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Sovietų kariuomenė įžen- pasiduot vokiečiams, ir
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sumanymui prezi< 
dar neturi tikrai iš 
plano; bet jis paga

HANOVER, Vokietija, birž. 
19. — Anglijos-Francijos orlai
viai bombardavo Hanoverį ir 
kitus miestus rytiniai-šiaurineje 
Vokietijoj. Be kitko uždege fa
briką, kur buvo* gaminama dir
btinis gazolinas.

jie užims Franciją ir laikys 
ją savo galioje tol, kol bus 
pervestas Vokietijai francū
zų karo laivynas ir galuti
nai baigtas karas.

Tokio, Japonija.—Kraštu
tiniai Japonijos karininkai 
reikalauja užimt Indo-Chi
ną.

A
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gė į Latviją ir Estoniją bir
želio 17 d.

LONDON, birž. 19. — Šimtas 
vokiečių orlaivių bombardavo 
rytinę Anglijos dalį; užmušė 
keturioliką civilių žmonių, su
žeidė šešioliką.

Anglai nukirto žemyn septy
nis vokiečių bombininkus.
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KRISLAI
Smetona.
Auksinė Proga. 
O Jie Jo Verkia. 
Molis ir Duona. 
Tolimoje Afrikoje.

Rašo A. B.

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.
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THE LITHUANIAN DAILY
Smetonos griekai prieš 

Lietuvos žmones ir prieš 
Lietuvą labai sunkūs. Tai 
jis pasirašė mirties dekre
tą 1926 metais prieš ketu- 
rius nekaltus draugus—Gie
drį, Greifenbergerį, Požėlą 
ir Čiornį. Jo rankos kruvi
nos.

Taip pat kriminalistai yra 
inkvizitoriai, kurie kalėji
muose kankino šimtus poli
tinių kalinių per paskuti
nius keturioliką metų.

Jų darbai negali būti pa
miršti ir prąlęisti pro pirš
tus.

Dabartinei Lietuvos vy
riausybei su Paleckiu ir 
Krėve-Mickevičium pryša- 
kyje yra puikiausia proga 
pastatyti Lietuvą ant lais
vės, progreso ir kultūros ke
lio. Ar ji tą supras ir pa-> 
jėgs padaryti?

Amerikiečiai lauks ir ti
kėsis. Jie nuoširdžiai pa
rems kiekvieną tos vyriau
sybės žygį ton linkmėn. 
Trokštame, kad ji mus ne-į 
suviltų.

—o—
Brooklyno lietuvių masi

nis mitingas, įvykęs birželio 
17 dieną, priėmė rezoliuciją 
ir pasiuntė naujai Lietuvos 
vyriausybei. Lai netyli kiti 
miestai. Savo džiaugsmą 
padarytu perversmu pasiųs^ 
kite Kaunan.

Tegul naujoji vyriausy-/ 
bė išgirsta amerikiečių2 
džiaugsmą ir troškimus. ;

“Vienybė” ir “Naujienos” 
jau atidarė burną iki ausų. 
Kruze ir Grigaitis lieja savo 
karčią tulžį ant Sovietų Są
jungos ir gailias ašaras dėl 
likimo “vargšo” Smetonos. 
O pasirodo, kad apart kitų 
prasižengimų, Smetona 
“prezidentaudamas” plėšė 
Lietuvą, statė sau palocius 
Francijoj, pirko sau planta
cijas Palestinoje ir Brazili
joje.

Kruzei ir Grigaičiui gaila 
Smetonos, gaila nuvers
tos tautininkų diktatū
ros. Ir tegul jie rauda. Bet 
džiaugiasi Amerikos lietu
vių didžioji masė. Džiau
giasi eiliniai žmonės visų
srovių.

Georgia valstijos “Colum
bus Tribune” praneša, kad 
visoje valstijoje pasirodė 
krautuvėse maišeliai gražiai 
sutrinta molio miltų. Juos 
vargšai perka, maišo su mil
tais ir duoną kepa. Molis 
geriausia alkį numarina. *

Vargšai moliu alkį rami
na, o Roosevelto valdžia bi- 
Ijonus švaisto karo reika
lams.

Tai visa dedasi čia pat 
mūsų Amerikoje, o ne kur 
tolimoje biednoje Azijoje.

Prieš kelias dienas teko 
susitikti ir pasikalbėti su 
moteriške, kurios brolis gy
vena South Afrikoje, Angli
jos pavergtoje žemėj. Į 
South Afriką iš Jungtinių 
Valstijų bus apie dešimts 
tūkstančių mylių.

Ji gavus laišką nuo savo 
brolio žmonos. Laišką skai
čiau. Gražiai rašo angliš
kai. Abudu, matyt, yra ko
munistai. Prisiuntė daug

* įvairios komunistinės litera
tūros nasiskaitvmui.tūros pasiskaitymui.
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VOKIEČIAI TRAUKIA ARMIJA I LIETUVOS PASIENĮ
TAIP PAT ESĄ SUTELKTA DAUGIAI 
VOKIEČIU TANKU j RYTU PRŪSIJĄ
London. — Anglijos žinių 

agentūra Reuters gavo pra
nešimą iš Kauno birž. 18 d., 
kad Vokietija persiuntė 
daug kariuomenės į Rytų 
Prūsiją, Lietuvos pasienyje. 
Su vokiečių divizijomis ten 
esą ir daug jų tankų.

Per keturias paskutines 
dienas vis daugiau motori
zuotos Sovietų kariuomenės 
atvyksta į Kauną.

Raudonarmiečių koman- 
dieriams Kaune pervesti ke
li rūmai.

Londone suprantama, jog 
Sovietai traukia savo armi
ją Lietuvon, kaipo atsargą 
prieš Vokietiją.

Latviai su Sveikinimais 
ir Gėlėmis Pasitiko 

Sovietų Karius

Praneša, kad Franci 
ja Besąlyginiai Pasi 

duoda Vokiečiam

PREZ. ROOSEVELTAS PERŠA V1SU0TI 
NA KARIN? TARNYBĄ AMERIKOJ 

--------------------------------------------------------- 0 _______

Paskalai apie Riaušes prieš 
Sovietą Karius Latvijoj

Maskva.—Kai Raudono
sios Armijos daliniai perėjo 
per sieną į Latviją, latviai 
pasitiko sovietinius karius, 
šauksmais sveikindami, del
nais plodami ir gėlėmis ap
mėtydami raudonarmiečius, 
—rašo Maskvos spauda.

Taip žmonės sveikino 
raudonarmiečius Rygoje ir 
kituose Latvijos miestuose.

Tallinno gyventojai, Ešto- 
nijoj, taipgi šiltai ir drau
giškai priėmė raudonarmie
čius.

Madrid, Ispanija, birž. 19. 
—Prancūzų ministerių ka
binetas paskyrė įgaliotinius 
priimt vokiečių statomas 
sąlygas, kuriomis vokiečiai 
sustabdytų karo veiksmus 
Franci j o j. — Prancūzų mi- 
nisteris pirmininkas marša
las Petain pasirinko Ispani
jos valdovą generolą Fran
co kaip tarpininką taikai 
daryti tarp Franci jos ir Vo-

prieš anglus ir užblokaduot 
Angliją.

(Kiti pranešimai šiame 
puslapyje rodo, kad vieni 
Francijos kariniai laivai 
veikia sykiu su Anglijos ka
ro laivais, o kiti pabėgę iš 
Francijos prieplaukų ir pri
sijungę prie Anglijos laivy
no. Tai klausimas, kaip 
Francijos vyriausybė galėtų 
juos pervesti Vokietijai?)

Amen Laivynas Perve
da 20 Naujausių Kari

nių Laivų Anglijai

Įvairių šalių diplomatai 
Ispanijoj sako, kad Franci
ja jau priėmus Vokietijos 
reikalavimus, kurie esą to
kie :

Francija turi besąlygi-

Daugelis amerikonų laik
raščių skelbė, kad įvykę 
kruvinų susikirtimų Rygoje 
tarp žmonių, kurie sveikino 
Raudonąją Armiją, ir tų, 
kurie buvo jai priešingi. Go- 
vėda užpuolus net latvių po
liciją, bet Latvijos vyriau
sybė greitai numalšinus 
riaušininkus ir nuginklavus 
visus civilius gyventojus.

Associated Press, ameri
konų žinių agentūra, prane
šė pačioje dienoje Raudono
sios Armijos įžengimo į 
Latviją ir Estoniją, kad 
žmonės ten “ramiai užsilai
ko”.

Vokietija Visai Ne
gausianti Karinių 

r ' ' **

Francijos Laivų

Anglija Nori Sulaikyti Fran
ciją nuo Taikos su Naziais

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill seime užreiš- 
kė, jog Franci j a negali da
ryt atskiros taikos su Vo
kietija. Nes Franci j a savo 
su tarty j su Anglija pasiža
dėjo laikytis iki galo išvien 
su Anglija.

Washington. — Veikian
tysis Amerikos laivyno mi- 
nisteris Lewis Compton bir
želio 18 d. pranešė, jog Am
erika perleidžia Anglijai 20 
iš dabar statomų karinių 
laivų. Šie laivai buvo stato
mi Jungtinių Valstijų laivy
nui. Tai greiti motoriniai 
torpedlaiviai ir submarinų 
medžiotojai.

Ministeris Compton sa
ko, kad vietoj šių perveda
mų Anglijai laivų bus sta
tomi dar naujoviškesni tos 
rūšies kariniai laivai Ame
rikos laivynui.

Washington. —- Preziden
tas Rooseveltas sakė teik- 
raščių atstovams, kad jis’ 
pasiūlys įvest verstiną ka
rinę tarnybą visiem vyram, 
gal ir merginom, sulaukus 
jiem tam tikro amžiaus. 
Privaloma tarnyba būsianti 
vieniem metam, bet ne visi 
būtų imami į armiją, laivy
ną ar orlaivyną. Daugelis 
amerikiečių ta<įa būtų draf- 
tuoti į darbus bei aptarna
vimus, 
ginti.

Tam 
dentas 
dirbto
minsiąs tokį planą per ke
lias artimiausias savaites.

100 Vokiečią Orlaivią 
Bombardavo Angliją

Latvių Prezidentas Pa
taria Draugiškai Pri
imt Raudonarmiečius

Madrid, Ispanija.—Be ki
tų sąlygų taikai su Franci
ja, vokiečiai reikalavo, kad 
Francija pervestų visą savo 
karo laivyną Vokietijai. Bet 
gauta žinių, kad visi kari
niai Francijos laivai išplau
kė iš uostų, suprantama, 
prisijungt prie Anglijos ka
ro laivyno.. O svarbiausi 
francūzų karo laivai jau 
buvo su Anglijos karo lai
vais ties Egiptu, po anglų 
admirolo komanda. Todėl 
Hitleris negausiąs karinių 
Francijos laivų.

Spėjama, jog komandie- 
riai francūzų karo laivų ne
klausys savo valdžios, jeigu 
ji ir lieps grįžt ir pervest 
tuos laivus vokiečiams.

Ispanų spauda praneša, 
kad Francijos kariniai lėk
tuvai nuolat skrido pro Ba
learic salas linkon Afrikos, 
matyt, į' francūzų koloni
jas tenai. — Balearic salos 
Viduržemio Jūroj priklauso 
Ispanijai, bet italai jose turi 
savo orlaivių stovyklas.

Roma, birž. 19. — Italų 
spauda praneša, kad Musso- 
linis ir Hitleris štai ko rei
kalavo iš Francijos, jeigu ji 
nori, kad italai-vokiečiai su
stabdytų karą prieš ją:

Pervest vokiečiam-italam 
visą Francijos auksą, užsie
ninius kreditus, visas kari
nes medžiagas ir Francijos 
karo laivyną, kad jis išvien 
su vokiečiais galėtų bloka- 
duot Angliją; perduot Vo
kietijai visą auksą Lenkijos, 
Norvegijos, Danijos, Holan- 
dijos ir Belgijos, kuris bu
vo perkeltas j Franciją; pa
vest j vokiečių-italų žinybą 
visus fabrikus, ūkio, preky
bos ir finansų priemones ir 
įstaigas, kad vokiečiai-italai 
galėtų sėkmingiau kariaut

Vokiečiai Sakosi vėl Daug 
. laimėję Francijoj

Berlin, birž. 19.—Vokie
čiai praneša, kad jie užėmę 
didžią Francijos prieplauką 
Cherbourg, paėmę į nelais
vę dar 100 tūkstančių fran
cūzų kariuomenės su dau
giais ginklų ir amunicijos, 
ir kad vokiečiai dabar žy
giuodami linkui St. Nazaire, 
kito francūzų prieplaukos 
miesto, tuomi atkirsią ir 
Bresto prieplauką nuo fran
cūzų.

Kai kurios Maginot tvir
tumos dar priešinasi vokie
čiam, bet jie ketina trumpu 
laiku jas užimti.

Vokiečiai žygiuoja ir 
Šveicarijos pasieniu, idant 
susijungt su Italijos armija.

Japonai Gręsia Indo- 
Chinai ir Holandiš- 

kai Ryty Indijai
Shanghai. — Japonai su

traukė 100 tūkstančių savo 
kariuomenės į Hainan salą, 
į pietus nuo Chinijos. Iš tos 
salos jie galėtų užpult Fran- 
cijos koloniją Indo-Chiną, 
kuri rubežiuojasi su Chini- 
ja.

Įvairių šalių diplomatai 
nužiūri, kad japonai ruošia
si žygiuoti ir prieš Holan- 
dišką Rytinę Indiją.

Prancūzą Armija Artimuose 
Rytuose Nepasiduosianti

BROOKLYNO LIETUVIAI PASIUNTĖ REZO
LIUCIJA NAUJAI LIETUVOS VYRIAUSY
BEI IR SOVIETU ATSTOVUI AMERIKOJ

Tokio, birž. 19.—Japonija 
nusprendė užkirst kelią 
Chinijai gaut ginklų ir am
unicijos per kaimynišką 
francūzų koloniją Indo-Chi
ną.

Philadelphia, Pa., birž. 19. 
—Alf Landon ir kiti repub- 
likonų vadai kritikuoja pre
zidento Roosevelto sumany
mą įvest amerikiečiams ver
stiną karinę tarnybą.

Dar 4 Bilionai Dolerių 
Amerikos Karo Laivynui
Washington. — Jungtinių 

Valstijų admirolas Harold 
R. Stark reikalavo, kad bū
tų paskirta dar 4 bilionai 
dolerių didint ir stiprint 
šios šalies karo laivyną iki 
1946 metų; ir kongreso lai
vinė komisija jau užgyrė šį 
reikalavimą. Sako, Ameri
kos laivynas turėtų būt pa
didintas 70 procentų; tuo
met jis turėtų 750 karinių 
laivų, kurių įtalpa būtų 3 
milionai 760 tūkstančių to- 
nų. 

—-----
Penktadalis Pramonėm 

Dirbs Amerikos Gynimui 
Washington. — Amerikos 

karo ministerija skaičiuoja, 
jog per kelis sekančius me
tus penktadalis ' visos pra
monės šioje šalyje bus pa
švęsta dirbimui apsigynimo 
pabūklų Amerikos valdžiai.

Ryga. — Latvijos prezi
dentas Kari Ulmanis per 
radio birž. 18 d. sakė žmo
nėms tvarkiai laikytis ir 
priimti sovietinius karius su 
draugišku mandagumu.

Užsieniuose buvo pasklei
sti paskalai, būk preziden
tas Ulmanis pabėgęs, pana
šiai kaip Smetona. Bet Ul
manis tebėra savo vietoje. 
Tuo tarpu yra organizuoja
mi nauji ministerių kabine
tai Latvijoj ir Estonijoj.

Pietinės Afrikos komunis
tai, pasirodo, moka veikti ir 
labai sunkiose sąlygose.

Syrijoj ir kitur Artimuo
se Rytuose yra bent 300 
tūkstančių francūzų armi
jos, ir vyriausias jos ko- 
mandierius generolas Mit- 
telhauser atsišaukė į savo 
kariuomenę, kad jinai turės 
kariaut be pasidąvimo. Spė
jama, jog net jeigu Franci- 
jos valdžia lieptų pasiduot 
tai armijai, ji vis tiek ka
riautų prieš italus bei vo
kiečius.

Apart francūzų, anglai 
turi apie 200 tūkstančių ar
mijos Palestinoj ir kitur 
Artimuose Rytuose.

Jau vakar dienos “Lais
vėj”, tilpo Brooklyno lietu
vių masinio susirinkimo pri
imta rezoliucija, kurioj jie 
vienbalsiai užgyrė naują 
Lietuvos valdžią su Justu 
Paleckiu pryšakyje ir svei
kino Sovietų Sąjungą už 
jos padarytą žygį Lietuvoj.

Dabar sužinojome, kad 
minėta rezoliucija buvo ka- 
blegrama pasiųsta į Kauną 
naujai Lietuvos vyriausybei 
ir jos kopija persiųsta į

Washingtoną Sovietų Są
jungos atstovui šiuo antra
šu:

Embassy of the Union of 
Soviet Socialist Republics, 

Washington, D. C.
Sovietų Sąjungos atstovy

bei pasiųsta rezoliucija į 
Washingtoną tuo tikslu, 
kad painformut apie tai, 
kaip Amerikoj lietuviai žiū
ri į naujus įvykius Lietu
voje. X

Turkija Atsisako Ka
riaut už Talkininkus, 

Nežiūrint Sutarties

Ameriką Sulaikė Prancūzą 
Kreditus ir Pinigus

TURKAI JIEŠKOSIĄ S0. 
VIETŲ UŽTARIMO

LENKŲ VALDŽIA PERBĖGO 
IŠ FRANCUOS I ANGLIJA

Istanbul, Turkija. — Kad 
vokiečiai parbloškė Franci
ją, tai turkai jau nepasitiki, 
kad Anglija galėtų apsau
got Turkiją. Todėlr turkų 
valdžia rengiasi prašyti So
vietų, kad jie užtikrintų jai 
apsaugą.

Bordeaux, Francija. — 
Lenkų valdžia, kuri iki šiol 
gyveno Franci jo j, dabar 
persikėlė į Angliją.

. Belgijos ministerių kabi
netas taipgi persikraustė iš 
Francijos į Angliją.

London. — Kai Italija 
pradėjo karą prieš Angliją 
ir Franciją, tuoj anglų ir 
francūzų valdžios pastatė 
Turkijai klausimą: ar Tur
kija vykdys savo karinę su
tartį su talkininkais, ar tur
kai kariaus išvien su Angli
ja ir Francija prieš Italiją 
ir Vokietiją?

Turkų valdžia atsakė tal
kininkam, jog karinė padė
tis tokia kebli ir neaiški, 
kad Turkija turi dar pa
laukt, ir negali dabar prisi-

Washington. — Kaip tik 
Francijos komanda kreipė
si į Hitlerį daryt taiką, pre
zidentas Rooseveltas tuojau 
įsakė Amerikoje sulaikyt 
Francijos bei jos piliečių 
pinigus, kreditus, šėrus, bo
nus ir abelnai kilnojamąjį 
francūzų turtą šioj šalyj. 
Tokio francūzų turto čia 
esą iki biliono dolerių.
glija ir Francija tokiame 
atsitikime, jeigu kils karas 
Viduržemio Jūroje.

O kai Ralija pradėjo ka
rą toj jūroj prieš talkinin
kus, tai dabar turkų valdžia

dėt prie Anglijos-Francijos sako, kad ji kariautų tik
karo. tuomet, jeigu italai ar v<

Tarpsavinėje apsigynimo kiečiai užpultų pačią Turki- 
tartyje su talkininkais J3-sutartyje su ___________ _

Turkija buvo pasižadėjus c L™. “
veikt kariškai išvien su An-1 driau ir vėsiau.

ORAS. — Ketvirtadienj gie-



Antras puslapis

Dienos Klausimais

YORK

Klausimai ir

r' ar

nesame pranašai

išsiėmęs 
tos po- 
antrųjų

i1

pa- 
ga-

Japonijos kulkų ir bombų 
pavidale.

O

tokiam atsitikime

Pq septynių metų pirmo- 
popieros pasensta, pasi- 
nebegeros ir nebenaudin- 
Reikia imtis iš naujo.

Kas gi dabar gali pasa
kų
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Editor . ............................... Roy Miza:

tik tie, kurie žemino lietuvių tautą, lie
tuvių tautos gabumus, kurie pateisini
mui budeliško Smetonos režimo vis kar
tojo, kad “Lietuva dar nepribrendus, 
kad lietuvių liaudis negali pati laisvai 
tvarkytis,” be diktatoriaus nagaikos!

Tegul jie lieja pasiutimo ir reakcijos 
ašaras, o Lietuvos gyventojai lai buda- 
voja savo naują, laimingą, prakilnų ir 
laisvą gyvenimą, paremtą brolybės ir tei
sybės pagrindais!

jų aprūpinimas amunicija. 
O vėliau bus teikiama ir dau
giau. Mat, fabrikai nesu
spėja gaminti, tai jau ati
duoda savo armijos ginklus 
ir amuniciją.

Džiaugsmas Lietuvių Kaune
, Kada į Kauną įvažiavo šimtai Sovietų 

Sąjungos tankų ir pribuvo kitos Raudo
nosios Armijos jėgos, tai Kauno gyven
tojai dešimtimis tūkstančių užpildė gat
ves, storai sudarė žiūrovų girliandas ša
limai gatvių ir karštai sveikino darbo 
žmonių valdomos šalies gynimosi jėgas!

Kauniečiai šaukė: “Valio!”,“Ura,Rau
donajai Armijai!”, “Sveiki, Draugai!” 
ir mėtė ant tankų gėlių bukietus, mer
ginos segė raudonarmiečiams ir jų va
dams rožes prie krūtinių!

Ir turi kuo Lietuvos liaudis džiaugtis. 
Juk tai Sovietų Sąjunga pirmoji pripaži
no Lietuvos nepriklausomybę. Juk tai 
Sovietų Sąjunga visada užtardavo Lietu
vos reikalus prieš plėšikišką-ponišką 
Lenkiją. Juk tai Sovietų Sąjunga jau 
trečiu kartu perdavė Lietuvai Vilnių ir 
šiuo kartu perdavė ant visados. Juk tai 
tik dėka draugiškumo sutarčiai su So
vietais Lietuvos neokupavo Hitleris arba 
kiti imperialistai. Tai, pagaliau, dėka tik 
Sovietų galiai, diktatorius Antanas Sme
tona, kurio rankos kruvinos nekaltų did
vyrių—Karolio Požėlos, Juozo Greifen- 
bergerio, Kazio Giedrio ir Rapplo Čior- 
nio krauju,—buvo priverstas bėgti iš Lie
tuvos. Smetona, kuris laikė pasmaugęs 
Lietuvoje demokratines ir kultūringo 
žmogaus teises! Tai žmogus, kuris su sa
vo maža šaikute smaugė ir teriojo Lie- 

. tuvos darbininkus, valstiečius ir inteli
gentus, kurio gaujos šimtais grūdo į ka
lėjimus geriausius Lietuvos sūnus ir duk
ras, pūdė Kauno fortuose!

Raudonosios Armijos tankiečiai ir ki
tos armijos dalys, dainuodamos laisvės 
dainas, įžygiavo į Kauną ir kitus Lietu- 

' vos miestus. Ir visi darbo žmonės, inte
ligentija, visi, kam tik brangi Lietu- 

’ vos nepriklausomybė, jos tautinė laisvė 
ir kultūra, jautė, kad čia atėjo ne koki 
pergalėtojai, ne pavergėjai, ne prispau
dėjai, bet geriausi ir brangiausi Lietu
vos draugai!

Tą jautė kiekvienas sąžiniškas lietu
vis. Tik Lietuvos priešai, kaip Antanas 

. Smetona, kurie rūpinosi ne šalies gerove, 
’ ne liaudies reikalais, bet savo siauros 
klikos gerove ir savo asmens reikalais, 
tik jie drebėjo ir spruko laukan iš Lie
tuvos !

Mums dar stoka žinių, bet mes jaučia
me, kad kartu turėjo atsiverti ir kalėji
mų durys ir iš ten išeiti šimtai geriau
sių Lietuvos sūnų ir dukterų, išvysti 
skaisčią Lietuvos saulutę. Mes jaučiame, 
kad ministerių pirmininkų pastatytas 
Justas Paleckis, literatas ir žmogus, ku
ris ir patsai buvo persekiojamas ir lai
komas koncentracijos stovyklose, nega
li nesuprasti Lietuvos liaudies troškimų.

Mes manome, kad naujoji Lietuvos 
vyriausybė, kurioj yra Paleckis, profeso
rius Vincas Krėvė-Mickevičius, Povilas 
Pakarklis ir kiti, greitai paskelbs pilniau
sią Lietuvos piliečių laisvę, ir bus Lietu
vos liaudies troškimai ir pageidavimai 
liuosai, nevaržomai pareikšti,—išrinkti 
nauji atstovai, kurie atstovaus visus Lie
tuvos piliečius, kuriems tik brangi ne
priklausoma ir laisva Lietuva. Mes ma
nome, kad tamsios fašizmo, reakcijos, 
užsienio imperialistų agentų viešpatavi
mo dienos pasibaigė, kad Lietuvoj prasi
dės naujas, laisvas, kultūriškas ir pro
greso gyvenimas!

Džiaugėsi Kaunas, džiaugėsi visa lais
voji Lietuva. Džiaugėsi lietuviai savo 
gimtinėj, džiaugėsi lietuviai ir svetur, 
kurie tik trokšta matyti laisvą savo gim
tinę ir laisvus jos piliečius! Nusiminė

Industrijos ir Paskubos Aukos
Iš Washington Bureau of Labor Sta

tistics praneša, kad 1939 metais Ameri
kos fabrikuose ir žemės ūkyj iš priežas
ties nelaimių žuvo 16,000 darbininkų; pa
vojingai, iki darbo jėgos netekimo, buvo 
sužeista 106,000 ir kiek mažiau pavojin- • 
gai sužeista 1,407,000. Tai baisios skait
linės !

Industrijoj užmušta net 14,600 darbi
ninkų; sunkiai sužeista—91,500 ir kiek 
mažiau—1,250,000 darbininkų.

žemės ūkyj užmušta 4,300 darbininkų, 
sunkiai sužeista 13,000 ir kiek mažiau 
sužeista 240,000.

Budavotės industrijoj užmušta net 3,- 
200 darbininkų. Prekybos įmonėse, kaip 
tai sandėliuose, žuvo 1,800 darbininkų. 
Kasyklose žuvę 1,600 darbininkų. Prie 
gelžkelių darbų žuvo 1,400 darbininkų ir 
taip panašiai.

Didžiuma tų nelaimių atsitiko iš prie
žasties baisios paskubos ir susikimšimo 
darbininkų, bei darbdavių nepaisymo. 
Baisi paskuba nuvargina darbininkus, iš
semia jų darbo jėgas, padaro juos lėtes
niais, netaip gyvais, nesuspėjančiais su 
mašinomis ir tada įvyksta nelaimės.

Tą patvirtina ir tas, kad tarpe miškų 
darbininkų iš kiekvieno 1,000 darbininkų 
nelaimės patiko 112į darbininko; o val
gyklų tarpe iš 1,000 darbininkų nelaimės 
patiko tik 9 'darbininkus. Mat, nežiūrint 
kaii? bandoma įvest paskubą ir valgyk
lose, vienok, ten negalima tą padaryti 
tarpe patarnautojų, ką galima įvesti prie 
mašinų. V

Ir Vėl į Maskvą
Pranešama, kad Turkijoj generolas 

Ali Ikdaman Sabis dirba Hitlerio naudai. 
Jis daro suokalbius ir nori paskelbti sa
vo diktatūrą. Tuo kartu kiti Turkijos 
sluogsniai atsimena, kad per virš 20 me
tų Turkija gražiai sugyveno su Sovietų 
Sąjunga ir tas jai buvo naudinga. Tur
kija buvo įtraukta į Anglijos ir Franci- 
jos žabangas, padarius su jomis karo su
tartį, kad bendrai kariaus Viduržemio 
Jūroj prieš Anglijos ir Franci jos priešus. 
Bet kada Italija įstojo karan, tai Tur
kija susilaikė nuo karo, nes mato, kad 
Franci j ai ir Anglijai šis karas yra tikra 
pražūtis.

Pranešama iš Turkijos, kad jos užsie
nio ministeris Sukru Saracoglu vėl ren
giasi važiuoti į Maskvą ir tartis dėl 
draugiškesnių santikių su Sovietais. So
vietai gal pareikalaus teisių prie tvar
kymo Bosforo ir Dardanellų perlajų, ku
rios yra Sovietams vartai į pasaulį iš 
Juodųjų Jūrų.

Veža Auksą
Nesenai mes nurodėme, kaip Švedijos, 

Norvegijos, Danijos, Holandijos ir Bel
gijos karaliai perkraustė savo šalių auk
są į Angliją ir Ameriką. Dabar pasirodo, 
kad ir Anglijoj jau nesaugu laikyti auk
są, tai jį veža į Ameriką.” Birželio 5 die
ną, New Yorko spauda pranešė:

“Per dvi paskutines dienas talkininkai 
atvežė j New Yorką $500,000,000 vertės 
aukso palaikyti saugiai Amerikoje.”

Tai tik per dvi dienas. Kaip atrodo, tai 
greitai visas Anglijos, Francijos ir jų tal
kininkų auksas bus Amerikoj. Karaliai 
nepaiso, kas atsitiks su jų buvusiais pi
liečiais. Lai jie badu miršta, bile tik ka
raliai ir aukšti valdininkai auksą išsi
veža, tai ir jaučiasi saugūs ir “atlikę sa
vo tėvynei pareigą.” Taip padarė Ethio- 
pijos “karalius ant karalių.” Pirma ..iš
vežė virš $100,000,000 aukso į Londoną, 
o paskui, bėgdamas, dar išsivežė pilną 
deimantų karūną. Ethiopija teko Italijos 
fašistams, o Haile Sellasie karališkai gy
vena Londone. Taip padarė ir nedidelės 
Albanijos karalius. Taip pasielgė Holan
dijos, Norvegijos karaliai. Taip “Lenki
jai pasitarnavo’* ir jos ministerial 34-iais 
trekais išveždami auksą į Rumuniją ir 
patys paskui jį pabėgo.

Kaip Amerika Ginklavo 
Vokietiją?

Dabar . Jungt. Valstijos 
ginkluoja Angliją ir Fran
ciją, bet nesenai ginklavo 
Vokietiją. Pamenate, kada 
Ispanijoj ėjo karas, tai tik 
per vieną mėnesį iš . Wil- 
mingtono, Del., keturi vo
kiečių laivai išvežė 80,000 
orlaivių bombų. Jas nuvežė 
prieš Ispanijos liaudį. Ir 
taip buvo per1 visą karo lai
ką. Amerikos kapitalistai 
pardavinėjo metalą, ginklus 
ir amuniciją Vokietijai ir 
Italijai. .

New Yorko “Post” laik
raštis štai kokių faktų pa
duoda apie ginklavimą Vo
kietijos, Italijos ir Japoni
jos:

ITALIJA 1931 metais 
Amerikoj pirko tik 2,176 
tonus, seno plieno (scrap 
iron); gi paskui kas metai 
metalo pirkimas augo: 1933
— 114,419 tonus; 1934 — 
225,644 t.; 1935 — 382,775 
t.; o jau 1939 metais net 
425,896 tonus.

VOKIETIJA 1935 metais 
pirko tik 4,113 tonų seno 
metalo, o jau 1937 metais— 
88,153; gi 1938 metais net 
230,903 tonus.

Kada Hitleris Vokietijoj 
įsigalėjo, tai 1933 metais jis 
pirko iš Amerikos 48 karo 
orlaivius, o 1934 metais dar 
213 karo lėktuvų ir 2,130 
orlaivių motorų. Vokietija 
tuos lėktuvus pirko įvairių 
rūšių, kokių tik galėjo gau
ti Amerikoj ir išstudijavo 
jų pastatymą. Tą pat pada
rė ir su ipotorais. Paskui 
pritaikė motorų ir orlaivių 
gaminimą pas save namie.

JAPONIJA nuolatos ne
sutinka ' su Jungtinėmis 
Valstijomis ir visi Amerikos 
politikieriai kalba, kad tar
pe Amerikos ir Japonijos 
yra neišvengiamas karas. 
Japonijoj tas pat. Abiejų 
šalių karo štabai ir laivynų 
komandieriai daro planus, 
kaip kariaus, rašo knygas 
tomis temomis, bet Ameri
kos kapitalistai pardavinėja 
Japonijai žibalą ir metalą.

Štai kaip auga Japonijos 
pirkimas seno metalo Ame
rikoje: 1931 metais pirko 
48,036 tonus; 1932 — 164,- 
001; 1933 — 547,539; 1934
— 1,168,496 tonus ir pas
kui kas metai nemažiau mi- 
liono tonų, o jau 1939 me
tais net 2,016,065 tonus. 
Kada nor^ Amerikos liaudis 
gaus atgal tą metalą nuo

Amerikos Armijos Ginklai 
Talkininkams

Jungtinės Valstijos dau
giau nesiskaito su jokiu 
neutralitetu, bepusiškumu 
karo reikale. Amerikos fab
rikai gamina Anglijai ir 
Franci jai karo orlaivius, 
kanuoles, ginklus ir amuni
ciją. Bet matyti nesuspėja.

Iš Memphis, Tennessee, 
praneša, kad ten Francijos 
ir Anglijos valdžios stato 
parako gaminimo fabriką, 
kuris užims 5,000 akrų že
mės plotą. Francijos ir An
glijos Supirkimo Komisija 
pareiškė, kad ten bus išbu- 
davota iki<100 namų, kurių 
išbūdavo jimas atseis nuo 
$15,000,000 iki $20,000,000. 
Fabrikas bus gatavas rude
nį-

Bet to dar neužtenka An
glijos ir Francijos valdo
nams. Anglijos laikraštis 
“London Daily Telegraph” 
labai užatakavo Jungt. Val
stijų karo reikalų sekreto
rių poną ffloodringą. Rašo, 
kad Woodringas “tik per 
politinę klaidą yra Jungt. 
Valstijų karo departamento 
sekretorium (ministerių) 
tokiame kritiškame pasau
lio momente.’’ Rašo, kad 
Woodringas pirmiau stojo 
už Amerikos nesikišiųią ,į 
Europos karą, todėl jis ne
tinkamas! Kaip matom, tai 
Anglija jau diktuoja Jung
tinėms Valstijoms, kas mi- 
nisteriais turi būti. Atro
do, kad Roosevelto politika 
prie to privedė, kad tuojau 
mūsų valdžia taip turės el
gtis, kaip pirm karo elgėsi 
Francija, kuri visai neturė
jo savistovios politikos.

Gal būti tas Anglijos 
spaudimas taip paveikė į 
Roosevelto valdžią, kad val
stybės prokuroras ponas 
Robert H. Jackson jau pa
tvarkė, kad Jungtinių Vals
tijų armijos ginklai tuč-tuo- 
jaus būtų perduodami An
glijai ir Francijai.

Ponas F. L. Kluckhohn iš 
Washington© rašo, kad per
davimui skiriami: -“Virš 2,- 
000,000 Enfieldo ir Spring- 
fieldo šautuvų ir jiems už
tektinai amunicijos; taipgi 
per 5,p00 lauko kanuolių 
75-kių milimetrų gerklėmis 
su pilnu aprūpinimu amuni
cijos.” Supranta, kad tuo
jau Anglijai ir Francijai 
bus perduota 600,000 šautu
vų, 2,500 kanuolių ir pilnas

“Sovietai Jau už 
Talkininkus”

Dabar kapitalistinėj spau
doj mes dažniau užtinkame 
tokias žinias: “Sovietai jau 
už talkininkus,” “Sovietai 
arčiau prie Anglijos ir 
Francijos,” - “Sovietai neleis 
Hitleriui laimėti.”

O kaip dar nesenai toje 
pat spaudoje skaitėme: “So
vietai barbarai,” “Sovietai 
duoda maistą ir ginklus 
Vokietijai,” “Sovietai stos 
išvien su Vokietija,” “Hit
leris ir Stalinas vienodi.”

Kas liečia mus, tai mes 
manome, kad nuo karo pra
džios padėtis tik tiek pasi
keitė, kan Anglija ir Franci
ja, prakišę karą Norvegijoj, 
Danijoj, Belgijoj, Holandi- 
joj ir Šiaurinėj Francijoj, 
atsidūrę dideliame pavoju
je, kiek liovėsi karą provo
kavę prieš Sov. S-gą, piratiš
kai gaudę jos prek. laivus, 
organizavę karo provokaci
jas iš Balkanų ir Turkijos 
bei Persijos prieš Sovietus. 
Tai tik tiek politika pasikei
tė. Anglijoj ir Francijoj 
valdžioj krizis po krizio, kad 
Daladier ir Chamberlain 
jau išlėkė iš valdžios, kad 
nauji valdininkai šiuo kartu 
ne j ieško karo provokacijų 
prieš Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjungos buvo ir 
yra ta pati politika — lai
kytis neutrališkai, nesikiš
ti į imperialistų karą, bū
davot! savo žemėj socializ
mą, stiprinti savo apsigyni
mo jėgas, veikti į pasaulinę 
politiką taip, kad karas dau
giau nesiplėstų, kad nors 
kiek sumažinti tos katastro
fos plotą ir žmonijos kan
čias!

Sovietų Sąjungos visada 
buvo ir yra taikos politika 
linkui jos kaimynų, nepai
sant kokia ten vidaus tvar
ka. Per 22 metus Sovietai 
darė visk^, kad neprileidus 
pasaulio prie karo. Angli
jos ir Francijos valdonai 
pasirinko kitą kelią ir jie 
yra lygiai atsakomingi už 
šį karą, kaip ir Hitleris.

Sovietai žino, ką jiems 
reiškia kapitalistinis apsu
pimas. Ir jie neis nei vie
nai imperialistų grupei tal
kon šiame kare. Jeigu ka
pitalistų spauda maino savo 
gaidas, tai tik todėl, kad 
dabar jau ir jie supranta, 
kaip būtų Anglijai ir Fran-

ci jai naudinga savo pusėj 
turėti Sovietų Sąjungą. Bet 
Sovietai nėra jų kolonija, 
jie turi savo politiką ir jos 
laikysis.

Ir Franco Jau Naudojasi
Ispanijoj generolas Fran

co įsigalėjo dėka Anglijos, 
Franci jos ir Amerikos už
sienio politikai — embargo. 
Dabar generolas Franco 
grūmoja pulti Franciją iš 
trečios pusės.

Jis jau veikia. Jo armija 
okupavo Tangier strateginį 
plotą.

Tangier yra prie Gibral
taro Per lajos, šiaur-vakarių 
Afrikos kampe. Tangier už
ima tik 225 ketvirt. my
lių plotą ir turi 60,000 gy
ventojų. Tangier miestas 
svarbi prieplauka.

Dėl šio žemės kampelio 
jau senai eina nesutikimai 
tarpe imperialistų, nes jis 
svarbus Gibraltaro Perla- 
jos kontroliavime. Kaip ži
nome, prie Gibraltaro pla
tokai prieina Ispanija ir iš 
Afrikos pusės jos Morocco 
kolonija. Ispanija valdo di
džiausius plotus ir jeigu ji 
būtų stipresnė, tai valdytų 
ir Gibraltarą.

Anglija prie Gibraltaro 
Per lajos turi tik 2 ketvirtai
nių, mylių žemės plotą—uo
lą su 18,000 gyventojų. Ji 
ten įsitaisius galingą tvir
tumą ir prieplauką, ir ka
dangi ji valdė jūras, tai 
skaitėsi ir Gibraltaro Per
ia jos valdytoja.

Tangier jau nuo senai bu
vo ginčijamas plotas tarpe 
Vokietijos, Ispanijos, Por
tugalijos, Anglijos, Italijos, 
Francijos ir net Jungtinių 
Valstijų. Tangier skaitėsi 
tarptautinis plotas ir jį val
dė Ispanijos, Anglijos ir 
Francijos atstovai, o vėliau 
priėmė ir Italijos atstovybę.

Dabar jį okupavo Ispani
jos armija neva “apsaugo
jimui,” bet tai bus galuti
nas okupavimas. Veikiau
siai, kada Anglija daugiau 
nusilpnės kare, tai genero
las Franco užims iš Angli
jos tvirtumą Gibraltarą.

D. M. Š.

Šis žemlapis "parodo piet. Europos ir šiaur. Afrikos dalį, kur eina kovos tarp italu ir anglų.

Klausimas
Gerb. “Laisvės” Redakcija, 

malonėkit paaiškinti šiuos 
klausimus:

1. Jei žmogus atvykęs 1913 
m. j Kanadą, ant tavorino lai
vo kaipo darbininkas ir pasili
kęs ten be leidimo (da ir lai
vo vardo neatsimena), o jau 
1914 m. perėjęs į S. V. irgi 
be rekordų, bet jau yra išgy
venęs tą laiką Suvienytose 
Valstijose, ar jis gali gauti 
pilietiškas popieras ?

2. 15 metų atgal 
pirmas popieras. Ar 
pieros yra geros dėl
gavimo? Vienok ir tų pirmų 
pop. prie saVęs neturiu —pa
metęs. Ar gali surasti toj 
čioj įstaigoj, kurioj buvo 
vęs.

3. šaliai įstojus karan,
valdžia nesikėsintų ant nepi- 
liečių, turinčių pinigų banke, 
kaip kad Vokietija užgriebė 
nepiliečių žydų bei kitų.

Nepilietis.
Atsakymas

1. Taip, gali, bet turi lega
lizuoti savo pribuvimą Ameri
kon.

2. 
sios 
daro 
gos.

3. 
kyti, 
kongresas arba valdžia dary
tų ? Mes 
Priklausys nuo to, kokios spė
kos kontroliuos valdžią — jei
gu reakcinės, tai, žinoma, vi
sokio persekiojimo reikės susi
laukti.
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Ką Pasakojo Lenkų 
Frontininkai?

priartėja, uždegęs benzine 
įmirkytą kuokštę, per skylę 

beveik ^kiekvie- *meti ir tank^s suliepsnoja,

(Mūsų Specialio Korespondento)
Alytuje, maišantis lenkų 

internuotiems kariams 
civiliams, 1_____ _____
nam tenka su jais pasikal
bėti. Pasikalbėjimai būna 
įdomesni su eiliniais karei
viais, arba žemesnio rango 
karininkais, nes aukštesnie-

arba po ratais pakiši gra
natą ir ji nukerta ratų re
težį ir tankas sustoja. Ru
sų/'didieji tankai veža ne
maža kariuomenės ir reika-

ji daug ką’slepia ir perde- ŽLČ:
da.

Užsukus dviem puskari- 
ninkam į butą, vaišindamas 
juos arbata užmezgu pasi
kalbėjimą:

—Varšava jau pasidavė— 
atsargiai primenu—Lenkiją 
vokiečiai su rusais pasidali
no.

Vyresnio amžiaus puska
rininkis tvėrės už galvos ir 
sunkiu kūnu nusviro ant 
stalo, o jaunesnysis išplėtė 
akis ir pradėjo kliedėti:

—To nemoža byc, to ne- 
pravda.

Sielvartaudami išsireiš- 
kia, kad pulkininkai juos 
vis ramina, būk Varšava 
laikysis, kol francūzai ir an
glai sutriuškins Vokietiją.

Raminu, aiškindamas, kad 
nukariautojos Lenkiją at
kurs, tik žymiai mažesnę, 
kaip prieš karą buvo. Pus
karininkiams veidai prasi- 
blaivo, jaunesnysis net ima 
šypsotis.

—Antek, a co ja muvi- 
lem že Polska niezginie—ra
mina savo draugą.

Vyresnysis palinguoja 
galva ir išstena:

—Takiej mocarstvy juš 
niebendzįe.

Po ilgos pauzos paklau
siu, kas tai buvo, kad tokia 
didelė Lenkijos valstybė, 
per taip trumpą laiką, buvo 
sugniuždinta.

Kalta vadovybė — aiškina 
vyresnysis puskarininkis. — 
Nereikėjo prisidėti prie Če
koslovakijos padalinimo, o 
kad jau prisidėjo, tai kai 
grėsė iš Vokietijos pavo
jus, reikėjo pakeisti vy
riausybė. Reikėjo vyriausy- 
bėn pastatyti ūkininkų va
dą Vitosą, o kariuomenės 
priešakiu gen. Sikorskj, tai 
jie būtų susitarę su rusais 
ir Vokietija nebūtų kėlusi 
karą.

—Kuriam fronte teko ko
voti ir, ar teko būti apka
suose? — pertraukiau pa
sakojimą.

Puskarininkiai spūsterėjo 
pečiais ir jaunesnysis ėmė 
iš širdies pasakoti:

—Be atodūsio. Kai mobi
lizavo, mus pastatė ties 
Lomža. Pirmąsias dvi die
nas mūsų armija laikėsi, 
bet paskui, kai pradėjo 
stumti, tai tik gynėmės ir 
bėgom net iki Balstogės. 
Vokiečiams paėmus Balsto
gę, atsidūrėm iki Volkovyš- 
ko. Volkovyšky sužinojom, 
kad ateina rusų armija ir 
vadai mums pasakė, kad at
eina mums padėti. Nudžiu- 
gom, nes pašalinių žinių ne
turėjom, kadangi į trečią 
dieną, karui prasidėjus, 
pašto susisiekimas, subom
bardavus miestus, suiro. 
Bet kai prisiartino—supra
tom, koki tai talkininkai. 
Mūsų divizija suskilo, ne
maža metė ginklus, ėmė 
bėgti pas rusus. Tačiau di
desnė pusė pradėjom trauk
tis, priešintis nebuvo kaip, 
kai mes tik su šautuvais, o 
rusų 1 tankas ant tanko ir 
dar kokie, kad jūs pamaty
tumėt! Keliais slinko tan
kai didieji, o laukais ma
žesni. Vokiečių tankus tu
rėjom priemones padegti, 
kur nors užsislepi, ir kail

krikdo, o normalieji iš visų 
pusių turi kulkosvaidžių liz
dus. Ties Gardinu kai su
silaukėm spirtis keliasde
šimt žmonių pasiryžom gra
natomis sprogdinti tankus. 
Aš ir buvau tasai pasiryžė
lis apsikrovęs bombomis 
miške. Kyštelėjau po ratu 
bombą, sprogo, bet tankas 
nei nesukrutėjo. Tai paste
bėjęs, toliau stovėjęs drau
gas pametė 5 granatas. Tik 
supliauškėjo, o tankas kaip 
ėjo ir nuėjo. Tai ką gi da
rysi, turėjom trauktis ir 
trauktis, net nemiegoję ir 
nevalgę. Kai išmušti iš Gar
dino bėgom, mus pavijo ke
li orlaiviai. Manėm, kad 
bombarduos, bet ne, ėmė 
sėti lenkų kalba bolševikiš
kus atsišaukimus, kareivius 
tas paveikė ir jie ėmė krik
ti. Turėjom šaudyt į savuo
sius, kad išlaikius drausmę. 
Artėjant į Lietuvos sieną, 
per naktį buvo ramu, tai iš- 
sikasėm apkasus ir susitaT 
rėm pasilaikyti, nes prie 
sienos buvo civilių susikim
šimas, norėjom susilaikyti, 
kol jie pereis sieną. Laikė
mės 5 valandas ir per tas 
valandas buvo tikras pra
garas, mūsų apkasus sumai
šė su žemėmis. Mes, kaip 
vyresni į)uskarininkai į ap
kasus gulėm suorganizavę 
būrius po 40 kareivių. Ma
no būry liko 12 žmonių, o 
va jo 14, ir taip išnaikino 
armiją. Po Gardinu dar bu
vo 20,000 karių. Vadinas, 
daugiau kaip 50 paklojo 
galvas tik iš mūšų būrių. 
Kai iš apkasų bėgom, -ant 
vieno tanko užšoko bolševi
kas su armoška ir “velnias” 
du i groti maršą. Mes turė
jom atkaklų pulkininką ir 
jis už šeimos žuvo. Kai ka
reiviai bėgo į Lietuvos pu
sę, jis ėmė j ieškoti šeimos, 
kuri parubežyj buvo ir ko
lei susirado, pavėlavo, vos 
įsėdo į karietą pas žmoną, 
pavijo keli rusai ir kardais 
nukirto. Žmonai liepė va
žiuoti kur nori. Ji verkda
ma atvažiavo.

—Argi jums būtų ką nors 
rusai darę, kai bėgote į 
Lietuvą?

—Ne, kareiviams ir že
mesniems karininkams nie
ko nedaro, tik nuginkluoja 
ir eik kur nori. Blogiau su 
savais bolševikais, o ne su 
rusų, bet pereidinėjom to
dėl, kad karininkai sakė, 
būk iš Lietuvos trauksim į 
Latviją, o iš ten atplaukę 
sąjungininkų laivai nusi- 
veš į vakarų frontą. Tačiau 
kai neleidžia, dabar gaili
mės. Esu poznanietis, turiu 
gražią ūkę; jauna pati su 
dviem mažyčiais nežino kur 
esu, jei dar jie gyvi—apsi
verkė puskarininkis.— Tik 
visa laimė, kad lietuviai la
bai geri žmonės. Kur tik už
suki, pavalgydinti neatsisa
ko ir užjaučia.

—O žinot, kaip apie lie
tuvius mūs fronte infor
muodavo—įsiterpė antrasis 
puskarininkis-sakė, vyrai, į 
Lietuvą nebėkit, nes ten to
ki žiaurūs chamai, kad pa
matę lenką, tuojau nudeda, 
bet buvo propaganda drau-

tai iki pasimatymo vi
jusi!

Dėdė Kalnietis.

kiti įvairumai - parankumai. 
/čia taipgi bus mūsų smar
kuolis vajininkas P. Čižaus- 
kas, galėsite susipažinti su 
juo.

Na, 
į siems,

Dar 84 Kariniai Laivai 
Jungtinėms Valstijoms 

Washington. — Amerikos
i žmonija perdėm šį visą pa-Į kongresui įnešta sumany-

saulį yra malonus ir duosnuslmai paskirt dar $1,200,000, 
sutvėrimas. Ji eina ir paneša 
labardaug atsakomybės ant sa
vo pečių. Iš ko saujalė parazitų 
turi sau didžiausio pasitenkini
mo.

lininkus! Tose pat valstybėse 
jie suranda penktąją .kolumną 
p rogresy viskam judėjime, dar
bininkiškose organizacijose. Ot, 
nuo Čia prasideda neatiaidi 
bendra darbininkų kova prieš 
penktos kolumnos įkūrėjus.

* * *
Sakoma, kad žaltys labai my

li pakasyti jo nugarą, bet kaip 
galima atspėti kur ta nugara 
jo randasi, jeigu jo galvos ne-: 
matai ?

’ Į

Pastabos

Policininkas prie apdaužyto namo Kennebunke, Me., 
kur 2.500 žmonių buvo užpuolę J. Witnessesą, žmo

gų, kuris pagal savo religijos papročius atsisakė 
pagerbti vėliavą.

Pradžia Puiki
Pirmas šiemet “Laisvės” 

naudai piknikas pavyko 
gražiai. Jis įvyko 9-tą bir
želio, Baltimorėje. Nors į 
vakarą, pačiu geruoju pik
niko laiku užėjo lietus,1 ta
čiau pelno nuo pikniko bus. 
-Dvg, Šolomskas, kuris tame 
piknike kalbėjo, sakė, kad 
publikos buvo apie pora tūk
stančių. Tiesa, lietus pada
rė nuostolių, bet visai nesu
naikino pikniko. Drg. Šo
lomskas sako, kad piknike 
buvo pavyzdinga tvarka. Už 
tai draugai baltimoriečiai 
verti pagyrimo. Gera tvar
ka parengimuose yra svar
bus dalykas.

Sekanti du dideli paren
gimai “Laisvės” naudai bus 
4. d. liepos, Maynard, Mass, 
ir 7 d. liepos Klaščiaus Par
ke, Maspeth, N. Y. Visi 
“Laisvės” patriotai privalo 
pasirįžusiai platinti tų pi
knikų bilietus. Rūpinkimės 
visi, kad piknikai pavyktų.

Nesigirdi daugiau paren
gimų mažesnėse kolonijose. 
Philadelphia ir Hartford, 
Conn, rengia dienraščio 
naudai piknikus, kurie įvyks 
į rudenį. Apie juos pakal
bėsime vėliau. Dabar vi
siems rūpi, ką suruoš Bing- 
hamtonas, Rochesteris ir ki
tos mažesnės kolonijos.

Intertype išmokėjimas 
šiais mėnesiais yra rūpes
tingas dalykas.

Be aukų, negalėtume iš
mokėti. Tačiau už aukas 
agitacijos nevarome. Dien-

raščio rėmėjai moka aty- 
džiai sekti savo įstaigos rei
kalus, be agitacijos ateina 
su parama. Šiuom kartu au
kų gavome:

Po 50c: A. Gash, Hun
tington Sta., L. I., J. Motu
zas, Brighton, Mass., J. 
Graibus, Carle Place, N. Y., 
P. Janunienė, Bayonne, N. 
J., ir Martin Kveclar, De
troit, Mich.

Labai įvertiname šias au
kas taip reikalingu momen
tu ir širdingai dėkuojame 
aukuotojams. Turime vil
ties sulaukti ir daugiau to
kių gražių pasirodymų.

P. Bubnys.

Šie metai yra politikos ledų 
metai. Šios šalies politiški vai
kai ant to ledo pradėjo labai an
ksti čiužinėti. Bet ūmaus karo 
isterija visus juos apmalšino, 
kaip su saldainiu. Atrodo, kad 
politiškas rinkimų ledas sutirps 
politikierių kokuse, ir ponas 
Roosevelt pasiliks diktatorium 
be opozicijos, nes jo darbai jau 
dabar patys už save kalba.

* * Į

Iš 49 bilionų dol. šalies skolų, 
penki bilionai šalies sutaupų 
numetama kaip cigaretas dur
nam be atsiklausimo Amerikos 
piliečių. Visą šios šalies neutra
litetą ir apsaugą atiduoda va
liai keturių vėjų varde apsigy
nimo. Karo žarijos da tik žars
tomos, o piliečiai jau taksuoja-j 
mi dešimtu procentu didesniais 
taksais. Sako, kad dabartiniai 
dedami taksai bus panaikinta 
po penkių metų laiko. Bet su- 
virš dvidešimt metų tam atgal į 
dabartiniai mokami taksai i 
vo paremta tokiais pat priža
dais. Vieton mažinimo taksų, kas 
metai kyla aukštyn ir aukštyn 
be ribų. Mat, mažai saujalei iš 
to yra didelės naudos.

* *
Hiteleris yra vyriškos lyties 

dvikojis sutvėrimas, bet yra tu
ri misterišką moteriškos lyties 
prie save patraukimą.' Visi iš 
penktos kolumnos kavalieriai 
iš visų viešpatysčių (išskyrus 
Sovietų Sąjungą) plakasi prie 
jo, kaip prie pasauliniai gra
žiausios gražuolės. Ne tik jauni
kiai, bet ženočiai, seni, jauni1 cijos. 
.karaliai, prezidentai, kunigaikš- . rengia gana įspūdingą pikni- 
čiai, generolai ir industrialistai. ]<ą, kuris- įvyks Brandsville 
žodžiu sakant, visos aukštai titu-1 parke, visai netoli Shenando- 
luotos asabos. Valstybė po vals-j rj0. Manoma, kad čia su- 
tybės, sostinė po sostinės ati-Įplauks gražaus svietelio iš vi- 
duoda Hitlerio afierai. Hitleris sos plačios apylinkės, kad pa
savo pašauktuosius apdovanoja remti gerus siekius mūsų or- 
aro ordenais, tai ir viskas, ko ganizacijos. 
jie nori.

Kaip žinoma, čia Amerikoje 'įvairi. Dainuos LDS Mainierių 
turime poną Fordą ir poną Kvartetas, kuris yra jau pla- 
Lindberghą. Bet, ant nelaimės, čiai pagarsėjęs visoj 
ne visi mato tikrus Hitlerio ša- koj; bus gera orkestrą ir visi

* * *
Kada žaibo greitumu užside

gė pasaulinis karas Europoje, 
skaudžiai užgavo ten gyvenan
čią biednuomenę didžiausia ne
laimė. Tai tuo pat metu tenai- 
tinė plutokratija atvažiavo į 
Amerikos didmiesčius naujų 
madų jieškoti. Dabar Amerikos 
poniutės labai pasigenda Nor- 

£ Jvegijos sidabrinių lapių ir rū- 
|goja ant ‘blitzkrieg,’ kam pa
starasis sustabdė tų odų eks- 
I portą iš Norvegijos. Tai įdomus 
apsireiškimas, bet tikra tiesa, 
kam ašaros, badas, mirtis, o 
kam perteklius ir nepasitenkini

mas ! Pacific.

000 karo laivynui didint; 
siūloma pastatyt dar 84 ka
riniai laivai apart tų, kurie 
jau statomi ar bus statesni 
už pirmiau paskirtus pini
gus.

Shenandoah, Pa

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

, lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Te!.: Glenmore 5-6191

gerai
nau- 
svar-

LDS 10-tas Apskritys 
darbuojasi kaip gavimu 
jų narių, taip ir kitais 
biais dalykais mūsų organiza-

. Dabar, birželio 23 d.,

Pikniko programa bus gana

Ameri-

smei palaikyti, suprantu, 
dabar suprantu.

Kai papasakojau, kad ru
sų užimtoj Gudijoj ir Uk
rainoj projektuojami dalin
ti dvarai.

Senesnysis, braukdamas 
milinės rankove per veidą, 
sušuko:

Oooo mūsų šlėkta nesiė
mė pravesti žemės reformų, 
tai praves kiti. Per prakeik
tą šlechecką' honorą Lenki
ja padalinta ketvirtą kartą!

—Daug norėsi, maža tu
rėsi,—pridūrė antras.—Rei
kėjo Vilnius va jums ati
duoti, nes jūsų sostinė, 
skaitęs istoriją, tai žino 
kiekvienas lenkas—sumezgė 
nuoširdų komplimentą in
ternuotasis. Atsisveikinda
mas pagalvojau, koks žiau
rus dalykas karas, štai žmo
nės palikę pastogę, šeimas, 
turtus, bastosi verti pasi
gailėjimo.

Pikniko 
Pradžia 10-ta 

vai. ryte

Programa 
3-čią valandą 

po pietų

Muzika nuo 
2-ros vai. po 

pietų

Bus Daug

Kitų Miestų.

Tai Muzika iš 
8 Kavalkų

šokiams
Gros Walley

John’s 
Orkestrą

Vyry Choras iš Norwood, Mass.
PROGRAMA: Worcester Merginų Choras. Bus Norwoodo Vyrų Choras, vadovaujamas M. K. Bolio; Liaudies 
Balso Choras, vadovaujamas B. Petrik, iš Lowell, Mass.; Laisves Choras, vad. B. Petrik, is Haverhill, Mass.; 
Harmonijos Grupė iš S. Boston, vadovaujama H. Žukauskaitės; Rusų Choras, iš S. Boston, vad. M. Bayrak; 
Rusų šokikų-Dainininkų Grupė, iš Boston, Mass., vadovaujama Sasha Crugley.

DIDYSIS PIKNIKAS
Dienraščio "Laisvės" Naudai

Rengia Massachusetts Lietuvių Draugijos, naudai dienraščio “Laisvės”

Įvyks Ketviriad., 4 Liepos-July
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.

AN* 
"****• .

J. žibainis.

Iš Anksto 
Įsigykite Įžangos 

Bilietus
Puikus Ežeras 
Pasimaudymui

Prakalbas sakys R. MIZARA, “Laisvės” redaktorius ir PHIL FRANKFIELD, kandidatas 
į U.S.A. Senatorius nuo Mass. Valstijos 4

Kviečiame dalyvauti šiame dideliame lietuvių sąskridyje, pasimatyti su senais pažįstamais ir įsigyti nau
jų pažinčių. Tuom pat kartu materialiai paremsite dienraštį “Laisvę.” RENGĖJAI.
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Ketvirtas poalapli "

Moderniškiausios Tvirtovės 
Nustojo Reikšmės

prie Saro srities šiau- 
vėliau eina

seniausia

Reino pa
šiau re j e ji 

prancūzų 
kuris yra

kosvaidžių lizdus ir susidurti 
su priešininko tarp fortų ma
nevruojančia kariuomene. 40- 
70 kilometrų platumo tokios 
sustiprinimo juostos nugalėji
mas reikalauja nepaprastai di
delių aukų. Tai vienodai pri
pažįsta ir vokiečiai ir prancū
zai. ; |

Kai kurie karo specialistai 
Mažino linijai prikišdavo trū
kumą gilumos. Gilumo princi
pas anot jų esąs geriau išlai
kytas Zigfrido linijoje, į kurią 
esą lengviau įsilaužti, bet ku
rią pralaužti už tat esą žymiai 
sunkiau. Vienas anglų milita- 
rinis žinovas dar prieš Kalė
das, kalbėdamas Londono ra
diofone pažymėjo, kad pran
cūzai dabar turį ir Mažino, ir 
Zigfrido linijas. Kur pasi
baigsianti viena, 
sianti antroji, t.y., nuo Meco 
pagal Belgijos pasienį. Tuo 
pačiu metu prancūzai prane
šinėjo apie tuos milžiniškus 
kelių milijonų žmonių atlieka
mus darbus, kurie buvo atlikti 
pratęsiant Mažino linijos su
stiprinimus pagal Zigfrido li
nijos principus. Buvo paduoti 
milžiniški skaičiai apie kiekius 
suvartoto betono ir plieno,

jog vokiečių prasiveržugioms 
kolonoms neužteks benzino 
tęsti savo puolimą, kadangi 
anglai ir prancūzai be per
traukos bombarduoja visus 
naftos rezervuarus Vokietijo
je. Sąjungininkai mano, kad 
vokiečiams nepasiseks kaip 
Lenkijos kare kartu su šar
vuotomis kolonomis gabentis 
dideles benzino cisternas, nes 
sąjungininkų 
kiai veikia ir 
bombarduoja.
daiktas, kad vokiečiai benzi
no pristatymą yra tobulai or
ganizavę, nes jų puolimo ga
lia

aviacija smar- 
tokias cisternas 
Tačiau galimas

kol kas visai nemažėja.
V. C. (“Laikas“)

Easton, Pa
Pros. Tom R. VVyles of the Mili

tary Training Camps Assn, and 
chief civil aide to the secretary of 
war, who announced plans for an 
organized campaign to enlist popular 
support for immediate peacetime 
conscription.

Ketvirtadienis, Birž. 20, 1940
gtį*,11 ..... lJl,,l'l'l;'JĮ?J.gar==== ; ===== ■ 1========

Chicagos Žinios Sovietai Siunčia Kariuome
nę į Vakarinę Ukrainą- 

Baltarusiją

Visi į Lietuvių-Ukrainų 
Bendra Pikniką! 

4- 4-

Jau buvo rašyta, kad 23 
pevox- birželio yra rengiamas metinis 

ten prasidė- lietuvių Literatūros Draugijos

d.

piknikas bendrai su U.k- 
International Workers’ 
kuopa. Piknikas įvyks 
Grove, tarpe Bethlehem

Didysis fronto pralaužimas, 
kuris atsirado Prancūzijos ir 
Belgijos pasienyje, palietė 
Mažino linijos taip vadinamą
jį prailginimo ruožą. Apie šią 
sutvirtinimo zoną, kaip atro
do, laikraščių skaitytojai turi 
ne visiškai aiškias žinias. Vie
ni mano, kad tai yra toji pat 
svarbioji Mažino linija, antri 
vėl mano, jog tai nėra jokia 
sustiprinimų liniją, o tik pa
prasti lauko apkasai, kurie 
nusitęsia plačia juosta į kraš
to gilumą. Iš tikrųjų gi Maži- 
no linijos prailginimas yra ne 
kas kita kaip “prancūzų Zig
frido linija.”

Prancūzų pasididžiavimas, 
stiprioji, požemiuose paslėpto
ji Mažino linija, visą savo be
toną ir plieną yra tiesiai nu
kreipusi į rytus, kad užkirstų 
tiesiausią ir trumpiausią kelią 
įsiveržti į Prancūziją. Maži
no linijos centrai yra — Me- 
cas, Strasburgas ir Belfortas. 
Tokiu būdu Mažino linija 
šliejasi 
rėje ir 
krančiu 
remiasi
tvirtove .Belfortu, 
pe tarp Prancūzijos, Belgijos 
ir Liuksemburgo sienų, o pie- spygliuotų vielų ir iškastos že- 
tuose remiasi taip pat sena mes kubinius metrus. Prancū- 
tvirtove Belfastu, kuris yra|zų laikraščiai atvirai rašė, jog 
prie Šveicarijos sienos. Tarp prancūzų Zigfrido linija yra 
tų dviejų tvirtovių ir yra pa-j 40-50 kilometrų pločio, visa 

pristatyta betoninių kauburių, 
kuriuose įrengti ugnies lizdai 
visą tą plotą apšaudo kryžmi
ne ugnimi.

Yra davinių, kad prancū
zai visą laiką sustiprinimų 
darbų nebuvo nutraukę iki 
pat paskutinių dienų vykdy
dami juos ir Mažino ir jos tą
sos Zigfrido linijos užnugary
je. Jr štai dabar atėjo žinios, 
kad visus tuos sustiprinimus 
vokiečių smogiamosios dalys 
pertraukia per kelias dienas 
ir tai 100 kilometrų plačiame 
fronte. Tas prasiveržimas 
buvo įvykdytas ne Mažino li
nijos, bet kaip tik Zigfrido 
linijos prancūzų sustiprinimų 
sistemoje, 
įvykdytas

statytas prancūzų betono ir 
plieno volas, dėl kurio taip il
gai turėjo seržantas Mažino 
ginčytis prancūzų parlamente.

Pasienio ruožą nuo Meco į 
šiaurę pagal Belgijos sieną 
prancūzai laikė pakankamai i 
sustiprintu pačių belgų tvirto
vėmis —Antverpenas—Lježas 
—Namuras. Belgų prancūzų 
pasienis buvo pradėtas stip
rinti atskirais fortais tik prieš 
kelis metus, bet ypač tik nuo 
pereitų metų rudens, kada 
prasidėjo karas. Anuomet pa
tys prancūzai ironizavo, kad 
6 milijonai mobilizuotų karių 
priversti griebtis kastuvų ir 
tapti sezono darbininkais. Jie 
turėjo Mažino linijos sustipri
nimus pratęsti nuo Meco pa
lei Belgijos Prancūzijos pasie
nį iki pat Lamanšo sąsiaurio.

Šie sustiprinimų darbai bu
vo vykdomi pagal paprastą 
schemą: pirma pastatė pa
prastus lauko sustiprinimus, 
vėliau‘juos pavertė betoni
niais. Pirma pastatė pirmąją 
sustiprinimo liniją, vėliau an
trąją ir taip toliau, šie darbai 
buvo vykdomi pagal vokiečių 
Zigfrido linijos statybos prin
cipus. Tie principai numato ne 
tiek daug betoninių požemių, 
kiek į krašto gilumą einančios 
visos sustiprinimo juostos, ku
rioje kryžminė ugnis yra taip 
sukoncentruota, kad priešas 
niekaip iš jos negali paspruk
ti. Čia stipriam priešui įsilau
žus nėra taip sunku nugalėti 
atskirus betono fortelius, bet 
užtat tie forteliai tęsiasi vie
nas po kito, tenka nugalėti 
vis naujus artilerijos ir kul-

13 kp. 
rainų 
Order 
Peter’s 
ir Nazareth. Labai puiki vieta 
su dAug medžių ir pakankamai 
stalų, taipgi didelė svetainė šo
kiams. Privažiavimas labai pa
togus. Reikia važiuoti North
ampton gatve iki Seipsville ir 
privažiavus Seipsville Totel, pa
imti kelią į kalną, po kairiai, 
kuris eina pro Fisher’s Nurse
ries. Tuo keliu važiuoti iki mie
stelio Newburg. Iš ten paimti 
cimentuotą kelią (po kairiai) 
numerį 946 ir pavažiavus apie 
1 mylią ir vėl po kairiai randa
si parkas.

Tikimės, kad ‘gerbiamieji 
Eastono ir apylinkės lietuviai 
skaitlingai dalyvaus piknike. 
Taipgi kviečiami ir iš toliau, 
kaip tai, d-gai iš Bethlehem 
ir kitų miestelių. Būtų ne pro 
šalį, kad ir dd. readingiečiai 
ir philadelphiečiai padarytų 
mums “surprise,” o gal net ir 
iš mainų apielinkės susilauksi
me svečių? Lauksime!

Piknikas vistieK įvyks, kad 
oras atrodytų ’ ir nepalankus, 
nes svetainėj gali sutilpti visi 
piknikieriai. Tad iki pasimaty
mui, birželio 23 d.!

Worcester, Mass.

žmo- 
Parką.

Atrodo, kad čia 
tikras naujosios 

strategijos stebuklas. Kur bu
vo numatyta tęsti kovas išti
sus mėnesius, ten jos tetrūko 
tik kelias dienas. Netenka 
abejoti, kad šis puolimas kai
navo puolėjui milžiniškų au
kų, bet kare juk svarbiausia 
yra pasiektas rezultatas. Jei
gu vokiečių karo vadovybė 
yra nutarusi, kad net prie di
džiausių aukų prancūzų Zig
frido linijos per kirtimas 
apsimokėjo, tai netenka 
abejoti, jog vokiečiai turi 
tokias dideles jėgas ir jos 
išteklius, kad ir sustiprinimų 
liniją pertraukę jie sugebės 
žygiuoti toliau. Jau artimiau
sios dienos parodys, kokios 
bus sustiprinimų pertraukimo 
išdavos — ar vokiečiai pajėgs 
sumušti prancūzų kariuomenę 
visiškai, ar ne.

Prancūzijos generaliriis šta
bas daug vilčių deda į tai,

Literatūros Draugijos 13 
Planuoja Sukaktį

Šiais metais sukanka lygiai 
25 metai nuo susitvėrimo mūsų 
apš<ietos ir kultūros organiza
cijos, Lietuvių Literatūros 
Draugijos. Mūsų, būtent 13-ta 
kuopa, buvo viena iš pirmųjų 
tos organizacijos skyrių ir jai 
taipogi sukanka 25 metai eg- 
zistavimo.i Paminėjimui sidabri
nio jubiliejaus jau buvo kalbėta 
susirinkimuose, kad rudeniui 
užėjus ir orui atvėsus, rengti 
ką nors tokio iškilmingo, kad 
tinkamai atžymėjus šios organi
zacijos darbuotę. Dar tikri pla
nai nepadaryti, bet manoma, 
kad bus surengta šauni vaka
rienė, su pamarginimais ir ge
ru kalbėtojum iš LLD Centro.

Bus pranešta valiau, kaip tik 
bus padaryti pirmi žingsniai 
linkui apvaikščiojimo LLD si
dabrinio jubiliejaus.

Eugenija.

Mrs. Ciampoli su savo vaikučiais (kairėj) ilgai gyveno lūšnynuose; dabar jinai 
gyvena naujame Queensbridge Namų Projekto bute; šiuos namus pastatė mies
tas ir jie yra nebrangūs ir gražiai apšviesti, su tinkama ventiliacija. Kodėl 
Amerikos visi žmonės negalėtų tokiuose butuose gyventi? Jie galėtų, tik reikia 
geresnės tvarkos.

Kp.

Smetonininkai Lieja Tulžį ant 
Rusijos

Birželio 16 d. įvyko pikni
kas Lietuvai Remti Komiteto, 
bei buvusio Vilniui Vaduoti 
Komiteto. Buvo graži diena ir 
dikčiai garsinta, tai prisirinko 
gal daugiau tūkstantis 
nių į gražų Olympia
Vyriausiu kalbėtojum turėjo 
būti Liet, konsulas Budrys iš 
New Yorko. Bet, jis n e pribu
vo. Adv. Tamulionis paaiški
no, kodėl nepribuvo, t.y., dėl 
vėlesnių įvykių Europoje: tu
rįs būt savo ofise ir laukti tik
resnių žinių iš Lietuvos. Nes, 
mat, tos dienos laikraščiai 
pranešė, kad Rusijos armija 
užėmė visa Lietuva. €> 4-

Buvo kalbėtojai iš Brockto- 
no. Vienas kalbėjo tikrai ne
žinodamas ir jis pats, ką kal
bėjo. Tik šaukė-rėkė į dau
sas. Antras kalbėtojas buvo, 
rodos, inžinierius šimokaitis. 
Tai tas ir išreiškė visą tą liūd
nąją naujieną bei padėtį Lie
tuvoje. Tas gaivalas idiotiš
kai šaukė; kad Lietuvos ne
prariję Rusijos carai, Murav
jovas, o tie “kacapai,” išalkę 
bolševikai, labiau neprarysią. 
Esą, suvažiavo neprašyti sve
čiai, išbadėję, turi kur nors 
gauti pavalgyti. Bet, girdi, 
kaip greit pabaigs Hitleris ap
sidirbti su Franci j a, tai neims 
nė kelių dienų nušluoti Rusi
jos bolševikus.

Tai pirmą sykį teko girdėti 
tokią šlykščią ir koliojančią 
kalbą. Bet nieko panašaus 
apie įvykį tos dienos Lietu
voje nepaaiškino, nei tas prie
žastis, kodėl tie “neprašyti” 
svečiai suvažiavo į Lietuvą. 
Tik baisaus piktumo tulžį iš
liejo ant Rusijos taip, kad net, 
pirmininkas po jo kalbos pa
stebėjo, kad esą Lietuvai dar 
netaip blogai, kaip Holandi- 
jai, Belgijai ar Norvegijai.

Aušrelės Choro nebuvo, ku
ris buvo garsintas. Tai Moterų 
Kliubo Choras sudainavo ke
letą senoviškų dainų. Tai bu
vo trumpa programa ir neti
kėtinai prasta.

Po tam žmonės klausinėjo, 
kodėlgi niekas neatsako tam 
šmeižikui ir melagiui, jog esą 
kelių draugijų tas piknikas ir 
dar taip pirmeiviškos draugi
jos nuosavybėj-parke. Kaip 
kas juokavo, kad tam inžinie
riui šriubai galvoje liuosi, jei 
jis taip kalba, “judošiai” “iš- 
ganlos,” “nususę bolševikai,” 
“kacapai,” ir tt.

Tai yra prastai, jei taip 
karščiuojasi dėl Smetonos li
kimo. Tai gerai, kad pabėgo. 
Bet kur? Nugi, į Vokietiją. O 
ką tokie kalbėtojai darytų, 
jei Smetonai taip būt įvykę, 
kaip carui Maikei? Juk jis ar
šesnis, negu caras buvo. Da
bar atsidarys ir Lietuvos ka
lėjimų durys ir koncentracijų 
vartai dėl darbininkų vadų iš- 
liuosavimo, kurių dar nesušau- 
dė.

Chicagos Kriaučiai ir 
Jų Padėtis

Jau prasideda žieminis se
zonas dirbtuvėse, bet jis ge
rokai pavėlavo. 13uvo kalbėta, 
jog prasidės su gegužės 1 die
na, bet neprasidėjo. Visą mė
nesį pavėlavo.

Pagal biznio agento brolio 
Kairio pasakojimą, specialio 
sezono kaip ir nebuvo. Kairys 
sakydavo, kad įvedus sezoni
niams darbininkams valstijos 
pagelbą, unijai padeda geriau 
duokles iškolektuoti nuo ma
žai uždirbančių kriaučių.

Mažesnėse, “special,” šapu- 
kėse esti atsitikimų, kad pusę 
metų dirbama, o pusę metų 
stovi. Tai nebuvo galima ir 
duokles unijai iškolektuoti. 
Dabar gi nedarbo laike kriau- 
čiai gauna pašalpos iš valsti- 
jos, tas sudarė geresnę padėtį 
dirbantiems mažose vietose.

Per pastarus kelis metus al
gos nuėjo žemyn, vietoj pa
kilt. Priežastis bus perkeiti
mas metodų siuvime. Nors, 
teisybė, kaip kada ir tiesiogi
niai algos numušama. Ir tas 
daroma be sušaukimo sekcijos 
darbininkų ir tik retai kada 
apie tai prisimenama mitin
guose, kad algos numuštos.

Bet daugiausia numušama 
didinimu darbo ir kitais bū
dais.

Dešimts metų atgal tas ne
buvo daroma.

Kodėl ?
Unijos viršūnės nebuvo tiek 

įsigalėję. Dabar viršininkai 
daugiausia dirba savo ir ma
žos grupės palaikytojų nau
dai', visais nariais mažai rūpi
nasi.

Jei kas manytų, kad kriau- 
čiai lengvai dirba, būtų didelė 
klaida. Dirbama mes nuo šmo
tų, tai reikia skubėti kiek gali, 
nes kitaip nė ant duonos ne
užsidirbsi. Algos juk nedide
lės, normaliai dirbant tik pu
se darbo padirbtume, kaip da
bar. Suprantama, negalėtume 
pragyventi.

Jei bent kam pasitaiko’ neiš
dirbti nustatytą normą darbo, 
tokis šaukiamas išbarimui. 
Na, ir “spaviedoja” pasigavę 
vyrą ar moteriškę.

Aną dieną pastebėjau Chi
cago Daily News editoriale gi-

Graži Vieta Praleisti Atosto- 
g a s ant Ū k ė s, p a s A.

Misevich, White Sulphur 
Springs, N. Y.

Brangūs lietuviai, jei bran
ginate savo sveikatą, tai pasi
rūpinkit nepraleisti tą puikią 
progą šią vasarą, aplankykit 
tikrai Naturališką- Ūkę, -kuri 
randasi tarp aukštų kalnų, 
ežerų ir žaliuojančių miškų. 
Tai yra tikrai rojiška vieta 
sveikatai ir linksmam praleidi
mui atostogų. Taipgi kamba
riai sti vėliausiais įtaisymais, 
šviežias ūkės maistas, po prie
žiūra P. Baltrūno. Tačiaus 
kainos žemesnės negu kitur 
—nuo 13 iki 15 dolerių per 
savaitę su maistu ir guoliu. 
Dėl pasitarimo rašykite: P. 
Baltrėnas, P. O. Box 217, 
White Sulphur Springs, N. Y. 
Jei kurie važiuosite savo au
tomobiliais, kelrodis: Iš New 
York o—125th St. Ferry, kelio 
numeris 4-2-17-52. Autobusai 
penki į dieną atveža iki LI
BERTY. Kas manote važiuo
ti, pirma parašykite laišką P. 
Baltrėnui, kada manote va
žiuoti, tai atvažiuos pasitikti 
ant stoties. Bušai išeina kas 
diena iš Williamsburgo, nuo 
Grand St. Ext. kaip 8:10, 
11:05, 12:45 ryte; po piet 
kaip 2:15, 5:15. Iš New Yor- 
ko išeina nuo Times Square 
ir Delancey St. Dėl smulkes
nių informacijų meldžiu kreip
tis į Sveikatos Maisto Krautu
vėlę pas Kanaporį, 380 Hoo
per St. Tad nuoširdžiai esate 
kviečiami visi — seni, jauni, 
maži — atvažiuoti ir praleisti 
ramiai atostogas gražioje vie
toje. Iki pasimatymo.

P. Baltrūnas.

riant prezidentą Rooseveltą, 
kad jisai paskyrė mūsų unijos 
prezidentą Hillmaną į “Apsi
gynimo Komitetą,” prirengi- 
mui Amerikos karui.

Daily News vadina Hillma
ną “geras bankierius ir biz
nierius,” taipgi priduria, kad 
jis “moka neprileisti darbinin
kų prie streiko.”

Jei kas mano, kad kriaučių 
unijai turint banką, savo ap- 
draudą ir dabar jų preziden
tui įsilipus į aukštą šalies ko
mitetą, unijos narių būklė pa
gerėjo, kad jų sąlygos kiek 
geresnės už kitų darbininkų, 
tai stambiai suklystų.

Kriaučių algos neaukštos ir 
kas sezonas ilgus nedarbo lai
kotarpius turi, tai kaip jų 
būklė gali būti gera?

—Kriaučius.

Paryžius, birž. 18.—Pran
cūzai sako, kad 300 tūkstan
čių jų armijos pabėgo nuo 
vokiečių iš Maginot tvirto
vių linijos.

Stockholm, Švedija.—Čia 
gauta pranešimų, kad So
vietai siunčia daugiau ka
riuomenės į pasienius Va
karinės Baltarusijos ir Vak. 
Ukrainos, kurios rubežiuo- 
jasi su vokiečių valdoma 
.Lenkija.

Bordeaux, Franci ja, birž. 
18.—Franci jos valdžia taip
gi kreipėsi į popiežių tarpi
ninkauti taikos darymui 
tarp Italijos ir Franci jos.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

' Tel.: STagg 2-3842

Lithuanian-English
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

427
LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”

LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

Šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
'šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

•••••••••••••••••••••••e•••••••••••
Manhattan Liquor Store

264 Grand St. Brooklyn, N. Y
(Kampas Roebling St.) E. ■ -įū

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

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

kamo! Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RCŠIŲ GĖRIMŲ

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzemplioiių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtadienis, Birž. 20, 1940 ' D X 1 S B o EtaiEtai punspu

Namas Tours mieste, Francijoj, į kurį Francijos valdžia buvo pabėgusi iš Paryžiaus.

doah moteris pralenktum. Mu
zika šokiams paimta gera. O 
kas nežino Shenandoah gas- 
padinių ? Jos visuomet atsižy
mi skaniais valgiais.

Taigi, visa plati . apielinke 
yra širdingai kviečiama skait
lingai dalyvauti.

Kelrodis: Iš Scranton,
Wilkes-Barre ir kitur atvažia
vę į Hazeltoną paimkite kelią 
į Shepton. Atvažiavę į Shep- 
ton, tai yra, pirmas miestukas, 
važiuokit per miestuką tiesiai 
į kitą mažesnį miestuką, tai 
Brandsville. Pravažiavę mie
stuką prie pat kelio po kairei 
rasite ir pikniko vietą.

Kviečia komitetas.
O. Z.

St. Praeitam kuopos susirinki
me buvo kalbama apie siunti
mą delegatų į LDS seimą. Iš
rinkta komisija sukėlimui fi
nansų delegatų lėšoms pa
dengti. Ukrinas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. moterų svarbus su
sirinkimas įvyks ketvirtadieni, bir
želio 20 d., 8 v. v., Piliečių Kliubc, 
376 Broadway. Šiame susirinkime 
aptarsime kaip prisirengti prie di
džiojo dienraščio “Laisvės” pikniko, 
kuris įvyks 4 d. liepos, taipgi prisi
rengti ir prie ALDLD pikniko, kurį 
bendrai rengiam su monteliečiais 
liepos 13 ir 14 dd., Tautiškame Par
ke. Todėl nepamirškite dalyvauti su
sirinkime. —H.’T. <143-145)
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Elizabeth, N. J.
DETROIT, MICH.

Lietuvių Moterų Pažangos Kliubo 
susirinkimas įvyks birželio 20 d., 
7:30 v. v., Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Visos narės prašomos būti 
susirinkime. — K. L. (143-145)

Įvairios Žinios

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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ĮSIGYKITE DABAR
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio

Los Angeles, Calif,
k .V. • - —. *

Taikos Parodos, Lietuvių Ran
kų Darbo Paroda ir Kitos

Žinios
Birželio 8, 1:30 vai. po pie

tų, prie miesto salės atsibuvo 
didelis susirinkimas už taiką, 
kuriame dalyvavo du tūkstan
čių žmonių, šie tūkstančiai 
amerikonų pareiškė, kad 
“mes ginsime Amer. jeigu kas 
ją užpuls, bet mes neduosi
me nei vieno cento, nei vienos 
gyvybės kariauti svetur.” Ta
po perskaityta ir vienbalsiai 
priimta prieš karą rezoliuci
ja, kuri tapo pasiųsta prez. 
Kooseveltui, senatoriams ir 
kongresmanams, kad jie lai
kytus nuošaliai šio imperialis
tinio karo.

Tarp kitų kalbėtojų, kalbė
jo ir majoras Bowron, kuris 
labai gerai išreiškė konstituci- 
cijos Bill 'Of Rights teises ir 
pasižadėjo jų laikytis. Bet ka
ro klausimu, tai ponas majo
ras suklydo, kuomet jis lygi
no šį antrą imperialistinį karą 
prie Suvienytų Valstijų reyo-i 
liucijos, kur tapo iškovota 
nuo Anglijos neprigulmybė. 
Aišku kiekvienam, kad šis ka
ras yra vedamas dėl pelno, 
dėl pasidalinimo valdymo pa
saulio, kuomet amerikonai 
1775-6 m. kovojo, kad pasi- 
liuosuoti iš Anglijos despotiz
mo. Keista, kad tokie aukšti 
žmonės taip labai suklysta.

Baigiantis programai pra
nešta, kad visi maršuotų su 
vėliavomis ir iškabomis į 
Olympic salę, kur bus atlai
kytas susirinkimas ir įsteigta 
American Peace Crusade or
ganizacija, kuri vienytų visus 
tuos 93 nuošimčius amerikonų, 
kurie pasisakė prieš karą, už 
palaikymą taikos.

Tai Los Angeles gyventojai 
istoriniai pasižymėjo, atlaiky
dami tokį skaitlingą taikos 
paradą ir sutverdami Ameri
kos Taikos Kovotojų organi
zaciją. s

Šie susirinkimai buvo su
šaukti CIO industrialinio ko
miteto jaunimo organizacijos 
ir įvairių taikos grupių. Rei
kia ir lietuviams dėtis prie tos 
organizacijos. Lai prigyja vi
sur tas obalsis, kad “Mes nei
sime” !

Lietuvių Rankų Darbo Paroda
Jau seniai Los Angelio lie

tuviai rengėsi prie rankų dar
bo parodos, bet kuomet nebu
vo galima nustatyti laiką, tai 
per spaudą nebuvo pranešta. 
Dabar yra smagu pranešti, 
kad atidarymas tos parodos 
atsibus liepos 5 d., 8 vai. va
kare, Los Angeles County mu
ziejuje, Exposition Parke. Iki 
šiolei daugelisJ ir manė, kad 
ta paroda negalės įvykti, nes 
negailėsime sudaryti vertingų 
daiktų skaičiaus, kad tiktų dėl 
muzjejaus. Bet birž. 9 d. suve
žė tuos daiktus dėl pertikrini- 
mo ir muziejaus inspektorius 
Dr. Woodward peržiūrėjo ir 
rado užtenkamai vertingų 
daiktų dėlei išstatymo net tri
jų galerijų. Ir reikia žinoti, 
kad muziejus ims tik tuos 
daiktus, kurie yra daryti Lie
tuvoje. Ir tai užtenkamą skai
čių sudarė. Taigi, mes Los

Angeles lietuviai padarysime 
istonių aarbą, kad pirmu sy- 
kiu Lietuvos uiroiniai bus iš
statyti muziejuje, kurį aplan
ko 70 tūkstančių žmonių kas 
savaitė. Ir kuomet tie dirbi
niai stovės muziejuje per du 
mėnesius, tai milionai galės 
matyti, kokius puikus audmus 
ir drožinius lietuviai gali pa
daryti.

Ir šį darbą rengia Los An
geles lietuvių organizacijų 
bendras komitetas, kurį suda
ro visos astuonios lietuvių or
ganizacijos.

Tiesa, Bendras Komitetas 
tik galėjo pasirodyti su lietu
vių kultūriniu darbu muzieju
je dėl to, kad mes turime 
mokslininką Nikurą, kuris dir
ba abiejuose muziejuose ir jis 
išsistorojo, kad ir lietuviai 
gautų ten vietą rankų darbo 
daiktams išstatyti. Gerb. Ni- 
kuras taipgi aktyviai padeda 
tą parodą surengti. Už tai 
mes lietuviai labai dėkingi 
jam.

Dabar, kuomet mes turime 
vieną inteligentą, kuris širdin
gai padeda mums, tai tuom 
pačiu tarpu mes turime kitą 
inteligentą, kuris save persi- 
stato labai mokytu; nešioja 
gautą nuo p. Smetonos meda
lį ir eina pareigas kaipo Lie
tuvos vice ar garbės konsu
las, tai tas asmuo, p. Bieskis, 
ardo lietuvių vieningumą ir 
ardo šį kultūringą darbą — 
rankų darbo parodą.

Los Angeles lietuviai, kurie 
jaū senai jį žino kaipo vieny
bės ardytoją, nesupranta, dėl 
ko jam davė Smetona medalį 
ir konsulo tarnybą, kuomet jis 
gero lietuviams nedaro.

Tie jo ardymo darbo, faktai 
randasi pas Komitetą, ir jeigu 
matys reikalą, Komitetas vė
liaus paskelbs ne tik spaudoj, 
bet duos žinią ir Lietuvos vy
riausybei.

Dar žodis tiems, kurie davė 
daiktus dėl parodos, tai jūsų 
vardai bus paskelbti, kuomet 
galutinai viskas susitvarkys.

Lietuvių Laisvės Choras irgi 
žymią rolę lošia dėl šios pa
rodos, nes jis turės atlikti pro
gramą — dainas ir šokius, o 
muziką duos Stanley ir Shil- 
lala orkestrą.

“L.” Koresp.

Žada Išdraskyt Franciją
Roma, birž. 18.—Supran

tama, jog Italija reikalaus, 
kad Franci j a atiduotų Ita
lijai Nice, Savoy, Korsiką, 
Tunisiją ir Jibutį. Vokiečiai 
reikalausią sau Elzas-Lota- 
ringijos ir tulųk Francijos 
kolonijų. Hitleris ir Musso- 
linis, kaip manoma, sutiks, 
kad kai kurios francūzų ko
lonijos taip pat būtų per
vestos Ispanijai ir Japonių 
jai. (Japonija nori pasisa
vint francūzų Indo-Chiną, 
Azijoj.)

Madrid, birž. 18.—Prane
šama, kad Francijos minis- 
teris pirmininkas maršalas 
Petain kreipėsi į Ispanijos 
valdovą generolą Franco 
tarpininkaut Franci j ai tai
kos derybose su Vokietija 
ir Italija.

Wilkes-Barre, Pa.
Pasikorė Juozas Waitku- 

nas, 45 metų amžiaus, 146 
Inslee PI. Pasikorimo priežas
tis nežinoma. Waitkunas buvo

’ LDS 10-to apskr. piknikas 
jau artinasi, ilgai laukiamas 
visai plačiai apielinkei. Bus 
birželio (June) 23 d. Brand- 
sulle giraitėje, netoli Shenan
doah. Piknikas prasidės anks
ti ryte ir tęsis iki vėlumai.

Šis piknikas yra 10-to apsk. 
pirmutinis ir turėtų būti pa
sekmingas, nes prie 10-to ap
skričio priklauso plati apielin- 
kė, kaip tai, Luzerne, Lacka- 
wana ir Schuykill pavietai.
Tai tikimės ir didelio pikniko. 
Bus svečių iš visur. Wilkes- 
Barre turėtų pasiųsti troką ar 
pilną busą; neatsiliks ir kiti 
miestai: Nanticoke, Scranton, 
o kur dar Plains, Pittston, Ply
mouth ? Shenadoris visuomet 
skaitlingai dalyvauja mūsų 
mieste parengimuose, todėl ir 
mes turėtume kuo skaitlin
giausiai dalyvauti šiame pik
nike.

Kiek jau teko sužinoti, tai 
bus ir gera programa, kurią 
išpildys pagarsėjęs Mainierių 
Kvartetas, dainuos dar negir
dėtas dainas; bus visokių žais
lų, virvės traukimas tarpe 
Wilkes-Barre ir Shenandoah; 
taipgi ir moterys neatsiliks.: 
Shenandoah moterys nori vir
vę traukti su Wilkes-Barre

pasaulinio karo kareivis ir bu
vo kiek sugadintas.

žuvo nuo geso majoro sesuo 
Miss Uršulia Kirk, 41 metų 
amžiaus, 742 Madison Ave. 
Uršulia virino baltinius ir pro- 
sino. Užsiėmusi prosinimu, ne
pastebėjo, kad verdantis van
duo užpylė gesą ir tokiu būdu 
Uršulia žuvo nuo geso.

Moterys turėtų apsisaugoti, 
virindamos baltinius ant geso.

Drg. William Schatai susi
laukė dukters; motina Aldona 
Schat-Bočkiutė šiomis dieno
mis randas ligoninėje po 
daktaro priežiūra. Geros svei
katos motinai ir laimingai au
ginti dukterį.

LDS 33 kuopa išpildė skir
tą kvotą, gavo 20 naujų na
rių. Vajininkas d. V. K. še
rdis gerai darbuojasi šiame
vajuje. Kas sako, kad negali 
gauti naujų narių į LDS, tas 
klysta. Drg. šerdis sako, gali
ma gauti naujų narių, tik rei
kia pakalbinti ir žmonės ra
šos. Už tai šerdis vertas gar
bės. Katrie manot rašytis į 
LDS, pašeipos ir apdraudos 
organizaciją, rašy kites tuoj, 
nieko nelaukite.

moterimis. Tad mes moterys LDS 33 kuopa laiko savo 
turime skaitlingai dalyvauti ir susirinkimus kiekvieną mėnesį 
gerai prisirengti, kad Shenan- antra trečiadienį, 408 CourtVARPO KEPTUVE
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, sutelksime informacijas apie svęrį ir kainas.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622
----- ,----------------------- *------------------------

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

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

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

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

J. GARŠVA 
Grabo’rius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

h--------------------------------------------- a

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

į--------------------------------------------- o

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WAf<H

ROBERT
LIPTON

J E W E L E R 
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173

f TRADE IT IN IfOR A 1

l|7JEWELj 

iBulova!

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai

Melsvi-balti ir pertekto

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

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

SKELBKITĖS “LAISVĖJE”

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abclnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos stąigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jo
kios prievolės iš jūsų pusės.

Ištyrimas dovanai.
Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai

D R. L. ZINSisuiga 30
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving Pi.
VALANDOS: 10 A. M.-8 P. M.—Sekmadieniais 10-2.

$49.50Remington Model No. 5 DeLuxe

Deluxe Noiseless Portable

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA 
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

■Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8110)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
$67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę, 

nes “Laisvė” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

z I

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.



Šeštas puslapis

NewYorko^^&ZInKB
Atydai Liet. Kriaučių 

54-to Skyriaus
Broliai ir Seserys:

kaipo Skyriaus sek- 
yra pareiga praneš-

Kriaučių

Mano, 
retoriaus, 
ti Jums, kad Kriaučių 54-to 
Skyriaus ekstra susirinkimas į- 
vyks penktadienį^ birželio 
(June) 28 d., 7:30 v. vakare, 
Amalgameitų Svetainėj, 11-27 
Arion PL, Brooklyn, N. Y. Ta
me susirinkime bus 
delegatas ir dalis 
(Executive Board).

Gerbiamieji: Yra svarbu 
turėti tinkamą žmogų delega
to vietoj, taip pat yra svarbu 
turėti tinkamus 
executive boarde (Pildomojoj 
Taryboj). Tad, 
būkit savystoviais, nepasiduo
kit kokiems agitatoriams, ku
rie vienus peikia, kitus giria. 
Būkit patys sprendėjai apie 
kiekvieną aspenį, kuris tik 
kandidatuos į delegato vietą 
bei į pildomąją tarybą. Bus 
geriausias tas delegatas bei 
pildomoji taryba, kuriuos jūs 
patys išsirinksit.

Aš manau, kad jūs mažai 
kreipsit atydos į tūlų žmonių 
varomas agitacijas per laik
raščius^ vienus išgiriant, kitus 
nupeikiant.

Ch. Nečiunskas.

renkamas 
valdybos

žmones ir

gerbiamieji,

Tarp Lietuvių
29M. Merkevičius, gyvenąs 

Eldert St., Liet. Piliečių Kliu- 
bo narys, išvažiavo Greenpoin- 
tės ligoninėn akies operacijai. 
Linkėtina pilnai ir greitai pa
sveikti.

Juozą Račkauską patiko 
netikėta-staigi mirtis auto ne

pereitą sekmadienį,laimėj 
ant Jericho Turnpike, Long 
Islande. Liko nuliūdę žmona, 
duktė ir du sūnūs. Gvveno 
1453 Prospect PI. Palaidotas 
birželio 19-tą, Alyvų kalnelio 
kapinėse.

R^ba Biįriu, - pelke Lietuvoj Fašistų
Radijušui

Tūlas lietuvis saldainių už- 
laikytojas palaiko kelių minu
čių radio programą. Kada 
žmogus rūpinasi tik savo biz
niu, tuo kad padaryti pragy
venimą, arba kaip daugelis 
sako “pasaldinti kitų gyveni- 

’ I mą,” tai niekas negali kištis. 
Bet kada tas žmogus, nesu
prasdamas šių dienų politikos 
ir Lietuvqs reikalų, o jau užsi
ima politikavimu ir plūdimų 
Sovietų Sąjungos, tai jau per
daug !

Ponas saldainių krautuvės 
savininkas, pirmadienį apsi
lenkė su tiesa. Jis nei to ne
supranta, kad ne kokia ten 
“Dievo galybė” sujungė lietu
vių tautą, grąžino Lietuvai 
Vilnių, bet tą padarė bedie
viai bolševikai. Ir jie ne vien 
Lietuvai atidavė Vilnių su jo 
sritimis, bet ir Vilniuje esamą 
“stebuklingą” Dievo motinos 
paveikslą.

Ir vaikui bus 
tu va turėjo ir 
ginga su savo 
nu, kad jeigu 
didelio kaimyno 
tai bile naktį, bile dieną Lie
tuva galėjo būti paimta taip, 
kaip pereitais metais Antanas 
Smetona praganė Klaipėdą. 
Bet vieton laikytis sutarties, 
tai Smetonos agentai pradėjo 
raudonarmiečius terorizuoti, 
kaip Lietuvos piliečius, daryti 
fjrieš Sovietus suokalbius.

Iš kitos pusės ponas saldai
nių savininkasz lai 
kad Lietuva turėjo 
būti fašistų gaujos 
ma. Lietuvos žmonės jau se
nai rūpinosi, kaip nusikratyti 
tą Hitlerio berną — Antaną 
Smetoną. Ir jie tos valandos 
sulaukė.

aišku, kad Lie- 
turi būti drau- 
dideliu kaimy
ne draugiškas 

atsinešimas,

nemano, 
anginai 

smaugia-

Diktatūra Griuvo
Masinis Mitingas-Prakalbos Birželio 26-tą

Šiam ir kitiems su šiuomi surištiems klausimams aiškinti 
masinės lietuvių organizacijos rengia masinį mitingą Trečia
dienį,, birželio 26-tą, Central Palace didžiojoj salėj, 16-18 
Manhattan Avė., Brooklyne. Pradžia 7 :30 v. vakaro.

(Birželio 17-tą įvykusiose prakalbose buvo skelbta, kad 
masinis'mitingas šaukiamas birželio 21-mą, bet vėliau suži
nojus, kad galėtų kliudyt Piliečių Kiiubo nepaprastam susi
rinkimui, nukelta į 26-tą.)

Kalbės keli iš geriausių kalbėtojų, Lietuvos padėties ži
novų. Pakvietas lietuvių mylimas jaunimo choras Aidas, vado
vybėj Aldonos Žilinskaitės. Po prakalbų atsakymai į publi
kos pakeltus klausimus.

Savo šaukime į masinį mitingą organizacijų išleistas la
pelis rašo:

Nudžiugo širdis kiekvieno lietuvio, kuris tik myli lais
vę, progresą, kultūrą, savo tėvelius, brolius, seseris, gimines 
ir gimtinę, kada jis išgirdo, kad Lietuvoj baisusis ir žiaurusis 
fašistų režimas griuvo, kad Antano Smetonos diktatūrai jau 
atėjo galas!

Veik keturiolika metų Smetona su savo šalininkais smau
gė Lietuvos liaudį, žudė geriausius jos sūnus ir dukras, šim
tais kalėjimuose pūdė!

Per 14-ką metų jis hr jo kolegos laikė uždarę darbinin
kų unijas, kultūros ir apšvietos organizacijas. Pražudė Klai
pėdą, buvo išsižadėjęs Vilniaus, o kada Sovietai perdavė Vil
nių, tai ir ten savo terorą pradėjo: areštavo žmones ir steigė 
koncentracijos logerius.

Ateikite į šias prakalbas! Išgirskite visą tiesą, kas prive
dė fašistų diktatūrą prie susmukimo, kodėl Raudonoji Armija 
buvo priversta imtis žygių? Išgirskite tai,, kas laukia Lietu
vą ir jos gyventojus ateityj. Tarkime mes savo žodi Lietuvos 
reikalais.

Kriaučių Reikalai

E. Gustaitienė, greenpoint- 
ietė, su savo dviem dukterimis 
ir ju drauge, jaunuole, atosto
gauja Rocky Point, L. I., Dr. 
ir Mrs. Petrikų vasarvietėje. 
Jos skaudama akis išsveiko, 
ranka gyja. Pasilsėjus, galės 
vėl grįžt savo pareigoms.

Jeigu tas nepatinka saldai
nių savininkui, tai ne lietuvių 
liaudies ir ne Sovietų Sąjun
gos kaičia. Gal ponas saldai
nių savininkas jautėsi, kad jis 
bus sekamas kandidatas prie 
Smetonos medalio, na, tai ir
gi ne liaudies kaičia.

Patarčiau, kad ponas 
dainių savininkas 
kreiptų atydos, kaip 
dinti kitų gyvenimą,”
radio varinėti politiką, kurios 
jis’ nesupranta.

sal- 
daugiau 
“pasal- 

o ne per

Girdėjęs.

Pasvarstykime, Kriaučiai, Sa
vo Reikalus

Kiek laiko tam atgal man 
teko matyti “Naujojoj Gady
nėj” raštą, kalbantį apie 
kriaučių delegato tinkamumą. 
Ten buvo pasakyta, kad iš 
jaunuolių esą tam darbui ne
tinkami, būk jie perjauni.

štai “N. G.” 24-rrie nume
ryje, birželio 13-tos laidoj, tas 
patsai korespondentas “čito- 
ja” kitą kalbą ar, nuomonę, 
sakydamas, kad jeigu jauna
sis Linkus būtų išrinktas dele
gatu nuo komunistų, tai pra- 
žudysiąs mūsų lokalą. O aš 
sakau, jeigu kas kalba prieš 
socialistų kandidatą, tai tas 
komunistas. Mat, palei “N. 
G.” korespondento supratimą, 
tai jeigu taptų išrinktas A. 
Linkus, jaunasis, ir jeigu 
jį balsuotų komunistai, 
nors tu ir nekomunistas,
jeigu už ji balsuosi, tai ir tu 
būsi pakrikštytas komunistu.

Kiek Vnan žinoma, A. Lin
kus yra katalikas. Jo išrinki
mas ar neišrinkimas 
čiuose nei 
Komunistų 
naudos ar 
nes tai ne
las. Aš turiu pasakyti “N. G.” 
korespondentui J. B., kad nei 
socialistai, nei komunistai 54- 
me Skyriuje delegato neišren- 
ka. Jūsų skaičius kriaučiuose 
tik lašas vandens viedre. 
Mat, tiems “N1. G.” “didvy
riams” nepatinka, kad iš jau
nuolių delegatas nemokės ant 
bosų taip rėkti visu akyse, o 
vėliau sau nuošaliai už Wilso- 
no bonkos darbininkų reikalus 
išrišti, taip, kaip darydavo 
praeities nekurie delegatai. 
Kiek aš žinau ir numatau, A. 
Linkų kontraktoriai neturės 
už bonka Wilsono. Aš esu 
tikras, kad A. Linkus ką sa
kys. ta ir darys, nuo kriaučių 
nesislėps.

Mes turim nepamiršti, kas 
buvo mūsų 54-me Skyriuje su 
senais delegatais, kuriuos il
gai) belaikant taip prisiėjo, 
k

uz 
tai 
bet

J. šniras, prieš tūlą laiką 
buvęs išėjęs iš biznio, dabar 
vėl užlaiko užeiga 60-44 Coo
per Ave., Glendale, L. I.

ž. R.

Carlos Rodriquez, 26 m.,
1440 Park Ave., N. Y., iš už- 
vydo mirtinai pašovęs savo 
žmoną, nuteistas nuo 20 me
tų iki gyvos galvos kalėti. 1

Didžiojo New Yorko Apielinke

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

Įvyks Sekmadienį

Birželio 23 June
BUS OLD CIDER MILL GROVE

VAUX HALL RD. UNION, N. J.
. Pradžia 12-tą valandą dieną

Dainuos Aido Choras iš Brooklyn©, Sietyno Choras 
iš Newarko ir Bangos Choras iš Elizabeth©

Demokratinė Valdžia Lietuvoje!
Apie Tai Kalbės “Tiesos” Redaktorius

JONAS GASIUNAS
GERA MUZIKA ŠOKIAM ĮŽANGA 25 CENTAI

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvanijos sto
ties, Market St., Newarke per Hillside, priveža prie pat 
parko vartų. Springfield Ave. gatvekariai ir busai į Ir
vington Centrą (5 comers). Čia imkite “Union Vaux 
Hall Rd.” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkite ant 
“Vaux Hall Rd.” po kairei, pusė bloko iki parko.

Automobiliams Kelias: Springfield Ave. iki “Vaux 
Hall Rd.” po kairei iki parko.

ša-
ar

2

kriau- 
nei 

jokios 
neduos,

komunistams
Partijai 

nenaudos 
komunistų reika-

net norėjom mesti ir iš 
iiijos, o kad ir neišmetėm, tai 

/ suspendavom nuo visų uniios 
pareigu ant viso amžiaus. Ma
tome, kokia tu tūlu senų dele
gatu dortina ir žalinga politi
ka ir ką kriaušiams davė. O 
tie patys žmonės, dortini- 
nešvarūs, dar už J. Hermaną 
varo agitaciją. Kas gali pa

sitikėti delegatais, kuriiy ma*

nadžeriais yra toki žmonės, 
kaip Jonas Buivydas ar Kazys 
Jankaitis?

Pas mus, kriaučius, yra vei
kiama jaunuolių įtraukti į uni
jos valdybą, bet tų pačių žmo
nių atsukta agitacija ir prieš, 
net ir per laikraščius niekina
ma. Tai mažu žodį netaip iš
taręs lietuviškai, tai kritikuo
jama, kuris iš jaunuolių norėtų 
bent ką kalbėti susirinkime, 
tuojau daroma obstrukcijos, 
juokai. Jaunuoliai matydami 
iš jų juokus krečiant, sako, ar 
aš būsiu “g. . . fool,” meta ir 
išeina. Juk mes jų turėjome 
Pild. Taryboj, nemažai perė
jo.

Na, gerai, o kaipgi mes se
niai, kad kada prisieina kal
bėti angelskai, tai kaip su 
ke ant vandens rašome, o 
jaunuoliai nors žodį sako ?

Mes, kriaučiai, turime 
jaunuoliu Pild; Taryboj:
Linkų ir Milašauską. Abu 
darbštūs vaikinai. Išsirinkime 
iš tų vieną. Mes džiaugsimės, 
jeigu tik mes su jais koope
ruosime. Aš manau, jie mums 
ne prasčiau darbą atliks, jei
gu ne geriau, kaip kai kurie 
iš tų senų. Neužmirškime sa
vo tų dviejų frakcijų lyderių, 
kur praeityje turėdavom. Ta
da negalėdavom kitų išrinkti į 
delegatus, kaip K. Jankaitį ir 
A. Bubnį, kur per savo gerus 
čėsus daugel sykių kriaučių 
reikalų nematydavo, ir dar 
kaip. O kai tos frakcijos pa
sinaikino, tuojaus buvo išrink
tas V. Michelsonas. Pirmiau 
jisai taip pat kandidatuodavo, 
bet lyderiai užsukdavo mašiną 
ir neprileisdavo. Nugi ar da
bar V. Michelsonas neatlieka 
darbą gerai? Atlieka, jeigu 
ne geriau, bet ii; ne blogiau.

Kas liečia mane, tai aš sto
vius už jaunuolius ir aš jumis 
kviečiu balsuot už jaunuolius, 
o tiems seniams duokime čen- 
čių pasilsėti, ba iš darbo par
ėjus sunku lankyti New Yorko 
susirinkimus, tad nelaikykime 
pririštus valdyboj, kolei reikės 
važiuoti pas Abraomą.

Senas Kriaučius.

RANDAVOJIMAI
Pąsirandavoja kriaučių šapa su 

Singer Power Machines ir visais ki
tais įtaisymais reikalingais prie 
kriaučių šapos. Renda prieinama. 
Šią vietą pirmiau užlaikė kriaučiau- 
ninkas B. Vaičaitis. Prašome šaukti 
telefonu: Havemeyer 8-0565. Klaus
kite Mrs. Bush. (144-146)

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą pirmadienį lankėsi 

“Laisvėje” Ona Kvederienė iš 
Tamaqua, Pa., sena “Laisvės” 
skaitytoja ir rėmėja. Apžiūrė
jus įstaigą, viešnia atsinauji
no prenumeratą, padovanojo 
“Laisvės” reikalams $1, taipgi 
pasipirko Pasaulio Parodos 
Albumą ir [knygą “Virėja.” 
Vieši pas dd. Sungailus, New 
Yorke. Aplankius daugelį did
miesčio įžymybių, taipgi Pas. 
Parodą.

Antradienį lankėsi Motiejus 
Ališauskas ir Jonas Kvaracie- 
jus iš Waterbury, Conn. Atvy
kę atostogomis apsilankyt pas 
savo gimines ir draugus — 
Prasauskus, Petronius ir ki
tus—, taipgi pabuvot didmies
tyje.

Orlaivių Nelaimės 12-ji Auka
Orlaivių manevruose ištiku

sios orlaivių nelaimės pasėkoj 
jau žuvo ir 12-tas asmuo, mirė 
Mrs. Emily Kraft, 35 metų, 
šeimininkė, neišlaikius apdegi- 
mo žaizdų, kurias jai orlaivio 
nelaimė atnešė į jos pačios 
namus, 239-26 — 87th Avė., 
Queens. Ji mirė Queens Gen
eral ligoninėj antradienio ry
ta.

Mrs. Kraft nelaimės metu, 
pereitą pirmadienį buvo na
mie viena. Jos dvi dukrelės, 
Helena, 12-kos, ir Ruth, 8 m., 
buvo 
Mr. 
buvo

išėjusios mokyklon, o 
Kraft, bučeris, anksčiau 
išėjęs į darbą.

Birželio 23-čią
Pasilinksminkit smagiame 

LLD 2-ro Apskričio piknike 
Old Cider Mill Parke, Union, 
N. J. Btisas nuo Lorimėr ir 
Ten Eyck Sts. išeis 10:30 'ry
to., Kelionė $1 į abi puses. Už- 
sisakyt iš anksto, jei norit už- 
sitikrint vietą.

Kom

PARDAVIMAI
Parsiduoda akmeninis budinkas, 

pilnai išrandavotas, > randasi dvi di
delės krautuvės ir dvi patalpos. Bu- 
dinko priešakys naujai Ištaisytas, 
taipgi randasi aliejinis pečius. Dėl 
daugiau informacijų prašome pa
šaukti telefonu: C. M. Sparacio, 
Cumberland 6-3410. (145-151)

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu susipažinti su dora mergi

na ar našle nuo 30 iki 40 m. am
žiaus. Esu jau pabuvęs vaikinas. 
Prašau rašyti: V. B., 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (145-147)

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas dirbti ūkė- 

je, jaunas ar suaugęs. Valandos neil
gos, darbas nesunkus. Gaus valgį ir 
guolį. Gera vieta dėl gero žmogaus, 
ypatingai del to, kuris netingi padir
bėti. Rašydami, prašau, paminėkite 
kiek mažiausia norėtumėt algos į 
mėnesį.’— W. G. Lasky, R. D. N 1, 
Brooktondale, N. Y. (143-145)

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų Apšvietos Kiiubo 
susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
birželio 20-tą, 8 v. v., 419 Lorimer 
St. Kviečiame Ir ne nares.—Valdyba.

(144-145)

JONINIŲ PARE
Jono Jurevičiaus gimimo ir 

varduvių diena birželio 23-čią. 
Tai dviguba iškilmė ir bus dvi 
dienas.

Birželio 22 ir 23 June
Jonas Jurevičius pavaišins savo 

draugus ir kostumerius šeštadienį Jr 
sekmadienį, birželio (June) 22 ir 
23 dd.
kada ateisite, tada 
priimti. "

Iškilmes bus Jono 
verne:

CLEVELAND
234 Cleveland St., prie Fulton St.

East New York
Širdingai kviečia visus draugus ir 

pažįstamus į paminėjimą. Jurevičius 
taipgi nori įsigyti ir naujų pažinčių, 
tad kviečia bendrai visus lietuvius 
į šį pokilį.

Galima privažiuot: Jamaica Line 
traukiniu, išlipt ant Cleveland St. 
stoties. Broadway trolley taipgi pri
veža.

Nėra paskirtos valandos: 
būsite mielai

Jurevičiaus ta-

PALACE

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

;! < --------------
! NOTARY

PUBLIC
Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame Įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

Mateiišas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams 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 BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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