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Ateivių . . .”
Už Hobbs’o Biliu.
Panaikinti Stovyklas Vo

kietijoj, Įsteigti Jas 
Amerikoje.

Daugybė Sveikinimų.
Pirmo Numerio Streiklaužis.

Il,ašo R. Mizara

Teisingumo Depą rtmento 
galva, M k Jackson, aną dieną 
pareiškė, 1 kad jis neturįs kur 
dėti suimtų ateivių nepiliečių.

“Nužiūrimi” nepiliečiai atei
viai šiuo metu yra gaudomi, 
ant jų daromos Ablavos. Tik 
pereitos savaitės pabaigoj bu
vo suimta 214 ateivių nepilie
čių. Tos ablavos, veikiausiai, 
bus tęsiamos. Jos gali būti pla
tesnės ir žiauresnės, kaip ka
daise buvo Palmerio ablavos.

Reikia nepamiršti, kad Pal
merio ablavos buvo darytos 
tuomet, kai pirmasis imperia
listinis karas buvo pasibaigęs. 
Na, o Jacksono ablavos pra
dėtos daryti tuomet, kai Jung
tinės Valstijos tik ruošiasi ofi
cialiai įstoti į antrąjį imperia
list: nį pasaulio karą.

Jau prieš tūlą laiką kong- 
resmanas llobbs (iš Alabamos 
valstijos) įnešė USA kongre- 
san bilių, reikalaujantį steig
ti koncentracijos stovyklas 
“nepageidaujamiesiems” su
kišti. Jei tasai bilius būtų pri
imtas, ir pataptų.. įstatymu, 
tuomet matytume tūkstančius 
žmonių sukištus koncentraci
jos stovyklosna — sukištus be 
teismo, be jokio jų nusižengi
mo mūsų kraštui.

Teisingumo ministeris Jack- 
son šiuo metu, pasak, prane
šimais iš Washington©, pagei
dauja, kad tasai Hobbs’o bi
lius būtų perleistas per kong
resą ir padarytas įstatymu!

Matyt, visi reakcininkai yra 
pasimoję suglausti jėgas ir 
kuo veikiausiai steigti koncen
tracijos stovyklas “nepagei
daujamiesiems” “suvaldyti.”

Roosevelto administracija 
skelbia, jog ji traukianti A- 
•meriką į karą tam, kad išgel
bėti demokratiją Vokietijoj ir 
visame pasaulyje. Atsieit, ji 
yra pasirįžusi panaikinti kon
centracijos stovyklas Vokieti
joj, kur yra sukišta ^augybė 
anti-hitleristų.

Bet toji pati Rposevelto ad
ministracija, b e g e 1 bedama 
“demokratiją pasaulyj,” yra 
pasirįžusi užgniaužti demo
kratiją Amerikoje ir čia įsteig
ti koncentracijos stovyklas!

Ar Amerikos liaudis sutiks 
su tuo ?

Earl Browderio 50 metų su
kaktuvių proga buvo prisiųsta 
jam tūkstančiai sveikinimų. 
Sveikino jį ne tik Jungtinėse 
Valstijose gyveną jo draugai 
ir prieteliai, kurių yra tūks
tančiai, bet ir iš kitų kraštų.

Pasveikinimų tele gr a mos 
atėjo iš Meksikos, Kolombi- 
jos, Čilės, Puerto Rico, Kubos, 
Kanados, Anglijos, ir iš kitur.

Tiesa, Browderis yra atskir
tas nuo pasaulio: Jis uždary
tas federaliniame Atlantos ka
lėjime. Jo tie sveikinimai vei
kiausiai nepasiekė, — pasieks 
kada nors vėliau.

Bet tas šiuo metu nėra tiek 
svarbu. Svarbu, kad Amerikos 
ir pasaulio darbininkai stovi 
su Brow d erių ir reikalauja 
jam laisvės. Nors kova už 
Browderio išlaisvinimą yra ko
va už taiką, prieš reakciją. 
(Skaitykit šiame “L.” num. 
editorialą.)

______  *
“Aš, kaipo pirmininkas Me

talistų Unijų, taipgi eisiu per 
pikietininkų eiles.”

šitaip pareiškė ponas J. P. 
Frey, ADF lyderis, Greeno bi
čiulis. Jis pasirįžo laužyti San 
Francisco ADF narių mašinis
tų streiką. Jis pasirįžo būti at
viru streiklaužiu.

Ar gali būti kas nors šlykš
tesni©, kas nors nedoresnio? 
Vargiai!

Ne veltui ponas Frey gau
na tokį karštą pritarimą iš 
turčių spaudos!

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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"Civilis Amerikos 
Apsigynimas" tai 
Karo Kurstymas

Darbininkų Vadai Bijo, kad ‘‘‘Naminiai Sargai” 
Nebūtų Paversti Streiklaužiais

Washington. — Prez. Ro
oseveltas paskyrė New Yor- 
ko miesto majorą La Guar- 
|dią kaipo galvą taip vadi
namos “Civilių Apsigynimo 
Įstaigos.” Ši įstaiga lavins 

inekariškius vyrus, moteris, 
jaunuolius ir vaikus tėmyt 
priešų orlaivius, gelbėt su
žeistus žmones; iš sriubos 
virtuvių pamaitint tuos, ku
rių namus sunaikins nazių 
bombininkai; gesint gaisrus, 
traukt žuvusiųjų lavonus iš 
griuvėsiu ir tt.

Visi nekariškiai vyrai iš
tisoje šalyje šaukiami “liuo- 
snoriai” įstot į “naminius 
sargus.”

Prez. Rooseveltas įsakė 
karo ministerijai, kad per
duotų La Guardi jai vardus 
ir adresus visų jaunų vyrų, 
kurie kol kas buvo paliuo- 
suoti nuo karinės tarnybos.

Tas vadinamas Amerikos 
“civilis apsigynimas” yra 
gyventojams “strošyti” ir 
sukurti juose karinį ūpą, 

ROOSEVELTAS NUMUŠA DAR 109 
MILIONUS DOLERIU NUO WPA 

PAŠALPINIŲ DARBU
Washington. — Prez. Ro-zmonių, o dabar nusprendė

oseveltas pasiūlė kongresui, 
kad nukirstų dar 109 milio- 
nus dolerių nuo WPA šalpos 
darbų per sekamus 12 mė
nesių. Sako, “užteks” tiem 
šalpos darbam viso tik 875 
milionų dolerių per metus.

CIO unijų centras skai
čiuoja, jog dar tebėra 9 mi- 
lionai bedarbių šioje šalyje, 
ir CIO pirmininkas Ph. Mu
rray stipriai išstojo prieš 
WPA darbų mažinimą, o 
reikalavo juos dar žymiai 
paplatint ir paskirt bent 
pustrečio biliono dolerių 
per metus tiem pašalpiniam 
darbam.

Nuo žiemos iki šiol vald
žia iššlavė iš WPA 400,000

Taikos Mobilizacija 
Gauna Daugiau Para

mos iš Uniją ir Kt.
Washington. — Ameriko

nų Taikos Mobilizacija gau
na vis daugiau aukų kovai 
prieš traukimą Amerikos į 
karą. Aukoja darbo unijos, 
apšvietinės, pašalpinės or
ganizacijos ir daugelis pa
vienių žmonių.

Šiuos žodžius berašant, 
pikietas vadinamas Taikos 
Budėjimu yra jau 274 va
landas išpikietavęs prieš 
prezidento Baltąjį Rūmą. 
Pikietuoja dieną ir naktį be 
mažiausios pertraukos. Pi
kietininkų, vyrų ir moterų, 
nešamos iškabos reikalauja, 
kad prez. Rooseveltas tuo
jau sustabdytų tokius savo 
žingsnius ir planus, kuriais 
jis stumia šią šalį į karą.

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telefonas: Stagg 2-3878

kaip rašo darbininkų spau
dos korespondentai iš Wa- 
shingtono:

“Didžiausias iki šiol keb
lumas Roosevelto valdžiai 
įtraukti Ameriką į karą bu
vo ir tebėra tas, jog žmonių 
minios neparodo palinkimo 
į karą.

“Darbininkų vadai bijo, 
kad iš vadinamų ‘naminių 
sargų’ gal bus sudaryta 
streiklaužių armija.”

Vichy, Francija. — Jeigu 
anglų orlaiviai ir toliau 
bombarduos lėktuvų stovyk
las Syrijoj, francūzų kolo
nijoj, tai Franci jos lakūnai 
bombarduos kariniai svar
bius anglų punktus Palesti
noj, kaip perspėja francūzų 
valdžia.

Santiago, Chile.—Areštuota 
32 naziški fašistai; sakoma, 
jie planavo nuverst Čilės re
spublikos valdžią.

paleist dar 200 tūkstančių 
pašalpinių darbininkų iš 
WPA; tuomet WPA teliktų 
tiktai 1,300,000 žmonių.

Taip prezidentas ir jo rė
mėjai “taupo pinigus” kaš
tais bedarbių, kad liktų dau
giau pinigų kariniams tiks
lams, ypač Anglijai.

Ragina Supan
čioti Marininkų 
Uniją Laivuose

Washington. — Kongres- 
manas įžak reikalavo duot 
prezidentui valią ant mari- 
ninkų ir kitų darbininkų 
prekiniuose laivuose. Jam 
ypač nepatinka CIO Mari- 
ninkų Unija. įžak, sakė, 
jeigu šie darbininkai nebus 
suvaldyti, tai Rooseveltas 
negalės tais laivais įvalias 
tarnaut kariniams rėika- 
lams Amerikos ir Anglijos.

Budapest. — Pranešama, 
kad pagal anglų paliepimą 
Egipto valdžia areštavo 150 
egiptėnų oficierių, kaip ne
ištikimų anglam.

Berlin. — Pasak vokiečių, 
tai aukštieji graikų valdo
vai jau pabėgo iš salos Kre
tos į Palestiną, Anglų kolo
niją.

Harrisburg, Pa. — Šios 
valstijos vyriausybė už
draudė pardavinėt bet ko
kius vokiečių Šerus ar bonus 
Pennsylvanijoj.

ORAS. — Giedra, šilta.
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Duoda Prezi
dentui Valią ant 
Prekiniu Laivą

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas priėmė 
Roosevelto reikalavimą — 
duot prezidentui pilną valią 
ant visų keleivinių ir preki
nių laivų, kad jis galėtų pa
sakyti, kur tie laivai turi 
plaukt, kokius krovinius ga
bent, už kokias kainas; su- 
varžyt įvežimus laivais įvai
rių dalykų iš užsienių ir tt. 
Tuo būdu prezidentas nori 
įkinkyti visus laivus tarnau
ti kariniams tikslams Ame
rikos ir Anglijos.

Kongresmanai remiantieji 
šį sumanymą bijojo tuomi 
pasirodyti, todėl priėmė jį 
tik surikimu, o ne skaito
mais balsais. Sumanymas 
dabar perduotas senatui.

Dauguma Kongresmanų 
Už Amerikos Laivų

Siuntimą į Raud. Jūrą
Washington. — Republi- 

konų kongresmanų mažuma 
įnešė sumanymą uždraust 
prezidentui siųst Amerikos 
laivus į Raudonąją Jūrą su 
reikmenimis anglam. Kon
gresui. J. C. Oliver nurodė, 
kad ta jūra ir aplinkiniai 
ten vandenys tebėra karo 
sritis; jog taip yra, tatai 
matyt iš fakto, kad vokiečių 
ir orlaiviai ir šarvuoti lai
vai užpuldinėja ten anglų 
laivus.

Kongresmanų dauguma 
gyvu balsu (riktelėjimu) at
metė šį įnešimą.
Kongresas, Girdi, Nesutiktų 

Lydėt Laivus į Angliją
Kongr. H. Fish sako, jog 

prezidentas Rooseveltas ne
draugiškai elgiasi, kad jis, 
siųsdamas šios šalies laivus 
į karines sritis, stengiasi 
įsukti Ameriką į karą be 
kongreso tarimo.

Fish reikalavo, kad kon
gresas balsuotų klausimą— 
ar lydėt kariniais Amerikos 
.laivais prekinius laivus į 
Angliją ar ne? Jis tvirtino, 
jog kongresas nutartų nely
dė t, nes toks lydėjimas sa
vaime iššauktų karą. O keli 
Roosevelto ministerial pas
kutiniu laiku agitavo, kad 
šios šalies karo laivai turi 
tarnauti kaip palydovai pre
kiniams laivams gabenan
tiems Anglijai karo reikme
nis.

DAUGIAU VOKIEČIŲ 
PARAŠIUTISTŲ NU

LEISTA I KRETA
London, geg. 21.—Kari

niai anglų žinovai teigia, 
kad septyni tūkstančiai ar 
daugiau vokiečių kareivių 
nusileido parašiutais iš or
laivių ir sklandytuvų bei 
laivais atplaukė į Graikijos 
salą Kretą. Dabar ten šėls
ta kruviniausi mūšiai vokie
čių su anglais ir graikais.

Praeitą naktį trys > tūks
tančiai vokiečių parašiutis- 
tų nusileido į Kretą.

Fordo Darbininkai 
Pasirinko CIO 

Uniją
Didžiulė Dauguma Balsavo už Jungtinę 

Automobilių Darbininkų Uniją
Detroit, Mich., geguž. 21. 

Pranešama, kad didžioji 
dauguma darbininkų Fordo 
River Rouge ir Lincoln fa
brikų balsavo už CIO uniją 
kaipo bendrą savo atstovę 
derybose su samdytojum. 
Balsavimai buvo pravesti 
priežiūroje valdininkų iš 
Nacionalės Darbo Santikių 
Komisijos.

Net Harry Bennettas, 
šlykščiai pagarsėjęs kaipo 
Fordo padaužų komandie- 
rius prieš darbininkus, ir 
tas pripažino, jog per šiuos 
balsavimus dauguma darbi
ninkų pasirinko CIO Jung
tinę Auto. Darbininkų Uni
ją.

Minimuose Fordo fabri
kuose dirba 83 tūkstančiai 
darbininkų.

Išvakarėse balsavimų įvy
ko galingas darbininkų mi
tingas Cadillac Aikštėje. Be 
kitų, jiem kalbėjo CIO uni-

SKERDYNES TARP NUSILEIDUSIU 
PARAŠIUTAIS VOKIEČIU IR ' 
ANGLU - GRAIKU KRETOJE

Cairo, Egiptas, geg. 21.— 
Naktį vokiečiai parašiutais 
iš orlaivių ir iš visai tylių 
sklandytuvų nuleido dau
giau savo smarkiausių ka
reivių į Graikijos salą Kre
tą. Ta sala yra dabartinis 
graikų valdžios centras. Ji 
stipriai anglų apginkluota 
ir aptvirtinta.

Anglai Šaukia 
Ameriką Tuo- 

jaus į Karą
London. — Anglų dien

raštis “News Chronicle” ra
šo:

“Mes atsišaukiame į Ame
riką. Mes, anglai, norime, 
kad amerikonai kariautų 
mūsų pusėje. Dabar.”

Kiti Anglijos laikraščiai 
taip pat ragina Ameriką ka
ram

Dar neseniai jie pasako
davo, kad anglam, girdi, ne
reikią Amerikos kareiviuko 
tik karo reikmenų ir pini
gu.

Vokiečiai Nuskandinę 
Kelis Angly Laivus

.Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jų submarinai ir 
orlaiviai per dvi paskutines 
dienas nuskandino kelis ži
balinius ir šiaip prekinius 
anglų laivus, 43,000 tonų 
įtalpos.

Vienas tik submarinas su
naikinęs 33,000 tonų Angli
jos laivų.

jų generalis pirmininkas 
Philip Murray, Jungt. Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos pirmininkas R. J. Tho
mas, ir kt. Dainavo pasau
liniai garsus dainininkas 
Paul Robeson, negrų tau
tos.

Murray šaukė 90 procen
tų dauguma nubalsuot už 
CIO uniją. Darbiečiai vals
tijos senatoriai Nowakas ir 
Diggs išleido ir paskleidė 
atsišaukimą, kur sveikina 
Fordo darbininkus už ko
vingumą, už galingos unijos 
sukūrimą Fordo fabrikuose 
ir šaukia visus tuos darbi
ninkus balsuot už CIO uni
ją-

CIO pirmininkas Murray 
pareiškė, jog tai darbininkų 
kovingumas pasiekė to, kad 
jie privertė Fordą, aršiau
sią unijų priešą, ir valdžią 
pravest balsavimus Fordo 
fabrikų darbininkų ir taip 
leist jiems pasirinkt, uniją.

Siaučia žiauriausios, sker- 
dyniškos kautynės tarp nu
sileidusių į Kretą vokiečių 
ir ten esamų anglų ir grai
kų karių.

Neoficialiai buvo skai
čiuojama, kad į Kretą nusi
leidę 12 iki 15 tūkstančių 
vokiečių, pakinktinių vyrų 
ir specialiai ginkluotų.

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill sakė seimui, 
kad vokiečiai viso nuleidę į 
Kretą tik pusantro tūkstan
čio 'savo kareivių, bet, girdi, 
anglai ir graikai su jais 
greit apsidirbę. Churchill 
tvirtino, kad tie vokiečiai 
persirengę anglų-naujaze- 
landiečių drabužiais, teku
siais vokiečiam per karą 
Graikijoj.

NEŽUVO NEI ZAMZAM, 
NEI JO ŽMONES

Berlin, geg. 21.—Karinis 
vokiečių laivas ne nuskandi
no, bet suėmė Egipto gar
laivį “Zamzam” ties Pietų 
Afrika ir jie parsivarė 
“Zamzam” į vieną Francijos 
prieplauką.. Nei vienas iš ta
me laive buvusių 323 žmo
nių nežuvo. Jie dabar laiko
mi vokiečių užimtoj Fran
cijos daly j.

Tarp tų žmonių yra 142 
amerikonai, daugiausia mi
sionieriai ir ligonvežimių 
vairuotojai. Pastarieji plau
kė tarnauti anglam karo 
fronte Elgipte.

Vokiečiai tvirtina, jog tas 
Egipto laivas gabeno ir ka
rinius reikmenis anglams.

Prašome visu ‘‘Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui.

Siūlo Amerikai
Blokaduot

Francūzą Salą/
Washington. — Keli kon

gresmanai pajuokė pasako
jimus Roosevelto politikie
rių, būk “mirtinas pavojus 
gręstų” Amerikai, jeigu vo
kiečiai atsiųstų savo orlai
vius bei kariuomenę į Daka
rą, francūzų prieplaukos 
miestą vakarinėje Afrikoje.

Rooseveltininkas kongr. 
J. A. Shanley reikalavo ka
riniais laivais užblokaduot 
francūzų salą Martinique, 
netoli Amerikos žemyno, 
kad Vokietija ar Francija 
negautų karo reikmenų iš 
tos^salos.

Kai kurie kongreso nariai 
piršo Amerikai užimt Mar
tinique. Vienas siūlė nupirkt 
šią salą. '

General Motors Darbi
ninkai Reikalauja Nau

jų Derybų su Bosais
Detroit, Mich. — General 

Motors automobilių darbi
ninkų Ternstedt skyrius pa
reikalavo iš naujo pradėt 
derybas su kompanija. Jie 
nepatenkinti sutarčia, kur ju 
direktoriaus Reuther išsiža
dėjo daugumos reikalavimų, 
kukiuos darbininkai statė.

Ternstedt unijistai sako, 
turi būt duodama antra tiek 
ilgesnės apmokamos vakaci- 
jos, pilnai pripažinta unija, 
palikta darbininkam teisė 
bile kada reikalaut daugiau 
algos sulig gyvenimo reik
menų pabrangimo ir tt.

AMERIKA KLAUSIA, KODĖL 
FRANCIJA SUSITARĖ 

SU MAŽIAIS
Washington, geg. 21.— 

Amerikos valdžia pareikala
vo, kad Vichy Francijos vy
riausybė pasakytų, kokiais 
tikslais jinai padarė bendra
darbiavimo sutartį su Vo
kietija ir kokias intencijas 
turi dėlei sandarbininkavi- 
mo su Vokietija ateityj.

Vakar Francijos ambasa
dorius Henry-Haye nurodė 
Amerikos valstybės ministe
rijai, jog pagal paliaubų su
tartį su vokiečiais Vichy 
Francijos valdžia buvo pri
versta duot Vokietijai nau
dotis francūzų orlaiviu sto- v C

vykiomis Syrijoj ir visose 
kitose savo kolonijose.

* Sakoma, kad Amerikos 
valstybės ministeris perser
gėjęs francūzų ambasado
rių, jog negalės gyvuot ge
ri santikiai tarp Jungtinių 
Valstijų ir Francijos, kol 
Francija bendradarbiaus su 
vokiečiais.

Valdžia Nieko Nedaro 
Prieš Brangininkus

New York. — Kava nuo 
rudens pabrango 65 procen
tais. Valdžia nemėgino stab
dyt kavos branginimą, kaip 
rašo Wall Stryto žurnalas.
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Earl Browderis 50 Metų Amžiaus
Gegužes 20 d. generaliniam USA Ko

munistų Partijos sekretoriui Earl Brow- 
deriui sukako 50 metų amžiaus. 50 metų 
—nemažas įvykis individualo gyvenime,

ypačiai, kuomet jis tąjį pusšimtį gražiai 
sunaudoja. O Browderis visą savo gyve
nimą sunaudojo kaip susipratęs, sąmo
ningas ir apsišvietęs liaudies sūnus pri
valo sunaudoti.

Deja, kai daugybė žmonių, sulaukusių 
pusšimčio metų amžiaus, mini tąją su
kaktį tarpe savo šeimos, tarpe savo arti
mųjų giminių ir draugų, tai E’arl Brow
deris savo 50 metų amžiaus sukaktį mi
ni atskirtas nuo savo žmonos ir vaikų, 
nuo savo giminių, nuo tūkstančių savo 
draugų. Jis savo sukaktį mini federali- 
niame Atlantos kalėjime kaip kriminalis
tas, kuriuo jis nebuvo ir nėra.

Earl Browderis ne tik nėra jokis kri
minalistas, jokis mūsų kraštui nusidėjė
lis, jokis “ateivis” arba “foreigneris”; 
jis yra pilnoj to žodžio prasmėj ameri
kietis, kurio tėvai ir protėviai nulaistė 
mūsų krašto žemę krauju ir prakaitu be
dirbdami žmonių laisvei, bekovodami su 
visokiomis tironijomis, su visokiais liau
dies neprieteliais.

Štai trumpas geneologiškas Earl Brow- 
derio braižinys. Browderio bočiai atvyko 
į šią šalį dar kur kas prieš Revoliucinį 
Karą. Revoliuciniame Kare (1776) Litt
leberry Browder kovojo prieš Anglijos 
tų laikų imperialistus. 1812 metais Little
berry Browderio anūkas kovojo prieš tą 
pačią Angliją, kad užtikrinti saugumą 
Jungtinių Valstijų nepriklausomybei.

Kai prasidėjo Civilinis Karas, visi Earl 
Browderio protėvio suaugę sūnūs daly
vavo jame, kovodami už išlaikymą Jung
tinių Valstijų. 1870 metais William 
Browder, Earlo Browderio tėvas, įsigijo 
žemės ūkį netoli Wichita, Kansas valsti
joj. Bet didieji žemvaldžiai jį taip api
plėšė, kad Browderio tėvas turėjo palik
ti farmą ir kraustytis į Wichitą jieškotis 
darbo. Ten gegužės mėn. 20 d., 1891 ir
gimė Earl Browderis.

Sulaukęs vos 9 metų amžiaus, Earl 
Browderis jau dirbo vienoje sankrovoje; 
paskui jis dirbo Western Union telegra
fų kompanijai telegramų išnešiotoju. Su
laukus dešimties metų amžiaus, jo tėvas

jį nusivedė į socialistų suruoštą mitingą. 
Jis pradėjo skaityti socialistinę litera
tūrą, ypačiai “AppeaĮ to Reason.” Paskui 
jis dirbo knygvedžiu Rockefellerio Stan- 
dar Oil Kompanijai. Apie tąjį laikotar
pį Earl Browderis jau buvo uolus veikė
jas socialistiniame judėjime Kansas mie
ste. ,

Užėjus pirmajam imperialistiniam ka
rui, Earl ir jo brolis William Browde- 
riai buvo suimti kaipo karo priešininkai 
ir nusmerkti kalėjimam Jiedu sėdėjo 
Platt County (Mo.) kalėjime devynius 
mėnesius, o paskui federalinė valdžia 
juodu suėmė ir pasiuntė Leavenworth ]<a- 
lėjiman, kur išsėdėjo arti du metus.

1930 metais Earl Browderis patapo 
USA Komunistų Partijos generaliniu se
kretoriumi. Sekretoriaus pareigas jis ėjo 
iki š. m. kovo mėn. 25 d., kuomet jis ir 
vėl buvo uždarytas kalėjiman ketveriems 
metams,—šiuo sykiu federaliniame At
lantos kalėjime.

Šitokia yra trumpa praeitis to vyro, 
kuris gegužės 20 dieną šventė savo 50 
metų amžiaus sukaktį!

Pereitą sekmadienį buvo taip vadina
ma “I am an American” diena. Earl 
Browderis išdidžiai galėjo pasakyti, kad 
jis yra amerikietis—amerikietis, tęsiąs 
savo tėvų ir protėvių kovos tradicijas Už 
laisvę Amerikos žmonių, už gražesnį gy
venimą, kuriame nebūtų karų, nebūtų 
išnaudojimo, nebūtų saujalės turčių ir 
milijonų varge skęstančių žmonių.

Yra didelė melagystė sakyti, būk 
Browderis patalpintas į kalėjimą dėl to, 
kad jis kada tai po kitu vardu buvo iš
siėmęs pasportą ir keliavęs po Europą, o 

^paskui keliavęs po Europą savo vardu 
su amerikiniu pasportu.

Kiekvienam šiek tiek protaujančiam 
Amerikos piliečiui yra puikiai žinoma, 
kad Earl Browderis yra kalėjime už tai, 
kad jis kovojo prieš karą, kad jis ryškiai 
atidengė Wall gatvės machinacijas 
įtraukti mūsų kraštą į karą. Kaip Thael- 
mannas Vokietijoj, kaip Prestes Brazili
joj, kaip kiti anti-kariniai, anti-imperia- 
listiniai kovotojai kituose kraštuose, taip 
Browderis Jungtinėse Valstijose šiandien 
yra uždarytas kalėjiman dėlto, kad jis 
neatlaidžiai kovojo už taik^.

Prieš virš metus laiko Earl Browderis 
rašė, kad amerikinė buržuazija yra įsi
vaizdavusi, jog “ši šalis pažadėta vienai 
imperialistinių lenktyniuotojų pusei, 
Talkininkų stovyklai, geram ar blogam, 
ir kad pasipriešinimas šiam buržuazijos 
nuosprendžiui yra (buržuazijos nuomo
ne) tolygus išdavystei.”

Pakartojame, šitie žodžiai buvo pareik
šti prieš virš metus laiko. Ar veltui tad 
amerikinė buržuazija, josios reikalų gy
nėjai, susirūpino kaip nors juo greičiau 
pašalinti iš kelio Browderj?

Įtūžęs, Amerikos imperializmas bando 
pašalinti iš kelio kiekvieną, kuris tik ko
voja už taiką, prieš jo, imperializmo, plė
šikiškus tikslus įtraukti Jungtines Vals- 
stijas į karą už pasaulio persidalinimą. 
Earl Browderis buvo pirmutiniu anti
kariniu kaliniu. Jų, be abejo, bus tūks
tančiai, jei Roosevelto administracijai 
pavyks įtraukti mūsų kraštą karan ofi
cialiai.

Amerikos liaudis privalo reikalauti iš
laisvinti Browderį. Ji privalo podraug 
kovoti prieš paskutinius Wall gatvės val
dytojų pasimojimus įtraukti Ameriką j 
imperialistinį karą galutinai. Kova už 
taiką, kova už darbo žmonių bendruosius 
reikalus, kova prieš reakciją—geriausias 

•ir gražiausias sveikinimas ir suramini
mas jo 50 metų amžiaus sukakties proga!

“Good Neighbor” Politika
Wall Strytas garsiai šaukia, kad Pie

tų ir Centralinei Amerikoms susidarė 
didelis pavojus nuo fašistinio vilko. Tai 
tiesa, kad Vokietijos ir Italijos fašistai 
nori įsigalėti Pietų ir Centralinės Ame
rikos valstybėse. Tas buvo ir pirm An
tro Imperialistinio Pasaulinio Karo pra
džios. Bet tada Wall Stryto bankininkai 
nekėlė prieš Hitlerio ir Mussolinio pla
nus protestų, nes jie manė, kad fašisti
niai vilkai puls Sovietus. 9

Dabar Wall Stryto bankininkai ir jiems 
paklusnūs politikai dirba “išgelbėjimui” 
Pietų ir Centralinės Amerikos. Bet kaip? 
Nagi pagelba dolerio,—kad tas šalis iš
gelbėjus nuo fašistų, bet tuo pat kartu 
pavergus ir politiniai ir ekonominiai. 
Mes manome, kad Pietų ir Centralinės 
Amerikos žmonės suras būdus savęs iš
gelbėjimui nuo visų vilkų.

—*v

Ketvirtad., Gegužės 22, 1941
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Karolio Markso Jau 
nystės Metai

1818 metų gegužės 5 die
ną Prūsijos mieste Trire, 
advokato Henriko Markso 
šeimoje gimė sūnus. Jį pa
vadino Karoliu.

Būdamas dvylikos^metų, 
Karolis Marksas stojh pTri- 
ro gimnaziją. Berniukas bu
vo nepaprastai gabus.

Gimnazijoj Karolis Mark
sas mokėsi 5 metus.

1935 m. rugsėjo 24 d. jis 
baigė ją ir gavo brandos 
atestatą.

Išleidžiamuose e g z a mi
nuose Marksas parašė tris 
rašinius, kuriuos dėstytojai 
aukštai įvertino. Vienas iš jų 
vadinosi “Jaunuolio mintys 
pasirenkant profesiją” — 
rašinys, pilnas drąsių ir gi
lių minčių. Daugelis Mark
so bendraklasių rašė apie 
profesijos išsirinkimą. Vie
nas norėjo gyventi turtingai 
ir nerūpestingai, antras 
svajojo tapti pirkliu, tre
čias — stambiu fabrikantu. 
Jaunojo Markso neviliojo 
nei turtai, nei aukšta padė
tis visuomenėje, nei pinigai. 
Jis galvojo apie kitką. Ko
vos už darbo žmonių reika
lus idėja buvo Markso gyve
nimo kelią rodanti žvaigždė.

“Svarbiausias vadovas, — 
rašė Marksas savo jaunys
tės kūrinyje, — kuris turi 
mums nurodyti profesiją, 
yra žmonijos gerovė...”

Marksas troško gyveni
mą stumti pirmyn, didinti 
jo turtus, kurti liaudžiai, 
dirbti visai žmonijai. “Paty
rimas pačiu laimingiausiu 
laiko tą, kuris kuo didesnį 
skaičių žmonių padarė lai
mingais.”

Ta giliai teisinga mintis, 
kritikuojanti-buržuazinę vi
suomenę, visapusiškai išsi
vystė jo pribrendusioje kū- 
ryboje.

Lotynų rašinys, parašytas 
tema: “Ar reikia Augusto 
principiatą laikyti laimin
giausia Romos istorijos epo
chą?”, išreiškė gilų istorinių 
įvykių supratimą. Egzami
nuojantieji tesurado tik vie
ną trūkumą.

Rašinio pagyrimą jie už
baigė žodžiais: “Bet koks 
blogas braižas!”.

Mokydamasis gimnazijo
je, Marksas kasmet gauda
vo puikius pažymius, pasi
žymėdamas savo dideliais 
gabumais ir darbštumu, mo
kėjimu savarankiškai dirb
ti, giliu gimtosios ir graikų 
literatūros pažinimu. Čia jis 
priprato prie kruopštaus 
darbo, prie sistematiško 
knygų skaitymo.

Berniuko lavinimuisi stip
rios įtakos turėjo tėvas. Jis 
rūpinosi sūnaus auklėjimu 
ir skiepijo jame meilę litera
tūrai. Nemažą vaidmenį 
Karolio Mai*kso auklėjime 
vaidino aukštai kultūringas 
žmogus Liudvikas f on Vest
falen, Ženi — Markso vai
kystės draugės — tėvas.

Marksas nepaprastai my
lėjo savo busimosios žmo
nos tėvą. Pašvęsdamas savo 
dakta'ro disertaciją Ženi tė
vui, Marksas sakė, kad len
kiasi prieš amžinai jaunąjį 
senį, entuziastiškai sutin
kantį kiekvieną pažangos 
žingsnį, Marksas vadino jį 
savo draugu ir tėvu.

Karolis pamilo Liudviko 
f on Vestfalen dukterį — 
“puikiąją Ženi,” kaip jis ją 
pats vadino. Jis jautė jai 
didelę, džiaugsmingą meilę 
ir švelnų prisirišimą, ženi 
buvo 4 metais už Karolį vy
resnė, bet tai nesudarė kliū
ties jų draugystei, jų abipu
sei meilei.

Baigęs gimnaziją, po dvie
jų savaičių, 1835 m. spalių 
mėn. vidury, Karolis Mark
sas išvažiuoja į Bono uni
versitetą.

Vasaros atostogų metu jis 
vėl sugrįžta į savo gimtąjį 
Trirą. Po neilgo išsiskyrimo 
Karolis ir Ženi vėl susitin
ka. Jie myli viens kitą, bet 
to dar nežino šeima. 1836 
metų rudenį įvyksta slaptos 
sužiedotuvės. Netrukus tai 
sužinojo Markso tėvas. Jam 
atrodė, kad tai “savotiška 
studentiška išdaiga.”

Bet nebuvo kliūčių, galė
jusių priversti Karolį atsi
sakyti žmogaus, kurį jis 
amžiams pamilo. Po metų 
Marksas parašė laišką apie 
savo sužieduotuves Ženi 
f on Vestfalen tėvams. Tė
vai sutiko. Bet iki vestuvių 
buvo dar toli. Reikėjo baig
ti universitetą. Tėvui pagei
daujant, Marksas pereina į 
Berlyno universiteto teisių 
fakultetą.

Berlyne Marksas zfnokėsi 
ketverius metus. Tai buvo 
sunkių jieškojimų metai, į- 
tempto ir įkvėpto darbo 
prie knygų metai.

Su kokia aistra, su kokia 
milžiniška jėga ir nepapras
ta valia dirbo Marksas!

Jo mėgiamiausieji daly
kai buvo filosofija ir istori
ja. Marksas nepasitenkina 
Berlyno profesorių paskai
tomis: jis dirba savarankiš
kai, dirba daug ir atkakliai.

1837 m. lapkričio 10 d. 
laiške tėvui Karolis Mark
sas tiksliai aprašė, kaip pra
leido metus Berlyno univer
sitete. Tas laiškas kalba 
apie tai, kaip atkakliai ir 
aistringai jis dirbo, veržda
masis į tikrąjį mokslą. Jis 
godžiai griebiasi istorijos, 
filosofijos, teisės knygų, 
mokosi svetimų kalbų. Jau 
iš pačios jaunystės jis iš

mokė save rimtai dirbti su 
knyga ir akyliai ją nagrinė
ti, lyginti išvadas, tikrinti 
faktus. Jis nepatikėdavo nė 
vienu buržuazinių ekono
mistų, filosofų ir istorikų 
tvirtinimu, visko nepatikri
nęs savo disertacijoje, kurią 
jis rašė du metus, būdamas 
dar studentu.

Marksas visada siekė1 su
rasti teisybę, prisikapstyti 
iki jos šaltinio, nebodamas 
visų pasitaikančių sunkumų.

Tarp tų knygų, kurias 
Marksas perskaitė ir kritiš
kai įvertino, mes surandam 
pačius įvairiausius ir visa- 
pusiškiausius autorius. Čia 
Lesingo “Laokoonas,” Vin- 
kelmano “Meno istorija,” 
Liudeno “Vokiečių istorija,” 
Tacito vertimas, Ovidiaus 
elegijos, Kleino “Baudžia
moji teisė” ir daugybė kitų.

Šias knygas Marksas per
skaitė labai atydžiai, išėmė 
iš jų kas svarbiausia, pada
rė skaitlingas ištraukas ir 
čia pat, sąsiuvinių laukuose, 
prirašė savo pastabas apie 
perskaitytus veikalus.

Marksas j ieškojo to moks
linio metodo, kuris padėtų 
sukaupti į vieną sistemą tas 
milžiniškas žinių atsargas, 
kurias jis įgavo, apimdamas 
visą praeities kultūrą. Tuo 
metu jaunąjį Marksą, kurio 
protas amžinai veržėsi į 
naują, patraukia Hėgelio 
dialektika. Hėgelis moko, 
kad pasaulis yra nuolatinė
je judėjimo/ keitimosi ir 
vystymosi būklėje.

Marksas tiek domėjosi 
mokslais, kad dirbo dieną ir 
naktį. Jis studijuoja gamtos 
mokslus, daug' skaito šiuo 
klausimu, rašo net specialų 
rašinį.

Toks darbas pakirto jo 
sveikatą. Gydytojas parei-

(Tąsa ant 5 puslapio)

Žengiant į Vasarą
Vasaros laiku mūsų spau

dai būna finansinių sunku
mų. Nes įplaukos sumažėja, 
o išlaidos yra tos pačios. 
Šiemet dienraštis “Laisvė-” 
žengia į vasarą rūpestingai. 
Už Intertypę, mašiną rai
dėms rinkti, mokame po 
$100.00 į mėnesį ir už naują 
troką mokame po $35.00 į 
mėnesį. O ant visų reikme-' 
nų prie spaustuvės kainos 
labai pakilo. Tai išlaidos 
smarkiai padidėjo.

Kad atsilaikyti prieš ky
lančias kainas, privalome 
rimtai rūpintis pakėlimu sa
vo dienraščio įeigų. O tai 
galima padaryti sekamais 
būdais.

1- mas ir vyriausias reika
las, tai gauti “Laisvei” nau
jų skaitytojų. Tas lengvai 
galima, tik reikia suprasti 
svarbumą savo spaudos pla
tinimo.

2- ra 
reikia 
riausia 
naudai 
pestingai iš anksto platinti 
piknikų įžangos bilietus. 
Rrooklyne “Laisvės” pikni
kas įvyks 6-tą d. liepos. 
Įžanga 40c. Albinas Bepirš
tis pirmas pardavė 10. įžan
gos bilietų ir pasiėmė dar 
dešimtį. Tai puikus suprati
mas dalyko svarbumo. Pa
siūlius platinti bilietus, buvo 
tokių, kurie aiškinosi—o, 
dar peranksti. Bet Bepirš
tis parodė, jog jau dabar 
laikas.

Baltimorės piknikas įvyk-

didžiausių pastangų 
dėti, kad kuo ge- 
pavyktų dienraščio 
piknikai. Reikia rū-

Tai pir- 
piknikas 
Turime

ėsta šį sekmadienį, 
mas šią vasarą 
“Laisvės” naudai, 
darbuotis, kad jis pavyktų. 
O Bostono apylinkės pikni
kas bus 4-tą d. liepos (4th of 
July).

3-čias atsparos punktąs 
prieš kylančias kainas tai 
aukos. Gerai dirbantieji 
mūsų dienraščio patriotai 
privalo atsiminti savo dien
raštį biskį dažniau negu iki 
šiol.

Smetonos kavalieriams 
mes turime parodyti, kad jų 
boikotas nieko nereiškia ir 
kad mūsų dienraštis “Lais
vė” triumfuoja.

“Laisvės” Administracija.

Dūdaitis Laužia Ledus
(Brūklyno aktualijos)

Jū’sų Šaipokas eina Uni
jos gatve ir dūmoja: Ar čio
nai kada nors, senai, senai 
nėra būta lietuvių? Tas žo
dis “avenue” juk taip labai 
primena mums gerai žino
mą gauruotą ir raguotąHse-
turkojį-aviną! Taip/ bedū
mojant ir svajojant, priėjau 
ir Lituanikos Trikampį. Sa
kau, pasėdėsiu, pasvajosiu. 
Gi žiūriu, ten pat, po bai
giančiu džiūti medeliu, kna- 
pso mano pažįstamas, su 
kuriuo Lietuvoje “kiaulai
tę” mušdavome, ripką riti
nėdavome. Jo viršutinė lū
pa iš kairės pusės papurtu
si, nosis lyg kryptelėjusi 
vienon pusėn.

Užkalbinu: “Sveikas, pa- 
rapijone!”

—Sveikas... —nenoromis 
burbtelėjo jis.

—Nu,—sakau,—broli Dū- 
daiti, kas su tavo abrozu at
sitiko, kad biskį pasikeitęs?

—Buvau pikietuoti... pra
košė pro dantis.

—Ar tai kriaučiai 
kuoja?—klausiu. \

—Ė, apie kriaučius 
galvos nekvaršinu! 
Hillmanas apie tai rūpina
si. Aš pikietavau už Lietu
vą!

—Kilnu, kilnu!—sakau.— 
Ale kodėl, kur ir kaip tu 
pikie tavai ?

—Jis atsiduso.
—Ųors aš neesu paslap

čių1 išdavėjas, bet tavo 
smalsumą patenkinsiu.

—Prašau...
—Nu gi, tu žinai, kad mes 

turėjome seimą Brūkly ne?
—Nu?...
—Tame seime nutarėme, 

užprotokolavome ir įparei
gojome iš 5-kių narsių vyrų 
komitetą, kad jis įspėtų lie
tuvius biznierius ir profe
sionalus, kad jie liautųsi rė
mę komunistų žygius už da
bartinę Lietuvą.

—Tai jūs ėjote juos įspė
ti?

—Ne “jūs”, bet aš!—už
akcentavo Dūdaitis. — Pi
kietavau pats vienas. Da
lykas štai kame: iš visų tų 
penkių “narsuolių” tik aš 
vienas turiu pakankamai 
“guts”, kad vykdinti seimo 
nutarimą; kiti — piršto bi
jo pajudinti! Taigi, aš ir 
pradėjau...

—Tai ką gi tu pradėjai, 
ir nuo ko?—teiraujuos.

—Pradėjau nuo. graborių,

strei-

as sau
Tegul

(Tąsa ant 4 puslapio)

Klausimai ir Atsakymai
Apie Atvažiavimą 

Klausimas:
Kiek laiko atgal aš jums 

parašiau laišką prašydamas 
informacijų apie laivą, ant ku
rio aš atvykau į New Yorką 
iš Hamburgo, viduryje rug
pjūčio mėn., 1913 m. Atsaky
dami man, jūs padavėte var
dus trijų laivų, kurie atvyko 
į New Yorką tarpe rugpjūčio 
12 d. ir rugpjūčio 15 d. 1913 
m. Bet man tik svarbu sužino
ti, ant katro laivo aš atvykau, 
o ne žinoti vardus visų laivų, 
kurie tuom laiku atvažiavo.
Atsakymas:

Gailestaujame, jog tų in
formacijų negalime tamstai 
pristatyti. Jas galima gauti tik 
nuo valdžios imigracijos re
kordų, arba , nuo rekordų 
Hamburg-American Line, tai

linija, kuri tamstą atvežė j šią 
šalį.

Valdžios rekordai mums ne
prieinami, nes tik valdžios 
darbininkai gali egzaminuoti 
tuos rekordus, ir mes neesame 
valdiška įstaiga. Laivų kom
panijos rekordai laikomi 
Hamburge, Vokietijoj, ir su
prantama, jog mes ir prie tų 
rekordų negalime prieiti. Tdi 
mums tik lieka teikti tokias 
informacijas, kokias mes 
tamstai persiuntėme pirmame 
laiške. Mes pasiuntėme vai’dus 
laivų, kurie tamstos paduotu 
laiku atvažiavo į New Yorką. 
Mes tikėjome, jog gal tamsta 
galėsi iš tų vardų parinkti var
dą laivo, ant kurio atvykai. 
Šimtai žmonių galėjo atsimin
ti turėdami tokias informaci
jas. FLIS.

> i
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Trečias puslapis

Kariaujančių Valstybių 
Karo Laivynai

Antrojo pasaulinio impe
rialistinio karo jūrų kovų 
laukuose jėgų santykis vai
dina nepaprastai didelį 
vaidmenį karo veiksmuose.

Vokietijos karinės perga
lės žemyne parodė vokiečių 
žemyno ginkluotųjų pajėgų 
pranašumą, atitinkamų jos 
priešininkų pajėgi! atžvil
giu. Tačiau nusveriantis 
Anglijos karo laivyno pra
našumas buvo rimta kliūtis 
toliau išsiplėsti žaibo karui 
ir yra pagrindinė užtvara 
vokiečiu kariuomenei netar- 
piškai įsiveržti į Angliją.

Per visą 1940 metų antrą
jį pusmetį ir 1941 metų pra
džioje karo veiksmai tarp 
Anglijos ir Vokietijos apsi
ribojo tuo, kad abiejų šalių 
aviacija bombardavo priešo 
pramonės centrus, o vokie
čių povandeninis laivynas 
veikė kartu su aviacija bri
tų imperijos jūrų susisieki
mo keliuose.

Jūrų karas padaro žymių 
nuostolių britų prekinei lai
vininkystei. JSunku nustaty
ti, kiek tiksliai buvo pada
ryta Anglijai nuostolių šioje 
srityje. Anglų ir amerikie
čių daviniais, iki šiolei nu
skandintųjų prekinių laivų 
tonažas siekia apie 4.5 mi
ll on o tonų.

Karo pradžioje Anglijos 
prekvbos 1 a i v v nas buvo 
maždaug 18 milionų tonų. 
Karo metu anglų laivų sta
tyklose buvo pastatydinta 
apie milioną tonų laivu. Be 
to, Didžiajai Britanijai ati
teko beveik 9 milionų tonų

Šiemet Lietuvos Ūkininkai Gauna Trąšu 
Dvigubai Daugiau

'Pirmoji socialistinė pavasario 
sėja jau nebetoli. Visa respubli
ka kruopščiai jau rengiasi. Mū
sų visų uždavinys — kuo ge
riau pravesti pirmąją tarybinę 
sėją.

šiame milžiniškos svarbos 
darbe betarpiškai dalyvauja ne 
tik valstiečiai, bet didelę reikš
mę vaidina ir kooperatyvai. 
Vartotojų kooperatyvuose val
stietis gauna būtiniausių sėjai 
reikmenų: įvairių žemės ūkio 
mašinų bei įrankių, trąšų ir tt.

Ypatingai svarbus trąšų 
klausimas. Buržuazijai valdant 
Lietuvoje į trąšas nebuvo krei
piamas atitinkamas dėmesys. 
Jos tada buvo ir labai brangios, 
todėl valstiečiams buvo sunkiai 
prieinamos. Tas žymiai atsiliep
davo į derlių.

Bet Tarybų valdžia, rūpinda
masi valstiečių reikalais, at
kreipė tinkamą dėmesį ir į trą
šas. šiais metais Tarybų Lietu
vos valstiečiai gaus žymiai dau
giau trąšų ir daug pigesnėmis 
kainomis, negu kad būdavo 
anksčiau.

Iki š. m. gegužės mėnesio už
planuota gauti iš draugiškųjų 
tarybinių respublikų zuperio 
70,000 tonų t. y. 2 kartus dau
giau negu pernai (36,000 to). 
Azotinių trąšų bus gauta 15,- 
000 tonų, tuo tarpu kai 1940 
metais jų gavome tik 9,700 to. 
Kalio druskos iš viso numatyta 
įvežti iš broliškų respublikų 
16,000 tonų prieš 9,000 tonų 
1940 metais.

šiuo metu jau gavome 14,000 
tonų zuperio, 4,000 tonų azoto 
trąšų ir 3,000 to kalio druskos. 
Netrukus iš Tarybų Sąjungos 
susilauksime ir likusios trąšų 
dalies.

Šiais metais trąšos yra žy
miai pigesnės. Palyginti su 
1940-taisiais metais trąšos at
pigo 28—33%. Zuperio centne
ris dabar kainuoja 9 rublius 
(pernai 13.50 lt.), sieros rūgš
ties amoniakas — 16 rublių
(pernai 22.35 lt.). Kalio drus

Vokietijos okupuotų kraštų 
(Norvegijos, Danijos, Ho- 
landijos, Belgijos, Franci- 
jos) prekybos laivynai. Tuo 
būdu dabar Didžiosios Bri
tanijos žinioje esančio pre
kinio laivyno tonažas siekia 
23—24 milionus tonu. Ta
čiau, esant net ir tokiam di
džiuliui prekybos laivynui, 
vokiečių povandeninio karo 
mastas Londone kelia rimtą 
nerimą.

Povandeniniam ir oro ka
rui sustiprinti Vokietija pa
naudoja vokiečių užimtose 
teritorijose esančius uostus 
ir aerodromus. Ypatingą 
reikšmę čia turi karo laivy
no bazės okupuotoje Franci- 
jos srityje (Brestas, Šerbur- 
gas, Lorianas, Bordo ir kt.).

Anglija, iš savo pusės, sie
kia sumažinti vokiečių po
vandeninio karo efektingu
mą, pagreitindama prekinių 
laivų statybą. Maksimalinė 
Anglijos laivų statyklų me
tinė gamyba siekia apie tris 
milionus tonų. Be to, Di
džioji Britanija prekinių 
laivų perkasi Jungtinėse 
Valstybėse. Reikia pažymė
ti, kad didelę dalį ’prekinių 
ir žvejų laivų Anglija pa
naudoja aktyviems veiks
mams prieš vokiečių povan
deninius laivus. Apie 1,500 
tokių laivų buvo mobilizuo
ta- pirmaisiais karo metais. 
Iš to skaičiaus apie 60 laivų 
paversta dideliais pagalbi
niais kreiseriais.

Gindama savo jūrų susi
siekimo kelius, Anglija vyk
do savo priešų blokadą. Pa-

kos 19.20 rublių (pernai 26 li
tai) ir tt.

Trąšos vartotojų kooperaty
vuose jau yra gautos. Todėl 
valstiečiai turėtų pasiskubinti 
jas atsiimti, nes pabiurus ke
liams bus žymiai sunkiau tai 
padaryti.

Iš- Tarybų Sąjungos yra gau
ta ir tokių trąšų, kurios mūsų 
respublikoje pirmą kartą bus 
vartojamos. Valstiečiai su jo
mis dar nėra gerai susipažinę. 
Tuo reikalu agronomai turėtų 
rengti populiarias paskaitas, 
kuriose valstiečiai būtų supa
žindinami su naujomis trąšo
mis, jų vartojimo būdu ir kt.

Or.

Philadelphia, Pa.
“Laisvės” Piknikas Baltimo- 

rėje ir Bušai iŠ Philadelphijos
šį sekmadjenį, 25 dieną ge

gužės, įvyksta “Laisvės” pik
nikas Baltimorės apylinkėje — 
Liberty Park; toj pačioj vie
toj, kurioj įvyko pereitais me
tais.

Bušai iš Philadelphijos iš
eis iŠ sekančių vietų: nuo 
Liaudies Namo, 735 Fair
mount Ave. 7 vai. ryte; o iš 
South miesto dalies — 143 
Pierce St., 8 vai. ryte. Kaš
tuos tik $2.00 į abi puses ke
lionė.

Važiuos su šiais busais ir 
Lyros Choras. šiemet mūsų 
organizacijų neįvyksta jokio 
parengimo - pikniko, tad vi
siems yra gera proga vykti į 
šį svarbų rengiamą spaudos 
parėmimo pikniką.

Šį ketvirtadienį įvyksta vi
suotinas organizacijų susirin
kimas 735 Fairmount Ave., 8 
vai. vak., ant kurio suneškit 
Baltimorės įžangos platinimo 
tikietukus ir būtinai suneškit 
ir būtinai praneškit, kiek žmo
nių rengiasi važiuoti. 

grindinė blokados linija ei
na per Orknejo bei Farero 
salas ir Islandiją. Pietuose 
angių blokada atkerta Itali
ją nuo visų trijų išėjimų iš 
Viduržemio Jūros — Gibral
taro, Suezo kanalo ir Dar- 
danellu.v

Graikijos įtraukimas į ka
rą Anglijai suteikė galimu
mą blokadą Italijai padary
ki dar sėkmingesnę. Tarp 
I kitko, anglų karo laivyno ir 
aviacijos pajėgos, pasinau
dodamos graikų uostais ir 
aerodromais, o taip pat 
Maltos sala, faktiškai para- 
ližiuoja susisiekimą jūromis 

j tarp Italijos ir Libijos ir 
trukdo Italijai susisiekti su 
Albanija. Tokia padėtis at
siliepė visiems karo veiks
mams Šiaurės Afrikoje ir 
italų graikų fronte. Užėmus 
anglams kai kuriuos Libijos 
uostus (Bardiją, Tobruką, 
Derną, Bengazį), anglų ka
ro laivynui atsivėrė papildo
mi operaciniai galimumai.

Anglų karo laivyno x ir 
aviacijos pajėgos padaro 
rimtų nuostolių italų karo 
laivynui ir jo bazėms. Tokių 
smūgių tarpe, pavyzdžiui, 
.yra Taranto bombardavi
mas iš oro ir Genovos ap
šaudymas.

Vokiečių aviacijos pajė- 
gos, perkeltos į Viduržemio 
[jūrą, įvykdė eilę puolimų 
Maltoje ir taip pat mėgino 
bombarduoti Suezo kanalą. 
Tačiau jų pasirodymas tuo 
tarpu bendros strateginės 
padėties Viduržemio Jūros 
rytinėje dalyje nepakeitė. 
Tai padėčiai yra būdingas 
anglų karo laivyno viešpa
tavimas minėtame karo lau
ke.

Kariaujančių valstybių 
karo laivynų santykis yra 
maždaug toks.

Karo pradžioje Anglijos 
karo laivyne buvo 15 liniji
nių laivų. 1939 metų spalio 
mėnesį vieną jų — “Royal 
Oak” — vokiečių povande
ninis laivas nuskandino 
Skapa - Flou reide. Į karo 
laivyno sudėtį buvo įtraukti 
ar artimiausiu laiku bus į- 
traukti penki nauji “King 
George V” tipo linijiniai lai
vai.

1939 metų rugsėjo mėne
sį anglų karo laivyne buvo 
septyni lėktuvnešiai. Pačio
je karo pradžioje lėktuvnešį 
“Courageous” n uskandino 
priešo povandeninis laiyas. 
194Q metų balandžio mene
sį, karo veiksmų Skandina
vijoje metu, žuvo antras 
lėktuvnešis “Glories.” Iš še
šių statydinamų tos klasės 
vienetų keturi (“Uastries” 
tipo), kaip atrodo, jau per
duoti tarnybai.

Anglų karo laivyne karo 
pradžioje buvo 15 sunkiųjų 
kreiserių ir apie 50 lengvų
jų kreiserių. Per karo veiks
mus buvo netekta keturių 
lengvųjų kreiserių (įskai
tant ‘Southerppton,” nu
skendusį Viduržemio Jūroje 
per vokiečių smingančių jų 
bombonešių puolimą). Per 
paskutinius metus buvo tar
nybai perduota didesnė da
lis karo pradžioje statydin
tų 23 kreiserių.

1939 metų vasarą Anglija 
turėjo 185 minininkus. 35 to 
tipo laivų netekimas yra pa
pildytas nemažesniu kiekiu 
naujų laivų. Be to, 50 mini
ninkų buvo įsigyta iš Jung
tinių Valstijų.

Karo pradžioje anglų ka
ro laivyno sudėtyje buvo 54 
povandeniniai laivai, 21 po- 

J. Šmitienė.vandeninio laivo netekimas

buvo papildytas 18 naujų 
povandeninių laivų.

Tuo būdu dabar Anglijos 
karo laivyne veikia 19 lini
jinių laivų, 9—10 lėktuvne
šių, apie 80 sunkiųjų ir 
lengvųjų kreiserių, 230—240 
minininkų ir apie 50 povan
deniniu laivu. U u.

Britų imperijos karo lai
vyno pajėgos yra suskirsty
tos j tėvynės karo 'laivyną, 
veikiantį) Atlanto vandeny
ne ir Šiaurės jūroje, ir Vi
duržemio Jūros laivyną. To
limuosiuose Rytuose yra pa
lyginti nedaug karo laivų.

Vokietija į karą įstojo tu
rėdama savo karo laivyno 
sudėtyje du didelius liniji
nius laivus (“Šarnhorst” 
ir “Gneizenau”) ir tris ma
žus linijinius laivus (kišeni
nius), tris sunkiuosius ir še
šis lengvuosius kreiserius ir 
34 minininkus. Artimiausiu 
laiku bus perduoti tarnybai 
dar du linijiniai laivai 
(“Bismark” ir “Tirpic”). 
Vienas kišeninių linijinių 
laivų — “Admiral Graf 
Spee” — žuvo 1939 metų 
gruodžio mėnesį prie La 
Platos per mūšį su anglų 
kreiseriais. S k a ndinavijos 
karo veiksmų metu vokie
čiai neteko sunkiojo kreise
rio “Bliucher,” dviejų leng
vųjų kreiserių — “Karls
ruhe” ir “Kenigsberg”— ir 
ne mažiau kaip 13 mininin
kų. Pastarosios klasės laivų 
dabar tarnyboje yra apie 20 
vienetų.

Žymiai sunkiau nustatyti 
Vokietijos povendeninių lai
vų skaičių. Karo pradžioje 
Vokietija turėjo apie 70 į- 
vairių tipų povandeninių 
laivų. Nuskandintųjų po
vandeninių laivų skaičiaus 
tiek vokiečiai, tiek anglai 

PUIKUS PIKNIKAS
RENGIA LDS 3-čias APSKRITYS •

Sekmadienį 25 Cegužės—May
OLD CIDER MILL GROVE

186 VAUX HALL RD. (UNION CO.) VAUX HALL, N. J.

AIDO CHORUS OF BROOKLYN, N. Y.
• .. ........... PROGRAMOJE DALYVAUJA: ........ -... . ----------

Iš New Yorko ir kitur, Pulaski Skyway, paskui Route 29 (netoli Elizabetho) iki Union, N. J. Privažiavus Vaux Hall Rd., sukit po 
dešinei ir važiuokit iki 186 Vaux Hall Rd.

KELRODIS: Nuo Pennsylvania stoties, Newarke, paimkite Bus No. 10 su užrašu Maplewood ir važiuokite iki pat pikniko vietos. 
Taipgi galima Newarke paimti Springfield Ave. busą ir važiuoti iki Irvington Center. Čia išlipę, pereikite skersai gatvę ir ant Clinton 
Ave. paimkite Vaux Hall Rd., išlipę eikit pusę bloko iki parko.

Iš Elizabeth, N. J., paimkite No. 8 Bus iki Morris ir Bernard Avės. Union, N. J., ir eikite 5 blokus iki parko. Arba galima Eli- 
zabethe paimti Busus No. 49 ar 50 ir važiuoti iki Hillside Bank, Hillside, N. J., ir čia paimkite Bus No. 10, kuris nuveš iki pat parko.

Bangos Choras, Elizabeth, N. J.; Sietyno Choras, Newark, N. J., Aido Choras, Brook- • 
lyn, N. Y. Prakalbą pasakys J. Gasiūnas, “Teisos” Red. Gera Orkestrą Šokiams. •

neskelbia. Anglų spaudos ži
niomis, iki šiolei buvo nu
skandinta ne mažiau kaip 
70 povandeninių laivų, o 
amerikiečiu daviniais—apie 
50.

(Bus daugiau)

Youngstown, Ohio
įvairiausios Ži.nios 
4-

Lietuviu Literatūros Draugi
jos 90 kuopos piknikas įvyks 
gegužės 25 dieną pas Skirke
vičius ant ūkės. Prasidės 
12:30 vai. po pietų. Bus šo
kiams gera muzika — Victor 
Grinius orkestrą iš Thompson, 
Ohio.

Kviečiame visus Youngstow- 
no ir apylinkės lietuvius daly
vauti. Dalyvaukite seni ir jau
ni. Užtikriname, kad visi gra
žiai ir smagiai laiką praleisite. 
Galėsite gerai pasišokti ir su
sipažinti su kitų kolonijų lie
tuviais. Bus laimėjimai. įžan
ga visiems veltui.

Kelrodis: Iš Youngstowno 
važiuojant keliu 422, prava
žiavę Lincoln Parką už apie 
mylios sukite po kairei Lamar 
Ave. Biskį pavažiavę sukite po 
dešinei ir ten randasi pikniko 
vieta.

O Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 9 kuopos piknikas 
įvyks birželio 29 d. pas Skir
kevičius ant ūkės. Taipgi bus 
gera muzika šokiams.

Kuopos nariai ruoškimės 
gauti naujų narių piknike.

LDS 4-to Apskričio pikni
kas bendrai su Akrono LDS 
73 kuopa įvyks birželio 8 die
ną Talmadge, Ohio. Važiuoti 
reikia Route 532. Įžanga bus 
25 centai. Bet iš anksto per
kant tikieta, kaštuos tiktai 20 
centų. Prie įžangos bus duo
damos net keturios dovanos.

Visus kviečiam dalyvauti 
šiame piknike, žinote, kad 
LDS 73 kuopa visuomet gerai

pasirodo su parengimais.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 4-to Apskričio pusme
tinė konferencija ir piknikas 
įvyks liepos 13 dieną Youngs
town, Ohio, ant Skirkevičių 
ūkės. Bus vėliau pranešta kon
ferencijos vieta.

Youngstown iečiai rengiasi 
gerai priimti konferencijos de
legatus. Visos kuopos išrinkite 
delegatus. Renkasi po vieną 
delegatą nuo kiekvienų dešim
ties narių ir po vieną nuo kuo
pos.

Gal dar suspės LDS 4-tas 
Apskritys iki liepos 13 dienos 
išleisti special} “Tiesos” nume
rį paskleidimui tarpe šios

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

GREEN STAR BAR & GRILL
. NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.
, ___ ______ ■ - - - - - - - ■ - - i ------------- - ■ ■ ■ - -........ --------------------

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

apylinkės lietuvių, kurie dar 
nėra LDS nariai, kad supažin
dinti juos su šia garbinga or
ganizacija.

LLD 90 kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimą, kuriame buvo 
kalbama apie surengimą pik
niko “Laisvės” ir “Vilnies” 
naudai. Galutinas šio klausimo 
išrišimas palikta kitam kuopos 
susirinkimui. Buvo komisijos 
raportas apie pikniką, kuris į- 
vyks geg. 25 dieną. Visi ruo
šiasi piknike dalyvauti.

Frajik J. Madison.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

; LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka- ; 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770
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Lietuvos Sostinė Vilnius iš 
Paviršiaus

(Pabaiga)
Vilniaus gatvių vardai, tarytum, netu

ri kito tikslo, kaip mistiškai nuteikti 
kiekvieną praeivį. Bernardinų, pranciš
konų, jėzuitų, švento Mikalojaus, švento 
Jackaus gatvė. Bet štai, tu r būt, kažkam 
nusibodo skaičiuoti “šventųjų” vardus ir 
todėl lentelėj užrašyta, jog tai “visų 
šventųjų gatvė.” Tačiau kokie jie bebūtų 
šventi tie “visi šventieji,” jie, matyt, nė
ra laisvi nuo žemiškų griekų ir įvairių 
kūno pagundų. Toliau pagaliau gatvė pa
vadinama “Šventosios dvasios” vardu.

Taika ir ramybė nesuskaitomose Vil
niaus bažnyčiose. Kada tikrieji smetoniš
kai krikščioniški katalikai įėjo <į Vilnių, 
bažnyčiose kasdien įvykdavo eilinės peš
tynės, o jau sekmadieniais ten buvo su- 
ruošiami tikri mūšiai su pagaliais ar net 
su peiliais.

Dabar gi ramiausiai sau klūpo ant auš
ros vartų purvino grindinio būrelio elgetų 
ir davatkų. Kas nori nusiima kepures, 
kas nori eina kepurėtas. Nereikia vartuo
se statyti policininko, kuris daužytų nuo 
galvos kepurę tam, kas netiki šventos pa
nelės stebuklams.

Užsuk bažnyčion—kuriam nors kampe 
zirzia sau, tarsi musė rudenį, pamaldus 
žmogelis, nuo sienų ramiai žiūri grafų 
Tiškevičių, Sapiehų, Pacų portretai ar 
biustai. Niekam nerūpi dargi tos gausios 
paminklinės lentos, kuriose įrašyta, jog 
toks ir toks leitenantas ar seržantas “žu
vo Kijevo ar Smolensko žemėj.” Ką gi: 
taip jam ir reikėjo: nieks juk jo nekvie
tė eiti į tarybinę žemę. Visus neprašytus 
svečius tarybiniai žmonės šitaip sutikda
vo ir ateity sutiks.

Sudėtingas, per amžius ištobulintas, 
Vilniaus bažnytinis aparatas. Pav., Ber
nardinų bažnyčioj yra taip vadinamieji 
kristaus laiptai, kur kiekviename laipte 
yra tam tikras stikliukas'. Maldininkai 
keliais eina per tuos laiptus, pila ašaras 
ir pinigus į čia pat pastatytas “karbon- 
kes.”

Viskas rūpestingai ir tobulai padaryta. 
'Netoli minimos bažnyčios; sutikau 

smaila žilstelėjusia barzdele pilietį, kurį 
kartą jau buvau sutikęs vienam senam 
knygyne. Jis užkalbino mane kaip pažįs
tamą, sakėsi esąs dailininkas, dvejus me
tus vaikščiojęs be pastovaus darbo, bet 
jau pagaliau dabar galėsiąs dirbti pagal 
savo profesiją.

—Che, che,—sausai nusijuokė jis,—ma
tai, obywatelu (pilieti), tas bokštuotas, 
kryžiuotas,—rodo jis į bažnyčias.—Bet
reikėjo prieš metus-kitus atvažiuoti—bū
davo, kunigai; ir vienuoliai jak kruki 
czarne plofadrują (kaip juodvarniai siau-

čia). Darmozjady! (dykaduoniai) su ne
apykanta pridūrė jis. Ir kiek palaukęs 
tęsė:

— Be jų kontrolės žmogus nei gimti, 
nei gyventi, nei mirti negalėjo. Pusė 
miesto jiems priklausė. Paskutiniais me
tais kiekvieną iškabą ar net pliažus reik
davo šventinti ir pinigus mokėti. Vilnius 
—tai Ispanija miniatiūroj, obywatelu. 
Gaila tik, kad pas mus ispanų nėra... 
Dabar te pluskwy odwieczne (amžių bla
kės) kiekvienam plyšy tupi ir sunku jas 
iškrapštyti.

Toliau jis papasakojo buvusio ilgame
čio Bernardinų klebono kunigo Miknevi- 
čiaus būdingą istoriją. Tas klebonas pra
dėjo savo dvasinę karjerą tuo, kad apga
vo savo mirštantį globėją: rašydamas 
jam testamentą, turtus užrašė ne tam, 
kam mirštantysis pageidavo, bet pačiam 
sau. Toliau kunigo namai ir kapitalai 
bankuose kasmet auko. Net vyskupą Jal- 
bžykovskį pavydas paėmė: jis įsakė kun. 
Miknevičiui dalį turtų perduoti... vys
kupijai. Ilgai sielvartavo “nuskriaustas” 
klebonas, kol pagaliau jis buvo rastas pa-

• sikoręš ant stulos švento Jono bažnyčios 
zakristijoj...'

— Visi jie vienas į kitą panašūs, — pa
aiškino mano palydovas. Po to jis primi- 

i nė garsiąją Vilniaus “kalvariją,” kur iš 
viso krašto kiekvieną vasarą, plaukia 
maldininkai kristaus kelių vaikščioji, pi
nigų į kunigų kišenes pilti.

—•. Trudna rada (sunkus reikalas), 
obywatelu, su tais mulkintojais,—pesi
mistiškai pridūrė jis.—Jie šimtus metų 
mokėsi jėzuitiškoj mokykloj, jie gudrūs, 
moką taikytis prie kiekvieno oro. Dabar 
jie "vaidina pavargėlius ir nuskriaustuo
sius. Jų dėmesys pakrypo ten, kur ma
žiausia dar yra pasiekusi kultūros švie- * 
sa—į kaimą. Kur buvo vienas kunigas, 
dabar ten sėdi trys. Jie aplanko valstie- 
i«Jų namus, patikrina kiekvieno sąžinę, 
oni laza z butami w duszę czleka (su ba
tais lipa į žmogaus sielą).

Ir jo akys sublizgo rūsčia ugnele.
Tikrai paskui teko sužinoti, kad, pav., 

Didžiuosiuose ir Mažuosiuose Šalčinin
kuose anksčiau buvo po vieną kunigą, da
bar ten yra po—tris. Ir jie, sako, nesė
di rankų sudėję ...

:j: * *

Bet ar vien šitokį sunkų įspūdį išsive
ži iš Vilniaus? Ne. Vilnius yra tarybinis 
miestas, ten kuriasi naujas, socialistinis 
gyvenimas, senas pasaulis nors ir neno
rom, nors ir pamažu, bet užleidžia vie
tą naujai santvarkai, naujiems žmo
nėms. Bet apie tai reikia atskirai kalbėti.

A. Maginskas.

nu šuoliu atsidūriau ant sai- 
dvoko!... O paskui, tarytum 
“Kepurinę” šokdamas, atšo
kavau čionai... — liūdnai 
baigą Dūdaitis, jieškodamas 
šiltos užuojautos pas Šaipo
ką.

Ištiktųjų, Šaipokui Dū- 
daičio labiau pagailo, negu 
ano avino, bandžiusio akme- 
ną skelti!...

šaipokas.

Rochester, N. Y.
Tai ir vėl prasidėjo pikni

ku sezonas. Gedimino Draugi
ja jau turėjo savo didelį, pa
sekmingą pikniką; girdėjau, 
kad ir kitos organizacijos ren
giasi prie panašių vasarinių 
parengimų. Patartina, kad 
mūsų pažangiosios organizaci
jos šią vasarą suruoštų šaunų 
pikniką darbininkiškos spau
dos naudai. Beveik visose lie
tuvių kolonijose yra taip da
roma kožną vasarą, tai ir ro- 
chesteriečiams nepritinka pa
silikti storžieviais, šykštuoliais.

Kalbant apie parengimus, 
prisieina keliais žodžiais išsi
reikšti ir apie mūsų miesto 
biznierius. Per keliolika me
tų besitrindamas tarp lietuvių 
patėmijau, kad biznieriai pa
siskirstę j tris rūšis. Viena da
lis lietuvių biznierių, nežiū
rint jų skirtingų politinių įsi
tikinimų ir ekonominių sąlygų, 
remia visus lietuvius; nesvar
bu, kokios pakraipos lietuviai 
suruošia pikniką arba kitą ko
kį pažmonį, tie biznieriai vi
suomet, jeigu negali dalyvauti 
ant parengimo ypatiškai, tai 
paukoja ką nors, o jei atsilan
ko ant parengimo, tai prieš 
visus dalyvius pasirodo biznie
riškai! Tie mūsų biznieriai už
sitarnauja visų lietuvių simpa
tijos ir parėmimo jų biznio 
įstaigų; o tokių biznierių pas

mus. yra tiek, kad gali visų 
lietuvių kasdieninius reikalus 
aptarnauti ir patenkinti.

Todėl atgaivinkim seną 
obalsį: “Savas pas savą!” Ki
ta dalis biznierių yra ta, kurie 
retkarčiais šiek tiek paremia 
tiktai nekurtas grupes bei or
ganizacijas. Tie biznieriai, ži
noma, gali tiktai to paties ti
kėtis ir nuo lietuvių visuome
nės.

Dar yra vienas kitas stam
bus biznierius, kurie ištikrųjų 
nieko neparemia, o nekuriem 
lietuviam net bando koją pa
kišti, tačiau jie smarkiai pyks
ta ant tų lietuvių, kurie jų 
įstaigų nelanko ir jų biznių 
neremia.

Mūsų vienas pavyzdingai 
rimtas jaunuolis, G. Vaitas, iš
eina į Dėdės Šamo armiją. 
Penktadienio vakare, 23 die
ną gegužės, Gedimino Drau
gija, kurioje drg. Vaitas nuo
širdžiai darbavosi, rengia jam 
išleistuvių vakarą. Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti.

Derglis.

Draugo V. Andrulio 
Prakalbę Maršrutas
Draugas V. Andrulis, “Vil

nies” redaktorius kalbės seka
mose vietose:

Philadelphia, penktadienį, 
gegužės 23 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių Name, 735 Fairmount 
Avenue.

Baltimore, nedėliojo, gegu
žės 25 dieną, Liberty Parke, 
“Laisvės” metiniame piknike 
kalbės dd. V. Andrulis ir J. 
Siūrba.

Pittsburgh, pirmadienį, ge
gužės 26 d., 7 :30 vai. vakare, 
LDS 160 kp. name, 1320 Med
ley Street.

McKees Rocks, antradienį, 
gegužės 27 d., 7 :30 vai. vak. f

Lietuvių Svetainėje, 424 Lo-

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS) ‘

ŠYPSENOS
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

arba, teisingiau—nuo gra- 
boriaus.

—Nuo to, ką “Gyvenimo 
saulėleidį” parašė?

—Ne; pas jį kitą syk... 
Buvau pas tą, žinai, kurs 
stačius plaukus nešioja. Nu
ėjau palei jo įstaigos turis 
ir pradėjau vaikščioti, žinai, 
up and down. Vaikščiojau 
veik ištisą valandą. Grabo- 
rius turbūt tatai pastebėjo, 
nes išėjo tarpduriu ir pro 
viršų akinių pradėjo akimis 
mane sekioti. Paskui, pra
šneko: “Gal- kas tamstos 
šeimoj mirė, esi susikiųm- 
timo valandoj—prašau į vi
dų!” Kad nepasirodyti bai
liu, aš jam pareiškiau: “Aš 
prie visko esu prisirengęs! 
Aš mirsiu už tėvynę! Mir
tis man nebaisi!” Jis, mato
mai, manęs nesuprato ir 
sako:—“Tamsta pats sau 
jieškai graboriaus? Esi nu
sprendęs rezignuoti iš gy
vųjų tarpo?” Iš džiaugsmo 
ar baimės jis į mane taip 
garsiai kalbėjo — nežinau, 
bet pro šalį ėjęs “Laisvės” 
reporteris išgirdo ir prie 
mane prilipo kaip smala. 
Duok jam, esą, savo vardą, 
pavardę, adresą ir t. t., ir

t. t. “Atsitrauk,” sakau jam, 
“ba žarnas tau ištąsysiu!” 
O jis vis klausimus man sta
to. Jau būčiau jam drožęs, 
ale prie graboriaus sustojo 
policijos vežimėlis ir grabo- 
rius kaž-ką policistui pasa
kojo. Atrodė,-kad daromas 
suokalbis prieš mane; todėl 
nieko nelaukęs, padidintais 
žingsniais, leidausi už kam
po, o iš ten—už kito ir dar 
kito, kol, pagalios, priėjau 
lietuvišką saliūną ir įsmu
kau vidun...

—Bet, Dūdaiti, tu vis dar 
nepasakei, kaip tavo lūpa 
pastorėjo ir nosis pasisuko! 
— smalsumo apimtas, klau
sia Šaipokas.

—Nebūk ir tu kaip anas 
“Laisvės”, reporteris!—kar
štokai Dūdaitis pastebėjo.— 
Duok progą man užbaigti 
atpasakoti visą dalyką, tai 
ir sužinosi. Kaip įsmukau 
saliūnan, tai, žinai, pirmiau
siai bėgau į toiletą. Išėjęs 
iš toileto, prislinkau prie 
galo baro, kur stovėjo duo
na su silkėmis ir kitokiais 
užkandžiais, ir pradėjau už- 
kandinėti lyginai taip, kaip 
ten buvę gėrimo sporto mė
gėjai: paėmiau du kriaukš- 
lu duonos, tris šmotus sil
kės su ikrais, užsikrėčiau

garsvyčių ir valgau... Už 
baro stovėjęs vietos savi
ninkas, kalakutišku išdidu
mu priėjo artyn manęs, ir 
garsiai suburbuliavo: “Val
gis pas mane tik kostume- 
riams!” Aš supratau, ką 
tas reiškia, ir, pasitraukęs 
nuo bliūdo, pradėjau jį per- 
tikrinėti: “Gerbiamas tau
tieti,” sakau jam, “aš ne 
gert atėjau!” O jis man: 
“Prisiėst atėjai? — Eik į 
restauraną!” Aš rimtai jam 
pradėjau aiškinti: “Aš no
riu įspėti,” sakau, “kad tam
sta atitaisytum klaidą!” 
Kostumeriai ėmė juoktis, o 
jis iš piktumo pajuodo ir 
nuėjęs kampan pradėjo kaž
ko ieškoti. Gi vienas ten 
buvusių, išsiėmęs popierą ir 
paišiuką, žiūri į mane ir vis 
ką tai rašo. Tuoj pamačiau, 
kad tai buvo tas pats velnio 
yaikas, kurs ties graboriaus 
durimis man klausimus sta
tė. Pripuolęs, ištraukiau 
iš jo rankų popierą, suplė
šiau ir ją numečiau! O jis, 
prakeiktas, iš kišenęs išsi
traukė kitą, ir vėl braižo... 
To jau užteko: smogbęlėjau 
jam krūtinėn, kad net į ki
tą žmogų atsimušė! O jis 
man prišokęs znegt! pano- 
sin. Susikibom. Būčiau iš jo 
čiapsuį padaręs, jęigu ne sa
vininkas su guminiu vamzd
žiu... Tik pajutau, rodos, 
žaibas mane trenkė, ir vie

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
ihodernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis Kūsite patenkinti.

s a

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius. ♦ ____ 1-------------------- -—----------—

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių,. Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

sA J**,#, m; .* «!**»<

Išvažiavę pasivažinčt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankletų.

STEAMBOAT INN
SMI STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

. Telephone Great Neck 1546 ’

cust Street.
CIevelande, kalbės' susirin

kime, gegužės 28 d., 7 :30 vai. 
vak., Lietuvių Svetainėj, 920 
E. 79th St.

Visus “Laisvės” skaitytojus 
prašome lankytis į šias prakal
bas ir apie tai pranešti jūsų 
pažįstamiems.

(121—123)

Bolivija Suinteresuota Vo
kietijos Karo Žygiais

La Paz, Bolivia. — Boli
vijoj numato, kad Jungtinės 
Valstijos jau greitai bus ofi
cialiai kare sū Vokietija, 
Italija ir Japonija. Bolivijos 
karinis štabas susiinteresa- 
vęs vokiečių karo žygiais.

Hitleris Traukia Ispaniją 
Karan prieš Angliją

Washington. — Amerikos 
valdiški? rateliai įsitikinę, 
kad Hitleris pagal 1938 me
tų sutartį su Ispanijos fa
šistais, traukia tą šalį ka-l 
Iran prieš Angliją. Vokieti
jos ir Ispanijos jėgos tai
komos prieš Gibraltarą.

Washington. — Franci jos 
atstovas Gaston Henry-Ha
ye, pagal savo valdžios rei
kalavimą, įteikė Jungtinių 
Valstijų valdžiai protestą 
prieš perėmimą Francijos 
laivų, kurie buvo Amerikos 
prieplaukose.

London. — Lenkijos val
džios galva generolas V. Si
korski sugrįžo į Londoną po 
“tripo” Kanadoje ir Jungti
nėse Valstijose. Lenkijos 
ponų valdžią laiko Anglija 
savo kišenėje, ją šeria ir jai 
organizuoja armiją.

Rains, S. C.—Du armijos 
bombanešiai susikūlė ore ir 
nelaimėje žuvo keturi kari
ninkai.
H--------------------- ------a

BROOKLYN 

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

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

Kainos Prieinamos 
949-959 Willoughby Ave. 

Tel.: STagg 2-8842
į-----------------------------------------M----0

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi 

Laukiame Jūsų^ Užsakymo 
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietam^, vestuvėms 
ir parems

THE BAKE*r
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

• UNION LABEL

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

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

“LAISVES” NALDAI

PIKNIKAI
Prašome pasižymėti, kad dienraščio 

“Laisvės” naudai didieji piknikai 
įvyks:

BALTIMORE, MD. 25
LIBERTY PARK
Foster & Moffet Avės.

MAYNARD, MASS. 4
VOSE PAVILION PARK

BROOKLYN, N. Y. -jy 6
KLAšęiAUS CLINTON PARK
Betts & Maspcth Avenues, Maspeth, N. Y.

PHILADELPHIA llXS’ 31
MIKOLAIČIO PARKE,

EDDINGTON, PA.
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DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Gegužės^ 25 d. 16 vai. ryte 
Detroito Lietuvių Kliubo susi
rinkimas savo name, 9236 
Cardoni. Visus narius kviečia 
dalyvauti.

Gegužės 25 d. 1 vai. po pie
tų Lietuvių Moterų Draugiško 
Kliubo susirinkimas Latožo 
svetainėj, 1035 Caniff. Visos 
narės privalo dalyvauti.

t ■ -

Lietuviu Literatūros Draugi
jos 10 Apskritys ir LDS 11 
Apskritys rengia puikią vaka
rienę šeštadienj, gegužės 31 d. 
7 vai. vakare, tuojau po Ap
skričio konferencijos. Įvyks 
4097 Porter St.

cija prasidės 1 vai. po pietų., o 
LDS 11 Apskričio konferenci
ja prasidės 10 vai. ryte, 4097 
Porter St., Detroit, Mich. Sve
tainė randasi ant antrų lubų 
arti kampo Scotten Avė. Ka
dangi įvyksta šventė penkta
dienį, tai nėra jokios bėdos 
delegatam atvykti į konferen
ciją.

Birželio 1 d. nuo 12 vai. 
diena Detroito Pilietinimo 
Kliubas rengia pirmą pikniką 
Beechnut Grove darže ant 
Middel Beit Bd. Įžanga tik 
25 centai.

Aplankykime Julių Tačelį
Draugas Julius Tačelis jau 

dveji metai randasi Herman 
Kiefer ligoninėj arti Blane St. 
ir Hamilton Avė. Draugas Ta- 
čęlis sveikas būdamas buvo 
nuoširdus rėmėjas darbininkiš
kų reikalų, todėl vertas drau
giškos paguodos nuo mūsų. 
Jis gerai žinomas barzdaskutis 
eastsidiečiam žmonėm.

i

Atyda LLD 10 Apskričio 
/ Kuopoms

Jau galutinai viskas yra pri
rengta dėl LLD 10 Apskričio 
konferencijos per LLD Ap
skričio valdybą, bet nežinia 
kodėl tūlų kuopų draugai taip 
ilgai laukia ir neduoda atsa
kymo nuo savo kuopų ar turi 
išyinkę delegatus ir neprisiun- 
čia statistikos lakštų Apskri
čio sekr. Tas labai trukdo dar
bą ir ant užbaigos taip daug 
darbo sudaro sekretoriui, 
jog esti sunku
ir raportai būna nesutvarkyti.

Todėl, draugai ir draugės, 
kurie esate valdybose LLD ir 
LDS kuopų, malonėsite tuojau 
pranešti, kas ir keli yra iš
rinkti delegatais į suvažiavi
mą ir tuojau prisiųgkitc at
skaitą kuopų stovio už 1940 
metus.

LLD 10 Apskričio konferen

išvengti klaidų I Fordas

Darbi,ninku Kovos
Fordo darbininkai paskuti

niu laiku sparčiai pradėjo 
veikti, veik kasdieną lokalai 
laikė susirinkimus įvairiose 

! miesto dalyse, % ir didžiausią 
masinę demonstraciją turėjo 
sušaukę ant Cadillac Sq. pir
madienio vakare, šis d^’bas 

i pašvęstas dėl didesnio vienin
gumo, kad geg. 21 d. būtų pa- 

■ sėkminga ir kad darbininkai 
turi laimėti tą, ko didžiuma 
pageidauja. Visą darbą šimtu 
nuošimčių dirba UAW CIO 
lokalų nariai. Mes pilnai įsiti
kinę, kad Fordo kompanija 
bus įrašyta į “Amerikos Pri- 
gulmybę.” Nes iki šio laiko vis 

buvo “neprigulmin-
gas.”

norės. Bet tas skymas jiems 
nevyksta ir darbininkai orga
nizuoti šimtu nuošimčių, tą jų 
skymą supranta ir ,visai be 
baimės buvo pasirengę eiti į 
streiką. Bet ponai pamatė, 
kad atidėliojimas derybų dar 
vis daugiau pykina darbinin
kus, nes Flinto darbininkai 
parodė savo vieningumą ir bu
vo paskelbę streiką. Bet kom
panija ir derybų komitetas pa
matė, kad darbininkai baikų 
nedaro, tad skubiai griebėsi 
prie užbaigos streiko. Kaip ro
dosi, Flinto, taip pat Detroi
to, darbininkai tos kompanijos 
derybų problemą užbaigė, ir 
laimėjo visus stambiausius rei
kalavimus.

Kada pasidairai po platų 
Detroitą, tai randasi dikčiai 
streikų visokių pramonių ir 
dirbtuvių. Tik gaila, kad dėl 
laiko stokos sužinoti priežastis 
streikų ir kokie darbininkų 
reikalavimai, negalima. Mūsų 
draugai lietuviai, kurie turi ži
nių, neturėtų pamiršti ir pa
rašyti į spaudą.

Aido Choras Ima Vakacijas
.Atsiėjo sužinoti, kad nuo 

gegužės 18 d. Detroito Aido 
Choras nusitarė pradėti vasa
rines vakacijas; pertrauks pa
mokas ir per trejetą mėnesių 
bus laisvai iki pabaigos vasa
ros, kol vėT atnaujins savo 
darbą. Manau, kad jaunimas 
pailsėjęs vėl stos -prie darbo 
dar su geresne energija ir su 
daugiau spėkų sekamam sezo
nui. Geros jums kloties, jau
nuoliai ir draugai!

Alvinas.

Jersey City, N. J.
Lietuvių Tarpe

Nors tai suvėluotai, bet ge
riau, negu nieko. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo narė 
M. Zagrackiūtė parvyko iš li- 
gonbučio tūlas laikas tam at
gal, sveika, linksma, ir sakosi, 
pilnai gerai jaučiasi. Andrus- 
kevičius irgi parvyko iš ligon- 
bučio, bet dar vis dirbti nega
li, gydosi namie.

Pabaigoje balandžio mėne
sio Paršelienė suruošė netikė
tai “parę” dėlei Gražienės. 
Gražienė netikėtai užklupta, 
susijaudino. Moterys pasilinks
minusios, pasikalbėjusios, pa
linkėjusios gerų laimių del 
Gražienės, išsiskirstė.

Įsigiję tikietus iš kalno, turė
site progą laimėti piniginę do
vaną. Tikietus galite gauti pas 
A. Matulevičių.

“Laisvės” pikniko, kuris į- 
vyks Maynard, Mass., 4-tą d. 
liepos prisiųsti platinimui ti- 
kietai baigiami parduoti. Nėra 
vargo ii* žmonės su noru juos 
perka.

Nesinori per spaudą šis 
klausimas kelti, tačiau reikia 
pasakyti, kad reikalingas ALD 
LD 16-tos kuopos susirinki
mas. Yra narių, kurie nori pa- 
simokėti mokestis už šiuos 
metus. Tačiau susirinkimo nė
ra ir jeigu toliau taip bus, tai 
kuopa pakriks ir visa kaltė 
tuomet puls ant kuopos vei
kėjų.

General Motors Kompa.nija
Kadangi General Motors 

kompanija turi didelius val
džios užsakymus karinių reik
menų, todėl pas juos buvo pil
na viltis, kad darbininkai ne
galės išeiti į streiką ir jie ga
lės mulkinti darbininkus kaip

Iraqo Kare Nieko Naujo
Cairo. — Anglai praneša, 

kad jie užėmė kelias stotis 
Iraqo policijos į pietus nuo 
Basros prieplaukos. Bet ab- 
elnai tai nebuo jokių svar
bių permainų kare tarp an
glų ir iraqieciu.

Karolio Markso Jaunystes Metai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kalavo, kad jis pasilsėtų. 
Apie tai Marksas rašo tė

10 d. gegužes apsivedė če- 
paičiūtė su svetimtaučiu. Ves
tuves buvo pobažnytinėj sve
tainėj. Svečių buvo gražus bū
rys, kurie baigė vestuves sek
madienį gegužės 11 d.

J. Kreivėnas susiprašęs sa
vus draugus, gimines, irgi tu
rėjo pokyliuką, trečią dieną 
gegužės. Bet drg. Kreivėnas, 
kaipo “Vilnies” patrijotas, tu
rėjo nepamiršti parinkti kele
tą dolerių aukų pasveikinimui 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mo, kuris įvyko gegužės 11 d. 
Tačiau, jeigu jau taip dalykai 
praleista, niekur nepaminėta, 
tai ne tik J. Kreivėno kaitė, 
bet kaltė visų progresyvių lie
tuvių už apsileidimą.

Well, įvairių pasilinksmini
mų įvyksta ir mūsų mieste lie
tuvių tarpe. Tačiau, kad besi
linksminant bent kas prisimin
tų apie įvairius darbininkų 
reikalus, sumestų dolerį kitą 
pagal išgalės parėmimui dar
bininkiškos spaudos, tai retas 
atsitikimas. Kodėl taip ? Atsa
kymą rasime ir manau nekly- 
siu pasakęs, kad pasenę esa
me, pamirštame tą užduotį, 
trūksta ūpo, pasišventimo, no
ro, bent ką tokio paminėti. Pa
senę užrišam drūčiau savus ki- 
šenius, skūpesni daromės. Tai 
ir bus pati svarbiausia prie
žastis mūsų apsileidimo.

Gegužės 13-tą įvyko miesto 
administracijos rinkimai. Visi 
seni dėmokratų viršininkai iš
rinkti, gavę daugiau, negu po 
šimtą tūkstančių balsų kiek
vienas. Gi republikonai tik 
daugiau negu po 13-ką tūks
tančių balsų tegavo.

K. Biuras.

Anglai Laimi Ties Tobruku, 
Vokiečiai Ties Šokimu

Cairo, Egiptas. — Anglai 
teigia, kad jie atėmė iš vo- 
kiečių-italų kelis stiprius

punktus aplink Tobruką, 
Libijoj.

Vokiečiai ir italai šiek 
tiek pažengė pirmyn prieš 
anglus Solumo srityje, Eg
ipte.

V okiečių orlaiviai bom
bardavo anglų Suezo kana
lą, bet mažai nuostolių te
padarė, kaip teigia anglai.

‘ Penktu puslapi*

tuviškus šokius. Tai bus iškilmingas 
atidarymas Lietuvių Parko Vasa
ros Sezonui 1941 m. Kviečiame vi
suomenę dalyvauti ,tuom pačiu sy
kiu paremsite Lietuvių Parką. — 
Gudeliškis. (121-123)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadieni, geg. 25 d. i “Laisvės” 

pikniką išeis busai iš sekančių vie
tų: 785 Fairmount Ave., 7 vai. ryto. 
Iš South Miesto dalies, 143 Pierce 
St., 8 vai. ryto. Kaina $2.00 i abi 
puses. (120-123)

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
Watcrburio Lietuvių Parko Ben

drovės metinis piknikas jvyks 25 d. 
geg,, Lietuvių Parke, už Lakewood 
Ežero. Pradžia 1:30 vai. po pietų. 
Įžanga 20c. Merrymakers Orkestrą 
gros šokiams, amerikoniškus ir lie-

HARTFORD. CONN.
Lietuvių Ūkesų Kliubas ruošia me

tinį pikniką, geg. 25 d., Liet. Sąryšio 
Darže, 24 Station Glastonbury Rd., 
E. Hartforde. Pradžia 12 vai. dieną. 
Žinote iš praeities, kad kliubas pa- 
tenkydavo jumis su išvažiavimais. Šį 
sykį būsite geriau patenkinti, kadan
gi gros Karolių Orkestrą. Valgiai ir 
gėrimai bus geriausios rūšies. Kvie
čią Rengėjai. — Busas išeis 1:30 v. 
po pietų nuo Kliubo Svet., 227 Law
rence St. (120-122)

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir 

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės 
Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai 

Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Ciepų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

DR. LOUIS ZINS
(30 Metų Privačios ir Ligoninių Praktikos)

110 East 16 St., N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving Pi.

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

*
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Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone ' 
EVergreen 4-6485

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

■
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vui:
“Vienas gydytojas patarė 

man išvažiuoti į kaimą, ir 
štai aš pirmą kartą išvažia
vau už to milžiniško miesto 
vartų Stralovo link.” '

Bet ir čia, tolimam žvejų 
kaimelyje, jis dirba. “Ligos 
metu,.— rašo jis tėvui, — 
aš susipažinau su Hegeliu, 
nuo pradžios iki galo, kartu 
su jo mokinių dauguma.”

1838 metų gegužės 10 die
ną mirė Markso tėvas. Tai 
buvo jam milžiniškas smū
gis.

1841 m. Karolis Marksas 
puikiai apgynė savo daktaro 
disertaciją ir gavo filosofi
jos daktaro diplomą. Tą di
sertaciją jis rašė, 2 metus, 
perskaitė kaupą knygų. Jos 
rankraštį sudaro 10 sąsiu
vinių; šeši — pati disertaci
ja, o keturi — pastabos.

Jau šis ankstyvas jo dar
bas sako apie jo revoliucinę 
nuotaiką.

Baigęs u n i v e r s i t e tą, 
Marksas norėjo s k a i tyti 
paskaitas Bono universitete. 
“Bet reakcinė vyriausybės 
politika... privertė Marksą 
atsisakyti nuo m o kslinės 
karjeros,” — rašė Leninas. 
Jis aistringai griebėsi poli
tikos. Marksas išvažiuoja į 
Kelną, kur dirba “Reino 
laikrašty” iš pradžių ben
dradarbiu, o paskui redak
torium.

24 metų redaktorius ko
vojo su baudžiauninkiška 
Prūsija, prieš dvarininkiją 
ir karaliaus valdžią. Jo laik
raštis reikalavo demokrati
nių teisių. Bet laikraštį 
1843 metų kovo mėn. visai 
uždarė.

1843 metų spalių mėn. 
Marksas su žmona Ženi fon

Vestfalen apleidžia Vokieti
ją. Jis važiuoja į Paryžių 
kartu su Arnoldu Ruge leis
ti žurnalą “Vokiečių - fran- 
cūzų kasmetinis.” Be to, 
nagrinėja francūzų socialis
tų veikalus, XVIII amžiaus 
buržuazinės revoliucijos is
toriją. Jis skaito naujas fi
losofo - materialisto Feier- 
bacho knygas.

Savo veikale ‘tApie Hė
gelio teisės filosofijos kriti
ką” Marksas išreiškia di
džiąją mintį: jėga, kuri į- 
vykdys pagrindinę socialinę 
revoliuciją, yra proletaria
tas.

Marksas tampa proletari
niu revoliucionierium ir pa
sišvenčia darbui už moksli
nio komunizmo teorijos su
kūrimą.

Sunku nustatyti, kada pa
sibaigė Markso jaunystė ir 
prasidėjo jo subrendimo 
metai. Būdamas dvidešim
ties metų, būdamas Berlyne 
studentu, jis vadovauja dak
tarų kliubui. Būdamas dvi
dešimties trijų metų jis jau 
filosofijos daktaras, dar po 
metų — žymiausias revoliu
cinis publicistas ir “Reino 
laikraščio”- redaktorius.

1844 m. Paryžiuje Mark
sas susipažino su Engelsu. 
Jie praleido drauge 10 die
nų. “Nuo to laiko, kai mes 
išsiskyrėm, — raš,ė po mė
nesio F. Engelsas savo 
draugui, — aš nei karto ne
buvau taip gerai nusiteikęs 
ir nesijaučiau tokio laipsnio 
žmogumi, kaip tų dešimties 
dienų bėgyje, kurias pralei
dau pas tave.”

Jie tapo draugais, surado 
bendrą kalbą ir bendrus sie
kimus.

Drauge jie plačiai iškriti
kavo Hėgelio idealizmą ir 
pusėtiną Feierbacho mate
rializmą. Marksas ir Engel

sas dirbo ir kovojo drauge, 
drauge kūrė proletariatui 
viską nugalintį teoretinį 
ginklą. Jie surado proleta
riate jėgą, galinčią ne tik 
sunaikinti buržuazijos kla
sę, bet ir pastatyti savo 
valdžią — proletriato dikta
tūrą, suburti socializmą.

• • ” •""

Genialaus mąstytojo, ug
ningo r e v o liucionieriaus, 
proletariato vado Karolio 
Markso gyvenimo nagrinė
jimas tarybų jaunimui labai 
pamokantis. Iš jo, didžiojo 
mūsų mokytojo, jaunimas 
turi perimti puikias savy
bes — meilę liaudžiai, pasi
ruošimą kovoti už jos reika
lus, beribę ištikimybę komu
nizmo idėjai. Iš Markso rei
kia mokytis amžino žinių 
siekimo, žmonijos sutaupy
tos kultūros aprėpimo, ne
palaužiamos valios siekiant 
tikslo, didvyriškumo kovoje 
už darbo žmonių laimę.

Marksas jaunystėje išauk
lėjo savyje darbo, knygos, 
rimto mokslo meilę. Tapti 
tokiais, kaip Marksas, En
gelsas, Leninas ir Stalinas, 

jaunojo socialistinės tė
vynės žmogaus svajonė.

Mūsų gero draugo, “Lais
vės” skaitytojo ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo na
rio drg. Daugėlos vyresnysis 
sūnus apsivedė. Apsivedė nie
kam nežinant, ir tik parėjęs 
namo, tėvam pasakė, kad tai 
jo moteris, o tėvų marti.- Tė
vas ir abu sūnai priklauso prie 
LDS 133 kuopos. K. Biuras 
linki jauną jai porai gero ir 
laimingo šeimyniško gyveni
mo. Bet ateityje nepamiršti ir 
savo jauną moterį prirašyti 
prie LDS 133 kuopos.

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pele
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

Taipgi aš
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata .............   60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygele aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stes—25c. . Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimai^ 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Open Day and Night

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

Managed by

RHEA TEITELBAUM
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LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

I

BALTIMORE, MD
>)
55

♦

•t j

Paskutiniam LDS 133 kuo
pos susirinkime, kuris įvyko 
11d. gegužės, nutarta suruoš
ti išvažiavimas, išrinkta komi
sija, kuri turės surasti tinka
mą vietą.

Kurie manote važiuoti į 
dienraščio “Laisvės” pikniką 
6-tą dieną liepos Klasčiaus 
parke Maspeth, N. Y., įsigyki
te įžangos tikietus iš kalno.

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

53’0 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACIJ A

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Kuropiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—-virtų ir žalių.

Laisvės" Piknikas
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Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 
naudai dienraščio “Laisves”

Sekmadienį, Gegužės 25 May, 1941
Prasidės 10-tą valandą ryto.

Liberty Park
Eastern & Moffett Aves., Baltimore, Md.

Back River Car Line

O?3 IŠTISA PROGRAMA:
V. Valukas ir sūnai iš Scranton, Pa., dainuos trio. Finnish Merginų Choras, 
Baltimore; Lyros Choras, Philadelphia; Lyros Choras, Baltimore, Md. ir 

JONAS SIURBA, kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y.

1

c

■

*$1

Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike, išgirskite puikią programą ir svarbias 
prakalbas.

V. Paužos Orkestrą Gros Šokiams nuo 2 vai. po pietų
Programa prasidės 5 vai. vakaro

Iš Baltimoi’ės vižiuokite Eastern Ave. iki Moffett Ave. ir čia rasite Parką. Gatveka- 
riais imkite 23 Back River Car, kuris nuveš tiesiai į parką. ,

Iš Philadelphijos imkite Route 40 ir važiuokite iki Stemmers Run, kuris yra apie 9 
mailės nuo Baltimdrėš. Čia bus dvi traffic šviesos ir ant Southwest kampo prie to 
skerskelio yra Gulf Gasoline stotis, tai šiame kryžkelyje sukite po kairei ir važiuokite 
3^ mailės, laikydamiesi po kairei, kol davažiuosite Eastern- Avc., tada sukite po de
šinei ir pavažiavę vieną mailę rasite Parką.
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NewYorto^^fcfZInios
Aido Choro Balius 

Pavyko
SUSIVEDĖ JUDŽIUOSE

Gegužės 17 d. 'Aido Cho
ras suruošė balių ' “Laisvės” 
svetainėj. Rengimo komisija šį 
parengimą pavadino šurum 
burum. Nors tą vakarą lijo, 
bet choro rėmėjų atsilankė vi
dutinis būrelis.' šiam parengi
mui aukavo šios draugės: K. 
Rušinskienė keksą, A. Kala- 
kauskienė keksą, E. Gasiūnie- 
nė kėksuku ir S. Sasna baksa 
saldainių.

Rengimo komisija taria ačiū 
draugėms už aukotus produk
tus. Taipgi ačiū draugėms Mo
terų Apšvietus 
kalno papirko 
už $5.00. Ačiū 
ri atsilankė į
tik reikia duoti 
choro nariams, 
ant savo parengimo.

Šis parengimas duos pelno. 
Ateityje turėtume tankiau to
kių, parengimų turėti.

Buvusi Rengimo Komisija.

susivedė 
su great- 
Baranaus- 

Iškilmingas po- 
Knickerbocker 
Port Wash i ng- 
dalyvavo labai

Irving 
15th St. 
s k utini u 
oven Concerto 
na,” taipgi 
paradą.

Teatre, Irving PI. ir 
N. Y., šiandien pa
kartu rodo 

>” ir 
Pirmos

Paskaita apie Vargšą 
ir Gera Programa

O, Tai Proga!
APDOVANOT vv ••
LAIKRODĖLIU: VI it U ii Al

“Beeth- 
“Balleri- 
Gegūžės

Kliubui, kad iš 
įžangos tikietų 
ir publikai, ku
šį parengimą, 

papeikimas 
kurie nebuvo

Ridgewood, N. Y

Gegužės 18-tą 
Charles G. Peikus 
neckiete Elzb 
kaitė, civiliai, 
kylis įvyko 
Yacht Kliube, 
ton, L. I., kur
daug svečių, greatneckiečių ir 
iš Brooklyno. Buvo svečių iš 
Philadelphijos ir kitų tolokų 
vietų. c

Jaunasis yra kilęs, regis, iš 
Richmond Hill. Tarnauja New 
Yorko Miesto Gaisragesybos 
Dep-te, Brooklyne.

Nuotaka brooklyniečiams 
taipgi gerai pažįstama nuo se
niau. Ypatingai ją artimiau 
pažino ir aukštai įvertino 
brooklyniečiai, kaipo gabią 
chemistę ir visuomenininkę, po 
jos įdomios paskaitos iš che
mijos ir bakteriologijos, kurią 
ji davė Mot. Kliubo suruošta- 

I me popietyje pereitą vasarį. 
Brooklyniečiai pamylėjo ją 
taip už gerą paskaitą, taip ir 
už gražią lietuvišką kalbą, 
kas ne visada randasi pas jau
nuolius. Ji dirba New 
laboratorijose.

Jaunavedžiai medaus 
siui išvyko Kanadon. .

Miami Teatre rodo 
lišką komediją “Volga - Vol
ga.” Teatras atdaras nuo 10 
ryto ligi pusiaunakčio. Randa
si ant 6th Avė. ir 47th St., 
New Yorke.

muzika-

Penktadienio vakare, 8 vai., 
L.A.P. Kliubo svetainėj, įvyks 
įdomi paskaita apie Bronių 
Vargšą, lietuvį menininką ir 
dramaturgą. Tą paskaitą duos 
Dr. A. Petriką.

Yorke

mene-

Rep.

MIRĖ

Woodhaven, N. 
buvo pašarvota 
šalinsko-Shalins 
84-02 Jamaica

grabo- 
koply- 
Ave.,

Gegužės 17 d. mirė Marga
ret Herwig, gyv. 88-18 — 91 
Ave., 
lionė 
riaus 
čioj,
Woodhaven, N. Y. Palaidota 
gegužės 21 d. 10 vai. ryto, 
Cedar Grove kapinėse, Flu
shing, N. Y. Laidotuves aptar
navo graborius Shalins-Šalins- 
kas.

nuo 799
Brook-

J u r g is

Vincent Kunigonis, 45 me
tų amžiaus, gyvenęs 341 So. 
3 St., Brooklyne, mirė gegu
žės 20-tą. Bus palaidotas ge
gužės 24-tą, į Šv. Jono kapi
nes. Pašarvotas pas graborių 
J. Garšvą, 231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y., kuris rūpina
si ir laidotuvių pareigomis.

Dar Daugiau Aukų
dienomis užėjo

drg. G., ir padėjo

trū- 
ma- 
kuo 
bu-

šiomis
“Laisvės” raštinę senas brook- 
lynietis,
$7.00 ant stalo. “Penkis do
lerius sunaudokite svarbes
niems dalykams ‘Laisvės,’ o li
kusius du dolerius skiriu Ge
gužės Pirmos Dienos Komite
tui, žinau, kad yra išlaidų...”

širdingai ačiū. Kol kas dar 
yra išlaidų, padarytų prie Ge
gužinei prisiruošimo. Tikimės, 
kad apart atstovaujančių or
ganizacijų finansinio prisi
dėjimo, ateis į pagelbą ir kiti 
simpatikai. L. K.

Kvarinskieriė,

patarnavo A.
Klimaitė iš 

ir dar viena, 
neužsirašiau

Iš J. ir A. Yusaičių Pa
gerbimo Pokylio

Gegužės 17 d., Vaiginio - 
Šapolo svetainėj, surengta po
kylis draugam Jonui ir Anelei 
Yusaičiam, nuo 290 Suydam 
St., Brooklyn, pagerbimui jųjų 
dvidešimt penkių metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių pro
ga. Draugai Yusaičiai yra 
draugiški žmonės ir darbuoja
si organizacijose, kaip tai: 
Dr. Martin Luther Draugijoj, 
kriaifčių unijos 54 skyriuje, ir 
kitose. Todėl Brooklyno lietu
viuose yra gerai žinomi. Ir tai 
buvo tikra “surprise party,” 
nes žmonių prisirinko, kad pa
sidarė per maža svetainė 
(virš poros šimtų). Vyriausiu 
rengėju tos puotos buvo Wac- 
lavas Bakanauckas, 
Knickerbocker Ave., 
lyn.

Pirmininkaujantis
Bernotą (buvęs ridgewood
ietis dabar woodhavenietis), 
pasakė atatinkamą prakalbė
ję, ir pakvietė keletą svečių 
pasakyti ką nors. Pirmiausia 
kalbėjo Jonas Brigackas, Ch. 
Neciunskas, A. Budris, J. Bas
tys, V. Michelson, Ch. Pran- 
kaitis svotas, Bakanauckaitė 

i svočia, Yusaitienė (jubilijanto 
motina) ir Yusaičio sesuo ir 
švogeris. Visi kalbėtojai linkė
jo Yusaičiam geriausių laimių 
gyvenime. Kadangi puota bu
vo rengiama per W. Baka- 
naucką, tai aš ir nei neabejo
jau, kad būtų kokių nors 
kūmų ir neapsirikau taip 

• nydamas. Tvarka buvo 
puikiausia, valgių, gėrimų
vo kiek tik kas norėjo. Val
gius gamino patyrusios tam 
darbe gaspadinės, tai Berno
tienės iš Woodhaveno, Vaice- 
kauckienė ir 
brooklynietės.

Prie stalų 
Bernotaitė, A. 
Richmond Hill 
kurios pavardės
ir negaliu suminėti. Patarna
vimas buvo labai geras ir tvar
kus, visi buvo užganėdinti val
giais. Taipgi pagelbėjo Baka- 
nauckienė ir jaunasis Baka
nauckas.

Čia norėčiau suminėti, kas 
buvo tame pokylyj, nors visų 
negaliu, nes nei pavardžių ne
žinau. Bent keli, kuriuos ma
no akys galėjo užmatyti, bu
vo: F. Jankai, A. Bubeliai, J. 
Tamašauckai, J. Daugirdai. 
Gudiškiai, Tapučiai, Navikai, 
Drusiai, Magylai, Variokai, 
Bložis, Apseliai, žemaitis, V. 
Bielckus, V. Zaveckas, C. 
Kundrotas, Urbanavičiai, Peč- 
kiai, J. Rūkštelis, Karveliai, 
P. Zaveckai, Niedvaras, Bruk- 
sai, Kalvaičiai, šalaviejus, 
Karčiauckas, Brusokas, J. Za
veckas, Steponaitis, Kazlauc- 
kai, J. Kazlauckas, J. Laukai
čiai, S. Saukaitis, Navickai, A.

žydų darbininkų streikas 
prieš žydų laikraščio “Day” 
savininkus tęsiasi nuo pereito 
vasario 14-tos. Prie šapos, 183 
East Broadway, nuolat veda
ma pikietas. Vien bėgiu pasta
rųjų trejetos savaičių areštuo
ta 11 pikietų, streikierių ir 
jų draugų, bet. tas nesulaiko 
streikierius nuo kovos.

Andruskevičius, Simą ičiai, 
Bepirščiai, Jankeliūnas ir 
daug kitų, kurių pavardžių 
neteko sužinoti, teiksitės at
leisti man už tai, nes būčiau 
parašęs visų pavardes,* jeigu 
tik būčiau sužinojęs.

I

Tai tiek apie pavardes. Bet 
aš noriu priminti ir apie mu
zikantus, J. Tamašaucką ir jo 
orkestrą nuo 858 Hart St. Tai 
biskį muzikantai, kad jki ant
rai valandai naktį grajino. Tai 
puiki orkestrą. Patarčiau Juo
zui neišsieikvoti perdaug.

Baigdamas šitą aprašymėlį, 
noriu palinkėti draugam Yu- 
saičiam geriausio gyvenimo.

Ridgewoodietis.

Girdėjusieji artistą Paul 
Robeson Taikos Kongrese ar 
su prof. Bacevičiumi bendroj 
programoj, Carnegie Hali, ne
praleis progos nepamatę - ne
girdėję tą didį artistą judyje 
“Puikusis Klonis,” kuris da
bar rodoma Little Carnegie, 
57th St. ir 7th Ave., N. Y.

Lietuviai Sveikinsią 
Browderį su 10-tim 

Naują Narių

Apart paskaitos bus gera 
muzikalė programa. Lietuvių 
Stygų Orkestrą, po vadovyste 
Jurgio Kazakevičiaus, gros pa
rinktus muzikos kavalkus. 
Aidbalsiai, po vadovybe B. 
Šalinaitės, taip pat dalyvauja.

Prie to, J. Lazauskas, P. Ba
ranauskas ir viena mergina, 
duos labai juokingą dialogą, 
“Už Smetonos Puodynę.”

Kaip matot, šis Lietuvių 
Liaudies Teatro ruošiamas 
kultūrinis vakaras bus vienas 
iš gražiausių, ir kultūringiau
sių. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Įžanga veltui.

Komisija.

Trys Keliai Šio Sekmadie
nio Sulaukus

t

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

LADIES’ GRUEN
“IONE”

15 Jewels, yellow 
gold filled case, 
Guildite back.

tor GRADUATION
for WEDDINGS 
tor ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
9CRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

MODELS
STARTINGflT s2475^

There’s A GRUEN 
At A Price For Evi

Robert Lipton
JEWELER

Jau buvo minėta, kad ko
munistų vadui Earl Brow de
rini 20-tą šio mėnesio suėjo 
50 metų amžiaus ir kad kom. 
organizacijos visame mieste, o 
taip pat ir šalyje, užsidėjusios 
kvotas gauti naujų narių ir su
kelti finansų komunistiniam 
darbui.

Šiomis dienomis teko suži
noti, kad ir Brooklyno lietu
viai komunistai tokia kvota 
nusistatę. Jie lig birželio 15 
d. pasižadėję gauti 10 naujų 
narių ir sukelti $450 fondą. 
Mane informavęs žymus jų 
veikėjas, pasakė:

“Jeigu Amerikos No. 1 tai
kos čampionas Browderis ga
lėjo kovai už taiką, laisvę ir 
liaudies gerovę paukoti dalį 
savo gyvenimo kalėjime, tai 
kodėl mes, partiečiai ir parti
jos simpatikai, negalėtume pa
aukoti bent po dienos uždar
bį ? Galim, ir paaukosim. O 
kiti dar įstos ir partijom”

— Bet, per mėnesį laiko? 
— paklausiau.

“Mes ne visada 
lui ir pasiryžimui 
galime ir greičiau
juokdamasis atsakė veikėjas, 
pridėdamas, kad jie be apgal
vojimo tarimų nedaro, o jei
gu padaryta, tai bus ir 
dyta. c

Gegužės 25-tą, kaip atrodo, 
Brooklyno lietuvių darbinin
kiškai publikai nuobodauti ne
teks :

Tūli
pikniką

Kiti į

važiuoja į “Laisvės” 
Baltimorėj.
LDS pikniką Old Ci

der Mill, Vauxhall, N. J., į
kur busai išeis nuo 419 Lori
mer St. 12:30 per pietus.

Treti, dideliu būriu, va
žiuos į Coney Island, kur sau
lėkaitoj ir nuo pajūrio dvel
kiančiame tyrame ore apvaikš
čios Amerikos No. 1 taikos 
čampiono Browderio gimtadie
nį Coney Island Velodrome, 2 
vai. po pietų.

Aido Choro Nariams 
ir Rėmėjams

r-

pas

LIPTON

Pamatykite 
Pasirinkite

GENT'S GRUEN
“STUART”

15 Jewels yellow 
gold filled case, 

Guildite back.

GENT'S GRUEN
“SHERMAN”

15 jewels, pink or 
filled yellow gold filled 

. Guildite back.

701 GRAND ST
> BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graliam ir 
Manhattan Avė.

LADIES' GRUEN
“CHARLOTTE”
15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

.case. Guildite back, case

3-DIAMONDS
3 diami 
•et In a i 
yellow 
mounting.

BIRTHSTONE RING
Choice of ap-

CAMEO RING
Genuine cam
eo set In a eV D qr 
massive gold Į /Į 
m o u n t i ng. 1*1 
Value!

NEW CREATION
B t u n n i ng- _____ . ....
Uh CM SOQ95 £ J $1036 
lating dia- for every
monds. month.month.

lėti. Reika- 
esant mes 
apsisukti,”

Aido Choro pamoka šį 
penktadienį prasidės 7:30, o 
po pamokos bus svarbus susi
rinkimas apsvarstymui choro 
reikalą. Rėmėjai irgi kviečia
mi atsilankyti.

Mary Brown.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

MATEUŠAS SIMONAM <11IS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

PAJIEŠKOJIMAI

išpil-

WPA MUZIKA
Prelekcija temoje “Klasiki

nės Muzikos Aukštosios For
mos” įvyks gegužės 22-ros va- 
kara 8 :30 vai., 99 Park Ave., 
N. Y. Kalbai pritaikytų ilius
tracijų perduos rekorduota 
muzika.

Brooklyne geg. 22-ros va
karą bus WPA nemokamos 
programos sekamose vietose: 
8 vai. šokių orkestrą 953 Put
nam Ave., kita YMCA patal
pose gale Marine Avė., trečia 
— 1381 Myrtle Ave. Koncer
tinės programos viena bus 
7:45 vai., 1115 Bedford Ave., 
kita — Mergaičių Kom. High 
School patalpose ant Clark
son Ave.

Brooklyne pradėjo teisti Ir
ving Nitzberg, mobsterį, kal
tinamą nušovus Albert Shu
man sulyg kontrakto su žudei- 
k.ų gauja.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N* Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—JIAvemeyer 8-1158

Pajieškau savo kaiminkos iš Lie
tuvos Bačelienės, apie prieš 6 ar 7 
metus gyveno New Yorke, kur da
bar nežinau. Turiu svarbų reikalą 
ir noriu su jaja susisiekti. Prašau 
atsikreipti, arba jei kas apie ją ži
note, prašau man pranešti arba per
duokite jai šį mano pajieškojimą. 
Elizabeth Danils, 1354 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. (121-123)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai, šešių 

šeimynų name, lietuviais apgyventoje 
vietoje, 1 blokas nuo Jeffersono “L.” 
stoties. Pageidaujama, kad rendau- 
ninkai ’galėtų būt ir namo prižiūrė
tojais — Janitors. Duosime gerą 
nuolaidą. Prašome kreiptis: 1354 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

(120-122)

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingokl extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zei^at, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y

7

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

409 ir 436 Grand St.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲI.

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
I

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias su t tyki am nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

■j

301

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

NOTARY

PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.




