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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00.

Metams

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

m..

Politikos dalykų stebėtojai 
teigia, kad greitu laiku Italija 
pradės kariauti. Ji eis talkon 
Vokietijai. Ji, sakoma, pir
miausiai 
gal būt 
paskuti.

Jeigu 
tai žmonija susilauks 
desnės nelaimės, nes 
prasilpės. Mussolinio 
mas karan gali paakstinti ir 
Amerikos valdytojus greičiau 
įtraukti šį kraštą į tą konflik
tą. O tuomet pasaulis susi- 

k lauktų dar didesnės tragedi
jos.

Ji, sakoma, 
pulsianti Franciją. O 
ir į Egyptą

Italija įsikiš

bandys

karau, 
dar di- 

karas 
įsikiši-

—o—
Tik visai nesenai, prieš kelis 

mėnesius, Italija. Anglija ir 
Francija išvien ėjo talkon 
Suomijos Mannerheimui. Vi
sos trys siuntė ten orlaivius, 
siuntė ginklus, siuntė žmones, 
siuntė pinigus. Prieš- Sovie
tus, vadinasi, jos visos susivie
nijo. O dabar, atrodo, pradės 
tarp savęs kariauti!

Visas šis dalykas būtu juo
kingas, jei jis nebūtų taip bai
siai tragiškas.

—o—
Leningrado Militarinė Ko

manda skelbia, jog Suomijos 
valdovai meluoja pasakodami, 
būk kare su Sovietais baltieji 
suomiai nustoję (užmuštais) 

•tik 19,576 asmenų. Sovietai 
/sako, kad suomių karių buvo 
užmušta mažiausiai 70,000, o 

iapie 15,000 mirė nuo žaizdų. 
Taigi iš viso susidaro 85,000

O sužeistų suomių 
pasiekė net 250,000

Suomija turėjo apie

žuvusių, 
skaitlinė 
asmenų.

Iš viso
600,000 kareivių, 
riausi buvo užmušti arba su
žeisti. Karo pabaigoj Suomija 
pasiliko beveik be armijos.

—o—
Taigi USA Komunistų Par

tija savo kandidatais į mūsų 
krašto prezidentą ir vice-pre- 
zidenta išstatė Earl Browderi 
ir James W. Fordą. Abu žy
mūs vyrai ir jie, per rinkimų 
kampaniją, be abejo, paskleis 
Amerikos žmonėse daug gra
žių ir naudingų žinių.

Svarbu tas, kad šiedu vyrai 
yra griežtai nusistatę prieš 
karą. O šiandien tas ir yra 
svarbiausias Amerikos žmo
nėms dalykas.

—o—
—Aš esu negras. Mano tė

vukas gimė vergu ir paskui 
Georgia valstijos govėda jį su
degino. Mano tėvas mirė dar 
būdamas jaunas dėl to, kad 
jis labai sunkiai dirbo po 12- 
18 valandų per parą Alaba- 
mos plieno fabrike. . .

Šitaip apie savo praeitį pa
sakoja komunistų kandidatas 
į vice-prezidentus! Jis sako, 
kitos Amerikos politinės parti
jos negrų nestato į tokias 
garbingas vietas; tik vieni ko
munistai negrus skaito žmonė
mis — lygiais su kitais — ir 
karštai kovoja už jųjų teises.

—o—
Browderis yra gerai Ameri

kos žmonėms žinomas vyras. 
Jo žodis nūnai yra labai sva
rus. Kur tik jis sako kalbą, 
ten sueina masės žmonių jo iš
girsti. Retas kuris kitas in- 
dividualas Amerikoje galėtų 
lygintis su Browderiu populia
rumo atžvilgiu.

—o—
“Kuriam gi tikslui jisai šitas 

nesąmones tauškia?. . .”
Kas taip rašo? Menu, skai

tytojas tuojau atspės—1\ Gri
gaitis. Bet ar skaitytojas at
spės, kas tas “jisai”?... Tai 
brolis Jurgelionis, dar visai 
nesenai buvęs geriausias Gri
gaičio draugas.

Kai Jurgelionis rašė “Tėvy
nėje” Grigaičiui panegyrikus, 
tuomet pastarasis nesakė, kad 
ans tauškia; tuomet sakė, kad 
Jurgelionis rašo arba kalba. 
Dabar jau “tauškia,V nes
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Reikalauja Šiai Šaliai 
Bazių Pietinėj Amerikoj
Washington.—Kai kurie 

senatoriai ir kongresfrianai 
reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos turi gaut salas ar 
kitas bazes iš Centralinės 
ir Pietinės Amerikos respu
blikų, idant ten įrengt ka
rines stovyklas Jungtinių 
Valstijų laivyno ir orlaivy- 
no, ir taip saugot tas res
publikas nuo neamerikinių 
kraštų užpuolimo.

Vokiečiai Sakosi Bom
bardavę Tik Karinius 

Punktus Paryžiuje
Berlin. — Vokiečių or

laiviai bombardavo francū- 
zų lėktuvų aikštes, orlaivių 
pastoges ir priešlėktuvinių 
kanuolių batarejas Pary
žiaus pakraščiuose. Vokie
čių oro bombos geriausiai 
pataikė į didelę Paryžiaus 
orlaivių stovyklą Issy-les- 
Moulineaux.

Vokiečių vyriausybė pa
reiškia, kad jų lakūnai tai
kė bombas tiktai į kariškai 
svarbius punktus ir nebom
bardavo jokių nekarinių

Patys ge- pastatų.
nrho on I

PARYŽIUS—KARO PRA
MONĖS LIZDAS

Paryžiuje yra daugiau 
ginklų ir amunicijos fabri
kų ir dirbtuvių, negu .bet 
kurioj kitoj sostinėj Euro
poje. Į daugelį tų karinių 
fabrikų yra pravesti spe
cialiai geležinkeliai.

Pietrytiniame Paryžiaus 
kampe randasi Citroen ir 
Renault automobilių fabri
kai, didžiausi Francijoj. 
Juose statoma ir tankai ir 
šarvuoti automobiliai, ir 
dirbama 75-milimetrinės 
kanuolės.

Issy-les-Moulineaux or
laivių stovykloje yra lavi
nami greičiausi lakūnai ir 
išbandomi rfauji orlaiviai ir 
tankai. Arti šios stovyklos 
yra oriai vyno ministerijos 
rūmai ir karinė francūzu 
akademija; o už dviejų tri
jų mylių—Gnome-Le Rho
ne orlaivių motorų fabri
kai, kurie , pagamina dau
giausia inžinų greitiesiems 
Francijos lėktuvams.

Albany, N. Y. — New 
Yorko Valstijos gubernato
rius Lehman paskyrė 500 
milicininkų nuolat saugot 
milicijos kareivines; neleist 
į jas pašalinių žmonių, sau
got tas kareivines nuo sve
timų agentų ar nuo “penk
tosios kolonos.”
“Tėvynės” redaktorius nerašo 
taip, kaip norėtų “Naujienų” 
redaktorius.

—o—
Buvo laikai, kai p. Jurge

lionis pernelyg Grigaičiui pa
taikavo, perdaug jį garbino. 
Argi neatsimename tų Jurge- 
lionio straipsnių, kuriuose bu
vo rašyta, būk Grigaitis atida
rė visiems SLA pild. tarybos 
nariams akis; jis jiems pasa
kė, kad SLA pinigai yra ne 
pild. tarybos nuosavybė, bet 
visos organizacijos I. . .

Atsimeni, broli Kleofai?... 
Dabar už tai gauni “nagra- 
dos.” s

CIO Smerkia Per 
sekiotojus Ateivių 
Ir "Raudonųjų"

Peikia Valdžią, kad Ji Siūlo 33 Sykius Labiau Aptaksuo- 
ti Visus Amerikiečius, negu Trustus-Korporacijas

valdžiai vardus tu darbi
ninkų, kurie atrodo neišti
kimi ar “šnipai.”

Sid. Hillman, pirminin
kas Amalgameitų Rūbsiu- 
vių Unijos, nedalyvavo da
ryme šio pareiškimo. Jis iš 
New Yorko pranešė, 
sergąs.

Hillmanas neseniai 
prezidento Roosevelto
skirtas kaip narys Pataria
mosios Komisijos Šaliai 
Ginti.

kad

buvo 
pa

Sumanymai Jungtinėm 
Valstijom Globot 

Lotynišką Ameriką
Washington. — Pagal pa

geidavimą prezidento Roo
sevelto, tapo įnešta suma
nymai kongresui, kad J. 
Valstijos turi užkirst kelią

Washington.—CIO unijų 
centras išleido pareiškimą- 
raportą, kur kritikuoja val
džios reikalaujamus taksus 
uždėt ant žmonių ir taip 
gaut lėšų labiau apginkluot 
Ameriką. CIO nurodo, kad 
valdžia siūlo 66 procentais 
pakelt netiesioginius tak
sus' ant reikmenų, kuriuos 
vartoja milžiniška daugu
ma visų amerikiečių; o 
trustam-korporacijom val
džia planuoja pakelt tak
sus nuo pelnų tiktai 1 pro
centu ir keturiais penkta
daliais, tai nepilnai dviem 
procentais.

CIO reikalauja tinkamai 
aptaksuot kapitalistus ir 
uždaryt skyles, per kurias 
jie pasprunka nuo taksų 
mokėjimo.

CIO Užtaria Nepiliečius
CIO unijų komitetas su 

savo pirmininku J. L. Le-
wisu protestuoja prieš pre- pervedimui bile kokių že-1 
zid. Roosevelto reikalavimą mių ar salų Centralinėje ar 
pervest nepiliečius ateivius 
iš darbo ministerijos žiny
bos į teisdarystės ministe
rijos globą.

CIO komitetas smerkia 
įnešimus kongresui prieš 
ateivius nepiliečius. O tie 
įnešimai siūlo suregistruot 
visus tokius ateivius ir ne
priimtų jokį darbą daugiau 
kaip vieną dešimtadalį ne- 
piliečių.

CIO komitetas protestuo
ja prieš įneštą kongresui 
sumanymą, kuris reikalau
ja neduot darbo jokiam ko
munistui pramonėj. CIO 
nurodo, jog fabrikantai, 
pagal šį sumanymą, galė
tų ‘ išmėtyti laukan visus 
geresnius unijistus darbi
ninkus, apšaukdami juos 
komunistais, ir taip sunai
kint unijas.
Atkreipti prieš Darbo Uni

jas Sumanymai
CIO komitetas dabarti

niame savo pareiškime ra
gina kongresą atmest Rey- 
noldso pataisymus prie se
natoriaus Lafollette’o įne
šimo. šis įnešimas buvo at
kreiptas prieš fabrikantų 
šnipus ir šaulius, o Rey
nolds taip jį taiso, kad 
duot samdytojams daugiau 
valios persekioti unijinius 
darbininkus.

CIO centras smerkia su
manymą deportuot iš Ame
rikos Harry Bridgesą, CIO 
unijų vadą vakariniame 
šios šalies pakraštyje.

CIO kritikuoja įnešimus 
kongresui prieš vadinamą 
“penktąją koloną.” Sako, 
kad ztie įnešimai iš tikro 
atkreipti prieš darbininkus, 
žiūrinčius savo reikalų.

CIO komitetas smerkia 
valdžios reikalavimą, kad 
fabrikantai gaunantieji 
kontraktus armijos ar lai
vyno darbams -turi pranešt

Vokiečiai Dunkirk. Im. Vokiečiai, Sako, Su
Numa nn i\hmn r •Namą po Namo naikinę 400 Fran 

cūzų Lėktuvų
Berlin, birž. 4.—Aukštoji 

vokiečių komanda praneša, 
kad jie šturmavo ir užėmė 
Louis Fortą Dunkirke 
(Dunkerque), paskutinėje 
talkini nkų prieplaukoje, 
šiaurinėje Francijoje, Vo
kiečiai užiminėja patį mies
tą. Kai kur anglai ir fran- 
cūzai iš atskirų namų 
smarkiai priešinasi ir įvyk
ta žiauriausių susikirtimų; 
bet vokiečiai ima namą po 
namo, poziciją po pozicijos. 

Gobaičiai Prakišo Bylą
Prieš Amerikos Vė
liavos Sveikinimą

Washington. — Jungti
nių Valstijų Vyriausias 
Teismas 8 balsais prieš 1 
atmetė lietuvio Gobaičio 
apeliaciją. Gobaitis, Miner- 
svilles, Pa., biznierius, pra
šė panaikint žemesnių teis
mų sprendimus, kurie įsa
kė, kad Gobaičio vaikai turi 
mokykloje sveikinti Ameri
kos vėliavą, pagal Pennsyl- 
vanijos įstatymą.

Gobaitis ir jo vaikai Lil
ijana ir Williamas' priklau
so- religinei sektai vadina
mai “Jehovos (Dievo) Liū- 
______  . Tai biblijistai, 

antrasis 
Dievo įsakymas uždraud
žia garbint ar sveikint 
kokį pavidalą.

Už Amerikos vėliavos 
sveikinimą Williamas ir 
lliana buvo pašalinti iš Mi- 
nersvilles viešosios mokyk
los. Ir Vyriausias Teismas 
dabar galutinai užgyrė pa
šalinimą jųdviejų. Šis teis
mas patvarkė, kad jeigu 
kurios valstijos įstatymas 
reikalauja, kad mokiniai 
sveikintų šalies vėliavą, 
jie ir turi sveikinti ją.

Pietinėje .Amerikoje nuo]dininkai”.
kurie sako, kadvienos neamerikinės šalies 

kitai neamerikinei šaliai. 
Šie įnešimai turi tikslą 
ypač neleist Vokietijai už
imt salas, vadinamas Ho- 
landiškomis Vakarinėmis 
Indijomis.

(Po to, kai vokiečiai nu
kariavo ir užėmė Holandi- 
ją, tai Jungtinių Valstijų 
valdžia pripažino Anglijai 
globą ant Holandiškų Va
karinių Indijų.)
Mažina Paprastas Lėšas, 
Didina Kariškas Išlaidas
Prezidentas Rooseveltas 

sumanė 10 procentų nu- 
mušt reguliares valdžios 
išlaidas, kad liktų daugiau 
pinigų didint ir smarkint 
šalies ginklavimą.

(“Daily Worker” sako, 
kad tai reikš mažinimą be
darbiam pašalpų ir kapoji
mą lėšų įvairiems socialiam 
reikalam.)
Nubalsavo 11 Procentų Di

dint Amerikos Karo 
Laivyną

Jungtinių Valstijų sena
tas užgyrė sumanymą, ku
ris reikalauja skirt $654,- 
902,270 padidint Amerikos 
karo laivyną ir orlaivyną 
11 procentų.

Federalė Orlaivininkystės 
Valdyba paskelbė, kad 45 
tūkstančiai studentų bus 
lavinami kaip pradiniai la
kūnai ir 9 tūkstančiai stu
dentų bus aukščiau moki
nami orlaivininkystėje.

Stockholm, Švedija.—Šve
dai priešorlaivinėmis ka- 
nuolėmis nušovė žemyn du 
Vokietijos lėktuvus, kurie 
skrido per Švediją. Vieno 
lėktuvo įgulą visa
Antro lėktuvo septyni žmo
nės išliko gyvi. Juos švedai 
suėmė ir laikys kaip belais
vius iki kąypš^abaj.gps. serų ir slaugių.

žuvo.

bet

ne-
Li-

tai

Talkininkų Lėktuvai 
Bombardavo Munichą

London, birželio 4.—An
glijos - Francijos lėktuvai 
bombardavo kariškai svar
bias vietas Vokietijoje, sa
ko anglų komanda.

Berlin, birž. 4.—Viena 
talkininkų orlaivių bomba 
pataikė į automobilių fabri
ką Muniche, Vokietijoj; už
mušė 8 vokiečius; kita 
bomba arti nukrito, bet ne
sprogo, kaip praneša vokie
čiai.

Vokiečių Orlaiviai Bombar
davo Havre, Francijoj

London, birž. 4.—Vokie
čių orlaiviai beveik per ke
turias valandas bombarda
vo Havre, Francijos prie
plaukos miestą.

Berlin, birž. 4.—Bombar
duodami Havre, vokiečių 
lakūnai padarė daug gais
rų ir eksplozijų tame Fran
cijos prieplaukos mieste.

London. — Anglijos de
tektyvai padarė’ kratą Vo
kiečių Ligoninėje Londone 
ir suėmė 30 svetimšalių se-

Užmušė 45 Žmones, Sužeidė 149; Suardė bei- Apdaužė 97 
Namus; Prancūzai Sako, kad Jie Nušovę 17 Nazių Lėktuvą

Berlin, birž. 4. — Užpul
dami Paryžiaus priemies
čius, vokiečių orlaiviai bir
želio 3 d. nušovė žemyn 79 
francūzu lėktuvus ir bom
bomis sunaikino tris iki ke
turių šimtų Franci jos lėk
tuvų, kurie tupėjo orlaivių 
aikštėse, kaip praneša vo
kiečių komanda. Iš savo 
pusės, vokiečiai praradę 9 
lėktuvus.

Paryžius, birž. 4. —Ker
šydami už Paryžiaus bom
bardavimą, sakoma, fran- 
cūzų orlaiviai bombarda
vę Munichą, Vokietijos 
miestą.

vų stovyklą, fabriką ar 
šiaip karinį punktą.

Viena vokiečių bomba 
pramušė lubas ir įkrito į 
kambarį rūmo, kur Ameri
kos ambasadorius Bullitt 
pietavo su Franci jos orlai- 
vijos ministeriu; bet bom
ba nesprogo, ir Bullitt išli
ko sveikas.

Vokiečių bombininkai 
skrido 30 tūkstančių pėdų 
aukštyje, ir beveik buvo ne
matomi plikomis akimis.

Francūzu Pranešimas apie 
Vokiečių Užpuolimą 

Paryžiaus
Paryžius. — Prancūzai 

teigia, kad apie 200 Vokie
tijos orlaivių numetė 1,060 
sprogstamų'bombų ir 61-ną 
padegančią, bombą į Pary
žiaus priemiesčius birž. 3 
,d., ir užmušė 45 žmones, o' 
sužeidė 149-nis. Priešorlai- 
vinės frančūzų kanuolės ir 
lėktuvai nukirtę žemyn 17 
vokiečių orlaivių, kaip sa
ko francūzu komanda.

Prancūzai tvirtina, kad 
vokiečių oro bombos sunai
kino bei apdaužė 97 namus, 
tarp jų desėtką mokyklų, 
dvi ligonines ir vieną senių 
prieglaudos namą; bet ne
sako, ar vokiečių bombos 
pataikė į bent vieną lėktų-

‘Pravda Rašo, kad Vo
kiečiai Laimėjo Didelę 

Pirmenybę

kad jie 
ką chi-

japonus

Siaučia

Chinai Atgriebė Miestą; 
Japonai Kitur Žygiuoja
Chungking, Chinija, birž. 

4.—Chinai atkariavo nuo 
japonų Tsaoyang miestą, 
šiaurinėje Hupeh provinci
joje.

Chinai pripažįsta, kad 
japonai persikėlė per Han 
upę ir grūmoja Siangyang 
miestui toje provincijoje.

Japonai praneša, 
užėmę Siangyangą, 
nai užginčija.

Chinai atmušė 
nuo Kiaoyango.

Hong Kong. —
mūšiai tarp japonų ir chi- 
nų į šiaurių rytus nuo Kan
tono, pietinėje Chinijoje. 
Vieni ir kiti turi didelių 
nuostolių.
Pasak Vokiečių, tai tik Vie

nas iš 10 Talkininkų 
Pasprukę

Berlin. — Vokiečių- ko
manda tvirtina, kad tik 
vienas iš kiekvienos dešim
ties Anglijos-Francijos ka
reivių pasprukę * laivais iš 
šiaurrytinės Franci jos, o 
visus kitus tai, girdi, vo
kiečiai nukovę bei suėmę į 
nelaisvę.

Pasak vokiečių, tai talki
ninkai užmušę tik 10,000 
vokiečių ( ir sužeidę 40,000 
tame karo Jauke.

Maskva. — Kiek anglams 
ir francūzams pavyks lai
vais iš Dunkirko iškraus
tyt savo kariuomenės į An
gliją, tai bus tiktai mažini
mas nukentėto didelio su
mušimo, o ne laimėjimas, 
sako “Pravda,” Sovietų Ko
munistų Partijos dienraš
tis. Talkininkai palengvino 
sau bėgimą nuo vokiečių 
per Dunkirką tuomi, kad 
jie paleido vandenį iš kana
lų, padarė potvinį ir klam
pynes Dunkirko apylinkėj 
ir taip žymiai sutrukdė 
vokiečiams priėjimą prie to 
prieplaukos miesto. Ang
lams ir francūzams ten 
taipgi pagelbėjo smėlio ko
pos (diūnos) pajūryje. Bet 
vokiečių kanuolės gana pri
siartino, kad šaudyt į tirš
tumą talkininkų kariuome
nės Dunkirke, kaip rašo 
“Pravda.” Vokiečių orlai
viai irgi padarė didelių 
nuostolių anglam ir francū- 
zam Dunkirke.

Užkariaudami Flandriją, 
šiaurrytinį Francijos 
kampą, vokiečiai laimėjo 
didžią strateginę pergalę, 
ir dabar jie patys gali pa
sirinkt, kur jiem geriau 
šturmuot francūzus kitame 
fronte.

Flandrijoj ir šiaurryti
niame Belgijos kamputyje 
vokiečiai sukriušino 1,200,- 
000 iki pusantro miliono 
anglų, francūzu ir belgų 
armijos. Vokiečiai ten tu
rėjo apie pusantro sykio 
tiek kariuomenės, kaip tal
kininkai. Vokiečiam laimėt 
daugiausia padėjo tas fak
tas, kad jie turėjo daugiau 
orlaivių, tankų ir abelnai 
motorizuotų jėgų.

Tuo m laimėjimu vokie
čiai taipgi sumažino svarbą 
francūzu Maginot tvirto
vių linijos. Jie dabar gali 
grumot šiai linijai jau iš 
pačios Francijos žemės, iš 
šiaurių vakarų pusės, nors 
Maginot linija vis dar turi 
nemažai karinės reikšmės.

ORAS.—šilta
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Iš Rimto Dalyko Jie Daro 
Komedijas

Abu Čikagos anti-sovietiniai dienraš
čiai—“Naujienos” ir “Draugas” (birž. 1 
d. laidoje) rašo apie tąją notą, kurią 
Molotovas pasiuntė Lietuvos vyriausy
bei dėl raudonarmiečių žuvimo Lietuvoj. 
“Fantastiškas Molotovo kaltinimas Lie
tuvai,” rašo “Naujienos”, o “Draugas” 
sako: “Sovietų provokacija.” Savo teigi
mams paremti abu dienraščiai naudoja 
tuos pačius “argumentus”. Girdi, rau
donarmiečių niekas Lietuvoj nevogę ir 
nežudę; čia esą tik gudri Sovietų prie
kabė Lietuvą užimti. Dėl raudonarmie
čių žuvimo šitaip argumentuoja “Nau
jienos”:

“Galimas daiktas, kad kareiviai iš so
vietų ‘bazių’ Lietuvoje pabėga ir slaps
tosi, o Lietuvos valdžia tų dezertyrų ne
gaudo ir neišdavinėja sovietų komisa
rams. Susipažinę su Lietuvos gyvenimo 
sąlygomis, Rusijos kareiviai pamate, 
kad Lietuvoje daug geriau, negu Stali
no ‘rojuje’ ”.

O štai ką “Draugas” rašo:
“Sovietų kareiviai, matydami, kad 

Lietuvos žmonės turi laisvę (sic!—“L.” 
Red.), kad gerai gyvena, pabėga iš rusų 
armijos ir slapstosi. Už tai negali būti 
atsakominga nei Lietuvos vyriausybė 
nei visuomenė.”

Matote, kaip gražiai abu nukalbėjo! 
Tik dar reikėjo pridėti: pamatę Lietu
voje žmonių laisvę ir gerbūvį, raudonar
miečiai dėl tos laimės žudosi. Tuomet tai 
jau iš tikrųjų būtų buvę pilnai grigaitiš- 
kai ir šimutiškai nupasakota.

Įdomiausias dalykas yra tame, kad nei 
vienas tų dienraščių, kurie rašo apie 
“Maskvos provokacijas,” nepaduoda tų 
faktų, kuriais Molotovas rėmėsi, siųsda
mas Lietuvai notą.

“Laisvėje” tie faktai buvo paduoti. 
Mes čia juos tik trumpai galime pakar
toti:

1. Gegužės mėn 18 dingo raudonar
mietis Šmavgonecas. Jis buvo pagrob
tas, jam akys užrištos ir tapo nugaben
tas į vienų namų rūsį. Ten išlaikytas ke
letą dienų be maisto. Grobikai jam vi
saip grąsino, reikalaudami suteikti in
formacijų apie tankistų brigadą, apie 
tankų įruošimą, ir tt. Negalėdami nie
ko išgauti, jie pagaliau Šmavgonecą pa
leido gegužės mėn. 26 d.

2. Gegužės 24 d. panašiai buvo pasi
elgta ‘su raudonarmiečiu Pisserevu. Jis 
buvo išlaikytas tris dienas be maisto.

3. Vasario mėnesį Vilniuje dingo jau
nesnysis komandantas Butajevas. Kai 
Sovietų vyriausybė užklausė atsakomin- 
gų valdininkų Lietuvoje, kur yra Buta
jevas, tai jai buvo atsakyta, kad jis nu
sižudęs gegužės 12 d., kuomet valstybės 
organai norėję jį už ką taį suimti. Girdi, 
jis paleidęs šūvį sau į gerklę. Bet vėliau 
tyrimas parodė, jog kulipka jam buvo 
suvaryta į širdį.

Tai štai, ponai, ką sako faktai. Jeigu 
“Naujienos” ir “Draugas” norėjo infor
muoti savo skaitytojus, o ne juos klai
dinti, jie turėjo išspausdinti tuos faktus.

Mes andai rašėme, jog kol kas ne
žinome, kas tąsias provokacijas- daro f 
vokiečių ar talkininkų agentai. Galimas 
daiktas, kad tie agentai veikia, jie yra 
susiję artimai su tautininkais ir jie, ot, 
dirba tuos Lietuvai žalingus darbus. Bet 
ar dėl to kas nors gali kaltinti Sovietus? 
Aišku, ne. Sovietai tik reikalauja iš Lietu
vos vyriausybės pildyti sutartį, kurią 
abiejų kraštų -vyriausybės padarė.

Yra paskirta speciali komisija tiems 
dalykams išrišti. Mes manome, kad jai 
pavyks kaltininkus-provokatorius suras
ti ir Lietuvos vyriausybė juos atatinka
mai pabaus.

Sovietą Sąjunga, “Apvaizda” 
Ir Vilnius

Dienraštis “Vilnis” rašo:
“M. Biržiška ir kun. F. Kemėšis, 

šaukdami Vilniuje konferenciją, štai ką 
savo atsišaukime (“Pasaulio Lietuvio” 
nr. 8) sako: ,

“ ‘Apvaizda lėmė, kad Vilnių ir jo 
krašto dalį atgavome šiuo sunkiuoju 
žmonijos istorijos momentu ir nebeau
kodami šį kartą žmonių gyvybių. Tarsi 
norėta iš Aukštybių parodyti, jog pa
žeistos teisės anksčiau ar vėliau atgau
namos, jog ir kultūrinė kova gali apsi
vainikuoti laimėjimu, jeigu tik ji veda
ma nuoširdžiai, su tikėjimu, viltimi ir 
meile ir visos tautos pastangomis.’

“Jau visiems žinomas faktas, kad So
vietų Sąjunga atidavė Lietuvai Vilnių. 
Jei tikėti pp. Biržiškos ir Kemešio pa
sakymui, kad Apvaizda tą dovaną Lie
tuvai davė, tai reikės tikėti, kad Apvaiz
da veikia per Maskvą, arba klauso Mas
kvos.

“Lietuvos kunigai taip ilgai meldėsi 
ir Apvaizda jų neklausė, o Sovietai tik 
pamojo ranka, lenkų valdžia ir armija 
išbėgo iš Vilniaus ir Lietuva turi jį.

“Netik tiek, Lietuvos valdžia, bepra
šydama Apvaizdos, buvo uždraudus net 
ir Vilniaus Vadavimo Sąjungai veikti, 
kuri norėjo Vilnių atgauti, o dabar— 
per Maskvą—Vilnius atgautas ir VVS 
gali viešai veikti ir net konferencijas 
laikyti Vilniuje.

“Atrodo, kad Lietuvos kunigija visai 
nustojo pasitikėjimo pas Apvaizdą. Kas 
kita su bolševikais. Jie jų paklausė.

“Atrodo, taigi, kad ir Apvaizda geriau 
bevelija susidėti su galingais, nes tada 
ir ji gali geriau pasirodyti.”

Nemoka Suprasti
Ponas Leland Stowe, amerikinis ko

respondentas, per Sovietų Sąjungą nu
vyko į Rumuniją. Matyt, jis labai norėjo 
pamatyt, kas darosi Sovietų všalyj. Gavo 
leidimą ir 3 dienas buvo Maskvoj, o 3 
dienas keliavo traukiniais.

Pasiekęs Rumuniją bando duoti So
vietų Sąjungos pasveikslą. Žinoma, žmo
gus vien matęs pro traukinio langą ne
gali suprasti esamos Sovietų padėties,— 
ypačiai tokis, kuris yra priešsovietiniai 
nusiteikęs.

Ponui Stowe Sovietai neprisirengę ap
sigynimui, nes esanti prasta komunika
cija. Ir dar kalba ne tik tą, ką jis jau 
pro langą matė, bet ir tą, ką jam pasa
kojo “du francūzai” arba “du belgai”. 
Šį kartą ponui Stowe visai nepavyko. Jo 
raštas paviršutinis ir tuščias.

Prasidėjo...
Šiuos žodžius rašant, ateina iš Pary- 

žiaus žinių, kad garsioji Francijos sos
tinė susilaukė paukščių, kurių paleisti 
kiaušiniai didelius ir puošnius pastatus 
paverčia į griuvėsių krūvas. Tik viena 
diena 155 vokiečių orlaiviai bombardavo 
Paryžių ir jo priemiesčius. Šimtai žmo
nių užmušta ir sužeista. Gal kai skaity
toją šitie žodžiai pasieks, Paryžius jau 
bus pusiau sunaikintas... Šiandien vis
ko galima tikėtis.

Amerikos korespondentas p. Mowrer 
rašo savo laikraščiui “Post”, kad jis ne
norėtų būti sekamą naktį Berlyne... 
Kitais žodžiais, jis numato, kad talkinin
kų orlaivininkai bandys atsimokėti Ber
lynui tuo patim.

Jeigu taip bus, tai galima suprasti, 
kas laukia Europos miestus ir žmones. 
Atrodo, kad patsai didžiausias karo įsiu
timas bus prasidėjęs tik šiomis dieno
mis. Jeigu įdūkusios Hitlerio govėdos 
pradės pulti iš oro neginkluotus mies
tus, o talkininkai atsimokės tuo patim 
vokiečiams, tai patys gražiausi Europos 
miestai bus sunaikinti; kultūros pabūk
lai paversti į pelenus; milijonai žmonių 
bus nušluota nuo žemės paviršiaus.

Kai prieš keletą metų mūsų spauda 
rašė, kad būsimam imperialistiniam ka
re miestai bus naikinami iš oro, kad vi
sas karas daugiausiai bus išspręstas or
laiviais, tai daugelis skeptikų tam neno
rėjo tikėti. Dabar jie mato, kad mes bu
vome teisingi.

Didžiausias žmonijos priešas šiandien

Dienos Klausimais
14 šūvių Kainavo $42,000

Tilden tvirtuma, kuri yra 
Rockaway pakraštyj, ap
saugojimui New Yorko, 
paleido 14 šūvių į jūras 
iš 16-kos colių gerklėmis 
kanuolių. Kiekvienas svie
dinys svėrė po 2,100 svarų. 
Kiekvienas iššovimas kai
navo nemažiau $3,000 arba 
14 iššovimų $42,000.

Šios patrankos" jau per 
penkis metus nešaudė. Bet 
dabar, kada pasaulis yra 
karo liepsnoje, tai ir jos 
išbandytos. Jos gali pasiek
ti priešo laivą už 30,000 
mastų arba apie 25 ameri
koniškų. mylių.

Vienok, kunigaikščius 
bus galima suskaityti ant 
pirštų, tuo kartu, kada dar
bininkai, valstiečiai, bied- 
nesnė inteligentija šimtais 
tūkstančių žūva ir žus mi- 
lionais už imperialistų rei
kalus.

Dideli Vokietijos 
Nuostoliai

Paryžius skelbia, kad bė- 
gyj 23-jų dienų Vokietija 
neteko 600,000 kareivių už
muštais ir sužeistais ir ne
mažiau 2,000 geriausių sa
vo karo orlaivių.

Reikalauja, kad Amerika 
Stotų Karan

Kapų papuošimo dienoj, 
New Yorke kalbėjo ad
mirolas Yates Stirling. Jis 
griežtai reikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos tuojau 
be jokio atidėliojimo stotų 
karan Anglijos ir Franci
jos pusėj.

Tarpe kitko jis sakė: 
“Amerika turi pasirinkti ir 
pasirinkti greitai. Negali
ma laikas eikvoti... Baisu
mas jau yra pas mūsų var
tus. Dvasiniai Amerika jau 
yra kare. Reikia tik grei
čiau fiziniai veikti.”

Toliau jis pripasakojo 
visokių baisenybių, kas at
sitiktų su Amerika, jeigu 
Vokietija laimėtų karą 
prieš Angliją ir Franci ją. 
Jis sakė, kad tuojau tada ji 
užpultų Ameriką.

Mes žinome, kad Vokie
tijos imperialistų apetitai 
yra dideli. Bet admirolo 
Stirlingo bauginimai yra 
perdėti. Jis kalba taip, kaip 
kalba Anglijos ministerial 
ir kiti ponai. Tas dar kar
tą patvirtina, kaip yra di
delis Amerikai karo pavo
jus, nepaisant, kad mūsų 
šalies piliečiai—darbo ma
sės, moterys, jaunimas, ne
grai, f armėnai ir inteli
gentija nenori karo.

Jau Pasiekia ir 
Kunigaikščius

Karo orlaiviai padarė dar 
baisesnį karą, kaip jis bū
davo seniau. Dabar kaip 
kurie kunigaikščiai jau 
randa net mirtį. Kaizerio 
du giminaičiai krito. Da
bar užmuštas Anglijos ku
nigaikštis Northumberland, 
didelis bagočius, kuris val
dė dideles kasyklas, turėjo 
200 kambarių palocių ir į 
metus gaudavo ,nemažiau 
$350,000 pelno tik iš kasyk
lų. Jis žuvo karo fronte.

Londonas tuo pat kartu 
sako, kad Vokietijos nuos
toliai Belgijoj, Holandijoj 
ir ypatingai Šiaurinėje 
Franci j oje buvo labai dide
li. Sulyg London, tai Vo-

kieti j a neteko apie pusę 
savo geriausių tankų, ge
riausių karo orlaivių ir ne
mažiau 650,000 karių. Pa
gal anglų davinius, vokie
čiai neteko 2,102 karo or
laivių iki birželio 1 dienos.

Žinoma, skaitant vokie
čių komandos pranešimus, 
tai tada atrodo, kad jų 
nuostoliai kur kas mažes
ni už anglų ir francūzų. 
Tai jau paprasta karo lai
ku: savo nuostolius mažin
ti, o kito didinti.

Ten mūšiai buvo labai 
žiaurūs, labai baisūs ir abi 
pusės panešė baisius nuos
tolius. Bet kovos laukas, 
pergalė buvo Vokietijos 
pusėj. Tas sunkiai atsilieps 
Franci jai ir Anglijai toli
mesnėj karo eisenoj.

Karo Laivai
Gegužės 31 dieną Phila- 

delphijoj karo laiyyno ba-

"Laisves” Reikalai
Mūsų dienraštis dabar 

gyvena lengvąją sausrą. 
Balandžio, gegužės ir bir
želio mėnesiais įplaukos 
būna žemiau išlaidų. Nes 
tuom tarpu reikia padary
ti darbai draugijų parengi
mams, o už juos mokėjimą 
gausime tik į pabaigą bir
želio ir liepos mėnesiais. 
Liepos mėnuo būna geras 
finansiniai, nes įvyksta mū
sų dienraščio du dideli pik
nikai. Kada oras papuola 
gražus, jie duoda stambių 
įplaukų.

Rugsėjo ir rugpjūčio mė
nesiai būna blogiausi fi
nansiniai mėnesiai metuose. 
Tai didžioji sausra, kurią 
pergyventi yra gan sunku.

Širdingi dienraščio rėmė
jai tai žino ir kiekvienu 
sunkiu laiku ateina jam į 
pagalbą. Šiuom taip vadi
namu 'lengvojo krizio laiku 
materialčs paramos - aukų 
gavome nuo šių “Laisvės” 
patriotų.

Per d. Pruseiką drg. J. S. 
Venckevičius iš Cambridge, 
Mass., aukojo $5.

Drg. V. Sutkienė, pri
siuntė $5 nuo LLD 153 kp. 
iš San Francisco, Calif.

Drg. A. Verkutis, brook- 
lynietis, nusiskundė, kad 
silpnai eina darbai jo in
dustrijoje. Bet užsimokėjo 
metams prenumeratą ir 
dienraščio palaikymui pa
aukojo $1.50.

Po $1.00 aukojo sekanti 
draugai: K. Plačenis, Tole
do, Ohio; S. Thompson, 
Bridgeport, Conn.; P. Siau- 
ris, Brooklyn, N. Y.; S. 
Petronis, Athol, Mass.; W.

Karlon, Maspeth, N. Y.; A. 
Glebavičius, Gardner, 
Mass.; J. Vaičekauskas, 
Binghamton, N. Y.; drg. 
Kersevičienė, Clifton, N. J. 
ir Peter Burba, Montreal, 
Canada.

Po 50c aukojo draugai: J. 
Savickas, Detroit, Mich.; 
J. Zakarevičius, Phila., Pa.; 
F. Lideikis, Great Neck, 
N. Y.; J. Shukis, Phila., 
Pa.; A. Hardy, Lost Creek, 
Pa. ir A. Novokus, New 
Canaan, Cann.

Labai svarbiu momentu 
gavome paramą nuo drau
gų, kurių vardai aukščiau 
paduoti. Už naująją Inter- 
type mašiną vis dar turime 
mokėti po $100 į mėnesį. Ir 
kada šiais mėnesiais įplau
kos suskrumnėja, tai būna 
sunku ir, be aukų būtų ne
įmanoma mašinos išmokėji
mas. Dėkodami draugam už 
aukas, kurias jau apteikė
me, tikimės, kad ir kiti šir
dingi “Laisvės” patrijotai 
paseks juos.

P. Buknys.

zėj nuleistas naujas milži
niškas šarvuotis “Washing
ton”, kuris yra 750 pėdų 
ilgio ir 35,000 tonų įtalpos. 
Jo pabudavojimas ir ap
ginklavimas atsieis $65,- 
000,000.

_ Tą pačią dieną Vokieti
jos karo orlaiviai sudaužė 
kelis anglų karo transpor
tus ir karo laivus, o kas 
blogiausia, kad nuskandino 
kruzerį “Curlew”, 4,290 to
nų įtalpos, kuris specialiai 
buvo apginkluotas kovai 
prieš orlaivius. Tas kaip ir 
primena orlaivių pirmeny
bę prieš karo laivus.

D. M. š.

Per Kiek Metų Amerika Pa
sistatytų 50,000 Lėktuvų?

Washington. — Žinovai 
skaičiuoja, kad reikėtų tri
jų iki keturių metų pasta
tyt 50,000 karinių lėktūvų 
Amerikos valdžiai, kaip 
kad reikalauja prezidentas 
Rooseveltas.'

Praplatint ir pagerint 
fabrikus orlaiviams statyti 
kaštuotų $500,000,000; o 
pats pastatymas 50,000 lėk
tuvų lėšuotų bent 516 milio- 
nų dolerių.

Vokietija, sakoma, pasi
stato po 36 tūkstančius or
laivių per metus, o gal ir 
daugiau.

Advokatų Gildija Smerkia 
Pasimojimus ant Ateivių
New York. — Visašališ- 

kos Advokatų Gildijos su
važiavimas pasmerkė įneš
tus kongresui sumanymus, 
r e i k a 1 a u jaučius suregis- 
truot nepiliečius ateivius ir 
deportuot iš Amerikos Har
ry Bridgesą, CIO unijų va
dą vakariniame šios šalies 
pakraštyje.

Kearny, N. J. — Pasif)ai- 
gė streikas laivastatyklų 
darbininkų. Streikieriai lai
mėjo 10 procentų daugiau 
algos ir išgavo pirmenybę 
savo CIO unijai.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Draugai!
Aš jau nedirbu dėl ne

sveikatos, tai bus 6 savai
tės, bet dar labiau suner- 
vavo, kad net susirgau, tai 
ta nepiliečių 1 registracija. 
Dabar nežinau nei ką da
ryti. Manau išvažiuot iš A. 
dėl tos baimės. Vienok ki
tur darbo jau negausiu, nes 
esu 54 metų ir suvargęs 
nuo sunkaus darbo. O ant-

Kooperatyvo aliejaus laukai Phillipsburg, Kansas, kurie tapo oficialiai atidaryti
gegužės pradžioje.

yra imperialistinis kapitaliztnas, kapita
listinė sistema. Ji gimdo karus, ji ruošia 
karus, ji per karus sunaikina milijo
nus gražiausių .ir geriausių žmonių; ji 
paverčia į pelenus viską, kas gražu ir 
miete, kas naudinga1 žmonių gyvenimui.

Betgi jai nebus lemta ilgai viešpatau
ti. Žmonės susipras ir jie padarys jai 
galą. Juo greičiau tas įvyktų, tuo žmoni
jai būtų geriau.

Socializmas—vienintelė darbo žmonių 
viltis.

ras dalykas, tai čia bankas 
nunešė ir mano centus, bet 
sako, kad mokės šią vasarą 
kokį dividentą. Tai būtų 
gerai dar čia padirbėti bei 
pagyventi tūlą laiką.

Aš esu atvykęs 1907 m., 
bet sulig dabartinio gyve
nimo, tai sakau, kad esu 
atvykęs kaipo rusas iš K. 
1914, vienok rekordų nėra, 
tai gali priseiti-riestai.

Bet jei dabar pamesti 
darbą ir social, apdraudą ir 
da uždarytus pinigus, tai ir 

1 reikia daug nustoti. Vienok 
būtų geriau, kad išlikti ant 
laisvėš... Būtų buvę daug 
geriau, kad senai būčiau A. 
apleidęs. Bet tą klaidą jau 
vėlu taisyti. O gal ir būtų 
geriau, kad dabar apleisti... 
Taip ve ir negaliu šio daly
ko išsiaiškinti, kaip būtų 
geriau. Malonėkit duot at
sakymą per “Laisvę.”

J. S.
Atsakymas

Bet juk ir kitur išvažia
vus reikės registruotis, jei
gu Kongresas priims ir 
Roosteveltas pasirašys tokį 
įstatyųią. Vadinasi, niekur 
nepabėgsite. Mūsų suprati
mu, jūs esate labai senas 
šios šalies gyventojas ir jo
kio pavojaus jums nėra. Ta
čiau nesakome, kad jūs bū
tinai turite pasilikti ant 
vietos ir niekur nevažiuoti 
darbo pa j ieškoti. Tą patys 
apsispręskite.



Trečiadienis, Birželio 5, 1940 Trečias puslapis

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

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutveri moterų kuopas bei kliubus.

Mūsų Grože
“EGYPTIAN HENNA” 

(Arba Dažai Plaukams) 
Daugelis moterų žingeidau- 

ja bei prašo bendrų patarimų 
liečiant Egyptian Henna klau- 

« simu, tad bendras atsakymas 
bus visoms tuo klausimu susi
domėjusioms.

Pirmiausia šiek tiek susipa
žinsime su Egyptian Henna ir 
kitomis, kadangi dauguma 
moterų mažai arba nieko ne
nusimano, kas gi tas Egyptian 
Henna bei dažai, kurie turi 
galią pakeisti plaukų spalvą 
raudonai.

Vadinama Egyptian Henna 
yra augmenėlis-žolė bei dar
žovė. Ji auga, jos namai ran
dasi Egypto krašte. Tuo bū
du ją ir vadina “Egyptian 
Vegetable Henna.” Minimo 
augmens lapai sumalami mil
tų formoj ir iš jų padarius mi
šinį su šiltu vandeniu dažomi

* plaukai, (žemiaus papasako
siu, kaip reikia vartoti.) Kal
bamų hennų bei augmenėlių- 
žolių auginama ir kitur, kaip 
tai Indijoj, Morokoj (Moroc
co) ir kitur. Tačiau jos vadi
namos skirtingais vardais; pa
vyzdžiui : Indigo Henna augi
nama Indijoj.

Kosmetologistų autoritetai 
daugiausia rekomenduoja iš 
įvairių rūšių daržovinių - žo
linių hennų valioti Egyptian 
Henna. Egyptian Henna yra 
gan sena metodą plaukų da
žymui ir rokuojama, jog sau
gesnė už kitas hennas. De
ja, visa nelaimė, kad negali
ma ją vartoti ant įvairių rū- 

< šių plaukų, pav., ant šviesių 
plaukų bei visai žilų, kadangi

* ftokių plaukų spalva būtų la-
* \ ibai nemaloni, nes negraži,

skaidriai oranžava, raudona. 
,Tfesiog negalima vartoti kal- 

h :bamus dažus ant šviesių plau- 
•" kų. Nepatartina nei bandyt, 
' nes iš to tik nesmagumo tu

rėsite, kadangi geltonai švie
sius bei baltai žilus plaukus 
Egyptian Henna stebėtinai 
greit ima-nuspalvuoja nepa- 

/ . traukiančia spalva.
į.ų Egyptian Henna galima tuo- 

met vartoti, kada plaukai ru- 
f j di bei apytamsūs pradeda 

/marguoti, t. y., žilti ir dar 
' tuomet, kada trečia galvos 

plaukų dalis yra žili, o dvi 
trečiosios dalys ne. Be to, 
tenka priminti, kad vartojant 
Egyptian Henna ant margai 
žilų plaukų nesitikėkite, kad 
plaukų spalva bus lygiai vie
noda. Tai ne, nes tie, kurie 
žili, bus šviesesni, o kurie ne 
—bus tamsesni. Tačiau to 
neverta bijoti, nes mūsų visų 
plaukai, nepaisant, kad jie nė
ra ragavę bei matę jokių da
žų bei žilų nesiranda, vienok 
ir tokių plaukų spalva nevie
noda, bet įvairių rūšių. Su
šukuoti plaukai susimaišo ir 
jų margumas mažai žymus.

Tiesa, Egyptian Henna bei 
raudonplauke likti tinkamiau
sia yra rudaplaukėms, nes 
rudų plaukų spalvoj randasi 
nemaža doza raudonos spal
vos ir bendrai imant ruda
plaukėms pritinka tuo, kad jų 
bendra išvaizda, oda maž 
daug pačios gamtos pritaikyta 
prie rausvų plaukų. Gi visai 
tamsiaplaukėms nėra lengva 
tapti raudonplaukėmis, nes 
Egyptian Henna neturi užtek
tinai jėgų, kad įkąsti tamsius 
plaukus. Nepaisant, kad ir 
visa_ valandą išlaikai virš mi
nimą mišinį ant plaukų, ta
čiau didelės žymės nesimato. 
Šiame atvejyje prisieina pir
miau tamsius plaukus nubal- 
tinti-“nubleachyti” su perox
ide ir ammonia ir tuomet var- 
tot Egyptian Henna. Tamsia
plaukėms nevertėtų, ypač 
kuomet žilų nesiranda, gadint 

* tamsius plaukus, nes būna at- 
. sitikimų, kad daug reikia gai-

j Komunistes Sa- 
J vo Konvencijoj—

“Jaunų, gražios išvaizdos ir 
gyvumo pilnų moterų, nuo 18- 
kos iki 77 metų amžiaus, čion, 
Komunistų Partijos Konvenci
joj, randasi daugiau, negu 
bent kokiame panašiam/) poli
tiniame suėjime bile kur 
Jungtinėse Valstijose.”

Taip rašė apie komunistes 
angliško darbininkų dienraš
čio korespondentas Sender 
Garlin pereitą sekmadienį, 
aprašydamas Komunistų Par
tijos nacionalę konvenciją, 
įvykusią New Yorke.

Kaip pranešama raportuose, 
moterys sudarė 25% visos de
legacijos. Negrų delegacijoj 
moterys sudarė 37%.

Daugelis komunisčių dar 
jaunutės metais, bet senos vei
kime, vadovauja kuopų, sek
cijų ir distriktų atsakomin- 
giems darbams. Moterys suda
ro trečdalį visų narių partijoj. 
Ir, kaip pareiškė Gurley 
Flynn, neužilgo būsiančios ly
giais skaičiumis su vyrais. Se
kretas moterų susidomėjimo— 
aukščiausio laipsnio demokra
tija ir praktiška lygybė pačioj 
partijoj, taipgi moterų reika
lus ginanti programa dabar
ties ir ateities darbams.

Radosi ir veteranių — “Mo
čiutė” Bloor, Anita Whitney, 
El. Gurley Flynn ir tūlos ki
tos už darbininkų reikalus 
pergyvenusios ne vieną susi
kirtimą su policija ir abelnai 
reakcija. Ir kas girdėjo jų 
kalbas, matė jas veikloj, tas 
įsitikino, kad darbininkų ju
dėjime glūdi sekretas neišse
miamos energijos, kurios dėka 
nudirbama dideli darbai, nu
galima aršiausios skerspainės 
ir sunkenybės.

Įdomu bus išgirsti, jog ir 
lietuvės turėjo mažiausia tre
jetą savo tautiečių kilmės de
legačių toje nepaprastoj kon
vencijoj. M—te.

Ietis, kuomet po laiko.
Kalbant apie tamsių plaukų 

spalvos keitimą, man prisime
na vienas incidentas. Man gė
rei’ pažįstama jauna graži 
mergaitė, su nepaprastai gra
žiais, gyvais, blizgančiais tam
siais plaukais, keliais atvejais 
man sakė, jog jinai labai my
linti raudonus plaukus ir tu
rinti mintyje savo gražius 
tamsius plaukus pakeisti rau
donais. Aš bandžiau jai kal
bėti, jog jinai didelę klaidą 
padarytų ir kiek galint norė
josi ją įtikinti, kad jai nepri
tiks raudoni'plaukai prie jo
sios veido ir bendros išvaiz
dos. Tačiau mano pastangos 
buvo veltui, kadangi jinai ne
paisė mano perpsėjimų ir dau
giau man apie tai neprisimi
nė, nes tiek suprato, jog var
giai jos prašymą pildysiu. 
Dažnai taip yra, ypač jauno 
žmogaus protui be patyrimų 
sunku įsivaizduoti? sunku su
prasti, kad ir gan aiškūs ir 
teisingi kito žmogaus patari
mai.

Štai, vieną dieną, mano nu
sistebėjimui, ateina minima 
mergaitė pas mane jau su 
plaukais kaip ugnis raudonais 
ir veik su ašaromis maldauja, 
kad ką nors daryčiau su jais. 
Kadangi, skundėsi jinai, nega
linti pakęsti tos jų raudonos 
spalvos ir dar tuo labiau, kad 
josios saviškiai ir visi pažįsta
mi labai niekina tuos josios 
raudonus plaukus. Mat, sa
kau, kaip žmogui prisieina 
brangiai užmokėti už savo už
sispyrimus ir negalvojimą. 
Bet, va, šiuo keliu įgijame ne- 
abejojančius patyrimus.

Kalbamos mergaitės tie 
gražūs, gyvį plaukai trum
pam laikotarpyj liko lyg šiau-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Šeimos Peštynių Pasėkos
Gyvename gadynėje, kurioj 

žmonės dar nėra patapę “ne
kaltais angelais.” Mums dar 
ne sykį pasitaiko būti liudi
ninkais šeimos nesutikimų, 
vaidų, barnių ir peštynių. Ne 
sykį atsidustame, užjausdami 
nukentėjusiai pusei; pareiš
kiame pasipiktinimą tam, ku
rį jaučiame esant kaltu.

Mums atrodo, kad peštynės 
yra ne tik bereikalingos, bet 
net pragaištingos. Savo nuo
monės patvirtinimui, mes tu
rime daug davinių, rodančių 
keleriopus nuostolius toms šei
moms, kuriose peštynės vyks
ta. Mes norėtume peštynes 
pašalinti, norėtume šeimoje 
gražios taikos, bet mūsų no
rai pasilieka gerais norais, ne
davę teigiamų vaisių, jei mes 
nieko toje srityje neveikiame, 
nesakome, nejieškome to ke
lio, kuriuomi kiekviena šeima 
turėtų eiti, idant išvengus peš
tynių.

Dažnai visas bėdas suver
čiame esamai santvarkai, nes 
ji yra pagrindas daugelio šei
mų peštynių ir nesutikimų. 
Šios tiesos mes nebandysime 
užginčyti. Bet matyti santvar
ką kaipo vienintelę nešėją vi
so blogo ir nematyti tam blo
gai nė mažiausio taisymo, ro
dos, ir gi būtų per daug viena
šališka, nes tada peštukui ar 
peštukei mes negalėtume nė 
priešingo žodžio pasakyti, nė 
pasipiktinti jo žygiu, nė jo be- 
smerkti. Tada jau būtų : “kas 
pešasi, tesipeša, o apveiktasis 
tekenčia, nelaukdamas ir ne
rasdamas nė kieno užuojau
tos, gi mes — tik santvarką 
smerkiame.”

Gal būti, kad mes visi su
tiksime, jog peštukai yra tie 
žmonės, kurie mažo laipsnio 
išauklėjimą tėra gavę, jog jie 
yra karštuoliai, ūmaus tempe
ramento žmonės. Jei visi žmo
nės apgalvotų savo sumanymų 
pasėkas, tai jie susilaikytų 
nuo daugelio žalingų ir skaus
mingų aktų, nuo aFhi nešan
čių blogumus asmeniui, šei
mai ir visuomenei.

O juk verta daryti bent 
mažą žingsnį gerojon pusėn, 
jei tik žinome, kaip tą žings
nį žengti. Jei nežinome—jdai- 
rykimės, jieškokime išeities. 
Klauskime patarimo pas tą, 
kuris, manome, ką nors žino. 
Jieškokime išeities literatūro
je, skaitykime gerųjų rašyto
jų raštus. Rasime labai daug 
gero!

Štai grožinės literatūros pa
saulinio masto šulas Gorkis. 
Jo raštuose rasime daug gra
žių išvadų, liečiančių įvairius 
painius gyvenimo klausimus. 
Jis kalba ne kaipo pamokslinin
kas, kurio žodžiai ne labai vie
ši žmogaus mintyse, bet jis kal
ba vaizdais, rodydamas kasdie
ninį žmonių gyvenimą, kalba jis 
tam tikrų asmenų lūpomis, rodo 
paties gyvenimo scenas prieš 
skaitytojo akis.

Kalba Gorkis ir apie peštu
kus. Jo įpersonuotas mokytojas 
sako į peštuką tepliorių Jokū
bą Tjuriną:

—Aš mačiau, Jokūbai, kaip 
tu mušei savo žmoną . ..

Jokūbas, jau “susitepliojęs” 
dviem stiklinėm degtinės ir ga
na laisvai nusiteikęs, bando iš 
šios pastabos sudaryti pokštą.

—Matei? O ką, patiko?— 
klausia jis mokytoją.

—Ne, nepatiko!
—Rodos, aš stengiausi, —nie

kinamai giriasi Jokūbas, nu
jausdamas, kad mokytojas jį 
“sukirs.”—žmona patęnkinta... 
šiandien nekyla...

Mokytojas braižo pirštu ant 
stalo kažkokias figūras ir, žiū
rėdamas į jas, sako:

—Mat, Jokūbai, štai dėl ko 
man tai nepatinka... Išnagri

nėk im e iš pagrindų, ką tu bū
tent darai ir ko iš to gali laukti. 
Tavo žmona nėščia: tu vakar 
ją mušei per pilvą ir per šonus 
—vadinasi, tu mušei ne tik ją, 
bet ir kūdikį. Tu jį galėjai už
mušti, ir tavo žmona gimdyda
ma dėl to galėjo numirti arba 
sunkiai apsirgti. Vozotis su ne
sveika žmona nemalonu, ir daug 
rūpesčių, ir brangiai tau kaš
tuotų, nes ligos reikalauja vais
tų, o vaistai—pinigų. Jeigu kū
dikio tu dar neužmušei, tai, tur 
būt, jau sužalojai, ir jis, gal 
būt, užgims luošas: jis darbui 
bus netinkamas, o tau svarbu, 
kad jis būtų darbininkas. Net 
jeigu jis užgimtų tik šiaip ne
sveikas—ir tai jau blogai:— 
suvaržys motiną ii’ reikalaus 
gydyti. Tai matai, ką tu ruoši? 
žmonės gyveną savo rankų dar
bu, turi gimti sveiki ir gimdyti 
sveikus vaikus... Tiesą sakau?

—Tiesa,—p a t v i r t ina besi
klausanti publika smuklėje. .

—Na, tatai, rasi, nebus,—sa
ko Jokūbas, truputį bijodamas 
perspektyvos, nupieštos moky
tojo.—Ji sveika... Pro ją kū
dikio nepasieksi, nebijok! Juk 
ji, velnias, baisi ragana!—su
šunka jis su širdgėla.—Vos aš 
tik kiek. . . ir pradeda mane 
ėsti, kaip rūdys geležį!

—Aš suprantu, Jokūbai, kad 
tu negali nemušti žmonos,—tę
sia ramus giliamintis mokyto
jas, — tam tu turi daug prie
žasčių... kad tu ją taip neat
sargiai mušei, to priežastimi 
yra ne' tavo žmonos charakte
ris. . . o visas tavo tamsus ir 
liūdnas gyvenimas.

—čia tai tiesa, — sušunka 
Jokūbas. — Gyvename, iš tik
rųjų tamsybėje, kaip kaminkrė
čio užantyje...

—Tu pyksti ant savo gyveni
mo, o kenčia tavo žmona.. ar
timiausias žmogus — ji kenčia 
tau nieku nenusikaltusi, tik dėl 
to, kad tu už ją stipresnis; ji 
visada tau po ranka ir ji neturi 

BĖGA NUO KARO BAISENYBIŲ

Pabėgėlė motina su trim mažais vaikais bėga iš 
savo gimtojo kaimo, užsiliepsnojusio nuo padegan
čių bombų iš nazių orlaivio. Susiniovus imperialisti
niams plėšikams už grobius, kenčia kariai, kenčia 
civiliai. Kada tam visam bus galas? Atsakymu pri
artinti gali tik mūsų bendra veikla neleist karą to
liau plėtot, visų bendri reikalavimai jį kuogreičiau- 
čiausiai sustabdyt. Peticijos, laiškai, atvirutės ir 
telegramos nuo asmenų, rezoliucijos nuo organiza
cijų su reikalavimais nedaleist Ameriką prie karo 
paskubins tą atsakymą.

kur nuo tavęs pabėgti. Matai, 
kaip tai. .. negražu!

—Tikrai taip... po velnių! 
Bet ką gi man daryti? Argi aš 
ne žmogus?

—Taip, tu žmogus!. . . Na, aš 
tau noriu pasakyti štai ką: 
mušti tu ją mušk, jeigu be to 
negali apsieiti, bet mušk atsar
giai : atsimink, kad gali pakenk
ti jos arba kūdikio sveikatai. 
Bendrai, niekada nepridera 
mušti nėščių moterų, . . per 
pilvą, per krūtinę ir šonus... 
mušk per kaklą arba pasiimk 
virvę ir. . . per minkštas vie
tas. . .

Kyla klausovų pastabos:
—Ką gi, broli Jokūbai, ar 

supratai ?
—štai kokia ji, toji tiesa, bū

na !
Jokūbas suprato: neatsargiai 

mušti žmoną—žalinga jam pa
čiam. Jis tyli, į draugų šposus 
atsakinėja sumišusią šypsena.

—Ir vėl gi, kas gi yra žmona, 
—filosofuoja kitas,—žmona — 
draugas, jeigu gerai įsigilinti į 
reikalą. Ji prie tavęs lyg gran
dimi visam gyvenimui prira
kinta. . . ir abudu judu lyg ka
torgininkai. Ir stenkis eiti su 
ja koja kojon... nesugebėsi— 
grandį pajusi. . .

Taigi, “mušk, jei be to negali 
apsieiti.” Bet pirm mušant pa
svarstyk: gali apsieiti, ar ne? 
Pasvarstyk plačiai, visapusiai, 
įsivaizduok mušimo pasėkas ir 
jų atsiliepimą į tavo gyvenimą. 
Gali būti, kad svarstant tu pri
eisi išvados: galima apsieiti ir 
be mušimo. Dar daugiau: daž
nai prieisi išvados, kad ir be 
šiurkštaus barnio gali apsieiti. 
O tada—geresnėj santaikoj gy
venant šeimoje — sutartinesnius 
žingsnius galima žengti plačia
me ir dideliame darbe—esamo
sios santvarkos varžtų sutrau- 
kymui!

J.
1940.V.8.

Ot, Gera Josios 
Širdele!

Penkiavardė ponia, ištisos 
armijos penktukinėse krautu
vėse merginų darbininkių sam
dytoją, grafienė Barbora 
Haugwitz - Reventlow, iš Ka
lifornijos telegrafavo savo 
“frentams” į Angliją, kad ji
nai užmokėsianti bilą už 10 
ambulansų karo tarnybai. Lai 
tik paprastas darbo žmogus 
kiša galvą po kulkomis už 
Anglijos milionierių interesus, 
ją priglaus Amerikos milionie- 
rės pirkta ambulansas, iš jos 
kulkas išrankios Amerikos ki
tų ponių duotomis repliukė- 
mis., O kad ištaškytų smage- 
nų nebesurinks, žinoma, ne 
jos dalykas.

Gera širdis! Tačiau atme
name, kad Woolwortho de- 
šimtukiniu darbininkėms New 
Yorke sustreikavus už žmo
niškesnes algas ir - darbo są
lygas, ta pati širdis buvo plie
ninė, merginos turėjo bėdų su 
policija ir su krautuvių virši
ninkais iki išsikovojo iki $18 
per savaitę algos. Ta pati šir
dis nepaisė ir dabar nepaiso, 
kad merginoms dėl menkų už
darbių gręsia pažeidimas svei
katos, kad kenčia jų šeimynos.

Barbutės Kostumerė.

Binghamton, N. Y.

LLD Moterų Skyriaus Narėms
Birželio 7 d. įvyks Moterų 

Skyriaus susirinkimas pas d. 
O. Kireilienę, 95 Albert St., 
Johnson City, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

šis susirinkimas bus svar
bus, nes turime daug svarbių 
reikalų atlikti, tad pageidau
jama, kad visos narės daly
vautu.

Pirmesniuose trijuose susi
rinkimuose buvo gauta po vie
ną naują narę, tad nėra abe
jonės, kad mūsų darbuotojos, 
kurioms gerai vyksta gauti 
naujų narių, nepraleis nei šio. 
susirinkimo be naujų narių. 
Lauksime!

Mot. Skyr. Sekretorė,
O. G.

VAIKŲ VYGIŲ PARADAS 
UŽ TAIKĄ

Motinoms lemta didesnė pu
sė gyvenimo pašvęst prisirišus 
prie vygių ir vaikų auklėjimo 
abelnai. Galbūt dėlto jos ypa
tingai įvertina gyvybę ir kovo
ja prieš mirties pavojų.

Atminimų Dieną, žemojoj 
New Yorko East Sidėj, ilga 
eilė motinų su vaikais vygėse- 
vežimėliuose maršavo parade 
prieš karą. Tarp daugelio vai
kais nešamų obalsių matėsi ir 
toki: “Abu tėvai, geriau už 
vieną,” “Aš noriu savo tėvelio 
Čionai, ne tenai,” “Jankės ne
ateis.”

MOTERŲ PETICIJOS 
ROOSEVELTIENEI

New Yorko West Side mo
terų delegacija, vadovaujama 
daktarės Annettos T. Rubin
stein, Atminimų Dieną lankėsi 
pas ponią Roosevelt, Wash
ingtone, ir nuvežė jai 10,000 
parašų po peticijomis, reika
laujančiomis, kad J. V. būtų 
išlaikytos nuo karo.

Karo Baisybes
Ar mes, Amerikos lietuvės 

moterys, suprantam karo bai
senybes, kurios su kiekviena , 
diena darosi baisesnės? Jos 
pažeis Širdį kiekvienos moti
nos, kuriai reikės atiduot sa
vo sūnų kanuolėm sušert. Mo
terims, kurioms reikės atiduot 
vyrus, brolius ir mylimuosius, 
kaip vienoj, taip kitoj šalyj, 
tie patys skausmai prisieis 
pergyventi.

Europos moterys jau pa
skendusios ašarose, o jų sū
nūs, vyrai, broliai ir mylimie
ji vieni kankinasi nuo žaizdų, 
o kiti jau atidavė savo gyvas
tis už imperialistų interesus. . 
Kiek jau prarijo kanuolės 
sveikiausių, jauniausių vyrų! 
Bet tai dar tik pradžia. Kada 
bus tam visam galas?

Mes, Amerikos moterys, pa
kol kas dar laimingos, bet 
kaip ilgam, tai niekas negali 
pasakyti, tik galima spręst, 
kad mūsų šalis nėra liuosa 
nuo karo pavojaus. . Norėda
mos išvengt tų baisenybių, da
bar, iš anksto, reikalaukim iš
laikyt Ameriką nuo Europos 
imperialistinio karo, kad ne
būtų pervėlu.

Iš pranešimų matyt, kad 
karo pavojumi susirūpinusios 
ir visai neorganizuotos mote
rys. Tas parodo, kad galima 
daug naudingo darbo atlikt 
Amerikos moterims sudarius 
bendrą frontą karo klausime. 
Tik organizuotai galėsime pa
gelbėti apsaugot milionus gy
vasčių nuo mirties, taipgi ap
saugot šalies civilizaciją, išbu- 
davotą per daugelį metų. Ka
ro klausimas paliečia visus be 
skirtumo.

Lietuvės moterys, neatsili- 
kim nuo kitataučių moterų 
šiame svarbiame klausime! * 
Kur tik randasi koki moterų 
kliubai ar rateliai, tai turim 
stot į darbą. Rengt masinius 
susirinkimus, prakalbas rei
kalaujant taikos mūsų šaliai, 
reikalaujant pasaulinės taikos, 
šiuomi pagelbėsim savo šaliai 
ir kitoms šalims.

žmogaus gyvenimas ir taip 
yra trumpas. Nereikia nei 
kanuolių, nei kitų žudingų 
ginklų pavartot ant žmonių 
gyvybės. Mes gyvenam civili
zacijos gadynėj ir turim paro
dyt visų šalių imperialistams, 
kad motinos kūdikius atneša į 
pasaulį ne dėl sušaudymo, bet 
kad gyvent ir džiaugtis gy
venimu Mes, moterys-motinos, 
turim pasisakyt už taiką, už 
apgynimą savo teisių.

Aš manau, kad nesirastų nei 
vienos motinos, kuri norėtų 
aukaut savo sūnų imperialis
tams. Jeigu aukaut gyvastį, 
tai aukaut už idėją, už geres
nes sąlygas dėl visos žmoni
jos, dėl išbudavojimo tinka-- 
mos sistemos, bet ne dėl ap- * 
gynimo pelnagrobių.

Dar nuo pereito pasaulinio . 
karo ligoninės pripildytos pro
tiniais ir fizikiniais ligoniais 
jau ir vėl ruošiamos naujos 
skerdynės aukoms. Pažvelgę į 
pereito karo aukas, kiekvie
nas turėtų pamatyt, kokį at- > 
lyginimą gavo tie, kurie gynė 
imperialistu reikalus, turėtų iš 
to pasimokint ir panaudot vi
sas spėkas mobilizuotei prieš 
karą, už pasaulinę taiką ir 
ramybę. E. K. Sliekienė.

PARAŠĖ SPECIALI 
VEIKALĄ MOTINOS ŠIMTAIS SU£JO 

PRAŠYT DUONOS
IWO, tarptautinė darb. sa

višalpos organizacija, panaši 
į mūs LDS, pradės savo 5-tą 
dvimetinę konvenciją su iškil
minga originale programa 
Pas. Parodoj birželio 8-tą. 
Specialį veikalą “Mes Esame 
Amerika” parašė Pearl Mul
lin.

Apie 400 desperatiškų mo
tinų birželio 3-čią susirinko 
Vaiko Gerovės Tarybos patl- 
posna, 52 Chambers St., N. 
Y., prašyti viršininkų, kad 
tuojau išduotų trim dienomis 
suvėluotus šalpos čekius. Dau
gelio, šeimos , jąų badav,o.



Ketvirtas DUriapIs '

Rožės ir Vijokliai...
Kaunas.—Gen. Nagius, Ka-

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
skyrius iki 1921 metų spėjo 
po kelis syk sušelpti daugiau 
kaip 25 įvairių lietuvių įstai-

Nemunas Vaidina 
Didelę Rolę

Trečiadienis, Birželio 5, 1940'

ro muziejaus viršininkas, gavo 
iš Amerikos Raudonojo Kry
žiaus laišką: “Mano brangus 
generole, Dėkoju tamstai už 
rožes, nuskintas nuo krūmo, 
pulk. Ryano pasodinto šalia 
jūsų Muziejaus. Tos rožės bu
vo pernai lapkričio 1 d. malo
niai įteiktos ponui Malcolm 
Davis, kai jis lankėsi muzie
juje. Esame giliai sujaudin
ti tuo simboliu gilios bičiulys
tės, kuri jungia Lietuvos Rau
donąjį Kryžių ir Amerikos 
Raudonąjį Kryžių. Ponas Mal
colm Davis rašė man, kad 
pulk. Ryano rožių krūmas 
pradėjo vysti. Todėl turiu di
delį malonumą siųsdamas 
jums tris vijoklio (ivy) die
gus, augusius Mount Vernon, 
George Washingtono, pirmojo 
Amerikos prezidento, namuo
se. Turiu viltį, kad tuos die
gus jūs pasodinsite šalia sa
vo muziejaus, į vietą, kur nu
vysta pulk. Ryano rožių krū
mas. Tai tarnaus, kaip nuo
latinis artimų mūsų ryšių sim
bolis ir taip pat, kaip gyva 
atmintis pulk. Ryano, kuris 
mirė, būdamas ištikimas pa
saulio Raudonųjų Kryžių 
Draugijų idealams. Jūsų 
Norman H. Davis.’’

Aukščiau cituojamas laiš
kas gautas per Amerikos mi
nister! poną Oven J. C. No- 
rem. Daugelis lietuvių dar 
gerai atsimena pulk. Ryano 
vardą ir perskaitę p. Norman 
H. Davis laišką atsimins ir su
pras, kodėl tas vardas Lietu
voje ir Amerikoje siejamas 
su rožėmis ir su tais kilniais 
simboliais, apie kuriuos aukš
čiau parašyta. Štai ką pats 
pulk. Ryanas 1920 m. įrašė į 
Karo muziejaus garbės kny
gą:

“Šiandien aš turėjau garbės 
pasodinti šimtą rožių krūmų 
šalia paminklo, pastatyto bu
vusiems kovoj už Lietuvos 
laisvę kariams, šitos rožės so
dinamos lietuvių tautos nar
sumui pažymėti, o ypatingai 
tų, kurie atidavė savo gyvybę ' 
už tai, ką manė teisinga esant 
ir už ką sudėjo savo didžiau
sią auką. Amerikos Raudono
jo Kryžiaus ir savo vardu, 
reiškiu vilties, kad jums dau
giau neteks imtis ginklo savo 
kraštui ginti. Bet jeigu jums 
reikėtų ir vėl kovoti palaikyti 
tam, ką 1 aim ėjot taip didžia 
kaina, tai esu įsitikinęs, kad 
teisybė paims viršų ir pasic-Į 
kimas bus Jūsų. Aš tikiuosi! 
tačiau, kad su pirmutiniais 
šių krūmų žiedais jau bus iš
sipildę visi Lietuvos teritori
niai pageidavimai, kurie, visų i 
protingų ir teisingų žmonių 
manymu, yra teisingi ir teisė
ti. Tebūnie garbė žuvusiems. 
Edvard V. Ryan, pulk. Itn. 
M. D. Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Vakarų Rusijos ir 
Pabaltijo valstybėms komisio- 
niefius.”

bleužilgo po to pik. Ryanas i 
išvažiavo į Aziją ir ten bepil- 
dydamas savo pareigas, kaip 
ištikimas labdarybės riteris, 
užsikrėtė šiltine ir mirė 1923 
m. Pulk. Ryano linkėjimai 
Lietuvai išsipildė, nors ne taip 
greit ir ne taip pilnai, kaip 
Jis linkėjo: nuo to laiko Lietu
va daug prarado ir daug lai
mėjo. Bet tie laimėjimai di-

gų; steigė naujas ligonines ir 
rūpino esamąsias kariškas ir 
civilines gydymo įstaigas, 
šelpė Karo sanitarijos skyrių, 
Sveikatos departamentą, Ge
ležinkelių sanitarijos skyrių, 
neturtingųjų moksleivių ben
drabučius, seneliams ir naš
laičiams prieglaudas ir net 
privatiškas šeimynas. Tiems 
reikalams išleido daugiau 
kaip 25 milijonus aukso 
markių. Bet tai „ d a r n c 
viskas. Nemažiau buvo svar
bi jo moralinė parama. Jis nė
šy kį pareiškė ir įrodė, kad jis 
yra tikras Lietuvos draugas. 
Tarp kitko, jis rūpinos ir Lie
tuvos nepriklausomybės de ju
re pripažinimu.

Gauti per Norman Davis vi
joklių diegai bus pasodinti 
garbingoje vietoje, nes jie 
skirti brangaus mums pulk. 
Ryano atminčiai ir naujam 
A m e r i k os-L i e t u vos Raudon ų j ų 
Kryžių artimos bičiulystės 
simboliui. E-

Prekyba Per Klaipėdą
Klaipeda. Nuo š. m. ko

vo 27 d., kada prasidėjo šio 
sezono laivininkystė, iki 
balandžio 20 dienos jūros 
keliu atėjo prekių į Lietu
vos laisvąją zoną apie 21,- 
000 tonų, iš kurių Lietuvai 
buvo skirta 19,600 tonų ar
ba 93%, o Vokietijai apie
I, 300 tonu arba 6,6 nuoš. 
Tuo laikotarpiu įplaukė į 
laisvąją šoną 27 jūros lai
vai. Keliolika kitų laivų 
laisvoje zonoje neturėjo 
kur prie krantinių prieiti 
ir sustojo bendrame uoste. 
Lietuvos ir Vokietijos pre
kių apyvartos santykį 
Klaipėdos laisvoje zonoje 
vaizduoja dar ir šie skai
čiai: nuo sausio 15 d. iki 
kovo 31 d. sausumos keliais 
į laisvąją zoną atgabenta 
prekių iš Lietuvos apie 16,2 
mil. kg., arba 83%, iš Vo
kietijos 1,2 mil. kg., arba 
16,4%. Sausumos keliais iš 
laisvosios zonos per tą patį 
laiką atgabenta į Lietuvą 
5,2 mil. kg. arba 88,5%, į 
Vokietiją 0,6 mil. kg. arba
II, 5%. Bendrai Lietuvos 
prekių apyvarta sausumos 
keliais per tą laiką siekė 
11,4 mil. kg. arba 85,7%, 
Vokietijos prekių 1,9’ mil. 
kg. arba 14,3%. Taigi Lie
tuvos prekių apyvarta dau
giau negu šešeriopai dides
nė už vokiečių prekių apy
vartą. Anksčiau į Klaipė
dos uostą kas mėnuo at
plaukdavo apie 100 laivų, 
skirtų bemaž vien tik Lie-1 
tu vai. Dabar atplaukė tik 
apie 40 laivų, bet ir tie ne
gali pritūpti prie Lietuvos 
laisvosios zonos krantų, o| 
yra priversti sustoti prie 
bendrųjų uosto krantinių, 
nors tų laivų atgabenti 
kroviniai yra skirti Lietu
vai.

Kaunas. — Berlyno laik
raštis “Deutsche Allgemei- 
ne Zeitung” neseniai pas
kelbė straipsnį apie Sovie
tų Sąjungos planus atnau
jinti kanalų sistemą, su
jungiančią Juodąją jūrą su 
.Baltijos jūra. Tuo būdu 
Nemunui bus suteikta la
bai svarbi vieta vidaus 
vandens susisiekimo kelių 
sistemoj. Pranešama, kad į 
vakarus nuo Pinsko ir į 
pietus prie Dniepro-Bugo 
kanalų darbų šį pavasarį 
jau dirba apie 30,000 dar
bininkų. Be to, Sovietų 
valdžia norinti netrukus 
ištobulinti ir antrąjį svar
bų kanalą, pavadintą Ogin
skio vardu. Tuo praplatin
tu ir pratęstu kanalu 
Dniepras sujungiamas su 
Nemunu ir taip susidary
siąs antras tiesioginis van
dens kelias tarp Juodosios 
ir Baltijos jūrų. Ištobulinus 
Augustavo kanalą, kuris 
jungia Nemuną suBobruir 
Narevą suBugu ir Vysla, su
sisiekimas Nemunu įgysiąs 
daug didesnes reikšmės. 
Oginskio kanalas turi 54 
kilometrus ilgumo ir devy
nis šliuzus (tvenkinius 
laivams aukštyn pakelti.). 
Šis kanalas buvo statytas 
Lietuvos kunigaikščio Og
inskio sumanymu 1765— 
1780’ metais. Jau po ketu
rių metų tą kanalą pasta
čius pirmasis laivas iš Juo
dosios jūros atplaukė į 
Klaipėdos uostą. Dabar, 
naujai ištobulinus Ogins
kio kanalą, tikimasi iš pa
gyvėjusi o laivų susisiekimo 
daug naudos ir Klaipėdos 
uostui. Antrasis—Augusta
vo kanalas turi 102 kilo
metrus ilgumo ir 18 šliuzų. 
Neilgai trukus visas šių ka
nalų tinklas būsiąs atnau
jintas ir laivų judėjimas 
tarp Juodosios ir Baltijos 
jūrų galės laisvai vykti.

4

Kaunas. — Gegužės 10 d. 
Vilniuje įvyko VGF (Vilniaus 
Geležinio Fondo) steigiamasis 
susirinkimas. Kadangi VVS 
(Vilniui Vaduoti Sąjunga) ne
beegzistuoja, o dar tenka at
likti didelių žygių, kol atgau
tasis Vilnius galutinai suaugs 
su visa Lietuva, tai darbą 
tęsti pasiėmė Vilniaus Gele
žinis Fondas. VGF jau yra

daug padaręs: įsteigta visa ei
lė seklyčių, keli kino aparatai, 
dalinami radijo priimtuvai, 
Vilniuje išnuomuotos kelios 
didelės patalpos, kuriose gau
na nakvynes tūkstančiai į Vil
nių atvykstančių ekskursantų 
ir tt. VGF valdybon buvo iš
rinkti 6 Vilniuje gyvenantieji: 
prof. M. Biržiška, Dr. Kauza, 
Prof. F. Kemėšis, red. R. Ma
čius; ir trys Kaune gyvenan
tieji: Dr. Juška, J. Papečkys 
ir Kubiliūtė. Susirinkimas 
baigtas tokiu šūkiu: “Lietuvi, 
nedrįsk mirti, nepamatęs Vil
niaus !’’

Daugiau Metalų ir Valgių 
Talkininkam

Uoste sukrauta 12 tūks
tančių tonų vario ir gele
žies rūdos, kuri bus veža
ma talkininkam. Be to, pri
rengta gabent į Angliją 
daugiai kenuotos mėsos, 
žuvies ir kitų valgių už 
apie du milionus dolerių.

MŪSŲ GROŽĖ

oxide ne vien kad plaukus iš
džiovina, bet ii’ odą nudegina 
ir iš to gali būt rimto pavo
jaus, kadangi ir virš minėtos 
mergaitės galvos oda buvo ša
šuota, nudeginta nuo perdaug 
stipraus peroxide su ammoni
ja mišinio.

13c to, tenka priminti, kad 
ammonija dėl plaukų dažy
mo nevartojama ta pati, kuri 
dažnai vartojama namų ruo
šai bei naminė. Plaukams 
vartojama sekanti ammonija: 
28 volum, symbol NH.3, gi 
28 volum, symbol NH-3, gi 
peroxide 17-20 volum, jos 
simbolis II2O2.

Už vis' labiausia nepritinka 
buvusioms geltonpl a u k ė m s 
keisti savo plaukų spalvą rau
donais, ypatingai tų, kurių 
plaukai visai liuosi nuo bent 
kiek rausvos spalvos, arba, 
kitais žodžiais, vadinami 
“ash blond’’ — pilkai šviesūs 
bei gelsvi, nes kalbamus plau
kus pakeitus raudonais kartu

labai žymiai pakeičiama ben
dra moteriškės išvaizda. Daž
nai tokių plaukų pakeitimas 
duoda pamato bei padeda mo
teriškę į tokią padėtį, kad, 
stačiai pasakius, atsiduria ji
nai nusidėvėjusių moterų są
skaitom

Gamta yra sunku pavaduo
ti, gamta mokėjo žmogui pri
taikyti tokią plaukų spalvą,

kokia jam labiausia tiktų prie ą 
jo bendros išvaizdos.

M. Baltulioniūtė.
PASTABA: Pirmesnėse 

skyriaus laidose tilpo d. Bal- 
tulioniūtės patarimų apie vei
dui masažus ir apie plaukų 
plovimą. , Sekamose tilps apie 
skirtingus dažus ir kaip jie 
padaroma, taipgi eilė kitų ge
rų patarimų. Sk. Ved.

PUIKI VIETA V AKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 
aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs kam

bariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.
Turime Atskirus Kambarius

Burdas $10 į savaitę Vaikam $5.00

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New 
York, kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

MRS. A. BLOZNELIS
Box 240 R. F. D. 2, Cąuterskill Rd.

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
dai išdžiūvę, sausi, kadangi, 
kaip aukščiau minėjau, tam
sūs plaukai prisieina pirma 
nubaltinti, “nublyčyti” su per
oxide ir nemaža doza ammo- 
nijos, nes ammonija pagreiti
na akciją, kitais žodžiais, 
greičiau ima plaukus, baltina. 
Ammonija ne vien kad pa
greitina, paakstina akciją, 
bet tuom pačiu sykiu teikia 
plaukams rausvą spalvą. Ta
čiau vargšai plaukai turi 
brangiai užmokėti už tą pro
cedūrą. Antra, vartojant ne
mažą dožą ammonijos-su per

Sveikata Ligoniams
Knygute aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ii’ kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartines naujos europinės karės 
spalvuotą žcmlapj, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 85c., arba 8 
setai už $1.

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

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.
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HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

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

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH, 0228
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LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kp., naudai dienraščio “Laisvės”.
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Įvyks Sekmadienį, 9 Birželio-June, Pradžia 10 v. r.

Philadelphia, Pa.

PIKNIKAS
Rengia Darbininkiškų Organizacijų 

Veikiantysis Komitetas

Įvyks Sekmadienį

Birželio 9 June
Mikolaičio Sodne

t Sietyno Choras iš Newarko dalyvaus šiame piknike.

LIBERTY PARK, Eastern & Moffett Avės., BALTIMORE
dele dalimi siejasi su pulk. 
Ryano asmeniu. Jam pri
klauso viena garbingiausių 
vietų lietuvių kovoje už nepri
klausomybę. Tik atsiminki
me 1920 m., kai pulk. Ryanas 
ką tik atvyko lietuviams su-Į 

» teikti Amerikos Raudonojo
Kryžiaus paramą, Lietuva 
kentė didelį skurdą ir vargą; 
ir neturėjo kur gydyti ligonių 
ir sužeistųjų, nes nebuvo lė
šų gydomąsias įstaigas įsteig
ti ir įtaisyti. Trūko vaistų ir 
tvarsliavos, krašte mirtingu
mas viršijo .prieauglį, o ka
riuomenėje mirusiųjų koefe- 
cientas J>uv0 3.34%. Nusimi
nimo ir priespaudos valandoj 
pulk. Ryanas vienas iš pirmų
jų ištiesė Lietuvai savo pagal
bos ranką. Jo organizuotas

Kaunas. —• Gegužės 16 d. 
Sovietų Sąjungos užsienių rei
kalų komisariate Lietuvos pa
siuntinys Maskvoje Natkevi
čius ir užsienių reikalų komi
saro pavaduotojas Dekanozo
vas pasikeitė notomis galin
tiems įvykti sienos inciden
tams greitai likviduoti. Abi
šalis svarstymas ir galutinas 
sprendimas pavedamas pasie
nio pareigūnams. Jiems ne
susitarus, ginčijamas klausi
mas sprendžiamas diplomati
niu keliu. Iš Lietuvos pusės 
atstovauja pasienio baro vir
šininkai, jų įgaliotiniai—rajo
nų viršininkai. Iš Sovietų pu
sės atstovauja pasienio dali
nių viršininkai ir jų įgalioti
niai—pasienio rajonų komen
dantai.

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.

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

šolomskas, A.L.D.L.D. Sekretorius.
0------------------------------------------- -— ------- -------------—---------------------------------------- —“

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.
C. Mikolaitis, V. Y onaitis Sivingopatos Orkestrą gros šokiams nuo 2:30 vai. po pietą

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

Stemmers Run which is about* 9 miles from Baltimore. Here you will find two traffic lights and on the south
west corner of the crossroads is a Gulf Gasoline Station. At (įheso crossroads turn to the left and ride 3% miles, 
keeping to the right until you reach Eastern Ave. On Eastern Ave. turn to the right and ride a mile to the 
park.
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Trečiadionis, Birželio 5, 1940

Aukščiausiojo Amerikos teismo nariai, kurių šeši balsavo už panaikinimą pi
niginės pabaudos, antdėtos ant kojinių (pančiakų) dirbėjų unijos Philadelphi- 

joj. Trys balsavo prieš darbininkus.

xreer,
fliiaxi PsnEtai pntloptt

Naujos Anglijos 
Žinios

Dienraštis ir skaitytojai at
leis man, kad antgalvį “Bosto
no ir Apielinkės žinios” pakei
čiau į “Naujos Anglijos ži
nios.” Mat, kaip visi “dideli” 
žmonės sulaukę vasaros ima 
“vikeišinus,” tai ir aš nusita
riau šią vasarą aplankyti “vi
sus” Naujos Anglijos lietuvių 
piknikus, o savo įspūdžius,

suvažiavimas pageidauja, kad 
kolonijų kuopos bei organiza
cijos rinktų darbininkus dėl 
pikniko ne kiekybėje, bet ko
kybėje ir kad apsiėmę drau
gai dirbti p’iknike, galėtų be 
pakaitos išdirbti visą dieną. 
Praeitis rodo, kad keitimas 
darbininkų kas dvi valandos, 
labai neša didelius nuostolius.

trumpoj sutraukoj, perduosiu 
“Laisvės” skaitytojams.

Sekmadienį, gegužės 26 d., 
lankiaus Hudson, Mass. Tą 
dieną ten atsibuvo spaudos 
pikniko konferencija, Worces- 
terio Aido Choro 25 metų ju
biliejinis koncertas ir vakarie
nė. Bet labai gaila, kad to 
visko hudsonicčiai nematė, nes 
ant koncerto vargiai atsilankė 
tuzinas hudsoniečių. Iš karto 
maniau, kad Hudsone labai 
mažai lietuvių gyvena. Bet vė
liau sužinojau iš seno Hudso- 
no gyventojo, “finansų minis- 
terio” drg. Arlausko, kad 
Hudsone yra 109 lietuviai, 
kurie turi savo nuosavus na
mus ir daugelis pavienių. Tai 
gana stambus lietuviškas kai
mas. Tai kad jie pralaužtų ap
snūdimo ledus ir išsilietų į 
veikimą, jie labai pastūmėtų 
lietuvišką progresą pirmyn. O 
tą galėtų padaryti, nes turi 
draugų, kurie gana prasilavi
nę.

Manau, kaci visos kolonijos 
jau gavo tikietų serijas. Drau
gai, platinkime visu smarku
mu, nes laiko nedaug. Taipgi 
visus skelbimus paskleiskime, 
kad visi Naujos Anglijos lie
tuviai žinotų, kad liepos 4 d., 
mūs piknikas bus Maynarde. 
Daugelis draugų mano, kad 
mūs per kelis metus minėta 
diena ir vieta jau išgarsinta ir 
visi lietuviai ta žino. Netiesa. 
Kas įvyktų su traukiniu, ku
riame mes važiuojame, ne 
svarbu kaip greitai, jei atka
bintume jo “inžiną” ? Iš karto 
gal nei nepajustume, bet už 
kelių mylių sustotume. Tas 
pats ir su skelbimais, tik ne
skelbkime, o bematant žmo
nės ir pamirš ne tik patį May- 
nardą, bet ir mumis pačius. 
Da sykį, draugai ir draugės, 
turėkime visi po kelias tikietų 
serijas ir platinkime dirbtuvė
se, viešuose susirinkimuose ir 
eidami per lietuvių stubas.

Kolonijų draugų suvažiavi
mas dėl pasitarimo reikalais 
būsiančio pikniko, kuris įvyks 
liepos 4 d., Maynard, Mass., 
buvo skaitlingas ir konstruk
tyvia. Čia buvo praleista apie 
trys valandos laiko tam, kad 
piknikas būtų pavyzdingas ir 
naudingas. Ant vietos koloni
jų draugai pasiskirstė dar
bais. Taip, kad šį metą vie
na kolonija turės atlikti tik 
jai paskirtą biznį, o nesimai- 
šys su kitais. Pavyzdžiui, So. 
Bostonas dirbs prie vartų, 
Hudsonas virtuvėj, Worceste- 
rys prie alaus ir tt. Taipgi

Aido Choras davė gerą kon
certą. Choras labai. sudėtinis, 
jame yra vyrų grupė, mergi
nų grupė, duetų ir solistų'. Du
etus ir solo dainavo J. Saba
liauskas ir B. Tumanis, o 
smuiko solo išpildė chorietė 
Viktorija Mickevičiūtė. Pats 
choras ir visi choro dalyviai 
gerai išpildė programą. Ant 
užbaigos kažin iš kur “vėjas 
užputę” dainininką Ig. Kubi
liūną (So. Bostonietį), kuris 
sudainavo trejetą dainelių, 
pats sau akompanuodamas gi
tara.

Chorui dainuojant, man la-

bai krito į akį viena chorietė. 
Ji jaunutė, apie 17 metų am
žiaus. Ji savo akutėmis pa
gauna kiekvieną chorvedės 
gestą, o jauną sielutę pamer
kia aidančioj dainoj. ^Neišken
tęs paklausiau prie" manęs sė
dinčio worcesteriecio, ar ji 
nėra sesutė to choriečio, ką iš 
krašto dainuoja?

—Taip, ji yra sesutė, bet 
toliau ten į aną galą da jos 
dvi sesutės. Vienos šeimos šia
me chore dainuoja net keturi.

Tai šeimyna! Didelė garbė 
tėvams. Ot, kad mes turėtume 
daug tokių šeimynų!

šį metą Worcesterio Aido 
Choras švenčia 25 metų ju
biliejų savo gyvenimo. Jo stei
gėjai, Dr. J. Repšys, poetas R. 
židžiunas ir kiti, jau pražilę; 
ant veidų ir viso kūno kerplė- 
jasi senatvės žymės. Bet Ai
das. . . Per dvidešimt penkis 
metus atliko milžiniška darba 
dailės srityj ir toks pat dabar 
jaunas, kokis buvo 25 metai 
atgal. Mat, chorų sąstatas kei
čiasi kas metai. Seniai aplei
džia, o jaunoji karta užpildo 
jų vietas.

Kalbant apie chorus, reikia 
pasakyti, kad chorui išsilaiky
ti 25 metus, tai nelengvas dar
bas. Chore visuomet turi t^iti 
grupė, kuri sudaro sentimen
tą tarp choristų ir mokytojų. 
Nuo jų priklauso išlaikymas 
idėjines dvasios. Jeigu tokia 
vadovaujanti grupe iš choro 
išnyksta, choras miršta. Dau
gelis draugų mano, kad cho
ras miršta dėl depresijų ir sto
kos dainininkų. Netiesa. Jeigu 
mes paimsime už pavyzdį 
Worcesterį ir So. Bostoną, jog 
depresija vienoda, kaip Wor- 
cestery, taip ir So. Bostone. 
Aido Chora mokina moteris 
ir Laisvės Chora mokino mo
teris. Aidas žydėto žydi, o 
Laisvės Choras negarbingai 
mirė! Kas kaltas? O gi Lais
vės Chore iniciatyvė grupė mi
rė. Choras neteko vadovau
jančio autoriteto.

Mes galime pasidžiaugti ir 
sveikinti Worcesterio Aido 
Chorą, sulaukus jo sidabrinio 
jubilėjaus, ir toliau austi var
guolių dainą iki jie pasiliuo- 
suos iš šio tamsybės klano!

Jaunutis.

kime sugyventi savo šeimyni
niam gyvenime, taip moka tai
kiai sugyventi ir su savo gimi
nėm ir visais draugais. Tai jų 
sidabrinio jubiliejaus iškilmėj 
dalyvavo jų visi giminės ir la
bai daug draugų. Svečių buvo 
ir iš rytinių ir vakarinių val
stijų. Draugų Šklėrių dukrelė 
Elena atvyko iš New York o 
dalyvauti savo tėvelių sida
brinio jubiliejaus iškilmėj. 
Jaunesnioji dukrelė Milda da
bartiniu laiku gyvena Flori
doj, tai dėl tolimos kelionės 
negalėjo dalyvauti, bet ji pri
siuntė savo. tėveliam gražią 
dovaną ir širdingiausius linkė
jimus. Antra viešnia iš toliau, 
tai buvo drg. V. Smalstienė iš 
Detroit, Mich.

Iškilmės vedėju ir žymiau
siu tosteriu buvo drg. J. žia- 
brauskas.

Buvo parinkta aukų Vil
niaus biednuomenei. Aukojo 
sekamai: Po $1, F. Skleris, E. 
Sklerienė, J. žiabrauskas, P. 
Kurulis, S. K. Mažanskas, V. 
Račkauskas, H. Laurušaitis, 
M. Jurkšaitienė, V. Smalstie
nė, S. Miškinienė. Po 50c, Ro- 
mandienė, E. Skleriutė, J. Rū
bas, O. Rubienė, S. Jonila, A. 
Jasiunas. Smulkių aukų su
rinkta $2.61. Viso — $15.61.

Atsiprašau tų draugų, kat
rie aukavo mažiau kaip 50 c, 
kad jų vardai nebuvo pažymė
ti.

A. M. B.

ir šokiai prasidės 7:30 vai. vak. ir 
tęsis iki vėlumos. įžanga $1.00.

Lietuvių Piliečių Kliubas kviečia 
visus skaitlingai atsilankyti ir links
ma laiką praleisti.

(132-133)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 7 d., 8 vai. vak., 
15-17 Ann St. Nariai, dalyvaukite 
susirinkime, užsimokėkite duokles ir 
taipgi turėsime svarbių dalykų ap
tarti. Sekr. K. K.

(132-133)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 168 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. birželio, 7 vai. vak., Labor 
Lyceum Svct., 15-17 Ann St. Kvie
čiame narius dalyvauti, turime svar
bių dalykų apsvarstyti. Atsiveskite 
ir naujų narių įrašyti. Sekr. 1‘. R.

(132-133)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 7 d., 7:30 vai. 
vak., 1035 Caniff. Malonėkite visi 
nariai dalyvauti, nes susirinkimas 
bus labai svarbus. Atsiveskite ir 
naujų narių, nes vajus prailgintas 
iki pabaigai metų. Sekr.

(132-133)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija ruošia pikniką, birželio 9 d., 
Lietuvių Parke, Sta. 24, Glastonbu
ry Line, E. Hartforde. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Turėsime gerą orkestrą šo
kiams, bus ir laimėjimų. Bušai iš
eis nuo 155 Hungerford St., 2 vai. 
po pietų. Įžanga 25c. Bus užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame dalyvau
ti. Kom.

(132-134)
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Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

VARPO KEPTUVĖf i

Sovietai Leidžia Išvykt 
Lietuviams j Lietuvą

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)

Kaunas, geg. 31.—Sovie- 
vietų vyriausybe sutiko lei
sti anapus sienos pasiliku- 
siems lietuviams persikelt į 
Lietuvą.

PRANEŠIMAI IS KITUR
CAMDEN, N. J.

ALDLD ir LDS kuopų susirinki
mas įvyks penktadienį, 7 d. birže
lio, pas Valinčius, 901 N. 7th St. 
Abiejų kuopų nariai kviečiami daly
vauti, nes yra bėgamų reikalų, ku
riuos turėsime apkalbėti. Taipgi 
kviečiame ir no narius prisirašyti 
prie mūsų draugijų.

Sckr.
(132-133)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. birželio, 7 v. v., LPK Svct., 17 
School St. Prašomo narių dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti, ypač “Laisvės’' 
spaudos pikniką, reikia išrinkti dar
bininkų, taipgi turime užsimokėti 
duokles. Org.

(132-133)

SO. BOSTON, MASS.
South Bostono Lietuvių Piliečių 

Kliubas rengia puikų “Bankietą” 
trečiadienio vakare, birželio 5, nau
jai ištaisytoj International Cafe, 317 
W. Broadway, pas “Barney”. Pro
gramą pildys Elena ■ Jankauskaitė, 
Richard Buividas, Ignas Kubiliūnas 
ir Havajiočių Orkestrą. “Bankietas

PHILADELPHIA, PA.
Draugai, kurie paėmėt Baltimorės 

“Laisvės” pikniko platinimui bilie
tukui, 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 Pralcikus, 401 Electric 
St., trečiadienį, birželio 5 d., 8 v. v. 
Visi nariai atsilankykite laiku ir at
siveskite naujų narių. — Org.

(131-132)
S-----------------

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

į----------------- į

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
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žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio J

“Laisvės” Skaitytojų ir 
Platintojų Atydai

Iš priežasties kylimo kainų ant visko, turime griežčiau 
tvarkyti dienraščio reikalus. Kurių prenumeratos yra pasi
baigusios ir esame raginę atsinaujinti, prašome greit tai 
padaryti. Jei negausime greito atsakymo,, po pasiuntimui 
paraginimo užsimokėti, turėsime sulaikyti dienraščio siun
tinėjimą.

Visų “Laisvės” platintojų prašome skubiai aplankyti 
tuos skaitytojus, kurių prenumeratos pasibaigė ir kalbinti, 
kad užsimokėtų tuojau. Nes ilgai laukti atsinaujinimų ne
galime.

Šiuo momentu gauname daug naujų skaitytojų, kurie vie
nur ar kitur gavę pasiskaityti “Laisvę”, atsiunčia pinigus ir 
užsisako ją. Pasirodo, kad platintojai šiuom tarpu nekrei
pia dėmesio j gavimą savo dienraščiui naujų skaitytojų. 
Dabar galima gauti naujų skaitytojų, tik reikia darbuotis.

Yra keletas senų skaitytojų, kurių prašėme jau porą 
kartų atsinaujinti dienraštį, bet negavome atsakymo ir to
dėl buvome priversti sulaikyti dienraščio siuntinėjimą. Jų 
vietoje reikia gauti dvigubai naujų skaitytojų. Tad prašo- 
me dienraščio platintojų rūpintis gavime naujų skaitytojų.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA.
—■ "■ ’ 1 * - -n* - - -

šios rūšies daiktų.
your old watch
is wffdk- nufftcu,!

Cleveland, Ohio
Minėjo 25 m. Vedybų Sukaktį

Draugai Feliksas ir Emilia 
Šklėriai minėjimui savo 25 
m. vedybinio gyvenimo sida
brinio jubiliejaus surengė la
bai gražią iškilmę. Iškilmė at
sibuvo gegužės 26 d., Lenkų 
Kliubo svetainėje, 4015'E. 141 
St. Draugų Šklėrių darbai dar
bininkiškose organizacijose 
per virš 25 m. buvo gražūs ir 
naudingi. Labai gerai atmenu, 
kaip Feliksas Skleris ir jo 
draugė Emilia Matulevičiūtė, 
kol dar buvo nevedę, buvo pa
vyzdingi jaunuoliai ir abudu 
dainavo ir gerai darbavosi 
darbininkiškame Mirtos Cho
re. O apsivedę pamatė dar di
desnį reikalą darbuotis abel- 
nam darbininkų judėjimui.

Draugai Šklėriai ir savo dvi 
dukreles, Eleną ir Mildą, išau
klėjo darbininkiškai. Jos taip
gi priklauso prie darbininkiš
kų organizacijų. Kaip Šklėriai 
moka tvarkiai ir gražiam suti-

TRADE IT IN FOR AL 

•I7JEWEV 
IBulovaj

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

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

R
LIPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892

701 GRAND
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graliam & Manhattan Avės.

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

OBERT

STĘEET

»•••••

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 Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

DIDŽIAUSIAS™1 Jcs ESATE
PIDUINVQ MTĘIŠDIDŽW rlKKllN Y o s KUBišKv pėdu

tykite G-E. Tai Pirkinys!

ELECTRIC
Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO Šaldytuvo—ir Štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
dideli 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 DĖŽUTES PLIENINES. 
NERCDĖJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

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

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

5 metai išmokėjimui.

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

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

SKELBKI! ES “LAISVĖJE’
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LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

NOTARY 
PUBLIC

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 prieinamų kainų.

CHARLES9
UP-TO-DATE 

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

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

Gerai Patyrę Bar bėriai

Trečiadienis, Birželio 5, 1940

NewWto^M0žfe7lnl(H
“Senas Ratelninkas” 

Teisingas
Ratelninkas” rašo 

No. 127-me, kad J. 
šaukia susirinkimus

“Senas 
“LaisVės” 
Buivydas 
ir nori atgaivinti Ratelį, nors
pažymi, kad vardo dar neturį.

Gerai, broli, “Ratelninke” 
(aš jūsų tikros pavardės ne
žinau, atleiskit), jog turit pi
lietiškos drąsos išsireikšt savo 
nuomonę per laikraštį, kad 
nenorite Lokale pjovynių, o 
norite pas lietuviškus kon- 
traktorius darbo (bundulių). 
Tai yra gera jūsų nuomonė ir 
nusistatymas. To rateliško su
sirinkimo klausimas buvo pa
keltas Pildančios Tarybos su
sirinkime ir per P. T. sekreto
rių buvo Lokalo susirinkime 
praneštas. Bet Lokalo pirmi
ninkas, brolis Zaveckas, kaipo 
frakcijų nepalaikytojas, nelei
do jo diskusuoti. Gal šį sykį 
ir gerai padarė brolis Zavec
kas, nes jam yra dar neaišku. 
Lokalo pirmininkas žino, kad 
kada buvo palaidota Lyga ir 
Apsigynimo Sąjunga, buvo 
pranešta Lokalo susirinkime, 
kad Pildanti Taryba turi da
boti ir neleisti joms pasikarto
ti. Tai gal Lokalo pirmininkas 
ir mano ką kitą ir nenorėjo 
ginčų susirinkime, pakol ne
bus aišku. Tai yra pirmininko 
pareiga ir jis, manau, tą žino.

Bet, broliai kriaučiai ir pir
mininke, jau po to, kaip buvo 
pas A. Paškevičių susirinki
mas, vėl buvo ir kitas, kaip 
aš patėmijau.

Senas Ratelninkas pastebė
jo, kad gera J. B-dui tverti 
Lokale frakcijas, kada jis 
pats pas svetimtaučius dirba. 
Tai yra pasakyta tiesa per 
brolį “Seną Ratelninka.” Mes, 
dirbdami Howard Clothing 
Kompanijos dirbtuvėj, dar pa
sidarėm pragyvenimą ir auto
mobilį galim įsigyti. Tai galim 
juoktis ir Lokale daryti su
irutes, kad netektų kada svar
styti duonos ir druskos klausi
mą dirbantiem pas lietuviškus 
kontraktorius. Mes turėjom 
ramius Lokalo susirinkimus 
kada likosi panaikinta Lvga ir 
Sąjunga, bet brolis J. Buivy
das. dirbdamas virš minėtoj 
dirbtuvėj ir pasidarydamas 
gražu pragyvenimą, tai nori 
Lokale vėl daryti tu betvar
kių, ką turėjom praeityje.

Aš manau, kad kriaučiai 
prie to nedasileis ir mokės tas 
frakcijas panaikinti.

J. Kairys.

Adatos Amatų Taryba su
šaukė masinį mitingą birželio 
5-tą diskusuot prieš 
taikomus bilius ir prieš 
veikti.

ateivius 
juos

Onos Šalinskaitės
Šaunios Vestuvės

'Praeitą šeštadienį Ukrainą 
svetainėj ant Grand St. buvo 
šaunios vestuvės Onos šalin
skaitės su J. Kotelnicku. Da
lyvavo virš 200 žmonių. Visas 
vestuvių pokilis praėjo ra
miai ir gražiai, be jokių su
sipykimų, be ermyderių. šo
kiam grojo gera muzika. Val
gių ir gėrimų buvo kiek tik 
kas norėjo. Valgiai buvo pa
žymėtinai skaniai sutaisyti. 
Vyriausia valgių gamintoja 
buvo daugeliui brooklyniškių 
pažįstama M. Kivitienė, eks
pertas tam darbe. Taipgi kar
tu su Kivitiene dirbo šios ga- 
spadinės: Klimienė, 
kaitienė, česlauskaitė
pora Aitų, kurių vardų 
sužinot.

Užbaigus vestuves 
dienio vakarą jaunavedžiai iš*
važiavo į Portage, Pa., gyvent 
pas vyro tėvus.

Linkiu jaunai porai links
mai ir laimingai gyvent poro- 
,e- f.

Vestuvių Dalyvis.

A. Lau- 
ir dar 
neteko

sekma-

Veikia už Taiką Atsidarė Maudynės
Didėjant Amerikos įtrauki

mo į karą pavojui, didėja ir 
veikla už taiką. Po visą mies
tą pasklido Veiklos už Taiką 
Komitetai. Pavyzdį visuome
nės atsiliepimo už taiką pa
duoda žemosios West Side, N. 
Y., apylinkės komitetas, ku
rio darbuotojai tik vieno po
piečio keliomis valandomis su
rinkę virš pustrečio tūkstančio 
parašų po peticijomis, reika
laujančiomis išlaikyt Ameriką 
nuo imperialistinio Europos 
karo.

Su pradžia birželio atidary
ta sezonui miestavi maudymo
si prūdai. Suaugusiems mokes
tis 20c, vaikams 10c. Per šį 
mėnesį jie bus atdari nuo 
ryto iki 6 po pietų, o po 
iki 10 vakaro.

Prūdai randasi: Sunset Par
ke, prie 7th Avė. ir 43rd St.; 
McCarren Parke, prie Driggs 
Ave. ir Lorimer St.; Red Hook 
Parke,
Henry Sts
Parke, Hopkinson, Dumont ir 
Livonia Aves. »

Lankėsi Tolimos 
Viešnios

10 
to

prie Clinton, Bay ir 
ir Betsy Head

Dėl 4 Tautų Pikniko Iš Meniško Vakaro
Keturių tautų — lietuvių, 

latvių, suomių ir estų — or
ganizacijų bendras piknikas, 
rengiamas ateivių gynimui pa
remti, įvyks jau šį sekmadie
nį, birželio 9-tą, Rikers Es
tate Parke, gale Steinway St. 
ir 19th Avė., Astorijoj. Puiki 
meno programa, šokiai, žais
mės ir vaišės.

Programoj bus visų grupių 
menininkų ir sportininkų, ta
me skaičiuje ir lietuvių choras 
Aidas, šokikės, taipgi akro
batų grupė ir kiti sportinin
kai. Trumpi sveikinimai viso
se kalbose. Nuo lietuvių kal
bės A. Bimba.

Dėlko Nauja Vieta?
Tūli klausia, dėlko nauja 

vieta ?
Atsakome: Lietuvių organi- 

zacijos savo parko, kuriame 
galėtų daryt pelno, neturi. 
Parkas yra suomių organiza
cijų renduojamas 6 metai. Ten 
turėję piknikų latviai ir estai. 
Trims grupėms žinomas, kas 
šeštadienį ir sekmadienį lan
komas šimtų, o kartais tūk
stančių žmonių. Dėlto, mano
me, mums, ketvirtai grupei, 
apsimokės šį kartą žiūrėt kel
rodžio, 
pelnas 
mui.

Gegužės 31-mos vakarą, 
Pil. Kliubo salėj, įvyko LMS 
3-čio Apskričio ir Stygų Or- 
kestros vardu suruoštas vaka
ras su marga programa — 
vaidinimo, dainų, muzikos ir 
kalbų.

Programos pirmoj dalyje, 
P. Baranauskas ir J. Lazaus
kas, sulošė dialogą “Į Ameri
ką.” Dialogas trumpas, bet 
labai vykęs juokdarys; kas sa
kinys — naujas juokas. Vie
toj žadėtos paskaitos “Dailė 
pas Lietuvius,” kurios komisi
ja nebesuradus, J. Gužas skai
tė keletą bruožų iš Vidūno gy
venimo ir darbų. R. Mizara 
pąsake trumpą kalbą apie lie
tuvių meno atsiekimus ir trū
kumus, ragindamas visus—kas 
darbu, kas aukomis — prisi
dėti prie jaunos Stygų Orkes.- 
tros išauklėjimo.

Antroj dalyje programos 
viešnia iš Newarko T. Bič
kauskienė, akompanuojant ši- 
melęvičiūtei, skambiai sudai
navo keletą dainų; J. žemgu- 
lis, akompanuojant Gasiunie- 
nei, gražiai 
solo. Labai 
eilę dainų 
vaujami B.
gramą baigė Stygų Orkestrą 
sugriežiant kelias lietuvių 
liaudies melodijas ir paskubu
siąja “Ei Uchnem.”

Pertraukoje, vakaro ve
dėjui J. Klimui atsišaukus į 
publika auku lėšoms padeng
ti ir tolimesniam meno darbui, 
aukojo po $1 : J. ir B. L. Su- 
kaskai, V. Bovinas, S. Sasna. 
Po 50c: Menkeliunienė ir Ver- 
kutis. Po 25c: Stakovienė, 
Ambrazevičius, " Levanas, J. 
Tamulyniūtė, J. Kaulinis, 
Kaulinienė. Čepulienė, Gasiu- 
nienė, J. Steponaitis, J. An- 
druškevičius, K. Rušinskienė, 
Adeikis, Karsukaitis, Kuodis, 
Briedis, Purvėnus, Švėgžda, 
Gasiunas. Mizara, Balčiūnas, 
Siurba. Viso su smulkesnėmis 
aukomis surinkta keliolika do
lerių, 
siems

Pereitą antradienį ‘Laisvės’ 
įstaigą aplankė labai tolimos 
viešnios — K. B. Karbsienė ir 
jos dukrelė Eugenija, 
Eugenijos draugė
Edith Timmerman iš Oakland, 
Calif/Sykiu su jomis atvyko 
d. Karosienės mamytė Antani
na Balčiūnienė ir brolis Wil
liam Baltrūnas iš Easthamp- 
ton, Mass. Ir Karosų ir Balčiū- 
nų-Karosų šeimos yra seni 
“Laisvės” skaitytojai ir rėmė
jai, o d. Karosienė su Eugeni
ja ir bendradarbiauja “Lais
vei.”

K. B. Karosienė darbuojasi 
CIO unijoj, o Eugenija dar 
studentė kolegijoj, vyriausia 
studijuoja žurnalizmą.

Viešnios-svečias sustojo pas 
A. Balčiūnus, Varpo Kepyklos 
savininkus. Lankėsi Pas. Paro
doj.

Kalifornietės viešnios daly
vaus ir “Laisvės” piknike, 
rengiamame Thiladelphijos- 
Baltimorės ir apylinkių orga
nizacijų, Baltimorėj, birželio

ilgo išeisiantį iš spaudos lietu
viškos ir angliškos kalbos va
dovėlį (Self Instructor) ir abi 
su D. Sinkevičiūte pasipirko 
po Pas. Parodos Albumą par
vežt namiškiams lauktuvių.

' Vaitų šeima ir jaunuolė jų 
draugė Sinkevičiūtė svečiavosi 
pas Vaitų giminiečius Walto- 
nus, 404 61st St., Brooklyne, 
taipgi aplankė Pas. Parodą. 
Grįždami namo, dar lankysis 
pas gimines Vaitus Bostone 
Montello, Mass.

ir Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Gienmore 5-6191

, taipgi 
jaunuole Išvyko Atgal Chicagon

re-A. Jonikienė, “Vilnies 
dakcijos narė, apleido New 
Yorką anksti ^pirmadienio ry
tą. L. Prūseika, irgi “Vilnies” 
redaktorius, išvyko namo an
tradienį. Pakelyje gal dar su
stos Pittsburgh e.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, L. I.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
atsibus ketvirtadienį.., 6 d. bir
želio, 7r3O vai. vakare, Za- 
bielskio svetainėje, 61-38—56 
Road, Maspeth, N. Y.

Draugės ir draugai, visi bū
tinai dalyvaukite, nes turėsi- 

išrinkti delegatus į seimą.
J. Kalvaitis, Pirm. 
(132-133)

me

Lankėsi “Laisvėje”

EAST NEW YORK, N. Y
Ketvirtadienį, 6 d. birželio, 8 v.

Logan Inn Patalpoj, kampas Logan 
St. ir Atlantic Avė., įvyks LDS 13 
kuopos susirinkimas. Kviečiame na
rius dalyvauti. Kurių duoklės užvilk
tos, kviečiame dalyvauti ir užsimo
kėti.

v.

ypatingai, kada 
skiriamas ateivių

Kelrodis
BMT

visas 
gy ni-

ir Independent 
Queens Plaza, 

City, o iš ten 
busu iki 19th

IRT, 
linijomis iki 
Long Island 
Steinway St.
Ave., Astorijoj. Lėšuoja du fė- 
rai. Mašinomis Steinway St. 
pasiekiama iš Queens Plaza, 
taipgi Queens ir Astoria Bou- 
levardais. Važiuot Steinway 
Strytu iki 19th Ave., pasukt 
po dešinei ant 19th ir už 5 
mažų blokų ant kalniuko 
kairei) rasit parką.

Mirė P. Damauskas

(po

bir-Petras Dainauskas mirė 
želio 3 d. Pašarvotas namuo
se, 37. Stagg St., Brooklyne. 
Giminės ir pažįstami prašomi 
atlankyti. Laidotuvės penkta
dienį, birželio 7 d., 10 vai. ry
to, šv. Trejybės kapinėse.

Iš Lietuvos paeina iš Sim
no parapijos, Bambininkų kai
mo. Amerikoj išgyveno 50 me
tų.

Paliko nuliūdime moterį, 4 
sūnus ir vieną dukterį Katri- 
ną Zabulionienę, Cliffside, N. 
J. Vienas sūnus Lietuvoj, visi 
kiti Amerikoj. Taipgi paliko 
daug tolimesnių giminių.

Laidotuves prižiūri šalinsko 
laidotuvių įstaiga.

Ir Mes Sušilom
šalčioKalenę dantimis nuo 

per visą ,pavasarį, birželio 3- 
čią ir mes sušilom, oficialė 
temperatūra mieste siekė 84 
laipsnius. Tai buvo šilčiausia 
diena šių metų, bet ne rekor
dinė, nes 1895 m. birželio 3- 
čią buvę 94 laipsniai šilumos.

Prie W. 42nd St., N. Y., iš 
upės išmestas kūnas vyro apie 
40 m.; rausvaplaukis, diržo 
sagoj raidė J, ant kairės ran
kos trūksta dviejų pirštų.

sugriežė smuiko 
žaviai sudainavo 
Aidbalsiai, vado- 
L. šalinaitčs. Pro-

Pereitą pirmadienį aplankė 
“Laisvės” įstaigą Darata Val- 
tienė su dukterim Daratėle ir 
sūnumi Gediminu (Geddy), 
taipgi šeimos drauge Daratė
le Sinkevičiūte, visi iš Roches
ter, N. Y. Vaitų šeima yra se
ni “Laisvės” skaitytojai ir rė
mėjai, taipgi rėmėjai viso dar
bininkiško judėjimo, o jauna
sis Geddy, atatinkamai var
dui, veikia ir rochesteriečių 
Gedimino Draugijoj.

Apžiūrėję įstaigą, svečiai ir 
šį kartą labai garsiai apdova
nojo “L.” ir skitas įstaigas. 
Geddy Vaitas paaukojo $1 ir 
jo motina $2 “Laisvės” reika
lams, taipgi čion sutikę d. 
Prūseika, “Vilnies” redakto
rių, paaukojo ir “Vilnies” rei
kalams- po $1. Draugė Valtie- 
nė dar aukojo Lietuvos Poli
tiniams Kaliniams $2, ir Ispa
nijos Demokratijos gynėjams, 
esantiems Koncentracijos kem
pėse, $2, taipgi užsisakė neuž-

RADIO
Lietuvių Radio Draugija praneša, 

kad metinis koncertas ir šokiai įvyks 
spalių (Oct.) 20 d., Grand Paradise 
Salei, Brooklyne. Prašoma, per L. 
R. D. nerengti tą dieną parengimų, 
bet dalyvauti parengime.

LRD, Vyt. Ubarevičius, Pranešėjas.
(132-133)

Sekr.
(132-133)

Jurgio Draugystės priešpus- 
trečiadie-

Rengėjai dėkingi vi- 
aukojusiems.

Serga-Sveiksta

Rep.

Gustaitienę patiko nelai-EI.
mė, rankoj kraujas užsinuodi
jo. Randasi namie, gydytojo 
priežiūroj. Laukiama ir tiki
masi. kad nelaboii liga pa- 
vyksianti nugalėt be aštresniu 
priemonių. Geriausios kloties!

EI. An’druškevičienė po ope
racijos sveiksta, jau vaikšto 
po kambarius. Prašė pareikšt 
padėka Lijai Kairytei, slau
gei, už draugiška priežiūra su
grįžus iš ligoninės; P. Babars- 
kienei už nuolatine pagelba 
pagaminime maisto, taingi K. 
Petrikienei ir kitoms kliubie- 
tėms už dovanas maistu, gėlė
mis. už laiškus ir asmeniška 
lankymą dar esant ligoninėj 
ir iš jos sugrįžus.

M. Mikalauskienei ilgai ir 
sunkiai su liga kovojus, paga
liau. gydytojo jau leista lovoj 
sėdėt ir bent po kelias sekun
das nėr diena bandyt iš lovos 
pakilt. Linkėtina, kad spėkos 
leistu kas dieną tas sekundas 
dauginti ir neužilgo įkyrėjusią 
lovą visai apleisti.

D?ė.

4

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

Ch. Nečiunskas, Sekr. (130-132)

PAJIEŠKOJIMAI
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. 115y2 E. 118th St., New York 
City, N. Y. (131-133) .

J. GARŠVA
Grabo'riuš-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVĘ., 

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių . 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) • 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

•4

Štai DRAUGIŠKUMAS
stikle!

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

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

namų darbo, kllbasai Ir kepta paršlena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

REIKALAVIMAI
Jeigu kas nori veltui gauti atos

togų ant ūkio, tai gali padirbėti ke
lias valandas pas mus. Gaus kamba
rį ir valgį veltui. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: M. Bubiencik, R. D. 
4, Richfield Springs, N. Y.

(132-134)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

kiečių tris gentkartes... lengvas 
alus, draugiškas alus, turtingas, stip
rus, aksoYniniai švelnus. Pabandykite 
stiklą Ehret’s šiandien — šviežio ir 
šalto iš jo ąžuolinės bačkos—prie 
artimiausio sau Ehret’s baro, 
yra draugiškumas stikle.

Norite rasti tą senų laikų alaus 
malonumą? Užsisakykite Ehret’s— 
ir išbandykite skirtumą! štai tikras 
iŠ krano alus—putojančiai tyras-sau- 
lėtai auksinio blizgėjimo ir su didele, 
grėtinine '‘galva.” Tai tas pats gar
susis

Geo. EHRET’S Extra
IŠ KRANO ALUS

OSMOSO;

Lietuviu Kuro ICompanija
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.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name
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