.

štur-

New Yorke paskutinėmis 
keturiomis dienomis 
Amerikos Komunistų 
tiios konvencija. Tai buvo 
labai didelė ir labai 
ziastiška konvencija.

Ji^uvo sušaukta vyriau
sia nominavimui Komunis
tų Partijos kandidatų į 
Jungtiniu Valstijų prezi
dentus ir vice 
dentus. Nominuoti
deris ir James Ford. Tai tie 
patys veikėjai, kurie j tas 
vietas kandidatavo ant ko
munistų tikieto ir 1936 me
tais.

ėjo 
Par-

entu-

London. — Anglų karo 
ministeris A. Eden sekma
dienį per radio sakė, kad

“Per paskutines tris sa
vaites vokiečiai laimėjo di
deles strategines pergales, 
ir anglai traukdamiesi at
gal, prarado daug karo pa
būklų. Vokiečiai buvo pas
kelbę, kad jie mus apsupę. 
Mūsiškiai, tačiau, prasigrū- 
mę per vokiečius. Vyras 
prieš vyrą, anglų kareiviai

įrodė, kad jie geresni už 
vokiečius. Jie kur kas dau
giau noustolių padare prie
šui, negu patys nukentė
jo... Darbininkai, kurie1* 
buvo nusiųsti į Franci ją at
likt reikalingus darbus sa
vai armijai, taipgi metėsi į į 
kovą ir puikiai atsižymė
jo... Nėra visoj istorijoj 
narsesnių kovos veiksmų, 
kaip kad tie, kuriuos atliko 
anglai šiaurrytinėje Fran- 
cijoje... O talkininkų lai
vynai, puikiai bendradar
biavo ir padarė tai, kad 
daugiau kaip keturi penk
tadaliai anglų kariuomenės 
buvo išgelbėta.

“Mes (anglai) buvome

KOMUNISTŲ KANDIDATAI PREZIDEN
TINIAMS RINKIMAMS SKELBIA KOVį 
PRIEŠ KARį, UŽ ŽMONIŲ REIKALUS
Komunistu Platforma Reikalauja po $60 Pensijos Per
Mėnesį Visiem Sulaukusiem 60 Metu Amžiaus; Šaukia 
Pagerint Būklę Dirbantiem, Bedarbiam ir Farmeriam

prezi- 
Brow-

Dabar prasidės rinkimu 
kampanija. Visa pažangioji 
Amerikos visuomenė ateis 
šiai ^partijai talkon. Nes 
šiuo tarpu tai vienintelė/ 
amerikinė partija, kuri laiš
ko aukštai iškėlus nesuterš
tą prieškarinę vėliavą^ /

Komunistu Partija pas
kelbė savo finansinę atskai
tą. Per paskutinius du me
tu su viršum (per 27 mė
nesius) ji turėjus $521,771 
jplauku ir $508,756 išlaidų. 
Kai dėl tokios politinės 
partijos, kuri stovi kovos 
lauke už liaudies interesus 
visus apskritus metus ir 
visus sezonus, tai finansinė 
apyvarta gana maža.

tal- 
iki 
sa- 
to.

kas.Labai įdomu štai 
Komunistų Partija yra pa
aukojus net $18,000 Vokie
tijos Komunistų Partijai 
jos kovoje prieš hitlerizmą. 
Vokietijos partija 
legališka. Tokia 
parama jai labai 
ga.

yra ne- 
broliška 
reikalin-

. Dar vienas skaitlinių 
žiupsnelis iš Komunistų 
Partijos veiklos. Raportas 
konvencijai sako, kad par
tija jau yra paskleidus tris 
ir pusę miliono prieškari
nių brošiūrų. Daugiausia 
išparduota partijos sekre
toriaus Browderio parašy
tų brošiūrų. Būtent: bro
šiūros “Whose War Is It?”

"•paskleista 415,000 kopijų, 320,000 kopijų.

Talkininkai Galėtų Iš- 
statyt Daugiau Jėgų, 

Negu Vokiečiai
Maskva. — Sovietų dar- 

6o unijų laikraštis “Trud” 
rašo, kad per porą metų 
Francija ir Anglija galėtų 
Nutraukt daugiau kariuo- 
lenės į vakarų frontą ne

gu Vokietija. Talkininkai 
turi kur kas didesnį skai
čių vyrų, kuriuos galėtų 
imt kaip atsargos karei
vius. Po poros metų, Fran
cija ir Anglija taipgi turė
tų daugiau karinių pabūk
lų ir medžiagų negu vokie
čiai, sako “Trud.” Bet 
kininkų komandieriai 
šiol nemokėjo išnaudot 
vo galimybių. Negana
Anglijos ir Franci jos val
džiose ir armijose užima 
svarbias vietas žmąnės, 
kurie andai stojo už Čecho- 
slovakijos atidavimą Hitle
riui. Tie žmonės ir šiandien 
nelabai nori kovot prieš 
nazius, kaip teigia “Trud,” 
Sovietų unijų organas.

600,000 VOKIEČIŲ ŠTUR
MUOSIĄ PRANCŪZUS

Paryžius, birž. 3.—Pran
cūzai patyrė, kad 600 tūks
tančių vokiečių sutelkta Oi- 
se-Aisne-Argonne fronte 
šturmuot Franciją.

London, birž 3. — Anglai 
sako, kad vakar jie nukirtę 
35 vokiečių orlaivius Dun
kirko srityje, o diena pir
miau nušovę žemyn bei su- 
ž'eidę 78 vokiečių orlaivius; 
iš savo pusės gi anglai pra
radę 24 lėktuvus.
brošiūros “Stop the War” 
225,000 kopijų, ir brošiū
ros “Earl Browder Takes 
His Case to the People”—

u/1:'

Vokiečiai Ketina Už
imt Dunkirką per 

Kelias Valandas

New York.— 20 tūkstan- į vice - prezidentus ateinan- 
į žmonių, susirinkę į Ma- 

Json Square Garden sve- 
(tainę sekmadienį, karštai 
lužgyrė Komunistų Partijos 
kandidatus r i n k i m am — 
Earlą Browderj į Jungtinių 
Valstijų prezidentus ir Ja- 
mesą W. Fordą, negrą dar
bininkų vadą, į vice-prezi- 
dentus.

B r o w d e ris, Komunistų 
Partijos generalis sekreto
rius, priimdamas kandida
tūrą, pasmerkė imperialis- 

ivico v angiai/ uuvuinc|tų karą iš vienos ir antros 
priversti sunaikint daug pusės. Abudu kandidatai 
svarbių karinių • medžiagų, pasižadėjo kovot, kad išlai

kyt Jungtines Valstijas nuo 
karo. Jųdviejų kalbos buvo 
skleidžiamos per radio vi
sai šaliai.

Browderis, be kitko, sa
kė: “Komunistų Partija iš
reiškia giliausius įsitikini
mus didžios d a ugumos 
amerikiečių, kai Partija 
šaukia sulaikyt sužinų stū
mimą į karą, kai jinai šau
kia abiem imperialistų aba
zam: ‘Supleškėkite jūs vie
ni ir kiti!’ Mes kalbame už 
žmones, kuomet mes reika
laujame sustabdyt kruviną 
biznį amunicijos ir karo 
pabūklų. Mes kalbame už 
milionus žmonių, kada mes 
ryžtai užreiškiame: Menkės 
neis jums talkon!’”

Komunistų kandidatas į 
vice-prezidentus James W. 
Ford kalbėjo už negrų ly
gybę su baltaisiais darbuo
se, politikoj ir visuomenėj 
ir pareiškė:

Daug mūsiškių buvo už
mušta ir sužeista. Bet mū
sų kariuomenė Įgijo patyri
mu ir pasitikėjimo, ir vo
kiečiai nepasiekė savo vy
riausio tikslo, kuris buvo 
apsupt ir sunaikint talki
ninkų armijas šiaurėje.”

Amerika Išsiuntė dar 
Šimtus Orlaivių Ang

lijai ir Francijai
New York. — Praeitos 

savaitės pabaigoj prekinis 
Anglijos laivas išsivežė iš 
čia šimtą naujoviškų di
džiulių bombinių orlaivių, 
Kiekvienas iš tų orlaivių 
kaštuoja po $325,000. Lai
vas taipgi išsigabeno 150 
orlaivinių motorų.

Sekmadienį ir pirmadie
nį laivais iš New Yorko 
prieplaukų išsiųsta Angli
jai ir Francijai dar 300 ka
rinių lėktuvų.

ITALAI SAKO, KAD JIE 
TURĖSIĄ KARIAUT

Roma, birž. 3. — Italijos 
laikraščiai skelbia, kad ji
nai turės kariaut prieš An
gliją ir Franci ją, , nes to, 
girdi, reikalauja Italijos 
garbė kaip didžios valsty
bės, ir italų reikalai.

Italija atidėjo neribotam 
laikui tarptautinę savo pa
rodą.

Mussolinio laikraštis “Po- 
polo d’Italia” pajuokia Am
erikos kareivius kaip “pik- 
nikierius.” Sako, kad Ame
rikos armija menkai tegalė
tų padėt talkininkams; ir 
tvirtina, kad vokiečių orlai
viai smigikai ir greitieji 
torpediniai laivukai sunai
kintų Amerikos karo laivy
ną, jeigu jis plauktų talkon 
Anglijai ir Francijai. Italai 
taipgi primena Amerikai 
stiprų Japonijos karo lai
vyną.

šį antradienį Mussolinis 
kalbėsis su savo Didžiąja 
Taryba, apie Italijos planus 

bei intencijas šiame kare.

EARL BROWDER, Komu
nistų Partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų prezi

dentus.
“Komunistų Partija yra 

geriausia gynėja mano tau
tos, Amerikos negrų; jinai 
ištikimiausias mūsų čam- 
pionas.”

Browderis vėl Išrinktas 
Komunistų Partijos 

Sekretorium
Vien uoliktas suvažiavi

mas Amerikos Komunistų 
Partijos penktadienį nomL 
navo Earlą Browderj kan
didatu į Jungtinių Valstijų 
prezidentus ir J. W. Fordą

tiems rinkimams.
Suvažiavimas včl vienbal

siai išrinko Earlą Browderj 
generaliu Kom. Partijos 
sekretorium ir Wm. Z. Fos- 
terį jos pirmininku. Be to, 
išrinkta kiti 15 narių Par
tijos Nacionalio Komiteto.

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
PLATFORMA RIN

KIMAM
Komunistų Partijos visa- 

šališkas suvažiavimas priė
mė reikalavimų platformą 
prezidentiniams rinkimams. 
Tarp kitko, platforma sako:

Šalin nagus nuo Lotynų 
Amerikos, Chinijos ir nuo 
Holandiškos Vakarinės In
dijos! Tuojau visiškai pa- 
liuosuot Filipinus ir Puerto 
Rico. Išlaikyt Ameriką nuo 
karo.

Įvest 30 valandų darbo 
savaitę ir pridėt algų dar
bininkam; lygiai mokėt, už 
lygų darbą vyrams ir mo
terims, baltiesiems, ir neg
rams. Panaikint vaikų dar
bą. Praplatint WPA dar
bus, kad juose galėtų dirbt 
bent 3 milionai bedarbių, 
unijinėmis algomis.

Įvest pensiją po 60 dole
rių per mėnesį visiem už- 
baigusiem 60 metų am
žiaus. Praplatint ir page
rint bedarbių apdraudą, 
kad jinai apimtų ir farmų 
darbininkus. Užtikrint že
mę tiem, kurie ją dirba; 
duot farmeriam tinkamos 
paramos.

Traukt teisman trustus 
už pelnagrobystę, už darbą 
įstatymų laužymą, už taksų 
vengimą ir atimt visus ka
rinius pelnus iš jų.

Užtikrint nevaržomą lais
vę žodžio, susirinki mų, 
spaudos ir radio, ir teisę 
darbininkam laisvai orga
nizuotis ir streikuot. Sus
tabdyt traukimą unijų į 
teismą pagal prieš-trusti- 
nius -įstatymus. Panaikint 
negrų lynčiavimus. Neka- 
reivint jaunuolių CCC dar
bų stovyklose.

Sustabdyt Amerikoje 
kurstymus prieš Sovietų 
Sąjungą, o išvien su Sovie
tais darbuotis už taiką, ir 
taip toliau.

Berlin, birž. 3. — Vokie
čiai užėmė miestą Nieu- 
portą ir miestelį Adinker- 
ke, Belgijos pajūryje, ir 
Ghyvelde miestelį, šiaurinė
je Francijoje, ir pasiekė 
punktus tik už 3 mylių nuo 
Dunkirko (Dunkerque), pa
skutinės talkininkų prie
plaukos šiaurinėje Franci
joje.

Užimt jiem Dunkirką tai 
esą jau tiktai kelių valan
dų klausimas, sako vokiečių 
komanda.

Talkininkai iki šiol labai 
sutrukdė vokiečius tuomi, 
kad anglai - francūzai ati
darė kanalų vartus ir pra- 
ardė jų pylimus; tokiu bū
du jie užliejo vandeniu 300 
ketvirtainių mylių plotą į 
pietus ir rytus nuo Dunkir
ko. Tuom užliejimu talki
ninkai sustabdė vokiečių 
tankus; ir vokiečių karei
viai turėjo kovot brisdami 
per vandenį, dažnai iki pa
žastų, v

Vokiečių Skelbiami 
Laimėjimai

Vokiečių komanda prane
ša, kad diena pirmiau jie 
suėmė 200 anglų kanuolių 
netoli Dunkirko; sunaikino

58 talkininkų orlaivius, o iš 
savo pusės prarado 15; nus
kandino orlaivių bombo
mis 4 karinius anglų - fran
cūzų laivus ir 11 kareivinių, 
transporto laivų, kuriais 
talkininkai stengėsi pabėgt 
iš Dunkirko srities į Angli
ją; rimtai sužeidė 14 kari
nių Anglijos - Francijos 
laivų ir 48-nis keleivinius- 
prekinius laivus. O greita 
motorinė vokiečių valtis 
torpedavo ir paskandino 
vieną priešo laivą, 4,000 to
nų įtalpos. Be to, vokiečių 
orlaiviai sudaužė bei apvo
žė daugelį talkininkų val
čių, kuriomis anglai - fran
cūzai plaukė į savo laivus 
toliau nuo kranto.

V o k i e č ių bombininkai, 
submarinai ir greitieji mo
torlaiviai paskandino ke
lias anglų - francūzų divi
zijas, bemėginant šiem per
sikelt laivais iš Dunkirko į 
Angliją.

Vokiečių kanuolės ir or
laiviai taipgi išžudė daugį 
talkininkų karių, kurie, ap
sikasę pajūrio smėliu, lau
kė progos susėst į laivus ir 
plaukt į Angliją. Taip skel
bė vokiečių komanda.

Vokiečiai Suėmę 350,000 
Talkininky Flandrijoje

Berlin, birž. 3. — Vokie
čių komanda teigia, kad vo
kiečiai vien tik Flandrijoj, 
šiaurrytiniame Franc ijos 
kampe, suėmė 350,000 an
glų ir francūzų kariuome
nes Į nelaisvę. Pasak vokie
čių, tai dar 100,000 talki
ninkų armijos liekasi vokie
čių apsupta palei jūrą 
Flandrijoj.

Suimtas Amerikos At
stovybes Narys Londo
ne Kaip Nazių Šnipas
London. — Anglų valdžia 

areštavo Amerikos ambasa
dos sekretorių Tylerį Ken
tą kaip Vokietijos agentą. 
Amerikos ambasadorius 
J. P. Kennedy paleido jį iš 
tarnybos dar pirm arešto. 
Anglų vyriausybė sako, jog 
Kennedy padėjo susekt T. 
Kentą kaip vokiečių šnipą-.

T. Kent pirmiau buvo se
kretorius Amerikos amba
sados Maskvoje.

TALKININKAI SIŪLO ITA
LIJAI NUOLAIDAS

London, birž. 3. — Anglų 
vyriausybė sutiktų duot 
Italijai nuolaidų, jeigu Ita
lija neitų karan prieš talki
ninkus. Sako, kad anglai 
patenkintų “teisėtus” italų 
reikalavimus kas liečia ko
lonijas.

Pranešama, kad Francija 
užleistų Italijai Jibuti mies
tą su prieplauka Rytinėje 
Afrikoje, jei Italija susilai
kytų nuo karo.

Anglija bijo, kad Italijos 
armija staiga neužpultų 
Egipto, anglų pusiau-kolo- 
nijos.

Italai sutelkė dideles ka
ro jėgas į savo koloniją Li
biją, kuri rubežiuojasi su 
Egiptu.

ORAS. — Šilta, dalinai 
apsiniaukę.

Atsiusti į Lietuvą 
Lenkintojai Grąžina
mi Atgal j Lenkiją

Kaunas, geg. 31. — Lie
tuvos ministeris pirminin
kas Merkys seime pareiškė, 
kad atbunda lietuviškumas 
plačiose vilniečių miniose. 
Lietuvos vyriausybė užde
da drausmę atėjūnams iš 
Lenkijos.

Iki šiol surašyta 26 tūks
tančiai karo atbėgėlių ir 
80,000 tyčia atkeltų iš Len
kijos asmenų lenkint lietu
vius. Lietuvos valdžia grą
žina juos atgal į Lenkiją, 
bet grąžindama vadovauja
si taisyklėmis žmoniškumo 
ir tarptautinių teisių.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
BOMBARDAVO PARYŽIŲ
Paryžius, birž. 3. — 155 

vokiečių orlaiviai šešiomis 
bangomis bombardavo va
karinius Paryžiaus prie
miesčius. Neoficialiai pra
nešama, kad užmušė 35 
žmones. Sakoma, kad fran
cūzai nukirtę 6 vokiečių or
laivius.

Vakar vokiečių lėktuvai 
vėl bombardavo Lyoną ir 
kitus miestus pietinėje 
Francijoje. Francūzų lėktu
vai užtat bombardavo vo
kiečių miestus Ruhr kraš
te.

London. — Darbininkai 
ginklų ir amunicijos fabri
kuose Anglijoj turi dirbti 
jau po 11 valandų ir pusę 
per dieną visas septynias 
dienas savaitėj.
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Rašytojų ir Švietėjų Balsas
Apie 25 Amerikos rašytojai, profeso- 

riai-švietėjai ir visuomenininkai parašė 
atvirą laišką Jungtinių Valstijų kongre
sui, raginantį atmesti tuos pasimojimus, 

.... kurie yra daromi prieš nepiliečius šio 
krašto gyventojus. Pasirašiusiųjų prie
šakyj stovi dr. Charles A. Beard, žymus 

- • istorikas-rašytojas. Laiške reiškiamas 
protestas prieš administracijos pastan
gas pavesti imigrantų reikalus tvarkyti 
teisingumo departmentui. Iki šiol tuo 
dalyku užsiėmė darbo departmentas.

Pasirašytojai po šiuo laišku reiškia 
baimės, kad teisingumo departmentas 
nepakartotų tų savo žygių, kokius pa- 

. darė Palmeris 1920 metais,—negarbin- 
■' gų žygių, kenkiančių visam mūsų kraš

tui.
Būtų gerai, kad ir daugiau atsirastų 

10 tokių žmonių, ginančių Amerikos garbę, 
ginančių pagrindines Teisių Biliuje pa
reikštas civilines Amerikos žmonių lais- 
ves.

Ragina Nepasiduoti Karo 
Propagandai

*■- P-nas Z. Jankauskas rašo “Vienybėje” 
r * straipsnį apie karo propagandą, kuri 

šiuo metu yra varoma Jungtinėse Vals
tijose. “Tačiau,” rašo jis, “reikia tikėtis, 
kad jei spauda ir žmonės nepasiduos ka
ro propagandos įtekmei, tai vis vien rei- 

£ /kia manyti, kad pastarųjų bus viršus.” 
•' Jaunimą gali užagituoti, užmasinti tie 

karo propagandistai, nurodo jis, “o sykį 
' ' pakliuvus, vargu iš armijos pasprukti.” 

P-nas Z. Jankauskas todėl ragina:
“Taigi pakol atviras masinimas dar 

? 'nepasireiškia, dabar laikas prieš karą su 
ž propaganda kovoti. Todėl laikykimės 

stipriai ir nepasiduokime lengvai pro- 
pagąndai.”

Teisingai pasakyta!■p- .. ... . "
Gyvenimas Kalba už Mus

Prieš virš metus laiko Hitleris pasakė 
kalbą, o tuojau po to Vokietija ir Ita
lija pasirašė karinę sutartį. Tai buvo 
dideli įvykiai, bet. kapitalistai ir men
ševikai svietui įkalbinėjo, būk tai nepa- 
keičią situacijos, būk,jot, tuojau Hitle

Amerika ir Sovietai
Nepaisant, kiek Amerikos kapitalistai 

yra nedraugiški linkui Sovietų Sąjungos, 
kiek čia buvo paskleista melų prieš So
vietus, visvien dažniau girdisi balsų, 
kad Sovietų Sąjunga ir Jungtinės Vals
tijos galėtų bendradarbiauti tarptauti
nėj dirvoj.

Tai būtų naudinga abiems šalims. Tą 
kietai pabrėžė ir ponas Thomas L. Har
ris, sekretorius Amerikos Tarybos Ge
resniems Santykiams Palaikyti su Sovie
tų Sąjunga bankiete Biltmore viešbutyj, 
New Yorke. Ten buvo daug žymių sve
čių, jų tarpe šiaurių tyrinėtojas Vilhjal- 
mur Stefensson, Dr. Max Yargan; pro
fesorius D. Brewster; profesorius H. 
W. L. Dana; Dr. D. Douglas ir daugelis 
kitų. Susirinkimas priėmė rezoliuciją ir 
pasiuntė prezidentui Rooseveltui reika
laujant, kad šiose pasaulio katastrofos 
sąlygose Jungtinės Valstijos su Sovietų 
Sąjunga glaudžiau bendradarbiautų.

Žinoma, tas daug pagelbėtų greičiau 
baigti baisų karą, tą žmonijos skerdynę, 
suvaldytų pasaulinius imperialistus nuo 
tolimesnio* karo plėtimosi.

Kiekvienam aišku, kad jeigu Jungt. 
Valstijos bendradarbiautų su Sovietų 
Sąjunga, tai išnyktų karo plėtimo pavo
jus Tolimuose Rytuose. Dabar gi, kaip 
tik ten didžiausias Amerikai karo pavo
jus, nes Japonija ruošiasi imti turtingą
sias Holandijos kolonijas—Rytų Indijas, 
o tas privestų prie susikirtimo su Ame
rika. Jeigu Japonija matytų tarp Ame
rikos ir Sovietų draugiškesnius santy
kius, tai jokiame atsitikime ji to neda
rytų. ___________

Tai Baisus Buvo Pasitraukimas
Korespondentas, kuris matė, kaip an

glai traukėsi iš Franci jos prieplaukos 
Boulogne, iš Londono rašo, kad tai bu
vo baisus pasitraukimas po pekliška vo
kiečių ugnimi. Ant prieplaukos užgulė 
vokiečių tankai, mechanizuotos jėgos, 
mechanizuota artilerįja ir iš oro užpuo
lė'apie 60 lėktuvų, kurie bombardavo ir 
iš kulkasvaidžių sėjo mirtį. Prieplauką 
gynė apie dešimts Anglijos karo laivų 
—naikintojų.

Tai Jie Apginklavo Hitlerį
Dreba Anglija ir Francija prieš Hit

lerio karinę galybę. O kas už tai atsako, 
jeigu ne jos pačios? Tai jos visaip pa
taikavo per metų eilę, kol Vokietija ap
siginklavo nuo galvos iki kojų!

Užtenka priminti tik tokį atsitikimą, 
kaip Čechoslovakijos išdavimą. Pagalvo
kite: Anglijos—Chamberlainas; Franci-
jos—Daladier; Vokietijos—Hitleris ir 
Jtalijos—Mussolinis suvažiavo į Muni- 
chą ir nutarė sumėsinėti Čechoslovakiją!

ris puls Sovietų Sąjungą, o Anglija ir 
į Francija galės tik rankas trinti iš 
- > džiaugsmo. Sovietai gi numatė kitą 

kryptį. Sovietų Komunistų Partijos or
ganas “Pravda” iš gegužės 11 d., 1939 

°" metais, apie tai rašė:
“Paskutinėmis savaitėmis atsitiko įvy- 

I* kiai, kurie pamatiniai pakeičia padėtį 
L,. Europoj. Pirmoj vietoj mes turime min- 
v . tyj Hitlerio sakytą kalbą Reichstage, ir 

antroj—Vokietijos - Italijos politinę ir 
karinę sutartį. Politiniai Vakarų Euro- 
pos veikėjai paprastai įrodinėja, būk tie- 

L du įvykiai neįnešė jokių Europoj pakai
tų. Žinoma, tai netiesa. Dar daugiau, tai 

7 .—melas, nes tokis dalykų aiškinimas tu- 
| ri tikslą apgauti visuomenę. Tikrumoj, 
T.’ tiedu įvykiai pablogino dalykų stovį.”

Ir “Pravda” toliau įrodinėjo, kad Hit
leris savo kalboj paskelbė, jog daugiau

Francija turėjo sutartį, pagal ^kurią 
garantavo Čechoslovakijos rubežių ne- 
paliečiamybę. Ir jos net nepašaukė į tą 
konferenciją Čechoslovakijos, — tiesiai 
nepriėmė jos atstovo, kada tas siūlėsi, 
nors be balso pabūti. Sovietų Sąjunga 
turėjo su Čechoslovakiją sutartį, pagal 
kurią Sovietai galėjo ateiti Čechoslova- 
kijai į pagalbą, jeigu ją gins Francija. 
Bet Francija ir Anglija visai nekvietė 
Sovietų, nes žinojo, kad Sovietai nesu
tiks su jų planais.

Na, ir to pasekmėj Čechoslovakijos iš
davikiška valdžia kapituliavo. Šalis nus
tojo savo nepriklausomybės. Vokietijai 
be jokių mūšių teko jos tvirtumos, ku
rios buvo pabūdavo tos pagal Franci jos 
Maginot Linijos planą. Vokiečiai inži
nieriai išstudijavo tuos fortus ir daug 
sužinojo apie Francijos apsigynimo for
tus.

jis nesiskaitys su Anglija karo laivynų 
reikale, statys tokį laivyną, kokį matys 

į' • reikalą. Ir antra, jis panaikino nepuoli- 
F" mo sutartį su Lenkija ir tuo paliko sau 

liuesas rankas veikti prieš Lenkiją.
; • Kas dėl politinės-karinės sutarties su 

ft Italija, tai abi tos šalys veiks išvien sa-
vo tikslo pasiekimui. Ir ten pat buvo 

S nurodyta, kad Europa labai greitai ar- 
- tinasi prie karo.

— Kaip matome, ilgai nereikėjo laukti, 
įvykiai vertėsi‘kūliais ir--už trijų mene-*

-i ■ » s. / ,\v.
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Vokietijai teko galinga Čechoslovaki
jos karo industrija, kuri gamina puikius 
šautuvus, kulkasvaidžius, kato lėktuvus, 
kanuoles, tankus ir kitus ginklus.

Vokietijai teko ir gatavų ginklų kal
nai, kaip tai: 1,500 karo lėktuvų; 500 
priešlėktuvinių patrankų; 2,175 kanuo-; 
lės; 785 apkasų kanuoles; 500 tankų; 
1,900,000 šautuvų; 3,000,000 kanuolių 
sviedinių; 1,000,000,000 kulkasvaidžių ir 
šautuvų patronų ir daug kitų ginklų ir 
amunicijos.

Dabar tą viską Vokietija naudoja 
prieš Franci ją ir Angliją, kurių kreiva 
politika Čechoslovakiją pražudė ir Vo
kietiją- stipriau apginklavo. ’

Hitlerio Kavalierius—Penktasis Kolonistas? Tai buvo liepos men'. 30 d., 1938, 
kai Vokietijos konsulas Detroite, Fritz Hailer, apdovanojo Henry Fordą, auto
mobilių pramonės karalių, Vokietijos Aro Ordinu. Dabai- automobilių darbi
ninkų unijos prezidentas Thomas klausia,, ar tokis žmogus, kaip Fordas, ga

lėtų rūpintis Amerikos apginklavimu nuo Hitlerio?

Norvegija užima 5-12 vi
sos Skandinavijos, arba 
324,000 kv. km., nes visa 
Skandinavija turi 770,000 
kv. km. Pakraščių ilgis apie 
3,400 km. su salomis 19,- 
300 km. Pakraščiuose daug 
salų, Šerų ir fijordų, kurių 
dalis įsigraužusi gilumon 
per 100 ir net 180,km.

Norvegija gana kalnuo
tas kraštas, nes vid. pakilęs 
nuo jūrų 490 m. ketvirta 
dalis virš 500 m., aštunta 
dalis virš 1000 m. Didžiau
sia aukštuma Glitertind 
2481 m. Krantai statūs.

Gyventojų yra 2 mil. 800,- 
000, arba 9 gyv:' kv. km. 
Tirščiausia gyvenama slė
niuose prie Oslo, Dronthei- 
mo ir Hardangerio fijorde. 
Kaimuose gyvena *70%, 
miestuose 30%.

Klimatas, palyginti 
švelnus, nes Golfo srovė at
gabena didžiules šilto van
dens sroves, kurios sausio 
mėn. vidutinę temperatūrą 
pakelia ligi 0°. Kalnuose, 
ypač toliau nuo jūros, tem
peratūros svyravimai dide
li.

Dėl didelių audrų tik vi
durinėje Norvegijoje auga 
miškai. Atskiros medžių 
veislės, kaip ir javai, pasie
kia tolimą šiaurę. Mažai ap
gyvento krašto miškuose 
pilna laukinių žvėrių ir 
paukščių.

Pietuose svarbiausias 
ūkininkų sėjamas javas yra 
rugiai, šiaurėje miežiai. Že
mė bloga, nes giliau uola. 
70% Norvegijos žemės yra 
nenaudingi akmenynai ir 
tik 2.1% kv. km. naudoja
mos žemės ūkiui, arba 6707 
kv. km. Ūkiai smulkūs, 
virš 242,000 ūkininkų turi 
po 4 ha.

Miškai užima 25% viso 
ploto, arba 7.5 mil. ha, ku
rių 5.5 mil. tenka spygliuo
čiams ir 2 mal. ha lapuo- 
čiams, kurių didesnę dalį 
sudaro beržas. Geriausi miš
kai pietų rytuose. Per miš
kingas vietas teka sraunūs 
upeliai, kuriais kasmet iš- 
plukdoma 24 mil. št. spyg
liuočių medžių.

Nuo 1850-75 m. Norvegi
joje pradėta skatinti gyvu
lininkystė. Galvijų yra 1, 
229,000, arklių 182,000, 
kiaulių 295,000, avių 1,335,- 
000, ožkų 3,244,000, spar
nuočių 2,990,000, sidabrinių 
lapių 65,000.

Krašte daug gyventojų 
verčiasi žvejyba ir medžiok
le. Už nukautus lokius, vil
kus, elnius ir tt. mokamos 
premijos. Medžioklė per 
metus duoda 5 mil. kronų 
pajamų. • • Žvejyba • užsiima

120,000 gyv. Sąlygos žvejy
bai, geros, nes netoli-šiltoji 
Golfo srovė, šaltoji Arktikos 
srovė ir tinkamas jūrų dug
nas. Iš žuvų gaminami rie
balai, konservai, silkės ir 
žuvų miltai gyvulių paša
rui.

Anglies Norvegija turi 
tik Špicbergene. Yra gele
žies ir sieros rūdos. Seniau 
buvo sidabro, vario ir nike
lio. Pramonei energijos šal
tinį sudaro hidroelektrinės 
stotys, bendro galingumo 15 
mil. a. j. Elektros energija 
naudojama medžio pramo
nei, eįektrochemijai (pav. 
Norvegijos salietra) ir elek- 
trometalurgijai. Be to, yra 
cemento fabrikų, laivų sta
tybos b-vių.

Norvegijos prekybos lai
vynas savo dydžiu yra ket
virtas, pasaulyje, iš viso 2,- 
953 laivai bruto tonažo 3,- 
830,000. Didžiausi Uostai 
yra Oslo (249,688 gyv.), 
Bergenas (98,546 gyv.) ir 
Narvikas. Geležinkelių yra 
3,835 km. Oslo turi aerodro
mą.

Norvegams reikia maisto 
ir žaliavų, kurių jie atsive
ža iš užsienio. Užsienin gi 
išveža žvejybos, medžioklės, 
miškų ir pramonės produk
tus. 484 mil. kronų per me
tus uždirba norvegų laivai.

Norvegai išveža popierio 
(172 mil. kr.), žuvų miltų 
(152 mil. kr.), rūdų (80 
mil. kr.), metalų (79.5 mil. 
kr.), riebalų (39.7 mil. kr.), 
medžio (36.4 mil. kr.), mi
neralinių medžiagų (34.4 
mil. kr.) laivų, mašinų 
(27.3 mil. kr.). Patys įsive
ža: mašinų, laivų (290 mil. 
kr.), siūlų ir tekstilės pre
kių (144 mil. kr.), mineral, 
medžiagų (110 mil. kr.), 
javų (73 mil. kr.), riebalų, 
aliejų, gumos (60 mil. kr.), 
metalų (54.7 mil. kr.), mi
neral. fabrikatų (54.7 mil. 
kr.), kolonialinių prekių 
(52.9 mil. kr.), vaisių, dar
žovių (40 mil. kr.), rūdų 
(32 mil. kr.). Didžiausia 
prekyba yra su Anglija, Vo
kietija ir J. A. V. 33.2%;

Žemės ir miškų ūkyje 
dirba 33.2% gyv., žvejyboje 
6.1%, . pramonėje 28.8%, 
prekyboje 18.1% gyventojų.

Norvegijos parlamentas 
renkamas 3 metams. Renka 
23 m. vyrai ir moterys. At
stovais gMi būti virš 30 m. 
amžiaus. Atstovų yra 150. 
Stortingas susirenka kas
met sausio mėn. ir ketvirta
dalį savo narių išrenka į 
aukšt. rūmus, o likę sudaro 
žem. rūmus. Aukštieji rū
mai^ svarsto tik žem. rūmų

priimtus įstatymus. Finan
sus ir vyriausybę kontro
liuoja žem. rūmai. Atsira
dus nuomonių skirtumui, 
posėdžiauja abeji rūmai 
kartu. Vyriausybė atsakin
ga prieš parlamentą.

Norvegija — konstitucinė 
monarchija. Karaliaus pa
reigos daugiau reprezenta
cinės: priimti užsienio at
stovus, paskaityti sosto kal
bas ir pasirašyti įstatymus. 
Sprendžiamos galios kara
lius neturi. Šiuo metu Nor-

vegijoje karaliauja Haako- 
nas VII.

Vėliava yra raudoname 
dugne karūnuotas auksinis 
liūtas. Karo vėliava raudo- 
ha su gulsčiu mėlynu kry
žiumi.

Mokslas privalomas nuo 
7—14 m. miestuose, o kai
muose nuo 8—15 m. Nuoša
lesnėse vietose mokyklą lan
koma kas antrą dieną, arba 
vien vasarą. Yra nemaža 
žemės ūkio, prekybos, jūri
ninkystės ir mašinistų spe- 
cialinių mokyklų. Mokyto
jus ruošia 13 seminarijų. 
Oslo universitetas turi 3,000 
studentų. ’

Norvegų spauda gana di
delė. Vien Oslo išeina 12 
dienraščių, provincijoje 80. 
Viso laikraščių bus apie 
1100, bendro tiražo 1 mik 
egz.

Socialinis klausimas Nor
vegijoje sutvarkytas pavyz
dingai. Įvestas draudimas 
ligoje, draudimas senatvėje, 
nedarbo atveju.

Kooperatinis judėjimas 
taip pat gan žymus.

Kariuomenėje reikia tar
nauti 47 d. auto rinktinėje, 
60 d. pėstininkuose, 90 d. 
artilerijoje, 120 d. aviacijo
je. Pakartotini pratimai 
daromi du kartus. 24 d. Tai
gi, norvegų kariuomenė pa
naši į miliciją. Jos yra 6 di-
vizijos, arba 16 pėst. pulkų, 
3 kavalerijos pulkai, 3 
lengv. art. pulkai su 24 ba-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

580 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

GŪŽYS
Drauge gydytojau, meldžiu 

patarimo per “Laisvę.” Esu 
moteris 37 metų, 5 pėdų ir 
arti 7 colių ūgio, 157 svarų. 
Esu bedarbė.

Kokie 6 mėnesiai aš paste
bėjau, kad man vienoj pusėj 
kaklo lyg brinksta. Tai yra 
kairėj pusėj žemiau Adomo 
obuolio, pagal raktakaulį. li
tas guzas vis eina didyn. Iš 
karto neskaudėjo, bet vėliau 
pradėjo skaudėti. Ir palikau 
labai nervuota. Jei kiek pasi
skubinu, ką veikdama, tai la
bai užraustu ir pradedu dre
bėti. Kai pras šaltas, tai 
man labai sunku kvėpuoti. 
Arba kai einu greičiau, ro
dos, mane kas dusina, už kak
lo suėmęs. Rankos ir kojos 
skauda ir galvą. Nuolat pa
vargusi ir nieko nenoriu.

Prieš kokius 3 mėnesius aš 
nuėjau į ligoninės kliniką. 
Gydytojai man pripažino gū
žį' (goiterį). Darė kraujo ir 
kvėpavimo tyrimą. Jau po 
visarą, tam tyrimui aš pasa
kiau, kad aš imdavau po vie
na laša jodino kas antra die
na, kai aš pastebėjau tą gū
žį augant. Gydytojas labai 
supyko. Sako: dabar visas ty
rimas yra už dyka, negeras. 
Antras gydytojas sakė, kad 
gal man auga votis ant kak- 
linės liaukos. Abejoja, ar rei
kės pjauti.

Man jie davė gyduolių, nuo 
kurių labai mane ima miegas. 
Miegu po 11, po 12 valandų. 
Ir visas mano kūnas miega. 
Lytiškai jaučiuos, kaip išro
myta. Man liepė užsilaikyti 
labai ramiai. Sako, gūžys man 
paeina nuo didelio susijaudi
nimo ir bėdų.

Aš nejaučiu geriau. Tas 
gūžys pamažu eina didyn. Jei 
nors kiek supykstu ar susiner
vuoju, tai man labai pradeda 
skaudėti tą guzą.

ATSAKYMAS

Jums darė klinikoj tą ty
rimą jau kokie 3 mėnesiai. 
Ir, kad gydytojas užpyko, 
kam nepasakėt apie iodino 
ėmimą, *tai štai dėl ko. Tas

nereiškia^ kad po lašą iSmno 
vartojimas kas antra’ diena
Jums blogiau padarė. Ne.
Visai ne. Da ir atbulai. Ga-
lėjo kiek padėti. -Gūžiai daž
nai ir pradeda augti dėl sto
kos iodino maiste. Jei perma- 
žai valgai žuvų ar šiaip kokio 
jūrų maisto, tai permažai gau
ni iodino, kurio būtinai rei
kia skydinei liaukai, kad ji 
galėtų normaliai veikti.

Ant Jūsų gydytojas supyko 
dėl to, kad, kaip ir jis pats 
pasakė, dabar nebetikęs tas 
tyrimas. Matot, kai imi iodi
no, tai pakinta skydinės liau
kos veikimas. Pakinta tada 
medžiagų kaitos eiga organiz
me. O tai pasireiškia širdies 
smarkesniu mušimu, greites
niu pulsu ir kvėpavimu. Ir 
tai nurodo tas tyrimas (bas
ai metabolism test).

Tai nesvarbu, kad tas gydy
tojas tuo momentu kiek pyk
telėjo. Svarbu, kaip Jums da
bar yra ir kas Jums bus da
roma. Jūs, beje, neminėjote, 
ar daug Jūs nustojot svorio, 
ar labai pasidarėt lengva, 
menka. Jei ne, tai nėra taip 
jau labai Jums bloga.

Matot, gūžių esti visokių. 
Yra labai nuodingų — toxic 
goitre — bet yra nenuodingų, 
nors būtų ir dideli. Pats sa
vaime guzas da nieko nereiš
kia. Guzo gali ir nebūti, bet 
gūžys, kad ir visai mažutis, 
gali būti labai nuodingas.

Gal Jūs vely ir vėl nueiki
te į kliniką, geriau į kokią 
kitą. Tegul da kartą Jums 
padarys tyrimą. O ten jau 
lengviau bus išspręsti gydymo 
būdą. Tuo tarpu aš Jums bent 
tiek patariu: vartokite dau
giau vitamino A, daugiau. 
sviesto, grietinės, pieno, kiau
šinių sųrio, kepenų, taipgi 
geltonos spalvos vaisių ir šak
niavaisių — apelsinų, saldžių
jų bulvių, javinio grūdo val
gių, — kame yra vitamino A. 
Šis vitaminas mažina gūžio 
nuodingumą. Jei da prie to 
bus gero poilsio, malonios 
nuotaikos ir namų aplinkos, 
tai bus gal galima apseiti ir 
be operacijos.
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LITHUANIAN-AMERICAN CHORUSES 
TO COME TO NEW YORK IN AUG.

FOR THE L. M. S. SONG FESTIVAL
BROOKLYN, N. Y. — Special plans for the Lithuanian Art 

League’s convention to be held here August 30-31 were announc
ed by the L.M.S. Convention and Song Festival Committee this 
week. For two convention days in which to review and plan the 
work of Lithuanian choral and art groups throughout the coun
try, the committee arranged a®---------------------------------------
program which will tackle all methods for improving work dis- 
fields of Lithuanian cultural work. ! cussed.

Song Festival on Saturday
Special attention will be devoted Evening

to Lithuanian drama, music and cul- On the evening of August 31 a 
turai activity during the sessions on ' special Song Festival will be held at 
Friday and Saturday. which all the choruses coming from

Recognized leaders in each field,, all parts of the country will sing, 
both Lithuanian and of other na-1 Each chorus will have the chance 
tionalities, will speak to the dele-į to show what it has accomplished in 
gates and members of the various, the way of song and music. And 
choruses. į each group will be able to see what

The activity of the L. M. S. Lith-' others are capable of doing, and 
uanian choruses will be reviewed, thus return to their cities with new 
their problems analyzed and new ideas and new working methods.

WHAT AMERICAN YOUNG PEOPLE 
HAVE TO SAY ABOUT JOBS

WE, the youth of America, want 
jobs, not guns, work not war, 
overalls not uniforms. We declare 

that the first line of defense in our 
country must be the protection and 
the extension of the democratic 
rights of our people and a guarantee 
of security for all. 5 million young 
people in our country are out of 
work.

Here in our own city more than 
half of our youth are out of work 
and a large portion have never had 
a job. The unemployed youth of 
New York have shown patience in 
the long wait for employment. They 
say and we say with them the time 
has come for action. We do not wish 
to begin life at forty or to end it 
at twenty.

We demand the immediate passage 
of the American Youth Act which 
would provide every young person 
with an opportunity for education, 
training and jobs. We protest the 
continued practice of discrimination 
in employment against the Negro, 
Jewish, Italian and other minority 
groups, particularly as practiced and 
fostered by governmental agencies 
operated and supported by taxation 
on all the people.

We pledge our wholehearted sup
port to the program for Old-Age 
pensions, and the efforts of organ
ized labor to install the 30 hour 
week without the reduction of 
wages. 

-• - *—I-- r— .
We want a constructive life for 

American youth, a life with a fu
ture. We want to exercise our in
alienable rights to life, liberty, and 
the pursuit of happiness. We pro
pose, therefore, that the Congress

of New York Youth, take the 
following steps to guarantee jobs 
and peace for New York Youth.

1. We urge the immediate printing 
of a petition to bear the slogan 
“Pass the American Youth Act; 
Keep America out of War. We pro-, 
pose that a campaign be launched 
to secure 200,000 signatures on these 
petitions thr ough the summer 
months.

2. We urge, as part of the same 
campaign, that 100,000 buttons be 
made for sale bearing the slogan 
“Pass the AYA, NOW.”

3. We propose that the Congress 
undertake to spread information 
about the American Youth Act 
through the sale of 50,000 of the 
pamphlet “Here is a job for you” 
by Joseph Cadden, to be sold during 
this two” months compaign.

4. As an immediate testimonial to 
youth and labor unity on a program 
of jobs and peace, we propose that 
a joint youth and labor pamphlet be 
printed to the extent of 100,000 
copies for sale at a penny a piece.

5. We propose as the highlight of 
this campaign, the largest and most 
dramatic effort to be undertaken by 
New York Youth during the sum
mer months:

A City-wide demonstration in City 
Hall park during the summer, this 
demonstration will take the form of 
a march and caravan parade from 
each community and by each orga
nization through the various tho
roughfares of. New York converging 
on City Hall, to present our de
mands for jobs and peace to the city 
fathers.

Wrestling: Some Call 
It a Great Sport

According to some Massachusetts 
professors, M. Maurice Tillet, a 
Frenchman visiting this country pro
fessionally, is a throwback in ap
pearance to an earlier man, Pithe
canthropus Erectus.

M. Tillet is unusual indeed, to 
gaze upon. He is five feet eight, and 
weighs 276 pounds. His bony, re
ceding brow, Jutting jaw, huge nose 
and lips, and ponderous upper body 
weigh heavily on his stubby legs. 
And he Is strong. M. Tillet can 
yank a locomotive down the tracks 
or move a boxcar when In the 
mood.

The professorial verdict on M. 
Tillet caused great satisfaction in 
his profession. It gave things a fillip. 
M. Tillet grapples, but not pour le 
sport. He’s a pro grunt and groaner 
known as The Angel (because he 

’ doesn’t look like one). Fans who are 
Jaded with the usual artificial 

- freaks of the rassling mill have been 
shelling out to see The Angel.

It’s pathetic to watch The Angel 
In action. The professors found that 
The Angel was a man of at least 
average intelligence. But his hand
ler’s don’t want the fans to know 
that. Consequently, he is built up as 
a ferociously atavistic human bull. 
It’s hard to recall a more clumsy 
bit of exploitation than that invol
ving The Angel.

Maybe you’re thinking: well, so 
what? After/all, it’s no secret that 

v4ack Pfefer, the wrestling impre
sario, pursues his vocation in a field 
more closely rivaling lowbrow drama 
than anything else.

What’s more “natural” than to 
cash in on the unique attractions 
of .The Angel ?

Unfortunately, there’s nothing 
more “natural,” the way wrestling 
is run these days. Freaks and clowns 
and flying tackles may unloose a 
flood of snickers, but they line Mr. 
Pfefer’s pockets. They obscure, too, 
the fact that genuine wrestling is 
still one of the most scientific of 
all sports, and that many American 
grapplers, pro and simonpure, are 
extremely talented athletes.

You would be surprised at the 
number of crack American athletes

—men who have spent years in de
veloping physical skill—who wrestle 
for little more than coffee and cake. 
And remember — professional wres
tling is not a particularly pleasant 
way of earning a livelihood. You 
jounce from town to town, grappling 
four or five times a week in smoky 
arenas. Even the demand for beefy 
villains or clowns doesn’t do away 
with the fact that you have to do 
a little solid wrestling now and then. 
And it’s “wrestling” with a twist: 
you shelve most of the scientific 
holds and concentrate on the “fly
ers” and sensational stuff—all plen
ty dangerous for both men if any
thing goes wrong.

Don’t forget, also, that the jour
neymen grapplers, their faces bang
ed up, their bodies aching, are the 
victims of a set of tough and shrewd 
promoters—minor monopolists. It’s a 
tough life, and certainly not well- 
paid.

For every Angel or Jeem Londos, 
who can cash in on his passing 
popularity, there Is a dozen who 
never see the “big” gates. Knocking 
around the small towns of the Mid
dle West or South, wrestling when 
you can (whether or not you’re in 
condition), you quickly find that pro- 
rassling can be dirty, cheap, and— 
dangerous. It’s no fun facing some 
rough cookie when you haven’t 
eaten regularly, even if the result is 
fixed beforehand.

That’s why it’s something to think 
about to see The Angel waddle into 
a ring. The Angel, like Camera, is 
a freak, and the wise boys are cash
ing in on him for all that they can 
while the vogue lasts. Let’s hope 
that The Angel, at any rate, Is get
ting a decent cut out of the fad— 
because there are a lot of exploited 
Angels grunting and grabbing today 
for pretty puny pay. Many are prob
ably much better wrestlers and ath
letes than M. Tillet, of the peculiar 
phiz. It’s freakiness, however, not 
skill, that goes over with the pro
moters at present—and at bottom, 
that’s not nearly as funny for the 
wrestlers as people sometimes be
lieve.

—B. Newton.

Lith Youth Prepare for
Nat’l LDS Sports Meet

---------------- ---------- 0-------- -------------------- - ----------------------------

Teams Practice for Softball Tourney
BROOKLYN, N. Y.—The largest Lithuanian-American youth 

sporting event, the National LDS Sports Meet, is only three 
months away and young LDSers from Maine to the West are 
looking forward to it with enthusiasm and hope. The LDS youth 
are preparing for the biggest sport meet this August ever held 
by the Assoc, of Lithuanian® ;
Workers.

Many Sections to Be Represented
“Something like 40 or more ath

letes can be expected from Massa
chusetts alone,” says the official or
gan of the LDS youth, the TIESA, 
"Philadelphia, which has also been 
an unknown quantity in our sports 
in so far as the. LDS is concerned, 
shqll be there with bells on and 
some 15 persons, at least, shall 
make the journey. Shenandoah had 
four persons in the last meet and 
thįls year is planning to send fully 
15, That alone accounts for 70 
sportsmen. But then, we have not 
included Connecticut, Pittsburgh, 
Cleveland, Binghamton, Detroit or 
Chicago, besides Baltimore and a 
few other cities. Brooklyn has ai
rways been an enigma in LDS Sports, 
Ibute under Tom Yermal’s leadership, 
it is expected that they shall also

make a good showing. Newark, Bay
onne, Jersey City, Great. Neck and 
others of the Eastern Seaboard shall 
be present. So you see, our esti
mate of 250 is rather conservative.”

National Softball Tournament
The National Softball Tournament 

preparations are already underway. 
Some 50 or so teams shall partici
pate this year. The tournament is 
organized into four divisions. Each 
is to make its own elimination 
games and pick the best of the lot. 
The division champs shall travel to 
New York for the final playoffs.

In Division Number 1, Connecti
cut and Massachusetts shall battle 
it out between themselves for the 
right to play in the National Play
offs. in Division Number 2, the New 
York branches will play among 
themselves as will the Northern 
New Jersey and the Southern teams. 
They shall eliminate each other so

Problems of Relief, Unemployment 
Forgotten by War-Struck Congress
I

WASHINGTON—A relief 
priation of some $975,000,000, which 
vvill make necessary the further 
curtailment of WPA rolls to a point 
below their present inadequate le
vel, was passed last week by the 
House.

An. attempt to raise the relief ap
propriation to provide for 3,000,000 
jobs was made by Rep. Casey and 
was backed by the small group of 
liberal Congressmen, but the House 
overrode all attempts to extend the 
job program. Casey’s amendment to 
to the relief bill would have more 
than doubled the appropriation. At
tempts to‘liberalize the federal job 
program will not be abandoned by 
organized labor, which has secured 
the promise of Senator Thomas 
Murray of Montana to ask for a 
3,000,000-job federal work program 
when the relief question is debated 
in the Senate.

The first three hours of. House 
debate on the relief bill were taken 
up by Martin Dies and members of 
his committee, who ignored the job 
problem and devoted their time for 
an attack on labor unions.

The debate was recalled to the 
subject at hand by Rep. Vito Mar- 
cantonio, ALP Congressman from 
New York, who said:

‘"It is unfortunate that at a time 
when Congress has reserved some

appro-! of its precious time for the discus
sion of the most important domestic 
problem which confronts the Ame
rican people, instead of discussing 
that problem and instead of dealing 
with it as people who have a res
ponsibility toward the unemployed
of this ’country, we have permitted 
ourselves the extravagant indulgence 
of a travelogue commencing with 
Harry Bridges in California and 
stopping with the umbrella of Mr. 
Chamberlain in London.

“We have also witnessed during 
the debate on this relief appropri
ation a new American pastime. 
Heretofore it has been baseball and 
football, but America’s number one 
legislators have created for them
selves a new American pastime.

“We are now jockeys, we are 
riding horses, we are riding Trojan 
horses over the prostrate forms of 
the unemployed of America, who are 
seeking some kind of consideration 
at the hands of the members of the 
House of Representatives and the 
Senate of the United States.

“Therefore, permit me to be out 
of place and to discuss the problem 
of relief for the unemployed.”

Rep. Marcantonio then spoke for 
a 3,000,000-job program, but the 
House rejected all proposals to in
crease the WPA appropriation with
out a record vote.

Daughters of the Amer. Depression 
Tell Story of 1 -3rd of a Nation

In Washington recently, the much—and is now paying $14 for >

that the division champion shall be 
foundf by August 15th and be able 
to participate in the national go.

Division No. 3 is already going 
pretty strong with Pittsburgh, Cle
veland and Detroit battling it out 
for the title and the right to repre
sent their own division in the New 
York games. The same holds true 
for the Fourth Division in the Chi
cago area.

When the division champs have 
been chosen, they shall meet in a se
ries of games on August 24th in 
New York and play for the National 
LDS title, the winner receiving a 
trophy emblematic of the worthy 
achievement.

Catholics Rap 
Greed of
War Forces

CHICAGO—“We have no fifth 
column except those whose greed and 
purblind panic would send a million 
mothers’ sons to death.”

With these stirring and serious 
words the New World, weekly organ 
of the Catholic Archdiocese of Chi
cago, concludes a front page editor-

Daughters of the American Depres
sion met in a three-day conference 
on unemployment. Delegates to the 
conference were women WPA work
ers, and wives of the WPA workers 
and the unemployed, who met to 
tell the story of their struggle for 
existence to a “jury” of prominent 
women, including Mrs. Roosevelt.

The women told the story of 
"one-third of a nation.” They told of 
large families huddled into one or 
two basement rooms, of children un
able to go to school because they 
lacked clothes. They told of starva
tion and disease, of trying to live 
on $4 a week. And most frequently 
they told of the suffering caused by 
the recent cuts of $5 to $10 a 
month in the WPA wages.

One of the delegates, Mrs. Hughes 
Easley of St. Louis, was named 
“Mrs. Unemployed American Mo
ther.” She was one of the more 
fortunate delegates, receiving an 
allowance of $58.85 a month in food 
orders and $10 rent allowance, for 
herself, her husband, and her eight 
children.

Mrs. Easley told about one winter, 
“in real cold weather,” when she 
and her family were evicted be 
cause the rent money had to be uesd 
for other more urgent things.

The family of ten moved into 
“three cold damp rooms, unfit for 
human beings.” She moved again 
from there—though the “visiting 
lady” objected to her moving so

four rooms.
“When was the last time you 

bought any clothing?” Mrs. Easley 
was asked at the trial.

“Two years ago,” said Mrs, Eas
ley. “This,” she said, touching the 
dress she was wearing,” was given 
me by a wealthy person for the 
trip.”

Mrs. Easley said she was able to 
buy only a quart of milk a day for 
the children. Two of them are out 
of school now because they are un
able to afford shoes. The oldest girl 
works as a domestic servant from 
7 in the morning till 7 or 8 at night 
for $2.50 a week and keep.

Even Mrs. Roosevelt agreed that 
this and the other stories that were 
told did not begin to get over tp the 
public how bad conditions really are.

The conference ended with dinner 
costing five cents which was called 
typical of a relief meal.

The conference adopted a program 
calling for adequate WPA wages, 
more projects for women, repeal of 
the 18-month clause, and more ser
vice projects on WPA.

Mrs. Roosevelt was of the opin
ion that “there wasn’t a woman tes
tifying here today to whom de
mocracy meant a hill of beans.”

But the very calling of this con
ference to discuss their problems 
is an indication that democracy does 
mean a great deal to these women, 
and that they are anxious to make 
it work by solving its problems— 
right here at home.

Youth Tells of Experiences at 
Young People’s Congress

LDS Forum
On Europe’s War

BROOKLYN, N. Y. — On June 
12th Lithuanian youth of Brooklyn 
will meet to discuss the war in 
Europe and what it means to Ame
rica.

One of the main speakers of the 
evening will be Vete Zablackas who 
will speak on various military as
pects of the present war. Vete is 
fairly well qualified, having served 
for a year in the Abraham Lincoln 
Brigade in Spain and having seen 
action on the Ebro front. He is par
ticularly well known among Lith
uanian youth for his work in Lith 
organizations in the Metro area and 
for the several speaking tours he 
has made in the East.

The discussion evening, being 
sponsored by the Forum Group of 
the LDS Builders, will be held June 
12, Wednesday evening, at 419 Lori
mer Street. Dancing and refresh
ments follow after the meeting. 
There is no admission charge.

Lith-English 
Self-Instructor

Learn to speak and 
read in Lithuanian! 
Order your copy of 
this valuable book. 
$1.25 in advance.

to be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer, Street , 
Brooklyn, N. Y.

Liths Join in 
Baltic Festival

ASTORIA, L. I., N. Y.—Lithu
anians as well as Finns, Latvians 
and Esthonians will be participating 
in the Joint Baltic Festival of June 
9 being sponsored by the various 
cultural groups of these nationalities.

Choruses will sing and there will 
be folk and variety dancing follow
ing. Games, sports and acrobatics 
complete the card.

Admission to the picnic-festival is 
only 35c. The park will be open 
from 10 a. m. on and is located at 
the foot of Steinway Ave. at Flush
ing Bay in Long Island.

There will be food, refreshments 
and dancing for all.

Law Nips 
Chiseler

WASHINGTON.—The law — after 
many delays and much prodding by 
the CIO—has cąught up with the 
Bata Shoe Co. in nearby Belcamp, 
Maryland, to the extent of an $18,- 
085 fine and back pay order on five 
counts of violation of the Wage and 
Hour Act.

The Czech firm, whose owner, Jan 
Bata, was allowed to take capital 
out of Czecho-Slovakia after the 
Nazi occupation in order to set up a 
plant here, was founded by the 
court to have consistently violated 
the wage hour law in regard to over
time, minimum pay rates, falsifica
tion and failure to keep records as 
required, and in shipping “hot” 
goods ih interstate commerce.

ial in its issue strongly opposing 
participation in the imperialist war.

“War Drums Beat Again” is the 
title of the editorial of May 24, in
veighing against the “trained war
criers, beating the savage drums of 
participation.”

Reflecting the deep desire for 
peace on the part of the Catholic 
masses, the editorial declares: 
“... our position has been consist
ently against this war, and against 
the rising panic among Americans 
that we must throw our manhood 
into the struggle to save Christiani
ty.”

“Our participation in the longscale 
war,” it goes on to say, “might de
feat Hitlerism—certainly no one de
sires the world to be dominated by 
its frightful ideology—still a victory 
will not definitely remove destruc
tive philosophy and subversive for
ces, any more than 1918 erased in
famy from Europe or helped, even a 
little, to save democracy for the 
world.” %

DENOUNCES HYSTERIA 
/

Americans do not have “only a 
passing interest in Europe’s desti
nies,” the editorial continues. But by 
following the path of peace through 
non-participation the United States 
as a “democratic nation” will “be 
much more valuable to the broken, 
charred/framework of a world than 
if it threw lives, desperately and fu
tilely, /upon the pyre of Europe’s 
mad dames of war.”

Defense is vital, the statement as
serts, but a defense based on a 
threap that is direct and “not spark
ed from fantastic fears.”

“In God’s name,” pleads the edi
torial, “keep clear distinctions before 
your minds!” “Hysteria,” it counsels, 
“has no place in these days which 
demand solid thought and action.” 
Then the conclusion is made, with 
the accusation that the only fifth 
column in America is that “of greed 
and purblind panic.”

The editorial statement by the 
offical organ of the Archdiocese 
received particular comment here 
today, particularly since the New 
World had supported the Roosevelt 
of 1936-1938, when the President 
was listening somewhat to labor and 
was putting through certain New 
Deal reforms.

Claims Against 
Republic Steel
WASHINGTON.— Close to 10,000 

workers have filed claims for rein
statement and back pay iri the Re
public Steel Corporation Case, the 
National Labor Relations Board, an
nounced this week. The estimate 
was made by the NLRB’s Division 
of Economic Research.

The American bullfrog has the 
loudest voice in frogiana. Incident
ally, 40,000,000 bullfrogs are raised 
every year in the United States to 
supply restaurants with frogs’ legs. 
A profitable business indeed—a pair 
of frogs’ legs bring 30 to 40 cents.

Some fathers object strenuously 
to pushing perambulators. The nurse 
frog makes a more patient dad; he 
carries the eggs containing his off
spring on his back for a month until 
they hatch. Among Darwin frogs 
the male swallows the eggs; when 
the tadpoles hatch, they jump out 
of his mouth. He suffers great dis
comfort while playing nursery foi 
his offspring, often being uhablė' tl 
eat.

The Congress of New York Youth, 
a newly organized affiliate of the 
American Youth Congress, held its 
sessions during the week-end of May 
24, 25, and 26.

This Congress was called by the 
young people’s groups < of New York 
City to discuss the vital problems of 
the day—Jobs, War, and Civil 
Rights.

The Congress opened with a rally 
at Mecca Temple on! Friday evening, 
but Saturday morning, the dis
cussions in which many different 
views were brought forth, began.

As there was an attendance of 
over 1,000 young people, it was 
impossible to hold just one big dis
cussion, the meeting was divided in
to three panels. Delegates and vi
sitors attended any panel discussion 
which they considered most import
ant to their own needs.

“A Job For Every Young New 
Yorker” panel, held in the Black
stone Room of Mecca Temple, had 
an attendance of 250 youth. It was 
resolved by this Jobs panel that the 
youth of America want jobs, not 
war, and that the first defense of 
the country is to protect and ex
tend the democratic rights and gua
ranty security for all. It demands 
thę immediate passage of the Ameri
can Youth Act which would pro
vide every young person with an 
opportunity for education, training, 
and jobs. The discrimination in em
ployment against the Negro, Jewish, 
Italian, and other minority groups

Urge U. S. 
Avoid War

INDIANAPOLIS, Ind.—Opposition 
to American participation in the 
European war, and to attacks on 
labor under the cloak of “protecting 
the country” were’voiced in strong
ly-worded resolutions passed by^the 
executive board of the Indiana In
dustrial Union Council here.

TRY TH1S0N 
YOUR STOMACH:

Here is the five-cent meal pro
posed by the Department of Agricul
ture to help relief recipients get 
along on their allowance:

2 oz.. beef
% carrot

onion
% potato
% slice of bread
1 pat of margerine
1 prune
And coffee—black, no doubt, and 

without sugar.

is protested. Wholehearted support 
was pledged to the program for 
Old-Age pensions, and the efforts of 
labor to install the 30 hour week 
without reduction of wages.

“How Young People Can Keep 
America Out of War” panel was 
held in the Koran Room of the 
Mecca Temple with an attendance 
of nearly 500. It declared that the 
young people of America want no 
part in this war and are determined 
to keep out of it. It believes in 
providing jobs and security for the 
youth of America. It opposed the 
militarization of the CCC, and be
lieves that America can stay out of 
war, and advocates the following 
slogans:

Make America neutral!
No loans or credits to belligerents! 
Keep America out of war!
“Civil Rights for All’ panel had 

an attendance of 300 and was held 
in the Veda room. This panel de
clared itself unalterably opposed to 
the present drive against the host 
of anti-alien bills introduced in 
Congress — especially the Reynolds 
Bill which requires the fingerprint
ing and registration of all aliens. It 
also condemns the discrimination 
that is now developing against Ita
lian and German Americans under 
the guise of fighting a “fifth Co
lumn.”

On the evening of May 26, after 
hearing and discussing the resolu
tions of the various panels, the 
Congress of New York Youth had 
the honor of having Mrs. Eleanor 
Roosevelt and Rep. Vito Marcantonio 
(ALP-N« Y.) as guest speakers.

The first lady told the Congress 
that it was making a tragic mistake 
in opposing the program of national 
preparedness.

“I don’t like to hear you say, ’The 
Yanks aren’t coming’,” she said, “t 
knew some very fine young people 
who once said, ‘The Yanks are 
coming,’ and they went overseas 
thinking that they were doing for » 
the world what you think you are 
doing for it. To me it seems,-to be 
slurring what was a very fine thing 
in that day.”

An albino frog, property of Ame
rican Museum of Natural History, 
New ■ York, died just recently. It 
was the only known freak of its 
kind alive. It is rarer than human 
quintuplets, has a pale yellow skin 
and pink eyes. The natural color of 
its species is brownish green.

In central Africa, according to 
the National Geographic Society, 
there is a sausage tree, on the top 
of which grown what appear to be 
bologna sausages.

The smoke bush, sometimes mis
taken for a camp-fire by wanderers 
because it looks like smoke, is found 
Mn' thfc’ desert canyons of western 

United States.

“You don’t want to go to war,” 
she added, “we don’t want to go to 
war. But war may come to us.”

She stressed the fact that our 
ideals are fair play and that we 
must stick to them. The President’s 
wife advocated a defense program 
that would include not only arms 
but more 'and better housing, ex
pansion of public health activities 
and a continuance of work relief 
until all Americans are employed. 
Her speech was politely heard, but 
rather coolly received.

Rep. Marcantonio was greeted 
with enthusiasm and was given an 
ovation when he declared his op
position to the Administration pro
gram which he believes is bound to ^ 
lead America directly into a war 
“for the defense of the British pound 
and the American dollar.”

As this was the first meeting of 
this kind that I have ever attended, 
I made a point of visiting each of 
the three panels, and attempted to 
see and hear as much as^ possibly 

-could. I was quite surprised at the 
level headedness, intelligence, and 
fuod behavior of each and every 
person at the meeting. I am of the 
belief that more of these meetings 
should be held with much larger 
attendance as the problems of youth 
are discussed openly, freely, and 
clearly. They give young people the 
chance to listen to the other fel
low's point of view, and then come 
to the bėfet solution'.

Emily Kilimas.
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Kas Sugriovė Liaudies Frontą ir 
Pardavė Franciją.’
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Rašo Andre Marty, žymus francūzų veikėjas

Pabaiga
Sabotažninkai ir jų veikla

Kalbame apie prisirengimą prie atakų. 
Jis jas padarė iš Marseilles spalio 27, 1938, 
Radikalų Kongrese, lydimas gengsterių Car
bone ir Spirito. Tą pirmą ataką jis pradėjo 
1938 metų lapkričio 30 dieną.

Nes reikia nepamiršti, kad 1938 metų 
gruodžio 1 dieną Daladier uždarė visas or
laivių gaminimo dirbtuves Francijoj (tai 
£, tas, kurios buvo suvisuomenintos), 

džioje buvo iš darbo išmesta 600,000 
bininkų vien tik aviacijos ir metalo pra- 

nhonėje. Marseilles distrikte 100,000 dir
bančių metalo dirbtuvėse, uoste ir chemiško
se firmose, buvo išmesti ant gatvių. 80,000 
metalistų ir mainierių išmesta iš darbo 
North Bracket distrikte ir tt. Daladier vienu 
akmeniu užmušė du paukščiu, tai yra, ka
dangi šitie darbininkai buvo komunistai ir 
aukštai lavinti mechanikai, tai jų išmetimas 
iš darbo sugriovė gamybą ir sumažino darbi
ninkų klasės kovingumą.

Costes, Paryžiaus Metalo Darbininkų Uni
jos prezidentas ir Croizat, Metalo Darbinin
ku Federacijos sekretorius—abudu Komu
nistų Partijos Centralinio Komiteto nariai— 
tuomet pasmerkė tuos (Daladier, Bonnet, 
Blum), kurie tais savo žygiais sabotažavo 
Francijos saugumą ir taiką. Už tą savo išsto
jimą prieš sabotažninkus jie dabar turi už
mokėti penkių metų kalėjimu, netekimu 
parlamento nario teisių ir darbo unijų vado
vybėje, taipgi visų civilių ir politinių lais
vių. Tai štai kodėl šiandien Francijos oro 
spėkos skaičiumi atsilikusios.

Thiers, komunarus, o labiausia Pirmojo In
ternacionalo pasekėjus, kaltino buvime Vo
kietijos agentais! Panašiai mūsų laikais, 
viskas paleista darban, ypatingai po sudau
žymo Liaudies Fronto, susilpninti Francijos 
žmones ir darbininkų klasę, iš vidaus ir iš 
lauko.

Karas prųeš Žmones

Aštuoni mėnesiai, kurie dabar užsibaigė, 
buvo patogus pasiteisinimas vedimui karo 
prieš darbininkus, prieš Francijos žmones. 
Finansinei aristokratijai, Francijos valdžios 
absoliutiškam bosui, per paskutinius du me
tus tikrais priešais buvo darbininkai, ko
munistai. Ir kaip Thiers, šitie ponai per aš- 
tuonius mėnesius vedė derybas su “priešu” 
prieš ką?—kaip pareiškė Chamberlainas 
pilnoje Parlamento sesijoje, kai vienas iš jo 
agentų, kapitonas slaptosios policijos, tapo 
suareštuotas Holandijoje!

|Prie to, nuo rugsėjo mėnesio, visi niek
šą , kurie tik vedė prieš komunistus kampa- 
ni. ą, tapo 
radio t________ , ._____ ____ . t
miestų majorų, policijos šnipais ir, eilėje at
sitikimų, perorganizuotų unijų sekretoriais- 
vadais! O dabar mes matome paleistus iš 
kalėjimų paskutinius fašistus.

Pateisinimą šitam puolimui ant mūsų jie 
bando rasti tame, kad komunistai pasiliko 
nepalaužiamais draugais Sovietų Sąjungai ir 
Komunistų Internacionalui, tam ištikimam 
tęsėjui darbo Pirmojo Internacionalo, Ca
me linato, Varlino ir paryžiaus Komunos. 
Be; argi pilnai Parlamento sesijai Fajon ne
pareiškė, nė vienam ministeriui, nei Parla
mento nariui nesakant nei žodelio, kad 
“Geltonoje Knygoje, kurią valdžia greitu 
laiku išleis, kiekvienas gali pasiskaityti— 
dokumentą 149—sekamą pono Bonneto,. 
tuolaikinio Francijos Užsienio Reikalų Mi- 
nisterio, pasikalbėjimą su Vokietijos amba
sadoriumi Paryžiuje: ‘Aš galų gale pasa
kiau ambasadoriui. . . rinkimai bus suspen
duoti, vieši susirinkimai bus sustabdyti. . . 
komunistai bus privesti prie proto!’ ”

Tai buvo 1939 metų liepos 1 dieną, 
mėnesiai prieš oficiali karo paskelbimą.

Suokalbis prieš Franciją

Tad suokalbis prieš Franciją yra aiškus 
visiems, kurie nori matyti. Ir štai kodėl nei 
Bonnet, nei Daladier, nei Blum neišdrįso 
pasirodyti komunistų parlamentaristų teis
me. Kadangi mes buvom kaltinami išdavys- • 
tėję, šitie ponai turėjo puikiausią progą tai 
įrodyti prieš visus Francijos žmones. Bet 
jie ta proga nepasinaudojo, nes jie negalėjo 
įrodyti. Teisme būtų buvę įrodyta, kad jie 
(Bonnet, Daladier, Blum ir kiti) ir tiktai 
jie yra Francijos žmonių pardavikai.

Po pirmojo Sedano (Paryžiaus Komunos 
laikais, 1870 m.), Thierso valdžios akyse, 
tikraisiais priešais buvo Paryžiaus darbinin
kai. Kai jis darė su Bismarku sutartį ben
dromis spėkomis sukriušinti Komuną; kai 
jis ruošė Paryžiaus žmonėms skerdynę, jis,

valdžios patarėjais, spaudos ir 
cenzoriais, pavaduotojais išmestų

du

O šiandien? šiandien... dar blogiau!
Dabartinė valdžia yra tikrai “šventa są

junga” tų žmonių, kurie vardan karo už 
laisvę smaugia liaudies laisves, šita “šven
ta sąjunga” apima visus, pradedant Blumu 
ir baigiant de la Rocque. Nes Ybarnegaray 
yra padaras kapitono de la Rocque, kaip 
Monnet (blokados socialistas ministeris) yra 
Blumo šunytis. . .

Darbininkų masės, ačiū Francijos Komu
nistų Partijai, entuziastiškojo kovoje su
tvėrė Liaudies Frontą prieš politinę ir so- 
cialę reakciją, kurią simbolizavo Reynaud- 
Laval. šiandien šitas Rcynaudas yra minis
teris pirmininkas!

Liaudies Frontas buvo sukurtas prieš fa
šistų sąjungą, šiandien fašistų de la Rocque 
kabinete atstovauja Ybarnegaray, vasario 6 
dienos didvyris, artimas gen. Franco kole
ga.

Liaudies Frontas buvo sukurtas gynimui 
šalies taikos ir saugumo, šiandien Marin 
yra valdžioje kartu su prezidentu Lebrun, 
atstovaudamas Francijos plieno trustą, kurį 
kontroliuoja Francois de Wendel, pusbro
lis Herr von Wendel, bosas Vokietijos sun
kiosios pramonės, abudu nariai kruvinojo in
ternacionalo, Europinio Plieno Trusto. 
Europinio Plieno Trusto.

Tos šaikos apsaugoje slaptai darbuojasi 
Flandin, Fernand-Laurent, Frossard ir Mar
cei Deat, kiekvienas kurių yra buvęs per 
paskutinius penkiolika metų tris sykius re
negatu atsimetėliu nuo trijų partijų.

Tuo tarpu, tęsdami savo negarbingą vei
klą prieš darbininkų klasę, Paul Faure ir jo 
laikraštis “Pays Socialiste,” ir Belin-Dou- 
maulin ir jų laikraštis “Syndicates,” drįsta 
šmeižti komunistus, kuomet gi jų minėti 
laikraščiai buvo įsteigti ir apmokėti Bonnet- 
Abetz užsienio auksu.

Kaip aiškūs šiandien įvykiai Norvegijoje, 
Holandijoj, Belgijoj ir Francijoje, kai žmo
gus atsimeni baisius kaltinimus — paliktus 
neatsakytus—, kurie buvo padaryti trys mė
nesiai tam atgal pilnoj Francijos Parlamen
to sesijoje: “Daug pavojingesni už komunis
tus yra tie, kurie darbuojasi prieš krašto 
interesus vadovaujamose visų partijų įstai
gose ir kuriuos galima rasti visose grupėse 
čionai be jokios išimties.”

Francijos žmonės, entuziastiška, garbinga 
Francijos darbininkų klasė, puikus Franci
jos jaunimas, kenčia ir skaudžiai moka už 
baisias kriminalystes, papildytas prieš tai
ką ir žmoniją tų, kurie pardavė Francijos 
žmones ir sulaužė savo iškilmingai sudėtas 
priesaikas.

Bet besisukantis įvykių ratas ir nesulaužo
ma istorijos dialektinė tiesa, ta katastrofa, 
kurią jie pagimdė, neša savyje, liaudies ma
sių pagiežoje, jiems priklausomą bausmę.

Presbyterijonai Prieš 
Roosevelto Atstovo 
Laikymą pas Popiežių
Rochester, N. Y.—Visuo

tinas suvažiavimas Ameri
kos Prebyterijonų Bažny
čių šičia geg. 28 d. nutarė, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas turi atsaukt savo at
stovą M. C. Taylorį, kurį 
prezidentas andai pasiuntė 
pas popiežių. Suvažiavimas 
pareiškė, jog tai priešin
gas Amerikos konstitucijai 
rišimas politikos su religi
ja (šiame atsitikime, su ka
talikų religijos galva).

Presbyterijonų religijos 
suvažiavimas didele balsų 
dauguma atmetė įnešimą, 
reikalaujantį pasmerkt vo
kiečius kaip kariškus už
puolikus kitų šalių. Įvairūs 
delegatai nurodė, kad tal
kininkai taipgi ruošėsi pir
mi užpult vokiečius, bet, 
girdi, vokiečiai pasirodė 
greitesni.

Presbyterijonų Bažnyčių 
Suvažiavimas reikalavo vy
kdyt konstitucinę amerikie
čių teisę neit į karą, jeigu 
keno sąžinė yra priešinga 
karo žudynėms. Savo rezo
liucijoj suvažiavimas nu
peikė buvusią prezidento 
Wilsono valdžią, kad jinai 
kankino tokius žmones, ku
rie iš sąžinės buvo priešin
gi karui ir atsisakė ka
riaut.

Pinigai ar Gyvybe
—Kodėl jūs neištekate, pane

le Ale?
—Negaliu pasirinkti. Man iš 

karto pasipiršo bankininkas ir 
gydytojas.

—Aha, pinigus ar gyvybę!

Philadelphia, Pa.

PIKNIKAS
Rengia Darbininkiškų Organizacijų 

Veikiantysis Komitetas

Įvyks Sekmadienį

Birželio 9 June
Mikolaičio Sodne
EDDINGTON, PA.

Prasidės 10 valandą ryte

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS 
Bus ir kitokių pamarginimų

Gerbiamieji! Senus ir jau
nus kviečiame dalyvauti šiame 
piknike kuo skaitlingiausiai, 
nes rengėjai yra pasiruošę 
kuo mandagiausiai svečiams 
patarnauti.

KELRODIS: Mašinoms va
žiuokite Frankford Ave. iki 
City Line. Nuo ten sukite po 
kairei. Karais — imkit No. 66 
karą taip pat Frankford Ave.

IV* fLR fVl fUl fVl

Skirtumas

Ji: — Man labai patinka ta
vo draugo naujas maudymosi 
kostiumas.

Jos draugė: —'Tai visai ne 
naujas.

—Ji: — Bet vis dėl to kaž
koks skirtumas yra.

Jos draugė: — Taip, tiesa. 
Tai naujas draugas.

Sveikata Ligoniams

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH VANAGAS
Puiki Vieta 

VAKACIJOM
Turistam kambariai-Cabins vienai 
nakčiai, savaitei ar ilgiau. Puikūs 
miškai, patogios vietos piknikam, j- 
taisyta ant lauko vietos virimam ir 

kepimam.
RESTAURACIJA

Alus, Sode, visokį gėrimai ir visokį 
valgiai.

ON ROUTE 209

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, parodanti strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 35c., arba 3 
setai už $1.

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

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE.,

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

Iš New Yorko važiuojant, 4 mailės 
pravažiavus Accord, N. Y., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N. Y.
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o HANDYI LUNCH 1

i A. ADAKAUSKAS, Sav.
z Kalnas su kalnu gal ir nesusitinka, e"
0 bet lietuvis su lietuviu visados susitinka. 5

jo Jeigu šią vasarą būsite Montreale, 2
o tai būtinai užsukit ir pas mus. o'
e. Mūsų restoranas atdaras visą naktį. į

Y
Jūs tikrai jausitės čia kaip namie.

o Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.
z

°. HANDY LUNCH JO

1222 Mount Royal East, Montreal, Canada
o

Tel., CH. 0228 7
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LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kp., naudai dienraščio “Laisvės”.

Įvyks Sekmadienį, 9 Birželio-June, Pradžia 10 v. r.

Į Sietyno Choras iš Newarko dalyvaus šiame piknike.

Harry Van Arsdale (pačioj kairėj), International Brotherhood of Electrical 
Workers (ADF) lokalo 3 narys aną dieną griežtai pareiškė, kad jis ir mili
jonai kitų Amerikos darbo žmonių atsisakytų važiuoti j Europą žudyti kitų 

žmonių, jei juos norėtų kas nors siųsti.

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. Svarpią prakalbą pasakys D. M. 

šolomskas, A:L.D.L.D. Sekretorius.

Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike, išgirskite puikią programą ir svarbias prakalbas.
Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto: 1) $25.00; 2) $15; 3) $10. Trys po $5. 

Išanksto įsigykite įžangos bilietą ir išbandykite savo laimę.

Č. Mikolaitis, V. Yonaitis Swingopatos Orkestrą gros šokiams nuo 2:30 vai. po pietų

DIRECTIONS: From Baltimore ride Eastern Ave. to Moffett Ave. wherb you will find 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 Vs 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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Antradienis, Dirželio 4, 1940

Elizabeth, N. J.
r —

Kas Veikiama Elizabethe?
Gegužės 22 dieną buvo su

rengtos prakalbos. Kalbėtojas 
buvo drg. L. Pruseika. Kalbė
jo apie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą ir Lietuvių Lite
ratūros Draugiją. Nurodinėjo 
šių organizacijų tikslus ir vei
kimą. Ragino stoti į šias or
ganizacijas.

Kitą dalį savo kalbos pa
šventė Europos karui. Kalbė
tojas pasmerkė šią baisią 
skerdynę nekaltų žmonių, 
kraujo liejimą.

« Padengimui lėšų rinkta au
kos. Aukavo A. Labanauskas 
50 centų, F. Šiaulis 30 centų; 
po 25 centus aukavo: K. Sal
manas, J. Vizbaras, A. Pociū
nas, A. Sau lėnas, F. Savičius, 
L. Slančauskas, P. Poškus, J. 
Jotkajis, V. Bitė, S. Baltutis. 
Viso surinkta $8.35. Visiems 
aukavusiems ačiū.

Philadelphia, Pa.
LDS 5 Kuopos Jaunuolis
Kazimieras Ramanauskas, 

vienas LDS 5 kuopos jaunuo
lių, yra pasižymėjęs tarp vie
tos lietuvių. Jis yra muzikos 
mylėtojas, buvo muzikantas, 
kuris linksmino mūsų 5 kp. 
balius ir piknikus su savo ža- 
vėjančia melodija. Jis taipgi 
buvo puikus studentas, mylė
jo mokslą ir užbaigė, gavo 
leidimą būti laidotuvių direk
torium.

bar, prisirengdama prie šio 
pikniko.

Girdėtis, kad atėjus žiemi
niam sezonui, operetę “Ku
protas Oželis“ reikės pakar
toti. Sakyčiau, būtų neblogas 
žingsnis, bile organizacijai iš
eitų ant naudos. Todėl, kad 
Sietyno Choro komisija rapor
tą išdavus pridavė daugiau 
kaip šimtinę gryno pelno.

Dabar žmones myli tokius 
perstatymus. Kas darys tą 
žingsnį, klaidos nepadarys.

Tas Pats.

ir uostus, norvegų kariuo
menė priešinasi šiai agresi
jai, nors dėl karo veiksmų 
bendra politinė padėtis Nor
vegijos viduje dar tebėra 
neaiški. Kol tebeina karo 
veiksmai, tol ir tolimesnė 
Norvegijos ateitis neleidžia 
daryti kurių' nors spėlioji
mų. K-ra.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

L. šliažių šeima susilaukė 
dukters. Motina Ona šliažienė 
linksma ir duktė sveika.

Gegužės 19 dieną Bangos 
Choras surengė taip vadina
mą “juokų vakarą.“ Pavyko 
gerai. Juokdariais buvo broo- 
klyniečiai P. Baranauskas ir 

f. J. Lazauskas. Vaidino dialo
gą “Į Ameriką.“ Veikaliukas 
trumpas ir gana juokingas. 
Komedija “Kontrolis“ taipgi 
tapo suvaidinta. Suvaidinta 
gana vykusiai. Vaidinime da
lyvavo Baranauskas, Lazaus
kas, Rainienė ir Bernotienė. 
Vaidylos savo roles atliko ge
rai.

Orlaiviniai Vokietijos 
Ligonvežimiai

PRANEŠIMAI K KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, birželio 6 d., 
2316 Margaret St., 8 v. v. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti. — P.
M. Sekr. (131-133)

Penktai puMapIi

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kp. susirinkimas įvyks 5 

d. birželio, 7:30 vai. vakare, naujoj 
vietoj, 103 Green St., žemutinej sve
tainėj. Kviečiame narius dalyvauti, 
nes reikės išrinkti delegatus į LDS 
Seimą.

K. Danisevičius, Sekr. (130-131) i

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

į----------------------------------------------s

Bangos Choras nusifotogra
favo paveikslus gegužės 25 
dieną. Fotografistu buvo J. 
Ribinckas. Tai bus choristams 
atmintis.

Ukrinas.

K. Ramanauskas

Dabar šis jaunuolis (angliš
kai vadinasi Charles S. Ro
man) turi įrengęs gražią lai
dojimui vietą, naują koplyčią 
po antrašu: 1112 Mt. Vernon 
St., Philadelphijoj.

Mes visi 5 kuopos nariai 1 in
kilu šiam jaunuoliui daug lai
mes jo profesijoj ir patariame 
kitiems kreiptis prie šio jau
nuolio liūdesio valandoj. O 
jo tėveliams garbė turėti tokį 
sugabų sūnų. J. S. Rainys.

Berlin. — Vokietijos di
deliais transporto lėktuvais 
pergabenama daug sužeis
tų kareivių iš fronto į li
gonines. Viena diena šim
tas tokių lėktuvų nešė su
žeistuosius į ligonines.

Kaunas. — šios žiemos di
dieji šalčiai išnaikino ne tik
tai daug paukščių ir miškų 
žvėrelių, bet taip pat iššaldė 
seklesnių upių, ežerų ir kūdrų 
žuvis. Mažesnėse upėse ledo 
sluoksnis buvo pasiekęs dug
ną. Tik gilesnėse upių vietose 
žuvys išliko gyvos, o sekles
nėse buvo sukaustytos į sto
rus ledo klodus ir pavasarį, 
ledui išeinant, kartu su ledais 
išmestos į krantus. Mažosios 
žuvytės, kurios besisaugoda- 
mos didesnių žuvų plėšrumo 
laikėsi seklesnėse vietose, be
veik visos iššalo, šį pavasarį 
Lietuvos upeliai yra lyg išmi
rę ir be jokios gyvybės.

• t.................... .................. .... ...................................

NORVEGIJA

PHILADELPHIA, PA.
Draugai, kurie paėmėt Baltimorės 

“Laisvės” pikniko platinimui bilie
tukus, prašome sugrąžinti šį ket
virtadienį, birželio 6 d., 8 v. v., 735 
Fairmount Ave, — J. Šmitienė.

(131-133)

SCRANTON, PA.
ALDLD. 39 kp. susirinkimas įvyks 

pas draugus Praleikus, 401 Electric 
St., trečiadienį, birželio 5 d., 8 v. v. 
Visi nariai atsilankykite laiku ir at
siveskite naujų narių. — Org.

(131-132)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLE) WATCH

■TRADE IT IN FOR A '

.|7jewel.
iBu LOVAI

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

Newark N. J.

VARPO KEPTUVE' i

WORCESTER, MASS.
Spaudos Pikniko Proga pas 

Hudsoniecius
Gegužės 26 d. keturi drau

gai ir viena draugė worceste- 
riečiai, tai Literatūros Draugi
jos kuopų delegatai ir dalis 
apskričio komiteto narių,’nu- 
dundėjom su mašinaite į Hud
son, Mass., tik po dešimtos va
landos, kur buvo konferencija 
visų Mass, valstijos ir N. II. 
kuopų apkalbėjimui, kaip pa-r 
sėkmingiau sutvarkyti metinį 
spaudos “Laisvės“ pikniką, 
kuris įvyks 4 d. liepos, May
nard, Mass. Mums prisėjo 
laukti konferencijos net iki 1 
vai. po pietų, nes hudsonie- 
čiai taip turėjo pasitvarkę. 
Kitų kolonijų draugai, kad ir 
vėliau, bet pribuvo prieš 11 v. 

, Bet hudsoniečiai tik po 1 vai. 
tesusirinko.

Konferencijoje dalyvių bu
vo virš 30 draugų ir draugių. 
Gyvai ir rimtai apkalbėję, nu
tarė darbus pasidalinti pagal 
kolonijas, kad geriau būtų su
kontroliuoti pikniko eigą, kad 
mažiau įvyktų individualų pa
sinaudojimo ir geriau aprū
pinti patarnavimą publikai. 
Vien iš hudsoniečių sudaryta 
gaspadoriai supirkimui visų 
reikalingų daiktų. Visų kolo
nijų kuopų darbininkai turi 
būti laiku, kaip 10 vai. iš ry
to, užimti skirtus darbus ir 
tendinti iki kapitonai duos pa- 
vaduotojus, nes didesnių kolo
nijų, sakysim, 9 darbininkai 
dėl pikniko pribūna, tai 6 sto- 
ja darban, o trys pasilieka at
sarginiai arba pavaduotojai. 
Ir toji kolonija ima atsakomjr- 
bę tik už vieną darbą ir nesi- 
maišo su kitu miestu kitais 
darbais. Darbštumas ir ekono
miškumas šį sykį‘reikės paro- 

į dyti kiekvienai kolonijai.
Konferencija užtruko apie 

tris valandas laiko ir gana 
sėkmingai viską apkalbėjo.

Koncertas
Apie 5 vai. prasidėjo kon

certas toje pačioje nedidelėj 
^alėj. Programą pildės iš Wor- 
cesterio atvykęs Aido Choras, 
savo 25 metų jubilėjaus pro- 

j * ga. Aidiečiai tikrai puikią pro- 
£ gramą davė, vadovybėje J.

Sietyno Choro Užduotis

Jau senokas laikas kai Sie
tyno Choras lankėsi Paterso- 
ne. Tad gegužes 26 d. Ameri
kos Lietuvių Kongreso N. J. 
skyriaus rengiamame piknike 
S. Choras pildė muzikalę pro
gramą. Patersoniečiai, matyt, 
dar gyvi žmonės, myli pasi
linksminti, pašokti. O Sietyno 
Choro dainas taip pamylėjo, 
kad net antru kartu choras 
buvo iššauktas padainuoti. O 
Jonas Sutkus priėjęs sako: 
“Ačiū už taip puikų padaina- 
vimą, aš aukauju chorui dole
rį.“

Ačiū, drauge, už prijauti
mą.

Niekur taip entuziastiškai 
sietyniečiai dar nesirengė, 
kaip kad į dienraščio “Lais
vės“ pikniką, kuris yra ren
giamas Baltimorėj. Svietas net 
stebisi, kiti sako: “Kibą jum 
galvose negerai, važiuoti į 
Baltimorę ant pikniko!“

Sietyniečiai tik nusišypso ir 
atsako: Mes žinome, draugo, 
ką darome, graži, įspūdinga 
kelionė, pasimatymas su se
nais pažįstamais ir draugais. 
Pamatysime, kaip šaunų pik
niką baltimoriečiai surengė, o 
mes šauniai jiems padainuo
sim, tai toks idealas sietynie- 
Čius traukte traukia į Balti
morę.

Beje, choro mokytoja d. B. 
Šalinaitė taipgi smarkiai dar
buojas, dar niekad pirmiau 
taip “ncučino“ choro, kaip da-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

teri jomis, 1 sunk. art. dali
nys, 2 kalnų art. daliniai, 1 
zenitinės art. batalijonas, 1 
pijonierių- pulkas, 4 lėktuvų 
eskadrilės (70 lėktuvų) ir 
po keletą sanitarijos, ryšių, 
intendantūros kuopų. Kari
ninkų priškaitoma 1700, 
puskarininkių 2,100, karei
vių gali sumobilizuoti 190,- 
000. Karo laivyną sudaro 4 
seni prakraščių šarvuočiai, 
3 naikintuvai, 29 mininin
kai, 9 pov. laivai, 10 mažų 
minininkų.

Dabar, Vokietijos kari
nėms pajėgoms įsiveržus į 
kai kurias Norvegijos vietas

$2.4”

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

ROBERT
UPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graliam & Manhattan Avės.

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

DIDIEJI ‘LAISVES’ PIKNIKAI
UaynanL Mass., Liepos 4 July

VOSE PAVILION PARK
Programoje dalyvauja visi naaujosios Anglijos Lietuvių Chorai 

ir garsi rusų dainininkų grupe

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

i

& • A fe '"
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Karsokienės. Choras puikiai, 
harmoningai dainuoja. Vyrų 
grupė kur kas geriau sudaina
vo čia, negu namie jubilėji- 
niame koncerte, ir abelnai vi
sos dainos ir grupės skambiau 
dainavosi čia. Gal būt, kad 
mažiuką svetainė.

Tik Hudsono publikos tai 
menkai tesusirinko, nepaisant, 
kad ir maža įžanga. Rodos, už 
tokį koncertą verta mokėti 
kad ir $1 įžangos.

Po koncerto žemutinėj sve
tainėje buvo prirengta vaka
rienė, kuri kaip tik ir tiko 
tuom laiku, taipgi už žemą 
kainą. Choriečiai dar padai
navo bevakarieniaudami.

D. J.

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

BETTS IR MASPETH AVĖS., MASPETH, L. I., N. Y.
a

Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus ir Johnny Nevins 
' Orkestras

Programoje dalyvaus visi didžiojo New Yorko apylinkes Chorai
■ —.....e •----------------

Jau laikas samdytis busus vykimui j šiuos piknikus ir laikas 
registruoti pasažierius.

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

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

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

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

DIDŽIAUSIASMK| Jos KAIE 
DioriMvc "TĘ B DIMM r 1KK11N I □ 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ

GENERAL ELECTRIC

Didelė 1} ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
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. pčd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINĖS. 
NERUDĖJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas. Šaltumo rodykle. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

$5
$5

5

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

8119.50
už seną šaldytuvą, 
įmokėėti perkant ir 
metai išmokėjimui.

7H/f7S THE SUy/

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

66$Grand Street Brooklyn, N. Y,
EVergreen 4-8734

SKELBKITE^ “LAISVĖJE

1



iždo globėjai.

galima gauti “Lais-

PAJIEŠKOJIMAI
Rep.

Truputį apie Egzaminus

Gurley
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sąskridžio. 
skiriamas

Komu-
M orris

atviro oro platforma 
taipgi užkandžiai ir

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Distrikto prokuroras Dew
ey, republikonų kandidatas į 
prezidentus, gyre Roosevelto 
karui rengimosi programą, 
kaipo “viltingą Ženklą.” .

Paminklo Statymo 
Linkime jums gero

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

lakūnams Dariui

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

kalbės A.

SUSIRINKIMAI
Šv. Jurgio Draugystės priešpus- 

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

• Ch. Nečiunskas, Sekr. (130-132)

Reporteris.
Geg. 31-mą užsidarė Belgi

jos pavilionas Pas. Parodoj.

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir 'Likerius Reikia Pirkti Patin- 

kamoj Krautuvėj x

Manhattan Liquor Store

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Statymo Fondo
Adv. Steponas 

sekr.; ‘Jonas Sal-
Walter Shabūnas,
Antanas Gudonis,

Jonas Spurga, ižd.;
Kai-

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. * Brooklyn, N. Y 

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886
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BeŠtas puslapis Antradienis, Birželio 4, 1940

NeivWko^/M>^2lnlttt
Du jauni plėšikai uždarė ve

dėją užpakaliniam kambarė
lyje krautuvės, 941 Jennings 
St., Bronx, patys pabėgo su 
$84.

Iš Audringos Komunistų 
Nominacinės Sesijos

Komunistų Nacionalės Kon
vencijos nominacinė sesija, 
įyykus birželio 2-rą, milžiniš
koj Madison Sq. Garden salėj, 
N. Y., pasižymėjo audringu 
entuziazmu ir tik komunistuo
se randamu vieningumu. Iš 
virš dvitūkstantinės minios de
legatų nesirado nei vieno prie
šingo Earl Browderio ir 
James W. Fordo nominaci
joms kandidatais į J. Valstijų 
prezidentus ir vice-preziden- 
tus, nesirado nei vieno susilai- 
kusio. Nominacijos sveikinta 
audringomis ovacijomis, nusi
tęsusiomis po keliolika minu
čių.

Nominacinė sesija — masi
nis mitingas — prasidėjo ly
giai skelbtu laiku, 11 valan
dą ryto, šimtams j a u n ų- 
jų komunistų pasipilant į 
maršą pro estradą ir salės ta
kais su Amerikos trispalve ir 
darbininkų raudonomis vėlia
vomis rankose, o miniom au
dringai sveikinant šią įspūdin
gą garbės sargybą, savo atei
ties vadus.

Israel Amter, Kom. Komi
teto šioj valstijoj pirmininkas, 
trumpoj kalboj pareiškė, kad 
mums tenka didelė garbė čion 
turėti šioji istoriška nacionalė 
nominacinė konvencija ir per- 

, statė pirmininku William Z. 
Fosterį, kurį sveikint 20,000 
minia pašoko ant kojų ir sa
lėj pasipylė ilga audringa 
ovacija šiam veteranui kovoto
jui. Ir abelnai visoj mitingo 
eigoj išsiveršdinėjo nesuvaldo
mas entuziazmas partijai, jos 
programai ir darbui, taipgi 
pagarba Browderiui, Fordui, 
Fosteriui ir kitiems vadams, 
kurių vadovybėje tai atsiekta.

Atidaręs sesiją, toliau ją 
vest Fosteris pakvietė K. P. 
vice-pirmininkę Elizabeth Gur
ley Flynn. Ir vėl audra ovaci
jų.

Įspūdingą nominacinę kal
bą pasakė Robert Minor, pa
reikšdamas, kad Amerikos 
turčiai “šiandieną veikia į- 
stumt šią šalį į karą,” ir kad 
“mūs kandidato užduotis bus 
panaši Lincolno užduočiai 
1861 m., kuomet jis pasmerkė 
grobikišką karą prieš Meksi
ką,” taipgi nurodė kitas svar
bias komunistų kandidato už
duotis šioje audrų gadynėje.

Minorui paminėjus Browde- 
rį ūmai išsiveržė masinė de
monstracija — plojimas, švil
pimas, delegacijų ir garbės 
sargybos maršavimas, didžioji 
arena paskendo šūkiuose ir 

‘dainose, dar padidėjant aud
rai Browderiui pribuvus ant 
estrados. Demonstracija pasi
kartojo po kiekvieno nomina
ciją parėmusio delegato kal
bos. Varde savo delegacijų už- 
gyrimo kalbas pasakė “Močiu
tė” Ella Reeve Bloor iš Penn- 
sylvanijos, William Paterson 
iš Illinois, John Williamson iš 
Ohio, Anita Whitney iš Kali
fornijos, Otis Hood iš Mass., 
Evans iš Louisiana, ir John 
Hester, farmerys iš paties 
Browderio gimtinės valstijos 
—Kansas.

fį . Kada Robert Hall, K. P. 
Valstijos Komiteto pirminin
kas iš Alabamos, pasakė no- 
minacinę kalbą, išstatydamas 
James W. Ford, negrą komu
nistų vadą, į J. V. vice-pre- 
zidentus Komunistų Partijos 
tikietu, vėl pasikartojo tokia 
pat banga entuziastiškiausių 
ovacijų, kokios sutiko Brow- 
derį. Fordo nominacijos parė
mimo kalbas pasakė Rose 
Wortis iš New Yorko, William 
Schneiderman iš Kaliforni
jos, Ann Burlak iš'Mass., Hen
ry Winston, Jaunųjų 
nistų Lygos vadas, ir

. Childs iš Illinois.
Pertraukoje, EI.

Flynn ir Carl Brodsky prave
dė rinkliavą, kaip sakė Flynn,

“pagelbėt pravest tokias kon
vencijas ir mūsų rinkimų kam
paniją.” Rinkliava buvo įdo
miausia tuomi, kad aukos atei- 
dinėjo ne tik nuo delegacijų 
ir K. P. sekcijų, bet ir iš įvai
riausių Amerikos gyvenimo 
sričių. Buvo skelbta šimtdole- 
rinė auka nuo N. N. iš Harv
ard ir nemažai smulkesnių au
kų iš kitų universitetų. Net 
nuo spaudos reporterių, kurių 
gąl būt ne vienas dantis su
kandę turės apie konvenciją 
meluot, ją pašiept, kad įtikt 
stambaus kapitalistų laikraš
čio leidėjui, nuo jų atėjo virš 
$10 aukų, žinoma, be vardų, 
kad nebūtų žinoma, kurie “su- 
griešijo” savo bosui. Buvo 
stambių aukų ir nuo kitų su 
vardais ir bevardžių asmenų 
ir organizacijų. Viena, regis, 
Bronxo sekcija, pridavė 
$1,000 savo būsimos kvotos 
sąskaiton. Buvo aukų nuo ve
teranų, bedarbių ir nuo kitų 
tokių grupių, kurios pačios 
paliestos sunkaus likimo, bet 
komunistų programoj mato iš
eitį iš savo skurdo ir apsaugą 
nuo imperialistinio karo.

Po rinkliavos, Flynn paskel
bė, kad artinasi laikas kandi
datų sutikimo kalbas perduot 
oro bangomis ir prašė rūpes
tingiausios kooperacijos, kad 
neleist entuziazmui atimt pro
gą kandidatams baigt savo žo
dį į minias radio klausytojų. 
Jos prašymas buvo išpildytas, 
išsiveržiančios spontaniškos 
demonstracijos buvo nutrau
kiamos kalbėtojų rankos mos
telėjimu. Fosteris, partijos 
nac. pirmininkas, formaliai 
užklausė kandidatus apie jų 
sutikimą ir atsakymui jie pa
sakė trumpas, bet labai bran
džias kalbas, kurių sutraukos 
telpa ar tilps kur nors kituo
se puslapuose šioje ar sekamo
se laidose. Kandidatūros už- 
girta delegatų rankų pakėli
mu ir svečių griausmingais šū
kiais. Baigiant, Fosteris atsi
šaukė į visus kooperacijos vi
sur uždėt kandidatus ant ba
loto ir remt kampaniją darbu 
ir finansais.

Mitingas buvo pradėta Ame
rikos ir darbininkų himnais, 
baigta darbininkų himnu, dar 
prieš 2 :30, anksčiau, kaip bu
vo skelbta.

Gražus būrys lietuvių vai
kučių pereitą subatos popietį 
laikė egzaminus. Egzaminuose 
dalyvavo: V. Tauras, V. Ru
daitis ir J. Gasiūnas; taipgi 
mokytojai — P. Baranauskas 
ir Aldona Žilinskaitė ir moky
klėlės komiteto narys G. Ku
raitis.

Mokyklėlė buvo laikoma su- 
batų popiečiais po dvi valan
das, — ypatingai lietuvių kal
bai ir rašybai tai palyginamai 
labai mažai laiko. Vienok, 
egzaminuose, keliolika mer
gaičių pasižymėjo gana pui
kiai visuose mokyklėlėj dėsto
muose dalykuose, k. antai: 
lietuvių kalba, rašyba, nuo 
lentos rašymas, skaitymas, de
klamavimas, dainavimas, mu
zika ir bendras pasielgimas.

Geriau pasižymėję mokiniai 
buvo apdovanoti gražiomis 
dovanelėmis; tai vaikams di
delis džiaugsmas. Taipgi visi 
mokiniai gavo atatinkamus 
viršminėtos mokyklėlės pažy
mėjimus.

Pasirinks Uniją
Nacionalė Darbo Santykių 

Taryba skelbia Brillo Manu
facturing Co., Inc., darbininkų 
balsavimus pasirinkimui uni
jos. Rinkimai bus trikampiai: 
pažangieji 
balsuot už 
kers, CIO; 
už Mutual
tion, kompanišką uniją; o dar 
kiti, bijodami CIO laimėjimo, 
siūlo balsuot liktis visai be 
unijos.

darbininkai ragina 
United Mine Wor- 
bosų pakalikai — 
Benefit Associa-

Dariaus-Girėno Paminklo 
Reikalas ir Aukos

Šiuomi teikiame iš eilės aš
tuntą aukų paskelbimą pri
siųstą nuo Fondo iždininko, J. 
Spurgos, sulig gegužės 21 d., 
1940 m.

Nuo švento Petro Draugijos 
per pirmininką Julių Stačiavi- 
čių ir sekretorių Antaną Kin- 
darą, 128 Lindbergh Blvd., 
Bloomfield, N. J., gauta $10 
ir laiškas: “Susirinkime ge
gužės 12 d., š. m., nutarta 
tiek paaukoti iš iždo Dariaus- 
Girėno 
Fondui.
pasisekimo vesti toliau taip 
garbingą ir didelį darbą, kaip 
statymas paminklo Dariui ir 
Girėnui.”

Nuo New Jersey Lietuvių 
Radijo Valandos, per p. Jo
seph Ratkų, direktorių, pri
siųsta Fondo Komitetui šis 
laiškas: “Gerbiamas Tamsta: 
Priėmėm jūsų laišką klausi
me atsilyginimo kas link Da
riaus-Girėno Paminklo Fondo 
garsinimų, kuriuos mes teikė
me per devynis sekmadienius 
iki šios gegužės 19 d. Minė
tus pranešimus mes aukojame 
kaipo geram darbui ir linkime 
gerų pasekmių šiame patrijo- 
tiškame darbe.”

Nuo Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 70 kuopos, per 
Juozą Valikonį, 186 Jersey 
Ave, Cliffside, N. J., $5 ir su
rinko nuo pavienių asmenų : 
aukojo po $1: Juozas Jakup- 
ka, A. Maciulevičia, J. Saga- 
mogas, J. Petraitis, Jur. Ker- 
belis, Jonas Burneikis, ir Juo
zas Valikonis; po 50c aukojo: 
Frank Yučis, John Augustai- 
tis, J. Yurgaitis; Joe Augus- 
taitis, Jur. Walinkonis, ir Vla
das Karas; smulkiu surinkta 
$1.25. ’Kartu $16.25. Blan- 
kos nr. 28.

Per M. Karaktiną, 8728 — 
92nd St., Woodhaven, L. I., 
surinkta, aukojo : V. ir J.; ir J. 
Valantiejus $2.00; Ona Ka- 
raktin $1.65; po $1: Helen 
Macalis, Peter Skarulis, Jo
seph Dobrow, Antanas Zizas, 
Joseph Skarulis, Walter Če
pą j, J. Grajauskas, A. B. Ar
lauskas, Mrs. Brokus, Pauline 
Gastout; po 50c: L. Digris, A. 
Carauske, smulkių 3,5c. Sy
kiu $15.00. Blankos Nr. 236.

Virš pažymėtų aukų, gauta 
$41.25. Tai liudija, kad Da
riaus-Girėno Paminklo Fondas 
kyla aukštyn, kad mūsų ben
dras darbas teikia geru/ vai
sius. Tad nuoširdžiai dėkoja
me draugijoms, aukotojams 
už aukas ir rinkėjams už jų 
triūsą.

Taipgi reiškiame širdingą 
padėką New Jersey Lietuvių 
Radijo Valandos vedėjams ir 

’direktoriui p. Juozui Ratkui 
už suteiktą paramą ir bran
gią auką dėl Dariaus-Girėno 
paminklo.

Ir šia proga norime praneš
ti, kad Fondo Komiteto išsiun
tinėtos pirmutinės blankos 
rinkimui aukų baigiasi su bir
želio 1 d., š. m., tad prašo
me nelaikyti per ilgai, parink
ti aukų ir grąžinti, nes kiek
vienos blankos numeris yra 
įrašytas knygoj ir kam pa
siųsta. Surinktas aukas šiam 
reikalui visuomet teikitės iš
rašyti čekį ar money orderį 
vardu Darius-Girėnas Monu
ment Fund ir siųskite iždinin-

Pirmas Sezono Piknikas
Įvyks Birželio 9-tą

Pirmą šio sezono smagų 
pažmonj atvirame ore brook- 
lyniečiai Jr apylinkių lietuviai 
šiemet turės sykiu su kaimy
niškų tautų — latvių, estų ir 
suomių — žmonėmis Rikers 
Estate Parke, Astorijoj, šį sek
madienį, birželio 9-tą. Prasi
dės 10 vai. ryto ir tęsis iki vė-

ko adresu : Mr. John Spurga, 
Port Jefferson Station, Long 
Island, N. Y. Už priimtas jū
sų aukas iždininkas tuojaus 
atsiųs kvitą siuntėjo nurodytu 
antrašu; bus paskelbta spau
doje ir, progai esant/ per ra
diją.

Gautus pinigus iždininkas 
deda komiteto sutartan ban- 
kan, savo ir dviejų iždo glo
bėjų vardu, apart to yra su
dėjęs užstatą ir tinkamas iž
dininko pareigom.

Taigi, prašome visų padėt 
aukomis pastatyt paminklą 
Brooklyne mūsų gerbiamiems 
didvyriams 
ir Girėnui.

Paminklo
Komitetas: 
Briedis, f in. 
tys, pirm.; 
vice-pirm.; 
sekr.;
Jurgis Karpus ir Juozas 
rys,

lumos. Įžanga 35c. Parkas 
randasi gale Steinway St. ir 
19th Avė., Astorijoj.

Lietuviai jau seniai numatė 
reikalą tokių bendradarbiavi
mo ir vienur kitur įvykdavo 
kokia maža sueigėlė su de- 
sėtkais, kartais dalyvaujant 
iki šimto su virš publikos, bet 
masinės bendros veiklos nebū
davo. šis yra pirmas bandy
mas išstot masiniai. Progra
moj dalyvaus visų 4 tautų me
nininkai ir sportininkai, orga
nizacijos duos desėtkus darbi
ninkų, susirinks masės žmonių 
susipažinti ir smagiai praleisti 
dieną prie vėsios Flushing Bay 
(įlankos), skersai kurią mato
si skraidanti didieji sidabruo
tai blizganti paukščiai, tai pa- 
kįlą, tai nusileidžia LaGuar
dia Orportan.

Nuo lietuvių programoj da
lyvaus Aido Choras, akrobatų 
trio ir gal kas daugiau iš spor
tininkų. Trumpai 
Bimba.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje’”.

NOTARY 
PUBLIC

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- 

7 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

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 išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas'
411 Grand St. Brooklyn

Telephone 
STagg 2-5043

Unijistai Prisideda 
Palaikyt Parodą

Įvykstančios New Yorke 
unijų konvencijos šiemet pa
deda Pasaulio Parodai palai
kyt skaičių lankytojų.

Birželio 2-rą turėta Int. La
dies Garment Workers Unijos 
diena parodoj, šios unijos, 
kaip ir Amalgameitų, iš narių 
sudėto konvencijinio fondo 
viršininkai užpirko 125 tūk
stančius bilietų ir išdalino na
riams po šapas. Tokiu būdu 
ILGWU dieną parodoj turėta 
šių metų rekordinis skaičius 
lankytojų — 378,360. Čia irgi 
vyriausi kalbėtojai gyrė Roo
sevelto užkarinę . programą. 
Amalgameitai savo dieną da
vė virš 60 
lankytojų, 
mis duoda 
negu buvo 
mis, kada
skursi jų. Pavyzdin, 
mą, viso turėta tik 
lankytojų.

Visas to bendro 
(festivalo) pelnas 
Am. Ateivių Gynimo Komite
tui, kuris gina nuo deportavi
mų ir kovoja prieš ateiviams 
žalingus bilius. Piknike kalbės 
to komiteto nacionalis sekre
torius Irving Novick. Vien dėl 
tos svarbios kalbos ir didelio 
tikslo vertėtų visiems dalyvau
ti.

Didelė 
šokiams, 
gėrimai.

Bilietų
vės” raštinėj, Depsų ir Mar
cinkų krautuvėse, taipgi pas 
platintojus, kurie bus dauge
lyje šią savaitę įvyksiančių su
sirinkimų. Bilietus visi prašo
mi įsigyt iš anksto, nes sulyg 
to kitataučiai spręs mūsų pa
sidarbavimą, o mes jų. Mes, 
kaipo viena iš skaitlingiausių, 
grupių, turėtume pasirodyt* 
geriausia.

Lietuvių Komisija.

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

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

tūkstančių ekstra 
Unijos savo dieno- 
lankytojų daugiau, 
viso tūlomis dieno- 
nebuvo unijų, ek- 

geg. 31- 
30,030

Lankėsi “Laisvėje”
Draugas Ambrose iš Mon

tello, Mass., aplankė savo 
dienraščio įstaigą pereitą šeš
tadienį. Jis buvo atvykęs į 
šermenis.

Drg. Ambrose’ui buvome 
pasiuntę knygelę rinkimui už
sakymų ant Dr. Kaškiaučiaus 
knygos mokytis lietuviškai. Jis 
atvežė vieną užsakymą ir pats 
užsisakė tą knygą.

Drg. Ambrose puikiai moka, 
abi kalbas: lietuvių ir anglų. 
Tačiau jis žino, kad mokslui 
galo niekad nėra, tad jis užsi
sakė ir šią knygelę. Jis pasiža
dėjo gauti ir daugiau užsaky
mų.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 30 iki 40 m. amžiaus, pa
žangių minčių, mylinčią namų švarą, 
turtas nesvarbu. Aukščio 5 p. 4 c.

Aš amžiaus 38 m., turiu gerą dar
bą. Prašau kreiptis šiuo antrašu: 
E. M. 115% E. 118th St., New York 
City, N. Y. . (131-133)

Special

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Lietuviu Kiiro 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 aprokat.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 — “Laisves” Name

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

namų darbo, klibasal ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
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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DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GARIMŲ
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