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KRISLAI
Vėl Mainieriai.
Mirtis už Streiką 
Arkliai ir Grigaitis. 
Fordo “komunistai”.

Rašo A. Bimba

Keturi šimtai tūkstančių 
minkštosios anglies kasėjų 
pasiėmė “vakacijas”: kom
panijos nepasirašo sutar
ties, neišpildo jų unijos rei
kalavimų, jie nedirba. Ir vi
sos kasyklos tapo gražiai 
uždarytos.

Kuomi reikia stebėtis.ir 
, didžiuotis, tai mainierių or

ganizuotumu. Jie yra tokia 
milžiniška jėga, jog su jais 
turi skaitytis anglies pra
monės plutokratija ir val
džia.

Mainieriai turėtų būti pa
vyzdys kitų pramonių dar
bininkams, kurių 
tebeklaidžioja už 
vartų.

milionai
unijos

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

No. 82

Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ Į JUGOSLAVIJA IR GRAIKIJA
<3 B

Rooseveltas Žada Amerikos 
Laivais Gabent Karo 
Reikmenis Anglijai

AMERIKA IR ANGLIJA ŽADA VISOKIĄ PAGAL
BA JUGOSLAVIJAI IR GRAIKIJAI

žmones 
idijotais.

Tokių idijotų ypač gausiai 
priviso Washingtone, pa
čiam Kongrese. Vienas jų 
jau įnešė bilių, kuris reika
lauja bausti mirtimi darbi
ninkus, kurie drįstų strei
kuoti karinėse pramonėse. 
O nūnai beveik visos pra-| 
monės paverstos karinėmis, j

Kol kas komercinė spau-( Angliją.'

Karinė isterija 
paverčia tikrais

Washington. — Laikraš
čių reporteriai užklausė 
prez. Rooseveltą, ar jis ke
tina kariniais Amerikos lai
vais lydėt prekinius laivus 
su karo reikmenimis Ang
lijai. Pirmiaus tą klausimą 
prezidentas juokais šalin 
nustumdavo. Dabar jis dar 
pirmą kartą rimtai atsilie- 

_ i pe į šį klausimą, bet sakė, 
jog dar negalima žinot, kaip 

| bus išspręstas dalykas kas 
[liečia Amerikos karo laivais 
i lydėjimą prekinių laivų į

da abejoja apie tokio įsta
tymo naudingumą. Bet tik 
kol kas... lai tik Amerika 
paskelbia karą Vokietijai, 
tos spaudos redaktoriai nuo 
visų stogų šauks už mirtį 
streikieriams!

Balandžio 2 dienos “Nau
jienose” Grigaitis graudžiai 
apverkia arklių likimą So
vietų Sąjungoje. Jų skaičius 
esąs daug mažesnis negu 
prieš kelioliką metų.

O tas reiškia, aišku, kad 
ir socializmas ir visa Sovie
tų Sąjunga nuvažiavo vel
niop.

Vaduojantis tuo patim 
mokslu, Jungtinės Valstijos 
jau seniai prasmegusios, nes 
čia arkliai visai baigia iš
nykti.

Tasai menševizmo oraku
las pamiršo, kad šiandien 
Sovietų Sąjungoje žemę ap
dirba daugiau kaip pusė mi- 
liono traktorių ir šimtai 
tūkstančių kombainų. Vie
nas traktorius atstovauja 

1 visą tuziną arklių. Prieš ke- 
lioliką metų tokių stebuklų 
beveik visai nebuvo.

Milionai trokų ir automo
bilių taip pat pasiuntė dau
gybę arklių į muilo fabri
kus.

Grigaitis taipgi įsimylėjo 
ir į Sovietų žemės karves. 
Daugybė jų irgi turėję iš
mirti.

Atsimenu, mano tėvai lai
kydavo apie 8 “melžiamas” 
karves. Visas jas į pavasarį 
reikėdavo pakelti — nebe
pajėgdavo pačios atsikelti. 
Išginus laukan, kasdieną po 
kelias nuklimpdavo ir rei
kėdavo virve iš balos trauk
ti.

Viena gerai užlaikoma 
pieninga karvė būtų davus 
daugiau pieno už visas as
tuonias.

Nežinau, kaip kitur, bet 
mūsų kaime taip vadinamas 
žiemkentes kiaules maitin
davo arklių... ir peniukšlių1 
išmatomis ... Galima įsi
vaizdinti, kokios tos kiau
lės būdavo.

Tokia buvo civilizacija 
p r i ešsocialistiniais laikais

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Prezidentas išsitarė, jog

Kiek Angly Laivų Nu
skandinta ir Sužeista 

Per Mėnesį
Berlin. — Pagal vokiečių 

komandos pranešimą šešta
dienį, tai jie kovo mėnesį 
nuskandino 40 Anglijos lai
vų, apie 200,000 tonų įtalpos 
iš viso, ir sunkiai sužeidė 
50 laivų, viso 300,000 tonų.

Per paskutines dvi kovo 
savaites vokiečiai nušovę 55 
Anglijos orlaivius, o anglai 
— 24 vokiečių orlaivius.

Sunaikinę Tryliką Anglų 
Laivų per Dieną

Vien pereitą penktadienį 
vokiečių submarinai nu
skandinę 10 Anglijos laivų, 
o orlaiviai tris laivus, viso 
88,616 tonų įtalpos. Du iš 
tų Anglijos laivų sunaikinti 
Viduržemio Jūroje. Be to, 
vokiečių orlaiviai dviem 
bombom pavojingai sužei- 
dę didelį keleivinį anglų lai
vą ties Graikijos sala Kre
ta ir jis, turbūt, nuskendęs.

Laivai Užgrobti Anglijai, Ra
šo “Raudon. Žvaigždė”

Maskva. — Sovietų Rau
donosios Armijos laikraštis 
“Raudonoji žvaigždė” rašo:

“Vokiečiai nuskandina vis 
daugiau ir daugiau preki
nių Anglijos laivų; jie spar
čiau naikina anglų laivus, 
negu Jungtinės Valstijos 
gali atpildyt tuos anglų 
nuostolius jūrose. Tai todėl 
Amerika užgrobė prekinius 
laivus Vokietijos, Italijos ir 
tūlų kitų kraštų, kuriuos 
vokiečiai yra užėmę. Angli
ja jau seniai ir stipriai rei
kalavo, kad Amerika kon
fiskuotų juos anglam. Nes

Bristolio Naikinimas
Berlin. — Vokiečių orlai

viai dvi naktis paeiliui po 
i kelias valandas bombardavo 
svarbią anglų prieplauką 
Bristolį ir sukėlė didelius 
gaisrus. Jie taipgi sėkmin
gai bombardavę Anglijos 
orlaivių stovyklas. Tuo tar
pu nei vienas anglų orlaivis 
nepralėkęs į Vokietiją.

pa
ne-

po kelių dienų jis galės 
skelbt Raudonąją Jūrą 
karine sritim ir siųst į ją 
prekinius Amerikos laivus 
su karini ais kroviniais. 
Pasiekus Amerikos laivam 
su karo reikmenimis Adena, 
Raudonosios Jūros prie
plauką, tuomet anglai galė
tų persikraut tuos reikme
nis į savus laivus ir per 
Raudonąją Jūrą ir Suezo 
kanalą gabentis juos į Vi
duržemio Jūrą, o per ją — 
į Graikiją, Jugoslaviją ir 
Turkiją karui prieš Vokie-

Prezidentas tikisi, kad 
anglai per keletą dienų vi
siškai atimsia iš italu Eri
trėją ir Ethiopiją; tuomet, 
girdi, Raudonosios- Jūros 
vandenis galima bus laikyt 
nekariniais ir gabent į juos 
amerikiniais laivais karo 
reikmenis Anglijai ir jos 
talkininkams,

Kai kurie artimi Roose- 
veltui senatoriai ir kongres- 
manai tvirtina, jog jis po 
kiek laiko reikalaus, kad 
kongresas taip pakeistų A- 
merikos bepusiškumo įsta
tymus, kad ši šalis galėtų 
savo laivais tiesioginiai 
siųst karo reikmenis Angli
jai. .

Jungtinės Valstijos Sta
to 472 Prekinius 
Laivus Anglijai

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas paskyrė 500 
milionų dolerių pabudavot 
Anglijai dar 212 prekinių 
laivų penkiasdešimt šešiose 
laivastatyklose ir pagerint 
bei paplatint laivastatyklas, 
kad greičiau galėtų pataisyt 
prekinius Anglijos laivus, 
kuriuos vokiečiai sužeidžia.

Amerikos valdžia jau pir
miau užsakė pastatyt 200 
prekinių laivų, o anglai už
sisakė šioj šalyje 60 tokių 
laivų. Tai viso Amerikoj bū
davo jama 472 prekiniai lai
vai kariniams Anglijos rei
kalams. Jie statomi pagal 
paprastą planą, negražūs, 
kad greičiau galima būtų 
juos pabudavot. Bet tai bū
sią stiprūs, praktiški laivai.
Puse Biliono Dolerių Ver

tės Amerikos Ginklų 
Anglijai

. Prez. Rooseveltas pasky
rė Anglijai ir jos talkinin
kams 500 milionų dolerių 
vertės kanuolių, tankų ir ki
tų karo pabūklų iš Ameri
kos armijos ir laivyno san
dėlių.

London, bal. 6. — Vokie
čiai jau įsibriovė į Jugosla
viją. _ . ' > ; . .

ORAS. — Vėsu; dalinai 
apsiniaukę.

Berlin, bal. 6. — Vokieti
ja paskelbė karą Jugoslavi
jai ir Graikijai.

Hitleris paręiškė, kad jis 
“neužpuola Graikijos žmo- 

, nių,” bet, girdi, vokiečiai 
I apsidirbsią su “šaika Jugo
slavijos valdžios intrigantų 
ir žiaurūnų.” Pasak Hitle
rio, tai jis nenorėjęs karo 
prieš graikus, bet Graikijos 
valdžia padarius tą karą ne
išvengiamu. Vokiečiai nega
lį pakęst, kad graikų val
džia leido Anglijai iškelt 
savo armiją į Salonikų, stra
teginį Graikijos prieplaukos 
miestą. Už Vokietijos karą 
su Graikija Hitleris įtaria 
ir Jungtines Valstijas kaipo 
kurstytojas.

Skelbdamas karą Jugosla
vijai, Hitleris kaltina ją 
ypatingai dviem punktais: 
kad, girdi, jugoslavai su sa
vo valdžios pritarimu žu
dą vokiečius ir kad naujoji 
Jugoslavijos valdžia atsisa
kė patvirtint draugiškumo 
sutartį su Vokietija.

Budapest, Vengrija, bal. 
6. — Pranešama, kad vokie
čių orlaiviai smarkiai bom
bardavo Belgrddą, Jugosla
vijos sostinę, ir sudaužė di-

Belgrade.
stotį

Budapest, Vengrija, bal. 
6. — Vokiečių kariuomenė 
briaujasi per Graikijos Ma
kedoniją; siekia perkirst 
sausumos susisiekimą tarp 
Graikijos ir Turkijos Euro
poje.

Streikas Sustabdė \ isus 
Fordo Auto Fabrikus su 

125,000 Darbininkų

Berne, Šveic., bal. 6. — 
Vokiečių armija iš Bulgari
jos įsiveržė į Graikiją.

London, bal. 6. — Angli
jos valdžia žada visą galimą 
pagalbą Jugoslavijai ir 
Graikijai apsigint nuo vo
kiečiu, v

Washington, baland. 6. — 
Amerikos valdininkai sako, 
kad ši šalis stipriai rems 
karo reikmenimis Jugosla
viją ir Graikiją dėlei apsi
gynimo nuo vokiečių.

Athenai, Graikija, bal. 6. 
Graikai įnirtusiai ginasi nuo 
besibriaujančių • į Graikiją 
vokiečių. Graikų obalsis e- 
sąs: “Nepaisyt mirties, su 
panieka žiūrėt į mirtį,” gint 
tautinę graikų laisvę ir ne
priklausomybę iki paskuti
nio žmogaus.

SOVIETAI PASIRAŠĖ DRAUGIŠKUMO 
SUTARTĮ SU JUGOSLAVIJA

Maskva, bal. 6. — Sovietų 
Sąjunga pasirašė draugiš
kumo ir nepuolimo sutartį 
su Jugoslavija penkiem me
tam. Sutartis tuoj įeina ga
llon.

London, bal. 6. — Angli
jos valdininkai sveikina So
vietų draugiškumo sutartį 
su Jugoslavija, džiaugiasi 
šia sutartim.

Žemlapis parodo, kaip Jugoslavija yra iš trijų pusių 
apsupta naziškų “ašies** valstybių. Tik iš pietų prie jos 
teprieina probrįtiškoji Graikija.

MINISTERIS HULL TEIGIA, KAD TEISĖTAI 
UŽGROBTI VOKIECIŲ-ITALŲ LAIVAI

Washington. — Amerikos oficierius ir jūrininkus. Jie 
valstybės ministeris Hull 
aštriai atmetė Vokietijos ir 
Italijos protestus prieš tai, 
kad Amerika užgrobė du 
prekinius Vokietijos laivus 
ir 28-nis prekinius-keleivi- 
nius Italijos laivus stovėju
sius amerikinėse prieplau
kose. Hull atmetė ir reikala
vimą paliuosuot tų laivų

areštuoti už tai, kad gadinę 
savo laivų mašineriją.

Ministeris Hull pareiškė, 
kad ši šalis turėjo pilną 
teisę užgrobt tuos-laivus to
dėl, kad jie buvo gadinami.

(39 Danijos prekiniai lai
vai taipgi užgrobti,, nors 
jų jūrininkai negadino nei 
vieno savo laivo.)

85,000 
prieš 
auto- 
River

Detroit, Mich. — 
darbininkų streikas 
didžiausią H. Fordo 
mobilių fabriką 
Rouge, Dearborne, privertė
užsidaryt jo Highland Park 
ir Lincoln fabrikus ir visus 
32 kitus ištisoje šalyje. Nes 
tie fabrikai negauna dalių, 
kurias gamindavo River 
Rouge fabrikas. Tokiu bū
du dabar, nedirba jau 125 
tūkstančiai Fordo darbinin
kų.
Unija Atmeta Fordo Skun

dą Neva dėl Sabotažo 
Fordas per savo advoka

tą skundė karo ministerial 
Stimsonui kaipo komunistus 
CIO streikierius, būk jie 
gadinę orlaivių statymo į- 
rankius jo River Rouge fa
brike.

CIO Jungtinė Automobi
lių Darbininkų Unija griež
tai užginčijo tą skundą; sa
ko, tai Fordo melas. Kuo
met Fordas įtaria streikie
rius kaip komunistus “sabo
tažu o to j u s,” i 
kad Fordas yra nazių drau
gas, kurį Hitleris 1938 me
tais apdovanojo medaliu.
Fordas Atsisako Ištraukt 
Streiklaužius iš Fabriko 
Šalies valdžios tarpinin

kas James Dewey taikyti 
streikieriams su fabrikan
tais pasiūlė Fordui, kad jis 
ištrauktų pusantro tūkstan
čio streiklaužių dar tebelai
komų River Rouge fabrike. 
Unija užtikrino, kad pikie- 
tininkai nekliudys jų, kai 
streiklaužiai eis iš fabriko. 
Dewey nurodė, jog streik
laužių laikymas fabrike 
kenkia deryboms tarp dar
bininkų ir fabrikanto.

Bet Fordas atmetė pasiū
lymą pašalint streiklaužius 
iš savo fabriko.
Užpuldinėja Unijistus Fab

riko Prižiūrėtojus
Unija yra palikus fabrike 

tokius savo narius, kurie 
reikalingi palaikyt tvarkoje 
fabriko mašineriją ir sau-i 
got ją nuo sugedimo. Bet! 
Fordo streiklaužiai užpuldi
nėja tuos fabriko prižiūrė
tojus.

Unija atsikreipė į teismą, 
kad atšauktų indžionkšiną 
išduotą prieš Fordo fabriko 
pikietavimą. Teismas atme
tė unijos reikalavimą.

Šiuos žodžius berašant, 
tūkstančiai streikierių pi-

kietuoju River Rouge fabri
ką, nepaisant indžionkšino.

Unija išėmė teismišką pa- 
kvietimą-subpoeną Fordui 
ir jo sūnui Edseliui, kad jie
du ateitų teisman, kada uni
ja parodys faktus, jog For
dai neteisingai išgavo in- 
džionkšiną prieš streikie- 
rius ir jog kruvinus susikir
timus iššaukė ne streikie- 
riai, bet Fordo gengsteriai 
ir streiklaužiai.

Jungtinių Valstijų marša
las John Bare pranešė, kad 
jis negalįs surast Fordų į- 
teikt jiem tą pašaukimą.

Anglai Šaukia, kad Be 
Amerikos Laivų Jie 

Neatsilaikytų
Washington. — Atvykęs 

Anglijos pasiuntinys Sir 
Arthur Salter dėlei preki
nių laivų Anglijai prašo A- 
merikos kuo daugiausia to-

unija nurodo, fcįų laivų anglam. Jis sako,
jog vokiečiai per metus nu
skandina 5 milionus tonų 
prekinių Anglijos laivų, o 
anglai per metus tegali pa- 
sibudavot tik pusantro mi- 
liono tonu laivu, v v

Jeigu Jungtinės Valstijos 
neduos Anglijai gana preki
nių laivų, tai anglai negalės 
p a r s i g abent daug karo 
reikmenų, kuriuos Amerika 
skiria Anglijai, — kaip įspė
jo tas anglų pasiuntinys.

Apart kviečių, Anglija 
neturi tiek maisto savo 
sandėliuose, kad užtektų 
vieniem metam, sakė Salt- 
er’is. Taigi ir maistui ga
bent anglam reikia daugiau 
prekinių Amerikos laivų.

Visuotinas Streikas 
Prieš U. S. Plieno

Korporaciją
Pittsburgh, Pa. — CIO 

Plieno Darbininkų Organi
zavime Komitetas paskelbė 
generalj Hreiką prieš visus 
United States Plieno Kor
poracijos fabrikus ištisoje 
šalyje. Streikas prasideda šį 
antradieni.

Darbininkai šaukiami 
streikuot todėl, kad korpo
racija a Ui sakė darys naują 
sutartį su unija, pakelt jiem 
uždarbį ir nagerint sąlygas.

ši korporacija yra di- 
dižausia plieno fabrikantų 
kompanija pasaulyje. Ji 
samdo 240 tūkstančių darbi
ninkų. Dabar U. S. Korpo
racija turi didžiulius kari
nius užsakymus valdžiai. 
CIO vadai sako, kad žymi 

.dauguma šios korporacijos

Anglų armija įžengė į Ad
dis Ababą, Ethiopijos sosti
nę. Miestas faktinai jau an
glų rankose.

Tokio, bal. 6. — Jeigu darbininkų remia CIO Uni- 
Amerika kariaus prieš Vo- ja, be kitko, reikalauja pri- 
kietiją, tai japonai kariau- dėt algos po 10 centų valan- 
sią prieš Ameriką. 4dai.
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Hitleris Apdovanojo Fordą Meda
liu, O Komercinė Spauda Dar

bininkus “Mažiais” Vadina
Prieš porų metų Vokietijos fašistų 

vadas Hitleris per savo pasiuntinį Ame
rikoj Karl Kapp užkabino Henry Fordui 
“Didžiulį Kryžių Vokietijos Aro.” Tai 
buvo 1938 metais, išvakarėse Antro Pa
saulinio karo. Tai buvo įteikta su dide
liu Vokietijoj fašistų spaudoje triukšmu. 
Fašistai rašė, kad Henry Ford yra “No 1 
fašistas Amerikoj.”

Dabar, kada Fordo darbininkai strei
kuoja, kada Fordo mušeikos ir Michigan 
valstijos policija juos puola, daužo gal
vas, tai turčių spauda rašo bjauriausius 
melus prieš streikierius. Juos apšaukė 
“komunistais,” “raudonaisiais” ir “na- 
ziais!”

Kokia ironija! Hitleris Henry Fordų 
paskelbė, kaipo fašistų No 1, jam suteikė 
medalį, o turčių spauda Fordų vadina di
deliu patriotu, o darbininkus “naziais.” 
Iš angliškų dienraščių tik “Daily Wor
ker” teisingai gina streikierių reikalus 
ir New Yorke dienraštis “P. M.”

“P. M.” įtalpino CIO unijos Fordo dar
bininkų guziko paveiksliukų ir greta 
Hitlerio kryžiaus paveikslų, kurį Fordas 
gavo nuo Vokietijos fašistų ir klausia: 
“Kų Hitleris apdovanojo, Henry Fordų 
ar darbininkus?”

Amerikos Konvojai — Tai Karas
Amunicijos ir ginklų gamintojai, ku

rie iš karo kraunasi didžiausius pelnus, 
kuriems už tai apmoka mūsų šalies pi
liečiai, kelia reikalavimą, kad Amerikos 
ir Anglijos karo laivai bendrai turi ly
dėti tuos laivus, kurie veža iš Amerikos 
į Angliją ginklus ir amunicija. Už tų 
plačiai rašo turčių spauda.

Jeigu tas įvyktų, tai reikštų, kad mū
sų šalis jau oficialiai įtraukiama į Antra 
Pasaulinį Imperialistinį Karų. Vokietijos 
ir Italijos fašistai skandina tuos laivus, 
kurie veža ginklus ir amuniciją, jie skan
dintų ir Amerikos karo laivus, kurie ly
dėtų Anglijai ginklus. Jie savo žygį ga
lėtų pateisinti, kad Amerika oficialiai 
yra kare.

Amerikos liaudis yra priešinga karui 
ir konvojams. Ta žinodamas ir preziden
tas Rooseveltas dar neseniai kalbėjo, kad 
jokių konvojų iš Amerikos pusės nebus. 
Dabar jis ir jam artimi asmenys tyli, o 
Anglijos agentai ir šalininkai ruošia ga
lutinai mūsų šalį įtraukti į karo katas
trofa.

Išėjo antra laida po spe- 
cialės Jubilėjinės laidos ir 
vis dar matome sveikinimų 
Jubilėjum. Ne visus sveiki
nimus sudėjome į specialę 
Jubilėjinę laida. Trūkome 
vietos. O kitus gavome, ka
da specialė laida buvo spau
doje. Todėl juos talpiname 
dabar.

Tačiau pasveikinimus ne
vėlu ir dabar siųsti. Visi šie 
metai 1941 yra “Laisvės” 
Jubilėjaus metai. Visus me
tus išnaudokime minėjimui 
“Laisvės” Jubilėjaus. Pa
sveikinimais su dovanom, 
parengimais “Laisvės” nau
dai ir bizniškais pasiskelbi- 
mais “Laisvėje,” minėkite 
“Laisvės” 30 metų sukaktį.

Svarbiausias dalykas, tai 
visus metus intensyviai dar
buokimės gauti “Laisvei” 
kuo daugiausia naujų skai
tytojų.

me išmokėti po $35 į mėne
sį. Na, o už naujųjų Inter- 
type - mašina raidėm rinkti 
mokame po $100 į mėnesį. 
Dabar išmokėjimų turime 
$135 j mėnesį.

daužo vienas kitų, o visi vie
naip siurbia darbininkų 
kraujų.

Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjunga įsikūrė per 
pirmąjį pasaulinį karą; ji 
yra dabartinės gadynės nie
kada netemstanti prošvais
tė, viltis pro kruvinus žmo
nijos debesis.

Šimtai tautų, šimtai kal
bų tenai gyvena santaikoje. 
Nėra ten tautiško persekio-

Ernest Thaelmann Vis Kalėjime
Kada pasaulio imperializmo remiamas 

Hitleris 1933 metais atėjo prie galios, tai 
žiauriai užpuolė darbininkus ir pirmoje 
vietoje komunistus. Vokietijos komunis
tų vadas Ernest Thaelmann buvo suim-x 
tas ir įmestas į kalėjimą.

Jis ir dabar sėdi kalėjime. Turčių 
spauda leido visokių paskalų, būk E. 
Thaelmannas paleistas, būk jis jau iš
vežtas- į Sovietų Sąjungą. Tie paskalai 
nieko bendro neturi su teisybe, tai 
Hearsto ir kitų prasimanymai.

Kokis Skirtumas!
Turčių spauda jau senai kelia skanda

lų reikalaudama išdeportuoti iš Ameri
kos prieplaukų darbininkų vadų Harry 
Bridges, kuris tik tuo “prasikaltęs,” kad 
jis ištikimai dirbo ir dirba prieplaukų 
darbininkų unijoj. Jis yra nuoširdus 
Amerikos demokratijos ir revoliucinių 
tradicijų apgynėjas.

Visai kitas charakteris yra, tai R. 
Krebs - Jan Valtin, kriminalis prasikal
tėlis ir avantiūristas. Dar taip neseniai 
turčių spauda ši gaivalų kėlė į padanges

r Bengazio Praradimas 
Padarė Blogą Įspūdį 

Anglijoje
London. — Anglų valdžia 

skelbia, jog tai “mažmo
žis,” kad jie turėjo apleist 
Bengazį, Libijoj. Bet tas jų 
pasitraukimas iš Bengazio 
padarė blogų įspūdį tarp 
Anglijos gyventojų, kaip 
praneša amerikiniai kores
pondentai.

Shanghai. — Japonai nu
skandino kelis anglų laivus 
su reikmenim Chinijai.

Francijos Išdavystė ir
Rooseveltas

Rooseveltas susiinteresavo Franci jos 
išdavyste ir padarė išvadą, kad “Franci- 
jos darbininkai išduoti per jų taip-vadi- 
namus vadus komunistus.” Tai naujas 
“išradimas.” Išeina, kad Rooseveltas ne
sutinka su dabartine Franci jos maršalo 
Petaino valdžia, bet kaip tada tų išaiš
kinti, kad jo atstovas admirolas Leahy 
Franci jo j gėrė vyną sveikindamas tą val
džią, o ir patsai Rooseveltas neseniai pa
siuntė maršalui Petain pasveikinimą?

Kad Franci j a buvo išduota, tai faktas, 
bet kas jų išdavė? Ar Francijoj darbi
ninkai buvo prie valdžios, ar “demokra
tai” Petain, Weygand, Daladier ir kiti? 
Mes žinome tuos faktus^ kad Daladier iš
reikalavo sau specialią rieribotų galią de
vyniems mėnesiams laiko. Per ta laika 
jis užpuolė komunistus ir darbo unijas, 
kultūros ir net sporto organizacijas. 
Francijoj įvedė “demokratinį fašizmą,” 
kuris nieku nesiskyrė nuo hitlerinio fa
šizmo. Armijos priešakyj laikė išdavi
kus generolus, kurie būdami bjauriais 
darbo žmonių priešais, tuo pat kartu iš
skėstomis rankomis pasitiko Hitlerio ar
miją, atidarė frontą ir Francijų išdavė. 
Francijoj tuo kartu sėdėjo Roosevelto 
geriausias draugas ambasadorius W. 
Bullitt ir dirbo ranka rankon su ta Fran
ci jos išdavikiškų valdžia, dirbo su mar
šalu Petain, kuris kartu su Daladier yra 
tikri Francijos išdavikai!

Roosevelto ambasadorius W. Bullitt 
padėjo Daladier’iui suardyti Francijos ir 
Sovietų Sąjungos bendro apsigynimo su
tartį. Jis pilnai pritarė Francijos ir Ang
lijos išdavystei Muniche.

Tai toki yra faktai. Kas gi Francijų 
išdavė? Kiekvienas mato, kad ne darbi
ninkai, valstiečiai, komunistai, bet tie 
“demokratai,” kurie išsimiegojo ir ant 
rytojaus pasirinko Vokietijos fašistų val
dymo metodas, tie elementai, kurie bjau
riai neapkentė darbo žmones, kurie bi
jojo demokratijos ir liaudies laisvės, ku
rie padėjo ir Ispanijoj fašistams laimėti 
su savo “draudimais.” Ten ir reikia j ieš
koti kaltininkų.

Amerikos Ministeris šaukia 
Organizuot Jėgas Prieš 

Streikierius
Washington, bal. 4. — 

Karo ministeris Stimson 
šaukia valstijas kuo grei
čiausiai rekrutuot vadina
mus “naminius sargus” 
prieš streikierius, vietoj mi
licijos, kuri paimta į regu- 
liarę armijos lavybą.

Angly Karo Išlaidos - 
Po 65 Miliūnus Dole

rių per Dieną

Jugoslavai Užgrobė Du
Italy Traukinius *

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia siunčia vis daugiau 
kariuomenes Į savo pasie
nius su Vengrija, Vokietija 
ir Rumunija.

London. — Per paskuti
nius dvylika mėnesių Ang
lija išleido karui 19 bilionų 
dolerių su viršum. Per tuos 
metus anglų valstybės iždas 
turėjo virš 12 bilionų dole
rių nepritekliaus. Valdžia 
vėl kels taksus nuo algų ir 
kitokių įplaukų, taipgi la
biau aptaksuos įvairius 
reikmenis.

Dabar Anglija kasdien iš
leidžia karui po 65 milionus 
dolerių.

turi lygias teises su visomis 
Tarybų Sųjungos tautomis.

Atsiminkime, draugai ir 
draugės, kų nors iš anos 
gadynės.

Aš atsimenu: dar vaikas 
būdamas skaičiau namiš
kiams lietuviškų knygutę, 
slaptai pargabenta iš Prū
sų, bet verstų iš legališkos 
rusiškos knygutės. Tai buvo 
knygutė apie tai, kaip gyve
na samojiedai. Tai varginga 
tautelė. Toli šiaurės tundro
se gyvena, lyg visai nuo pa
saulio atsiskyrę. Juos vadi
na pagonimis. Jie neturi sa
vo rašto; neturi pastovios 
vietos gyvenimui. Mano / 
klausytojai apgaili juos, kad 
taip skurdžiai turi gyventi.

Šiandien “samojiedai” jau 
savo kalboje skaito laikraš
čiuose, kaip gyvena lietu
viai!

Mat Tarybų Sųjungos 
valdžia yra užsidavus pa
gelbėti visoms tautoms apsi
šviesti, kilti savo kultūroje, 
gerinti savo gyvenimų be 
apribojimų.

Socialistines šalies moks
lininkai iki šiol yra sudarę

“Laisvės” reikalai yra _ lauusKu peiseKio-
reikalai pažangiosios Ame- nera l?a1z?rP1Flir}?0 . 
rikos visuomenės. Tad vi- ^ia! dalbai ir

I jokiai idėjai, kuri tik ne
skelbia paniekos jokiam 
žmogui, tautai, rasei.

Tai ve, koks puikus daly
kas įvykęs šioje kapitalizmo 
draskymosi gadynėje!

Bet ne visa garbė už tai 
tenka šiai gadynei. Jeigu 
draugai ir draugės anoj ga
dynėje nebūtų prie to ren- 
gęsi, nebūtų darbavęsi, tai 
tas puikusis dalykas ir ne
būtų įvykęs šioj antroj mūs 
gadynėj.

Kiek mes lietuviai anoj 
gadynėj iškentėjom panie
kos !

Lenkai patriotai vadinda
vo mus “chlopų” tauta; lie- abėcėles p e n k iasdešimčiai 
tuvių kalbų vadindavo pa- tos šalies tautų, kurios nie- 
gonų kalba. Caro garbinto- kada neturėjo savo rašto, 
jai rusai sakydavo, kad Lie
tuva — tai “iš senovės rusų 
š a 1 is” 
krai”), 
kiečiai 
tinti.

Šiandien Lietuva yra pri
sidėjus prie draugijos dau
gelio tautų, kurios pirma 
buvo dalimi carinės Rusijos. 
Bet ^.Lietuva nėra “rusų 
kraštas.” Lietuvių kalba nė
ra pagoniška, lietuvių tauta

suomenė turi žinoti apie sa
vo dienraščio finansinę pa
dėtį. Per 30 metų visuome
nė rėmė ir budavojo uLais
vę,” tvirtai tikimės, jog ir 
šiuom momentu visuomenė 
suteiks savo dienraščiui rei
kalinga paramų.

Dabar “Laisvės” prenu
merata yra $6 metams ir 
$3.25 pusei metų. Brookly- 
ne, kur reikia štampas li
pyti, “Laisvės” kaina $6.50 
metams ir $3.50 pusei metų.

Kylant kainom ant visko, 
buvome priversti pakelti 
kainų ir už “Laisvę.” Šiom 
dienom siuntinė j ame prąne-

Jau minėjome, kad pirko- Šimus tiems, kurių prenu- 
me nauja troka, kuris kai- merata yra pasibaigusi. Ap- 
navo $950. Jį paėmėme ant | laikiusių pranešimus prašo- 
išmokesčių. Į m o k ė j o m e i me tuojau atsinaujinti. 
$325. Likusius $625 turėsi-1 “Laisvės” Administracija.

Dvi Gadynes
Rašo J. Baltrušaitis

Šį straipsnį skiriu “Lais
vės” trisdešimties metų su
kaktuvių ' minėjimui ir tuo 
pačiu kartu tiems “Laisvės” 
draugams, kurie atsimena 
šito darbininkų laikraščio 
gimimo dienų ir ta gadynę, 
kuri baigėsi su pradžia pir
mojo pasaulinio karo. Po 
šiam karui mes gyvename 
jau kitų gadynę. Taigi mes, 
kaip ir šis laikraštis, esame

J. Baltrušaitis
dviejų gadynių sutvėrimai. 
A t s i m inkime, kas buvo 
mums įdomu toj ir kitoj 
gadynėj, žvilgterėkime į jų 
gaires. Tada šis minėjimas 
gal bus daugiau kas, negu 
tiktai paprastas laiko pra
leidimas, — gal bus protui 
maistas, kuris sustiprys 
mus idėjos darbe, kada 
grius ant mūsų tie pavojai, 
kuriais valdančioji klasė da
bar jau taip grasina....

lio žemes ir silpnas tautas 
ir tarp savęs kovojo už rin
kas. Galų gale įvyko di
džiausia kova — pasaulinis 
karas.

Dabar bilionierių šalys 
kariauja už pasaulio pasi
dalinimą, už daugelio didžių
jų šalių susivienijimų. Jų 
politikai ir rašytojai yra 
jau paskelbę neseniai — bū
tent, pereitų rudenį — kad 
neužilgo, po antram pasau
lio karui, pasaulį valdys 
trys susivienijimai.

Europos susi vienijimas 
būsiųs su Vokietija pryša
kyje; Azijos susivienijimas 
— su Japonijos galva ir va
lia, o visos trys Amerikos 
bus dominuojamos Jungti
nių Valstybių, — gal dar ir 
su Didžiosios Britanijos li
kučiais.

Tai toks esąs uždavinys 
šio antrojo pasaulinio karo. 
Apie Sovietų Sąjungų tie 
skelbėjai nieko neminėjo. Ir 
tų karų jie vadina “revoliu
cija.” Tikrenybėje — tai 
“kontr- revoliucija”: paver
gimas ne tik tautų, bet ir 
liaudies, darbo žmonių. Nė
ra pas juos klausimo, ar tas 
jiems pavyks; ar iš tų bilio- 
ninių slonių liaudis nepada
rys “džiumbo-balionių.” Jie 
sako, kad dabar eina “revo-

(“iskoni russkij 
Lenkai, rusai ir vo- 
stengėsi mus ištau-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tol.: Uumooldt 2-7964

savo rašomosios kalbos. Jie 
pritaikė tų tautų raštams 
rusiškas raides. Reiškia, tos 
tautos dabar turi savo kal
bų gramatikas, savo mokyk
las, savo spaustuves. Rusiš
kos raidės, bet sava kalba.

Anoj gadynėje carų val
džia norėjo atimti iš lietu
vių seniai įprastas raides — 
lotyniškas raides, — o į- 
brukti rusiškas. Tai buvo 

(Tąsa ant 4 puslapio)

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ne- 
ko- 
da-

Anoji mūsų gadynė buvo 
tai trustų augimo, brendi
mo gadynė. Milionieriai bu
vo mūsų valdonai; paskui 
jau multi-milionieriai, kurie 
buvo “verti” daug milionų 
dolerių, tie valdytojų garbę | 
gavo.

Dabartinėj gadynėj mus 
valdo jau bilionieriai. Šitie 
tiktai yra garbingi ir galin
gi. Milionieriai gi šiandien 
yra vadinami pažais (“lit
tle”) biznieriais šioje laisvoj 
šalyje.

Anoj gadynėj imperializ
mas brendo. Kiekviena ka-

nieko nesako, kad tų trijų 
susivienijimų gali būt per
daug, kad tarp jų gali kilt 
trečias pasaulinis karas, o 
tada iš trijų pasidarytų tik
tai du, — du susivienijimai 
visam pasaulyj kariautų 
prieš viens kitų, ir vienas 
išlaimėtų karą: visų pasaulį 
tada valdytų vienas didžių
jų kapitalistų susivieniji
mas.

Būtų labai liūdna, matant 
i šitokį juodų žmonijos debe
sį, jeigu nebūtų tikros vil
ties. Tikroji viltis yra. Ji 
auga realiai šeštoje pasaulio 
dalyje. Ji rodo, kad karai 
išnykti turės, nes tenai to
je pasaulio šeštoj dalyje 
yra išnaikinta karų priežas
tis, išnaikinta žnionių išnau
dojimas, išnaikihta kapita
lizmo lizdai, kur perisi dras- 
kūnai paukščiai, kurie kon-

Akis velka Kataraktas

Drauge gydytojau. Aš jau 
bėdoje. Kreipiuos į jus reika
le mano akių. Man auga ant 

'abiejų akių plėvės — katarak
tas, kaip vietinis gydytojas 
užvardino. Dar tiktai ant bal
tinio akies. Sakė, kaip užeis 
ant mėlynumo, tada reikės ei
ti ant operacijos.

Aš klausiau gydytojo ar 
galima sulaikyt to augimo 
kiais vaistais. Tai jis man
ve tokios mosties. Neatrodo, 
kad būtų geriau. Klausiau, 
kodėl jos auga. Sakė, kad jū
reiviai gauna nuo stiprių ve
jų, o daugiau nesakė.

Norėčiau žinoti, ką jūs, 
drauge, man patartumėt. Ne
norėčiau regėjimo prarasti. 
Jei prisieitų prarasti regėjimą, 
tai pasitraukčiau iš gyvųjų 
tarpo ir baigta.

Esu vidutinio ūgio ir svo
rio. Baigiu penktą dešimti. 
Šiaip apysveikis, bet esu aler- 
gikas: nuo tūlų valgių man iš
beria ir niežti odą, tai jų tu
riu saugotis. Lauksiu atsaky
mo per 
vę.” Iš

laišką arba per “Lais- 
kalno dėkui.

Atsakymas

drauge klausimas nc-Jūsų, 
visai aiškus. Jums gydytojas 
sakęs, kad Jums augąs aky
se kataraktas. Tačiau iš jūsų 
aprašymo ir iš to gydytojo 
aiškinimo galima spręsti, kad 
čia eina kalba ne apie kata
raktą, bet veikiausia apie tam 
tikrą sujungiamųjų akies plė
vių (conjungtiva) peraugimą, 
vadinamą pterygium.

Tas pterygiumas paprastai 
ima atsirasti nežymiai, palen
gvėle, per keletą metų. Ant 
akies baltimų, nosies pusėje 
atsiranda gelsvas pakilimas. 
Paskiau ten susidaro smulkių 
gyslučių (kraujagyslių) tri
kampio pavydale. To trikam
pio storgalis atkreiptas į no-

akies rainelės (mėlynumo). 
Tokios sultingos, kraujingos 
plėvės esti dažniausia ant a- 
biejų akių. Kartais, tiesa, jos 
užšliaužia ant rainelių ir net 
ant pačių vyziukų (lėlukių) — 
apvelka akis plėvės, anot jūsų.

Jei taip būtų, jei jums au
ga tos pterygiumų plėvės, tai 
geriausia jos gražiai praša
lint, išpjaut. Ir nėra reikalo 
laukti, kol jos net ant raine
lių pasiskleis: tada operacija 
būtų kiek sudėtingesnė.

Pats savaime ptery gi urnai 
neišnyksta. Lengviausia ir ge
riausia jie išpjaut. Operacija 
nedidelė, nepavojinga regėji
mui. Akies obuolių pjauti ne
reikia, o tik pavii’šium akių 
specialistas (okulistas) chirur
gas plėveles nuima.

Kadangi jūs, drauge, minė
jot žodį kataraktas, tai, dėl 
viso ko, pasakysiu ką ir apie 
kataraktą.

Kataraktas tai jau ne plė
ves. Auga akies viduje, o ne 
paviršium. Kataraktas tai yra 
akies žirnelio (lenzos) sukie
tėjimas ir balzganumas. Len
zos esti tęslios ir permatomos, 
lyg koks minkštas stiklas. Se
nyvam žmogui, o kartais ir 
jaunam, dėl tūlų ligų ir įgim
tų palinkimų, dėl vitaminų k 
stokos—tos lenzos ima eiti ‘
balzganyn, baltyn ir uždengia 
regėjimą lyg kokiuo debesė
liu.

Stoka vitaminų, ypač vita
mino B — jo dalies ribofla- 
vino — yra viena priežastis 
ankstyvo katarakta atsiradi
mo. Kataraktui prašalinti rei
kia operacijos. Labai dauge
liui tai daroma. Gydytojas 
prapjauna akių plėves, išpjau
na lenzas ir vėl plėves uždaro, 
užsiuva. Paskui reikia nešiot 
stori gaubti akiniai. Irgi ne
pavojinga operacija. Iš gyvų
jų tarpo, nebijokite, drauge, 
pasitraukti nereikės. Kol kas >. 
vis viena imkite daug vitami- ,
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Sukaktuves
T. ir K. Talandzevičiai, 

Great Neck, N. Y., $2.00; A. 
Razgunas,
$1.00 r Jos. Zaveckas, Perth 
Amboy, N. J.,
Martin, Pittsburgh, Pa., $1.00; 
Isabella Macevičienė, E. Bille
rica, Mass., $1.00; A. Matulis, 
Jersey City, N. J., $1.00; J. 
Wizbor, Elizabeth, N. J., 
$1.00; V. Adomaitis, Meriden, 
Conn., $1.00; A. Švėgžda, 
Brooklyn, N. Y., $1.00; Aleko 
Veličkos šeima, Brooklyne, 
$1.00; A. ir J. Ormanai, Broo
klyn, $1.00; Draugai Kairiai. 
Brooklyne, $1.00; Mrs. B. 
Susla, Montrose, Pa., $1.00; 
Jurgis ir Katrė Kupčinskai, 
Minersville, Pa., $1.00; J. ir
M. Ramanauskai, Minersville, 
Pa., $1.00; J. K. Vaičiauskai, 
gėlininkai, 48 Mygatt St., Bin
ghamton, N. Y., $1.00; J. O. 
Undrejūnai, Hof Brau, 312 
Clinton St., Binghamtone, 
$1.00; P. M. Stasiūnai, val
gykla, 28 Emma St., Bingham
tone, tone, $1.00; A. Garins, 
Binghamtone, $1.00; John 
Bernadys, Gardner, $1.50; 
Frank Shimkus, Keamy, N. J.,

•$3.00; Kastantas Stanislovai- 
tis, Philadelphia, Pa., $2.00; 
A. M. Metelionis, Detroit, 
Mich., $6.00; M. Pūkis, Los 
Angeles, Calif., $1.00; A. Pa- 
karklis, Athol, Mass., $1.00; 
V. ir O. Čepuliai, Brooklyn,
N. Y., $2.00; A. Gudauskas, 
Georgetown, Ill., $1.00; P. 
Thompson, Simpson, Pa., 
$1.50; Frank Gervickas, At
hol, Mass., $1.00; W. Goodis, 
Utica, N. Y., $5.00; O. Š. ir 
S. Š. Boston, Mass., $2.00; L. 
Mankienė, Hartford, Conn., 
$2.00; L. J. žemaičiai, Hart
ford, Conn., $5.00; F. A. Blo- 
znelis, Catskill, N. Y., $1.00; 
J. Baltrušaitis, Pittsburgh, 
Pa., $3.00; Stasys’Tvarijonas, 
Detroit, Mich., $1.00; Pran
ciška ir Suzana Kazakevich, 
Jamaica, N. Y., $2.00; Rapo
las Kašėta, Elizabeth, N. J., 
$1.00; Frank

$5.00; P. J

$1.00; J. Vaitonis, Waterbu
ry, Conn., $1.00; J. Brazaus
kas, Dearborn, Mich., $1.00; 
F. & S. Vaitkai, Brooklyne, 
$3.00; J. Vilkelis, Wilkes- 
Barre, Pa., $1.00; K. Fišeris, 
Millinocket, Me., $2.00; Jur
gis Kairis, Kearny, N. J., 
$1.00; Antanas Mikelionis, 
Gary, Ind., $1.25; A. Senkus, 
Grand Rapids, Mich., $1.00; 
V. Ragauskienė, Alderson, 
Pa., $1.00; J. Kazlauskas, 
Alderson, Pa., $1.00; J. ir M. 
Gričiūnai, Summit, N. J., 
$1.00; Geo. Wareson, Brook-

lyne, $1.00; A. Pekter, Grand 
Rapids, Mich., $1.00; Elizabe- 
thietis, $5.00; Politas Kuliac- 
kas, G’ardenr, Mass., 
K. Bekešius, Brooklyne, 
Frank Klaston, Great

$1.00;
$1.00; 
Neck, 
Great

Neck, N. Y., $2.00.
NEW BRITAIN, CONN.

Per V. J. Jokymą aplaikė- 
me pasveikinimų sekamai:

ALDLD 27 kp., $2.00. Po 
$1.00: V. J. Jokymas, E. Ma
linauskienė, P. Gardauskas, J. 
Stravinskas. Viso $6.00.

“Laisves” 30 Metų Sukaktis
“Laisvė” yra atlikus milži

niškus darbus dėl darbininkų 
klasės. Jeigu šiandien pro- 
gresyviškoji visuomenė turi 
šimtais visokių pažangių loka
linių draugijų, kliubų bei cho
rų, jeigu turime Lietuvių Li
teratūros Draugiją, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą, tai 
vis didelėje dalyje “Laisvės” 
nuopelnas. Ji visuomet už šias 
organizacijas agitavo. O kur 
dar Lietuvos varguomenė, kur 
visokį politiški kaliniai viso
se pasaulio dalyse — “Laisvė” 
visus juos užtaria ir nei vie
no svarbesnio įvykio nepra
leidžia nepabrėžus.

“Laisvė,” tai darbininkų sar
gas. 1912 metais buvo Law
rence darbininkų garsusis išsto
jimas. “L.” buvo pirmutinė 
jiems pagelbėti. Jos redakto
rius L. Pruseika atvažiavo sa
kyti prakalbą dėl streikierių. 
“L.” daug prisidėjo prie jų 
kovos laimėjimo. Lawrence 
darbininkai ir šiandien atsi
mena ir atiduota jai kreditą.

Arba paimkim svarbiausius 
praeities 
pasaulinį 
voliuciją,

Lcck- 
Jurgis 

Britain,

Kudro, 
$1.00; 
New
S. K. Mažans-

Mickevičius, 
Conn., $1.00; 
kas, Cleveland, Ohio, $2.00; 
V. ir K. Romandai, Cleveland, 
Ohio, $3.00; A. J. Navickas, 
Haverhill, Mass., $.00; Juo
zas ir Ona Visockiai, Brook
lyne, $1.00; U. Bagdonienė, 
Brooklyne, $1.00; J. Gaidis, 
Maynard, Mass., $1.00; A. 
Pagiegala, Johnson City, N. 
Y., $4.50; Julia Gittzus, Bed
ford, Mass., $2.00; F. Petra- 
šiunas, Manchester, Conn.,

momentus. Paimkim 
karą ir Rusijos re- 
kur darbininkai bol- 
vadovybėje paėmė

kraštą valdyti. Visa buržua
zija pradėjo ne savo balsu 
šaukti, kad darbininkai nega
lės kraštą valdyti. O “Laisvė” 
visuomet sakydavo, kad nėra 
pasaulyje tokios jėgos, kuri 
nuverstų darbininkų valdžią.

šiandien ir didžiausi priešai 
pripažįsta, kad Sovietų val
džia jau nenuverčiama.

Ir Šiandien, kritiškiausiu 
momentu, kada karas liepsno
ja, “Laisvė” pajėgia teisingai 
orientuotis, kaip liaudis turi 
žiūrėti į tą skerdynę. Paimki
me Lietuvos klausima. “Lais
vės” pozicija buvo teisinga. Ji 
nuosekliai išaiškino Lietuvos 
įvykius. Dabar daugelis L ka
talikų darbininkų pradeda 
pritarti Lietuvos tarybinei val
džiai.

O kasgi neatsimena karo 
1914-1918 metų. Visi lietuviš
ki šmugelninkai — menševi
kai, klerikalai, liberalai pra
dėjo tverti bendroves, parda
vinėdami pajus. Ne vieno dar
bininko dingo įdėti pinigai. 
“Laisvė” tuomet pirmutinė 
persergėjo, kad žmonės vytų 
šalin tuos bendrovių agentus. 
Ir taip “L.” sutaupė ne vie
nam daug pinigų.

“Laisvė” visuomet stovi sar
gyboje darbininkų reikalų. Ji 
yra užsipelnius iš visuomenės 
paramos. Kiekvienas lietuvis 
turi ją skaityti, koks jis ne
būtų, biznierius, advokatas, 
daktaras, ūkininkas. Ją skai
tydami, žinos, kaip orientuo
tis visokiomis šiandien kylan
čiomis problemomis.

Aš iš savo pusės linkiu 
“Laisvei” gyvuoti ant visados!

Griaustinis.

Apie Laikraščių Skaitymą

Tonrington, Conn
Šios kolonijos lietuviai ne

kantriai laukia didelės iškil
mės, kurią LRKSA Conn, ap
skritys rengia. Gal būt bus 
pirmutinis tokis puikus, visų 
laukiamas,' Torringtone did
žiulis koncertas, šokiai ir pra
kalbos. Programą išpildys 
Hartfordo šv. Trejybės Cho
ras, vadovystėje vargon. Bal
sio. Dalyvaus geri solistai ir 
solistės iš New Britain — pp. 
Viktoras ir Ona Sintautai, 
Waterburio Vyčių radio Cho
ras, vad. komp. A. J. Alekšig. 
Bus ir daugiau pagarsėjusių 
dainininkų. Tas viskas įvyks 
26 d. balandžio (šeštadienio 
vakare). Pradžia 7 vai. Tęsis 
iki ankstybam rytui.

Apielinkių jaunimas uoliai 
rengiasi dalyvauti tame istori
niame koncerte. Komisija 
kviečia visus lietuvius, be skir
tumo, dalyvauti. Nesigailėsi
te. Bus gėrimų ir užkandžių. 
Įžanga 35c. Vaikams 15c.

Nepamirškite dienos, balan
džio 26, Lietuvių Svetainėje. 
121 Beechwood Ave., Torring
ton, Conn.

Rengimo komisija nuošird
žiai užkviečia atsilankyti.

A. P. Krikščiūnas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Man atvažiavus 1 Ameriką' 
1905 metais į Wilkes-Barre, 
Pa., pirmiausia teko skaityt lai
kraštį “Viltis,” kuris man ro
dos, išeidavo Shenandoah, Pa. 
Tos vietos savininkas, pas kurį 
aš apsistojau, skaitė tą laikraš
tį ir vadindavo šliuptarniu. Aš 
daug kartų paimdavau pasiskai
tyt. Į trumpą laiką mano drau
gai, pas kuriuos atvažiavau, pri
rašė mane'prie LSS 35 kuopos, 
kur gaudavom laikraštį “Kovą,” 
kuris buvo socialistų organas.

Tuom laiku buvau 18 metų 
amžiaus, tai skaitymą labai my
lėjau. Mano broliai, kurių turė
jau 2 tam mieste, labai buvo 
neužganėdinti, kad aš prisira
šiau prie Socialistų Sąjungos, 
nes jie buvo dideli katalikai ir 
daug kartų prisieidavo smar
kiai susibart. Visi jie mane pra
dėjo vadint šliuptarniu. Bet 
tas man mažai pakenkė, nes 
turėjau kelis draugus progre- 
sistus.

.Tas buvo labai sunkus mano 
laikotarpis, kaip reikėjo palikt 
tikėjimą ir eit nauju keliu prie 
apšvietos. Bet būdamas počioj 
jaunystėj ir turėdamas gerų 
draugų, galėjau tą tamsybės 
kelią pamest ir eit nauju keliu. 
Ir šiandien esu dėkingas tiems 
draugams, kurie manęs nepri
leido būt tamsuoliu-bažnytiniu, 
tokiu, kaip mano broliai buvo. 
Dabar jau abudu mirę.

Po kiek laiko pasirodė laik
raštukas “Pirmyn,” kuris išei
davo Minersville, Pa. Kas jį iš
leido, nepamenu, tik tiek žinau, 
kad neperilgai jis išėjo, tapo 
likviduotas, nekuriu mūsų pre
numerata buvo užmokėta už vi
sus metus, bet, žinoma, mes tu
rėjom trotyt.

Vėliau J. Baltrušaitis pradė-

LAISVE

ALDLD 144 KUOPA
GEORGETOWN, ILL.

L.D.S. 106 KUOPA
OREGON CITY, OREGON.

J. Mikšys ir V. Skeistaitis
Savininkai

BAR & GRILL
189 Ferry Street, Newark, N. J.

pasako mums 
pasaulyje.

Tegyvuoja “Laisvė” kuo 
ilgiausius metus, tegu ji 

•kas dieną 
kas dedasi

th*

tuvninkų,” žinoma, kaip susi
tvėrė kuopa, tai pradėjo “Ko
va” ateit ir daugumas žmonių 
mylėdavo “Kovą” skaityt. Taip 
buvo iki prasidėjo pirmutinis 
pasaulinis karas. Per karą pri
važiavo daug lietuvių, nes čia 
buvo geri uždarbiai prie laivų 
budavojimo; žmonės uždirbda
vo didelius pinigus. Kaip ap- 
skaitliavo, tuo kartu dirbo apie 
35 tūkstančiai laivų išdirbys- 
tėj.

1919 “Kova” tapo uždaryta, 
tai ir vėl pasiliko tik “Keleivis” 
ir “Vienybė.” O apie “Laisvę” 
mažai buvo žinoma šitam pa
kraštyje.

Karui pasibaigus 1918 m., 
darbai pradėjo mažėti, darbi
ninkai pradėjo išvažinėti į ki
tus miestus sau darbo jieškot, 
palikdami ką kas buvo paėmęs 
ant išmokėjimo — lotus arba 
savo namukus. O tie, taip vadi
nami namų pardavinėtojai, pa
sidarė sau didžiausius turtus iš 
tų vargšų prakaito.

Pabaigoj 1919 metų iškilo ge- 
neralis streikas, kuris tęsėsi ' 
apie 3 dienas. Streikas tapo 
pralaimėtas.

Bet Seatties darbininkai, kaip 
buvo geri unijistai, taip ir 
šiandie yra.

Lietuviai Seattle labai gražiai 
per tą laiką sugyveno. Bet nuo 
pereitų metų birželio mėnesio, 
kaip Lietuva prisidėjo prie So
vietų Sąjungos, tautiečiai pra-

dėjo vieni ant kitų šnairuot.
Bet eisim prie mūsų gerbia

mos “Laisvės”. Aš ją pradėjau 
skaityt, man rodos, 1922 metais 
ir nuo to laiko atsisveikinau su 
Bostono “Keleiviu”. Dabar 
“Laisvę” skaito pusėtinas būre
lis žmonių Seattle. Tikrai neži
nau kiek, bet jeigu neplyštu, tai 
bus apie 6 ar 7.

Aš skaitau per daugelį metų 
“Laisvę” ir esu užganėdintas 
jos pakraipa.

Labai apgailestauju, kad ne
galiu sušelpt pinigiškai šiuom 
tarpu ant 30 metų sukaktuvių.

Aš sveikinu “Laisvės” visus 
draugus 30 metų sukaktuvių 
proga. Spaudžiu dešines drau
gams redaktoriams, kad jie bū
tų drūti ir ateityj, kaip dirbo 
praeityj gerą darbą dėl. papras
tų žmonelių, kad “Laisvė” pa
siektų kiekvieno vargšo lūšne
lę.

Ilgo gyvenimo mūsų dienraš
čiui “Laisvei”!

Senas Grinorius.

Sveikiname “Laisvę” 30 metų Jubile- 
jaus proga ir linkime jai gyvuot 

ilgus metus.

Pas mus visados rasite karštų valgių, 
alaus, vynų ir degtinių. Svečiams 

maloniai patarnaujame.

Trečias puslapis

Sveikiname “Laisvę” 30 metų Jubi- 
lėjum ir linkime jai gyvuoti 

ilgus metus.

Nors mūsų kolonija toli nuo “Laisvės”, 
tačiaus sieloje mes jaučiamės arti su ‘Laisve?

Linkime “Laisvei” dar didesniu progresu 
žengti pirmyn negu kad žengė per tą 30 me
tų savo gyvavimo.

Prof. Bacevičiaus Įvykusio 
Koncerto Komisija,

CLEVELAND, OHIO.

Sveikiname “Laisvę” Jubilėjaus proga 
ir pasižadame ją remti moraliai ir mate
rialiai, kad ji gyvuotų ilgiausius metus.

Lai gyvuoja “Laisvė”! Lai žydi apšvie- 
ta ir kultūra Amerikos lietuviuose!

Sveikiname “Laisvę” 30 metų Jubilėjaus 
proga ir linkime jai gyvuoti, augti ir pla
tintis.

Lai gyvuoja “Laisvė”! Lai gyvuoja ap- 
švieta ir broliški santikiai Amerikos lie
tuvių dirbančiojoje visuomenėje!

J. Daniseiličius ir Sūnai
HUBBARDSVILLE, N. Y.

jo išleist satyros ir juokų lai
kraštuką “Dilgėles,” kurių dar 
pats buvau pardavinėtojas. 
Bet Bostono “Keleivis” beveik 
buvo pirmoj vietoj ir aš buvau 
jo agentas. Tuomi laiku “Kelei
vis” buvo darbininkiškų pakraį- 
kų.

Per 4 metus būdamas Wilkes- 
Barre, Pa., daug ko prasimo- 
kinau. Pabaigoj 1909 metų su
maniau apleist rytines valstijas, 
nes dar buvau pačioj jaunysėj. 
Man pasirodė, kad anglies ka
syklos yra per sunkus darbas, 
kad dar galima geresnį gy
venimą pasidaryt ir lengviau 
dirbant. Atvažiavau į Seattle, 
Wash., pradėjau jieškot darbo. 
Bet per kokius 4 mėnesius buvo' 
labai sunkus gyvenimas, žmo
nės nepažįstami, o kas buvo 
sunkiausia, tai kad angliškos 
kalbos visai, mažai mokėjau.

Bet vakarinėse valstijose bu
vo viskas kitaip. Į valgyklą nu
eini, tai padeda lakštą popieros 
ir išsirink ką nori valgyt. Bet 
kaip gali išsirinkti, .kad negali 
angliškai paskaityt? Tai jeigu 
žmogus šalia sėdėdamas ką val
gė, tai galėjai parodyt, kad ir 
tu to paties nori. Tai tas buvo 
vienas man iš sunkiausių >gy- 
venimo laikų, pakol išmokau 
pasiprašyt 'valgyt ir paskaityt 
angliškai, kad galėčiau pasipra
šyt. Pamačiau, kad blogai be 
kalbos. Tuojau kitą rudenį pra
dėjau lankyt vakarinę mokyk
lą. Tas man daug pagelbėjo.

čia atvažiavęs tuojau susi
pažinau su lietuviais. Po 2-jų 
metų pasisekė sutvert LSS 182 
kuopą. Tai buvo 1912 m. Ir nuo 
to laiko pradėjau darbuotis tar
pe Seattlės lietuvių.

Laikraščiai čia buvo skaito
mi : “keleivis” ir “Vienybė Lie-

Lai Gyvuoja “Laisve”! Lai g} 
vuoja pažangusis lietuvių liaudies 

dienraštis!
30 metų “Laisvės” Jubilėjus mums yra di

delis džiaugsmas. Tai reiškia 30 metų sėk
mingo apšvietos darbo Amerikos lietuvių 
išeivijoje.

Minėdami šią sukaktį, turime nusistatyti 
su- dar didesniu pasiryžimu platinti savo 
dienraštį, kad jis pasiektų kuo platesnes 
mases.

L.D.S. 55 KUOPA,
CLEVELAND, OHIO.

Širdingai sveikiname “Laisvę \ 30 metų 
Jubilėjaus proga.

Šiandien “Laisvė” yra didžiausias ir 
labiausia žmonių mylimas laikraštis Ame
rikoje.

Tegu gyvuoja “Laisvė” ilgiausius metus 
kaipo dienraštis ir kaipo mokytojas!

A.L.D.L.D. 4 KUOPA,
PORTLAND, OREGON.

30 metų senumo mūsų “Laisvė”!
30 metų didelio apšvietos darbo!
Lai gyvuoja “Laisvė”! Lai gyvuoja tei

sybės žodis lietuvių masėse!

L.D.S. 139 KUOPA,
ROSELAND, ILL.

Sveikiname “Laisvę” 30 metų Jubilėjaus 
proga ir džiaugiamės, kad “Laisvė” išaugo 
į didžiausią ir plačiausia žinomą lietuvių 
liaudies dienraštį.

Lai gyvuoja “Laisvė”! Lai gyvuoja ap- 
švieta Amerikos lietuviuose!

L.D.S. 8 APSKRITYS,
• PITTSBURGH, PA.

Su karštu širdingumu sveikiname “Lais
vę”. 30 metų Jubilėjaus proga.

Džiaugiamės kad “Laisvė” išaugo į di
džiausią Amerikos lietuvių dienraštį. “Lais- 
ve” yra plačiausia skaitoma ir labiausia my
lima.

A.L.D.L.D. 27 KUOPA,
NEW BRITAIN, CONN.
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Orlaivių darbininkai Inglewood, Cal., išėję streikan pikietuoja fabrikus. Jie rei
kalauja iš Harvil Aircraft Die Casting Korporacijos pakėlimo algų.

Dvi Gadynės tvarką giriu. Aš giriu so
cializmo (bei komunizmo) 
idėją. 0 šita idėja yra viso
se šalyse, kur aristokratiz- 
mas ir kapitalizmas išsiplė
tojęs. Kad ir Tarybų Sąjun
gos nebūtų, šita idėja vis 
tiek visur gyvuotų ir norėtų 
įvykti vietoje aristokratų - 
kapitalistų santvarkos. Iš 
tiesų, tarybų arba sovietų 
santvarkos nebuvo nė gir
dėti, kuomet aš socializmo 
idėją pradėjau pažinti ir pa
milau ją! Tai buvo 1901 me
tais Varšavoj. Pirmieji ma
no mokytojai buvo lenkai — 
garbė jiems už tai!

Kai “Laisvė” gimė, aš jau 
dešimtį metų buvau prijun
kęs prie socializmo idėjos. O 
buvau prijunkęs prie jos ne 
del to, kad aš toks geras, 
ne! Geriaus, del to, kad ka- 

' pitalistų santvarka tokia 
Dabar, ve, koks skirtu-bloga, lyg spirte spiria dar

nias: tame didžiuliame plote bininkus įsimylėti į socializ-j 
skamba vardas Lietuvos, mo idėją. Taip‘ir 
kuri prisidėjo prie Tarybų 
Sąjungos, prie visų tautų, • metais gimė, bet dėl to, kad 
kurios ten gyveną. Niekas, buvo daug susipratusių ar- 
nemano lietuvių lotyniškas! ha bent pajudėjusių prie tos 
raides pakeisti rusiškomis, idėjos darbininkų.
Niekas nemano ištautintii TZ , i« , , i . Karta vienaslietuvius, ar kurią nors ki
tą tautą. Visos lygios, visos!
laisvos, visos turi savo kal
boj raštą, visos turi savo i 
atstovus, iš kurių susidaro!. . . rp r- i i • v r ’ . u- • j. • i • ięs prie jos. truputis klai- sahes vyriausybe ir turi ki- y J UTZ i • • „ x x x x u • 'dos. Tiesa, “Keleivio zece-tus atstovus tautų taryboje.: ... L , .J J j nai sustreikavo, o paskui... 

Išrodo, kad ten gyvuoja įsteigė savo laikraštį “Lais- 
ir veikia toksai principas: | vę.” Taigi, lyg kerštui. Bet 
visos tautos turi būti visai tai menka priežastis. Tikro

ji priežastis, tai buvimas di
delio būrio skaitančių, ju
dančių darbininkų ir to bū
rio didėjimas. O to sąjūdžio 
padidėjimo priežastimi buvo 
1905 — 6 metų Rusijos 
Lietuvos revoliucija.

Taip, šita revoliucija 
1917 metais pagelbėjo 
ševikams laimėti spalių 
nėšio revoliuciją!

Leninas po tos revoliuci
jos rašė: “Fantaziori”... 
“Fantazininkai, taip, mes 
fantazininkai.” Bet tą fan
taziją bolševikai padarė ne- 
fantazija, įvykdė šimtmečio 
svajones. O dėl ko? Pats 
Leninas pasakė: “mes turė
jom 1905 metų revoliucijos 
patyrimą.”

Taigi, ana gadynė ir da
bartinė gadynė rišasi. Anoji 

ir gelbsti šitajai. Prieškarinė 
viešpatauk” (“Divide et im-'mūsų gadynė nemirė mūsų 
perą”). Dabar vietoj to yra j idėjai. Idėja neturi numirė

lių. Mūs kūnai kada nors 
numirs, arba gali juos mū
sų .idėjos priešai užmušt. 
Bet mūs’idėja nemirs, ji 
nemari, neužmušama, ir ji 
kada nors išlaimės pasaulį. 
Tada bus taikos gadynė, 
žmonės bus žmonėmis, o ne 
peštukais!

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
blogas tikslas, rusifikacijos 
tikslas, ir mes nepasi davėm.

Kuomet mokinausi “na- 
rodnoje učiliščėje” Barz
duose, kartą “prapesorius” 
Margaitis atnešė ir padalino 
vaikams, “studentams,” la
pelius, spausdintus rusiško
mis raidėmis, bet lietuviš
kais žodžiais. Tai buvo ei- 

•lės, dainos. Vienos eilės — 
tai Rusijos himnas “Dieve 
ciesorių gink.” Antros — tai 
“Šimtą metų, šimtą metų 
del ciesoriaus didžiojo.” šio
sios eilės baigėsi šiaip:

Nuo 
Nuo 
Mus

Kaukazo lig Uralo, 
Nemuno Amu ran 
Ciesoriaus vardas 

skamb.

“Laisve”
ne dėl to gera, kad ji 1911

Karta vienas “Laisvės” 
i redaktorius parašė, kad jei- 
jgu būtų žinojęs, jog “Lais- 
ivė” susiorganizavo priešais 
i “Keleivį,” tai būtų nepristo-

laisvos, turi turėti visas 
progas savo tautiškumą 
auklėti, kultivuoti be jokių 
kliūčių, be jokio paneigimo, 
— priešingai, turi būti pa
neigtas bent koks tautų ir 
tautiškumo paneigimas.

Šitas principas gali gy
vuoti ir veikti tik dėl to, 
kad yra didesnis principas, 
panaikinąs žmonių spėkos 
išnaudojimą nedaugelio tur
tingųjų žmonių pelnui. Va
dinasi, kiekvienas žmogus 
yra geras, malonus dėl to, 
kad jis y ra* žmogus, kaip ir 

’ visi kiti, kad jis nėra kitų 
žmonių išnaudotojas, 
skriaudėjas. Visi gali ne
veidmainingai vadintis bro
liais ir seserimis arba drau
gais ir draugėmis. Nėra kas 
juos skirsto. Pasibaigė te
nai visų kitų šalių senas 
principas: “išskirstyk

ir

net 
bol- 
mė-

Haverhill Mass.

Lowell, Mass verkia tų arklių, verkia tų 
karvių, verkia tų kiaulių.

NOTICE is hereby Riven that Ucense No. 
EB 3161 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
224 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH SPOLLEN
224 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Utw at 615 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL CAMUSO
615 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 216 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tie premises.

RALPH MANCARUSO 
216—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

perą”). Dabar vietoj to yra i 
šiaip: pašalink bent kokį 
žmonių žeminimą, skirsty
mą, pjudymą ir jie ras ben
drą kelią į visų laimę, į tai
ką, į žmogaus vertybę.

Draugai ir draugės, jūs 
išgirsite kokį galvočių sa
kant, kad aš čionai giriu 
Tarybų Sąjungą, giriu Ta
rybų Lietuvą, bet pats ka
žin kodėl ten nevažiuoju, o 
gyvenu šioj laisvoj Wa
shington!) žemėj! Žinokit, 
kad toks galvočius bus su 
siauru protu. Aš čia ne Ta
rybų Sąjungą, arba jos sau

Savo Sumanymą Įvykdė 
Kuo Puikiausiai

Kovo 9 d. LLD 85 k p. ir 
LDS 136 k p. turėjo bendrą 
parengimą (“Penny Sale”),
L. P. G. Kliubo svetainėje.

Kadangi virš minėtų orga
nizacijų nariai pamiršo laikyti 
susirinkimus, tai, nelaikant su
sirinkimų, buvo pamiršta ir 
bent kokis veikimas, minėtose 
organizacijose.

Vasario 16 d. susiėjo kele
tas draugių ir draugų pas A. 
P. Dambrauską, kad pasitarus 
apie rengimą prakalbų dėl 
draugės K. Abekienės. Tai 
draugės A. Račkauskienė ir
M. Yocumskienė davė suma
nymą, kad virš minėtų orga- : 
nizacijų naudai surengti “Pe
nny Sale”, ir jos abi liuosno- 
riai apsiėmė į komisiją įvyk
dyti savo sumanymą. Ir jųjų 
sumanymas, kovo 9 d., tapo

i įvykdytas kuo puikiausiai, nes 
minėtom organizacijom iš su
rengtos “Penny Sale” liko pel
no $35.00.

Laike parengimo joms pa
gelbėjo dirbti šios draugės: E. 
Radzevičiene,’ Mary Kazlaus
kienė, J. Jurgelevičiūtė, A. 
Degesiuniūtė/ A. Ačienė ir P. 
Benk u vieno.

žiūrint iš šono, atrodė, lyg 
kad minėtose organizacijose 
tik vienos draugės moterys ir 
tepriklauso, nes jos tik vie
nos 
Tas 
■retų 
dėti 
Dėl 
kavo 
draugai-gės ir simpatikai:

M. Yocumskienė, A. Rač
kauskienė, E. Radzevičienė, 
Mary Kazlauskienė, A. Več- 
kys, A. P. Dambrauskas, J. 
Saulėnas, S. Benkus, T. Saulė- 
niūtė, P. Jurelionienė, A. De- 
gesiuniūtė, A. Ačienė, E. Pau- 

; liukonienė, J. Misevičius, I;. 
Karpičienė, T. černauskienė, 
P. Benkuvicnė, A. Paulauskie
nė ir A. Uždavinienė. V. Rač
kauskas aukavo$1.00.

Draugas P. Yocumskas, ku
ris užlaiko valgyklą po num. 
165 Washington St., būdamas 
geru “kukorium,” tai “išrosti- 
no” vištą, “apdekoravo” įvai
riais bruktais ir daržovėmis ir 
prisiuntė dėl “Penny Sale,” 
kurią paleidus ant laimėjimo 
padaryta dėl minėtų organiza
cijų keletas dolerių pelno.

Visiems aukotojams ir da
lyvavusiems parengimo, varde 
minėtų organizacijų, tariu šir
dingą ačiū. Ir taipgi didelis 
ačiū ir toms draugėms, kurios 
pagelbėjo dėl komisijos dirbti 
laike parengimo.

Antradienį, balandžio 8 d., 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 136 kp. rengia pra
kalbas, LPG1 Kliubo svetainė
je, 324 River St.

Kalbės drg. J. Ormanas, 
, LDS organo “Tiesos” angliško 
i skyriaus redaktorius, iš Brook-

Jos

nos jos tik 
ir dirbo tarno parengimo, 
nelabai gerai atrodo. Tu- 
ir draugai vyrai joms pa
dirbti organizatyvį darbą, 
minėtos “Penny Sale 

įvairiais daiktais
au-

Ve, Ko Jie Bijosi
Kuomet dabar mūsų šalis 

strimagalviais briaunasi j An
gį i j os-V o k i eti j os imperialistinį 
karą, tai šalyj jau jaučiamas 
didelis pabrangimas įvairių 
reikmenų. Darbininkai, nepa- 
nešdami to brangmens sunku
mo, visose pramonėse pradėjo 
streikuoti ir kovoti už dides
nes algas, kad tuomi nors da
linai palengvinti savo kasdie
ninį pragyvenimą. O kad sėk
mingiau kovas laimėjus, tai 
darbininkai sustreikavę tuo- 
jaus organizuojasi į darbo li
nijas, kur unijų pirmiau dar 
neturėta. Tokis darbininkų 
žygis darbdavius varo tiesiog 
į pasiutimą. Todėl tūlos kom
panijos, nujausdamos tą, nie
ko nelauk d a mos, pradėjo 
skelbtis, jog jos jau kels al
gas savo darbininkam, kad tik 
tuomi nedaleisti prie kokio 
nors bruzdėjimo, kad neduo
ti progos darbininkams susi
prasti ir susiorganizuoti į uni
ją.

Ar tas nepasako, kaip yra 
svarbios unijos darbo žmo
nėms? O tūlos kompanijos dar 
gudriau padarė, kuomet jos 
pabijojo streiko, būtent, kuo
met tūlos vilnonės paskelbė, 
kad jos kels algas nuo gegu
žės 12 dienos, tai medvilnės 
(Cotton Mills) išdirbystės, pa- 
vyzdin, “Merrimack Mfg.” ir 
“New Market Mfg.” kompani
jos tuoj paskelbė, kad jos kels 
algas 10% nuo kovo men. 24 
dienos ir jau pakėlė. Baimė, 
kad darbininkai neitų į strei
ką ir kad nesusiorganizuotų į 
uniją, privertė kompanijas tą 
padaryti. O vilnonių darbinin
kai turi laukti. Tai ve, jums 
faktas, kodėl reikia būti or- 
ga n i z u o ta is d arb i n i n k a is.

Darbininkas.

Minersville, Pa.
ALDLD 9-to apskričio ko

miteto posėdis įvyko kovo 25 
d., pas d. Kaimus., St. Clair, 
Pa. Du komiteto nariai ne
dalyvavo susirinkime. Org. d. 
K. Naravas atidarė susirinki
mą. Buvo svarstyta keli svar
būs dalykai. Taipgi ir šauki
mas metinės konferencijos.

v
Konferencija įvyks gegu

žės 4 d., 1 vai. po pietų, She
nandoah, Pa., LDS kamba
riuose.

Apkalbėta pasiuntimas de
legatų iš šios apielinkes į A- 
merikos Taikos Mobilizacijos 
konferenciją, kuri įvyks bal. 
5 ir 6 d., New Yorke.

Nutarta prisidėti prie pa
siuntimo delegatų ir paaukota 
$8 iš iždo.

Taipgi nutarta paaukoti 
$5 į Apsigynimo Fondą.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mą “Laisvės” 30 metų jubilė- 
jaus su $3.
Kuopom 9-to Apskričio Ribose

Balandžio mėnesio kuopų 
susirinkimuose išsirinkit dele
gatus į metinę konferenciją, 
kuri įvyks gegužės 4 d., 1-mą 
vai. po pietų, LDS kambariuo
se, Shenandoah, Pa.

Kuopų sekretoriai paruoški
te raportus delegatams. Taip
gi kuopos, kurios skolingos 
Apskričiui, priduokite pinigus 
delegatams.

ALDLD 9-to Apskr.
•Sekr. O. Žiobiene.

Washington. — Roosevel- 
tas planuoja pervest dau
giau prekinių Amerikos lai
vų Anglijai.

Krislai

Kolektyvinėse ir sovieti
nėse ūkėse žemė apdirbama 
mašinomis. Jų karvių nebe
reikia kelti pavasarį. Jos še
riamos ir prižiūrimos mo
derniškai, moksliškai. Kiau
lių taip pat nebešeria arklių 
išmatomis.

Naujoji civilizacija nauja 
ne tik žmonėms, bet ir gy
vuliams.

Fordas šaukia, kad jį ap
sėdo komunistai. 0 jų pasi
rodo be galo daug, net 81 
tūkstantis! Visi jo darbinin
kai, kurie šiandien streikuo
ja;’ pasidarė komunistais!

Vargšas Fordas. Sakė ir 
gyrėsi, kad jo darbininkai 
jam be galo lojalūs, nenori 
nei unijos, nei jokios kitos 
organizacijos. Jis jų tėvas, 
o jie jo vaikai... Tik mei
lė težydi Fordo fabrikuose.

Bet dabar šitie vaikai 
“pasiuto” — kaip vienas iš
ėjo į streiką. Fordas irgi 
siunta: puolėsi prie teismo 
ir išėmė indžionkšiną prieš 
savo paklusnius vaikus.

Kokia ironija! 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL53I1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 158 Saratoga Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY YOUNG
158 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1069 Fulton Street,' Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOUGLAS JAMES
1069 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156 Calyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER IMMEN, JR.
156 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 434 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to lx? con
sumed on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
Cedar Tavern

434 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1744 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2188-90 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
(Tony's Bar & Grill)

2188-90 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL4I15 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-09-11 Beverly Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to lie 
consumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
Beverly Bar & Grill

2707-09-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Rl, 6788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Lawrence St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MEYER
154 Lawrence St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unJer 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 535-5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOl'E TAVERN INC. 
535—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1527 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY WAXLER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ucense No. 
RL 1475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 471-—53rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELISA T. ANDERSON. Exec.
471—53rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5352 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1483 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CATHERINE P. BUCKLEY 
1483 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL41O4 has begn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 3856 Flatlands Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE, 
3856 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4I68 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol ' Law at 3003 Avenue L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE, 
3003 Avenue L, Brooklyn,,--N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1731 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4021 Glenwood Rd., Borouglj of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

POLLACK & LAURO INC.
4021 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anti liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE
3110 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 Columbia Street, Borough < f 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FEDERICO TRILLI
1 Fred's Bar & Grill
I 321 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 140 Frost Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Pl., Borough of Brooklyn. 
County of Kongs, to be consumed on the 
premises.

ELIAS SPYE 
Bush wick Inn

39-41 Kossuth PI.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

NORWOOD PALACE REST. INC.. 
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3011 Avenue N. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE BOWMAN 
(Pat’s Bar & Grill)

3011 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6289 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BRIGADIER BAR & GRILL. INC. 
55—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 ‘ of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO RAINONE 
Dan’s Bar & Grill

6 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ucense No. 
RW 319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 42 Beard Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL JONAS 
i Willow Rest.

42 Beard St., Brooklyn, N. Y.
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F. W. SHAUNS
(SIIALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.•

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Alude

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidaty Sav.
411 Grand St., Brooklyn

101=30

Lietuvių Kuro Kompanija h
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS Įį

Q Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) q

D
 Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” E Į 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame M
Cr t aprokavimus be jokio mokesčio. O

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

Telefonas EVergreen 7-1661

oijoez==3Oi==3Okl.:::.':=ioi=3O

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5014 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2910 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA RESTAURANT. INC.
2910 Avenue D, Brook'yn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 5988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3011 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JACK & JIM, INC.
3011 Beverly Rd., Brooklyn, N.Y.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Lietuvoje ir visoj Rusijos 
imperijoje.

Ji amžinai prasmego. Gri
gaitis gailiai jos verkia —

veikslus, kuriais visi būsite pa
sitenkinę.

Proletaro Sūnus.

NOTICE is hereby given (hat Ucense No. 
RL 7343 lias been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 589 Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN WASYUSZYN
BSD Third Ave., Brooklyn, N. Y.

New York. — Memorial 
Ligoninės daktaras Frank 
E. Adair pranešė, kad mo
terų krūtų vėžys jau pagy
domas viename atsitikime 
iš kiekvienų trijų.

♦ Bus rodomi ir krutami pa
veikslai atsilankiusiems į pra
kalbas. Prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Todėl rengėjai kviečia vi
sus vietos ir apylinkės lietu
vius atsilankyti ant prakalbų 
ir pamatyti krunamuosius. pą-

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great Neck 1546
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Minersville, Pa.
MINTYS APIE MIRTĮ IR 

GYVENIMĄ
Adomas Aktovas mirė sau

sio 30 dieną, palaidotas vasa
rio 2 dieną, Laisvės Kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi direk
torius Vincas Tosinas.

štai truputis istorijos apie 
velionį A. Aktovą. Jį pažinau 
pries 33 metus, kada jis gyve
no Mt-Carmel, Pa., ir ten tapo 
sutverta L.S.S. kuopa, kuri 
priklausė prie V Rajono, ku
rio aš buvau organizatorium; 
tuomet tekdavo tankiai susi
tikti konferencijose, nes šauk- 
davom kas trys mėnesiai ir 
skirtingose vietose, kad pra
vesti didesnę agitaciją už L. 
S. S. Tai konferencijose daly
vaudavo A. Aktovas ir jo se
suo.

• Aktovu visa šeima tuomet 
gyveno Mt-Carmel (apie 1908 
m.). Ji neseniai buvo atkelia
vus į šią šalį. Kiek vėliau su
žinojau, kad tai buvo nusigy
venęs Lietuvos ūkininkas. 
Tuomet būdavo mada keliauti 
j Ameriką, būti ponais, tai 
daug tokiu nusigyvenusių ūki
ninkų susikrapštę likučius su 
visa šeima atvažiuodavo po
nais būti!

Taip buvo ir su Aktovų šei
ma.

Adomas tuom laiku buvo 
jaunas vaikinas. Jo sesutė 
taipgi buvo jauna mergaitė. 
Kiek jis amžiaus tuomet buvo 
sunku pasakyti, gal apie 21 ar 
22 metų amžiaus. Jis buvo pa
mokytas. žinojo, kas yra so
cializmas. Matomai jam buvo 
šiek tiek žinoma ir L. Soc. D. 
P. Tad jiedu su sesute įstojo 
į LSS ir iškarto buvo geri na
riai. Bet vėliau jų visa šeima 
išsiblaškė į skirtingas vietas. 
Jaunasis Adomas atsikėlė į 
Minersvillę ir per ilgus metus 
čia gyveno, bet klasiniam su
pratime nei sau nei darbinin
kų visuomenei nebuvo naudin
gas.

Jis dirbo kasyklose visą lai
ką. Pakalbėt apie klasinį žmo
nių skirtumą galėjo. Jis tą su
prato. Knygas skaitė, kur ga
vo. Ir jeigu jį susitikdavai 
po pėdei, kada skamba koks 
doleris kišeniui, tai neatsisa
kydavo literatūros nusipirkti. 
Bet pakalbinus prisirašyti 
prie organizacijos, kaipo susi
pratusį darbininką, kuris ga
lėtų būt naudingas klasiniam 
darbininkų tobulinimui, greitai 
atsakydavo: “Nothing doing.” 
Šiaip kitiems organizuotis ne
buvo priešingas. Unijoj, kur 
būtinai reikėjo priklausyti— 
priklausė, reiškia su prievarta, 
gražumu niekas neprašė, kad 
priklausytų. Nepriklausysi—

šeimos išmetamos ant gatvės 
po plynu dangum, nes neturi 
iš ko užsimokėti nuomą, nei 
už prasčiausią lūšną! Ką ta
da daryti? Reikia organizuo
tai visiems bedarbiams j ieško
ti kokios išeities iš tos kritiš
kos padėties. Juk jie gerai ži
no, kad jie dirbdami kalnus 
supylė visokio turto, auksu už
pildė bankus, už kurio iškasi
mą tik nuotrupas gavo. O 
darbą sustabdžius, jau ir tos 
nuotrupos buvo surinktos ir 
bankuose uždarytos. Tai kas 
tuomet liko daryti? Dar daug 
darbininkų pamena Hooverio 
laikus, kada bedarbių masės 
demonstravo d i d m i esčiuose 
reikalaudamos pašalpos, o 
miesto valdžios užsiųsta poli
cija buožėmis galvas skaldė. 
Vienus sužalotus nuvarė į ka
pus, kitus į kalėjimus sugrū
do. Bet kad ir per kraują, 
darbininkų kova visgi buvo 
laimėta. Laimėta šiokia tokia 
pašalpa.

Tai buvo ne tik didmies
čiuose, bet ir mažiukuose mie
steliuose, kur tik radosi be
darbiu.

Ką gi tie rimtieji'darė ? Jų 
taipgi buvo bedarbių eilėse. 
Ar jie buvo viskuom patenkin
ti ir nenorėjo valgyt? Taip. Jų 
buvo. Bet jie nemaršavo be
darbių kolonose ir nereikala
vo. Jie bijojo užrūstinti val
dančiuosius, jie bijojo prasi
kalti, kad kas kur nors neiš- 
deportuotų. Jie vėlino verčiau 
alkanam sudžiūti, o neprasi- 
kalsti. Bet, kada per kovą 
pašalpos buvo gautos, kada 
jie sužinojo, kad šiokia tokia 
pašalpa duodama, jie atsisto
jo pirmose eilėse atsiimti pa
šalpą. Jie statėsi prieš vald
žią geručiais, nenusikaltusiais.

Ot, tai šitokie tykieji ir tu
ri pirmenybę pas darbininkų 
išnaudotojus, kaip darbininkų 
reikalų išdavikai.

Dar Vienas Keblumas su 
Tokiais

Visiems yra žinoma, kad 
žmogus yra tobuliausias tva
rinys, todėl ir jo gyvenimo ap
linkybės yra skirtingos. No
rint turėti palankesnes gyve
nimo aplinkybes, turi pats jo
mis rūpintis, nes pats viską 
tveri, todėl pats savo darbo 
vaisiais privalai ir naudotis. 
Tu esi karalius savo triūso. 
O ne duot kitam, nieko nevei
kiančiam, visą savo gyvenimo 
gamybą.

Sulyg šių dienų papročių, 
tai yra stengiamasi apsirū
pint savimi, kad būtų tam tin
kama vieta padėti jo lavoną, 
kada jis atsiskiria iš gyvųjų 
tarpo, o visą savo triūsą, pro
tinį ir medžiaginį, palieka sa
vo įpėdiniams, tobulinti aukš
čiau mirusiojo palikimą, šito

kius asmenis ir gyvieji gerbia 
už jų atliktus gerus darbus. 
Juos laidoja su iškilmėmis. 
Duoda pavyzdį gyviems, kad 
jis buvo naudingas visai žmo
nijai.

Šitas viskas rodo, kad ir mi
ręs žmogus turi būt kitaip ap
rūpintas, kad jo kaulai nesi- 
valkiotų visur išmėtyti po ko
jų, bet būtų tinkamai aprūpin
ti. Ot šičia ir randame dar 
vieną keblumą su tais tykiai
siais, kad jie ne tik gyvi bū
dami darbininkų padėtį sun
kina, bet ir numirę padaro vi
sokių nesmagumų ir apsunki
nimų. Niekas nenori rūpintis 
tokiu žmogumi, kuris nieku 
nenusipelnijo žmonijai. Gra- 
borius irgi negali laidoti vel
tui, nes ir jis, negana, kad sa
vo darbą veltui aukoja, bet ir 
už visus reikmenis, reikalin
gus laidotuvėms turi užmokėt, 
net ir žemę turi pirkti kapuo
se, kas taipgi brangiai lėšuo- 
ja. O jis nieko nepaliko, jo
kios taupos, jokios pašalpos, 
jokiai pašalpinei organizacijai 
nepriklausė. Kas rūpinsis? Iš
mest laukan, kaip netinkamą 
negali, nes valdžia neleidžia. 
O valdžia labai mažai skiria 
suradimui vietos. Ir jeigu atsi
rastų daug tokių ant svieto, 
tai graboriai turėtų likviduoti 
savo profesiją, nes nebūtų kas 
apmoka jiems už darbą. Jeigu 
jau veltui patarnauja laidotu
vių direktorius tokiam atsitiki
me, tai no dėl to mirusio, tik 
dėl gyvųjų, kad juos paliuo- 
suoti nuo keblumų ir gauti 
vardą kaipo sąžiningo grabo- 
riaus, kuris ateina pagalbon 
sunkioj valandoj.

Tai šitiek galima pasakyti 
apie A. Aktovą. Jis skaitėsi 
mokytu, skaitė knygas, kurias 
dažniausiai gaudavo veltui, 
bet visuomenei jis nebuvo ant 
tiek naudingas, ant kiek jis 
būtų galėjęs būti. Jeigu visi 
tokie būtume, kaip velionis 
buvo, tai mes neturėtume jo
kios knygos, jokio laikraščio 
ir kultūriniai labai žemai sto
vėtume. Jeigu visi nuo visuo- 
nės uždavinių būtume taip at
šalę, tai būtų prastai atžymė
ta mūsų praeities istorija.

Jeigu jį palaidojo W. Tosi
nas, laidotuvių direktorius, 
tai tik parodydamas gerą šir
dį savo tautiečiams. Tinkamai 
savo užduotį atliko, nors ir 
su nuostoliais. To neturėtume 
pamiršti.

J. Ramanauskas.

Budapest, Vengrija. — 
Pranešama, kad jugoslavų 
valdžia užgrobė du trauki
nius, kurie, prikrauti kvie
čių ir žibalo, važiavo per 
Jugoslaviją į Italiją.

Lawrence, Mass.
Kovo 30 d. buvo sušauktas 

TWUA masinis susirinkimas 
užgyrimui “agrymento.” Dar
bininkų susirinko pilna svetai
nė. Kalbėtojais buvo “steita- 
vas” direktorius J. Solarna, 
Nacionalės unijos prezidentas 
Emil Rieve, taipgi miesto ma
joras, W. A. Griffin ir kiti. 
Sutartis tarp unijos-kompani- 
jos pasirašyta ant dviejų me
tų. Sutartis nusako: 40 valan
dų per savaitę ir už viršlai
kius mokėt pusę tiek daugiau 
(laiką ir pusę). Alga turi būt 
pakelta 10 nuoš. nuo 12 die
nos gegužės, neturi būti perse
kiojami darbininkai dirbtuvė
se. Pilna teisė organizuotis. 
Jeigu bosas nori prašalinti 
darbininką iš dirbtuvės, tai tu
ri duoti žinoti unijai, už ką jį 
nori pravaryti. Abi pusės, tai 
yra, darbininkai ir kompani
ja, turi teisę tartis. Kompani
ja, mokėdama algas išskaitys 
unijai mėnesines duokles iš al
gų.

Tai geras tarimas. Nes iki 
šiol kai kurie kompanijos pa
stumdėliai juokdavosi ir ty- 
čiodavosi iš kolektorių, kuo
met jie nueidavo iškolektuoti. 
Dabar ir jie bus priversti mo
kėti. Taipgi manoma, kad 
darbininkai gaus apmokamą 
savaitę atostogų. O jeigu 
dirbs, tai gaus dviejų savaičių 
mokestį, vietoj vienos. Sutar
tis sako, kad jeigu reikia koks 
punktas sutarties mainyti, tai 
unija arba kompanija turi vie
ni antriems pranešti apie tai 
60 dienų prieš. Sumažėjus 
darbui, dirbtuvėse darbinin
kai bus traktuojami vienodai: 
bosai ir superintendentai ne
turės tiesos prašalinti sau ne
patinkamus, o pasilikti tik sa
vo gimines ir “frentus.”

Darbininkai, dabar jums 
gera proga susiorganizuoti 
tvirtai į uniją ir stovėti vie
ningai visiems.

kita unija neatstovauja darbi
ninkų, kaip tik TWUA, CIO. 
Tos, tai yra jūsų atstovės, o 
ne kokia ten išmislyta kom
panijos ir jos agentų.

Pasekite American Woolen 
dirbtuvių darbininkų darbus, 
kurie tęsė organizavimąsi per 
kelis metus po darbininkų vė
liava, o ne po bosų ir kompa
nijų. Jie, pasėkoj neatlai- 
džios kovos, pasiekė gerų re
zultatų. Nereikia vesti polic- 
manų į susirinkimus. Išriša 
klausimus demokratiškai, o .ne 
su buožėmis.

Arlington© darbininkai, no
rintieji įstoti į uniją, ateikite 
į unijos raštinę, 573 Common 
St.

Tapkite CIO unijos nariais.
L. K. Biuras.

ORLAIVIŲ ŽYGIAI
London, bal. 4. — Anglų 

orlaiviai įnirtusiai bombar
davo vokiečių prieplauką ir 
laivus Breste, Francijoj. 
Atakavo ir kitus vokiečių 
uostus. Šimtai Vokietijos 
orlaivių bombardavo eilę 
Anglijos miestų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, SHENAN
DOAH IR SCRANTON, PA.

LDS 10 Apskr. metine konferen
cija įvyks bal. 27 d., 1 vai..po pie
tų, Meškūno Svet., 134 W. Market 
St., Scrantone.

Visos plačios apylinkės kuopos 
yra kviečiamos prisidėti prie Apskr. 
ir prisiųsti delegatus. Delegatai ren
kasi vienas nuo dešimts narių, ir 
vienas nuo kuopos. Mokestis, 5c už 
narį. Mokestis prisiųst su delegatais. 
Taipgi suteikite mandatus delega
tams ir kuopos raportą. O. Zdanienė, 
Sekr. (82-83)

nėra darbo. Kada kišenėj ne
turėdavo skambučių, sėdėdavo 
ramus namie. Skaitydavo kny
gas. Niekam jis nepastodavo 
kelio, nieko neužkabindavo 
nei smuklėj, kada jis gerdavo. 
Rimtas buvo žmogus, nieko 
prieš jį negalima pasakyti.

Kokį konkretų išvedimą ga
lima būtų padaryti apie tokius 
tykius, atsiskyrusius žmones? 
Galima būtų pasakyti: geri 
jie; niekam blogo nedaro. Ga
li būti ir taip. Bet atverskime 
kitą pusę medalio. Kas būtų, 
jei tokių gerųjų būtų daug, 
kurie savo darbo dalį pasiim
tų organizuotų darbininkų 
griežtos kovos priverstas. Bet 
ar galima priskaityti prie ko
vos laimėtojų tokius, kurie 
prie tos kovos neprisidėjo nei 
su mažiausiu šapeliu ir laukė 
kol kiti iškovos. Jei iškovos 
bus gerai, jei pralaimės—taip 
pat gerai, nes jis prie tos ko
vos nieku neprisidėjo, todėl 
ir nieko nenustojo. . .

Aš čia tik norėjau priminti, 
ką reiškia toki žmonės klasių 
kbvoj..Ar jie geri, ar jie blo
gi, tegul sprendžia visuomenė.

Nedarbo Laiku
Užėjo depresija, užsidarė 

fabrikai ir kasyklos. Darbi
ninkus išmetė į gatves “dievo 
apveizdai”. Badas, šaltis, žiau
rūs speigai kankina tėvus, 
netekusius darbo, duonos; ne
tekus šilto kambario. Ir jų

Vienas londonietis, sugrįžęs namon, rado butą į griu
vėsius paverstą (bombos). Bet tuose griuvėsiuose jis 
susirado savo eilinę (siūtą)! Matyt, vokiečių bomba 
buvo kuo kitu apsirengusi ir jai siūtas buvo nerei
kalingas.

Arlington© kompanija ne
miega. Pasirinko sau ištiki
mus valkatas ir nori pastoti 
kelia darbininkams. Kovo 29 
dieną, antros pakaitos darbi
ninkus audėjus susišaukė į Vo
kiečių svetainę, ant Park St. 
Na, ir pasikvietė policmaną 
tvarkai daryti. Jeigu katras 
norės ką nors pasakyti, tai 
gaus lazda per galvą. Na, ir 
bus tvarka. Atidarė susirin
kimą, kompanijos Šniukštai 
patys save pasiskyrė sekreto
riais, prezidentais ir pareiškė, 
kad mes nenorime nei CIO, 
nei AF of L. čia bus mūsų 
pačių unija. O kokia gi unija 
gali būti?

Tai kompanijos.
Ir dar pabrėžė, kad mums 

kompanija duos, ką tik mes 
norėsime. Aiškus pasakymas, 
kad kompanija duos saviem 
agentam, bet ne darbininkam.

Taigi, Arlington© darbinin
kai, būkite atsargūs, nepasi
duokite tiems nenaudėliams.

Tame susirinkime buvo ir

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, 8 d. balandžio, 7 
v. v. Tad visi būkite laiku, turėsi
me trumpą ir svarbų pasitarimą, 
nes tą patį vakarą, Liet. Svet., 920 
E. 79th St. įvyks “Vilnies” redakto
riaus, drg. H. Jagmino svarbios pra
kalbos. M. Valentu. (82-83)

GRAND RAPIDS, MICH.
MANNERHEIM LINE, kalbiniuo

se paveiksluose pirmu kartu mūsų 
kolonijoj, tai Sovietų Judis, iš Ka
ro Sovietų su Finais 1939-40 m. Ver
ta kiekvienam matyti. Antradienį, 
8 d. balandžio, Civic Auditorium, 
Black Silver Hali. Pirmas rodymas 
prasidės 7 v. v., antras 9 v.v. Pa
rūpino IWO. įžanga 35c. (82-83)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 9 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų aptarti. V. 
K. Sheralis, Sekr. (82-83)

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

keli lietuviai. Patartina tiems 
lietuviams nesibičiuliauti su 
darbininkų išdavikais. Jokia

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
j Telefonas: Humboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

L---------------- -—.— 

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagclbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y. ‘

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name • •
4^ GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtu ir žaliu.

'Gyvenimo Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA

(LEVANDAUSKAS)
337 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

Knyga iš arti 300 puslapių, kaina $1.00, užsirašantiems 
dabar, o vėliaus bus brangesnė.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: 
Laidojimų istorija, papročiai, apeigos, šermenų kainos, 
testamentai, advokatai, teismai ir kiti žinotini smulkūs 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, che
mikalai, taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, 
deginimai ir tt.

Sužinokite tą ko pirmiau nežinojote, o svarbiausiai 
tai kam priklauso mirusio turtas. Pinigus, perlaidas ar 
čekius, siųskite aukščiau paduotu antrašu.

SKELBK1TES “LAISVĖJE”

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phono 
EVergrccn 4-6971

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

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night

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

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

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

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

Sun. all day and night.

Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Yra Skaniausi

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

keptuve

URIOR LABEL

yra 
unijinė

THE BAKERS’

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

Siunčiamo duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svori ir kainas.

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



426 South 5th Street
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties.
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Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą. Prašykite 
žalios trading stampos.

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

dar buvo

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Aven.

BROOKLYN, N. Y.
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

Lankėsi “Laisvėje”

Padaryta planas naujai $1,- 
250,000 mokyklai prie Lafa
yette ir Throop Avės., kuri 
pavaduos senąsias Nos. 25 
79 mokyklas.

PAJIEŠKOJIMAI 
PAJIEŠKOJIMAI

Aš, Eva Morkūnienė, pajieškau 
Justino Morkūno. Jeigu kas žinote 
kur jis randasi, meldžiu pranešti 
man, už ką būsiu labai dėkinga. Tu
riu labai svarbų reikalą jam praneš
ti. Eva Morkūnienė, 1309 W. Mar
ket St., Aberdeen, Wash. (71-81)

Didžiojo New Yorko 
Apylinkei

Literatūros Draugijos 2-ro 
Apskričio metinis piknikas 
įvyks birželio (June) 22 d., 
1941, Old Cider Mill Grove, 
Union, N. J. Prašome kitų or
ganizacijų tą dieną nieko ne
rengti ir kviečiame dalyvauti 
Apskričio parengime.

Komit.

Daug Jaunimo Atvyko Į 
Liaudies Suvažiavimą
Amerikos jaunimas šiandien 

žymią rolę vaidina visame. 
Tačiau ypatingai didelis jau
nimo susidomėjimas kova už 
taiką. Atvykstančiose iš visos 
šalies delegacijose į Ameri
kos Liaudies Suvažiavimą vi
sose daug jaunimo.

Lietuvių organizacijų dele
gacijose irgi daug jaunimo. 
Chicagiečių delegacijoj iš 12- 
kos—didžiuma jauni žmonės. 
Tokia maždaug sudėtis ir kitų 
delegacijų. Kur tik rimtai pa
statyta liaudies judėjimas, iš 
ten atsiųsta ir jaunų delegatų.

Pereitą penktadienį, apart 
chicagiečių, jau buvo atvyku
si Minersvillės delegacija, ku
rioj radosi ir senas veikėjas 
J. Ramanauskas. Kitos dele
gacijos, iš arčiau, suvažiavo 
šeštadienio rytą.

Pereitą trečiadienį lankėsi 
“Laisvėje” greatneckiečiai B. 
Beeis ir Ig. Urbonas. Drg. Be
eis sakėsi Floridoj savo skau
damą ranką gerokai sutvirti
nęs, tačiau dar ne visai sugy- 
dęs, dar vis važinėjąs į New 
Yorką rankos gydymo reika
lais. Urbonas atvažiavęs pas 
savo gerą draugą Ch. Degutį 
prašyti talkos. Urbonui su
skaudo akis ir ant jos padary
ta operacijukė, tad su skau-j 
dama akimi dirbti skutėjui ne
įmanoma.

Abiem veikėjams linkime 
greitai ir drūtai pasveikti.

Kerštu Kovoti Nesėkminga

Plrmadien., Balandžio 7,

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

A

t

John Markehon, 25 m., pa
siųstas į Elmira daboklę kal
tinimu, kad jis pereitoj kūčioj 
padegęs savo samdytojo namų 
skiepą, 225 Bedford Ave. Jis 
buvęs pritrūkęs kantrybės, 
kad šeimininkas už jo “sun
kaus darbo 13 valandų per 
dieną” duodavęs tik kambarėlį 
ir $20 per mėnesį, norėjęs jam 
atkeršyti.

Aido Choro
METINIS 

KONCERTAS 
įvyks sekmadienį

Balandžio 20 April

ft'

NEW NATIONAL HAIL 
261-67 Driggs Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 5;3O vai. vakaro

Bus Puiki Meninė Programa
Apart lietuviškų talentų, da
lyvaus ir žymus dainininkas 
Mordecai Bauman. Prieš 
keletą metų jis dainavo lie

tuviškai audiencijai.
Prašome nepamiršti viršminėtos 

dienos, dalyvaukite Aido Koncer
te. Aidas niekuomet neatsisako 
palinksmint lietuvišką visuomenę 
su savo dainomis, todėl iki pasi- 
patymo Koncerte!

Pabaltes Kultūrine Taryba 
Ruošia Dailės Parodą

Pradedant šiuo šeštadieniu, 
balandžio 5-ta, atsidaro 
baltės tautų dailės kūrinių 
rodą — Baltic - American 
Exhibition,—kuri tęsis iki 
gūžės 5-tos.

Parodon išstatoma geriau
sieji Amerikoj gyvenančių 
suomių, lietuvių, estų ir latvių 
dailės kūriniai; siuviniai, mez
giniai, drožiniai, fotografijos, 
visokio darbo piešiniai, pinti
nės, skulptūros ir 1.1.

Parinkt geriausiems kūri
niams išrinkta “džiūrė” po 
vieną nuo visų tarybą suda-

rančių grupių. Nuo lietuvių 
įeina Ignas Banasavičius, estų 
— George Sepp, latvių—V. 
Austritz, suomių—E. Wirta. 
Tarybai atstovauti artistas- 
sprendėjas bus paskirtas arti
moje ateityje.

Paroda bus Estų Kliubo pa
talpose, 2061 Lexington Ave..

Visu parodos laikotarpiu 
veik kas šeštadienis ir sekma
dienis bus įvairių grupių pil
domos programos. Lietuvių 
menininkai pildys programą 
gegužės 3-čios vakarą.

Miesto Tarybininkai 
Myli Savo Vietą

Miesto Taryboj pereitą an
tradienį buvo pusėtinai erge
lio klausimu griauti ar ne
griauti 2nd Avenue “EI.” Tam 
priešinosi Queens ir vienas 
Bronx tarybininkai. Pagaliavs 
15 balsų prieš 5 sutikta griau
ti. Daug greičiau praėjo re
zoliucija reikalauti, kad J. V. 
valdžia duotų visokeriopą pa
ramą Airijai, nežiūrint bloka
dos.

Tačiau už vis rūpestingesni 
ir greiti jie pasidarė, kada at
ėjo klausimas amžino pasilai- 
kymo taryboje, ko niekas ne
gali užtikrinti leidus 
piliečiams lygiomis 
kandidatuoti ir rinkti, 
jokio vargo priimta
duota komisijai Queens repu- 
blikono Christensen bilius, rei
kalaujantis neleist kandida- 
tuot į tarybą asmenims kal
bantiems už “nuvertimą” ar 
“pakeitimą” valdžios ar už 
“proletariato diktatūrą,” rei
kalaujant iš kiekvieno nomi
nalo pasirašyt tokiu nesant.

Nesidrovi Pasisakyt, kad 
Nesupranta

Aną rytą susitinku tautinin
kų kliubo narį poną N.N., ku
ris man gana gerai pažįsta
mas, ir gražiai lietuviškai pa
sveikinu :

—Labas rytas, ponas N.N.!
—Aš rusiškai nesuprantu,— 

atsako ponas N.N.
—Tai kam gi, ponas, reikė

tų tau girtis tuo, ko nesupran
ti ? Aš irgi daug dalykų nesu
prantu, bet niekam apie tai 
nesigiriu, o tai slepiu.

Aš žinojau, kad kai kurie 
tautininkų kliubo nariai yra 
kiek “kuktelėję”, bet tik tą 
rytą sužinojau, kad mano pa
žįstamas pradėjo net didžiuo
tis savo durnumu!

Anonimas.

Trys Tonai Svorio 97 m. 
Seniui Tik Baika

mSteve A. Dutton, 97 
teisme įkaitintas išnešęs iš ša- 
pos, 97 Imlay St., popieros 
pjovimui mašiną sveriančią 
tris tonus. Senukas nei nesi
gynė, jis tik sakė, kad ta ma
šina buvo jo. Jis seniau lai
kęs šapą ir prieš 4 metus iš
eidamas mašiną palikęs. Da
bar jis tą atsiminęs ir pamis- 
linęs, jog mašina ko nors ver
ta, atsiėmęs.

Perspėjo Viešbučius dėl 
Diskriminavimo Negrų

Amerikos Taikos Mobiliza
cija pasiuntė specialį laišką 
viešbučių savininkų organiza
cijai, kuriame pareiškė viltį, 
kad viešbučių savininkai tūks
tančius delegatų, suvažiavu
sių į Amerikos Liaudies Mitin
gą, priims be diskriminacijos.

Priežastį tokiam laiškui da
vęs tas, kad tūli viešbučiai 
parodę nusistatymą nepriimti 
negrų delegatų. Dėlto Ameri
kos Taikos Mobilizacijos se
kretorius Frederick V. Field 
pažymėjo laiške ir New Yorko 
įstatymus, kurie draudžia dis
kriminuoti, ir kad prasikaltę 
gali būti baudžiami.

Sovietų Muzikos Vakaras 
Carnegie Hall

Paul Robeson, Benny Good
man ir Vytautas Bacevičius 
duos Sovietų Sąjungos muzikų 
kūrinių koncertą balandžio 
29-tos vakarą didžiojoj Carne
gie Hali. Koncertą rengia 
Amerikos Rusijos Institutas.

žymusis baritonas Paul Ro
beson dainuos senos ir naujos 
Rusijos liaudies dainas; Ben
ny Goodmanas ir jo Sekstetas 
grieš Prokofievo “Overture 
žydiškomis Temomis,” o Vy
tautas Bacevičius, lietuvių pia- 
nistas-kompozitorius skambins 
rusų ir kitų tarybinių tautų 
muzikų kompozicijas.

Veikalų^ kritikai labai ge
tai atsiliepia apie Paul Green 
ir Richard Wright pagamintą 
dramą iš Wright noveles, pa
ruoštą’ scenai per Orson 
Welles, pirmu kartu suvaidin
tą kovo 24-tą, St. James Te-

Valley Stream, L. L, sušumi- 
jus mašina užšoko ant šaligat
vio, pralindo pro dviejų stul
pų tarpą, tačiau susiprato, kur 
sustot — įvažiavo į vaistinę. 
Vairuotojui ji buvo tikrai rei
kalinga.

Taikos Suvažiavimas Šaukė už Taiką ir 
Laisvę Liaudžiai

Amerikos Liaudies Suvažia
vimo deelgatai, susirinkę į 
Mecca Temple, New Yorke, 
balandžio 5-tą, šturmingais 
aplodismentais sveikino kuni
go John A. Thompson pareiš
kimą, jog nei nazių, nei Chur
ch ill’io, nei Wall Stryto taika, 
bet tik liaudies taika gali bai
gti šį imperialistinį karą.

Kovingasis kunigas, Ameri
kos Taikos Mobilizacijos pir
mininkas, savo įspūdingoj ir 
karo rengėjus ironiškai svili- 
pančioj kalboj suvažiavimo 
atidaryme užtikrino delega
tams, jog yra galima atsteigti 
taika be užkariautojų ir 
karo kontribucijų, tačiau 
kia taika bus atsiekta 
liaudies pastangomis.

“Bet,” perspėjo toliau kun. 
Thompsonas, “mes privalome 
tame būti realistais. Sakysime 
mes negalime tokios taikos 
gauti per metus, gal ir pen- 
kius. Tačiau mes galime būda
vot! jai būtiniausius pradus. 
Ir arba mes padarysime da
bar arba mes visai pavėluosi
me į taikos vežimą.”

Audringiausiais sveikini
mais buvo sutikti Allis-Chal- 
mers ir Fordo streikierių at
stovai, kurie trumpuose svei
kinimuose aiškiausiai parodė 
delegatams, jog karas už tik
rą demokratiją ir liaudies tai
ką už vis svarbiausia kariauti 
čia pat namie, savo mieste, 
savo užkiemyje.

Suvažiavime taip pat kal
bėjo Michigano senatorius 
Stanley Nowak, kuris sykiu 
yra ir Fordo darbininkų orga
nizavimo komiteto narys.

Lietus Neleido Turėti 
Masinio Mitingo

Nežiūrint per visį dieną py
lusio lietaus, į Triboro Stadiu- 
mą buvo suvažiavę apie 4,000 
delegatų ir svečių, tačiau pa
stoviniavus ir nesulaukiant lie
taus pertraukos, mitingas at
šaukta. Sugrįžus, Mecca 
Temple atlaikyta įžanginė su
važiavimo sesija, bet jau tik 
vienų delegatų, kadangi, ir 
delegatai vos sutilpo, svečiams 
nebuvo vietos.

Vakarinės sesijos įvyko at
skiromis konferencijomis: še
šios konferencijos buvo vien 
unijų, viena farmerių, kita
a

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt. Puikus steičius su naujausiai? 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
n-

Pirkite ir Taupykite ant Grand Stryto
NUO UNION IK! BUSHWICK AVĖS., BROOKLYNE

REIKALAUKITE

negrų,, trečia moterų, vartoto
jų ir kitos įvairios. Jose ap
tarta kova už taiką iš atžvil
gio į svarbiausius tų, grupių 
reikalus ir visose pateikta 
konkrečių sumanymų ir rezo
liucijų.

Delegacijos į Washington^

Suvažiavimo pirmu žingsniu 
bus delegacija į Washingtona, 
kuri lankysis pas valstijų kon- 
gresmanus ir senatorius, taip
gi žymius valdininkus, reika
laujant išlaikyti Ameriką nuo 
ėjimo toliau į karą.

Suvažiavime dalyvauja apie 
3,500 delegatų iš virš 40 val
stijų. šeštadienio vakarą de
legatai vis dar registravosi, o 
iš kitur delegatų 
laukiama.

Randasi keletą 
.lietuvių delegatų.

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

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 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

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

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

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

.d®

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y,

stai 
adfesas.

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

visados bus patenkinti.

Turime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

Geresnės Prekės
Geras Patarnavimas
žmoniškos Kainos

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys,

Tėmykite 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.

Meninės Dalies Progra 
mos Seks Šokiai

Prie Puikios Orkestro*.

Bilietai: Rezervuoti 75c. Nerezer
vuoti 50c. Užkviečia AIDAS.

Šis kuponas 
duoda teisę 
gaut $1.00 
stumpomis 
su kiekvienu 
pirkiniu už 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 14, 1941

Bedarbė Jaunuolė Bandė 
Nusižudyti

Margaretta Pinero, 23 m., 
nuvežta Beth David ligoninėn 
po nušokiYno priešais ateinan
tį požeminį traukinį. Mergina 
graži ir kol kas dar gražiai 
apsirengus, sakėsi -negalinti 
gauti darbo ir dėl to nenorin
ti ilgiau gyventi. Tačiau ma
noma, kad ji gyvensianti, nes 
tik sutrenkta, traukinys jos 
neužvažiavo, tik nustūmė po 
traukiniu.

v

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tek Evergreen 8-7179

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių KrautuvėseM. PETRAITIENE IR SūNAI

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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