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Šimtas tūkstančių francūzų 
sugrūsta j kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas. Kitas 
šimtas tūkstančių ištremta j No. 132

Prašome visu “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- 
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Afrikos pustynes ir pasmerk
ta pražuvimui.

“Francija paversta j vieną 
didžiulį ’kalėjimą,’’ šaukia 
Raymond Guyot savo laiške į 
Amerikos pažangų -jaunimą. 
Tai tokia šiandien Francija po 
gen. Petain diktatūra.

BRIDGEPORT© UNIJOS 
UŽ VISUOTINĄ SUVAŽIA

VIMĄ PRIEŠ KARA
CIO Sako, Kariniai Prezidento Žingsniai 

Gręsia Demokratijai ir Unijoms

Francija sugriuvo. Vokiečių 
armija perėjo per Francijos 
tvirtoves ir laukus, kaip peilis 
per sviestą. Tik todėl, kad Da- 
ladier - Blum - Petain šaika 
Francija išdavė. Ji bijojo dar
bininkų revoliucijos, tai fakti- 
nai pasikvietė nazius tą revo
liuciją sumėsinėti.

Francijos buržuazija pakar
tojo 1789 metų istoriją. Tada 
irgi Francijos valdonai bijojo 
savo žmonių, tai pasišaukė 
Vokietijos armiją su jų bruz
dėjimu apsidirbti.

Dar taip visai neseniai Hess 
gražiai puošė visą Amerikos 
komercinę spaudą. Bet dabar 
apie jį nei lapė nebeloja. Iš 
komercinės spaudos jis iškrito, 
kaip iš plikos rankos žarija.

Kas pasidarė? J šį klausimą 
atsako žurnalas “New Mas
ses.’’ Hesso atskridimas paro
dė, kad naziai turi daugybę 
draugų ir prietelių Anglijos 
valdonų rateliuose. Jie jį nuo
širdžiai pasitiko ir gražiai pri
ėmė. Jie jį dabar vaišina, kai
po kokį peniukšlą.

Mūsų komercinė spauda pa-l 
matė, kad rašymas apie šitą ( 
Hess ir jo angliškus draugus 
nekelia Anglijos vardo ameri
kiečių akyse. Toks rašymas 
nepadeda paruošti amerikie
čius karui už Angliją. Tai ot 
kodėl Hesso nė su žiburiu ne- 
besurastum nei vienam kapi
talistų laikraštyj. .,

Vienas iš dviejų: arba New 
Yorko gubernatorius nežinojo 
ką jis daro, arba jis tiksliai 
parėmė Hitlerio agentus A- 
merikoje, kuomet jis paskelbė 
birželio 15 “Pabaltijos Die
na.”

Dabar jau nebėra jokios 
abejonės pas kiekvieną, kuris 
seka situaciją, kad prieš nau
ją santvarką Lietuvoje, Esti
joje ir Latvijoje propagandą 
insūpiruoja ir šmeruoja naziš- 
kos Vokietijos agentai. Ta 
“Baltijos Amerikos Draugija’’ 
yra, nazių propagandos įran
kis. O ji prašė gub. Lehmaną 
paskelbti birželio 15, kaipo 
“liųjdėsio dieną.”

tyesinori tikėti, kad guber
natorius Lehman aklai paklau
sė minėtos nazių propagandos 
agentūros. Jis šiuo žygiu pa
rėmė aršiausius demokratijos j 
anti-semitiškus priešus.

Kas šiandien dedasi Klaipė
doje, tas seniai būtų jau buvę 
visoj Lietuvoj, jeigu Hitlerio 
rankon būtų patekę Pabaltijos 
kraštai. Laimė tų kraštų, kad 
'jie išsisuko iš tos baisios koro- 
nės.

Hitleris užgniaužė Klaipė
doje kiekvieną lietuvybės ži
burėlį. Lietuviai laikomi daug 
mažesniais sutvėrimais už vo
kiečius. Lietuviškai uždraus
ta net poterius bažnyčiose kal
bėti !

O tokios tragedijos Lietuvai 
troško ir tebetrokšta mūsiškiai 
Smetonos, Tysliavos, Laučkai, 
Balkūnai, zGrigaičiai ir šimu
čiai.

Anglai ir graikai visai nu
šluoti nuo garsiosios Crete sa
los. Tai skaitoma “Ašies” di
deliu laimėjimu. Tai reiškia, 
kad plačiau durys “Ašiai” at
sidaro į Artimuosius Rytus, 
per kur Hitleris ir Mussolinis 
tikisi paimti Britanijos impe-

Bridgeport, Conn. — Pil
dančioji Taryba Miesto Pra
moninių Unijų vienbalsiai 
parėmė tarimą Visašališkos 
Marininkų Unijos, CIO, 
šaukt suvažiavimą darbo 
unijų ir žmonių organizaci
jų prieš karą.

Bridgeporto CIO Pramo
ninių Unijų Taryba griež
tai pasmerkė “diktatoriškus 
prezidento, Roosevelto žing
snius stumiančius Ameriką 
į karą.” Sako, jog preziden
tas, “paskelbdamas nepa

Dėl Blogos Mitybos 
Trečdalis Jaunuolių 
Netinka Kariuomenei
Boston. — Generolas Ed

gar C. Erickson, direkto
rius kariuomenėn ėmimo 
Massachusetts valstijoj, pra
nešė antradienį, jog iš mi- 
liono jaunų vyrų suregis
truotų karinei tarnybai 
tai 380 tūkstančių buvo at
rasti netinkamais armijai 
kaipo fiziniai suskurdę, ne
sveiki arba persilpni dėl to, 
kad jie perprastai maitinosi, 
kaip kad pažymėjo gydyto
jai, kurie egzaminavo jų 
sveikatą. Generolas Erick
son dėl to sako: “Tai pavo
jingas dalykas, ir jis reikia 
tuoj aus taisyti.”

Amerikos Laivai Pava
duoja Angly Laivus
Washington. — Amerika 

savo laivais atliks visus kro
vinių gabenimus anglam iš 
Kanados ir Jungtinių Vals
tijų į Australiją ir Naują
ją Zelandiją ir atgal. Tuomi 
paliuosuos tuziną Anglijos 
laivų, kad šie tiesioginiai 
galėtų tarnaut anglų karo 
reikalams. Taip nutarė val
diška Amerikos Marinin- 
kystės Komisija.

Paskelbtas Aliumino Darbininkų Streikas; 
Trestas Šaukia Valdžią Laužyt Streiką
Cleveland, Ohio, birž. 4.--- 

—4,500 United Štates Aliu
mino darbininkų-liejikų ta
po pašaukta streikan nuo vi
dunakčio trečiadienį į' ket
virtadienį. Streiką skelbti 
nusprendė platus CIO uni
jos komitetas iš 300 darbi
ninkų tokia dauguma balsų 
kaip 10 prieš 1.

Darbininkai reikalauja 
pridėt puspenkto cento al- 
gos už darbo valandą, duot 
riją už gerklės.

Tam tikslui, matyt,- 'užvakar 
Hitleris ir Mussolinis laikė 
konferenciją. Visi tikisi naujų 
“Ašies” žygių Viduržemio Jū
roje. Gal dabar Crete istorija 
bus pakartota su sala Cyprus, 
kuri guli Viduržemio Jūroje 
visai netoli Turkijos, Syrijos ir 
Palestinos.

prastą stovį visoje šalyje, 
padarė naują brutališkai at
virą žingsnį linkui karo, 
prieš žmonių valią, prieš au
gantį jų priešingumą ka
rui.”

Pramoninės Bridgeporto 
unijos per savo tarybą už- 
reiškią, kad Roosevelto ka
riniai pasinešimai grūmoja 
sunaikinti Amerikos “demo
kratiją ir darbininkų teisę 
streikuot ir grąsina aštriai 
aprėžt arba visiškai panai
kint darbo unijas.”

Vokiečiai Sunaikinę 
Per Pusę Prekinių

Anglijos Laivų
Berlin. — Vokiečių ko

manda teigia, jog nuo karo 
pradžios 1939 m. rugs. 3 d. 
iki šiol vokiečiai nuskandi
no 11,664,000 tonų Anglijos 
prekinių laivų, tai daugiau 
kaip pusę viso prekinio An
glijos laivyno:
' Gegužės mėnesį šiemet 
vokiečių submarinai sunai
kino 479,000 tonų prekinių 
anglų laivų, o vokiečių bom- 
bininkai nuskandino 215,000 
tonų ir šarvuoti vokiečių 
laivai 52,000 tonų. Tokiu bū
du vokiečiai per mėnesį su
naikino 746,000 tonų preki
nių Anglijos laivų.

Kai Amerika pradėjo 
duot Anglijai daugiau karo 
reikmenų, vokiečiai pasmar
kino skandinimą Anglijos 
laivų plaukiančių su tais 
reikmenimis namo; ir nuo 
vasario mėnesio šiemet jie 
sunaikino vidutiniai po virš 
700,000 tonų anglų laivų per 
mėnesį, o balandyje nu
gramzdino daugiau kaip 
milioną tonų tokių laivų.

Cairo. — Anglai sakosi 
užėmę Mosulą, žibalo cent
rą Iraqe.

apmokamas vakacijas ir 
pripažint pirmenybę pasilai
kyt darbe tiem, kurie nuo 
seniau dirba.—Neseniai pir
miau tie darbininkai laimė
jo po 8 centus priedo valan
dai.

Streikas dabar skelbia
mas todėl, kad kompanija 
atsisakė atsiust įgaliotą sa
vo viršininką iš Pittsburgho 
į Clevelandą derėtis su dar
bininkų komitetu dėlei nau
jų reikalavimų.* s

Meliono aliumino tinstąs 
vardu V‘šalies gynimo” pra
ši! Roosevelto valdžią neleist 
darbininkam streikuot.

Cleveland© laikraščiai 
pranašauja, kad valdžia įsi
kiš j streiką ir pavartos sa
vo tarpininkystes komisiją 
prieš darbininkus.

Mirė Buvęs Vokietijos 
Kaizeris Vilius

Doorn, Holąndija, birž. 4. 
—Numirė buvęs Vokietijos 
kaizeris Wilhąlmas, eidamas 
83-čius metus amžiaus. Mir
ties priežastis—plaučių ,su- 
gedimas.

Jis pageidavo, kad Hitle
ris susitaikytų su Anglija ir 
išvien su ja užpultų Sovietų 
Sąjungą. Laike karo tarp 
Suomijos ir Sovietų, Vilius 
karčiai plūdo • Sovietus ir 
kurstė kitas šalis prieš juos.

Hitleris, užėmęs Holandi- 
ją, pasiūlė buvusiam kaize
riui grįžt iš ten į Vokietiją 
ir gyvent savo buvusiame 
palociuje, bet Vilius nepri
ėmė tos malonės.

Jis pabėgo iš Vokietijos 
1918 metais, už dviejų dienų 
pirm karo paliaubų tarp vo
kiečių ir Anglijos-Francijos 
-Amerikos. Paspruko nusi
gandęs verdančio žmonių 
sukilimo prieš kaizerio val
džia, v

AUKŠTAS TEISININKAS 
ŠAUKIA ROOSEVELTA 

IŠLAISVINT BROWDER!
Juan Francisco Mujica, 

buvęs Vyriausio-Teismo tei
sėjas Colombijos, Pietų 
Amerikos respublikos, atsi
šaukė laišku į prezidentą 
Rooseveltą tuojau išlaisvint 
Earlą Browderį, Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos generalį sekretorių.

Mujica savo .laiške sako, 
kad Browderis “įkalintas 
panaudojant teisines prie
kabes, bet tikrumoje tai pa
gal politinius valdžios su
metimus ... Browderio įka
linimas skaudina laisvą są
žinę tautoms amerikiniame 
žemyne ir yra kenksmingas 
jų demokratinei sąžinei,” 
kaip pareiškia aukštasis 
teisininkas Mujica.

ANGLAI SAKO, NAZIAI 
VEIKIA IŠ DAKARO

London, birželio 4.—Ang
lų valdininkai paskleidė gir
dus, kad vokiečių submari- 
nai jau naudoją Dakaro 
prieplauką, Vakarinėj Fran
cūzų Afrikoj, ir veikią iš 
jos prieš Anglijos laivus.

ANGLU ORLAIVIAI BOM
BARDUOJA SYRIJĄ

Vichy, Francija, birž. 4.— 
Anglijos orlaiviai subom
bardavo didelį žibalo sande
lį Beirute, Syrijoj, Franci
jos kolonijoj.

Francūzų priešorlaivinės 
kanuolės per 15 minučių 
šaudė į užpuolančius anglų 
orlaivius.

Berlin. — Vokiečių orlai
viai sėkmingai7 bombardavo 
strategines vietas Anglijoj, 
sako vokiečių komanda.

Vichy, Francija. —Fran
cūzų valdžia kaltina Angli
ją,' kad anglai tik jieškp 
priekabės įsiveržt į francū
zų koloniją Syriją ir užimt

ROOSEVEETO SUMANYMAS PERIMI 
PRIVAČIA NUOSAVYBĘ ATKREIP

IĄS PRIEŠ STREIKO TEISĘ
Valdiška Tarpininkavimo Komisija Griežtai Įsako Grįžti 

Darban Streikuojantiems Mišką Darbininkams ir Kitiems
Washington. — Prez. Ro- jo jausti jau tuo laiku, kada1 darbininkų vadai.

oseveltas pamatiniai užgyrė darbininkai streikavo prieš; Senatorius Tom Connally, 
sumanymą, kad valdžia per
imtų bet kokią privačią nuo
savybę, kuri atrodys jai rei
kalinga “šalies gynimui”; 
bet reikėtų, girdi, pataisyt 
pergriežtą sumanymo kal
bą. Prezidentas ramino bi
jančius to sumanymo; sa
ko, valdžia teisingai atly
gins už perimtą nuosavybę. 
O kad įstatymas pagal tokį 
sumanymą esąs reikalingas, 
tai valdžios nariai pradė-

Daugiau ir Daugiau 
Vokiečių Plaukia į

Francūzų Syriją
Ankara, Turkija. — Pra

nešama, ♦jog vis daugiau vo
kiečių plaukia ir važiuoja į 
Francūzų koloniją Syriją 
kaipo “turistai - keliaunin
kai.” Vykdami per Turkiją,, 
jie vartoja Bulgarijos pas- 
portus, o kad jų dokumen
tai atrodo tvarkoj, tai Tur
kija ir praleidžia juos.

Praeitą ketvirtadienį 500 
vokiečių karių su tankais, 
šarvuotais automobiliais ir 
kanuolėmis atplaukė laivu į 
Syrijos prieplauką Latakią, 
netoli anglų salos Cyprus.

Neoficialiai pranešama, 
jog dabar tuzinas prekinių 
laivų po nazių vėliava yra 
priruošta plaukt su karei
viais ir didžiaisiais pabūk
lais iš Rumunijos uosto 
Constantos į Syriją, fran
cūzų koloniją. —Syriją ru- 
bežiuojasi su Iraqu ir ang
lų valdoma Palestina. Tie 
laivai tikisi naktį prašliaužt 
pro anglų sargybą Vidurže
mio Jūroje.

Aleppo srityj, Syrijoj, pa
stebėta bent 200 vokiečių 
orlaivių, arti Turkijos rube- 
žiaus.

Prideda Algos 75,000 Chryslerio Darbi
ninkų, bet Jie Nepatenkinti Sutarčia

, l

Detroit, Mich. — Chrysle
rio automobilių kompanija 
sutiko pridėt po 8 centus 
daugiau valandinės algos 75- 
kiem tūkstančiam savo dar
bininkų ir duot po $45 dėlei 
vakacijų kiekvienam. Bet 
tūkstančiai darbininkų ne
patenkinti tik šitokiais lai
mėjimais. Jie kritikuoja sa
vo CIO unijos direktorių R. 
T. Frankensteeną ir jo pa- 
gelbininką Morrisą Fieldsą, 
kurie vieni du vedė derybas 
su kompanija, ir • neišreika
lavo neį pilno unijos pripa- 

, žinimo.
Unijios skyrių atstovų su

važiavimas pirm to statė ši
tokius reikalavimus:

Pilnai pripažint uniją, 
pridėt po dešimtuką algos 
kiekvienai darbo valandai,

Allis-Chalmers kompaniją, 
kaip pastebėjo prez. Roose- 
veltas.

Iš toz suprantama, jog da
bartinis sumanymas taiko
mas prieš streikus. Jei dar
bininkai neklausytų įsaky
mo dirbt pagal valdiškos 
taikymo komisijos sąlygas, 
tuomet valdžia perimtų fa
briką ar kitą įmonę į savo 
rankas ir panaudotų armiją 
prieš juos, kaip kad įžiūri

Tikisi Paliuosuot Ispa- Washington^ tos unijos pir-
* mininkn ( ivrnno ir Iznrnriamininką Ortoną ir keturis 

kitus vadus “pasiteisint,” 
! kodėl jie nesugrąžina strei- 
kierius darban.

Streikieriai pirmiau at-
New York. — Amerikie-į metė valdiškos komisijos 

čių Komitetas Ateiviams,pasiūlymus, nes jie lygiai 
Ginti išreikalavo, kad vald-'tie patys, kaip samdytojų 
žia priimtų $500 užstatą pa- pasiūlymai ir atmeta visus 
liuosuot Jose Masetą iš Ellis , darbininkų reikalavimus. 
Island.ateivybės stoties; ir 

'tikimasi, kad jis bus išlais
vintas. Maseta yra vetera
nas Ispanijos respublikos 
karo ir veiklus unijistas 

; Amerikoj.
Maseta buvo areštuotas 

per valdžios agentų ablavas 
prieš nepiliečius sveturgi- 
mius gegužės 25 d. Šimtai 
jų dabar laikomi Ellis Is
lande, skiriami deportavi
mui iš Amerikos arba su
varymui j koncentracijos 
stovyklas šioje šalyje.

Amerikiečių Komitetas 
Ateiviams Ginti deda pas
tangas, kad jie būtų be 
statų paliuosuoti vien 
globon savo advokatų 
šeimynų.

nijos Kovotoją Iš 
Ellis Islando

už
tik 
bei

Vichy. — Vienas prekinis 
Francijos laivas praplaukė 
pro anglų blokadą Gibralta
re.

London. — Anglų orlai
viai apšaudė maršuojančius 
vokiečių kareivius šiaurinė
je Franci jo j e.

duot dviejų savaičių apmo
kamas vakacijas, rųokėt ly
giai moterim kaip ir vyram 
už tokį pat darbą, ir tt.

Direktorius Frankensteen 
padarė kompanijai nusilei
dimų, neatsiklausdamas dar
bininkų atstovų, ir kas ypač 
bloga, tai jis davė prižadą, 
kad darbininkai per ištisus 
metus nestreikuosią dėl to
lesnių uždarbio pakėlimų,— 
nežiūrint, kaip brangsta gy
venimo reikmenys.

Dabar Frankensteen su 
savo artimaisiais stengiasi t-------,----------------------- -
paveikt unijos skyrius, k’adjVO Vokietijai dėl vokiečių 
jie tik užgirtų sutartį, kurią bombų mėtymo Airijon. Bet 
jis išdirbo,su samdytojais. 1 vokiečių vyriausybė sako, 

---------- kad ji dar negavo jokio pro
testo iš Airijos.Berlin. — Vokiečiai kelio

se vietose pralaužė anglų 
apsigynimo linijas Tobruke. 

artimas Roosevelto valdžiai, 
jau seniai sako, kad reikia 
tokio įstatymo streikam slo
pinti.
VALDIŠKOS KOMISIJOS 

PALIEPIMAI
Dabar valdiška tarpinin

kavimo komisija griežtai 
įsakė grįžt darban 22 tūk
stančiam miško darbininkų, 
CIO unijistų, streikuojančių 
Puget Sound srityje vaka
ruose. Komisija pasišaukė į

Valdiška tarpininkavimo 
komisija liepia grįžt dar
ban ir 1,900 Darbo Federą- 
cijos ir CIO' mašinistų strei
kuojančių prieš laivastatyk- 
las San Francisco j ir apy
linkėj.

Ta komisija taipgi įsakė 
11,300 CIO unijistų susitai-. 
kyt su North American Or
laivių korporacija, Califor- 
nijoj. Jie buvo nubalsavę 
streikuot gegužės 28 d., bet 
atidėjo streiką pagal valdiš
kos komisijos reikalavimą.

Kaltina Laivyną Kaip 
Uniją Ardytoją

Philadelphia, Pa. — CIO 
Federalių Darbininkų Uni
jos atstovas Darius Kline 
viešai pareiškė, kad Ameri
kos laivyno ministerija, pri
sidengdama šalies gynimu, 
stengiasi suardyt darbo uni
jas.

Californijoj laivyno tro- 
kai ir jūreiviai gabeno 
streiklaužius prieš strei
kuojančius laivastačius.

Naziai Ištirsią, ar Jų Lakū
nai Bombardavo Airiją

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai sako, kad jie išsamiai 
ištirs, ar teisybė, kad vo
kiečių orlaiviai mėtė bom
bas į Airijos respubliką, 
kaip kad jinai kaltina vo
kiečius. Vokiečiai pareiškia, 
jog buvo ir tebėra griežtai 
uždrausta jų lakūnams 
skrist į Airiją ar per ją.

Jau kelios dienos atgal 
užsienių spauda ir radio pa
skelbė, kad Airija protesta-

ORAS. — Giedra.
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“Nuostoliai Maži, Užmuštų Nėra”
Šis karas bjaurus ir labai žiaurus. Jis 

žmones naikina ne vien fronte, bet ir na
mie. Jis naikina namus, miestus, vaikus, 
moteris ir senelius. Anglijos orlaiviai 
stengiasi kuo daugiau žalos padaryti 
Vokietijoj, o Vokietijos—Anglijoj.

Amerikoj karo šalininkai stengiasi tik
rus faktus paslėpti. Anglijos miestų bom
bardavimą mažina. Dažnai praneša, kad 
šimtas ar du šimtai vokiečių lėktuvų 
bombardavo tą ar kitą miestą, bet sako: 
“nuostolių mažai, užmuštų nėra.” Gi pa
veikslai bombarduotų miestų parodo bai
sų sugriovimą, o laiks nuo laiko Anglijos 
valdžios pranešimai ką kitą pasako.

Gegužės 17 dieną iš Londono pranešė, 
kad valdžios apskaitliavimu vien baland
žio mėnesį Anglijoj žuvo 6,065 žmonės 
nuo vokiečių lėktuvų ir 6,926 sužeisti. 
Užmuštų tarpe yra 2,912 vyrų, 2,418 mo
terų ir 680 vaikų. Gi nuo birželio mėne
sį, 1940 iki gegužės Anglijoj nuo orlai
vių žuvo 35,756 žmonės ir 47,856 sužeisti.

Jeigu mes paimsime nuostolius tik už 
balandžio mėnesį, tai kasdien buvo po 
202 žmones užmušta ir 231 sužeista; reiš
kia į dieną 433 orlaivių atakų aukos. Tai 
baisi Anglijos liaudies nelaimė! Tuo kar
tu karo šalininkai, kad neįbauginti Ame
rikos žmones, mums pasakoja po kiekvie
no bombardavimo, būk “nuostoliai maži, 
užmuštų nėra.” Tai karo organizatorių 
melas!

Vėl Ginčai už Bilionus
Karo laivų statytojai vis įtikinėja, kad 

šarvuočiai yra jūrų valdytojai. Mat, už 
dabartinio šarvuočio pabudavojimą ir 
įrengimą jie gauna apie $100,000,000. 
Karo orlaivių gamintojai įrodinėja, kad 
už kelių metų karo laivai, be orlaivių 
pridengimo, negalės pasirodyti jūroj. 
“Bismarką” nuskandino tik tada, kada 
orlaiviai jį mirtinai sužeidė. Prie Kretos 
salos Anglija neteko daug karo laivų, 
kur juos puolė orlaiviai. Ginklų ir amu
nicijos gamintoj ai "veda ginčą, kokis gin
klas geresnis kitų šalių žmones žudyti. 
Darbo liaudis rūpinasi t)uo, kad kartą 
ant visados išnaikinus ginklus, karus ir 
pavergėjus.

1i Z-JCfr

Lietuvoje, gii*di, SSSR (bolševikai) lei
džia lietuv. mokyklas, laikraščius, teat
rą, radio, knygas etc., neskaito lietuvių 
žemesnes kultūros žmonėmis, knech
tais, ‘Schemaiten’... ”

Šis menševikų bičiulis daug tiesos pa
sako. Vokietijos naciai tik vokiečius 
skaito žmonėmis; kitas tautas jie perse
kioja ir jas laiko “žemesnėmis”. Naciz
mas bando ištautinti lietuvius visiškai; 
jis bando sunaikinti lietuvybę Vokietijoj 
visiems amžiams.

Labai svarbu įsitėmyti tą: Nepaisant, 
kaip Hitleris bando neprileisti Vokieti
jos žmonėms “bolševikiškos propagan
dos,” jie žino, kad Sovietų Sąjungoje vie
špatauja tautoms pilniausia laisvė! So
vietuose nėra tautos nei aukštesnės nei 
žemesnės: visos tautos yra lygios, nepai
sant, kaip jos didelės; visos tautos lygiai 
traktuojamos. Visos tautos tautinėje for
moje kuria socialistinį gyvenimą (turi
nį). To, pasirodo, negalėjo nuslėpti nuo 
Klaipėdos lietuvių darbininkų nei Hit
lerio Goebbels’as.

Pasakęs dalį tiesos, kitą dalį “Naujie
nų” bendradarbis sumeluoja. Jis skelbia, 
būk Klaipėdos lietuviai darbininkai nusi
tarė grįžti tarybinėn Lietuvon ‘vadovau
damiesi “grynai moralinio pobūdžio prie
žastimis ir motyvais.” Tai, žinoma, netie
sa. Jie panorėjo grįžti į tarybų Lietuvą 
ne vien tik dėlto, kad Lietuvoje viešpa
tauja pilniausia tautinė laisvė savo kul
tūrai kurti. Ne! Jie pasirįžo vykti Lie
tuvon ir todėl, kad ten, Lietuvoje, žmo
nės ūkiškame (ekonominiame) gyvenime 
padarė perversmą: nusavino visus kraš
to turtus ir juos pervedė į liaudies ran
kas. Lietuvoje einama prie žmogaus žmo
gumi išnaudojimo panaikinimo. Lietu
voje žmonės steigia naują, socialis
tinę visuomenę. Lietuvoje darbininkas, 
per ilgus laikus buvęs pavergtas, šian
dien patapo savo gyvenimo viešpats. To
dėl Klaipėdos lietuviai darbininkai, “ab
soliučiai daugumoje paėmė SSSR pasus 
ir rengiasi grįžti į Lietuvą” (šiuo metu 
jie jau bus sugrįžę)! ♦

Bet jeigu šitaip Klaipėdoje lietuviai 
darbininkai yra traktuojami, kaip to lai
ško autorius rašo, tai jie ir visur Vokie
tijoje yra panašiai traktuojami. Hitleris 
šiltai priima ten tik visokius smetoninin- 
kus, visokius liaudies priešus, kurie yra. 
lietuvių tautos neprieteliai ir kuriems lie
tuvybė pagaliau nėra svarbi. Jie moka 
vokiškai. Jie, matyt, senai rengėsi visą 
Lietuvą Hitleriui atiduoti ir todėl jie 
šiandien Vokietijos nacių yra gražiai pri
imami.

Na, o Amerikos lietuviški fašistai, kle
rikalai ir socijalistai renka aukas ir siun
čia jas pas Hitlerį pabėgusiems lietuvių 
tautos išmatoms, kurie laižo Hitlerio pa
dus, mindančius lietuvius darbo žmones 
Klaipėdos krašte!

Laimingo Krašto Laiminga

, (Kirgizijos TSR 15 metų 
sukaktuvėms paminėti)

Liaudis

Kodėl Lietuviai Darbininkai iš
Klaipėdos Persikėle T. Lietuvon?
Menševikų “Naujienose” (birž. 2 d., 

, 1941 laidoj) randame ypatingą iš laiško
ištrauką. Laišką, matyt, rašo koks tai 
į Vokietiją pabėgėlis arba šiaip sau men
ševikų bičiulis, bet p. Grigaitis ištiso laiš- 
so laiško skaitytojams nepaduoda. Mes 
čia paduosime tik tąją dalį, kuri telpa 

I į “Naujienose”:

“Klaipėdoje nieko ypatingo. Lietu
viai, ypač darbininkai, absoliučiai dau
gumoje paėmė SSSR pasus ir rengia* 
si grįžt į Lietuvą, nors dauguma jų 
turi neblogus darbus ir pragyvenimo 
sąlygas. Tokio čia esamų lietuvių'nu
sistatymo priežastys: lietuvių kalbos 
vartojimo uždraudimas bažnyčioje, įs
taigose, turguose etc., nebuvimas lietu- 

‘W- vių mokyklos, laikraščių, knygų, skai
tymas lietuvių žemesne rase, ‘knech
tais’, ir 11. Kaip matote, grynai mora- 

• linįo pobūdžio priežastys ir motyvai.

Švedija Pasisakė
Pagaliau Švedijos vyriausybė padarė 

“atsiskaitymus” su Sovietų Sąjunga dėl 
Pabalčio kraštų. Tatai padarydama, Šve
dija pripažino Pabalčio kraštus tarybi
nėmis respublikomis ir podraug pripaži
no tų kraštų žmonių pareikštą valią,— 
įstojimą į SSSR tautų šeimą.

Šis faktas bus nesmagu praryti Ame
rikos lietuviams smetonininkams, bet jie 
jį turės praryti, nori, ar ne!

Anksčiau ar vėliau tą patį turės pa
daryti ir kiti kraštai—Angliją ir Ame
riką įskaitant. Kas to nežino, tas nieko 
nežino.

Smūgis Anglu Laivynai
“New York Times”, kuris stoja už 

tai, kad įvėlus Jungtines Valstijas karan 
prieš Vokietiją, rašo, kad prie Kretos.bu
vo užduotas didelis smūgis Anglijos karo 
laivynui ir tas gal parodys, kad karo lai-b 
vai jau neturi pirmesnės reikšmės. Jis 
rašo, kad dabar aišku, kad Anglijos ka
ro laivynas nesuloš tos rolės, kurią jam 
skyrė: “Be perviršiaus orlaivyno jėgų, 
mes turime pripažinti, kad Anglijos ka
ro laivynas patsai vienas negalėtų ‘ ap
ginti Angliją, net jeigu jis kelis įkartus 
būtų didesnis, kaip dabar yra,” sako lai
kraštis.

Sovietų karo specialistai senai sake, 
kad vienos karo jėgos turi papildyti ki
tas, kad karo laivus papildo orlaivynas 
ir priešingai.

Tamsi Praeitis
Laimingoji kirgizų liau

dis, visi Kirgizijos darbo 
žmonės iškilmingai mini 15 
metų sukaktuves nuo savo 

• respublikos sukūrimo. Po 
Leriino-Stalino partijos vė
liava Kirgizijos darbo žmo
nės, didžiosios rusų liaudies 
padedami, įvedė tarybinę 
valdžią, pilietinio karo me
tais apgynė ją nuo priešų 
antpuolių. Po ta vėliava 
Kirgizijos darbo žmonės 
sukūrė žydinčią respubliką, 
pastatė socialistinę pramo
nę, socialistiniais pagrindais 
pertvarkė žemės ūkį, panai
kino skurdą, pakėlė į nema
tytą aukštį kultūrą, tautinę 
forma, socialistinę turiniu.

" Socialistinės K i r giži jos 
laimėjimai yra išmintingos 
Lenino-Stalino nacionalinės 
politikos triumfas, proleta
rinio internacionalizmo, vi
sa nugalinčios marksizmo- 
leninizmo mokslo pajėgos 
triumfas.

’ Atkaklios, sistemingos ko
vos ir darbo pasekmėje kir
gizų liaudis, vadovaujama 
komunistų partijos su di
džiausiais darbo žmonių va
dais Leninu ir Stalinu prie
šakyje, glaudžiai bendra
darbiaudama su visomis Ta
rybų Sąjungos tautomis, be
galiniai pakeitė savo krašto 
išvaizdą.

Kirgizų liaudies daugelio 
šimtmečių istorija yra tur
tinga ir spalvinga. Ji prasi
deda žiloje senovėje. Net iki 
mūsų eros kirgizai turėjo 
savarankišką valstybę. Ko
voje už nepriklausomybę, 
nuolatinių karų su sveti
mais grobikais ugnyje išau
go laisvę mylinti, vyriška ir 
narsi kirgizų liaudis.

Carų kolonizatoriai jai 
atnešė vargą ir sukrikimą. 

< Kirgizai buvo stumiami į 
nevaisingas stepes, į akme
ningas kalnų pašlaites, į 
kalnus. Tūkstančiai iš jų 
buvo dviguboje priespaudo
je. Rusų kapitalistai, valdi
ninkai, buožės, vietiniai ba- 
jai ir mahapai kartu žiau
riai eksploatavo kirgizų 
darbo žmones.

Carinės valstybės koloni- 
zatoriška politika darbo 
žmonėse. sukėlė pasipiktini
mo audrą. 1916 metais su
liepsnojo sukilimas. Tai bu
vo teisus tautinis — išsilais
vinimo karas su rusų cariz
mu, su vietos bajais ir ma- 
napais.

Caristinė vyriausybė la
bai žiauriai numalšino suki
lusius kirgizus. Smarkiai

sumažėjo kirgizų gyvento
jų skaičius. Dešimtys tūks
tančių žmonių per sniegy
nus bėgo į Chinija.

Spalis Išlaisvino šį 
Puikų Kraštą

Didžioji Spalių socialisti
nė revoliucija išlaisvino kir
gizų liaudį iš šimtamečio 
skurdo ir vergovės. i

Pažvelkite dabar į saulė
tosios Kirgizijos žemėlapį.

Kalnuose, slėniuose, kal
nų pašlaitėse ir aukštuose 
plokštakalniuose yra pasa
kiškai dideli mineralų, tur
tai. Respublikos žemes gel
mėse yra beveik visi chemi
jos elementai, kuriuos yra 
nurodęs didysis mokslinin
kas Mendelejevas. Anglis, 
nafta, švinas, cinkas, auk
sas, sidabras, antimonis, gy
vasis sidabras, arsenikas, 
siera, molibdenas, volfra
mas, radijus ir kiti naudingi 
žemių turtąi duosnia gam
tos ranka yra išsėti plačioje 
respublikos teritorijoje.

Carinė vyriausybė Kirgi
ziją laikė Rusijos žaliavų 
papildu, visai nesirūpinda
ma ten sukurti pramonę. 
Kelios įmonės, be jokios 
mechanizacijos, kuriose bu
vo dirbama rankomis kator- 
giškai sunkiose sąlygose, — 
tai ir visa, kas atiteko tary
binei valdžiai iš carinių ko
lonizatorių.

Auganti Pramone
Bolševikai įkvėpė gyvybę 

kitados pusiau dykumos 
kraštui. Staliniškųjų penk
mečių metais Kirgizijos slė
niuose ir kalnuose ryškio
mis ugnelėmis sužibėjo pra
monės statybos. Kirgizija 
pasidarė pagrindinė kuro 
bazė Vidurinei Azijai. Kzyl- 
Kijo, Sulinkto, Taš-Kumyro 
ir kitos anglies kasyklos 
kraštui kasmet duoda šim
tus tūkstančių tonų anglies. 
Eina darbas vietovėse, kur 
gausu naftos, spalvotų ir re
tų metalų. Itin sėkmingai 
respublikoje plėtėsi anglies 
ir maisto pramonė. Per pa
skutinius metus, staliniškų
jų penkmečių įgyvendinimo 
pasekmėje, buvo pastatyta 
eilė stambių, aprūpintų pir
maeile tarybine technika, 
įmonių: Ošsko šilko fabri
kas, mechaninis remonto 
fabrikas, cukraus ir medvil
nės valymo fabrikas, taba
ko fabrikas.

Palyginus su 1913 metais, 
krašto bendra pramonės ga
myba padidėjo 160 kartų. 
Pramonės lyginamasis svo
ris liaudies ūkyje praėju
siais metais buvo daugiau

liaudies komisariatas Kirgi
zijai paskyrė pereinamąją 
Raudonąją Vėliavą.

Respublikos gyvulininkys
tės išsiplėtime didžiulį vaid
menį suvaidino TSRS Liau
dies Komisarų Tarybos ir 
VKP(b) CK nutarimas 
“Apie priemones visuomeni
nei gyvulininkystei plėsti 
kolchozuose.” Dabar kiek
viename kolchoze yra bent 
viena maistiniams gyvu
liams auginti skirta ferma. 
Vien tik 1939—1940 metais 
buvo įsteigta 3,400 fermų. 
Be atvangos gerėja gyvulių 
prieauglis. Pavyzdžiui, per 
paskutinius penkerius me
tus švelniavilnių avių ir me
tisų skaičius nuo 122,335 pa
šoko iki 766,968 galvų.

Liaudies Gerovė
Neapsakomai pakilo kol- 

chozininkų gerovė. Per še
šerius metus bendros kol
chozų pajamos beveik de
šimtį kartų padidėjo. Res
publikoje yra daugiau kaip 
80 kolchozų milionierių. 
Daugelyje kolchozų stacha- 
novininkų šeimos per metus 

ūkio gamybos gauna 20,000—25,000 rubliųgauna 20,000—25,000 rublių 
pajamų.

Kolchozuose plačiai vys
tosi stachanoviškas judėji
mas.

Neišsenkantis yra kolcho- 
zininkų kūrybinės iniciaty
vos šaltinis. Respublikoje iš
siplėtė liaudies judėjimas už 
vandenį, už naujų pasėliams 
žemių paruošimą, už med
vilnės derlių 50—100 centne- 

AHmoro irių . hektaro ir cukrinių

žemės Ūkio Laimėjimai
Per 15 metų didžiulių pa

keitimų įvyko ir žemės ūky
je. Kirgizija pasidarė kraš
tas, kuriame gausiai uždera 
cukrinių runkelių, medvil
nės ir grūdų, kuriame labai 
išsiplėtė gyvulininkystė. 
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Respublikos dirbamos že

mės 99,9% dirba kolchozai 
ir sovehozai. Į kolchozus 
yra susibūrę daugiau kaip 
190,000 ūkių. Kirgizijos sov
ehozai išsimušė į pirmaeilių 
Tarybų Sąjungos sovehozų 
gretas.

Kirgizijos žemės ūkis yra 
apginkluotas pirmaeile tech
nika. Respublikos socialisti
nėse dirvose dirba daugiau 
kaip 5,000 traktorių, dau
giau kaip 1,000 kombainų, 
daugybė automobilių, kulia
mųjų mašinų, sėjamųjų ma
šinų, trejerių ir kitokių su
dėtingų mašinų. Pagrindi
niai žemės
procesai yra mechanizuoti.

Kirgizijos k o 1 c h ozuose 
gaunamas pats . didžiausias 
pasaulyje cukrinių runkelių 
derlius. 1940 metais viduti
nis cukrinių runkelių der
lius iš hektaro siekė 430 
dvigubų centnerių.

Nematytą derlių suren
ka medvilnės laukų stacha- 
novininkai. Pirmaeilės Kir
gizijos medvilnės augintojų 
grandys — Sali 
Sabitkolo Mama rasulovo, 
Inochan Ismailovas, Alio 

: Anarovo — iš vieno hektaro 
. gauna po šimtą ir daugiau 
centnerių medvilnės.
Socialistinė Gyvulininkystė

Sėkmingai plečiasi respu
blikoje socialistinė gyvuli-; 
jninkystė. G y v ulininkystės stinę; užmušė bei sužeidė 
plėtimosi tempo atžvilgiu ondan™ kataliku

( Kirgizijos TSR užima vieną 
, iš pirmųjų vietų Tarybų Są- 
’ jungoje: TSRS žemės ūkio

runkelių 500 — 700 — 1,000 
centnerių iš hektaro.

(Bus daugiau)

Chungking, Chinija.—Ja
ponų bombininkai vėl įnir
tusiai degino ir ardė Chung- 
kingą, laikinąją Chinijos so-

300 chinų; apdaužė katalikų 
ir miestinę ligoninę, francū- 
zų misiją ir anglų ir fran- 
cūzų atstovybes.

Klausimai ir Atsakymai
Kada Seni Žmones Gali Rei

kalauti Federalės Pensijos

Klausimas:
Sulaukiau 67 metus. Nedir

bau per paskutinius penkis 
metus. Kaip aš galiu gauti 
federalės pensijos?

Atsakymas:
Jeigu esi biednas, 

vaikų, kurie galėtų tave užlai-
neturi

metą ir pusę ir per kiekvieną 
kvartalą uždirbti $50, arba 
daugiau algos. Tik kada jo so
cialės apdraudos sąskaita pa
rodo tokį algų rekordą, jis ga
li paduoti aplikaciją mėnesi
nei pašalpai, ir jam nereikia 
Įrodyti, ar gali save užsilai
kyti ar ne.

Valstijos pensijos yra kas 
kita. Jas pildo valstijos, ku-

kyti, tai gali prašyti senatvės Į >’ačios n^Prendžia ar ap-
pensijos sulig tavo valstijos 
Įstatymų. Dabartiniu laiku ne
gali reikalauti federalės se
natvės pensijos, nes nepadeng
tas federale apdrauda.
. Kad gauti federalės pašal
pos, asmuo privalo būti virš 
65 metų amžiaus ir dirbti pa
dengtuose užsiėmimuose per

Jikantui pensija priklauso. Ne
reikia socialės apdraudos kor
telės paduoti aplikaciją dėl 
senatvės pensijos sulig valstijų 
Įstatymų. FLIS.

A* A

42*000 topų anglų šarvuotlaivis “Hood,” nuskandintas vokiečių karo laivo “Bis- 
marcko’V prieš virš savaitę laiko.
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dalyką ?

Socialės 
raštinės

Pranešimas Apie Algas Po So
cialės Apdraudos Įstatymu

Klausimas:
Aš tikiu, jog yra klaida tar

pe sumos, kurią aš uždirbau 
ir sumos, užrašytos ant mano 
socialės apdraudos sąskaitos. 
Kaip galiu patikrinti
Atsakymas:

Gauk iš arčiausio 
Apdraudos Boardo
kortelę. Išpildyk ją ir pasiųsk. 
Neužilgo gausi pranešimą apie 
savo algas. Ir jeigu rasi, kad 
informacijos nesutinka su tam
stos išrokavimu, arba jeigu ra
si klaidą, tai asmeniškai kreip
kis prie vietinės Socialės Ap
draudos raštinės.

Sulig Socialės Apdraudos 
Įstatymo pataisų, kiekvienas 
darbdavys privalo paduoti 
kiekvienam darbininkui raštą, 
kuriame visos algos tam darbi
ninkui po gruodžio mėn. 31 d. 
yra užrašytos.

Tokią rasytę reikia išduoti 
nors sykį j metus arba kada 
tik darbininkas apleidžia dar
bą.

FLIS.
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LAISVE Trečiąs puslapis

Italas Rosario Chrillo (centre) su savo dviem sūnais, 
Liudviku ir Juozu, deportuojamas iš New Yorko valsti
jos j Ohio, kur jis pirmiau gyveno. Jis buvo deportuo
jamas todėl, kad neišgyvenęs New Yorko valstijoj me
tu laiko prašė pašalpos iš valstijos. Dalykas buvo “ri
šamas” teismuose per šešius mėnesius.

perkainuotos ant apie $261,430.00 (suvirs ketvirtadalio 
miliono dolerių!) nuostolių?

4. Ar ne tiesa, kad SLA turi apie $3,000 vaikų sky
riaus pinigų uždarytuose bankuose, kuriuos jau nebesitiki 
atgauti ?

5. Ar ne tiesa, kad SLA turi apie $4,687.00 nuostolių 
ant $7,937.50 įneštų pinigų kur nors ir ar ne tiesa, kad 
tie pinigai (kartu su nuostoliais) nepriskaityti prie mor- 
gičių ?

6. Ar ne tiesa, kad SLA turi apie $3,000 nuostolių už 
nemokėtus nuošimčius už morgičius?

7. Ar ne tiesa, kad revizoriai jums pasakė, kad tie $8,- 
165.00, kuriuos skaitote “paskolos moksleiviams,” nega
lima skaityti prie SLA turto, todėl, kad, veikiausiai, jie 
niekad nebebus grąžinti? •

8. Ar ne tiesa, kad tas pats buvo pasakyta apie $7,873.91, 
kuriuos skaitote kaipo paskolą SLA nariams bedar
biams?

9. Ar ne tiesa, kad jūs dar tebeskaitote apie $9,500 
SLA albumų vertybę prie SLA turto, o niekad nesitiki
te tiek už juos iškolektuoti?

Sudėkime tuos nuostolius (kurie paimti vaduojantis 
SLA Pildomosios Tarybos raportu, padarytu New Yorko 
Valstijos Departmental už 1939 met.) daiktan ir štai ką 
rasime:

Anglai paėmė nelaisvėn daug italų ir karo medžiagos Fort Mega srityj Pietų Afri
koj’. Paveiksle parodoma dalis to.

SLA NUOSTOLIAI

Keletas Klausimų 
SLA Pildoma j ai 

Tarybai

Knygose perkainuotos nejudinamos nuosavybės $167,560 
Knygose perkainuoti įvairūs bonsai ................ $235,000
Perkainuota įvairūs Šerai arba sekuracijos .... 26,430 
Vaikų skyriaus pinigai uždarytuose bankuose .. 3,000 
“Participation certificates” (sulyg klausimo No. 5) 4,687 
Nemokėti nuošimčiai už daugiau kaip 18 mėn.

ant morgičių ...................... • •........................... 3,000
Paskolos moksleiviams ............................................ 8,165
Paskolos bedarbiams už duokles .. • •.................. 7,873

ŠYPSENOS
žmones, kurie patys

SAVE SUSIRADO...

SLA nariai ir abelnai lietuviška visuomenė, kurioje 
SLA jieško naujų narių, ir iš kurios SLA Pildomoji Ta
ryba prašosi pasitikėjimo, kad viskas yra tvarkoje Susi
vienijime”, turi teisę matyti Insurance Departmentų Re
vizorių raportus. Revizoriai peržiūrėjo SLA knygas ne 
naudai Pildomosios Tarybos, bet naudai SLA narių ir 
lietuvių visuomenei. Jie turi teisę matyti tą raportą ir 
tiktai tada pasvarstyti, kaip ištikrųjų dalykai stovi. Vi
suomenė ir SLA nariai negali pasitikėti tuomi, ką Piki. 
Taryba sako, kad revizoriai raportavo. Jie nori ir turi

Nuostoliai ant SLA Albumo, dar tebeskaitoma 
prie turto   ................................................ 9,500

Viso SLA nuostoliai ....................................... $465,215
Kur tie du milionai?

Vinikas, Bagočius ir Gugis raportuoja, kad SLA tur
tas siekia .....................................................• •.. $2,036,936

Atėmus nuostolius, kuriuos P. T. raportavo 1939 m.
$465,215

matyti revizorių raportą, ne su Bagočiaus, Viniko ir Gu
gi o parašais, bet raportą su revizorių parašais!

Čia yra gana stiprūs žodžiai. Ar yra pamato reikalau
ti pilno SLA revizorių raporto? Mes manome, kad yra. 
Sulig buv. “Tėvynės” redaktoriaus, Kl. Jurgelionio anks
čiau padaryto pranešimo, tie revizoriai lėšavo Susivie
nijimui apie $7,500. Jie tuos pinigus paėmė iš SLA iždo— 
ne iš Pildomosios Tarybos iždo. SLA nariai revizoriams 
apmokėjo tą $7,500, ne atskiri Pildomosios Tarybos na
riai. Todėl, pirmiausiai statome klausimą:

1. Kodėl neskelbiate ištisą Revizorių Raportą organe 
“Tėvynėje”? Jeigu revizorių raportas kalba už jus, nėra 
ko bijoti.

Bagočius, Vinikas ir Gugis skelbia, būk SLA iždas jau 
pralenkė antrą milioną dolerių. Mes sakome, kad tai ne
tiesa! SLA turtas yra dar apie pusė miliono dolerių to
lume nuo dviejų milionų!

Tegul atsako gerb. Pildomoji Taryba į sekamus klau
simus:

2. Jūs virš savo parašų “Tėvynės” numeryje 20, 1941 
metų, sakote kad Vinikas skelbė, o revizoriai patvirtino, 
kad SLA nejudomos nuosavybės (propertės) yra vertos 
$593,046.67. Ar tiesa, kad tos nuosavybės yra vertos apie 
$167,560.00 mažiau negu knygose parašyta ir negu Vini
kas visuomenei ir SLA nariams skelbia?

3. Jūs virš savo parašų skelbiate, kad SLA buri $736,- 
292.27 vertės bonsų ir seku racijų. Paimkime bonsus— 
ar ne tiesa, kad už bonsus, už kuriuos yra užmokėta apie 
$720,000, vertybė nupuolė iki apie $485,000.00, padaryda
ma Susivienijimui apie $235,000 nuostolių? Su Šerais arba 
“sekuracijomis” išėjo dar blogiau. Ar ne tiesa, kad tųšė-

Lieka SLA Ižde ............................................ $1,571,721
Tai matote, kaip čia tie du milionai pradeda tirpti. 

Tegul Pildomoji Taryba paskelbia revizorių raportą, ta
da pamatysime, kaip dalykai stovi dabar. Vienok, da
rant palyginimus su Bagočiaus, Viniko ir Gugio pa
skelbtu raportu su raportu- už 1939 metus, mums atro
do, kad ne aktualės vertės paskelbtos, bet tiktai žymiai 
padidintos knyginės vertybės. Be to, kalbama, kad SLA 
turi daug nemokėtų bilų iš lėšų fondo, kurių čia nesu- 
dedame.

Dar vienas klausimas Pildomajai Tarybai:—
10. Eina gandai, kad SLA Pildomoji Taryba ruošiasi 

neužilgo pakelti duokles senesniems SLA nariams. Te
gul Pild. Taryba atsako—ar tai tiesa?

Frater Nalistas.

Lawrence, Mass.
Vestuvėse Netikėtai Susitikom

Petro ir Adelės Keršulių 
vienatinė duktė Akvilia (pan- 
deliačių) apsivedė *su Edwar- 
du Jarniu, lenkų tautybės vai
kinu. Vestuvių proga tėvai su
kvietė savo gimines ir pažįs
tamus draugus, gegužės 31 d., 
Lawrence Lietuvių svetainėje, 
pokyly dalyvavo daugiau kaip 
šimtas ypatų, įvairių tauty- 

v , . . , . . _ „ _ , . bių, daugiausia lietuvių, lenkų
rų, uz kuriuos buvo mokėta apie $31,000.00, vertybė nu- amerikonų. Apie 8 vai. va- 
puolė iki apie $4,600.00, padarydama apie $26,430.00 karo jaunavedžiai peržiūrėjo 
nuostolių Susivienijimui? Sudėjus daiktan bonsus ir se- bei priėmė suneštas svečių do- 
kuracijas, ar ne tiesa, kad jos knygose ir- raportuose i vanas jiems ir pradėjo vaišin-

ti svečius įvairiais užkandžiais 
ir gėrimais. Svečiai šnekučia
vosi, dalinosi mintimis ir nuo
tykiais.

Įdomiausia tai tas, kad toje 
sueigoje teko susitikti giminių 
ir Lietuvoje jaunystės dienų 
buvusių kaimynų, kuriuos pa
žinau prieš 35 metus. Vienas 
kito nebūtume pažinę, jei kas 
nebūtų perstatęs. šių žodžių 
rašėjui buvo malonu susipa
žinti ir pasikalbėti su P.L.T. 
radio programos garstintoju 
“Dėde Petru,” motina Šimo
niene, pusbroliu Juozu Myke- 
nu (skapiškėnu), alizaviečiu 
Rudinsku ir keletą kitų pan- 
deliačių. Tai buvo pirmas su
sitikimas nuo jaunystės dienų.
Koks tai jaukus pasikalbėji-

Streikuoją ADF ir CIO nariai mašinistai San Francisco laivų dirbtuvėse stebi, 
kaip ADF lyderiai veda į darbą streiklaužius. Tačiau tuomi streikas sulaužy
tas nebuvot

mas. Besikalbant prisiminėm 
ir apie laikraščius. Sako, ot, 
kaip “Keleivis” pasirodė veid
mainys. Ką jis pirmiau rašė, 
o ką dabar rašo.

Lawrenco Lietuvių Svetai
nė gana didelis namas ir gerų 
vigadu turi, dvi mažesnės sa
lės, užeiga kaipo kliubrūmis 
užlaiko alų ir kitus gėrimus, 
bilijardu stalą. Radau laikraš
čių pridėta. Peržiūrėjęs nera
dau pirmeiviškų laikraščių 
kaip tai, “Laisvės” ir “Vil
nies” dienraščių, vien fašistinė 
litefatūra.

Kaipo svečiui nesinorėtų pa
sakyti, bet toks kliubo vienpu
siškumas yra peiktinas.

Antrame aukšte didelė gra
ži salė ir aukščiau užveizdos 
gyvenamieji kambariai, užpa
kaly namo nemažas kiemas 
automobiliam pasistatyti.

Lawrencieciai dabar džiau
giasi, kad gerai dirba visos au- 
dinyčios. . D. J.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

(Felje Tonas)
Pasaulis, gerbiamieji, ant 

vietos nestovėjo ir nestovi: 
Jis zigzagiuoja tai pirmyn, 
tai atgal.

• Tai nenuslepiamas faktas.
Taipgi nėra paslaptis, kad 

progresas turi stabdžius.
Vienu didžiausiu progre

so stabdžiu buvo ir yra — 
nepažinojimas pats savęs. 
Pažinti pats save mus moki
no senovės graikų išminčiai, 
bet tas mums kaž-kodėl ne
prilipo: mes vis laukėme, 
kad kiti mus pažintų, įver
tintų ir pasauliui paskelbtų 
mūsų genijališkumą!

Susirasti pats save ir pa
sigarsinti pasauliui kuomi 
esąs, lig šiol kliudė mums 
lietuviškas sarmatlyvumas. 
Vis, būdavo, slepiame savą
jį “aš.” Tik dabar, šių są
jūdžių ir sąmyšių laikais,— 
pradedame parodyti savo ti
krąjį būdą ir genijališku
mą. -

Tegul man bus leista, 
mielas skaitytojau, pristaty
ti Tau tuos mūsų tautos ge- 
nijušus. Manau, Tu stebė- 
sies jų drąsa ir išminčia. 
Taipgi, manau, kad ir tie 
patys save susiradę geniju- 
šai, nusistebės savo gabu
mais nemažiau, kaip bež
džionės save veidrodyje pa- 
mačiusios.

Kad neįžeisti tų mūsų ge
ni j ališkų tautiečių apatinių 
jausmų, leisiu jiems jų pa
čių lūpomis byloti.

Prašau!...
’ I.

J. S. Sudavas (V-je):
“Ak, tu kultūra, kultūra! 

Kur tu taip ilgai užtrukai? 
Tu tokiu pavėlavimu baisiai 
mus nuskriaudei. Kad nors 
kiek anksčiau būtumei mus 
palietus savo skaisčiu žvilg
sniu, argi mes šiandien bū
tume tokie nesąmoningi 
tautiškumo reikaluose ? Ar

šas apie save pasisakė atvi
riau, negu žydų karalius 
Dovidas savo psalmėse!

II.
Pranė Lapienė:
“...nuolat sutinku kelius 

žmones, kurie save vadina 
tautininkais ir kas kartą di
deliai pasitenkinę niekinimu 
tos sriovės veikėjus ir visą 
tautinę veiklą...

“Iš kitų sriovių žmonių 
nieko panašaus niekada ne
su girdėjusi.

“Kažin, ką tai reiškia?”
Kultūra, kultūra kalta, 

Prane! Jeigu netiki man — 
pasiskaityk aukščiau tel
pančią J. S. Sudavo jeremi- 
jada!

III.
Kastas Didžiūnas gieda 

(V-je):
“Mes lietuviai sesės, broliai, 
Ne kacapai, ne maskoliai.
Remsim savo spaudą

kiek kas galim, 
Išvaduosim savo tėvų ša
lį..." .

Didžiūnas, kaip -matote, 
susirado pats save ir pilnoj 
nuogybėj pasirodo svietui. 
Jo genijušas pasireiškė po
ezijos formoje su visais rei
kalingais elementais ir šim
tu nuošimčių aklo sekimo 
ratų, paleistų nuo kalno!...

Leiskite man, gerbiamieji, 
pasakyti genijališkam Di
džiūnui sekamą kacapišką 
sudie:
Proščai, biednąja telega, 
I vsie četire kolesa!

špokas.
Post Scriptum: Beje, ko

vų audras mėgstąs Didžiū
nas, byloja:

“Ku Ku iššaukė dvikovon 
Kastą Didžiūną. Bus nepa
prastas susikirtimas už pa
saulinį kvailystės čampiona- 
tą.”

Linkiu pasisekimo jam 
laimėti! —š.

Washington. — Vokietija, 
Italija ir Japonija jau iš
traukė savo pinigus iš Ame
rikos, kaip pripažino šios

šalies iždo ministeris H. 
Morgenthau. Hitleris, Mus- 
solinis ir Japonija nelaukė, 
kol Amerika užgrobs tuos 
pinigus.
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Didieji “Laisvės”
Piknikai ;!

• • • o • •
Jau laikas organizuotis bu-;* 
sais vykti į šiuos piknikus: *

LIEPOS 4 JULY i: 

VOSE PAVILION PARK ii
j MAYNARD, MASS. !

Bostono apylinkės didysis;
; piknikas naudai dienraščio J; 

“Laisvės” J;
• • • •

LIEPOS 6 JULY
‘'J CLINTON PARK

Betts and Maspeth Avės., 
? Maspeth, L. I., N. Y.

^Didžiojo New Yorko apylin
kės lietuvių iškilmė dienraš-;* 
]; čio “Laisvės” paramai.

• • • •
Rugpjūčio 31 Aug.

: MIKOLAIČIO PARKE ii
EDDINGTON, PA. ;

Philadelphi.įos organizacijų 
suruoštas didysis piknikas; 
naudai dienraščio “Laisvės.”!;

• •

!; Įsigykite Bilietus
;* Visų trijų aukščiau nuro-; 
; dytų piknikų įžangos bilie-! 
; tai yra platinami iš ankstoj! 
; Prašome įsigyti bilietus ir 
; dalyvauti tuose piknikuose.

Puikios Programos
Visuose čia nurodytuose; 

piknikuose dalyvaus daug 
; chorų, Šimtai gražaus jauni-*! 
; mo bus su chorais ir tūks-1 
; tančiai suvažiuos pasilinks
minimui. Tai bus gera pro-;! 

; ga įsigyti gražių pažinčių. ;
4z.4x.4x.4x. 4/. -V- -y- -V- -u 1 1
W W Tv W W W W W W vr •/v

gi mes vis dar būtume bro
lis prieš brolį dantį griežę 
ir nesugebėję'susitarti svar
biausiuose reikaluose?”

Tai skaudus užmetimas 
kultūrai, kam ji nepalietė jį 
ir jo draugus “savo skais
čiu žvilgsniu!”

Tas pats genijušaš ir ten 
pat apie save rašo:

“Ko gi yra vertas mano 
užgyventas lobis, jei aš dva
sioje skurdžiu likau? O kad 
aš toks esu, aš tai žinau ir 
visada jaučiu, nes aš asme
niškas ambicijas statau už 
viską aukščiau. Savo asme
ninį pasitenkinimą aš dau
giau vertinu, negu mane iš
auginusią motiną - Lietu
vą.. •”

Kaip matote, tas genijų-

IimAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAyilAWAWAWAWAMWAW^
GIRARDVILLE, PA

Rengia LDS 152 Kuopa

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 8 JUNE
Visiems Gerai Žinomoj Vietoj

Brandanville, Pa., (Arti Stoties)
ŠOKIAMS GROS WHITY’S PUIKI ORKESTRĄ

Gerbiamieji! Kviečiame dalyvauti Šiame pik
nike. Turėsime parinktas valgių gamintojas, žinoma, 
bus ir išsigerti. Prie to, bus ir rodama krutamieji 
paveikslai.’ Todėl dar kartą kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės svečius dalyvauti, linksmai praleisti laiką 
tyrame ore. . ' . .
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Ketvirta#., Birželio 5, 1941

Didysis Rusų Satyrikas Saltiko
vas-Ščedrinas

Nuvertusi senąjį režimą ir su šakni
mis išrovusi Rusijos buržuaziją ir dvari
ninkus, Didžioji Spalių Revoliucija nau
ja šviesa apšvietė praeitį ir sukūrė nau
jus kriterijus vertinti menui, kuriame ta 
praeitis atsispindėjo. XIX amžiaus rusų 
literatūroje ji pripažino savo pirmtakū- 
nais giliausius, teisybei ištikimiausius ra-- 
šytojus, kurių tarpe žymią vietą užima 
Michailas Saltikovas-Ščedrinas.

Jis yra vienas didžiausių rusų rašyto
jų. Ir savo veikalų gilumu, ir jų tikrovės 
vaizdavimo platumu, Saltikovas-Ščedri- 
nas turi mažai sau lygių pasaulinėje lite
ratūroje.

Genialus menininkas ir nepaprastai aš
traus proto žmogus, Saltikovas-Ščedri- 
nas, tariant Goethes žodžiais: “Gyveno 
savo laikotarpiui, tad gyvas visiems lai
kams.” Rašytojas — kovotojas Saltiko
vas-Ščedrinas aistringai domėjosi savo 
gadynės problemomis, lyg aidas atsiliepė 
net į mažiausius įvykius, dabartyje matė 
ateities bruožus ir, rašydamas apie tai, 
kas aktualu, sukūrė didžiausius satyrinio 
meno kūrinius.

Keturiasdešimt metų — ir kokių metų! 
— Rusijos istorijos tiksliausiai išreikšta 
Saltikovo-Ščedrino kūriniuose. Jo litera
tūrinio darbo pradžia siekia baudžiavos 
laikus. Vėliau jis rašo tais laikais, kai po 
baudžiavos panaikinimo Rusija pasuko į 
naują kapitalistinio vystymosi kelią. Sa
vo literatūrinį darbą jis baigia kaip tik 
tuo metu, kai pradeda busti Rusijos pro
letariato sąmonė, Saltikovo-Ščedrino aki
vaizdoje Rusija perėjo iš vienos sociali
nės ir ekonominės santvarkos į kitą. Šis 
didelis rašytojas savo kūryboje atvaizda
vo tą procesą, atvaizdavo to proceso 
svarbiausius istorinius bruožus su nuo
stabiu meniškumu ir platumu. Štai dėl ko 
Saltikovo-Ščedrino veikalai ne tik kad il
gainiui nenustojo savo vertės, bet — 
priešingai — masių kultūrai Tarybų Są
jungoje augant, susidomėjimas šito rašy
tojo kūryba vis labiau didėja.

Saltikovo-Ščedrino kūryba, bė abejoji
mo, į rusų literatūrą įnešė naujų elemen
tų. Tuo metu pirmoji iš liaudies atsiradu
si inteligentija ėmė reikalauti iš literatū
ros nuoseklesnio realizmo, negu tas^ ku
ris buvo iki Saltikovo-Ščedrino. Naujieji 
žmonės iš liaudies gelmių atnešė su sa

vim naujas temas, kurios žymiai praplėtė 
literatūros rėmus. Revoliucinis demokra
tinis realizmas kaip tik labiausiai atitiko 
tuos reikalavimus.

Saltikovas-Ščedrinas ir Nekrasovas vi- 
šapusiškiausiai savo kūryboje išreiškė 
tas naujas demokratines literatūros ten
dencijas.

Jau savo pirmuoju žymiu veikalu 
“Provincijos aprašymai” Saltikovas-Šče
drinas įrodė suradęs naujas priemones 
tikrovei vaizduoti: tai buvo būklės — si
tuacijų, bet ne charakterių satyra. Jis 
pašiepė ir palietė ne žmogaus prigimtį, 
kurią iškreipė socialinės sąlygos, bet pa
čias sąlygas.

Šios rūšies realizmui labiausiai rūpi ne 
atskiros asmenybės, bet visos visuome
nės likimas.

Valstiečių revoliucijos idėja sudaro 
Saltikovo-Ščedrino kūrybai pagrindą. Jis 
giliai jautė visą tai, kas trukdė šiai re
voliucijai pasireikšti ir savo aštria plunk
sna drąsiai smerkė liaudies engėjus ir iš
naudotojus.

Tarybų Sąjungos liaudis šiemet mini 
115 metų sukaktį nuo Michailo Saltikovo 
-Ščedrino gimimo, ji atiduoda pagarbą 
dideliam visuomenininkui, įžymiam me
nininkui, genialiam satyrikui, kuris 
skaudžiai palietė begėdiškumą, šlykštu
mą, dvasinę menkystą ir žiaurumus, ku
rie klestėjo Rusijoje/ praeito šimtmečio 
viduryje. Devyniolikto šimtmečio caris- 
tinės Rusijos pagrindams klibinti ir jos 
agentams bei pakalikams demaskuoti, 
Saltikovas-Ščedrinas neturėjo sau lygių 
savo meto rašytojų tarpe. Saltikovo-Šče
drino satyra taikliais smūgiais triuškino 
ir aiškius priešus, ir apsimetėlius drau
gus. Šis genialus satyrikas buvo atkak
lus kovotojas ir prieš kompromisus, ir 
prieš nuolaidas,, jis neapkentė veidmai
nystės, dviveidiškumo, klastingumo. Jis 
mokino liaudį pasitikėti tik savo jėgomis. 
Lenino nuomone, Saltikovo-Ščedrino di
džiausias nuopelnas buvo tas, kad jis po 
dvarininkų išoriniu kultūringumu rodė 
jų tikrąjį brutališkumą ir plėšrumą, kad 
jis mokė neapkęsti veidmainystę ir tų 
žmonių nejautrumą kitų kančioms, kad 
jis kartą visiems laikams nuplėšė kaukę 
nuo rusiško liberalizmo. D. V.

(Žemiau talpiname vieną Saltikovo- 
Ščedrino kūrinį “Liberalas.”—“L. Red.)

Viena iš balsavimo būdelių, kuriose Fordo darbinin
kai Detroite pasisakė už tai, kad juos atstovautų 
CIO unija.

Montello, Mass.
Veikimas dėl “Laisvės” pik- 

jniko, įvykstančio liepos 4-tą, 
Maynard, Mass., prasidėjo. Ti
kėtų kapitonas K. Benulis ap
ginklavo apie tuziną “Laisvės” 
patrijotų tikietais ir paleido į 
svietą ir mes manome laimėti, 
jei ne pirmą, tai bent antrą 
dovaną, kurios yra paskirtos 
pardavusiems daugiausia ti
lt ietų.

Kitų kolonijų “Laisvės” ti
lt ietų platintojai, jeigu nori 
laimėti bent vieną dovaną, tu
ri smarkiai sukrust darban ti- 
kietų pardavinėjime, nes mon- 
telliečiai šį metą nejuokaus. 
Tad, kurie norėsite sukirst 
montclliečius, turėsite sunkiai 
padirbėti. Tad, darban visi!

A. Baronas.

kur randasi 3 ar 4 nariai, nelaukite 
susirinkimų, taipgi išrinkite vieną. 
Taipgi kviečiame ir tuos narius, kur 
randasi po du kuopelėje. Turime 
svarbių problemų, todėl įsitėmykite 
datą. — Kom. (132-133)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 8 d. birželio, 10 vai. ry
to, Mainierių Svet., Main ir Oak St. 
Kviečiame visus narius dalyvauti, 
nes turime svarbių dalykų aptart, 
taip pat užsimokėkit užvilktas duo
kles. — S. Kuzmickas, Sekr.

(132-134)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks birželio 6 ^1., 15-17 Ann St. 
Turime svarbių dalykų aptarti kaip 
tai Antro Apskr. pikniką ir “Lais
vės” pikniką. Būkite visi. — K. K. 
Sekr. (132-133)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 8 d., 1 vai. po pietų, 420 
Morningside Ave., pas G. Stasiukaitį. 
Nariai dalyvaukite, bus Centro Ko
miteto nominacijos ir bus išduotas 
raportas iš pereito parengimo. — 
G. S. Sekr. (132-134)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. pusmetinis susirinki

mas įvyks 8 d. birželio po pietų. 
Kviečiame narius dalyvauti, nes tu
rimo svarbių reikalų aptarti.

(131-133)

visus dalyvauti, praleisite smagiai 
laiką. — Kom. <131-133)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks bir

želio 8 d., 10 vai. ryto, Progresyvių 
Kliube, 325 E. Market St. Prašomo 
dalyvauti. — O. Zdanienė, Sekr.

(131-133)

NEWARK, N. J.
Prašome Sietyno Choro narių įsi- 

tėmyti, kad šį ketvirtadienį nebus 
repeticijų. Bet, būtinai visi nariai 
dalyvaukite sekantį ketvirtadienį, 
birželio 12 d., nes reikės gerai pri
siruošti prie “Laisvės” pikniko, ku
ris įvyks liepos 6 d. — Valdyba.

(131-132)

E. NEW YORK-RICHMOND 
HILL, N. Y.

Ketvirtadienį, birželio 5 d., 8 v. v., 
Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė.-, įvyks LDS 13 
kp. susirinkimas. Nariai malonėkite 
dalyvauti. —A. Bieliauskienė, Sekr.

(131-132)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 5 d., 8 v. v., 29 Endicott St. 
Išgirsite raportą iš “Laisvės” pikni
ko suvažiavimo. Stengkitės atsiteisti 
su duoklėmis. Taipgi bus ir kitų 
svarbių dalykų aptarti. — J. M. Lu
kas, Sekr. (130-132)

Michailas Saltikovas-Ščedrinas

Liberalas
Kitą kartą kažkul’iame krašte gyveno 

liberalas, ir dar toks atviras, kad niekas 
nespėdavo žodžio pasakyti, o jis jau 
gerklę paleidžia: “ak, mano ponai, mano 
ponai! ką jūs darote! juk jūs patys save 
žudote!” Ir niekas užtat ant jo nepyk
davo, bet priešingai, visi sakydavo: “te
gu mus įspėja — mums gi geriau!”

— Trys faktoriai, — bylodavo jis, — 
privalo būti bet kurio visuomeniškumo 
pagrindu: laisvė, aprūpintas gyvenimas 
ir savarankiškumas. Jei visuomenė be 
laisvės, tai reiškia, kad ji gyvena be 
idealų, be ugningų minčių, neturėdama 
pamato kūrybai, nei tikėjimo savo liki
mu. Jei visuomenė jaučiasi neapsirūpi
nusi, tai uždeda jai prislėgimo antspau
dą ir daro ją abejingą savo pačios daliai. 
Jei visuomenė be savarankiškumo, tai ji 
pasidaro nepajėgi tvarkyti savo reikalus 
ir pamažu liaujasi apie tėvynę galvojusi.

Štai kaip galvojo liberalas, ir, reikia 
pripažinti, teisingai galvojo. Jis matė, 
kad aplink jį žmonės lyg užnuodytos 
musės slampinėja, ir pats sau bylojo: 
“Tai dėl to, kad jie nesijaučia savo likimo 
kūrėjais. Tai kaliniai, į kuriuos ir laimė, 
ir neganda ateina jiems patiems nieko 
nenumatant, kurie nepasiduoda visiškai 
savo pojūčiams, nes negali nustatyti ar 
tai iš tikrųjų pojūčiai, ar kokia nors fan
tasmagorija.” Vienu žodžiu, liberalas bu
vo tvirtai įsitikinęs, kad tik trys minėti 
faktoriai gal duoti visuomenei patvarius 
ramsčius ir paskui save atitempti visas 
gėrybes, būtinas visuomeniškumo plėto
tei.

Bet šito dar maža: — liberalas ne tik 
prakilniai galvojo, bet plėšėsi ir gerus 
darbus daryti. Jo paslapčiausią troški
mą sudarė tai, kad šviesos spindulys, jo 
mintis šildęs, prasiskverbtų pro aplin
kos tamsybę, šviestų jai ir visą kas gy
va pripildytų palaimos. Visus žmones jis

pripažino broliais, visus lygiai kvietė mė
gautis savo numylėtinių idealų paunks- 
mėje.

Nors tas jo siekimas parvesti idealus 
iš empirinės srities į praktinę dirvą kve
pėdavo lyg ir patikimumo stygių, bet li
beralas taif) nuoširdžiai liepsnojo, o be 
to, buvo toks meilutis, su visais toks lipš
nus, kad jam netgi nepatikimumą mielai 
atleisdavo. Sugebėjo jis ir teisybę su 
šypsenėle pasakyti, ir, kur reikia, mul
kiu apsimesti, ir, savo nesavanaudišku-r 
mu čiuiniai pasirodyti. Ir svarbiausia, 
niekados ir nieko jis nereikalavo primy
gęs prie sienos, o visada tik “jei galimy
bės leidžia.”

žinoma, posakis “jei galimybės leidžia” 
jį tokio didelio uolumo veikėją nelabai 
žavėjo, bet liberalas apsiprato su juo, 
pirmiausia dėl bendros gerovės, kurią jis 
visada statė pirmame plane, o antra, kad 
apsaugotų savo idealus nuo nereikalingos 
ir per ankstybos pragaišties. Be to dar, 
jis žinojo, kad jame polėkius sukelią 
idealai yra per daug atitrauktinio po
būdžio, ir negali gyvenimo tiesiogiai 
veikti. Kas gi yra ta laisvė, aprūpintas 
gyvenimas, savarankiškumas? Tai vis 
atifrauktiniai terminai, kuriuos reikia be 
jokių abejojimų pripildyti apčiuopiamu 
turiniu, kad jų rezultatu būtų visuomeni
nis klestėjimas. Šitie terminai, bendrai 
suėmus, gali auklėti visuomenę, gali pa
didinti jos tikėjimo šavimi ir vilčių lygį, 
bet apčiuopiamos gerovės, tiesiogiai 
skleidžiančios ištekliaus jutimą, negali 
sukelti. Tai gerovei pasiekti, kad idealas 
būtų visiems prieinamas, tenka jis su
smulkinti, ir jau jį tik šituo pavidalu tai
kyti visuomenę kamuojantiems negalavi
mams gydyti. Kaip tik čia, pradėjus 
smulkinti, ir atsiranda pats savaime po
sakis: “jei galimybės leidžia,” kuris vie- 

• na iš dviejų sueinančių į sąlytį pusių ver
čia nežymiai nusileisti, o antrąją’ pusę 
— žymiai sumažinti savo reikalavimus.

{Tąsa bus)

Waterbury, Conn.
Padėkos Žodis ir Darbinin
kų Kova už Didesnes Algas

• Decoration dienoj įvyko 
Laisvo Kapinyno piknikas. Pu
blikos susirinko apie koki 300 
asmenų. Visi linksmai pralei
do laiką ir pasirodo, kad dar 
liks gražaus pelno. Pelnas 
skiriamas kapinių pagražini
mui.

Rengimo komisija vardo 
kapinyno taria širdingą ačiū 
visiems, kurie atsilankė į pik
niką, taipgi ačiuoja Vilijos 
Chorui už patarnavimą. Ačiū 
visiems draugams ir drau
gėms, kurie dirbo laike pik
niko, Kadangi visi dirbo gana 
sunkiai, tai komisija jūsų dar
bą pilnai įvertina, draugės ir 
draugai, ir ateity gal kuo nors 
atsiteis.

Darbininkai Kovoja
American Brass kompanija 

pakėlė darbininkam po 6c. 
per valandą, bet darbininkai 
tuomi nepatenkinti. Jie reika
lauja pakelti 10c. per valan
dą. Darbininkams vadovauja 
CIO unija. Tarpe darbo ir ka
pitalo eina kova. Kapitalistų 
tikslas yra kuodaugiausia dar
bininką išnaudoti. O darbinin
kų tikslas yra iškovoti geres
nes darbo sąlygas ir didesnį 
atlyginimą už savo darbą. 
Dabartiniu laiku daug dau
giau darbininkų supranta savo 
reikalus ir veda kovą už juos. 
Atsimenu, prieš keletą metų 
darbininkai k a 1 b ė jo, kad 
Waterbury unija niekad neįsi
galės. Dabar pasirodo, kad jie 
stambiai klydo, šiandien be
veik visose kapose yra unijos.’ 
Už tai priklauso didžiausias 
kreditas jaunimui. Jaunuo
liai daug geriau kovoja už 
unijas, negu seniai.

Atsimenu, būdavo kalba su
augę, kad Amerikos jaunimas 
yra nesąmoningas, apie uni
jas nieko nesupranta. Bet 
praktika parodė ką kitą. Jau
nimas organizuoja senius; se
niai nesuorganizavo jaunuolių.

Darbininkas.

Raymond, Wash.
Draugai Grybai minėjo 25 

metų ženybinio gyvenimo su
kaktį. Povilas ir Elizabeth 
Grybai, 10 dieną gegužės su
rengė pokyli, Grayland, 
Wash., ant ūkės. Daug daly
vavo svečių iš Raymond, 
Seattle ir Aberdeen. Svečiai 
linksminosi per porą dienų. 
Visi dalyviai linkėjo dd. Gry
bams sulaukti auksinio jubi- 
1 ė jaus.

Reikia priminti, kad abu 
d d Grybai yra LDS 36 kuopos 
nariai, seni “Laisvės” skaity
tojai ir geri darbininkų judė
jimo rėmėjai. Ne tik kad jie 
patys yra geri lietuvių judėji
mo rėmėjai, bet labai dažnai 
paragina ir kitus paremti tą 
judėjimą finansiniai. Jie taip
gi labai didžiuojasi stipria lie
tuvių darbininkų spauda, kuri 
visada gina darbininkų reika
lus nuo visokiu fašistu smeto- 
nininku. c

Nuo savęs draugams Gry
bams linkiu ilgo ir linksmo gy
venimo. - A. B.

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, birželio 8 d., įvyks 

didelis piknikas ruošiamas Darb. 
Org. Veikiančio Komiteto, Mikolai- 
čio Sode, Eddington, Pa. Pradžia 
10 vai. ryto. Lyros Choras išpildys 
gražią muzikališką programą. Bus 
skanių užkandžių ir šiltų-šaltų gėri
mų. Gera muzika šokiams. Kelrodis 
visiems žinomas, nuo City Line bus 
mašinos. Užkviečia visus Komisija.

(131-133)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks birželio 6 d., penktadienį, 8 
v. v. Visi nariai dalyvaukite, tukime 
savrbių dalykų aptarti. Ypač “Lais
vės” pikniką, stengkimės jį padaryti 
sėkmingą šiais metais. — Jaskevi- 
čius, Sekr. (131-133)

__ ___ a,. . . . ..
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, birželio 8 d., Aido 
Choras ruošia pikniką. Olympia 
Park, Shrcwsburyje. Programoj da
lyvaus A. Vasiliauskas ir pagarsėjęs 
trio — Dzūkas, Žemaitis ir Zanavy- 
kas. Pradžia 11 vai, ryto. Kviečiame

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

Boston Mass.
Ponia Steadmonienė Prisipaži

no Kaltei Žmogžudystėje
Gegužės 28 d., Suffolk aukš

čiausiam kriminaliniam teis- 
mabuty, ]5o 8 dienų ėjusio 
teismo, p risi p a žino kalta 
žmogžudystėje ponia Ruth S. 
Steadmonienė. Ji nunuodijo 
žiurkių nuodais savo meilužį 
Robert G. Emery, kuris buvo 
vedęs, dviejų vaikų tėvas. Ji 
taipgi vedusi ii' yra 1 vaiko 
motina. Ji turi 27 metus am
žiaus, o meilužis turėjo 26 me
tus. Jis mirė nuo pienan įmai
šytų nuodų, sausio 21 d. š. m. 
jos apartmente.

Liūdniausia teismo procedū
ra buvo geg. 27 dieną, kada 
Steadmonicnės tėvas F. J. 
Stanwood iš Needham buvo i 
pašauktas į liudininko suolą 
papasakoti istoriją apie savo 
dukterį. Jis, alpdamas, vos ga
lėjo iškalbėti, o žmogžudė 
ašarose skendo. Teismas aiš
kiai prirodė jos kaltybę ii’ ant 
rytojaus atidarius teismo eigą, 
josios adv. Flynn pareiškė tei
sėjui Vincent Brogna, kad 
kaltinamoji prisipažįsta prie 
kaltės.

Teismas priėmė jos prisipa
žinimą ir paskyrė bausmę — 
15 metų į Women’s Reforma
tory.

Daugumas kalba, kad tai 
lengva bausmė. D. J.

i

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 4 Apskr. pusmetine kon

ferencija įvyks sekmadienį, 29 d. 
birželio, 1 vai. ^dieną. Nauju laiku. 
1320 Medley St. Todėl apylinkės 
kuopos būkite prisiruoš?. Išrinkite 
po du delegatu, o mažos grupelės,

SANDELIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų Šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

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

♦

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pria manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

• •

1113 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

or

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVU 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 Čiopų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

I MEDIKALIS 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.—Z P. M.
T
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Souther.n Summer School (Pietinė Vasaros Mokykla) darbininkams North Caro
lina valstijoj liepos 7 d. atidarys savo 15-tą mokslo sesiją. Joje lavinami suau
gusieji darbininkai iš įvairių valstijų. Informacijų apie mokyklą galima gauti: 
437 Ws 59th St., New York City, N. Y.

Chicagos Žinios Lawrence, Mass

reiks drebėti prieš bosus.
Draugės ir draugai pasira

šykite ant tų blankų tuojaus. 
Kiekvienam skyriuje yra at
stovas ir pas jį galite gauti tų 
blankų, o jeigu jis neturi, tai 
ateikite į unijos raštinę, 573 
Common St. ir ten 
rūpinti.

Jūs visi kalbate 
cijas. Jeigu norite
mokamas vakacijas, 
išpildykite minėtas

Penkus, M. Vandcnbrouche, 
A. Nichols, A. Galvagna, Ann 
Saliba, H. Terrell, E. J. Feola, 
Campisi.

Su šiais žmonėmis turėtumėt 
kooperuoti kiek galėdami.

> Stanley Penkus.
būsite ap

Detroit. Midi
Detroito Kalendorius

188 susirinkimas

vieškelio per

Leonas Balinskis Nejaukioj 
Padėtyj

Chicagos priemiestyj, Nor
wood (Parke, policija arešta
vo farįneri Leoną Balinskį, 49 
motų. Pradžia šio incidento 
buvus šitokia: Keturi chica- 
giečiai vaikinai aną dieną iš
važiavo į Pasivažinėjimo Kliu- 
bą, netoli River Grove. Vaiki
nai iš didžiojo
klaidą pasisukę į ne tą keliu
ką, kuris veda į Kliubą, bet 
į Balinskio faunos keliuką. 
Kaip ten buvo, jie su automo- 
bilium įklimpo krūmuose. Tuo 
tarpu sako atėjęs fannerys 
Balinskis nešinas šautuvą. 
Prasidėjo argumentas ir fina
las buv6 toks, kad Balinskis 
paleidęs šūvį į vieną iš jau
nuolių, kurį lengvai sužeidė.

Morton Grove policija areš
tavo Balinskį ir sako dabar 
pastatys prieš, teisėją pasiaiš
kinti, kodėl jis norėjo gin
čą išrišti šautuvo pagelba.

Rep.

Jonas Šliožis Pašauktas 
Kariuomenėn

Joną šliožį daugelis chica- 
giečių pažįsta, kaipo meninin
ką — dainininką ir artistą. Jis 
veikliai dirbo Jaunimo Kultū
ros Ratelyj ir chore. Dažnai 
jį matydavome scenoje kaipo 
gabų lošėją.

Jonas tik apie du metai at
gal atvažiavo iš Lietuvos, nes 
čia Amerikoje jis gimęs. Na, 
dabar gavo pašaukimą stoti J. 
V. kariuomenėn. Kol kas jis 
dar tebedirba Preikšos duon- 
kepykloje.

Jo pažįstami 
ki jam visokios

ir draugai 1 in- 
lai mes.

Kaimynas.

of

Cleveland. Ohio
Atžymėjo Sukaktuves

10 metų tam atgal, kada 
užėjo krizis, bedarbė, mažų 
namų savininkai, netekę dar
bų, nebeturėjo iš kur mokėti 
skolų, kurias turėjo užtraukę 
ant savo namelių. Tuomet į- 
vairios morgičių kompanijos ir 
bankieriai pradėjo 
tuos
Kad apsigynus nuo tos nelai
mės

Chicagoje Trys Mirė Nuo 
Karščio

Per pereitas paskutines ke
lias dienas Chicagoje buvo ga
na karštas oras. Tarpais ir vie
tomis siekė virš 90 laipsnių 
šilumos.

Nuo karščio mirė .trys žmo
nės. Miss Margaret Phillips, 
22 metų, mirė ligoninėje. Dak
tarai sako, kad ant jos širdies 
paveikė karštas oras. Jonas 
Janskis,' 45 metų, 3703 So. 
Lowe Ave., mirė darbe, irgi 
nuo karščio. Mrs. Margaret 
Motynasz, 48 metų, 10642 
Edbrooke Ave., apslobo nuo 
karčio ir mirė. Rep.

Textile Workers Union 
America gerai auga ir tvirtė
ja. Pasirašė dviem metam su
tartį. Dabar Lawrence Joint 
Boardas nutarė, kad būtų su
rašyta visi darbininkai ir kad 
būtų įvesta “čekof” sistema. 
Tai yra geras darbas. Daug 
palengvins unijai ir tikrai bus 
unijos dirbtuvė. Yra išleista 
blankos ant kurių reikia pasi
rašyti vardą pavardę ir “se- 
kiuriti” numerį ir pagal nuro
dytas taisykles kompanijos 
viršylos turės išrinkti 25c. kas 
savaite, kuomet darbininkas 
dirba. O jeigu nedirba — tai 
nereikia mokėti. Ir nebus iš 
algos išimama, jei darbininkas 
neuždirba virš penkių dolerių 
į savaitę irgi nebus imama mo
kestis.

Bus išleista kortelės ir iš
dalintos pilno stovio unijis- 
tams. Jos bus išleidžiamos kas 
trys mėnesiai, kad darbininkai 
galėtų parodyti, kad jie yra 
geri ir lojališki unijistai. Da
bar tik reikia smarkiai orga
nizuotis į uniją. Kaip bus tvir
ta unija, tai ir darbininkam 
bus geriau. Jie galės turėti ta
da daug geresnes sąlygas 
darbe ir didesnes algas ir nc-

apie vaka- 
turėti ap

tilo jaus 
blankas.

Nemanykite, kad A. Woolen 
kompanija gražuoju duos va
kacijas. Reikia reikalauti.

Wood ir Ayer Mill darbinin
kai ir darbininkės meskite 
tuščias kalbas į šalį. Pradėkit 
dirbti naudingą darbą sau ir 
savo vaikams.

TWUA lokalus 227 su CIO
sibrėžė suorganizuoti Law

rence textile darbininkus į 
tvirtą uniją. Matydami reika
lą praplėsti komitetą, praplė
tė. Sekami darbininkai ir dar
bininkės įeina į Wood Mill 
Joint Boardą: Ralph Arivella, 
J. Deorio, N. Adario, J. Mil
ler,/Ch. Ventilio, M. Conce Su
mi, M. Tarailo, J. Taralo, A. 
Ricci, J. Martin, J. Billodeąu, 
L. Gagnon, J. Crabtree, Ch. 
Agricola, P. Agopian, J. 
Burns, F. Walmough, R. Nicol- 
losi, J. Nardozza, AI. Marcie- 
rello, Y. Seniss, Agnis Kazor, 
F. Ditondo, W. Reilly, A. Ka
nam Ayer Mill: J. Ross, D. 
Peteli, A. McCauley, Stanley I

LLD
1035 Caniff, Latožo svetainėj. 
Visus narius kviečia dalyvauti

Detroito Pilictinimo Kliubas 
pakeitė susirinkimų laiką ir 
bus laikoma per vasarą nuo 
9 vai. ryto, Lietuvių svetainėj 
ant 25 gatvės. Susirinkimas 
įvyks birželio 8 d. Visi nariai 
nepamirškite lankyti susirin
kimus. ‘ Alvinas.

i

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 Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

Office Phono 
Evergreen 4-6971

Inside Phone 
EVcrgrecn 4-6485

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

Vapor 
Room, 
tesian

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. Alter 11 p. in. for gents

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

Sun. all day and night.

atiminėti
namelius tūkstančiais.

mažų namų savininkai, 
su draugu Greenfieldu ir ki
tais priešakyje, pradėjo orga
nizuotis į Mažų Namų Savi
ninkų Federaciją. Vadovau
jant drg. Mažanskui ir kitiems 
draugams, įsikūrė ir lietuvių 
skyrius, gerai veikė ir turėjo 
daug narių. Tik pastaruoju 
laiku, darbams pagerėjus ir 
nesant geros vadovybės, lietu
vių skyrius nebeveikia ir tik 
keli lietuviai priklauso pavie
niais.

Adv. N. D. Davis tuomet 
taip narsiai kovojo su bankie- 
riais, kad nedavus jiems iš
plėšti iš mažų namų savinin
kų jo viso amžiaus triūsą — 
namelį. Todėl teismabutis pa
matė reikalą suspenduoti adv. 
Daviso teises. Tik dėka nepa
prastai didelio darbininkų Į 
spaudimo ir Nacijonalės Ad
vokatų Gildijos reikalavimo, 
Davis atgavo advokato teises.

Adv. Davis’ ir po ši^i die
nai veikia gerai ir po jo va
dovybe, pereitą 
Dekoracijos Dienoj, 
metų (Sukaktuvių 
kuriame 
žmonių, 
pietūs, 
prakalbos ir šokiai.

Mažų Namų Savininkų Fe
deracija, apart kitų paleng
vinimų, siekiasi kooperatyviai 
įsigyti nupigintą namų ap
draudę nuo ugnies ir tornado 
ir mano gauti už pusę kainos.

'. N. S.

Areštavo 33 Pikietininkus
Wilson - Jones dirbtuvėje, 

3300 Franklin St., paskelbtas 
streikas gegužės 15 dieną. 
Reikalaujama pakelti algas ir 
pripažinti uniją. Darbininkai 
didžiumoje priklauso prie CIO 
unijos. Dabar darbininkai ir 
streikuoja CIO vadovybėje.

Bosai, matydami negalėsią 
ilgiau priešintis, pasišaukė po
liciją pagelbon. Aną dieną 
areštuota 33 pikietininkai. Po
licija sako tatai padariusi, nes 
jie kėlę trukšmą ir bereika
lingai sulaikę trafiką prie 
dirbtuvės vartų. Pirmiausiai 
areštavo pikieto viršininką. 
Kiti streikieriai užsistodami už 
jį pareiškė: “Jei taip, vežki
te mus visus.’’ Na, keletas va
gonų ir suėmė darbininkus.

Aišku, areštuotieji greitai 
bus paleisti ir kova už reika
lavimus eis ir bus laimėta.

Matęs.

dalyvavo

nuo išmatų close.paveikslai, B.
Pamatykite 
Pasirinkite

Gaisrai 
patikėti rodos negalėtų,

penktadienį, 
įvyko 10 

ban k i etas, 
virš 300

LADIES' GRUEN
“IGNE”

15 Jewels, yellow 
Sold filled case, 

uildlte back.
* | C. ” C

Bankiete buvo geri golyj atsitikimų gaisrai kyla 
krūtami

ž... ^f .ii

3-DIAMONDS
3 diamonds cfftfhnE a«t in a solid dgyua 
yellow gold 
mounting.

Ir
kad tiek daug gaisrų įvyksta 
vienos paros laike. Laikraštyj 
pastebėjau statistiką už gegu
žės 27 d. Laike 24 valandų 
Chicagoje buvo 33 didesni ir 
mažesni gaisrai, padarę nema
žai nuostolių. Priežastis: nuo 
cigaretų, nuo degtukų ir dau-

Alexandria, Egiptas. — 
Anglai skelbia, kad jie pri- 
girdę viso 20,000 vokiečių 
ties sala Kreta.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

L O, Tai Proga!
ft APDOVANOT m w an

f

i
) .1

JEWELER
Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuve

GENT'S GRUEN 
“SHERMAN”

‘ s, pink or 
. low gold filled 

case. Guildite back.

APDOVANOT tfl O V? V M 
LAIKRODĖLIU: O K U &M

for GRADUATION
for WEDDINGS
for ANNIVERSABIES
for BIRTHDAYS

^'GRUEN
THE PROUDEST NAME IN TIME

MODEĖS 
STARTING^.

■iTr..
____ __________________ • * - —:____ _jrs »__ •: - t ■ ___ ?y.______ •

There’s « GBO 
Rt JI Price For Every

Purse

pas

LIPTON

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.

GENT'S GRUEN
“STUART”

15 jewtfls yellow 
gold filled case. 

Guildite back.

LADIES' GRUEN

“CHARLOTTE”
15 jewels, pink or 15 jewels, pink o: 
yellow gold filled yellow gold fillet 

.case. Guildite back.

NEW CREATION
B t u n n i ng- 
1 y designed ę 
with 6 ecintil- * 
lotina d i a • 
mond»,

BIRTHSTONE RING
Choice of ap-

95 H $1095 
for every Im 
jaonth.

CAMEO RING
Genuine cam-

SUft si 4 95
W1“’- it

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus- o ne už išrėdymą

L —

Įsigykite Šias Knygas
y

lietu-

3

3

3
5j
3
5

5

3

3
3

3
3
3
i

3
3
I
3

3
f
5j 
5

3
3
5)

2
51
3
I
5į

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

3

3 
>1

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

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

3
5į
3

5

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui-. 
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių infonn/Y'ijų apie naujovinę techniką 
Ir yra skambių bruožų iš Amerikos .storijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros seonu 20c.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audinio apdarais, kaina $1.50.

Vasaros sezonu $1.25.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

RAKANDŲ

3
3
5į
5į
5j
i)
53

VIENINTELE LIETUVIŲ
KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVcrgreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

SKELBKITES “LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

“Gyvenimo Saulėleidis^
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LcVANDA-LEVANDAUSKAS

300 puslapių, kaina $1J25; vasaros sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolčjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

‘Laisves” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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NwWko^^^Zinios
Lietuvaite Soliste Viduriniii 

Mokyklų Chore
Rašytoju Kongrese Bus 

Įdomi Programa
Geri Kalbėto jai Taikos 

Konfer. Atidaryme

Visokiose nelaimėse dau
giau žūsta berniukų, negu 
mergaičių. Tas išaiškinama 
tuomi, kad berniukai daugiau 
žaidžia gatvėse ir abelnai ve
da gyvenimą pavojingesne 
kryptimi.

Rašo Louis Weintraub
(Žurnalo “Friday korespon
dentas, specialiai “Laisvei”)

Vakar, birž. 3-čią, Brook- 
lyno Academy of Music, Viso 
New Yorko Miesto Vidurinių 
Mokyklų Choras pildė prog
ramą vidurinių mokyklų stu
dentų tėvais perpildytoj au
ditorijoj. Choras susideda iš 
vidurinių mokyklų studentų ir 
yra diriguojamas George 
Gartlan’o, švietimo Tarybos 
muzikos direktoriaus. Tasai 
choras pildo programas įvai
riuose dainos festivaluose, mi
tinguose, mokytojų organiza
cijoms, tėvų grupėms, ir dau
gelyje kitų koncertų.

Tasai reporteris, po išklau
symo koncerto Academy of 
Music, susidomėjo sužinoti, 
ar chore randasi lietuvių. Jam 
atsakyta, jog randasi viena 
“vienintėlė lietuvaitė,“ kuri 
chore dainuoja “solus.” Tai 
dar jaunutė ir graži Ruth Si
mas, duktė Mr. & Mrs. Stan
ley Simas, 9226 Foster Ave., 
Brooklyne. Rūtos tėvas pri
klauso Lietuvių Am. Piliečių 
Kliu be.

Rūta, kuri baigia Samuel J. 
Tilden High School šį termi
ną, papasakojo reporteriui, 
jog ji buvo paskaityta lietuvių 
Deana Durbin būdama vos 13 
metų. Per WMBQ stoties (da-

būsiąc

pianistė, 
ji duoda

bar jau nebeveikiančios) ko
mentatorių ji buvo išstatyta 
radio programoj ir gavo svei
kinimo laiškų nuo klausytojų, 
šiandien ji turi garbę atsto
vauti šio didmiesčio lietuvius 
City High School Chore kaipo 
“vienintėlė lietuvaitė.“

Stasys Simas, jos tėvas, dir
bąs Armour Co.,, yra atvykęs 
iš Lietuvos, kaip ir jos moti
na Teresa, kuri yra gimus 
Kaune. Ji taipgi turi 12-kos 
metų amžiaus sesutę Ireną.

Rūta yra ir gabi 
Savo liuoslaikiais
jauniems vaikams piano pa
mokas.

Paklausus, ką ji mano dary
ti užbaigus mokyklą, ji infor
mavo “Laisvę“ sakamai: “Aš 
noriu būt modeliu Conover ar 
Powers įstaigose.“ Conover ir 
Powers yra dvi didžiausios 
modelių agentūros J. V., iš 
kurių judžių kompanijos, žur
nalai, skelbimų agentūros ir 
laikraščiai renkasi gražias, 
puikios išvaizdos mergaites 
savo produkcijoms. Jinai jau 
pozavo “Friday” žurnalui, ku
ris viliasi galėsiąs duot jai 
pradžią, pavartoti jos paveiks
lą ateities vaizdeliams.

Viena iš didžiųjų jaunuolės 
ambicijų yra sueiti Vytautą 
Bacevičių, žymųjį lietuvių pia
nistą, t

Gale šios savaitės New 
Yorke susirinks rašytojai savo 
Ketvirtam Nacionaliam Kong
resui, kuris bus atidarytas į- 
domiu masiniu mitingu Man
hattan Center, New Yorke šio 
penktadienio vakarą.

Vakaro programoj
dramatizuota rašytojų atsie- 
kimai su nepaprastai priruoš
ta muzikališka ir šviesų kom- 
binuote, dalyvaujant paskubu
siems* artistams ir eilei žymių 
kalbėtojų su trumpomis, bet 
ryškiai rašytojų reikalus gvil
denančiomis kalbomis. Bus į- 
teikta dovana geriausiam ra
šytojui.

Transportininkai Mitingais 
Gatvėse Informuos Visus 

Apie Unijos Žygius

Neapsimokėtų Slėptis 
Nuo Bombų

1

Bennett Field Perėjo 
Laivyno Žinion

Miesto valdininkai nenuma
to, kokiu būdu miesto darbi
ninkai galėtų slėptis nuo bom
bų laike karo (tai yra, jeigu 
valdininkams pavyktų šalį į- 
traukt į šaudymosi karą).

Patsai majoras LaGuardia 
kalbėdamas biznierių, teisinin
kų bei valdininkų sueigoj 
Hunters Kolegijos Auditorijoj, 
birželio 2-rą, pasakė, kad 
“Jeigu visi dirbantieji bildin- 
guose bėgtų į slėptuves subvė- 
se atsitikime signalo, mes tu
rėtume paniką ir nuostolių 
būtų kur kas daugiau negu 
bile bomberis galėtų padary
ti.“

Reiškia, dirbant bildingo 
viršūnėje geriau tūnoti ir 
laukti, kol su bildingo plyto
mis skrisi žemėn nuo kelias- 
dešimto aukšto.

Tas primena klausimą, ar 
negeriau būtų tuos Europon 
siunčiamus laivus ir orlaivius 
pasilaikyti gynimui savo ša
lies, negu plėtimui karo Euro
poje ir kvietimui jo pas save?

Iškilmingose ceremonijose, 
dalyvaujant miesto viršinin
kams ir admirolui Adolphus 
Andrews, Trečio Laivininkys
tės Distrikto komandieriui, 
Floyd Bennett Orlaivių Stotis 
oficialiai perinėta J. V. Laivy
no žinion pereitą pirmadienį. 
Iškilmių pažiūrėt buvo susirin
kę tūkstančiai tėmytojų.

Šis 387 akrų plotas būsiąs 
paverstas į lygaus svarbumo 
stotį su jau esančiomis kariš
kųjų orlaivių stotimis Nor
folk, Va., ir Jacksonville, Fla.

Stotis lig šiol buvo operuo
jama miesto, sakoma, su apie 
$40,000 nuostolių per metus, 
kadangi civilei orlaivininkystei 
daugiausia naudojo naująją 
stotį. Išrenduota už $50,000 
metams. Jau ir prieš išrenda- 
vimą ji buvo naudojama at- 
skridinimui iš fabrikų naujų 
orlaivių, kuriuos čia sukrauda
vo į laivus ir siųsdavo Angli
jai.

Rytoj vakarą, birželio 6-tą, 
Williamsburgo ir apylinkių or
ganizacijų taikos konferenci
jos išvakarėse, įvyks konfe
rencijos atidarymo masinis mi
tingas Lorraine Hali, 790 
Broadway (arti Sumner Avė.), 
Brooklyne.

Mitingo vyriausiu kalbėtoju 
bus Michael Butler, organiza
torius Transporto Darbininkų 
Unijos. Taipgi kalbės paskel
bus newyorkieciu veiklos už 
taiką organizatorė, Ameriki
nės Taikos Mobilizacijos N. 
Y. Divizijos vice prezidentė 
Dr. Annette Rubinstein. Bus 
ii* meniška programa.

Prakalbų pradžia 8 v. v. 
Įžanga tik 10 centų.

Sekamą dieną, birželio 7-tą, 
2 vai. po pietų, Metodistų 
Bažnyčios salėj, So. 3rd St. ir 
Union Avė., įvyks visos že
mutinės Brooklyno dalies — 
Williamsburgo, Greenpoint ir 
Ridgewood — organizacijų 
delegatų ir atstovų konferen
cija, kurioje bus svarstomi tai
kos, darbų ir abelnai gerovės 
šiai susiedijai reikalai.

Konf. šabkėjų sąstate ran
dame vardus žymių unijų vei
kėjų, bažnytinių, pilietinių ir 
susiedijos organizacijų atsto
vų.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ........   50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ............................... 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ...............................$1.35^

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ............................................ $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .................................... $1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ..............  $3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ..... 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ............. $1.50

M. žukaitis,
- 334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

0--------------------------------------------- ffl
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.--------------------------------------- o

Laivas America Perduotas 
Karo Laivynui

Ar Norite, Kad Jūsų 
Draugai Žinotų?

derybų, kurią 
darbininkai.

išaiškint susi
imi j a turės

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba įsakė laikyti M. Lo- 
venstein & Sons firmos 400 
ofiso darbininkų balsavimus 
pasirinkimui unijos. Jie nori 
CIO.

Puošnus keleivinis laivas 
America, 30,000 tonų įtalpos, 
ištarnavęs civiliai vos metus 
laiko, atšauktas iš nebaigtos 
ekskursijos po Vakarų Indijas 
ir perduotas karo laivyno ži
nion.

Taipgi pervesta du preki
niai laivai Exporter ir Execu
tor po 6,737 tonų įtalpos, 1939j 
ir 1940 metų statybos.

RAŠYTOJŲ IR ARTISTŲ
Prieškarinis Masinis

MITINGAS-PRAKALBOS

APGYNIMUI KULTŪROS
MANHATTAN CENTER 

(oro včainimo sistema)
34th St. ir 8th Ave., New York City

Penktadienį, Birželio 6 June
Prasidės 8:80 v. v.

Kalbėtojai: 
r

& Wright 
Hammett 

Putnam 
Genevieve

Edgar Snow 
Richard 
Daahiell 
Samuel

Vito Marcantonio 
Rockwell Kent 
Art Young 
Robert K. Speer

Taggard

Bus dramatizuojamas šių dienų me
no rolė apgynimui talkos ir civilių 
laisvių.
Ranga $1.65. $1.10. 85c Ir 55c. (Tax In
cluded). Bilietus 15 anksto galima gauti League Of Writers, 381—4th Ave., Ir Work
ers Book Shop, 60 E. 13th St., New Yorke.

Jei norite, kad jūsų drau
gai Brooklyne ir plačios Ame
rikos lietuvių kolonijose išgirs
tų apie jūsų džiaugsmą, arba 
jūsų giminės, draugo ar kai
myno džiaugsmą ir kartu 
džiaugtųsi, arba kad išgirstų 
apie jūsų ar jų liūdesį ir už
jaustų, praneškite • apie tai 
“Laisvei“ atvirute, laišku, te
lefonu ar telegrama, žinia 
prie pirmiausios progos būna 
įtalpinama dienraštin be cen
to jums lėšų (apart stampos

i atsiuntimui žinios).
Apie ką pranešti ?
Apie viską: organizacijų 

svarbius veiksnius, asmenų 
mokslo baigimą, išvykimą ar- 
mijon, sutuoktuves, gimimus, 
mirimus, išvykimą tolimon ke
lionėn ir tt.

“Laisvė“ patarnauja visiems 
lietuviams, neklausiant jų pa
žiūrų. Ji pasiekia visas žymias 
lietuvių kolonijas ir daugybę 
mažų, kur tik po kelias lietu
vių šeimas gyvena.

Pranešėjas po žinia privalo 
pasirašyti savo pavardę ir ad
resą. Pavardė nebūna talpina
ma laikraštin, jeigu savo pra
nešime taip patvarko.

SKELBKITES “LAISVĖJE"

Laiškai iš Lietuvos
Nauja knygele iš 92 puslapių, kaina tik 10c. Virš 

šešiasdešimt laiškų iš Tarybų Lietuvos. Rašo inte
ligentai ir darbininkai. Jie savo laiškuose, rašy
tuose giminėm ir draugam pasako visą tiesą apie 
Tarybų Lietuvą.

Tuojau įsigykite šią knygelę, persiskaitykite ir 
padovanokite ją kunigų, tautininkų ir socialistų 
suklaidintiems žmonėms.

Reikalaudami minimos knygelės adresuokite sakamai:

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Transportininkų U n i j o s, 
CIO, prez. Michael J. Quill 
ir kiti viršininkai, nelauk
dami, kad miesto gyventojai 
ateitų pas juos sužinot teisybę 
apie uniją, nueis pas gyvento
jus papasakot teisybę.

Miesto valdininkai ir spau
da, kaip žinia, visur skelbia, 
būk unija norinti streiko ir su
irutės, norinti varginti gyven
tojus sustabdymu susisiekimo 
linijų.

Unija sako, kad viskas, ko 
ji nori, tai tik transporto dar
bininkams. unijistų teisių, tei
sės kolektyvių 
turi visi šalies 
Smulkmeningai 
dėjusius faktus,
atviro oro mitingus šią savai
tę (visi 8:30 vakaro) sekamo
se vietose:

Birželio 5-tą: Graham Ave. 
ir Varet St., Brooklyne;' Va
lentine Avė ir Fordham Road, 
Bronx.

Birželio 6-tą: Mermaid Ave. 
ir 24th St., Coney Islande; Va
lentine Ave. ir Fordham Road, 
Bronx.

Unija turi savo 4 punktų 
programą, kuri, manoma, kal
bėtojų bus smulkmeningiau 
aiškinama tuose' mitinguose. 
Svarbiausiais transportininkų 
reikalavimais yra: numažinti 
darbo valandas be numažini
mo mokesties; lygios algos už 
lygų darbą visiems darbinin
kams; algų pakėlimo; senat
vėje aprūpinimo.

Kelrodis j Pabaltijos Tautų 
Kultūrinės Tarybos Pikniką, 
Riker’s Estate Park, Astoria, 

L. I. Birželio 15 Dieną 
Važiuokite BMT arba Independent 

—8th Avė., požeminiu traukiniu iki 
QUEENSBORO PLAZA stoties, 
Long Island City. Išlipę eikite j lau
ką ir važiuokite STEINWAY AVE. 
AUTOBUSU iki pabaigos linijos — 
sekite iškabas į Riker’s Estate Par
ką, 5 minutes paeiti.

Automobiliais: Važiuokite j šiau
rius ant Steinway Ave., sukite po 
tiesiai apie vieną bloką nuo FLU
SHING BAY. Sekite iškabas i par
ką. Steinway Ave. eina j šiaurius 
nuo Northern Blvd., greta ir tarp 
38th ir 41 st St., Astoria, L. I. City. 
Apie už 15-kos blokų nuo rytinio 
galo Triboro Tilto Steinway Ave., 
pereina Skersai Grand Central Park
way (reikia imti Strytą, ne pro pa
tilte išeinanti Parkway).

J. GARŠVA
I; Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ; 
Išbalzamuoja ir laidoja ant

Į i visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia) ■ ;

; fcarsamdo automibilius ir ka- !; 
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770 

................. .

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. ; 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kllbasai 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.

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.

Mieste Įmatoma 
Šalpos Krizis

ant- 
nepa- 

taksų biliai, kad jais 
$68,075,000 numatomų 
šalpos reikalams atei- 
metų budžete, įeisian- 

galion su liepos 1-ma.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas, kuriame 

yra ir alaus license (leidimas par
duot alų). Biznis šioj vietoj išdirbtas 
per 12 metų. Labai geroj vietoj. 
Valgiai gaminami per dieną ir naktj, 
nes vieta atdara visuomet. Pardavi
mo priežastis —* savininko mirtis. 
Kreipkitęs ant vietos. Mrs. Pranske- 
vičienė, 216 Broadway, kampas Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y.

(132-134)Miesto Tarybai pereitą 
radienį įteikti keturi 
prastų 
sukelti 
išleisti 
nančių 
čiame
Bilius įteikė tarybos preziden
tas Newbold Morris.

Jisai sakė, kad jeigu WPA 
bus apkapotas, kaip siūloma, 
jeigu , kongresas dar nukapos 
paskyras šalpos reikalams, tai 
miesto “įplaukos nukris daug 
žemiau pašalpos reikalavimų.“

Taryba nei nebandė siūlyt 
pašalpų taksų dėti ant bankie- 
rių ir kitų turtingesniųjų 
sluoksnių. Pąsiūlytieji taksai 
vyriausiai yra ant pirkinių ir 
kitų visiems būtiniausių daly
kų, kurių bilas mokant iš var
totojų išrenkama taksai. Taip 
aptaksuojama ir užvis bied- 
niausi gyventojai. Penktuoju 
bilium Morris siūlė uždėt tak
sų ir ant finansinio biznio, bet' 
per pusę mažiau buvusių7.

Tais taksais sukelti 
milionai dolerių būsih, 
doti kitiems reikalams, 
šalpai, nors originaliai 
liai taksai buvo uždėti
darbių pašalpos reikalams.

Taksų klausimu bus specia- 
lis viešas posėdis birželio 12, 
1:30 p. p.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 5-tą 
dieną birželio, Zabielskio svetainėje, 
8-tą valandą vakare. Visi nariai da
lyvaukite. — Sekr. (131-132)

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 5 d. “Laisvės” 
Svet., 419 Lorimer St. Pradžia 7:30 
v. v. Visi nariai dalyvaukite.—Sekr.

(130-132)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
Hk* Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer &1158

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
1

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVE

apie 6 
panau- 
ne pa- 
specia- 
tik be-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Cburt Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

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, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh 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, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kai'tas.

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




