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KRISLAI
Dar Yra Laiko.
Centro Valdybos Rinkimai.
Kas Toji “Priešo Kariuo

menė”?
“Keleiviui.”

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

naujų narių įrašyti tos kuo
pos, kurios norės. Turėtų vi
sos užsimanyti mūsų brolišką 
organizaciją padidinti ir su
stiprinti.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos vajus už naujus narius 
taipgi tebeina. Lengviau .įra
šyti naują narį j LLD negu i 

’ LDS. Kodėl ? Todėl, kad čia 
labai mažytės narinės mokes- 
tys. Už sumokėtą metinę duo
klę kiekvienas LLD narys 
gauna grąžon naudos kelerio
pai.

Jau pasibaigė LDS Centro 
Valdybos rinkimai. Vieni LDS 
nariai balsavo balandžio mė
nesį, o kiti—gegužės. Balsavi
mai tebeplaukia į Centrą. Jie 
uždaryti. Niekas nežino, kiek 
kuris kandidatas gavo balsų. 
Tatai sužinosime tik tuomet, 
kai komisija suskaitys balsus. 
O ji skaitys birželio mėnesio 
pradžioj.

Tur būt nei vienoj panašioj 
organizacijoj nebuvo tokių ra
mių balsavimų, koki įvyko 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jime. Jokios propagandos,, jo
kių lapelių, jokių straipsnių 
nebuvo vesta nei prieš vieną 
kandidatuojantį asmenį. Visi, 
kurie kandidatavo, buvo ly
giai traktuojami. Kiekvienas 
LDS narys galėjo balsuoti už 
ką tik jis norėjo.

Taip ir privalo būti frater
nal ėj organizacijoj !

Dabar, per birželio ir liepos 
mėnesius, LDS kuopos rinks 
delegatus į Penktąjį, Jubilėji- 
nį, LDS Seimą. Delegatai bus 
renkami taipgi ne sulyg jų 
partijine spalva, ne sulyg gru
pių kokusų nutarimais, bet su
lyg tuo, kiek kuris narys yra 
nusipelnęs organizacijai, kiek 
kuris narys yra vertas būti iš
rinktas delegatu.

Andai “Krisluose” citavau 
iš vieno Lietuvos laikraščio ži
nią apie nusmerkimą kalėji- 
man kelių asmenų' Lietuvoje 
už tai, kad jie buvo pabėgę į 
“priešo kariuomenę.”

Šiomis dienomis vienas au
toritetingas asmuo man pas
tebėjo, khd tie žmonės buvo 
teisti už pabėgimą į Lenkijos 
kariuomenę. Tai buvę prieš 
kokią dešimts metų. Jie buvo 
įstoję į Lenkijos kariuomenę, 
veikiausiai manydami, kad 
Lietuva teks Lenkijai. Tuomet 
jie būtų pasirodę “didvyriais.”

Bet išėjo kitaip: kai Lenki
ja sužlugo, jie pateko atgal į 
Lietuvą. Dabar jie buvo nu
bausti už tai, kad tuomet bu
vo įstoję į priešo kariuomenę.

.“Keleivis”, pacituodamas 
mano “Krislų” dalį (tilpo 
“b.” num. 105) apie trockistų 
ir kitokių socialistų “partijas,” 
šitaip komentuoja:

“Tai ve, kas išėjo iš tų karš
tagalvių, kurie prakeikė so
cialistus ir nuėjo paskui Le
niną! Pats ‘Laisvės’ redakto
rius jau atranda apie dešimtį 
jų ‘partijų,” kurios piaunasi 
tarp savęs kaip katės maiše. 
Tik jis klaidingai priskaito 
prie jų Amerikos Socialistų 
Partiją ir LSS, kurios su Le
ninu nieko bendra neturėju
sios ir prie šitos kompanijos 
visai nepriklauso.”

Taip, tos partijos sb Leninu 
nieko bendro neturėjo. Dėl to, 
kad jos su Leninu nieko ben
dro neturėjo, tai jos turėjo 
bendro su Trockiu.

Trockistus Amerikos Socia
listų Partija buVo pasiėmusi 
ant burdo. Dėl to paskui ji su
skilo: iš jos gimė “Social-de- 
mokratų Federacija”. O iš 
trockistų, kurie buvo pasiėmę

V okiečiai Perkirto
Holandiją; Žygiuo

ja Prieš Brusselj 
_ H----------------------------------------------------------------

London, geg. 14.—Vokie
čių armija pasiekė Rotter- 
damą, Holandijos didmies
tį su prieplauka, ir perkir
to Holandiją pusiau.
Vokiečių Armija šturmuoja 

FrancūzuS
Berlin, geg. 14.—Vokie

čiai Belgijoj pasiekė Na
mur miestą su tvirtove, už 
kokių 33 mylių į pietų rytus 
nuo belgų sostinės Brusse- 
lio.

Vokiečių kariuomenė už
ėmė tvirtovišką Belgijos 
miestą Liege ir vienoje vie
toje randasi jau tik už 25 
mylių nuo Brusselio.

Kita vokiečių armija gu
la ant francūzų Montmedy, 
o trečia grumiasi prieš 
francūzus Sedano srityje.

Brussels, Belgija, geg. 14. 
Vokiečių orleiviai labai vei
kia prieš belgus ir prieš vi
sus kariškai svarbius punk
tus Belgijoj.

Vokiečių lėktuvai kas
dien vis daugiau nuleidžia 
savo kareivių parašiutais į 
Holandiją veikt prieš Ro
landus ir jų talkininkus iš 
užnugario.

Mechanizuota vokiečių 
kariuomenė ir orlaiviai 
stengiasi atkirst Belgijos 
armiją nuo Holandijos ar
mijos.

London, geg. 14.—Anglų 
vyriausybė pranešė, kad vo
kiečiai nuskandino dar du 
kareivinius talkininkų lai
vus, arti Holandijos. Vienas 
laivas buvo 6,000 tonų įtal
pos.

PERKŪNUOJA MŪŠIAI 
TARP VOKIEČIŲ IR 

TALKININKŲ
Paryžius, geg. 14.—Šėls

ta smarkiausi mūšiai tarp 
vokiečių ir talkininkų 120 
mylių fronte Namur-Sedan- 
Meuse srityj. Civiliai žmo
nės pabėgo iš Sedano. Siau
čia didžiausi orlaivių susi
kirtimai.

Prancūzai sako, kad vo
kiečiai turi didelių nuosto
lių-
divorsą su Socialistų Partija, 
išsivystė vėl dvi partijos! Apie 
tą patį laiką ir LSS patapo 
“atskira partija.”

Tai štai, prie ko privedė ne
turėjimas nieko bendro su Le
ninu !

Dabar tegu “Keleivio” re
daktorius žino, kad partija, 
kuri turėjo ir turi bendro su 
Leninu, su jo mokslu,—USA 
Komunistų Partija, — šian
dien yra keleriopai skaitlin- 
gesnė nariais, negu tas visas 
trockistų, socialistų ir lovesto- 
niečių “partijas” sudėjus ben
drai,'

Komunistų Partija veikia 
sąlydžiai, draugiškai. Joje nė
ra jokių kivirčių ir frakcijų. 
Nors ją vyriausybė ir vąldan- 
čioji klasė visaip persekioja, 
bet ji auga, o ne mažėja.

šitaip yra dalykai su “par
tijomis” ir partija!

Vokiečiai Užėmė Francūzy 
Tvirtovę Sedaną

Paryžius, geg. 14.—Vo
kiečiai pasiekė Sedaną, 
Francijos miestą su tvirto
ve, už 10 mylių nuo rube- 
žiaus. Francūzų karininkai 
daleidžia, kad vokiečiai, 
turbūt, jau užėmė Sedaną.

Sedanas yra netoli Ver- 
duno, garsios francūzų tvir
tumos. Nuo Sedano iki Pa
ryžiaus yra 125 mylios.

Sedano srityj vokiečiai, 
be kitko, vartojo apie 450 
tankų.

(Pirmesni pranešimai iš 
Paryžiaus teigė, kad pus
antro iki dviejų tūkstančių 
vokiečių ir talkininkų tan
kų audringai kirtosi ir kad 
francūzai tankais kai kur 
atrėmė vokiečius. Nepasa
kyta, kur.)

Amsterdam, Holandija, 
geg. 14.—Vokiečių artileri
ja yra jau tik už 20 mylių 
nuo Holandijos didmiesčio 
Amsterdamo iš šihurių pu
sės ir bombarduoja miestą.

Gręsia pavojus Hagąi, 
Holandijos sostinei.

Reikalauja, Kad Ameri
ka Duoti] Talkininkam 

Karinių Paskolų
Washington. — Demokra

tas kongresmąnas May rei
kalauja panaikint Johnsono 
įstatymą ir duot karo pa
skolų talkininkams. Nes šis 
įstatymas uždraudžia pas
kolas tiem kraštam, kurie 
neatmoka senų skolų; o tal
kininkų šalys nuo praeito 
karo yra skolingos Ameri
kai apie 10 bilionų dolerių.

Kongresmanas May, ko
vojantis už naujas pasko
las Anglijai ir Franci jai, 
yra pirmininkas kongresi
nės komisijos kariniais rei
kalais.

May’o sumanymą remia 
ir kitas demokratas kon
gresmanas Al. L. Bulwink- 
le.

Valdiška laivininkystės 
komisija darbuojasi, kad 
Amerika parduotų talkinin
kams laivus, kuriuos ta ko
misija įgijo 1917 metais.

Sako, Telegramos Roosevel- 
tui Užgiria Palankią Tal

kininkam Politiką
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas per savo 
sekretorių paskelbė, kad 90 
iš kiekvieno šimto ateinan
čių prezidentui telegramų 
ir laiškų užgiria Roosevel- 
to politiką palankią Angli
jai ir Franci jai prieš Vokie
tiją. Sako, tik 10 procentų 
laiškų ir telegramų reika
lauja griežtai laikytis bepu- 
siškiimo ir neremt nei vie
nos nei antros kariaujan
čiųjų pusės.

ITALIJA, KAIP PRANEŠAMA, REN
GIASI UŽPULT ŠVEICARIJĄ

Mussolinis Sveikina Studentus Demonstruojančius Prieš 
Angliją ir Franciją; Jie Reikalauja Tunisijos ir Suezo
Roma, geg. 14.—Tūkstan

čiai italų studentų demon
stravo gatvėmis šaukdami: 
“Tunisija!” “Suez!” “Corsi
ca !”

Mussolinis nuo Veneciško 
Palociaus balkono sveikino 
demonstrantus prieš Fran
ciją ir Angliją.

(Tunisija yra Francijos 
afrikinė kolonija; Corsica 
—itališka sala jau nuo se
niai užimta francūzų; Suez 
yra anglų ir francūzų val
domas kanalas tarp Vidur
žemio ir Raudonųjų Jūrų.)

Basle, Šveicarija.—Švei
carų valdžia sumobilizavo 
pusę miliono armijos.

Sakoma, kad francūzų 
artilerija ir lėktuvai sudau-

Profesorių Unija Ra
gina Prezidentą Roo- 
seveltą Vengti Karo
Chicago.—Kolegijų Mo-. 

kytojų Unija, ^priklausanti 
Amerikos Darbo Federaci
jai, pasiuntė geg. 13 d. re
zoliuciją prezidentui Roose- 
veltui, kuriam tie profeso
riai sako:

“Tamsta, kalbėdamas vi- 
sa-Amerikiniame Moksli
ninkų Kongrese gegužės 10 
d., padarei pastabų, kurios 
reiškė,< kad gal ši" šalis bus 
traukiama į karą. Mes esam 
labai sujaudinti tomis pa
stabomis ... Mes raginame 
tamstą vėst tokią politiką, 
kad mūsų šalis nebūtų įvel
ta į dabartinį Europos ka
rą. Mes taipgi raginame 
tamstos’ valdžią dėt visas 
pastangas užtikrint sąlygas 
fizinio ir ekonominio gyve
nimo žmonėms Jungtinėse 
Valstijose, nes toks užtikri
nimas yra vienintelis laidas, 
laisvės ir demokratijos.,..

“Mes manome, kad jeigu 
ši šalis būtų įtraukta į ka
rą, tai ir mokslinių tyrinė
jimų laisvė atsidurtų pavo
juje.”

ŽUDYMAS PARAšIUTIS- 
TŲ IR KARO BELAISVIŲ

Paryžius. — Pranešama, 
kad belgai nulynčiavo vie
ną iš lėktuvo nusileidusį vo
kietį parašiutistą.

Francūzų vyriausybė lie
pia žmonėms šaudyt nusi
leidžiančius vokiečių para- 
šiutistus.

Anglijos ’ valdžia įsakė 
šaudyt visus vokiečių para* 
šiutistus, kurie nusileis ap
sirengę skirtingais, o ne 
paprastais kariniais vokie
čių drabužiais.

Berlin.—Vokiečių vyriau
sybė grūmoja sušaudyt po 
10 talkininkų belaisvių už 
kiekvieną vokiečių parašiu
tistą, kuris bus sušaudytas 
talkininkų.

žė vokiečių geležinkelio tu
nelį netoli Isteino, už keleto 
mylių nuo Šveicarijos rube- 
žiaus. Viena to geležinkelio 
šaka eina į Šveicariją, kita 
į vokiečių Siegfried tvirto
vių liniją.

London. — čia spėjama, 
kad Mussolinis ruošiasi už
pult Šveicariją. Jis manąs, 
kad gal talkininkai dėl to 
nesimes karan prieš Italiją. 
Bet anglų politikai teigia, 
kad jeigu Šveicarija atsi
šauks pagalbos į Angliją ir 
Franciją, tai anglai ir fran
cūzai pradės karo veiksmus 
prieš Italiją.

Numatoma, kad tokiame 
atsitikime vokiečiai taipgi 
žygiuos prieš Šveicariją.

Holandijos Karalienė 
ir Visa Valdžia Pa

bėgo j Angliją
London, geg. 14.—Perbė

go į Angliją Holandijos ka
ralienė Wilhelmina ir 10 
ministerių su savo pirmi
ninku. Dabar jie įsikūrė 
kaip Holandijos valdžia 
Londone.

Jau diena pirmiau atbė
go į Angliją holandų sosto 
įpėdinė Juliana su savo vy
rų ir dviem mažiukėm duk
terim. Bet sakoma, kad jos 
vyras, vokietys kunigaikš
tis, grįšiąs į Holandiją ka
riaut prieš vokiečius.

Naujausios Žinios
Mexico City*. — Meksikos 

karo ministerijos nariai 
spėja, kad Amerika greit 
eisianti i karą prieš Vokie
tiją.

Washington, geg. 14.— 
Per paskutines 100 valan
dų prezidentas Rooseveltas 
sušaukė jau penktą pasita
rimą su vadais 
karinių jėgų.

Berlin, geg. 14.—Vokie
čių armija keliose vietose 
perėjo per Meuse upę iš 
Belgijos į Franci j į.

Amerikos mas>

Paryžius, geg. 14.—Fran
cūzai skaičiuoja, kad talki
ninkai iki vakaryyįdtirdie- 
nio nušovė žemyn bent 400 
vokiečių lėktuvų.

Berlin, geg, 14.—Vokie
čiai skelbia, kad jie jau iš 
trijų šonų apsupą Rotter
dam ą, Holandijoj.

Washington. — Ameri
kos iždo ministeris H. Mor- 
genthau leido Holandijai ir 
Belgijai išsivežt pinigus, 
kuriuos tos dvi šalys laikė 
Amerikoje.

London. — Anglijoj areš
tuojami visi vokiečiai.

Sakoma, kad Jungti
nės Valstijos Yra

Rengiamos Karui
----------------------------------- a
Pasak Vokiečių, Talkininkai 

Jau Nežiną Ką Daryt
Berlin, geg. 14.—Vokie

čiai tvirtina, kad jie užval
dę jau du trečdalius Holan
dijos ir kad jie žygiuoja 
pirmyn visu 300 mylių fron
tu nuo šiaurinės Jūros iki 
Moselle upės. Sako, jog me
chanizuota jų armija ir oro 
laivynas per 24 paskutines 
valandas taip “stebėtinai 
daug” laimėjo, kad karas 
Lenkijoj atrodo tik žaidi
mas lyginant su dabarti
niais vokiečių žygiais.

Pasklido girdai, kad vo
kiečiai užėmę jau ir Ant- 
werpą Belgijoj.

Vokietijos valdininkai sa
ko, toks staigus vokiečių 
žygiavimas -“sumaišęs gal
vas” Anglijos ir Francijos 
komandieriams, kurie, gir
di, “nežiną ką daryti.”

Pasak vokiečių, tai per 
tris pirmąsias dienas da
bartinio “tikro karo” vokie
čiai sunaikinę daugiau, kaip 
tūkstantį talkininkų orlai
vių, o iš vokiečių pusės žu
vę “palyginamai nedaug or
laivių.”

Holandija Tikisi Gaut 
Karo Paskolą iš 

Jungi. Valstiją
London. — Pranešama, 

jog Holandijos valdžia ren
giasi kreiptis į Jungtines 
Valstijas leist Holandijai 
pardavinėt jos karo paskolų 
bonus Amerikoj. Tais bo- 
nais Holandija tikisi gaut 
didžiules sumas pinigų iš 
Jungtinių Valstijų.

Atmokėjimą tokių pasko
lų Holandija . užtikrintų 
milžiniškais daugiais cinos, 
gumos ir kitų produktų, 
kurie gaminami Holandiš- 
koje Rytinėje Indijoje. Ki
tas Holandijos užtikrini- 

kad parduotini karo 
įbonai bus atmokėti, tai Ho
landijos auksas ir jos pilie
čių pinigai Amerikos ban
kuose.

Amerika pagal vadinamą 
Johnsono įstatymą negali 
duot tiesioginių paskolų 
Anglijai, Francijai ir Bel
gijai; tai todėl, kad tos ša
lys nemokėjo ir nemoka 
Amerikai skolų nei nuošim
čių. Bet Holandija pridera
mai atsiteisdadvo Jungti
nėm valstijom. Todėl John
sono įstatymas nepastoja 
kelią pardavinėt Holandijos 
karo bonus Amerikoje.

(Bet pagal vėlesnį Ame
rikos bepusiškumo įstaty
mą ši šalis dar negalėtų 
duot Holandijai paskolų, 
kaipo kariaujančiai šaliai.)

Kol prasidėjo karas tarp 
Vokietijos ir Holandijos. 
tačiau, Holandija daug pa
tarnavo Anglijai. Holandų 
vyriausybė perleido kari-

Washington. — Praneša
ma, jog prezidentas Roose
veltas reikalaus, kad kon
gresas paskirtų dar 500 mi- 
lionų dolerių kariškiem pa
siruošimam. Tai būtų jau 
$2,500,006,000 sekantiems 
metams Amerikos armijai, 
laivynui, orlaivynui ir “ap
sigynimo” tikslams abelnai.

“Daily Workerio” kores
pondentas iš Washingtono 
pažymi kelis dalykus, kaipo 
liudijančius, kad Jungtinės 
Valstijos vedamos linkui 
karo. Jis tvirtina, kad tai 
su Amerikos valdžios žinia 
Argentinos ambasadorius 
F. A. Espil sakė dabarti
niam Visa - Amerikiniam 
Mokslininkų Kongresui 
Washingtone, kad Jungti
nės Valstijos ir Centralinės 
ir Pietinės Amerikos • kraš
tai turi remt Anglijos ir 
Francijos karą, nors ameri
kiniai kraštai ir nesiųstų 
savo armijų į Europą prieš 
Vokietiją. Argentinos am
basadorius teigia, kad 
Jungtinės Valstijos ir kiti 
amerikiniai kraštai turėtų, 
patys nekariaudami, taip 
remt talkininkus, kaip “be- 
pusiška” Italija remia Vo
kietiją. , /

Amerikos valstybės mi
nisteris Cordell Hull kalbė
jo metiniam susirinkimui 
Amerikiečių Draugijos dė
lei Tarptautinių Įstatymų, 
kad šios šalies žmonės turi 
visi remt prezidento Roo- 
sevelto daromas pastangas 
“sugrąžint ir atgaivint pa
matinius principus tvarkos 
ir įstatymų dėlei pastovaus 
saugumo, užtikrinimo ir 
taikos,” kuriuos, suprask, 
naikina vokiečiai.

“Daily Worker” sako, 
kad ši ministerio Hull’o 
kalba “buvo atviras ragini
mas remt politiką bendra
darbiavimo su talkininkais” 
prieš Vokietiją.

Prezidentas Rooseveltas 
pareikalavo, kad kongresas 
paskirtų dar $12,500,000 
strateginėms karo medžia
goms ir $2,900,000 Puerto 
Rico pajūrių ginklavimui.

Prez. Roosevelt tarėsi su 
karo laivyno ir armijos va
dais.

Šią vasarą bus daromi di
džiausi Amerikos istorijoj 
armijos manevrai, kur da
lyvaus bent 310,000 kariuo
menės ir milicijos.

Senatoriai H. C. Lodge, 
losh Lee ir keli kiti reika
lauja tiek padidint Jungti
nių Valstijų armiją, kad ši 
šalis galėtų ne tik pati ap
sigint, bet lygiai apgint ir 
20 kitų kraštų Centralinėje 
t Pietinėje Amerikoje.

niams Anglijos reikalams 
daugius dolerių, kuriuos 
gavo už šėrus, bonus ir ki
tais būdais. - .

ORAS. — šį trečiadienį 
giedra, vėsiau.
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Dėl Permainų Anglijos Valdžioj
Chamberlainas, pagaliau, pasitraukė 

iš ministerių pirmininko vietos. Jis ne
begalėjo toje vietoje ilgiau bebūti, ka
dangi buvo nepaprastai susikompro
mitavęs, kaipo išdavikas, kaipo Hit
lerio išauklėtoj as, jo apginkluoto j as, 
kaipo Čechoslovakijos pardavikas, kaipo 
Austrijos pardavikas, ir tt. Jo vietą už
ėmė Winston Churchill. Tai džentelma- 
nas, kuris gali daug geriau pasitarnauti 
Anglijos imperialistams, negu Chamber
lainas.

Dabar Anglijos socialistai (menševi
kai) ir viso pasaulio suklaidinti liberalai 
pradėjo tiešytis, būk Churchill eisiąs kitu 
keliu negu ėjo Chamberlainas ir jis su- 
mušiąs Hitlerį. Todėl Anglijos socialistai 
mielai įstojo į valdžią ir dabar ruoš Ang
lijos žmones skerdynei. Jie kalbės dar
bininkų vardu; jie faktinai daugiausiai 
darbininkų ir įstums į karo nasrus už 
Anglijos imperialistų interesus. Socialis
tus mes puikiai žinome iš pereitojo karo, 
kuomet jie tarnavo Anglijos imperializ
mui nei kiek nemažiau, kaip šiandien.

Bet čia, žinoma, ne tame klausimas. 
Čia klausimas tame, kuomi Churchillas 
geresnis už Chamberlainą? Ar jis ne tos 
pačios partijos narys? Taip. Ar jis ne
tarnauja tam pačiam imperializmui? 
Taip. Jeigu taip, tai kodėl Anglijos so
cialistų lyderiai turėtų jį remti? Kodėl 
jie turėtų* jį garbinti, kaipo Anglijos iš
gelbėtoją? Todėl, kad Anglijos socialis
tų lyderiams rūpi išgelbėti Anglijos im
perializmas panašiai, kaip ir Chamber- 
lainui, kaip ir Churchillui!

Churchillas per pereitą karą yra pra
žudęs daugybę Anglijos darbininkų sūnų 
Galipolyj. Churchillas buvo iniciatoriumi 
pasiutimo karinės ekspedicijos į Sovietų 
Sąjungą. Churchillas ir šiame kare pra
žudys ne vieną šimtą tūkstančių žmonių 
gyvybių dėl Anglijos imperializmo reika- 
lų.

Churchillas, beje, bandys atsikreipti ir 
į Ameriką, kad ją juo greičiau įtraukus 
į karą. Churchillo agentai sakys: “Jūs 
teigėte, kad Chamberlainas ^negeras; 
mes jį pakeitėme. Taigi dabar ateikite 
mums talkon sumušti Hitlerį ir padėti 
Anglijos imperializmui pasaulį užkariau
ti.”

Atsiras tokių glušų, kurie tai propa
gandai ir patikės. Bet tai, žinoma, ne
reikš, kad tiems agentams pavyks visą 
Amerikos liaudį užagituoti. Amerikos 
žmonės vieną žino: šis Europos imperia
listinis karas yra ne jų karas ir dėlto jie 
neis kariauti už Europos imperialistų 
reikalus.

Amerikos žmonės gerai žino, kad Hit
leris yra brutalus, kad jis ir jo visa sis
tema yra žiauri. Bet jie taipgi žino, kad 
Hitlerį išauklėjo niekas kitas, kaip tik 
Anglijos imperialistai. Jie Hitlerį apgin
klavo, jie jį rėmė. Anglijos imperialistai 
suruošė Munichą, Anglijos imperialistai 
darė viską, kad tik Hitleris įsistiprintų. 
Jeigu taip, tai dabar tegu jie žinosi.

Amerikos žmonėms vyriausiai turi rū- 
• i pėti jų pačių gyvenimas Amerikoje. Jie 

neis ginti nei Anglijos, nei Francijos, nei 
Vokietijos imperialistų interesų, nepai-

Belgija ir Holandija 
Rengėsi Karan

Belgija ir Holandija negali skųstis, 
kad jos nesirengė karan, kad jas netikė
tai Vokietija užpuolė. Abiejų šalių val
donai palaikė artimus ryšius su Anglija 
ir Franci j a. Vokietija kaltina, kad Belgi
jos ir Holandijos valdžios suokalbiavo su 
Anglija ir Franci j a bendram užpuolimui 
ant Vokietijos, ruošė “paskolinti” savo 
žemę. Ant kiek tas tiesa, tik ateityj fak
tai patvirtins.

Bet Belgija ir Holandija buvo paruo- 
šusios karo jėgas. “New York Times” 
iš geguž. 10 d. laidos sako, kad jos turėjo 
po ginklu nemažiau 1,000,000 kareivių, o 
tas pats laikraštis 12 geg. editoriale ra
šė, kad Holandija turėjo po ginklu iki 
400,000 kareivių, o Belgija iki 850,000. 
“Belgija kaskart ruošėsi karui. Belgija 
ir Holandija nebuvo nepasirengusios.”

Kyla klausimas: kodėl jos su 1,000,000 
armija, Anglijos ir Francijos pagalba, 
neatsilaiko? Veikiausiai, todėl, kad Vo
kietija, brutališkai užpuldama iš oro su
griovė kelius, komunikaciją ir neleido 
Belgijai ir Holandijai sutraukti tas karo 
jėgas į reikalingas pozicijas.

Anglijai ir Franci jai Priminimas
Kada 1936 metais Vokietija, nepaisant 

Versalės Sutarties įvedė savo armiją į 
Reino upės pakraštį, tai Franci j a buvo 
pasirengusi jėga vokiečius išmesti. Su
šauktame Francijos ir Anglijos generolų 
pasitarime, kovo 7 d. 1936 m., Francijos 
maršalas, dabartinis talkininkų vyriau
sias vadas, Maurice Gustave Gamelin 
sakė: “Duokite man 48 valandas laiko ir 
aš išvarysiu vokiečius!”

Anglijos ministerių pirmininkas Stan
ley Baldwin griežtai atmetė tą pasiūly
mą, net duodamas suprasti, kad jeigu 
Francija pati viena imsis žygių, tai An
glija bus nedraugiška linkui Francijos. 
Tada Francija galėjo sumušti Vokietiją 
ir išmesti iš Reino upės zonos. Dabar tu
rės milionai žmonių žūti ir dar klausi
mas, kokia bus to pasėką. Y 1

Socialistams M misterių Vietos, o 
Komunistams Kalėjimai;

Francijoj buržuazinė demokratija at
sižymi tuo, kad visus šalies geriausius 
sūnus ir dukras kiša į kalėjimus. Tik šio
mis dienomis Nice mieste vyrą ir moterį 
komunistus nuteisė po 10 metų į kalėji
mą ir po 10,000 frankų ($200) finansinės' 
bausmės, taipgi, po kalėjimo atbuvimo 
dar jiems bus atimta per 10 metų civili
nės teisės vien už tai, kad “jie spausdino 
komunistinę literatūrą.” Tokis nachališ- 
kumas, tokis begėdiškumas Francijoj!

Tuo kartu ponai socialistai atlaikė pa
sitarimą ir Leon Blum susitaikė su Pahl 
Faure,’ kurie pirmiau pykosi. Jie užgype 
socialistų dalyvavimą Reynaudo ministe
rijoj.

Begėdiškiausia buvo ir yra Francijos 
politika. Niekas tiek pasaulyje nuo Pir
mo Pasaulinio Karo iki dabartinio nesu
smuko, kaip Francijos valdonai. Jie krai
pėsi, veidmainiavo tol, kol galutinai ne
nustojo savos užsienio politikos, kol ne
virto Anglijos valdonų uodega. O jų uo
dega yra ponai Blumai, Faure ir kiti 
menševikai.

Pamaldos už Angliją ir Franci ją
New Yorke žydai rabinai Herbert S. 

Goldstein, William F. Rosenblum, ir visa 
eilė kitų šaukia savo pasekėjus, kad mel
stųsi už tai, idant “ponas Dievas padėtų 
Anglijai ir Franci j ai sumušti Vokietiją.” 
Socialistai stoja į buržuazijos ministeri
jas, kad padėjus jai karą laimėti, rabinai 
kalba maldas ir renka aukas. Minėti ra
binai sako, kad “Dievas pavedė Anglijai 
ir Francijai stovėti kultūros priešakyj.” 
Ar seniai tą “kultūrą” žydai nuo anglų 
patyrė Palestinoj, kur anglai kareiviai 

i šaudė juos ir gubernatoriai uždraudė žy
dams net žemę pirkti?

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerb. Redakcija: Aš daž
nai spaudoje užeinu kal
bant apie Sidney Hillmaną, 
kaipo Amalgameitų unijos 
lyderį. Bet kur dingo Jo-

seph Schlossberg, kuris ka
daise irgi toje unijoje smar
kiai figūruodavo? Ar dar 
jis gyvas? Ačiū.

Baltimorės Kriaučius.

Atsakymas:
Joseph Schlossberg tebė

ra gyvas ir tebedirba Am- 
algam&tų unijoje už sek- 
retorių-iždininką. Jis visuo
met buvo ir gal tebėra kai
resnis už Hillmaną. Tačiau 
unijai visą politiką nustato 
Sidney Hillman.

yra
ne
esu

Pripratimas—Antras 
Prigimimas

Kartą, kol aš dar nebu
vau buvęs Vokietijoje, vie
nas gimnazijos mokytojas 
su didžiausiu nuoširdumu 
man pasakojo:

—Įsivaizduok, tamsta, koks 
vokiečių tvarkingumas. 
1918 metais revoliucijos me
tu, kai miestuose buvo sta
tomos barikados, nė vienas 
vokiečių kareivis nesiryžo 
įkelti kojos į tas aikščių 
vietas, kurios būdavo ski
riamos gėlėms. Mat, . prieš 
daugelį metų ten buvusios 
iškabintos lentelės, drau
džiančios vaikščioti po pie
vas ir gėlynus. Vokiečiui 
įsakymas—šventas dalykas. 
Pas mus nors ir mirties 
bausmė būtų už tai įvesta, 
visvien tvarkos 'nebūtų, 
kaip jos nėra iki šiol.

Kaip ten iš tikrųjų 
su vokiečiais, paliudyti 
galėčiau, per trumpai
Vokietijoj buvęs, bet šve
dams toks pasakymas tik
rai tiktų. Švedijoje visose 
gyvenimo šakose yra įsiga
lėjęs kažkoks pripratimas, 
dėsningumas, kurį pakreip
ti arba pakeisti būtų net 
neįmanoma. Kas yra įpras
ta, tas jiems įgimta.

Pavyzdžiui, ketvirtadie
niais švedės šeimininkės 
verda žirnių sriubą ir pjau
stytą kiaulieną mėsą. Gali
ma pereiti tą dieną visus 
restoranus, pensionatus ir 
valgyklas, tuos patiekalus 
visur rasi. Sekmadienį— 
lunčui bus kiaulieniai kot
letai, o pietums—jautiena. 
Švedijoj yišai nesunku at
spėti, ką: kurią dieną žmo
nės valgo.

Kai atsiras uogų, švedo 
maistas būtinai turės būti 
paįvairinamas uogomis, kai 
bus vėžių—vėžiais, kai gry
bų—grybais, kai medžioja
mų paukščių — paukščiais. 
Regis, kažkoks baisiai rūs
tus ir galingas jų karalius 
įsakė tai daryti, ir jie visa 
tai paklusniai daro. Bet tai 
ne įsakymo reikalas. Nie
kur jokiam įsakyme ar įs
tatyme nėra ir nebuvo įsa
kyta ketvirtadieniais virti 
žirnių sriubą. Niekur nėra 
parašyta, kad per pokilį ar 
šiaip kokį šeimyninį priė
mimą turi kalbą pasakyti ir 
už vaišes padėkoti tik tas 
svečias, kuris sėdi šeiminin
kei iš kairės pusės. Parkuo
se prie pievų ir gėlių nėra 
įspėjimų, kad ten mindžioti 
gamtos grožybes draudžia
ma, nes ten ir taip niekas 
ne tik su kojomis nelipa, 
bet ir papiroso nuorūkos 
neįmeta. Švedų mokyklose 
niekas vaikams ausų ne
drasko už suolų, sienų ir 
apskritai viešųjų patalpų 
bj auroj imą, nes ten niekas 
to nedaro. Vagiams čia nie
kas rankų nekerta, plėšikų 
dujų kamerose ne troškina 
ir vis dėlto jų čia nuosta
biai maža.

Švedija—ne autoritetinio 
rėžimo šalis, bet esu tikras, 
kad niekur kitur autorite
tai nėra taip gerbiami, kaip 
Švedijoje. Bet tas gerbimas 
čia reiškiamas ne valio 
šaukimu, ne portretų kabi
nimu sienose, ne galvos len
kimu arba rankos pabučia
vimu, o jo minčių pasisavi
nimu, jo pavyzdžio pasėki
mu. Mokinys stengiasi pri
sižiūrėti, kaip ką daro mo
kytojas, sąmdinys—kaip sa
vo gyvenimą tvarko šeimi
ninkas, tarnautojas seka 
viršininką ir taip eina auk-

štyn net iki karaliaus. Bet 
kadangi mokytojas taip pat 
yra buvęs mokiniu, o įstai
gos viršininkas—tarnauto
ju, tad taip ekonominėms 
sąlygoms beveikiant ir kul
tūrai palengva bekylant, vi
si pripratimai iš kartos į 
kartą ir persiduoda, neda
rydami didelių šuolių. Vi
sokioms Paryžiaus madoms 
į Švediją persimesti gana 
sunku, čia viskas iš įprati
mo standardizuota. Jeigu 
Švedijoje panorėsi savo el
gesiu, apsirengimu arba 
kuo nors kitu išsiskirti iš 
publikos, būsi padyvytas ir 
ko gero keistuoliu palaiky
tas. Kaune galima rodyti 
visokių sukirpimų ir iškir
pimų išmislus, bet ne Sto
ckholme. Čia įkyriai laiko
masi vienodumo.

n.
Vienodumas be Uniformų
Švedai—ne vokiečiai, uni

formomis aprengti juos bū
tų nepaprastai sunku, nors 
pas juos viskas be galo vie
noda. Švedijoje kultūros, 
sporto, jaunimo ir kitokių 
organizacijų labai daug, 
bet nė viena iš jų neturi 
savo nariams įvedusi uni
formos. Švedų nacionalis
tai, sekdami savo vokiškųjų 
draugų pavyzdį, savo na
rius buvo beapauną auli
niais batais, kariško su
kirpimo kelnėmis ir vie
nodais marškiniais, bet gy
ventojų skeptiškumas pri
vertė nuo to atsisakyti. Šio
mis dienomis Stockholmo 
gatvėmis daug maišosi uni
formuotų iš Suomijos karo 
grįžusių švedų savanorių. 
Bet netrukus ji§ pęrsirengs 
ir su uniforihomis' gatvėse 
nebesirodys.

Studentai turi vieną bal
tą kepurę su tautinių spal
vų kokardėle virš matiko 
ir dėvi ją nuo pirmosios ge
gužės iki pirmosios spalio. 
Iškilmingai jie tas kepures 
užsideda per- studentų šven
tę ir iškilmingai jas nusi
ima. Jeigu gruodžio arba 
sausio mėnesį studentas iš
eitų gatvėn su savo balta 
kepure, visi nemažai nus
tebtų. Juk tada ne sezonas! 
Kokių nors korporantiškų 
kepuraičių, juostų ir špagų 
švedų studentai visai netu
ri. Gimnazistai vilki taip, 
kaip ir visi kiti vaikai. 
Jiems yra skirta kepurė, 
tačiau jos dėvėjimas nėra 
privalomas.

—Uniformos gyvenime 
padaro daugiau žalos, negu 
naudos, — kalbėjo vienam 
susirinkime parlamento na
rys,—jos padeda visuome
nėje įsigalėti luomams, kas
toms, švarko garbės saugo
jimui, jos atlieka visuome
nės skaldymo, o ne jungi
mo darbą. Pavyzdingo, žmo
gaus nereikia rengti į uni
formą, jį ir taip visi pas
tebės.

Tokia nuomonė vyrauja 
Švedijoje dėl uniformų. Ta-, 
čiaus kiekvienam užsienie
čiui tuojau krinta į akis ne
paprastas švedų apsirengi
mo vienodumas. Atrodo, 
kad jie pagal karaliaus įsa
kymą apsirengę. Žiemą, ru
denį ir pavasarį vyrai vilki 
tipiškais pilkais paltais, su 
antpečiais ir diržais. Žiemą, 
kad būtų šilčiau, įsegamas 
vilnonis pamušalas, o pava
sarį jis išimamas. Tų paltų 
sukirpimas ir pasiuvimas 
visai vienodas. Jais vilki 
gimnazistai, studentai, tar
nautojai, leitenantai, pulki
ninkai, generolai, be jokio

profesijos ir užimamos vie
tos skirtumo. Iš apsirengi
mo Švedijoj negalima at
spėti, kuriam visuomenės 
sluoksniui pilietis priklau- 
so3—Švedų Papročiai 
so ir kaip jis skurdžiai ar 
turtingai gyvena. Rytą į 
kurį nors Stockholmo par
ką galima nueiti pasivaikš
čioti ir pasižiūrėti, ten visi 
avės kietais, pigiais, vers
tos odos batais, ant aulelių 
bus atraitytos šviesios vil
nonės kojinės, o bekvėpuoją 
rytmetiniu oru įvairiausio 
amžiaus ir profesijos vyrai 
vilkės trumpais brazenti- 
niais švarkais, kurie čia 
windrock vadinasi. Kepurės 
bus tokios, kaip lenkų pa
bėgėlių, nes lenkai jas iš 
skandinavų pasiskolino. Vi
sa tokia “uniforma” Švedi
joje yra pigiausias apsivil
kimas, beveik kiekvienas 
gyventojas ją turi.

. Vienas šveicaras, profe
sijos kolega, važiuodamas iš 
Stockholmo Suomijos karui 
pasibaigus, įsigeidė savo 
žmonai nupirkti suknią. Iš
vaikščiojo visas geriausias 
gatves ir nupirkti negalėjo, 
nes visos švediškos suknios 
buvo perdaug vienodo su
kirpimo. O jo žmona, kaip 
užsienietė, norėjo išsiskirti 
iš švedžių tarpo. Apsirengi
mo vienodumas yra nusis
tovėjusio švedų standarto 
dalis.

III.
Kaip žmonės Pripranta
Švedų karalius, 82 metų 

senis, dar vis tebežaidžia 
tenisą. Švedų kariuomenės 
kapitonai ir pulkininkai, tu
rėdami savo automobilius, 
gatvėse kaip maži vaikai 
važinėja dviračiais. Dvira
čiu čia nebevažiuoja tas, 
kas nebegali paminti peda
lų. Ministeris pirmininkas 
Per Albinas yra bowling 
sporto nugalėtojas. Kai 
jis, risdamas medinį rutulį, 
rungiasi su visais miesto

rutulio stūmėjais, nekrei
piant dėmesio, kas jie be- , 
būtų, publika jam ploja, nes 
jis numuša tokių medinių 
kuolų daugiau, neąu kas 
nors kitas. Pavyzdžiu pub
liką nesunku užkrėsti. To
kių pavyzdžių reikalinga 
sporto propaganda. Jei esi 
vadas, eik pirmutinis. Toks 
čia principas.

Todėl, mano supratimu, 
žilų pulkininkų važinėji
mas dviračiais Švedijai bus 
daug daugiau gero padaręs, 
kaip keli šimtai prisiekusių 
pamokslininkų. Ir, gal būt, 
nėra didesnės kvailybės, 
kaip iš kitų reikalauti to, 
ko pats nedarai. Tos kvai
lystės šveduose kaip tik 
vengiama. Pas mus mėgsta
ma painioti parlamentariz
mą su demokratija. Parla
mentarizmas yra tam tikra 
šalies valdymosi forma, o 
demokratija — piliečių su
siklausymas, jų darnus su
gyvenimas, jų vienų kitais 
pasitikėjimas, jų politinis ir 
ekonominis i š p r u sinimas. 
Demokratiškumas tau toje 
labai brangus ir galingas 
daiktas, net diktatūros kai 
kada bando jo siekti, bet 
dėl savo prigimties negalė
damos to pasiekti atsako 
taip, kaip atsakė lapė, ne
pasiekusi vynuogių.

Geriems įpročiams įsiga
lėti be demokratiškumo bū
tų labai sunku, o, gal būt, 
net ir neįmanoma. Kažkas 
švedus įpratino nevogti, ne
apkalbėti, kažkas juos iš
mokė sąžiningumo, i Jeigu 
švedų karaliai, ministerial, 
partijų vadai, kooperatyvų 
vedėjai ir kiti pareigūnai 
imtų ir, atsisakę švediškų 
papročių, pradėtų vogti, ne
reikia nė kiek abejoti, kad 
Švedų tautoje vagių pro
centas bematant padidėtų. 
Juk karalius lošdamas teni
są padidino tenisininkų 
skaičių, o Per Albinas 
stumdydamas rutulį— bau-

(T«sa anf 5-to pusi.)
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Vajus iki Metų Pabaigos
Lietuvių Literatūros 

Draugijos Centro Komite
tas mūsų didžios organiza
cijos nuoširdžių darbuotojų 
troškimą — prailgint talkos 
laiką iki metų pabaigos—iš
pildė. Reiškia, laiko turime 
daug ir naujų narių per tą 
laiką į užverbuoti galime 
daug. Bet, draugai, neapsi
gaukime savęs. Laikas yra 
toks ypatingas sutvėrimas, 
ir, nors mums neteko matyt 
jo kojų, tačiau, žmonės sa
ko, kad laikas eina, eina ir 
praeina. Ir tai tikra tiesa. 
Laikas taip greitai praeina, 
kad mes labai dažnai nesu- 
spėjame su juo žingsniuot.

Tiesa, nuo pradžios va
jaus iki pastarųjų dienų 
nemažas skaičius mūsų or
ganizacijos kuopų ir narių 
gražiai pasidarbavo. Per tą 
laikotarpį mūsų šeima padi
dėjo beveik trimis šimtais 
naujų narių.

Tai yra labai džiuginan
tis dalykas. *

Gražūs Pavyzdžiai
Pavyzdingai darbuojasi 

mūsų Pirmasis Apskritys 
(Chicagos apylinkėj). Ten 
draugai Juris, St. Vešys, 
Prūseika ir visa eilė kitų 
pavyzdingai dirba šiame 
vajuje. Philadelphiečiai, de- 
troitiečiai taipgi parodė la
bai .gražų pavyzdį. Detroi
to 52 kuopa turėjo 11 narių. 
Laike vajaus paaugo 22 
ųaujais nariais. Tos kuopos 
sekretorius J. Genaitis jau

prisiuntė jų duokles. Wor- 
cesterio 11 kuopa taipgi ro
do darbštumo vaisių. Jos 
sekr. V. Jaučius užrekorda- 
vo centre 10 naujų narių.

Tenka pastebėt, kad New 
Jersey-New Yorko Antra
me Apskrityje jaučiama 
apsnūdimas. Kažin kas tai, 
šiemet neįsijudinama dar/1 
ban.' šio apskričio ribose 
daugiausia darbštumo paro
dė d. Juozas Weiss. Jis 147 
kuopai gavo net 13 naujų 
narių, ši kuopa randasi So. 
Brooklyne. Kitais žodžiais 
tariant, tai tik J. Weiss 
stengiasi pakelt Brooklyno 
ir jo apylinkės garbę. Na, 
o kur kitos, su dideliu skai
čiumi narių, kuopos? Ką 
tuo klausimu daro mūsų ap
skričio valdyba? Kas va
jaus reikalu veikiama ki
tuose mūsų apskričiuose ?

Draugai, jau dabar lai
kas tuo reikalu rimtai susi- 
rūpint. Vasaros laiku turė
sime daug ir skaitlingų pik
nikų ir įvairių išvažiavimų. 
Stengkimės juos išnaudoti 
verbavimui narių į organi
zaciją. Kuopos ir apskri
čiai, kurie dar nesuspėjo 
įsi traukt j Vajaus darbą, 
tai nors dabar turėtų su- 
brust. Nes, kaip minėjau 
aukščiau, laikas'eina, eina • 
iv praeina.

Draugai, ką galime pada
ryt šiandien — darykime. 
Neatidėliokime rytojui, nes 
gali būt pervelu.

Pr. Pakalniškis, 
ALDLD CK Pirmininkas.



Trečiadienis, Geg. 15, 1940 / , L A I S V ® Trečias pnsUpte

Amerikos Lietuviu Moterų Tarybos 
vienkartinis leidinys “Motery Žinios” išė
jo iš spaudos ir jau siuntinėjamas užsa
kiusiems. Tai kreditas leidėjoms ir platin
tojams. Užsakoma per Tarybos sekretorę.

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

Ponios Turavoja 
Karui

Moterų Darbo Turgavietės 
Atvirose Gatvėse

Prezidento Abraham Lineolno
I *usseserės

Paryžiaus ponios ir panelės 
sudarė ambulansų vairuotojų 
būrį, bet iš miesto nesirengia, 
pasikraipiusios v ė 1 sulindo į 
kafeįas. Jos tik paspaciravo 
tam, kad darbininkes galėtų 
pasiųst frontan.

Vitaminas D
Vitaminas D būtinai reika

lingas išvystyt sveikus dantis 
ir kaulus vaikuose, taipgi ap
saugot nuo kaulų suminkštėji
mo. Jo gausiausia turi žuvies 
kepenų aliejus—Cod Liver 
Oil ir kiaušinių tryniai. Jo 
gaunama ir tiesiog iš saulės. 
Dėlto vasaros metu mažiau 
vartojama žuvies kepenų alie
jaus.

Tačiau ir vitaminuose, kaip 
ir kur kitur, reikalinga saikas. 
Vėliausi tyrinėjimai, sakoma, 
parodę, jog perdaug vartoji
mas to taip brangaus vitami
no taptų nuodingu, žinomiau
sia bausmė už tokius perdėji
mus esanti arterijų sukietėji
mas.

Sveikas apetitas tankiai pa
sako, koki vitaminai kam rei
kalinga, tad turinti ištekliaus 
ir sąlygas sulyg apetito paval
gyt sveiki žmonės kartais ir 
naturalio patraukimo vedini 
sveikai valgo ir pasilaiko svei
ki. Vienok jau pažeista svei
kata žmonės nesykį rodo pa
linkimo prie tokių valgių, ku
rie jiems nebenaudingi. Dar 
kiti nepaiso naudos nei žalos, 
sulyg įpročio imasi rūšį ir kie
kį maisto. Nusimanymas apie 
maistą reikalingas visiems, bet 
pažeistos sveikatos žmonės 
būtinai turėtų iš pasitikimo 
gydytojo sužinot, koki maisto 
produktai jiems tinkamiausi, 
nes kas vienam į sveikatą, ki
tam gali būt žalinga.

ŠEIMININKĖMS
RUBARBŲ SEZONAS

Rubarbo jau gausiai atveža
ma iš Kalifornijos ir Wash- 
ingtono valstijų. Neužilgo jo 

įgausime iš apylinkių. Jų kai
nos prieinamos. Dėl pigumo ir 
dėl jų gaivinančio skonio ir 
Jaudingumo rubarbo dikčiai 
suvartojama. Vien New Yorko 
mieste pereitą sezoną suvarto
ta 468 vagonai.

Rubarbo stiebai turi daug 
geležies, taipgi kalkių ir vi
tamino C. Tačiau lapai turi 
oksalinės rūkšties, kuri yra 
nuodinga, dėlto lapus reikia 
nupjaustyt. Lapus galima pa
virini tik aluminiams puo
dams išvalyt, bet ne valgyt.

Geriausi rubarbai yra stan
dūs ir trapūs. Daugiau varsos 
turintieji stiebai paprastai 
būna ir skoningesni. Apvytę 
ar peraugę įsigyvena šiauduo
tą lupyną ir praranda skonio. 
Šviežūs, jauni, nereikia nei 
lupt, užtenka numazgot ir su
pjaustyt prieš verdant.

Įkritus krislui akin tankiau
sia jis galima išplaut prilen
kus akį stiklan su tyru van
deniu ir vikriai mirksint per 
kelias sekundas.

Nuimt maliavą nuo drabu
žio suvilgyk skiediniu iš lygių 
dalių terpentino ir amonijos.

Boston, Mass. — Vienas 
čionaitinis nervų gydytojas- 
specialistas ir vienas chemi
kas pripažįsta, kad vokie
čiai gal vartoja dujas, ku
riomis laikinai apmigdo bei 
suparalyžiuoja priešus.

Kiekvieną rytą, lietuje ar 
giedroje, būreliai moterų su 
rudos popieros maišeliukais 
ar pigiomis valizaitėmis ran
kose stoviniuoja ant gatvių 
kampų Bronxe ir Brooklyne 
laukdamos progos persisam- 
dyt kelioms valandoms darbo. 
Kartais jų išvaizda liudija, 
kad jos yra 15-kos metų, kar
tais 30 metų, o kai kurios iš 
jų yra jau senos. Didžiuma jų 
yra negrės moterys ir tas jau 
rodo skurdžią negrių moterų 
padėtį.

Gal Grįš Tuščiomis. . .

Jos ten susirenka 7-tą va
landą ryto ir išlaukia net iki 
4 vai. po pietų vis dar vilda- 
rrtosios užsidirbti nusipirkt va
karienei maisto grįžtant namo. 
Tūlos iš jų pribūdamos čion 
ant kampo pravažinėjo pas
kutinį penktuką ir randasi de
speratiškoj padėtyj. Artinan
tis vakarui, jos sėdasi ant pre
kinių dėžučių, jeigu jų toj 
apylinkėj randasi. Popiečio 
darbas, jeigu ir gaus, jau bus 
perpus vertas, kaip ryto dar
bas. Jeigu pavyks, jos gaus 
iki 30 centų per valandą už 
grindų šveitimą, skalbimą, 
stubos ar langų valymą, vaš- 
kavimą grindų. Tai ryto kai
nos. Po pietų už tą patį darbą 
jos gaus tik mizerną 20 cen
tų sumą per valandą.

Jas Skriaudžia

Kartą pasamdytos “vergų 
rinkoj,“ po -sunkaus dienos 
darbo, jos nekartą atranda, 
kad jos dirbo ilgiau, negu su
tarta ir gavo mažiau, negu bu
vo pažadėta, kad joms davė 
nuliekamų drabužių vieton pi
nigų, kad jos buvo išnaudotos 
iki nepakenčiamo laipsnio. 
Tik begalinis reikalas pinigų 
vertė jas pasiduot tokiai kas
dieninei vergijai.

Visoje šalyje virš du milio- 
nai moterų užsiima namų tar
nyba. Tai didžiausia moterų 
darbo sritis. Apie pusė jų yra 
negrės, nes pusė visų dirban
čių negrių moterų dirba stu
bos darbus. Iš atžvilgio į dar
bus, darbo valandas ir sąly
gas negrės sudaro didžiausią 
labiausia išnaudojamų darbi
ninkių grupę.

Podukros įstatymas

Nors daugelis negrių dirba 
gaudamos tik po porą dolerių 
per savaitę, ir iki 80 valandų 
per savaitę, tačiau Roosevelto 
administracija, su savo neva 
pataikavimu darbi ninkams, 
nematė reikalo negres padėt 
po algų ir valandų taisyklė
mis. Jos neturi socialio saugu
mo, joms nėra darbininkų 
kompensacijos nei senatvės 
apdraudos. Jos yra podukros 
mūsų šalies darbo klasėj. Pri- 
klausydamos labiausia išnau
dojamoj darbininkų sekcijoj 
visoj šalyje, negruose, jos yra 
dvigubai išnaudojamos.
Moterys Nukenčia Daugiausia

Karo ruošėjams rengiant 
žmones karui atakomis ant 
sunkiaix atsiektų darbininkų 
laimėjimų, negrai, o ypatingai 
negrės moterys, būdamos ant 
žemiausio kopėčių laipto, jau
čia tą priespaudą daugiausia. 
Motery Biuras Washingtone 
nurodo, kad moterys namų 
darbą’ ima tik kaipo paskiau
sią priemonę. Neapsaugotos 
įstatymais, jos pasijunta vi
siškai priklausančios nuo ats
kiro samdytojo malonės. Tik 
dviejose valstijose, Wisconsine 
ir Washingtone, randasi algų 
ir valandų įstatymai, bet jų 
pravedimas yra labai prastas.

Namų Darbininkių Unija 

New Yorke, vadovaujama ga
bios organizatorės p-lės Dora 
Jones, negrės, atliko daug 
sunkaus darbo organizavime 
tarnaičių. Šalyje esančios virš 
pora desėtkų organizacijų, 
nesurištų su darbininkų judė
jimu, deda pastangas išrišti 
tarnaičių problemas. Newyor- 
kiečių' unija iš tų atsiekus 
daugiausia iškėlime visuome
nės žiniai pasibaisėtinų sąly
gų, reikalaujant žmoniškų al
gų ir valandų.

Unija išdirbo savaitinę 'ir 
mėnesinę skalę, kuria reika
laujama 50 centų per valandą 
apart važinėjimą lėšų. Už tuos 
reikalavimus unija griežtai 
kovoja. Vienok tai nelengva. 
Nekartą net progresyviai ir 
amatininkai unijistai užmirš
ta, kad jų namuose vergau
jančios tarnaitės taipgi yra 
darbininkės, turinčios teises 
prie unijinės algos.

Sunku Organizuot

Organizavimas tos rūšies 
darbininkių, kaip patyrė to 
darbo ekspertai, yra sunkus, 
tarsi kryžiaus kelias prieš 
kalną. Daugeliui moterų dar 
neišaiškinta apie naudą iš or
ganizacijos. Daugelis paeina iš 
labiausia atsilikusių sekcijų, 
neturinčios jokio patyrimo 
unijiniame judėjime. Jos skur
do užguitos ir joms reikalin-

New Yorko Mokytojų Unijos pikietas protestui prieš kapojimą paskyrų švietimo 
reikalams. O kad šaltis ar alkis nekenktų pikieto ūpui, mokytojos ant vietos turi 
ir puodą karštos kavos.

Moterų Bendrabučiai
Jau nuo seniai mane įdoma

vo moterų bendrabučiai, ku
riais Amerikoje daugiausia 
žinoma krikščionių moterų or
ganizacija — Young Women’s 
Christian Association,—jauni
me sutrumpintai vadinama 
Y (vai). Tad patekus į rankas 
pranešimui apie ekskursiją po 
tuos bendrabučius, su džiaugs
mu mečiau viską kitą į šalį ir, 
ponios Garšvienės mašina ve
žamos, keturios lietuvės pa
traukėm po tas įstaigas.

Vis tik kažkaip skirtinga, 
kada pamanai, jog čia lyg ir 
valstijukė valstybėj — moterų 
užlaikoma, vedama, prižiūri
ma ir gyvenama įstaiga. Ko
kia ji? Nejučiomis suima 
smalsus įdomavimas. • Brookly
ne jų daugelis.

Aplankėm vieną, kitą, tre
čią. Visose gavosi jaukus, ta
čiau kiekvienoj skirtingas 
įspūdis. ...........

Hildegarde Kneeland
Jinai kalbės Pirkėjų Mote

rų Lygos metinėj konvencijoj 
gegužės 10 dieną, New Yorke. 
P-lė Kneeland dabar dirba 
Nacionalių Ištekliu Komitetui, 
studijuodama farmų įplaukas 
ir keliaujančių darbininkų pa
dėtį.

ga uždarbis, nežiūrint koks 
menkas ir kaip daug dėl jo tu
ri pasiaukauti.

Unija turi užduotį taip pat 
išaiškint ir vidurinei klasei 
apie reikalą organizacijos tar
pe tarnaičių.

Namų darbas praktikoje la
bai toli nuo nelavinto darbo, 
kokiu jis dažnai palaikoma. 
Jis reikalauja inteligentišku
mo, patyrimo ir sumanumo 
dirbt sulyg organizuota visos 
dienos programa.

L. M.

Į pačią didžiąją — Harriet 
Judson —- patalpą, 50 Nevins 
St., nuvykom pietaut. Erdvus, 
gana patogus valgymui kam
barys viršutiniame aukšte. Pa- 
sitarnaut reikia pačiom tik 
virt ir indų plaut ne. Už 50 
centų gaunam po ne daug, bet 
skaniai' sutaisyto maisto iš 5 
patiekalų užkandį, neskaitant 
duonos ir sviesto. Sakoma, taį 
buvęs pavyzdis to, ką gyven
tojos valgo kasdieniniams už- 
kandžiams. Mums jo- pakako.

Apžiūrėjom kambarius, čia 
visi pavieniai-183 jų. Iš jų 175 
išduodami pastovioms gyven
tojoms, keturi pakeleivėms, 
taipgi 4 kambarius ir du ap- 
artmentus užima užvaizdų ir 
patarnąutojų štabas:^

Pastovių gyventojų 1939 
metais turėjusios 266. Vienos 
gyveno trumpiau, kitos ilgiau, 
o trečios tebegyvena iš metų į 
metus.. Iš jų 142 buvusios pro-

Nancy Brown Lincoln ir 
Tennessee Lincoln, velionio 
Amerikos prezidento Lineolno 
pusseserės, sėdėjo savo nau
jai įgytuose kambariuose 316 
E. 14th St., 'New Yorke, ir 
galvojo, ar prezidentas Roose- 
veltas panaudos savo aukštą
ją įstaigą atgaut jodviem 
WPA darbą. Tie $21.87, ku
riuos p-lė Nancy Lincoln už
dirbdavo Naujų Skaitymui 
Medžiagų Projekte, WPA, 
reiškė viską tarp gyvybės ir 
mirties joms abiem nuo 1935 
metų. Kovo 20-tą, WPA pa
tvarkymas, suardęs tūkstan
čiams žmonių gyvenimą bėgiu 
pastarųjų metų — nustatąs 
18-kos mėnesių darbo ribas— 
atėmė iš tų seserų vienatinį 
pragyvenimo šaltinį. Tada jos 
tapo išmestos iš namų ir šian
dieną jos atsidūrė ant pašal
pos.

Gegužės 10-tą WPA Moky
tojų Lokalo 453-čio, AF of L, 
delegacija vyko Washingto- 
nan apeliuot prieš tą žiaurų 
18-kos mėnesių darbo apriba- 
vimo patvarkymą. William 
Levner, unijos* prezidentas, 
kuris vadovavo delegacijai, 
sakė, jog specialiai kreipsis 
valdžion dėl tų dviejų senų 
Lineolno giminaičių.

P-lė Nancy Lincoln priklau
so WPA Mokytojų Unijos Lo- 

testonės, 112 katalikių, 4 žy
dės ir 8 kitų religijų. Bendras 
amžius jų buvo 25 metų, ben
drai paimti uždarbiai $17 per 
savaitę.

Mokestis nuolatinėms gy
ventojoms už kambarį su 
dviem valgiais kasdien ir trim 
sekmadieniais nuo $6.50 iki 
$11 per savaitę. Vien už kam
barį nuo $4.50 iki $8 per sa
vaitę, o pakeleivėms nuo $1.25 
iki $1.50 per naktį ir iki $8 
per savaitę. t

Įstaiga užlaiko slaugę ir re- 
guliares klinikos ' valandas. 
Reikalus sprendžia direktorės, 
bet pačios gyventojos gali iš
sirinkt Namo Tarybą, kuri tu
ri patariamąjį balsą ir paduo
da sugestijų socialei gyvento 
jų veiklai.

Nekartą girdėta mintis apie 
ten esantį didelį disciplinuotu
mą atpuolė pamačius kiekvie
no kambario skirtingą įrengi
mą bei pamačius skirtingus 
salionus, kuriuose galima su
sieiti su draugėmis. Randasi

(Tąsa ant 4 pusi.) 

kale nuo 1937 metų. Bet tik 
prieš keletą savaičių sužinota 
jos giminystė su Lincolnu.

Nežiūrint jos amžiaus ir 
fakto, kad ji turėjo dalintis 
WPA alga su savo mažai be- 
primatančia seserimi, p-lė Lin
coln tyliai darbavosi ir tik 
norėjo išsilaikyt tam WPA 
darbe. Bet to tikėtis iš WPA 
būtų perdaug.

Pasikalbėjus su ja Lokalo 
453-čio patalpose, 28 W. 31st 
St., N. Y., abi LincoĮpaitės pa
sipasakojo savo paėjimą.

“Mūsų tėvas buvo John W. 
Lincoln,” pasakojo p-lė Ten
nessee Lincoln, vyresnėji. “Jis 
buvo kaimo mokyklos moky
tojas Tennessee valstijoj. Mū
sų senelis Jesse Lincoln, pir
mas prezidento pusbrolis, te
nai užlaikė geležies dirbtuvę 
ir generalę krautuvę. Jis ret
karčiais susirašinėdavo su Ab- 
rahomu Lincolnu.”

Jų šeima išsikrausčius į Ge
orgia joms tebesant kūdikiais. 
Vaikystę ir jaunystę jos pra
leido Atlantoj ir Floridoj.

Lineolno pavardė buvus ne
maža skerspainė pietinėse 
valstijose tais laikais. “Tai 
buvo lyg raudona vėliava tū
liems žmonėms,” aiškino p-lė 
Nancy Lincoln.

Pastaraisiais 25 metais jos 
gyveno New Yorke. Nancy re- 
porteriaudavo ir rašinėdavo 
žurnalams. Ji dirbo prie “At
lanta Constitution” ir prie ei
lės kitų pietinių valstijų laik
raščių. New Yorke jinai irgi 
dirbo keliems laikraščiams ir 
žurnalams. Jos paskutinis dar
bas buvo korespondentės di
džiumai šio miesto ir kitų 
miestų laikraščių aprašyt so
cialius ir sporto nuotikius 
Alexandria Bay, N. Y., Thou
sand Islands vasarinių rezor- 
tų srityje.

Taip buvo iki 1932 m. Po 
to sekė alkis ir liga. Namai 
tapo išdraskyti, rakandai pa
dėti sandėliuosna įr paskui 
prarasti, o jos pačios pateko 
ant pašalpos. Joms pagelbon 
atėjo WPA 1935 m. P-lė Nan
cy Lincoln gerai tiko savo dar
bui projekte. Ji parodė į krū
vą sukrautų knygų, kurias ji 
parašė—11-ka skaidriai ilius
truotų skaitymams knygų mo
kykloms 3-čioj ir 4-toj klasėj.

“Dar yra 20 kitų, kurios 
yra užgirtos ir bus atspausdin
tos. Aš taip pat parašiau 35,- 
000 žodžių istoriją projekto. 
Jie tą atspausdins taipgi.”

Ji gavo nemažai pagyrimų 
už savo darbus. Tūkstančiai 
vaikų iš jų naudosis.

Jos papasakojo, kaip joms 
įteikta paliepimas išsikraustyt 
iš apartmento, 207 West 15th 
St., kur jodvi gyveno per pen
kis metus.

“Teisėjas mums įsakė išsi
kraustyt iki balandžio 26-tos,” 
sakė p-lė Nancy Lincoln.“Bet 
savininkas grąsino mus še'rifu, 
jeigu mes neišsikraustysim lig 
26-tos. Mes išėjom 25-tą.

“Tada jis atėjo, kur* mes 
dabar gyvename ir šūkavo 
taip garsiai, kaip galėjo, kad 
jis mus pasodinsiąs kalėjiman, 
jeigu mes neatmokėsiančios 
rendos, kurią mes jam skolin
gos.”

Dėl savo paėjimo iš Levy 
Lincoln ir Benjamin Lincoln, 
generolų revoliuciniam • kare, 
abi seserys priklausė Ameri
kos Revoliucijos Dukterims. 
Bet ir ten krizis sukrėtė. Jos 
nebepajėgė išsimokėt duoklių, 
o duoklės šiais laikais, mato
mai, užima pirmą vietą pas 
tas Dukteris.

G. M. .• * • \w •• * |i

Vergija Saulėtoj 
Floridoj

Nacionalės Moterų Amati- 
nių Unijų Lygos surinktais dau 
viniais pranešama, kad ir sau
lėtoj Floridoj ne visiems sau
lėta ir smagu. Keletos viešbu
čių telefonų operatorės, dir
bančios po 54 valandas per 
savaitę.

Patarnautojos restauranuose 
ir kafeterijose gaunančios po 
$2 per savaitę ir iš to turin
čios mokėt indų surinkėjams. 
Paslais dirbančios merginos 
gauna po $5, bet privalo turėt 
savo uniformas.

Viešbučiuose kambarių va
lytojos dirba nuo 7 ryto ligi 6 
ir kartais net lig 10-tos va
karo už $7 per savaitę. Tiesa, 
tūluose šiuose darbuose kai 
kada gauna “tipsų,” tačiau ir 
geriausiuose nuotikiuose jie 
nesudaro patogiam pragyveni
mui reikalingos algos.

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20-tos Kuopos Moterų 

Susirinkimo, Įvykusio Gegu
žės 3-čią, pas J. K. Nava- 
linskienę.
Narių dalyvavo namažai, 

nors oras pasitaikė šaltokas ir 
lietus lijo. Atsilankiusios gir
dėjo komisijos raportą iš to 
didžiulio ir gražaus parengi
mo, atsibuvusio balandžio 
7-tą, kuriame draugės ir drau
gai wilkesbarrieciai sulošė 
“Išdykus Pati.” Nuo jo liko 
gražaus pelno, virš $34. Pel
nas, kaip buvo garsinta, ski
riamas per pusę: Moterų Ta
rybai ir vietiniam Moterų 
Skyriui.

Dabar norisi primint, kas 
kuo prisidėjo prie to parengi
mo sėkmingumo. Draugė Bag
donienė aukavo liktorius, ku
rie buvo duoti prie <lurų dėl 
“praizo“, laimėjo d. J. Strolis. 
M. žvirblienė aukavo namie 
keptą pyragą dėl pietų sve
čiams. Drg. A. Navalinskas 
kvortą degtinės dėl vakarie
nės.

Toliau paduodu, kiek kas 
surinko apgarsinimų iš mūsų 
gerbiamų biznierių: O. Mika
lajūnienė ir J. K. Navalinskie- 
nė už $27, M. žvirblienė už 
$20.50, A. Žemaitienė ir O. 
Girnienė už $4. O. Girnienė 
sutaisė apgarsinimus ir pa
siuntė į “Laisvės” spaustuvę, 
kuri labai gražų darbą pada
rė, ir į trumpą laiką.

Tikietų iš anksto pardavi
mas irgi svarbu. Tame pasi
darbavo : M. žvirblienė su d. 
pardavė 18, J. K. Navalins- 
kienė 11, V. Zmitraįtė 10, Da- 
jana Strolienė 8, A. Žemaitie
nė 8, O. Kireilienė 6, O. Mika
lajūnienė 5, O. Girnienė 3. 
Taipgi mūsų draugės šeimi
ninkės A. Žemaitienė ir O. Mi
kalajūnienė visus valgius pa
gamino namuose, kas mažiau
sia sutaupė $5 organizacijai.

Dirbo laike parengimo jau
nuolės Anna D. Mikalajūnaitė 
ir Anna B. Mikalajūnaitė prie 
tikietų; Elsie Žemaitytė, Flo
rence žvirbliūtė, Lilian Mika
lajūnaitė, Justina šulskaitė ir 
Elenor Girniūtė prie stalų pa
tarnavo. Iš suaugusių gelbėjo 
Povilas Mikalajūnas, Jonas 
žemaitis, Frank Ziboris. Jonas 
Vaicekauskas, gėlininkas gel
bėjo su karu. Prie valgių ga
minimo dirbo A. Maldaikienė, 
O. Kireilienė, Strakalaitienė, 
Akulevičienė, A. Žemaitienė ir 
O. Mikalajūnienė. Pagelbėjo 
O. Girnienė ir J. K. Navalins- 
kienė. Taipgi d. O. Girnienė 
pirmininkavo per lošimą ir 
per vakarienę.

Moterų Skyrius taria širdin- 
giausį ačiū visiems virš minė-

(Tąsa ant ,4 pusi.) .
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Motery Bendrabučiai
(Tąsa nuo trečio puslp.) 

ir svečių kambarys, kurin gali 
ateiti bei • parlydėti vaikinai. 
Vedėjos sako, kad jų įstaigos 
nėra vienuolynais, iš jų išei
ną daug laimingų nuotakų, 
kurios vėliau apsilankančios 
vedinos vaikais. Neliuosos nei 
nuo sugrįžtančių, žodžiu, gy
venama, kaip visame sviete.

Sekama griežtai skirtinga 
nuo pirmosios ir įspūdingiau
sia buvo negrių įstaiga, 221 
Ashland Place. Biedna, ta
čiau be galo krupščių rankų 
prižiūrima nedidelė įstaigėlė 
žėri švara, o jos ankštose pa
talpose lyg bitelės dūzgia 
jieškodamos išeities iš juodo 
skurdo jaunos mergaitės. Vie
nu ir tuo pačiu kartu čion 
eina siuvimo ir stenografijos 
bei mašinraštystės pamokos, 
su WPA duotais mokytojais. 
Vargiai tos jaunuolės mus 
matė, išskyrus tas, kurioms 
pavesta buvo mus sutikt, pri
imt. Mokinės akių nepakelda- 
mos skubina savo pamokas. 
Kasžin kokiam skurde jų bro- 
liai-sesutės-tėvai, o tūlų gal ir 
kūdikiai laukia jų pirmo už
darbio išėjus iš mokyklos.

Su įstaigos veikla mus supa
žindino kelios jaunos ir įsta
biai gabios ir iškalbios ne- 
graitės, įstaigos prižiūrėtojos, 
vedėjos. Jų žodžiuose girdisi 
didelis noras kaip nors padi
dint savo įstaigą, priglaust 
šimtus tų savo sesučių, ku
rios taip reikalingos, bet netu
ri pagelbos. “ Kad mūs mer
gaitėm būtų daugiau lovų,” 
aiškina jautriai ir karštai jau
na darbuotoja. “Visam Brook- 
lynui mes teturime tik 33 lo
vas. Mes privalom išmokt ir 
išgalėt visoms reikalingoms 
pagelbėt. Išmaldos neišriš 
padėties. Skaitlinės kalba 
aiškiau už žodžius,” sako jau
nuolė. Jai baigus kalifą, dau
gelis braukė ašaras.

Ištiesų, skaitlinės garsiai 
kalba. Iš jų raporto sužino
jom, kad toj mažytėj patal
poj per metus turėjo išsitekt 
69 pastovios gyventojos ir 
283 pakeleivės. Jų darbų 
jieškojimo skyrius gelbėjo 
2237 asmenims ir pajėgė su
rast 784 darbus, gi informa
cinis skyrius teikė virš 7,000 
įvairių patarimų. Ten eina 
12-kos amatų pamokos, kurias 
lanko 365 studentės. Keturio
lika kliubų ten turi savo su
sirinkimus ir sociales pramo
gas bei sporto veiksnius. Ir 
viskas tuose keliolikoj kamba
rėlių, įskaitant skiepą.

Vargšės, kaip jos norėtų 
veržtis iš tamsos ir skurdo į 
skaistesnį gyvenimą, bet... 
joms taip siaura vietos ir taip 
maža ištekliaus mūsų turtin
goje šalyje.

•Sekamą aplankėm įstaigą 
Greenpointėj, 138 Milton St., 
o paskiausia Tarptautinį In
stitutą, 94 Joralemon St. Abi 
šios įstaigos įrengtos puikiai. 
Abiejose vyksta daug socialių 
veiksnių. Pastaroji daugiausia 
tarnauja suartint įvairių tau
tybių grupėms. Čion mūs eks

kursija baigėsi šios įstaigos 
šeimininkių paruoštomis leng
vomis vaišėmis.

Nors tos įstaigos pačioms 
biedniausioms merginoms-mo- 
terims neprieinamos, išskyrus 
nedidelį skaičių, kurias laiki
nai priglaudžia veltui arba už 
visai mažą mokestį, tačiau 
daugeliui nutolusių nuo namų 
ir savųjų suteikia šiokią tokią 
seserišką, naminę aplinkumą. 
Jeigu jų būtų daugiau ir val
džios šelpiamų, prieinamesnių, 
jos galėtų gražiai pasitarnauti 
moterų jaunimui. Valdžios di
desnės paskyros socialiams 
reikalams galėtų išrišti ir šią 
problemą. S. S.

Binghamton, N. Y.

Laisvoji
AR IR MES ĮSIVELSIME Į 

STATYMĄ SENELIAMS 
PRIEGLAUDOS?

Jau daug metų tam atgal 
kaip SLA iškilo klausimas sta
tyti seneliams prieglaudos na
mą. Betgi nevisi SLA apskričiai 

(sutinka tokio namo steigimu.

Sakykla
| metus? Iš tokių'tik gydytojams 
iir vaistinėms biznis.

Tiesa, tūlų šeimos dar pilnai 
neišaugintos, bet tokių jau ma
žumą ir tas nesudaro didelės 
problemos.

Taigi, blogiausioj padėtyj at
sidūrė tai tie, kurie sulaukė 45 
m. ir daugiau. Bet toli gpažu

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
tiems draugėms-draugams už 
pasidarbavimą, dd. wilkesbar- 
riečiams už atvažiavimą ir ar
tistišką atlošimą tos juokingos 
komedijos “Išdykusi Pati”, 
taipgi visiems biznieriams už 
davimą apgarsinimų. Prašome 
visų binghamtoniečių reikalui 
esant kreiptis pas tuos biznie
rius, kurie garsinosi mūsų 
programoj. Ir dar sykį taria
me ačiū visai publikai, kuri 
atsilankė į virš minėtą paren
gimą.

Delegatės raportavo iš ge
gužinei apvaikščiot \parengi- 
mo, kuris atsibuvo 28 balan
džio. Žmonių dalyvavo daug 
ir pasekmės numatomos geros. 
Virš minėti raportai priimti.

Gauta nauja narė į moterų 
skyrių. Dėl tam tikrų priežas
čių pavardės prašė neskelbti, 
bet yra labai gera draugė ir 
rėmėja moterų skyriaus, nie
kados neatsisako paaukoti ar 
pirkti literatūrą ir dabar pasi- 
pirko Moterų žinias.

Nutarta rengti Motinų Die
nos apvaikščiojimą greitoj at
eityje. Komisija išrinkta iš 5 
draugių. Ateinantis susirinki
mas nutarta laikyti pas d. O. 
Kireilienę, 95 Albert St., John
son City, N. Y., 7 birželio. Po 
susirinkimo, d. A. Navalins
kas uŽfundino saldaus • vyno 
dalyvėms. Ačiū jam.
Mot. Skyriaus Korespondentė.

Taipgi ir daugis narių tam 
priešingi; ypatingai ūkininkai. 
Tiesa, tūli apskričiai (Mass 
valstijos apsk.) nemažai jau ir 
pinigų turi surinkę tam tikslui. 
O da tūli nori, kad minėtos or
ganizacijos centras šiuo klausi
mu rūpintųs ir įsteigtų vieną 
didelį prieglaudos namą, kuria
me sutilptų visi šios organizaci
jos seneliai.

Bet nesenai drg. A. Bimba 
Krisluose pasiūlė, kad tokį 
prieglaudos namą turėtų steigti 
visi trys susivienijimai. Pasiū
lymas geras. Tokius pasiūlymus 
ir gali duoti tik tyros sąžinės 
žmogus, kuris myli netik savo 
ypatą, bet ąbelnai visą vargdie
nių klasę.

Deja gyvenimas žengia tokiu 
spartumu, kad mes nebespėjame 
su juo žygiuoti. Kiek pirmiau 
padarydavo progreso per šimt
metį, tai dabar daugiau pada
roma per metą. Kaip čia senai 
meš sukome galvas, kaip aprū
pinti tuos, kurie išeikvoję savo 
energiją darbavietėse ir sulaukus 
senatvės jiem būtinai reikalinga 
kitų pagelba. O reikia atminti, 
kad kaip tik tuo laiku ir kilo 
sumanymas lietuviuose steigti 
savo tautiečiams prieglaudos 
namą. Bet šiandie šis dalykas 
turėtų būt pamirštas, nes se
nelis, sulaukęs 65 metų am
žiaus, jau gauna šiokią tokią 
senatvės pašalpą iš šalies val
džios, be skirtumo tautybės. 
Viskas, ko reikėtų, tai šį įstaty
mą patobulinti.

Nūnai mes turime da paines; 
nę problemą ir už senelių pro
blemą. Ši problema daug šiur
pesnė ir už pirmąją, nes daug 
platesnė. Ką mes darysime su 
tais, kurie sulaukę 45 metų iki 
65 m.? Kaip W. P. Adminis
tracija paduoda statistikas, tai 
aštuoniasdešimts du nuošimčiai 
šio amžiaus žmonių dirba prie 
viešų darbų, kurie buvo paleisti 
iš privačių darbaviečių. Kapi
talas ir čia vartoja gudrią poli
tiką. Jie puikiai žino, kad nuo 
45 iki 65 m. amžiuje didesnis 
nuošimtis randasi ateivių ir 
kaipo tokiem galima numesti 
velniškas žodis: “nepatinka ši 
šalis, gali sveikas keliauti, iš 
kur atkeliavai.” Bene samdyto
jui apeina, kad ateivis, atke
liaudamas į šią šalį atsivežė ir 
spėką iš kitos valstybės ir čia ją 
išeikvojo, sukraudamas kitiems 
milionus. Kapitalas turi progą 
iš ateivių pasityčioti, kad jie 
šiai baliai nepriklauso ir neturi 
jokios teisės reikalauti žmoniš
ko gyvenimo. Nežiūrint,, jog 
ateivis prarado geriausią savo 
jaunų dienų sveikatą ir dabar 
gali eiti su silpna sveikata kur 
jam patinka, nes jis savo vietoj 
išauklėjo naują — jauną gent- 
kartę ir čia kapitalui nėra nuo
stolio..

Kapitalistai su jauna gent 
karte daugiau skaitosi. Jai vi
sur duoda pirmenybę, kad dali
nai jaunimą patenkinus, nes 
kas gi ateityje suks mašinos ra
tus ir karo lauke pašers kanuo- 
les? Bet kas gi per nauda kapi
talistams iš tokių, kurie turi

lead mes galėtume juos aprūpin
ti statydami prieglaudos namus. 
Manau, kad kapitalizmas per 
daug nudriskęs, kad būt galima 
jį szdopyti.

TURĖJOME LIETUVIŠKĄ 
PRIEGLAUDĄ, BET 
SUBANKRUTAVO.

Apie penkiolika metų tam at
gal buvo įsteigta lietuviška se
neliams prieglauda. Ją buvo 
įsteigęs neprigulmingos parapi
jos vyskupas velionis Gritėnas, 
netoli nuo Scranton, Pa., prie 
“Lake Vainola”, šalia mano 
ūkės. Minėtą prieglaudą jis bu
vo pavadinęs “Vilnius Home.” 
Ši prieglauda buvo žinoma ne 
tik plačiai lietuvių apielinkei, 
bet ir kitataučiams.

Vyskupas Gritėnas buvo nu
pirkęs gana gerą ūkę. Tai buvo 
apie 200 akerių žemės ir dirva 
labai gerai buvo įdirbta. Tro
besiai beveik jiauji: ūljė buvo 
tik antra nuo “Lako Vainola”; 
skersai ūkę, pro trobesius ėjo 
gatvekaris į minėtą ežerą. Ap
link ežerą buvo pristatyta apie 
500 vasarnamių ir vasaros me
tu čia buvo proga parduoti vi
sus ūkiškus maisto produktus, 
su geru uždarbiu.

Iš sykio į prieglaudos namus 
buvo imami seniai su pasogo- 
mis (kurie ateidami galėjo 
įnešti apie penkis šimtus dole
rių), o vėliaus ėmė ir driskius. 
Pastarųjų mano laikais buvo 
mažai.

Nuo pat pradžių darbas buvo 
sunkus ir kuo tolyn/tuo sunkes
nis darėsi. Vienok buvo tokių, 
kurie manė, kad vyskupas savo 
begaline ištverme tą viską nu
galės.

Tiesa, velionis Gritėnas buvo 
geros širdies žmogus ir neap
sakomai energingas. Ketvirtą 
valandą iš ryto jis keldavos ir 
aštuoniolika mylių gatvekariu 
kasdien važiuodavo ant minėtos 
ūkės, čia atvažiavęs, persimai
nydavo drabužius ir kartu dir
bo ištisą dieną su darbininkais. 
Jis važiuodavo į mišką malkų 
kirsti, taisė stogus ir pats pir
mutinis lipdavo kuo aukščiau
siai. Nebuvo ant ūkės tokio dar
bo, kurio vyskupas Gritėnas būt 
nedirbęs.

Bet seniai, suvaryti iš visokių 
gubernijų -— Gritėnas sakyda
vo — jiems sunku buvo įtikti. 
Vieniem nepatikdavo šeiminin
kės valgiai pagaminti, o kitiem 
šeimininko elgėsis, o da kitiem, 
tai prasti drabužiai; ir perma- 
žai vyskupas pristato tabako. 
Dėl šių priežasčių ir kitų, šei
mininkai negalėjo ilgiau išbūti, 
kaip kelis mėnesius.

Būnant man kaimynystėj, te
ko išklausyti pozityvių ir nega
tyvių skundų. Kuomet jų daly
kuose buvau neutrališ^as, tai 
vieni ir kiti savo skundus per
statydavo “teisingai.” Sykį, 
kuomet kalbėjausi su velioniu 
Gritenu, jis man sake: '

Tamsta ir aš nesame matę 
pragaro ant žemės, dėlto, kad 
jo nebūvo. Pirmutinį pragarą

Ant kiek santykiai buvo šiur
pūs tarp įnamių ir vyskupo, tai 
galima spręsti, kad ir iš šio 
įvykio. Senukas Urbonavičius 
buvo atsinešęs į šią prieglaudą 
nemažą kraitį ir kuomet susir
go, tai kiti įnamiai pradėjo jam 
kalbėti, kad reikia pašaukti vy
skupą, kuris aprūpins sakra
mentais.

—Tegul šunis aprūpina, — 
pareiškė Urbonavičius.

Bet įnamiai vistiek telefonu 
paskambino vyskupui, praneš
dami apie Urbonavičiaus ligą. 
Vyskupas atsakydamas telefoną 
pareiškė: — Jau ir laikas tam 
šuniui dvėsti.

Urbonavičiui mirus, vyskupas 
nepasirodė prieglaudoj, o įsakė 
šeimininkui, kad duotų kaimy
nams po penkinę ir kad jį pa
laidotų. Mes gavę' po penkinę, 
velionį Urbonavičių palaidojo
me Tautinėse Kapinėse į ne
šventintą žemę. Aš susiradęs 
lentos galą, palikau tokį užrašą 
ant velionies kapo: “čia ilsis 
pirmos lietuviškos prieglaudos 
steigėjas, S. Urbonavičius.”

Per kelis metus šį užrašą pa
rapijiečiai panaujindavo, o vė
liau, rodos, ir paminklą pastatė 
ant velionio Urbonavičiaus ka
po. *
AR GALĖTŲ SUSITAIKYTI 

KETURIŲ SKIRTINGŲ
SROVIŲ ŽMONĖS?

Norint ką bendrai veikt, 
kaipo visai Amerikos lietuvių 
išeivijai, privalu pažvelgti į 
praeitį. O praeitis visur liūdna 
ir pilna srovinių intrigų. Mes 
da prisimenam, kad pradžioj 
turėjome vieną bendrą susivie
nijimą. Tą susivienijimą kuni
gai pradėjo tempti ant savo 
kurpalio, o sutikę stiprų pasi
priešinimą iš laisvosios pusės, 
jie rado reikalą jį suskaldyti ir 
įsteigti savo susivienijimą. O ar 
ne ta pati istorija pasikartojo, 
kuomet socialistai sumurmėjo į 
fašistų balą ir sudarę vieną 
bendrą frontą su policijos pa
gelba puolė mumis Chicagoj ? 
Tuomet tautininkai su socialis
tais visas susivienijimo bėdas 
ir nepasisekimus suvertė ant 
mūsų; o magaryčioms pridėjo, 
kad jeigu SLA nebūtų komu
nistų, tai susivienijime žydėtų 
meilė per amžių amžius amen. 
Na, o ar ilgai ta meilė žydėjo? 
Ogi nepilnus du metus. SLA ei
na karas tarp tautininkų ir so
cialistų advokatų už pirmenybę, 
katriem teks senų laužų “toile- 
tus” išremontuoti. Tautininkai 
mano, kad tokis darbas geriau
sia tiktų tai teisėjui Laukai
čiui.

Toliau, mums ne pakeliui nei 
su vienais ir nė su kitais, dėlto, 
kad- vieniems ir kitiems neapei
na visuomenės skurdas, o ypa- 
tiškos ambicijos ir privatis ki- 
šenius.

Taikėsi būti keliose šios ša
lies prieglaudose ir pažinti jų 
tvarką. Tenka pasakyti, kad jos 
visos sistemačiai yra su'budavo- 
tos ir pilnai galėtų visus varg
šus patenkinti; jeigu iš jų būtų 
išvalytas graftas. Gi, mūsų 
programa yra tarptautinė ir ji 
kaip tik tai pasibrėžus, kad vie
toj grafterių būtų išrinkta to
kia valdžia, kuris rūpintųsi vi
sos visuomenės reikalais.
• Draugai! Tokia tautinė prie

glauda tai būtų labai mažas lo
pas ant taip sudriskusio kapita
listinio švarko! Koks tai būtų 
siauras protavimas pašvęsti vi
są energiją, kad keli seneliai 
gyventų tautiškoj prieglaudoj, 
d milijonai jaunuolių žūtų karo 
lauke! Per virš vienubliką mili
jonų šioj šalyj šeimynų maitin
tojų kapitalistai išmetė iš dar
bo, o dabar ir valdžia pasimo
vus iš tų vargšų atimti paskuti
nį kąsnį duonos, kurį gavo 
dirbdami prie viešų šalies dar
bų. Našlės su vaikučiais varg
sta, unijos persekiojamos ir lai
sviem susirinkimam gręsia pa-, 
vojus. Draugai, nei žingsnio iš 
plačios kovos iki nepatenkinsi
me visos darbininkų klasės!

Jaunutis.

Šimtai Vokiečių Lėktuvu 
Bombardavo Talkininkus
Berlin. — šeštadienį šim

tai vokiečių bombininkų 
užpuolė Angliją, Franciją, 
Belgiją ir Holandiją; sten
gėsi užkirst talkininkų pa* 
galbą Belgijai ir Holandi- 
jai.

Antrą dieną po įsiverži
mo į Holandiją ir Belgiją, 
vokiečiai oro bombomis 
įnirtusiai naikino susisieki
mo linijas anglų, francūzų, 
belgų ir holandų.

Tą pačią dieną iš ryto de- 
sėtkai vokiečių orlaivių per 
20 minučių bombardavo 
Holandijos didmiestį Ams
terdamą; paskui pakartojo 
bombardavimą.

Vokiečiai Užpulsią Francūzų 
Maginot Liniją

Paryžius. — Numatoma, 
kad vokiečiai rengiasi štur- 
muot Franci jos Maginot 
tvirtovių liniją.

London. — Anglai prane
šė, kad holandai atsiėmę 
Rotterdam miestą nuo vo
kiečių.

Vėlesnis anglų praneši
mas sakė, kad holandai at
griebė nuo vokiečių tiktai 
Rotterdamo orlaivių sto
vyklą.

Belgai Laukia Anglų ir 
Francūzų Pagalbos

Brussels. — Būriai Vo
kietijos orlaivių daugelį 
kartų skraidė per Brussels, 
Belgijos sostinę.

Belgai tikisi atsilaikyt 
prieš vokiečius, kol anglai 
ir francūzai atsiųs gana 
pagalbos Belgijai.

Pranešama, kad vokiečiai 
užėmė Belgijos tvirtovę 
Malmedy.

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

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

PRAŠOM NESIVELINT!
Šiom dienom išsiuntinėjome atvirutes 

tiems dienraščio “Laisves” skaitytojams, 
kurių prenumeratos jau išsibaigė. Prašome 
aplaikius atvirutę tuojau pasiųsti mokestį. 
“Laisves” prenumerata yra $5.50 metams 
ir $3.00 pusei metų.

Plečiantis karui Europoje labai 
brangsta visokios medžiagos naudojamos 
prie spaustuves. Tas labai apsunkina dien
raštį materialiai. Todėl prašome nesiveluo- 
jant užsimokėti prenumeratą ir užsimokėti 
už visus metus.

"LAISVES" ADMINISTRACIJA.

Mateušas Sdmonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewcs eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

ŠTAI KAIP JCS TAUPOTE 
Ant Pavasariniu Drabužiu

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas į 10 
savaitinių {mokėjimų.

Y 
• 
1 
s 

E

rrų Siutai 
r Paltai
H6.50
luvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vj 
• 
1 
4
B

fru Siutai 
r Paltai
^21.50
uvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai 
$24.50 
Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

,.r.

tai įsteigiau aš, paliai “Lake 
Vainola,” pavadindamas “Vil- 

per'virš keturiasdešimts penkis nius Home.”

Roma, geg. 13.—Italų 
studentai taip karingai de
monstravo piiėš Anglijos 
atstovybę, kad policija tū- 
jtejd jtfos išsklkidyt. "

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191



InMIMMMHMMHI

Trečiadienis, Geg. 15, 1940

V. A™/,- ■ ■ HI | M f
s»'- .

*

1

X-

Chicagos Žinios
Iš LDS 112 Kp. Susirinkimo ir kitos brangenybės.

Gegužės 6 d. įvyko LDS 
112 kuopos (North Side) su
sirinkimas, Vengrų salėj. Ka
dangi buvo LDS Centro Val
dybos balsavimas ir kuopos 
delegato rinkimas į jubiliejinį 
seimą,. tai susirinkimą šaukė 
su atvirutėm. Narių buvo pu
sėtinai daug.

Susirinkimas buvo įdomus ir 
gyvas. Nubalsavome Centro 
Valdybą. Mūsų kuopos dele
gatai raportavo iš 2 apskričio 
atsibuvusios konferencijos ba
landžio 21 dieną. Raportas 
buvo svarbus apie veiklą ki
tose LDS kuopose.

Kadangi mūsų kuopos iž
das menkas, o pinigų reikia, 
tai susirinkimas nutarė rengti 
gegužės 19 d. išvažiavimą į 
Jefferson giraitę.

Mūsų kuopa išrinko delega
tę į LDS jubiliejinį seimą, 
Oną Remeikienę. Alternatas 
K. Morkūnas. (Alternatai į 
Susivienijimų seimus nesiren
ka. Delegatui atsisakius, kuo
pa gali kitą išrinkti pirmesnio 
vieton.—Red.)

Nutarta pasveikinti “Vil
nies” šėrininkų suvažiavimą 
su $2.00.

Kuopa nutarė duoti įnešimą 
pataisyti konstituciją, kad 
centras surastų būdus, arba 
kad duotų pagelbą mažom 
kuopom pasiųsti delegatus į 
Susivienijimo seimus. B. A.

— o---
Jaunimo Maršas i Springfieldą 

Dėl Darbų
Illinois jaunimas visos vals

tijos plotme rengiasi šio mė
nesio pabaigoj maršuoti į 
Springfieldą darbų pareikala
vimui. Pirma, negu išsiskirs
tys legislatūra, jaunimas 25 ir 
26 dienom gegužės žygiuos į 
valstijos sostamiestį. Numa
tyta, kad bus masinis są- 
skridis. Daug jaunų žmonių 
iš plačios valstijos pasiryžę 
suvažiuoti ir paprašyti val
džios duoti darbų.
Lietuviai Jaunuoliai Rengiasi

Įvykusiam LDS 2-tro Ap
skričio Jaunimo Tarybos susi
rinkime buvo iškeltas marša- 
vimo į Springfieldą klausimas. 
Išrinko maršuotojus M. šo- 
lomską ir Helen Lane. Vei
kiausia ir LDS jaunimo kuo
pos prie to prisidės.

Chicagos jaunimas sparčiai 
j’engiasi prie maršavimo. Ma
no, kad iš šio didmiesčio tūks
tančiai jaunuolių 
valstijos kapitolių 
darbų.

Tenka pabrėžti, 
laikais jaunimui 
gauti darbų. Jų pasiryžimas 
pasiekti Springfieldą yra pa
stangos griežtai pastatyti 
prieš valstijos valdžią klausi
mą: ką ponas Horneris ir ki
ti mano daryti? Jaunuolis.

patrauks į 
reikalauti

kad šiais 
visai sunku

Jieško Davinių Kas Buvo Ta 
Mrs. Smith “Kūdikių Farma”

Koronerio džiūrės paliepimu 
pradėjo tyrinėti “kūdikių 
farmą,” kurios savininkėm 
yra Mrs. M. Smith ir jos duk
tė. “Farma” randasi 2415 
Winnemac Ave.

Numatyta, kad “farmoj” ne 
tik kad buvo kas tokio daro
ma su kūdikių kidnapinimu, 
bet mano, kad moterys būda
vo siunčiamos aborcijom. Yra 
keletas neišaiškintų po abor- 
cijų mirčių. Mano, a? čia ne
bus tų paslapčių siūlai. Pra
dėjo kasinėti kieme žemę ir 
jieškoti, ar neras ko tokio pa
kasto.

Mrs. M. Smith sulaikyta po 
$10,000 kaucija; jos duktė po 
$5,000 kaucija. Rep.

—o—
ĮSPŪDŽIAI BAŽNYTĖLĘ 

ATLANKIUS
Pirmą sykį į 35 metus pa

sitaikė proga atlankyti Liet. 
R. K. bažnyčią Marquette 
Parke, kun. Baltučio tvirtovėj, 
laike iškilmingos sumos.

Matyt, kad parapijonai la
bai duosnūs, nes bažnyčia 
gražiai išdekoruota. Apie al
torius tik blizga-tvaska auk
suoti ir sidabruoti paveikslai

Mano Archyve

Mišias laikė jaunas čia au
gęs vyrukas. Pas jį, matyt, 
buvo daugiau energijos, negu 
gracijos; sukinėjosi jis apie 
altorių, kaip jauna gaspadinė 
apie pečių.

Matyt, parapijonai turi tas 
pačias problemas su savo jau
nuoliais, kaip ir progresyvė 
visuomenė. Nors jiems tai ga
lima lengviau apgalėti turint 
savo parapijines mokyklas, 
bet pasirodo, kad ir parapiji
nių mokyklų lietuviškos pamo
kos neduoda reikalingų rezul
tatų.

Šis jaunas kunigėlis po mi
šių skaitė laišką nuo naujo 
arkivyskupo Striteli, kviečiantį 
aukauti miclaširdingiems dar
bams. “Būkime ministeriais 
dėl savo nelaimingų brolių,” 
sakė jis. Kitoj vietoj, kvies
damas atlankyt tam tikras 
pamaldas, sakė: “Ateikite ir 
pagelbėkite Marijai.” Gerai 
jam, kad bažnyčioj juoktis 
nevalia.

Mišios yra aukščiausios rū
šies pamaldos, čia žmonių 
maldos per kunigo tarpinin- 
kystę tiesiog pas poną dievą 
plaukia, tai jos ir turėtų būti 
atlikta tam tikru 
kilimu, rimtumu, 
vien tik maldai.
Lietuvoj panašiai 
Bet kas čia darosi laike tų 
šventų mišių ?

Pirmiausia pasirodo pats 
klebonas Baltutis su ilga, il
ga, kokių 8 pėdų lazda, o ant 
tos lazdos galo pritaisytas 
dratinis krepšys. Jeigu žmogų 
su tokiu instrumentu pasitik
tum ant gatvės, tai sakytum, 
kad eina žuvauti, bet klebo
nas praktiškas žmogus, žuvų 
gausi ar ne, o meškeriojant 
tarpe parapijonų dolerių tai 
tikrai gausi.

Dabar man prisimena atsi
tikimas Lietuvoj. Mano amži
ną atilsį tėvas ima medų iš 
bičių avilio, o jo pagelbinin- 
kas leidžia dūmus, kad bitės 
negiltų. Tuom tarpu važiuoja 
pro šalį du rusai. Vienas iš 
jų pamatęs nuotikį sako: “Ot, 
bratku, Zacharas šviečia, Ma
karas p jau j a!”

Taip ir čia: kada jaunasis 
kunigėlis su dievu šnekasi, tai 
senasis labiau praktiškas—do
lerius meškeriojasi: šmakšt 
krepšį kiekvienam parapijo- 
nui po nosiai Ir kaip toli su 
ta lazda jis pasiekia! Ir kaip 
jam sekasi! Nepratęs galėtum 
akis parapijonam išbadyti, bet 
ne klebonas, jis per 15 minu
čių ir iškrėtė parapijonų kiše- 
nius, bet dar ne visai, nes už 
poros minučių, laike tų pačių 
mišių, su ta pačia meškere iš
eina komitetčikas ir vėl meš
kerioja. Dabar jau ne visi pa
rapijonai metė pinigus. Aš tai 
stebėdamas priėjau išvados, 
kad ščyri parapijonai atidavė 
viską, ką turėjo, pirmu sykiu 
klebonui. Dabar rinko iš tų, 
kurie norėjo poną dievą ap
gauti ir buvo dar ir sau pa
silikę.

Sakysite, kad dabar viską 
ką turėjo atidavus jau bus ga
lima ramiai melstis ir prašy
ti reikalingų pono dievo los- 
kų. Nereiks tų baikų I Antras 
komitetčikas dalina konvertu- 
kus, į kuriuos sekančią nedė- 
lią reikės dėti mažiausia do
lerinę ir savo vardą užrašyti.

Be tų visų meškeriotojų, 
dar trukdo reikalingą maldai 
ramumą begalinis besikaita- 
liojimas. Nesuspėjai atsisėsti, 
jau vėl stojasi, tai vėl klau
piasi ir taip be galo. Aš priė
jau išvedimo, kad taip daro
ma dėlto, kad mažiau maldin
gi parapijonai neužmigtų.

Visi kas moka skaityti laike 
mišių skaito mišiaunas mal
das. Nemokanti skaityti kalba 
rožančių. Gerai įsižiūrėjęs pa
dariau išvadą, kad apie pusė 
buvusių bažnyčioj varsto ro
žančių—nemoka skaityti.

J. P. Stančikas.

Daug ką būtų galima pa
sakyt apie mano archyvą: 

me- 
vi- 
tik

kaip prasidėjo, kiek jame 
džiagos randasi, vienok tą 
są palieku ateičiai. Čia 
paduodu dalį jo įtalpos:

dvasios pa- 
atsidavimu 

Rodos, kad 
ir būdavo.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

“Iliustruot. Lietuva” 
. “Karys” ..................

“Kelias” ..............  .
• “Kariškių žodis” . .
• “Tauta” ................

“Mūsų žinynas” . . . 
“Margutis” ............
“Naujoji Gadynė” 
“Ūkininkas” ..........
“Vytis” ............ ..
“Tarpininkas” .... 
“Apžvalga” ..........
“Burtininkas” ........
“Bitė” ....................
“Laisvoji Mintis” . . 
“Lietuvis” ..............
“Laivas” .................
“Tėvynės Sargas” 
“Pirmyn” (Vilnius) 
“Koperacija” ........
“Talka” ................
“Vienybė” (Kaunas) 
“žemdirbių Balsas” 
“Prekyba” ............
“Ūkininko Balsas” . 
“šviesa” ................
“Tautos Rytas” . . . 
“Ragutis” ..............
“Liet, ūkininkas” . . 
“Šakė” ....................
“Kardas” ............ ..
“Darbininkas”

(Kaunas) .... 
“Profesinės žinios” 
“Jaunoji Karta” 
“Liaudies Tribūna” 
“Vyriausybės žinios” 
“Spaktyva” ..........
“Vairas” ................
“Socialdemokratas” 
“Kardas” (Kaunas) 
“žinios” ................
“Atspindžiai” ........
“Naujas žodis” . . . 
“Ateitis” ................
“Tiesos Aidai” .... 
“Apsišvietimas” . . . 
“Lietuvos Ūkis” . . 
“Inkaras” ............. •.
“Liet. Atstatymas” 
“Rimbas” ..............
“Veja” ...................
“želmenija” ..........
“Medicina” ..........
“Kultūra” ..............
“Farmacijos žinios” 
“Dilgėlės” ..............
“Išmintis” ........ 
“Pasaulio Lietuvis” 
“Pasiuntinys” ........
“Naujoji Banga” . . 
“Apszvieta” ..........
“Laisvoji žmonija” 
“Moterų Balsas” . . 
“Pavasaris” ..........
“Vanagas” ............
“Mokykla ir

Gyvenimas” 
“Gydytojas” ..........
“Varpas” ..............
“Moksleivis” ........
“Trimitas” ............
“Liaudies Balsas” 
“Tiesa”

(Phila., Pa.) 
“Vilniaus šviesa” 
“Jaunoji Lietuva” 
“Tiesa” ................  .
“Dirva”

(Kun. Miluko) 
“žvaigždė” ............
“Lietuvos

Filatelistas” 
“Gyvenimas” ........
“Ateitis” .................
“'Argentinos

Liet. Balsas” 
“Saleziečių žinios” 
“Lietuva” ..............
“Balsas” ............ x. .
“Mūsų Laikraštis” 
“žemaičių Prietelius” 
“žemaičių

Prietelius” .... 
“Lietuvos Aidas” . . 
“Šiaulių Naujienos” 
“Žemaitija” ............
“Prūsų Lietuvių

Balsas” ..........
“Santara” ............
“Darbas” (Kaunas) 
“Ūkininkas” ..........
“Dirva” ...................
“Laisvė” ................
“Naujienos” ...... 
“Atgimimas” ........
“Lietuvos žinios” 
“Rytas” ................
“Lietuvos Keleivis” 
“Kultuvė” - ............

1926
1926
1926
1919
1936
1921
1930
1917
1926
1930
1930
1918
1924
1924
1910
1926
1926
1925
1928
1926
1920
1920
1922
1920
1926
1923
1921
1921
1923
1927
1917

1921
1922
1922
1929
1926
1927
1914
1916
1926
1925
1923
1930
1930
1927
1923
1924
1928
1919
1926
1919
1921
1929
1923
1923
1906
1939
1938
1939
1940
1892

1916
1923
1922

1921
1921
1921
1919
1925
1927

1927
1928
1916
1940

1898
1928

1924
1927
1922

1939
1938
1919
1929
1930
1930

1930
1930
1924
1919

1922
1918
1920
1925
1923
1917
1920
1918
1922
1926
1925
1022- •

“Darbininkas”
(Kaunas) .... 

“Sekmadienis” .... 
“Raud. Artojas” . . 
“Vilniaus Rytojus” 
“Kova” (Berlynas) 
“Paštininkų žodis” 
“Darbininkų Tiesa” 
“Rankpelnis” ........
“Vilnis” ................
‘.‘Vienybė” ..............
“Panevėžio Balsas” 
“Išeivių Draugas” 
“Tėvynės Balsas” 
“Laisvė” (Kaunas) 
“Biuletinas” ..........
“Sandara” ..............
“Lietuvos Rytai” 
“Tėvynė” ................
“Keleivis” ........ 
“Ryto Ekstra

Telegramos” . . 
“Aidas” ................

“Garsas” ................
“Amerikos Lietuvis’1 
“Darbininkas” .... 
“Darbas” ..............
“Komunistas” .... 
“Telegramas” ........
“žarija” ................
“Kova” ..................
“Proletaras” ..........
“Šešupės Bangos” . . 1925 ” 
“Lietuva” (Kaunas) 1925 ” 
“Vilniaus Aidas” . . 1926 ” 
“Priekalas” ............ 1932 ”

Tai didelis skaičius leidinių. 
Kiti yra retenybė tarpe Ame
rikos lietuvių, žingeidaujan- 
tieji virš paminėtais laikraš
čiais ir žurnalais, galite pa
matyti mano archyve.

P. A. Jatul.
Stoughton, Mass.

1923
1931
1931
1930
1931
1926
1922
1920
1922
1922
1924
1922
1922
1923
1920 
1922 
.1923 
1922
1925

ŠVEDIŠKI PAPROČIAI Kur tokio pasitikėjimo nė
ra ir nebuvo, ten išmintin
gieji priima ir vykdo įsta
tymus, o piliečiai juos kei
kia ir stengiasi juos apeiti. 
Ten įstatymas papročiu ne
galės tapti. Švedus gi pri
pratinti nėra sunku, nes 
čia prievarta ateina kartu 
su įsitikinimu.

J. Jurginis.
Stockholm, bal. 6 d.

m.

Telefonas: Humboldt 2-7964

1

šokių vynų ir 
gero alaus.

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Gaminam valgius b 
turime Amerikoi 
išdirbimo ir impor- 

, vi

J. LcVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated ‘

i
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ROBERT
LIPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graham & Manhattan Aves.

Tel. Stagg 2-2178
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

daž-
Šve- 
kla-

1926
1926
1920
1926
1926
1921
1922
1923
1919
1920
1920

Nuskandintas Didelis 
Kareivinis Talki
ninkų Laivas

Berlin, geg. 13.—Vokie
čiai bombomis iš lėktuvų 
paskandino kareivinį talki
ninkų laivą, 15,000 tonų, ir 
sužeidė tris kitus priešų lai
vus su kareiviais prie Flu- 
shingo, Holandijoj. Vokie
čių oro bombos taipgi pa
taikė į žibalinį talkininkų 
laivą.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mfne

CjW|| tuotij degtinių,
® d f b Iri 11 irimu 1

liquor#
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
lininkų, gi dviračiais važi
nėją pulkininkai — dvira
tininkų. Publika veikia va
dus, o vadai—publiką.

švediški įstatymai 
nai virsta papročiais, 
dų bet kuriam pirmos
sės restorane prie gerų pie
tų galima užsisakyt tik du 
stikleliu degtinės. Daug iš
gerti neleidžia alkoholio 
suvaržymo įstatymas. Bet 
kai vaišinamasi privačiam 
bute, su kortele nusipirkus 
gėralo, galima būtų atsi
griebti, atkeršyjant už val
džios įstatymą. Čia niekas 
stiklelių neskaičiuoja. Ta
čiau dažnas svečias iš savo 
šeimininko negaus daugiau, 
kaip du stikleliu, juk tokia 
pasivaišinimo norma ir dėl 
jos svečias turi būti visai 
patenkintas. Po keleto metų 
tas įstatymas galės būt pa
naikintas, bet du stikleliai, 
kaip pasivaišinimo norma, 
paliks papročiu. Bet tai ga
lima tik Švedijoj arba kitoj 
Skandinavijos šalyj, kur 
pasitikėjimas įstatymų lei
dimo ir vykdymo įstaigomis 
dar tebėra nesugriautas.

Berne, Šveicarija. — Čia 
esami kariniai įvairių kraš
tų žinovai nužiūri, kad vo
kiečiai slaptingomis 
mis suparalyžiavę 
belgų, veikusių iš 
tvirtumos.

dujo-
nervus

Liege

Kaunas.—Popiežiaus nun
cijus arkivyskupas Centoza 
išstudijavo lietuvių tautos 
praeitį ir sako, nuoširdžiai 
ją “pamilo.” Lankėsi Vil
niuje tikslu susipažinti su 
padėtimi tenai ir paremti 
lietuvių bažnytinius *pagei 
davimus.

PRANEŠIMAI B KITUR
DETROIT, MICH.

Lietuvių Moterų Pažangos Kliubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadieni, 16 
d. geg., 4097 Porter St. Draugijų 
Svet. Visos narės malonėkite daly
vauti susirinkime, 7:30 v. v. — K.L.

(115-116)

SCRANTON, FA.
LDS 82 kp. .susirinkimas |vyk$ 

trečiadienį, geg. 15 d., 8 v. v. pas 
drg. F. M. InUrulį, 129 W. Market 
St. Visi nariai pribūkite į susirinki
mą. — J. Norkus, sekr.

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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

ĮSIGYKITE DABAR
• žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio ■
J šios rūšies daiktų.
• your old Watch Visokiausią Rūšią

ŽIEDAI

TRADE IT IN FOR A

I^JEWEL

Bulovai
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir pertekto

Daugybė kitą daiktą ir 
daiktelių sau reikalin
gą rasite mūsą didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir Rainas.

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

DI DŽIAUS IAS,kl JŪS ES4TE PIPIZINVC ^ISDIDŽM r IKlSllN I D 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ 

GENERAL ELECTRIC

Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys!

7H/VTS 7HE KU/'

Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO Šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
dideli 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERŪDIJANČIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šyiesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

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

$119.50
$5 už seną Šaldytuvą. 
$5 jmokėėti perkant ir
5 metai išmokėjimui.

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

664 Grand Street Brooklyn, N. Y
EVergreen 4-8784
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NewWto^^Z^ZInlta
New Yorko Prieplaukoj 

Daug Holandų Laivų
Holandija nedidelė šalis, 

bet ji turėjo didelį komercinį 
laivyną, būtent per 1,000 lai
vų, su 3,000,000 tonų įtalpa. 
Kada tą šalį baigia užimti 
Vokietija, tai jos komerciniai 
laivai yra visame pasaulyje. 
Anglija ir Francija daug jų 
pasisavins, naudos neva IIo- 
landijos atkariavimui. Bet 
kaip kas teks ir kitoms vals
tybėms. Dažnai tokiame atsi
tikime kapitonai sauvališkai 
laivus parduoda.

New Yorko prieplaukoj yra 
didelis holandų laivas “Nieuw 
Amsterdam,” taipgi susilaikė 
nuo išplaukimo “Ketrosono” 
laivas, kuris turi 13,000 tonų 
įtalpos, stovi “Banta,” 12,000 
tonų įtalpos, ir daug mažes
nių Holandijos laivų.

Jaunas Plėšikas 
Nušautas

Dar tik 16-kos metų jau
nuolis Mario Caneckil polici
jos sužeistas. Jis ir dar du ki
ti jauni berniukai užpuolė 131 
E. 121st St. namą plėšti. Po
licija juos puolė areštuoti, 
jaunuoliai bėgti. Du paspruko, 
o Mario Caneckil mirtinai su- 

• žeistas, ir po dviejų valandų 
Harlem ligoninėj mirė.

Policininkas Arthur Crowe 
pirmas pamatė, kaip jie sulin- 

' do į namą. Jis juos pasekė ir 
rado plėšiant Michailą Spel- 
biergą, 65 metų amžiaus te
nykštį gyventoją.
jaunuolių turėjo revolverį ir 
pradėjo šaudyti j policiją. Jie 
ir policininkas išbėgo ant na
mo stogo, kur tūlą laiką ėjo 
susišaudymas, kuris baigėsi 
Mario mirtinu sužeidimu.

Vienas ‘iš

New Yorko Traukinys Už
mušė Buvusį Aktorių

IRT traukinys, ant Broad
way ir 207 gptvės, užmušė 
Herbertą Gerard (Bill) Daly, 
buvusį |ktorių judžiuose, ka
da tas žmogus per nelaimę 
nukrito po traukiniu. Jis bu
vo dar tik 38 metu amžiaus, 
pusėtinai turtingas žmogus.

Elektros Co. Didieji Darbai
Edison Electric Co. prane

ša, kad ji pradės didelius 
darbus, kurie bendrai atsieis 
iki $600,000,000. Tai bus pra
plėtimas ir padidinimas elek
tros gaminimo stočių, pageri- 

' nimas susisiekimo, pagerini
mas elektros perlaidų ir kiti 
dideli darbai.

Išveža Daug Popieros
išPereitais metais į .užsienį 

Jungtinių Valstijų buvo iš
vežta per sausio-vasario-kovo 
mėnesius 55,000 tonai popie
ros, o šiemet per tuos pat tris 
mėnesius, tuo laiku, kada iš 
karo priežasties daug padidė
jo ir Amerikoj naudojimas, 
popieros gamintojams teikia 
pelnus ir dar daugiau jie ke
lia kainas . (

Į---------------------
Streikuoja 400 Darbininką

Darbininkai pas Kopper 
Co., Newarke įr Kearny, pa
skelbė streiką. Virš 400 dar
bininkų sustreikavo už geres- 
nes darbo sąlygas. Jie yra or
ganizuoti į Coke & Chemical 
Workers uniją.

Pietų Poliaus tyrinėtojas

į New Yorką. Jis negalėjo il
giau tyrinėti, nes Jungt. Vals
tijos atsisakė duoti jam pinigų 
tyrimo reikalams.

Pririštas Šuniukas Paleido 
Gazą ir Žuvo Vaikas

Kas Kaltas: Radio, Va 
karienė ar Kas?

Dalyvauja Apie 1,000 ACW Delegatų
Ponia Diana Kelly, 421 W. 

17th St., pririšo šuniuką prie 
pečiaus ir pati išėjo, šuniukas 
bešokinėdamas atsuko gazą. 
Tuo kartu kambaryj miegojo 
Louis Ccrlian, 4-rių metų jos 
ir jos pirmojo vyro sūnus. Nuo 
gazo užtroško abu. Kada pri
buvo policija ir ligoninės ve
žimas, tai berniukas jau buvo 
negyvas, šuo atsigavo, bet jis 
buvo žiaurus, tai policininkas 
ir jį nušovė. Jos antras vyras 
Kelly tik iš vakaro išplaukė 
laivu “Roosevelt,” ant kurio 
jis tarnauja.

Nepamirškite Būti “Laisvėj” 
Gegužės 20 Dieną

Pirmadienį, gegužės 20 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., at
sibus, kaip paprastai, prelek- 
cija ir diskusijos. Dabartiniu 
laiku pasaulyj daug yra svar
bių įvykių, tai vietos lietuviai 
komunistai rengia apšvietos 
vakarus, laike kurių yra aiš
kinami bėgamieji reikalai. O 
pasaulyj tiek daug naujų įvy
kių, kad kiekviena diena 
kuo susiinteresuoti.

Mirė Kazys Rūkštelis

yra

Kazys Rūkštelis mirė gegu
žės 13-ta, savo namuose. Pa- 
šarvotas namie, 322 Union 
Avė., Brooklyne. Laidos gegu
žės 16 d., 10 vai. ryto, Šv. 
Jono kapinėse. Laidotuves pri
žiūri laidotuvių direktorius 
Steponas Aromiskis.

Velionis Rūkštelis buvo se
nas Brooklyno gyventojas ir 
per ilgus metus buvęs biznie
rius, turėjęs užeigą. Amžiumi 
dar buvo nesenas ir prieš tūlą 
laiką džiaugdavosi gera svei
kata. Tačiau pastaraisiais lai
kais nesveikavo, sakoma, tu
rėjęs viduriuose vėžį. Be abe
jo, jo sveikatą sukrėtė pas
kiausių laikų nelaimės šeimy
noj — veik vienų metų bėgiu 
mirė žmona, o neseniai mirė 
dar jaunas sūnus. Po to viso 
ir jo paties sveikata žymiai 
pradėjo blogėti.

Liko dideliame liūdesyje 2 
dukterys, žentai ir šiaip daug 
artimųjų.

Senė Išmoko Skrajoti
Mrs. Anna Winkler, 81 me

tų amžiaus senė, išmoko or
laiviu skrajoti. Pasiturinti jos 
duktė Mrs. MacFarlane nu
samdė mokytoją ir motiną 
mokino, o gegužės 12 dieną, 
tai yra, Motinu Dienoj, jai 
vienai leido skrajoti. Kada 
Mrs. Winkler nutupdė lėktu
vą, tai pareiškė:

—Skrajoti yra daug leng
viau, kaip aš maniau.

Lily Pons už Taiką
Garsioji Metropolitan Ope

ros dainininkė Lily Pons ir 
dainininkas Lawrence Tibbett 
stoja už taiką. Jie savo pagei
davimą išreiškė pirmadienį, 
kada Pasaulinėj Parodoj, 
Court of Peace, buvo sureng
ta jiems dainavimas.

Smunka Anglijos Pinigai
Bėgyj vienos savaitės paaš- 

trėjusio karo Anglijos svaras 
sterlingų New Yorko pinigų 
rinkoj nupuolė čielus 9 cen
tus. Savo laiku svaras sterlin
gų, kuris Amerikoniškais pini
gais buvo $5, tai pirmadienį 
New Yorke buvo tik $3.20. 
Taip puola Anglijos pinigai ir 
kartu vardas.

Garsinkite savo biznj dien 
raštyje “Laisvėje’*.

Gyventojai 3447 Wilson 
Ave., Bronx, labai nesmagioj 
pozicijoj atsidūrė. Mrs. Stella 
Selden, 35 metų moteris, pa
ruošė vakarienę, pripjaustė 
pyragų ir nuėjo į “frontinę” 
pakviesti savo vyrą Luisą va
karieniauti, kuris tuo laiku 
klausėsi radio priimtuvo. Vy
ras pareiškė, kad jis “nenori 
valgyti,” žmona, užsuko ra
dio, vyrąs jį vėl atsisuko. Taip 
jie manevravo, stumdėsi, gin

tas viskas baigėsi 
vyras guli Fordham 
subadyta nugara ir 
jo žmona paimta į

čijosi, ir 
tuo, kad 
ligoninėj 
šonais, o 
kalėjimą.

Lakūnas Eric Stuve, 32 me
tų, išliko sveikas, kada ketu
rių keliauninkų lėktuvas ap
sivertė Secaucus orlaiviu lau
ke. •

Atsidarė Amalgamated 
Clothing,, Workers unijos kon
ferencija. Ji atsidarė didžiu
lėje Madison Square Garden 
svetainėj, kur pradžioj daly
vavo per 1,000 delegatų, atsto
vaujančių 260,000 organizuo
tų darbininkų. Deleg a t a i 
karštai sveikino senatorių Ro
bert F. Wagnerj už jo įneš
ta darbo žmonių reikalais ak
tą, kuris dabar jau yra ga
lioj. Konvencijai atsidarant, 
apart Wagnerio, kalbėjo New 
Yorko miesto majoras La
Guardia, Jungt. Valstijų Dar
bo Sekretorė panelė Perkins,

CIO unijų organizatorius John 
Lewis ir kiti unijos viršinin
kai.

Iš viršininkų kalbų paaiškė
jo, k a d Amalgamated unijų 
konvencija kietai laikysis ir 
toliau už CIO unijas, kurias 
ši unija nuo pat 
gan ižu o j a.

Kadangi prie 
mažai priklauso
mes stengsimės dienrašty j pla
čiai aprašyti visus svarbesnius 
konvencijos įvykius ir jos pro
ga parengimus. Konvencija 
tęsis apie dvi savaites laiko.

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

pradžibs

kriaučių 
lietuvių,

or-

ne- 
tai

Ketvirtadienį Labai Svarbios Prakalbos

ALDLD Jubilėjinis 
Vajus

Šiemet Literatūros Draugija 
mini 25-kių metų sukaktį savo 
gyvavimo. Tai yra viena iš ga
lingiausių lietuvių' kultūros ir 
apšvietos‘Organizacijų. Brook
lyne 25 metai atgal įsikūrė 
Pirmoji Kuopa minėtos Drau
gijos, kuri ir dabar, gyvuoja. 
Minėta kuopa savo mėnesinius 
susirinkimus laiko kas antras 
ketvirtadienis kiekvieno mėne
sio, 7 :30 vai. vakarais, “Lais
vės” svetainėj.

Informacijų apie Literatū
ros Draugiją, jos išleista a kny
gas ir žurnalą “šviesą” gali
ma gauti ALDLD Centro Ko
miteto raštinėj, 46 Ten Eyck 
St., tai yra “Laisvės” name.

Sportininkas Jau Trečiu 
Kartu Išvengė Mirties

Sportininkas Louis Sher
wood Hatzfield, iš Rye, jau 
tris kartus išvengė mirties. 
Sekmadienį jis savo jūriniame 
lėktuve vežė p-lę Georgettę 
Gaydaul, 26 m. merginą. Kai 
jie greitai važiavo vandeniu 
Hudson upe, kad pakilus 
oran, tai atsimušė į laivo šo
ną. Mergina ir lėktuvas nu
skendo apie 30 pėdų ir jos ne
surado, bet* Haltzfield kaž 
kaip iš lėktuvo iškrito ir išli
ko gyvas. Jis yra Catskill li
goninėj, nes nelaimėj pramu- 

jam galvos kaulą.še

Įdomus Symposiumas
Paskilbęs amerikiečių žur

nalas “New Masses” ruošia 
karo klausimui aiškint vakarą, 
kurin sukviesta eilė kalbėtojų, 
atstovaujančių skirtingas nuo
mones. Kalbėtojų sąstate bus 
Quincy Howe, redaktorius ir 
radio komentatorius; George 
Soule, “The NeW Republic” 
redaktorius; Clarence Hatha
way, “Daily Worker” redak
torius, ir eilė kitų.

Įvyks gegužės 15-tos vaka
rą, Mecca Temple, N. Y. Bi
lietai gaunami “New Masses” 
raštinėj, 461 Fourth Ave., 
New Yorke.

“Aukštas” Vėjalis
Gonzales Gomez, 41 m 

nūs buvusio Venezuelos dik
tatoriaus, * kuris trindamasis 
taip vadinamoj “aukštojoj” 
draugijoj giriasi buvęs iš tėvy
nės išvytas ir kad $150,000,- 
000 vertės jo turtas konfis
kuotas, aną dieną atbėgo 
miesto salėn imtis vedyboms 
leidimo vedinas ne tik būsima 
nuotaka, bet ir fotografais, 
spaudos agentais, lekajais, ir 
tt.

Jo “didybė” per 5 męnesiuš 
buvęs pasižadėjęs su 4 kito
mis, tad šio jo šumo niekas 
rimtai nei neėmė, tačiau vis
gi su 5-ta jau apsivedė.

sū-

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

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Ketvirtadienį, gegužės 16 Į katastrofą, į naujas nelaimes, 
dieną, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo Svetainėj, 280 
Union Avė., Brooklyne, įvyks 
labai svarbios prakalbos da
bartinės pasaulinės padėties 
klausimu.

Karas užsidegė su baisia 
nauja jėga. Milionai kareivių 
iš abiejų pusių mesta vieni 
prieš kitus. Holandijos ir 
Belgijos miestai dega. Kas už 
tai kaltas? KodėĮ Vokietija 
laimėjo karą Norvegijoj ? Ko
dėl tokį didelį krizį pergy
vena Anglija ir Francija? Ar 
išsilaikys nuo karo Italija? 
Kas akstiną Italiją į karą? 
Kaip bus su Sovietų Sąjunga 
ir Lietuva, ar jas neįtrauks 
karan ? Kas atsitiks su Ame
rika? Kas stumia mūsų šalį 
į karą? šie ir daug kitų klau
simų bus

Kalbės
Rokas Mizara,

“Laisvės 
nauskiene, “Laisvės 
Skyriaus ir vietinių žinių re
daktorė, ir Jonas Omanas, 
“Tiesos” angliško skyriaus re
daktorius.

Mes prašome visus “Lais
vės” skaitytojus atsilankyti į 
šias prakalbas ir apie jas pra
nešti visiems jūsų pažįsta
miems. Juk dar nebuvo tokių 
svarbių klausimų, kaip dabar. 
Mūsų kalbėtojai ^Rąsirengę 
kuo plačiausiai ir teisingiau
siai išaiškinti visus įvykius.

Pamenate, kad buvo laikai, 
kada mes aiškinome, kad ka
pitalizmas stumia pasauli į 
baisų karą, *į naują žmonijos

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

išaiškinta.
net trys kalbėtojai: 

vyriausias 
redaktorius; S. Sas- 

Moterų

Mėtys Pinigus
Mokykloms ir daug kam ki

tam, sakoma, trūksta pinigų, 
bet raganų gaudymui pinigų 
randama. Neseniai Miesto Ta
ryba nutarė šniukštinėti Civilę 
Tarnybą ir jos viršininką p. 
Kern, gal kartais ten randasi 
“raudonųjų” (pažangiųjų).

Kalbėdamas apie lėšas tam 
šniukštinėjimui p. H. E. Kap
lan, Civilės Tarnybos Refor
mų Sąjungos sekretorius, nu
rodė, jog tam tikslui turės 
gaut iš miesto iždinės (taksų 
mokėtojų kišenių) $20,000.

Amerikos Raudonasis Kry
žius veda vajų, kad sukėlus 
$10,000,000 aukų. Už tuos pi
nigus ketina šelpti Europoj 
nuo karo njukentejusjus.

AIDO CHORO NARIAMS
Šiuomi pranešam, kad Aido Choro 

praktikos įvyks trečiadienį, geg. 15 
d„ “Laisvės”. Svet., 419 Lorimer St., 
7.30 vai. vakaro. Yra svarbu, kad 
kiekvienas narys dalyvautų. —* Kom.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.
Šį trečiadienį, 15 d. geg., 8 v. v. 

įvyks ALDLD 185 kp. susirinkimas 
pas Daugelius, 101-57 — 108th St. 
Nariai, kurie galite dalyvaukite ir 
užsimokėkite duokles. — V. Paukš
tys.

BROOKLYN, N. Y.
Motery Atydai

Liet Moterų 
sirinklmas, •

Liet Moterų Apšvietos Kliubo su
sirinkimas, • pripuolus geg. 16 d., del 
tą vakarą įvyksiančių prakalbų nu
keliamas į geg, 23-čią. Taipgi geg. 
17'd. nebėrengiama moterų pramoga.
— Sekr, .... (115-116)

į naują kraujo sėją, į vargą, 
ligas, badą ir mirtį, tai tada 
buvo žmonių, jų tarpe “Nau
jienų” ir “Keleivio” vedėjai, 
kurie įkalbinėjo svietui pasa
kas, būk tai tik “komunistų 
prasimanymas,” b ū k pasau
lyje daugiau karų nebus, kad 
Tautų Lyga yra tam įsteigta, 
kad visus valstybių nesusipra
timus geruoju išrišti. O kas 
buvo teisingi—mes, ar jie?

Pamenate, kiek Grigaitis ir 
jo pasekėjai prisididžiuodavo 
Norvegijos, Danijos, Belgijos, 
Holandijos valdžių, darbais, 
kur menševikai buvo ministe
rial, kiek jie pripasakojo vis
ko. O dabar pasirodė, kad 
ten daugiau buvo savo kraštų 
išdavikų, kaip bent kur kitur! 
Ateikite į prakalbas ir išgirs
kite tiesą. Įžanga veltui.

Kviečia
Lietuviai Komunistai.

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkės dirbti prie 

namų darbo ir prižiūrėti trijų me
tų amžiaus kūdikį. Prašome kreip
tis pas. J. E. Schoenfeld, 
Ave., Brooklyn, N. Y.

1925 Ocean 
(114-116)

darbininkių
Dress Ma-

Reikalinga moterų 
dirbti prie suknelių — 
kers. Turi mokėti pasiųti visą sukne-. 
lę. Dirbtuvė unijinė. Bet ir ne uni- 
jistės priimamos į darbą ir dirbda
mos gali įstoti į uniją. D. G. Sports 
Wear, 2941 Atlantic Ave., Brooklyn, 
N. Y. Ant viršutinių lubų.

(113-115)

Reikalinga darbininkes dirbti 
namų darbo ir prižiūrėti 3 m. 
žiaus kūdikio. Gaus ir 
Šaukite: Navarre 8-0656.
(MTW) (113-115)

prie 
am- 

kambarj.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiant nemokamai Į 

visose dalyse miesto < 
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tet Evergreen 8-7179

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

I ■ Vapor Room, Turkish Room, Russian I 1 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Ac ^Oiodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c,

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

Lietuviu 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 aprokat .mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
MHO* w w vu mi w w w w w w w mot i

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBtJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tei. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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




