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kis, kad darbo sekretorė pa
nelė Perkins turi rezignuo
ti. Konvencija aiškiai remia 
Roosevelto administracijos 
vedamą karo politiką.

Kalbėjo Anglijos kapitalo 
atstovas Sir Campbell. Jis 
pareiškė, kad Anglija karą 
laimės, kad su pabaiga šių 
metų Anglija iškils į viršų, 
o Vokietija nusmuks žemyn.
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London.
laįviai smarkiai bombarda 
vo Anglijos pietrytinę dalį.

SAKO UŽ TRAUKIMĄ AMERIKOS 
Į EUROPOS KARĄ

Washington
sias Teismas išsprendė svar
bią bylą, kuri liečia juodvei- 
džių teises geležinkelių 
traukiniuose. Jisai patvar
kė, kad geležinkelių kompa
nijos turi parūpinti važiuo
jantiems juodveidžiams vi
sus tokius pat patogumus, 
kokius turi baltveidžiai.
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Salisbury, Anglija. — Čio
nai atgabenamos iš Ameri
kos gatavai padarytos dalys 
ligoninės, kurios negalės 
sugriauti bombos, ant jos 
mestos iš orlaivių.

London. — Bal. 28 dieną 
anglų orlaiviai nulėkė giliai 
Vokietijon ir smarkiai bom- 
bąrdavo industrijas. Oriais 
viai pasiekė ir apdaužė Co
logne ir Emdeną.

. Bombay, Indija. — Bal. 
28 dieną policija apšaudė 
religinius “sukilėlius.” Su
žeista dešimt žmonių.

Sugrąžino 27 Darbiniu 
kus Darban

New York. — Motor Ve
hicle komisionierius Mealey 
praneša, kad neužilgo visi 
New Yorko valstijos trokai 
turės būti suregistruoti Ka
ro Departmente. Tokių tro- 
kų šioje valstijoje yra apie 
335,000.

Albany, N. Y
New Yorko valstijoje y rd 
u ž s i registravusių 326,0Q0 
darbininkų, kurie nori gau
ti darbus įvairiose apsigyni
mo industrijose.

Sidney, Australija. — 
Pranešama, kad tūkstančiai 
australijiečių, kurie buvo 
pasiųsti Graikijon kariauti 
su vokiečiais ir italais, pa
sekmingai apleidžia Graiki
ją. Jiems ant kulnų lipa vo
kiečiai.

Budapest. — Ir Vengrija 
prisidėjo prie sumušimo Ju
goslavijos. Mūšiuose jinai 
netekus 724 kareivių užmuš
tais.

Chicagos kunigų “Draugas” 
žymiai “pasitaisė,” kai prie jo 
stojo dirbti iš Lietuvos atbėgęs 
kunigas Prunskis. Deja, pasi
taisė blogojon pusėn. Papras
tas, plikas melas virto “Drau
go” kasdienine malda, nors, tie
sa, nė pirmiau su teisybe jis ne 
kažin kaip sugyvendavo.

Baltimore, Md. — Glenn 
L. Martin Aircraft korpora
cija buvo išmetus iš darbo 
27 darbininkus. Tuojau kiti 
darbininkai, organizuoti į 
Automobilistų Uniją, už 
juos užstojo ir privertė bo
sus sugrąžinti atgal darbi
ninkus į darbą.

Vichy, Franci j a 
cijos neokupuotoje dalyje 
yra apie 550,000 pabėgėlių. 
Daugumoje jie yra pabėgė
liai iš tų vietų, .kurias užė
mė vokiečiai.

London. — Universitetų 
Darbo Federacija, kuri at
stovauja skaitlingas grupes 
studentų, išleido manifestą 
dėl Pirmosios Gegužės. Stu
dentai ragina žmones kovoti 
prieš imperializmą, už taiką 
ir tarptautinį solidarumą 
visam pasaulyje. Manifestas 
sveikina revoliucinius stu
dentų judėjimus Vokietijoje 
ir Vokietijos užgrobtuose 
kraštuose.

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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Stockholm, Švedija. — 
Švedijos Komunistų Parti
jos organas išspausdino Vo
kietijos komunistų manifes
tą reikale karo ir hitleriz- 
mo. Manifeste griežtai pa
smerkiami Hitlerio žygiai 
Jugoslavijoje ir visas jo ve
damas imperialistinis karas.

Manifestas šaukia Vokie
tijos liaudį sukilti prieš hit- 
lerizmą ir sykį ant visados 
padaryti galą nazių diktatū
rai.

Berlin. — Vokietijos ar
mija mažai beturinti darbo 
Graikijoje. Anglai beveik 
jau visi esą pabėgę. Dar likę 
tiktai atskiri būriai, kuriuos 
vokiečiai baigia “iššluoti.”

Australijiečiai Išsikrausto 
Iš Graikijos

Plieno Unija Laimėjo 
Darbininkams 
$115,000,000

Šis prikaišiojimas Sovietų 
Sąjungai kokių ten slaptų, pik
tų tikslų nieko gero nedavė 
Amerikai pirmiau, negalės duo
ti ir ateityje. Ko reikia, tai 
griežtai naujos Amerikos orien
tacijos linkui socializmo 
Reikia

įsikalbinėja ligą.
Gegužės Pirmoji Šiemet.
Pamatykite Parodą.
Lietuviai Laukia Karo Galo, 
Mažiau Reikėtų Kreizavoti. 
Plūdikas iš Lietuvos.

Rašo A. Bimba

Ir prezidentui Rooseveltui 
nepatiko Sovietų Sąjungos ne
puolimo sutartis su Japonija. 
Ta sutartis esanti nukreipta 
prieš Ameriką ir Angliją.

Pittsburgh, Pa. — Tiktai 
dėkui plieno darbininkų 
unijai (Steel Workers Or
ganizing Committee), kad 
visos didžiosios plieno kom
panijos pakėlė savo darbi
ninkams algas ant 10 nuoš. 
Viso pakeltos algos padidins 
darbininkų įplaukas ant 
$115,000,000 per metus. Be 
unijos, be darbininkų kovin
gumo, šis algų pakėlimas 
būtų nebuvęs padarytas.

Liūdna, bet kovinga turės 
būti šių metų Pirmoji Gegužės. 
Liūdna todėl, kad pasaulis de
ga karo liepsna ir tūkstančiai 
darbo žmonių krinta kasdien.

O kovinga turės būt todėl, 
kad kaip tik šitoj krizio valan
doje reikia darbininkams išeit 
j gatves ir tarti galingą žodi 
pasaulio valdonams.

šiemet Amerikos gegužinės 
demonstracijos bus atkreiptos 
prieš karą. Vyriausias obalsis: 
Lai Amerika išsitraukia iš karo 
ir nesikiša į karą!

Washington, D. C. —
Vincent Melone, unijų va 
das, sako, kad Amerikos lai 
vai, perkelti po “Panama-;politiką,

Washington. — čia dabar 
eina Jungtinių Valstijų Pre
kybos Buto nacionalė kon- 

Norvegijos valdžia įsakė'vencija. Suvažiavo apie 1,- 
propagandos minis terijai 300 biznierių - milionierių. 
tuojau ištirti visus knygy-l Konvencijos raportuose ir 
nūs ir apvalyti juos nuo prakalbose reiškiamas dide- 
“nepageidaujamų” knygų.'lis džiaugsmas, kad biznis 
Nebus paliktos tokios kny-’visur atgijo, kad pelnai vi- 
gos, kurios neprielankios, sus pakilo.
fašizmui. i Konvencijoje iškeltas šū-

Betgi nieko panašaus nėra, 
ši sutartis nėra atkreipta prieš 
nieką. Ji yra atkreipta prieš 
karą. Sovietų Sąjunga nenori 
dalyvauti šiame kare, nes jis 
yra imperialistų padaras.

Berlin. — Nazių valdžia 
sako, kad ant Graikijos 
sostinės Athenų “išdidžiai” 
plevėsuoja svastika šalia 
graikų vėliavos. Taipgi sa
ko, kad užimant Athenus, 
nebuvo numesta ant miesto 
nei viena bomba ir todėl 
miestas esąs išlikęs čielybė-

Washington. — Aukščiau
sias Teismas patvarkė, kad 
Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba turi teisę priverst 
darbdavius pildyti jos pat
varkymus. Buvo klausimas, 
ar Taryba turi galią pri
verst darbdavius sugrąžint? 
į darbą unijistus. Teismas 

i patvarkė, kad turi tą teisę 
ir darbdaviai turi pasiduoti.

Šis Aukščiausio Teismo 
sprendimas skaitomas ne
mažu darbininkų laimėjimu, unijos visa ’ 
Mat, praeityje daugelį tokių'nuoširdi ir kovinga 
Nacionalio Darbo Santykių 
Tarybos patvarkymų darb 
daviai atmesdavo, jų nepil
dydavo.

merikos ir Tarybų Sąjun- siamos iki susitaikymo, 
gos... Už liaudies valdžią 
Už socialistinę Ameriką

Dover, Anglija. — Bal. 
29 d. ištisas penkias vai. ėjo 
Smarkūs mūšiai ore ant 
Anglijos Kanalo tarp vokie
čių ir anglų orlaivių. Mū
šyje dalyvavo daugiau kaip 
šimtas nazių orlaivių. Tik 
keli iš jų prasimušė per 
anglų orlaivius ir bombar
davo Anglijos miestus.

__ ......................  Washington. — Pagaliau 
“Stiprinkite darbo unijas. I minkštosios anglies kasyk- 

šimtu procentu turi būt su- los atsidarys ir 400,000 mai- 
organizuoti Fordo fabrikai, nierių sugris i darbą. Pieti- 
plieno fabrikai ir tt. Už nių valstijų savininkai priė- 
darbo unijų vienybę. Už mė Roosevelto pasiūlymą, 
darbo partiją. Prieš ateivių kad kasyklos pradėtų dirb- 
persekiojimą... Už drau- ti, o kad derybos dėl algų

Netiesa, kad žmogus gyvena 
ir mokinasi. Gal kai kurie ir 
mokinasi, bet daugybė pamirš
ta ir tai, ką buvo išmokę.

Argi ne faktas yra, kad 
didesnė krūva metų gula 
Amerikos lietuvių pečių, 
plačiau šakojasi girtuokliavi
mas? Ir pikta ir sarmata žiūrė
ti į amžiaus baigiamą palaužti 
lietuvį, kuris iš vieno matb du, 
užsipylęs skerečidjasi.

O tokių turime daug, užeisi 
jų visur — nebeliuosi nei su
sirinkimai, nei parengimai. Gy
venimo žvakė deginama iš abie
jų galų.

C.I.O. United Electric Ra
dio and Machine Workers 
of America pasirašė naują 
sutartį su General Electric 
kompanija. Tai sutartis, ku
ri parodo* darbininkų ir uni
jos tikrai didelį laimėjimą.

Kompanija ne tik sutiko 
pripažinti uniją visose savo 
dirbtuvėse, bet ir pakelia 
visiems darbininkams algas 
ant 10 nuošimčių. Algų pa
kėlimas įėjo galįon nuo ba
landžio 17 dienos.

Ši sutartis paliečia nuo 
70 iki 80 tūkstančių darbi
ninkų. CJ.O. unijos vardas 
labai pakilo.

Reikia pridėti, kad šios 
vadovybė yra

Roma. — Italijos ginkluo
tos spėkos užgrobė strate
gišką graikų salą Corfu, 
taipgi uostą Preveza ant 
Arta įlankos. Iš čia italai 
galės mušti anglus.

Karo paliestoje Europoj,1 kad dalyvavimas žudynėj 
aišku, šiemet gegužinės de- yra neišvengiamas.” 
monstracijos bus labai 
siaurintos, daugumoje kraš- tiesa, kad karo išvengti ne 
tų turės būti nelegališkos. begalima

Gegužės skaitoma sitraukti iš šio karo ir ne
dalyvauti jame,” sako dek
laracija. “Amerikos žmonės 
gali laimėti kovą už taiką.

' Bet to atsiekimui, Amerikos 
darbininkai turi griežtai at
sistoti prieš karą. Darbinin- 

!kų judėjimas turi sutrauky
ti visus ryšius, kurie veda 
prie rėmimo imperialistinio 

ikaro, sutraukyti visus ry
šius su visais imperialistais, 
'su Rooseveltais, su Hoove- 
riais, su Lindberghais ir tt. 
Jis turi atsiekti klasinę vie
nybę ir apvienyti Amerikos 

Ižmones aplinkui viename 
Kaip plačiai gegužine bus galingame taikos fronte.” 

atžymėta Jungtinėse Valsti-' 
jose, parodys masinės de
monstracijos ir susirinki
mai. Pasiruošimas prie Ge
gužinės paminėjimo praves
tas labai plačiai. Didžiausia 
iš visų demonstracija, kaip 
ir paprastai, žada būti New 
Yorko mieste, kur, pagal 
planus, dalyvaus keli šimtai 
tūkstančių darbininkų h* 
šiaip žmonių.

Ryšyje su Gegužine, K. P. 
nacionalis komitetas išleido 
ir paskelbė į žmones dekla
raciją, kurioje plačiai kalba
ma apie dabartinį karą Eu
ropoje ir apie Amerikos si
tuaciją. ryšyje su karu.

“Amerikos darbininkai ri
kiuoja savo eiles Pirmajai 
Gegužės šiemet, kai pasaulis 
dega karo liepsna, o tuo tar
pu mūsų šalis yra galva
trūkčiais grūdama į katas
trofą,” skaitom deklaracijoj. 
“Tiktai šeši mėnesiai tam 
atgal prezidentas pakartojo 
savo rinkimų pažadėjimą 
Amerikos žmonėms nepri
leisti šios šalies prie karo. 
Šiandien visi šitie pažadai 
pavirtę į apgavystes.” 

Toliau sakoma: 
“Antrasis imperialistinis 

karas jau tapo pasauliniu 
imperialistiniu karu. Tauta 
paskui tautą, kontinentas 
paskui kontinentą įtraukia
ma į pasiutusią skerdynę 
už imperialistinius intere
sus. Tiktai Tarybų Sąjunga, 
per savo socialistinę kūrybą 
ir tvirtą, nuosaikią taikos 

ne tik neprileidžia 
nian” "vėliava/patenka Ja-'karo prie savo rubežių, bet 

dar parodo taikos kelią vi
siems žmonėms.

“Roosevelto administraci
ja apgavo žmones, kai jis 
nudavė, kad būk esą galima 
Jungtinėms Valstijoms pri
tarti vienai pusei šiame ka
re, bet išvengti įsitraukimo 
į karą. Šiandien mūsų šalis 
jau labai giliai įsi vėlus į ka
rą, yra vedama į patį centrą 
šios antros pasaulinės impe
rialistinės skerdynės.

“Roosevelto administraci
ja apgavo žmones, kuomet 
jinai nudavė, kad kiekvie
nas jos žygis į karą esąs žy
gis už taiką. Šiandien jinai 
nori įtikinti žmones, kad iš
sisukimo iš karo nebeliko,

I Toliau deklaracija nuro
do, kad “organizuotų darbi
ninkų masė, kaip C.I.O., 
taip Amerikos Darbo Fede
racijoje, taip Geležinkeliečių 
Brolijoje, yra griežtai nusi
teikus prieš karą. Jie žino, 
kad abiejose šio karo pusėse 
glūdi bankierių karas už 
pelnus ir už pasaulinę impe
riją.” Šaukiami darbininkai 
atmesti ir pasmerkti tokius 
vadus, kaip Green, Woll, 
Hillman, Dubinskis, Tho
mas, ir kiti, kurie padeda 
Amerikos k a p i t a listams 
traukti šį kraštą į karą.

Manifeste taipgi nurodo
ma, kad “1941 metų Pirmo
ji Gegužės mato darbininkų 
judėjimą tvirtesnį ir sąmo- 
ningesnį.” Šiemet Amerikos 
darbininkų judėjimas pra
deda. užmegsti tampresnius 
draugiškumo ryšius su 
“darbininkais, kurie dar
buojasi už liaudies valdžią 
ir liaudies taiką Anglijoje ir 
Vokietijoje ir kitose šaly
se.” Ir ne vien tik darbinin
kų judėjimas griežčiau sto
ja už taiką, bet ir abelnai 
Amerikos liaudis.

Deklaracijoje kviečiamos 
masės reikalauti išlaisvini
mo Earl Browderio iš kalė
jimo.

Prieš Ąmerikos darbinin
kus tebestovi klausimas ap- 
vienijimo savo eilių.

Deklaracija atsišaukia:
“Amerikos d a r bininkai, 

Taimeriai, jaunimas, darbo 
moterys, b a 11 v eidžiai ir 
j u o d veidžiai: Suglauskite 
savo eiles Pirmoje Gegužes. 
Kaip jūsų, taip ir visos tau
tos likimas randasi jūsų 
rankose.
' “Bankieriai atnešė žmo
nėms vargą ir priespaudą; 
jūs turite atnešti saugumą 
ir laisvę. Imperialistai su
rengė karą; me§, žmonės, 
turime atsteigti taiką.”

Šiai Gegužinei deklaracija 
siūlo ir sekamus obalsius:

“Išeikite iš šio imperialis
tinio karo ir nesikiškite į 
karą. Neturi būti konvojaus 
nei Amerikos armijos siun
timo Europon. Jankės ne
ateina. Paleiskite Anglijos- 
Amerikos karinę sąjungą. 
Už liaudies taiką be aneksi-

Mexico City. — Lower 
California srityje bal. 28 
dieną buvo pusėtinai smar- 

Aš pradedu manyti, kad ku- kus žemės drebėjimas, bet 
nigai pasižymi plūdimu todėl, nuostolių nepadarė, 
kad jie prisiklauso nuo žmonių 
visokių keiksmų per išpažintis. 
Tie davatkų bliuznijimai tampa 
kunigo prigimtimi. Ir kur tik 
sų plunksna pasirodys kunigas, 
sudiev padorumui ir žmonišku
mui.

jų ir kontribucijų. Prieš 
Jungtinių Valstijų militari
zavimą po skraiste šalies 
apgynimo.”

Ir toliau: “Tegul Wall 
Strytas moka karo kaštus. 
Ginkite Amerikos gyvenimo 
lygį. Kovokite prieš aukštas 
kainas ir pelnagrobystę... 
Ginkite savo civilines teises 
— ginkite savo teisę strei
kuoti — atmuškite Vinson 
biliu...” *

Pirmoji 
oficialine švente tiktai Ta
rybų Sąjungoje.

Šiemet pirmu sykiu ir 
Lietuvoje Pirmoji Gegužės 
bus viešai apvaikščiota ir le- 
gališka tautos šventė. Pir
mu sykiu Lietuvos liaudis 
galės laisvai demonstruoti 
Kauno, Vilniaus i 
miestų gatvėmis.

Nazių užimtuose 
vergtuose kraštuose 
ninkai galės savo 
šventę atžymėti tiktai slap

Philadelphia, Pa. — Čio
nai eina American Federa
tion of Hosiery Workers 
(C.I.O.) unijos konvenciją. 
Atidarydamas k o n vencija 
unijos prez. McKeown pa
reiškė, kad mūsų šalis “ei
na linkui karo prieš žmonių 
valią” ir kad šis karas “nė
ra mūsų karas.” Jis sakė: v

“Tai nėra mūsų karas. 
Tai nėra karas už išgelbėji
mą Amerikos demokrati-

Visi žmonės laukia karo pa
baigos. Visi trokšta matyti 
kraujo liejimą ir civilizacijos 
naikinimą sulaikytą.

Bet lietuviai turi dar vieną 
priežastį ištroškusiai laukti ga
lo šiai baisiai skerdynei. Jie 
trokšta pamatyti savo išlaisvin
tą gimtinį kraštą

Daugelis, labai daugelis, 
Amerikos lietuvių dabar važiuo
tų aplankyti laisvą Lietuvą, 
jeigu karas nelaikytų užtveręs 
visus kelius.

Turėkime vilties, jog šis ka
ras neužilgo pasibaigs, jog So
vietų Sąjunga nebus įvelta į ka
rą ir Lietuva išliks nepaliesta. 
Tad daugelis iš mūsų važiuosi
me aplankyti savo žmones, savo 
gimtinį kraštą.

Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

žemes, 
kad tos dvi milžiniškos 
sugyvent ų k u od r a u gi š-

kiausia.
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Po Charchillo Kalbos
Anglijos ministerių pirmininkas Wins

ton Churchill ir vėl pasakė kalbą. Jis kal
bėjo ne vien Anglijos, bet ir Jungtinių 
Valstijų žmonių vardu. Jis nuolatos jun
gia Anglijos ir Jungt. Valstijų žmones. 
Churchill jaučiasi, kad jis gali kalbėti 
mūsų respublikos žmonių vardu, kuri, 
vadovaujama Jurgio Washingtono, per 
kovas išsilaisvino iš po Anglijos karališ
ko jungo.

Kalbant apie frontus, vėl tos senos pa
sakos: “Anglai buvo daug mažesniame 
skaičiuje, kaip priešai”... Arba: “Vo
kiečiai metė prieš Graikiją daug dides
nes karo jėgas, negu mūsų generalis šta
bas mane.” Jis pasakojo “arabiškas pasa
kas,” būk Hitleris puls Sovietų Sąjungą, 
paims Ukrainą, Kaukazo aliejaus šalti
nius, valdys Juodąsias ir gal Kaspijos Jū
ras. Matyti, kad Churchillui ir nemiegant 
vis dar sapnuojasi seni jb troškimai, ka
da jis kurstė, ragino, Hitlerį pulti So
vietų Sąjungą. Jis negali vis tą suprasti, 
kad jeigu tada, kada Hitlerį, Mussolinį ir 
Japoniją kurstė karan prieš Sovietų Są
jungą Anglija, Franci j a, Wall Strytas, 
žadėjo jam pagelbą Lenkija, Rumunija, 
Smetona, Latvija, Estija, Finija ir eilė 
kitų valstybių ir jeigu tada Hitlerio ko
jos sudrebėjo ir jis pasirašė su Sovietais 
sutartį, tai kaip jis dabar galės pulti So
vietus, kada jis yra kare su Anglija ir 
veik kare su Amerika?

Churchill numato, kad karas plėsis į 
Afriką ir Aziją. Jis numato, kad į jį bus 
įtraukta Ispanija ir jos Afrikos koloni
jos. Aziją minėdamas jis turi mintyje Ja
poniją. Jis deda viltį ant Amerikos. Jis 
atžymėjo, kaip daug Jungt. Valst. dabar 
duoda Anglijai ir kiek dar Rooseveltas 
yra pasirengęs duoti. Iš Churchillo kal
bos galima numatyti, kad karas dar dau
giau plėsis, kad Anglija rengiasi ilgam 
karui. Bet klausimas: kaip ilgai Anglijos 
liaudis galės panešti tą karo naštą, ku
rią ant jos pečių uždėjo Churchill ir kom
panija? Anglijos žmonės, kiek mums ži
noma, badaudami, kentėdami nuo orlai
vių atakų, sunkiai dirbdami, turi kitą 
nusistatymą, negu sotus ponas Churchill.

Du Roosevelto Pasižadėjimai
Prezidentas Rooseveltas, kada jis kan

didatavo į trečią terminą, tai savo kal
boj, sakytoj spalių 30 d., 1940 metais, pa
reiškė :

“Dar kartą aš kalbu į jus, tėvai ir mo
tinos, ir dar kartą duodu jums užtikrini
mą, ką aš esu sakęs pirma, tai ir vėl pa
kartoju, vėl ir vėl sakau, kad jūsų sūnai 
nebus siunčiami, nebus verčiami važiuo
ti į jokį užsieninį karą/’

Taip kalbėjo kandidatas į prezidentus. 
Rooseveltas daug kartų sakė kalbas, kad 
jis vengs karo, kad jis nesiųs Amerikos 
liaudies sūnus į karo zoną.

Bet kaip yra praktikoj, pačiame gyve
nime? Rooseveltas pažadėjo pilną ir vi
sapusę pagelbą Anglijai. Tais sumetimais 
jis paskelbė atviromis Raudonąsias Jūras 
Amerikos laivams, kurių vandenyse siau
čia karas. Tais sumetimais vedama agi
tacija už liuosnorius daktarus, lakūnus 
ir kitus specialistus Anglijai. Tais sume
timais įvedamas “patruliavimas” Atlan
to Vandenyne ant 1,000 mylių nuo Ame
rikos kraštų, pažadama pranešti Angli
jai apie bent kokį jos priešo laivų judesį, 
jėga apginti tavorinius laivus.

Reiškia, Rooseveltas davė du priešin
gus pažadėjimus. Vieną jis davė Ameri
kos liaudžiai, kad laikysis taikos,< kitą 
Anglijai, kad jai teiks pilniausią karo pa
gelbą. Praktikoj matome, kad preziden
tas laikosi pastarojo. Dviejų priešingų 
pažadėjimų negalima laikytis.

“P. M.” Parodė Savo Veidą
Pereitais metais New Yorke pasirodė 

dienraštis “P. M.”. Jis spausdinamas ant 
geros popieros, technikiniai apdirbamas 
ir nepriima jokių garsinimų.

“P. M.” dažnai užstodavo darbininkų 
unijas, keliais klausimais pasirodė neblo
gai. Daugelis statė klausimus: Iš kur jie 
ima pinigų? Kaip gali tokis laikraštis 
verstis be garsinimų, kada visi kapitalis
tų laikraščiai už garsinimus susirenka 
milionus? Kodėl tas milionierio leidžia
mas laikraštis dedasi “šalininkas” darbo 
unijų, priešfašistinis ir demokratinis?

Dabar jau paaiški pilniausiai, kas “P. 
M.” yra. Jis visas laikas smarkiai stojo 
už Anglijos valdonus. O dabar, kada 
Anglijai pasidarė prastai, tai “P. M.” iš
stojo atvirai, kad Jungtines Valstijas 
įtraukus karan už Angliją. Redakcijos 
straipsnyj šaukia: “Mūsų (Amerikos) 
Laikas Jau Atėjo!” Talpina įvairius pro
pagandinius paveikslus už Angliją. Ir ži
nodamas, kad Amerikos žmonės nenori 
karo, kad jie trokšta taikos, tai “P. M.” 
šaukia: “Gėda Jums!”

Agitacija už Karą
Turčių spauda atvirai pradėjo agitaci

ją ir propagandą už karą. Tam tikslui 
užsukta visa mašina. Per radio “komen
tatoriai”- kalba už karą. Judamų paveiks
lų prigaminta už karą. Bet Amerikos 
liaudis šalta, kietai nusiteikus prieš ka
rą. Tą jaučia viši karo šalininkai ir šau
kia: “Gėda!” Kiekvienas taikos šalinin
kas puolamas.

Užtenka priversti kelias citatas iš 
“New York Times” redakcinio straipsnio 
iš balandžio 25 dienos, kad matyti, kaip 
jie trokšta karo. Tas laikraštis uždėjo 
antgalvį: “Mes Turime Pasirinkti” ir ra
šo: “Mes esame drąsinę kitas tautas už- 
jūryj priešintis agresoriams... Mes da
rėme žingsnį po žingsnio, kas mus atve
dė prie to, kad įvesti konvojų... Angli
jos karas, tai mūsų karas. Anglijos mū
šis, tai mūsų mūšis, nes mes negalime 
leisti Anglijai pralaimėti...” Atviresnės 
propagandos už karą ja'u negali būti.

Jau Braška Imperija
Anglijos nepasisekimai Balkanuose ir 

Libijoj iššaukė didelį nepasitenkinimą 
Australijoj. Australijoj protestai ir kriti
ka pakilo aukštu volu. Protestuoja, kam 
Australijos valdžia išsiuntė armiją į Li
biją ir Balkanus, o pačią Australiją pali
ko beginklę, kada Japonija suka jos pu
sėn smūgius. Protestuoja prieš Angliją, 
kam ji visur kiša Australijos divizijas, 
kur tik yra didžiausias pavojus.

Tatai parodo Anglijos karališkos ka
rūnos siūbavimą. Būsimi Anglijos ne
pasisekimai iššauks dar didesnį sąjūdį 
Australijoj, Indijoj, Afrikoj, Kanadoj ir 
kitose Anglijos kolonijose. Tos kolonijos 
reikalaus sau laisvės, atsiskyrimo ir j ieš
kos jos nepriklausomybės.

Anglies Baronai ir Ją Gynėjai
Pietinių Valstijų anglies baronai atsi

sako išpildyti angliakasių unijos reikala
vimus. Atsisako net tuomet, kada šiauri
nių valstijų minkštosios anglies savinin
kai sutiko unijos reikalavimus priimti. 
Kaip jau buvo pas mus rašyta, anglia
kasių unijos reikalavimai buvo labai kuk
lūs, priimtini. Net ir padoresni Washing
tono valdovai pripažįsta, kad dėl anglia
kasių darban negrįžimo yra kalčiausi 
pietinių valstijų anglies kasyklų magna
tai.

Bet komercinė spauda rašo ką kitką. 
Ji kaltina ne anglies baronus, bet dar
bininkų uniją. Ji smerkia .John L. Lewis, 
UMWA unijos prezidentą. Ji prikiša 
mainieriams nelojalumą, nepatriotišku- 
mą.

Šlykštu net skaityti tūluose komerci
niuose laikraščiuose telpamus editorialus. 
Toji pati spauda, kuri taip šališkai, taip 
vienpusiškai puola organizuotus darbi
ninkus, kuri taip užtarau ja kapitalistus, 
yra viso mūsų krašto didžiausias priešas.

Po Jugoslavijos ir Graikijos
Mes vėl norime' atkreipti 

“Laisvės” skaitytojų atydą į 
tai, ką rašė turčių spauda 
ir jai pritarianti lietuviška 
ir ką mes rašėme “Laisvėj,” 
kaip tik prasidėjo Graikijos, 
Jugoslavijos, Vokietijos ir 
Italijos mūšiai.

Amerikinė turčių spauda 
gyrėsi, kad “Amerika išpro
vokavo Jugoslavijos pasi
priešinimą.” Ludwill Denny 
iš Washingtono rašė: “Bal
kanų karas padalins Vokie-

tijos jėgas į keturias gru
pes ... Jis reiškia Hitlerio 
galą.”

New Yorko dienraštis 
“Daily Mirror,” bal. 7 d. ra
šė : “Visi anti-fašistai džiau
giasi, kad Hitleris, pagaliau, 
užpuolė Jugoslaviją. Jie ma
no, kad Hitleris ten ras sa
vo Waterloo” — reiškia, ga-

Tokioj dvasioj rašė ir lie
tuviški laikraščiai, kaip tai: 
“Naujienos,” “Keleivis,”

ŠYPSENOS
PONO TARKOS RAPORTAžAS
Baigus darbo sunkią dieną 
Sėdžiu ir mąstau sau viena, 
Gal nors vakarui atėjus 
Pasilsėsiu. Vos suspėjus 
Šias gražias mintis praryti, 
Koks ledokas, vai brolyti, 
Kaip perkūnas trenkė durys, 
Įsirito štai storulis. 
—Prašom sėsti, pasilsėti. 
Jums, matyt, reik ir atvėsti. 
Kur lakstai taip, kur skubėjai? 
Iš kur atpūtė jus vėjai?
Kuom galiu jums patarnauti? 
Bet jis ėmė tuoj maldauti: 
—Kur tas jūsų Liežuvinskas? 
Tas poetas, menininkas?
Kurs “tautos vadus” aprašo, 
Kas jo prašo, ar neprašo. 
Duokit man jūs tą poetą, 
Ar nurodykit jo vietą: 
Kur gyvena, ką jis veikia? 
Man jo šiandien baisiai reikia. 
—Sėskt ponuli, nenervuokis. 
Ir gerai tu koncentruokis.
Aš esu jo sekretarka, 
Tik sakykit, pone Tarka, 
Ką jūs norit parašyti?
—Negaliu aš apsakyti, 
Kaip man baisiai širdį skauda,. 
Kad Jadvygą mūsų slaunią 
Baisios dvasios jau sekioja, 
Kur tik bando kelti koją.
Ar į prakalbas ji eina, 
Ar namie niūniuoja dainą, 
Visur dvasios ją sekioja, 
Kur tik bando kelti koją. 
Iš tos baimės karštį gavo, 
Ligoninėn nuvažiavo.
Štai, kaip viskas atsitiko, 
Ir kaip dvasios ją aptiko: 
Kaip ji buvo Lietuvoje, 
Ji linksmai, smagiai uliojo. 
Valdė Lietuvą “garbingai,” 
Ir gyveno sau turtingai. 
O Antano deržimordos 
Važinėjosi sau Forduos, 
Ir bizūnais, pacengočiais 
Jie padarė chamus sočiais. 
Kam bizūno neužteko, 
Tam švininė kulka teko.
Per tiek metų gražaus darbo 
Ji sukrovė plenty skarbo. 
Gėrė vyną ji raudoną* 
Ir nešiojo šilką ploną.
Taip gerai jai viskas sekės, 

* Ponai sukėsi kaip lapės.
Lankstėsi prieš ją mužikai, 
Kol atėjo bolševikai.
Kaip Jadvyga juos pamatė,— 
(Taip man ponas Tafka sakė)— 
Nešės, kaip devyni vejai, 
(Mūs šalelės “geradėjai”) 
Net į Dėdės Šamo žemę 
Ir čionai apsigyvenę.
Ateitis labai miglota, 
Erškėčiais keliai* nuklota.
Reikia baisiai sunkiai dirbti, 
Jei badu nenori mirti.
Reikia prakalbos sakyti, 
Nesmagumų daug matyti, 
Prieš mužiką nusilenkti, 
O tas jai pradėjo kenkti. 
Prakalbos, tai, sese, niekas, 
Bolševikai, kad juos svietas, 
Kožną žingsnį jos sekioja, 
Kur tik bando kelti koją. 
—Dėlei to jai nėr ko sirgti, 
Nei galvoti apie mirtį,— 
Aš tariau jam simpatingai., 
Ponas Tarka išgąstingai 
Ėmė dėstyt jos likimą: 
-—Aš žinau atsitikimą, ' 
Kurs įvyko prakalbose. 
Tas Jadvygą ir mūs Zosę 
Įbaugino, iki pado,J . 
Jos neteko ponsko žado.

mes
“Draugas,” “Vienybė.”

Kas liečia mus, tai 
“Laisvėj,” savo skaitytojam 
dalykus perstatėme taip, 
kaip yra, nepaisant mūsų 
didelės simpatijos Graikijai 
ir Jugoslavijai.

“Laisvėj,” bal. 8 dieną, 
įtalpinom redakcijos straip-

PLEČIASI/’ kuriame apibu
dinome, rašėme:

“Jugoslavija bus atkirsta 
nuo Graikijos ir ją laukia

ąįkiečiai 
alstiečiai),

—Tai sakyk, kas ten įvyko? 
Koks jas biesas ten ištiko? 
—Po Jadvygos prakalbėlių, 
Ant mažyčių popierėlių 
žmonės klausimus jai stato, 
O Jadvyga jiems atsako. 
Ant nelaimės koks mužikas 
(Gal ir tikras bolševikas), 
Klausimą raštu sustatė 
Ir Jadvygai jį pristatė, 
Ne ant prasto popieruko, 
Bet ant puikaus atviruko, 
Su paveikslai nužudytų 
(Jiems pagerbti atspausdytų): 
Kazio Giedrio ir Požėlos, 
Greifenbergerio ir Čiornio. 
Kai paveikslus ji pamatė, 
Tuoj akis stulpu pastatė. 
Jai akyse pasirodė, 
Kad šešėliai jąją grobė, 
Rankos josios kaklą smaugė, 
Ir balsai visokį staugė: 
“Bėk, Jadvyga, nuo estrados!” 
“Mirk, Jadvyga, iš sarmatos!” 
Tie balsai kas kart didėjo, 
Tartum audros siautė, ėjo. 
Ėmė ji visaip vaizduotis 
Ir karščiuotis ir nervuotis. 
Rodės jai, kad suvąįkiečiai 
(Žuvę streike tie valstiečiai) 
Atsikėlė ir maršuoja, • • 
Keršto dainą jai dainuoja. 
Paskui juos valstiečių masė 
Vėliavas raudonas nešė, 
Vis artyn, artyn jos ėjo... 
Baimės apimta drebėjo. 
Gal būt kritus iš to strioko, 
Jos pačios įsivaizduoto, 
Bet mužikas atsistojo 
Ir kaip levas suriaumojo: 
“Ei, Jadvyga, ponsko kraujo, 
Klausiu aš tavęs išnaujo, 
Kur padėjai atviruką 
Ir tą klausimą mažiuką?” 
O Jadvyga tupinėjo, 
Atsakyti nenorėjo.
Tas mužikas protestavo, 
Atsakyti reikalavo... 
Tad Jadvyga jam atsakė: 
“Koks ledokas čia sustatė 
Negramotną raštą tokį, 
Jei rašyt geriau nemoki, 
Paprašyk piliečio kito, 
Už save daugiau mokyto. 
Šitam raštui įskaityti 
Reiks gal kipšas pasamdyti.” 
Tas mužikas atsistojo 
Ir gražiai nusikvatojo: 
“Jei skaityt tu neišmokai, 
Kam tau šauktis tie ledokai? 
Aš čia pat esu ant vietos, 
Nors tos mano mintys kietos, 
Aš išaiškinsiu puikiausia, 
Paklausyk, ponia mieliausia... 
To mužiko įžeidimo 
Ponia pernešt nemėgino, 
Jos nervai užsiliepsnojo 
Ir širdis net plakt nustojo. 
Iš piktumo ji susirgo, 
Pajuodėjo kaip ta spirga. 
Tad Pittsburgho socialistas, 
Slaunųs vyras, specialistas, 
Ambulansą jai užsakė, - 
Į ligoninę pristatė.
Ir biias jos apmokėjo.. 
Du šimtus, berods, sudėjo, 
Kad greičiau tik ji pasveiktų, 
Raudonuosius, kad vėl keiktų. 
—■Baik, ponuli, baik, Tarkele, 
Jau įskaudo man rankelė, 

' Jau išdžiūvo rašalinė, 
Girgžda tavo barškalinė. 
Jis paklausė patarimo, 
Taręs žodį pagyrimo, 
Kepeliušą užsimovė, 
Pro duris ramiai išmovė. 
Viso labo, ponas Tarka.

Liežuvinsko Sekretarka.

liūdnas likimas. Graikijos 
padėtis taip pat katastrofiš
ka, nes ant jos puola ne 
vien Italijos fašistai iš Al
banijos, bet ir vokiečių ar
mija iš Bulgarijos. Mums 
atrodo, kad Anglija per
daug gyrėsi, perdaug šūka
vo, kad ji ten turi galingas 
jėgas. Mums atrodo, kad 
Graikijos ir Jugoslavijos 
padėtis labai panaši Į perei
tų metų Norvegijos, Holan- 
dijos bei Belgijos padėtį.

“Gaila Graikijos ir Jugo
slavijos žmonių! Jie įvelti į 
karą. Visų jų kraujas lie
jasi už imperialistų reika
lus. Prie to privedė jų ne
tikusios pardavingos val
džios. Visas Balkanų vals
tybes buvo galima išgelbėti 
iš imperialistinio karo. Ka
ro išvakarėse ir karo pra
džioje Sovietų Sąjunga siū
lė sudaryti Balkanų ir Juo
dųjų Jūrų valstybių apsigy
nimo sąjungą. Į ją būtų įė
jus Sovietų Sąjunga, Turki
ja, Bulgarija, Rumunija, 
Graikija ir Jugoslavija. Tai 
būtų buvusi galinga jėga. 
Niekas tada nebūtų išdrįsęs 
užpulti ant bet kurios Bal
kanų šalies, nes jos būtų sa
vo užnugary j turėję galin
giausią pasaulyj valstybę— 
Sovietų Sąjungą. Bet prie 
tos sutarties neprileido An
glija ir Franci j a, turėdamos 
įtaką į Graikijos, Jugoslavi
jos, Turkijos ir Rumunijos 
valdžias. Kaip matome, vi
sur Anglijos ir Francijos 
politika buvo netikus ii’ ža
linga.”

Ir prie to reikia pridėti ir 
Wall Stryto politiką. New 
Yorko “Times” balandžio 7 
d. redakcijos straipsnyj ra
šė pasididžiuodamas: “Mū
sų (Amerikos) ‘lease-lend’ 

' aktas... neišvengiamai iš
provokavo tokį griežtą Ju- 
gosląyijps pasipriešinimą... 
Prezidentas tuojau prižadė
jo pagelbą. Begradė (Jugo
slavijos sostinėj) Amerikos 
ministeris prižadėjo Jugo
slavijai visokią pagelbą.”

Dabar kiekvienas gali ma
tyti, kad “Laisvės” buvo tie
sa. Mes numatėme, kad An
glija neturi ten milžiniškų 
jėgų ir straipsnyje “Jugo
slavija, Graikija ir Karas,” 
balandžio 9 d., tarpe kitko 
rašėme: “šis karas yra im
perialistų karas... Abi pu
sės tik gražiomis frazėmis 
pridengia vilko apetitus. 
Anglijos tikslas—GRŪSTI Į 
KARĄ KIEKVIENĄ ŠALĮ 
IR ŠALELĘ. NEPAISANT, 
KAD JI BŪNA SUTRĖKŠ
TA. Ji mano, kad taip ilgiau 
išsisuks nuo Vokietijos fa
šistų smūgio ir susilauks 
pilnos pagelbos iš Jungtinių 
Valstijų.”

Ar gi neišspildė mūsų nu
rodymai? Pilniausiai! Tur
čiai rašė, kad Vokietijos ir 
Italijos fašistai susilauks 
galą Balkanų kalnuose. Mes 
sakėme, kad kalnai abie- 
joms pusėms kliudys, bet fa
šistai ras būdus juos įveik
ti. Jie garbino Jugoslavijos 
ir Graikijos karo jėgas. Mes 
tik apgailestavome, kad tos 
šalys virto Anglijos, Vokie
tijos ir Italijos imperialistų 
mūšio laukas ir ten kraujas 

. liejasi. Jie sake, kad Angli
ja turi Graikijoj 300,000 ar
miją. Mes gi sakėme, kad ji 
tik giriasi, o pasiuntė ma
žai. Dabar ir Churchill sa
ko, kad ten buvo tik Angli
jos “politinė demonstraci
ja,” kad anglai turėjo ma
žai jėgų. Aišku, kad tokios 
anglų jėgos buvo tik išvilio- 
jimas graikų ir jugoslavų į

Balkanuose karas pasibai
gė ne taip, kaip Wall Stry- 
to ir Anglijos karo “žino- 

(Tąsa ant 4 puslapio)



Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neskim apie tai savo kongresmanams!

tAISVfi
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Trečias įSnslapia __—i

Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink mus žmo
nių, kurie joms nepriklauso. įrašykime.

Moterų Mobilizacija 
Karui

Dabartiniu laiku visokie 
“patriotai” ir “patriotės” dar
buojasi parduoti karą mote
rims. Ar tai mojuodami vėlia
vą, ar atsiliepdami į jausmus, 
ar perstatydami karo roman
tiškumą, moterims įkalbinėja 
nesipriešinti ir priimti šią cuk
ruotą piliukę.

Dar prieš įvedimą verstinos 
militarės tarnybos mūsų ša
lies jaunuoliam, prezidentas 
Roosevelt pranašavo, kad gal 
reikės verstino darbo ir mo
terim. Jo populiarė žmona 
Eleanor neseniai pakartojo tą 
patį kalbėdama Women’s Cen
tennial Kongrese, N. Y. Ji 
taipgi paskelbė planą moterų 
m o b i 1 izacijos, užvadindama 
“namų frontu,” kur ragino 
moteris ruoštis karo darbuotei 
ir mokintis ispaniškai, nes tai 
bus geros “susiedijos” darbas. 
“Lotynų Amerika mums labai 
prie širdies.”

WPA pagelbininkė Flo
rence Kerr pranešė, kad ji 
patiekė planą, kuris šauks mi- 
lionus moterų lavintis “šalies 
apsigynimui.” Ji sako, reikės 
gerai padirbėti įvedimui tos 
programos. Pirmosiomis už
duotimis būsią suteikimas pir
mos pagelbos, išbraižymas ir 
skaitymas žemlapių, slaugia- 
vimas, vaikų priežiūra, civile 
pagelba, komunikacija ir tam 
panašūs darbai, ^ie kiti dar
bai nesuminėti, bet visiems 
aišku, kad tai bus verstinas 
darbas pramonėj.

Tuo pačiu metu senatoriai 
Gillette iš Idaho, Bulow iš So. 
Dakota ir Brown iš Michigan 
pranašauja kokį tai “namų 
fronto” planą. Tie vyrai pa
reiškė, kad laikas perleisti 
“lygių teisių” pataisymą kon
grese. Tas pataisymas, tai ka- 
moflažas, kuris atims iš mote
rų apsaugos legislatūrą, kuri 
pervesta apsaugoti moteris 
darbavietėse.

šį lygių teisių obalsį remia 
eilė moterų reakcinių organi
zacijų, kaip tai American As
sociation of University Wo- 
meh, Federation of Women’s 
Clubs, Daughters of American 
Revolution ir American Le- 
gioji Auxiliaries. Tos viduri
nės klasės moterų grupės, ku
rios duoda palaiminimą kon
centravimui moterų karui, vi
suomet myli kalbėti už “lygias 
teises” ir taiką.

Mes gerai suprantame ir 
realistai pripažįsta, kad šie 
planai užgirti Rooseveltienės 
ir taip vadinamo populiario 
balsavimo “Gallup Poll” (ku
riame dalyvauja turtingoji ir 
vidurinė klasė), daugiausiai 
guls ant darbo klasės moterų 
pečių. Planų pravedimui dar
buojasi vidurinės klasės mote
rų organizacijos, kurios aukš
čiau paminėtos.

Organizuotos Moterys 
Priešinasi

Iš darbininkų klasės mote
rų nebuvo girdima pritarimo 
balso šiems žingsniam. Per vi
są šalį moterų unijų pagelbi- 
nės organizacijos kovoja prieš 
bile žingsnį, kuris veda arčiau 
prie karo.

San Francisco CIO Unijų 
miesto Taryba pasiuntė pro
testo laišką poniai Roosevel- 
tienei. Jinai negalėjo praleis
ti neatsakius ir laiške teisina
si, kad nieko blogo tuomi ne
maniusi. Jei visi kiti tokį 
spaudimą darys, bus daug 
naudos.

Realistiškai išdėsčius patrio
tizmo šauksmą dėlei verstinos 
moterų, mobilizacijos, prieina
me prie išvados, kad tas nu
žemins dar daugiau J. V. gy

venimo skalę ir sabotažuos 
unijas. Todėl organizuotos 
moterys prisirengusios kovoti 
prieš bile konskripciją. Mote
rys nėra “sliakerės” ir prisi
rengusios budavoti J. V. namų 
apgynimo spėką, bot kuomet 
jos eis į pramonę dirbti, jos 
eis laisvai ir liuosnoriai. Jos 
reikalaus štai kokios lygybės 
—lygios mokesties už lygų 
darbą ir ne panaikinimo, bet 
praplėtimo apsaugos įstatų, 
šie specialiai moterų reikala
vimai nėra tam, kad moterys 
norėtų specialių teisių, bet 
tam, kad visi turi pripažinti, 
jog moterys biologiniai skiria
si nuo vyrų, ir todėl tas rei
kalinga.

Tekstilės Unijos konvencija, 
kuri baigėsi balandžio 25 d., 
priėmė rezoliuciją, kad visuo
se unijos kontraktuose darba
vietėse bus įrašyta lygi mo
kestis moterim už lygų dar
bą. Tokie kontraktai jau ran
dasi daug vietų Pacifiko pa
kraščio CIO unijose.

Moteris pradeda aiškiai su
prasti, kad kontrolė darbe bi
le vienos sekcijos darbo kla
sės, reikš valdančios klasės 
užėmimą kontrolės visų dir
bančiųjų. Tai moterų kovai 
už tas teises šiandien duoda 
pastiprinimą drūtos darbo uni
jos.

A. Aldeniute.

Maistas per Mėnesį 
Daug Pabrango

Washingtone Kainų ir Iš
teklių Administratoriaus raš
tinės apskaitliavimu 18-koj 
skirtingų miestų surasta, kad 
bėgiu dviejų pirmų savaičių 
balandžio mėnesio pakilo kai
nos miltų 1.6 nuošimčių, kiau
šinių 4.8 nuošimčių, taukų 7.8 
nuošimčių. Taipgi rasta vienur 
didesni, kitur mažesni pakėli
mai kainų ant bekono, vištie
nos, salmon, sviesto, apelsinų, 
pomidorų, pupelių, kavos ir 
cukraus.

Atrodo, kad neužilgo mote
rys ir kiti vartotojai maršuos 
pikietuose, kad pagauti į dau
sas bekįlančias maisto pro
duktų kainas.

Šeimininkėms ♦

Maltos Kiaulienos Banduke
Imk svarą rūkyto kumpio 

(ham), pusę svaro šviežios 
kiaulienos, 2 puodukus ryži- 
nių Jakučių, (flakes), šaukštu
ką Worcestershire soso, 1 
kiaušinį, tris ketvirtadalius 
(%) puoduko pieno, pipirų, 
jei mėgsti.

Permalk kumpį ir šviežią 
mėsą du kartu, viską sudėk ir 
gerai sumaišyk. Suvoliok ban
dukėm dėk į išteptą keptuvą, 
karštame pečiuje (500 F.) 
smarkiai apkepink iki parus. 
Įpilk pusę puoduko vandens, 
uždenk keptuvą ir šutink vi
dutiniškame pečiuje apie va
landą ar ilgėliau. Padėk ge
rai atšalti ir tada pjaustyk 
“sandvičiams.”

M. J.

Naujus pagalvėms įpilus pa
tartina suprosyt karštu, gerai 
pavaškuotu prosu. Vaškas už
laikąs smulkias plunksnas ir 
pūkus nuo lindimo pro įpilą.

Pūkuotosios lovai užklodės 
(chenille) išmazgojus sulen
kiama pusiau su pūku į vidų ir 
pakabinama kampais ant vir
vės. Išdžiūsta pūkui visai ne
susiplojus.

Moteriške jieškineja likučių turto po griuvėsius, kur 
buvo jos namai prieš nazių bombų nukritimo ant Pa
tras miesto, Graikijoj.

Karo baisenybes kitur duoda Amerikos moterims 
daug didesnio pasiryžimo darbuotis už atsteigimą 
taikos, už išsaugojimą savo .namų ir šeimynų nuo su
naikinimo kare dėl keno nors pelno. x

Tarybų Lietuvos Moterys 
Socialistinėje Gamyboj

Kaip visose kitose LTSR so
cialistinės statybos srityse, 
taip ir mūsų, socialistinėje ga
myboje moteriai tenka svar
bus vaidmuo. Nutraukusi ka
pitalizmo pančius, ji jau spė
jo pasireikšti greta vyro kaip 
sumani darbo organizatorė ir 
vadovė, veikli socialistinės 
santvarkos kūrėja. Tarybų 
valdžia jau iškėlė didelį skai
čių darbininkių-valstiečių, ku
rios šiandien sėkmingai vado
vauja ištisai eilei įmonių. Vien 
tik vietinėje pramonėje iš dar
bininkių tarpo iškelta ir šian
dien yra fabrikų bei įmonių

dirba 140 darbininkių ir tar
nautojų. •’

“Kauno Pirštinių” dirbtuvei 
vadovauja buv, statybos dar
bininkė Okulevičienė Elena. 
Dirbtuvė savo vasario mėnesio 
planą įvykdė ,1^2%. Trikotažo 
fabrikui “Flora” sėkmingai 
vadovaują jauna, vos 22 metų, 
drg. Stefanija Kasakauskienė, 
išdirbusi tame fabrike kaip 
darbininkė 8 metus.

Didžiausiame LTSR teksti
lės kombinate “Kauno Audi
niai” dirba apie 75% moterų. 
Jų tarpe yra apie 120 stacha- 
novininkių - spartuolių. Drg.

direktoriais — 28 moterys.
Vilniaus trikotažo įmonės 

“Avangardas” direktorė drg. 
Marija Muchovienė — buvusi

Skopienė dirba prie 6 staklių;

Ona Dineikytė, saldainių fa
brikui “Emka” — drg. Ku- 
rauskaitė. Direktorės drg. Le- 
novaitės vadovaujamas tabako 
fabrikas “Proletaras” planą 
prašoka maždaug 120%.

Tarybų santvarkoje mote- 
užima vadovaujančias vie- 
ir valstybiniame gyveni- 
LTSR socialinio aprūpini- 
liaudies komisaro pava-

Kada Aidės Dainos ir 
Šūkiai už Taiką

įvyi/Vj lyuj iiiiuuiicii uaiuuj 
žmonių plačiame pasaulyje 
pakils iš miego su nauja šyp
są veide ir vilties saule šir
dyje, nes tai bus jų diėna, 
darbo žmonių diena-—Pirmoji 
Gegužės.

Dar viduramžių gadynėj, 
kaip rodo padavimai, Romė
nai švęsdavę tą dieną pagar
bai vaisinimo deivės Majos, 
kuri, jų manymu, apipildama 
sodus gausiais žiedais ir nu
mesdama laukus žaliuoju ak
sominiu klodu duodavo žmo-1 
nėms viltį ateinančio derliaus.

Šių dienų žmogus iš deivių 
malonės retas telaukia. Ta
čiau su atgimimu gamtos sy
kiu atgyja-sustiprėja žmoguje 
jausmai-prisiminimai paneštų 
nuoskaudų ir viltis bei ener
gija siekti laimės ir džiaugs
mo. Amerikos darbo žmonės 
dėlto prieš virš pusšimtį me
tų labai taktiškai pasirinko 
Pirmą Gegužės iškelti reika
lavimams 8 vai. darbo die
nos.

rys 
tas 
me. 
mo 
duotoja yra drg. Valerija Nar-
vydaitė, buvusi trikotažo fa
briko darbininkė.

Sunkus ir ilgas buvo kelias 
nuo trikotažo fabriko darbi
ninkės iki socialinio LTSR 
darbo žmonių aprūpinimo 
tvarkytojos. Drg. Narvydaitės 
gyvenimas — tai 14 metų bur
žuazinės Lietuvos kalėjimuo
se, ilgi mėnesiai policijos prie
žiūroje, koncentracijos stovyk
lose. Tarybų valdžia drg. Nar- 
vydaitėi patikėjo svarbų vals
tybinio darbo barą — sociali
nių darbo žmonių reikalų 
tvarkymą. Tas pareigas ji ei
na sąžiningai ir sumaniai.

“Tarybų santvarka, — sako 
drg. Narvydaitė, — išvadavo 
moteris iš vergijos. Pabaltijo 
laisvų tautų moterys, draugo 
Stalino dėka, Tarptautinę ko
munistinę moters dieną sutiko 
laisvos, apsaugotos nuo naiki
nančio imperialistinio karo.

“Tarptautinės komunistinės 
moters dienos proga mes, 
laisvos Lietuvos moterys, siun- n , XT .
čiame kapitalistinio pasaulio'klasS New Yorke- Ch,ca«°Je 
motinoms, seserims, žmonoms 
ir sužadėtinėms karštą bolše
vikišką sveikinimą ir linkėjimą 
ko greičiau išsivaduoti iš kapi
talistų jungo ir kruvinųjų im
perialistinių žudynių.”

Rytoj rytą milionai darbo,ves, kad parodyti savo organi
zuotą galią ir be darbo rankų 
likusių fabrikų bejėgybę, kad ’ 
gaut teisę trumpiau dirbti, 
tankiau, daugiau atitiest nuo 
darbo be laiko palinkusią nu
garą, pailsint nutirpusias ran
kas, turėti daugiau liuoslaikio 
šeimynai, kultūrai. Jie turėjo 
ir iškėlė ir eilę kitų reikalavi
mu, t r

Daugelyje vietų demonstra
cijos ir streikai pasibaigė lai- ‘ 
mėjimu. Išsigandę organizuo- 

• tos galios, fabrikantai sutrum
pino darbo valandas. Kitur, 
kaip pavyzdin Chicagoj, fa
brikantai ir jų valdžia žvė
riškai šoko ginti savo pelnus, 
streikas buvo paverstas į iš
tiso mėnesio “lock-out.” Vie
ną kartą prie McCormick Har
vester Works šeši žmonės bu
vo užmušta ir daug sužeistų, 
o į tai protestui suruoštoj de
monstracijoj policijos suruošta 
kita kruvina ataka, už ją kal
tė suversta ant darbininkų va- 

suruošus 
Parsons,

Engei pa-“Padėkite įrankius už 8 va
landų darbo dieną!” obalsis 
nuaidėjo skersai išilgai šalį. 
Jauna Amerikos darbininkų

ir daugelyje kitų vietų 1886 
metais Pirmą Gegužės padėjo 
darbo įrankius, apleido fabri
kus ir miniomis pasipylė į gat-

i

Binghamton, N.

Populiari lietuvė 
Jaunuolė -

devynios moterys dirba su ke
turiomis staklėmis ir nemažas 

Iškaičius — su trimis.
valstietė. Ji buvo siuvėja, ka- Tarybų moteris sugeba va-
sininkė ir pardavėja valgių dovauti tokioms įmonėms, kur
krautuvėje, darbininkė batų 
dirbtuvėje. Jos gabumai Tary
bų šalyje neliko nepastebėti, 
ir jai pavesta suorganizuoti 
didžiulę trikotažo įmonę.

“Paskyrus mane direktore,
— pasakoja drg. Muchovienė,
— dirbtuvėje buvo 10 darbi
ninkių. Man buvo pavesta į- 
monę išplėsti, prijungiant prie 
jos kitas panašias įmones. Pa
talpų nebuvo. Turėjome 
statyti naujas patalpas, • į- 
vesti centrinį šildymą, pra
kirsti didesnius langus. Kel
damos stakles' ir medžiagą 
į naują vietą, kad nesutrukdy- 
tume darbo, darėme tai nakti
mi, o dienomis dirbome. Da
bar mano įmonėje — 230 dar
bininkių, dirbame dviem pa
kaitomis, o nuo kovo 10 die
nos įvesime ir trečią pakaitą. 
Ruošiame naujus kadrus, nau
jus specialistus. Mano tikslas 
—- ko labiausiai išplėsti įmo
nę, ko daugiau žmonių aprū
pinti darbu, nes aš, ilgai var
gusi, gerai pažįstu bedarbių 
likimą. Keliame ir pakepsime 
visų mūsų gerovę.”

Vilniaus kojinių fabriko di
rektorė — 50 metų darbinin
kė Aleksandra Boreikiėnė. 
Jaunystėje dirbo kojinių dirb
tuvėlėse, vėliau kaip slaugė li
goninėje, padavėja valgyklo
je. Nuo 1922 metų vėl dirbo 
Vilniuje kojinių mezgimo 
dirbtuvėlėje, uždirbdama po

buržuaziniais laikais ji nebu
vo priimama net dirbti. Pa
vyzdžiui, drg. Chana šeraitė, 
kelerius metus išsėdėjusi už 
komunistinę veiklą smetoni
niuose kalėjimuose, šiandien 

: sėkmingai vadovauja Telšių 
lentpiūvei. Apskritai, vietinės 
pramonės gamyboje darbinin
kių moterų skaičius, palyginus 
su buržuaziniais laikais, padi
dėjo net 66%.

žymų vaidmenį Lietuvos 
TSR moterys vaidina ir mais
to pramonėje. Čia moterų dar- 

jbininkių skaičius padidėjo 
apie 60%, siekdamas šiuo me
tu apie 2,500. Iškilo apie 400 
stachanovininkių, - spartuolių. 
Kauno vaisių perdirbimo fa
briko darbininkė drg. Tovians- 

I kienė savo normą atlieka 
200%, to paties fabriko dar
bininkė Zigmantaitė — 187% 
ir tt.

Valstybiniame tabako fabri
ke Vilniuje daugumoje dirba 
moterys. Visos jos — vyresnio 
amžiaus. Į darbą eina ir iŠ 
darbo grįžta patenkintos ir 
linksmos — jos pilnateisės pi
lietės, o taip pat laimingos 
motinos: jų šeimos, jų vaikai 
aprūpinti, aprengti, mokosi.

To fabriko spartuolė drg. 
Marija Sekmakienė nuolat .iš
dirba 150%. Darbą fabrike 
pradėjo 14 metų amžiaus.

Vilniaus maisto pramonėje 
4 buv. darbininkės yra fabri
kų direktorėmis. “Rūtos” sal-

LLD 20-tos kuopos Moterų 
Skyriaus susirinkimas bus lai
komas gegužės 2 d., pas ,drg. 
O. Mikolajūnienę, 49 Hazel 
St., Binghamton, N. Y. Drau
gės prašomos skaitlingai daly
vauti. Turime daug svarbių 
dalykų’ aptarti kas link Moti
nų Dienos parengimo, kuris 
įvyks gegužės (May) 11-tą 
dieną, Lietuvių. Svetainėj. Pra
džia 2 vai. dieną. Mūsų narės 
jaunuolės iš visų spėkų ren
giasi pildyti programą. Taipgi 
reikės darinkti darbininkių.

šiame susirinkime mūsų de
legatės iš Liaudies Suvažiavi
mo, New York, dd. K. Vaice
kauskienė ir jaunuolė Elsie 
žemaičiūtė., kurios atstovavo 
Moterų Skyrių, išduos platų 
raportą. Pastaroji buvo išrink
ta važiuoti ir į Washington, 
D. C. Jos raportuos, ką ma
tė ir girdėjo.

Taipgi kitos 4 delegatės ra
portuos iš LLD 12-to Apskri
čio konferencijos, atsibuvusios 
27 balandžio, Scranton, Pa. -

Taigi, mielos draugės, pa
dėkite visus kitus reikalus į 
šalį tą vakarą ir dalyvaukite 
šiame taip svarbiame susirin
kime. Pradžia bus 7 :30 v. va
karo.

Sekret. J. K. Navalinskiene.

Kada laimužė dalino mūsų 
lietuvaitėms grožę ir talentus, 
nepraleido nei mūsų, kaimyniš
ko ^miestelio už dviejų upių 
anoj pusėj Hudson esančios 
ant kalno Cliffsidės.

aKad Būtumėt Atnešę 
Vaikui Pieno”

ALICE BAKUNAS

Pasidairius talentingų mer
gaičių, Cliffsidėj ; surandame 
Alice Bakūnaitę. ši mergaitė 
dar tik 17-kos metų, bet jau 
populiari jaunime. Ji dabar 
lanko Cliffside High School ir 
yra tos mokyklos kelių kliubų 
nare—Gražuolių ir Knygyno 
Kliubuose, taipgi Tri-Y 
be. šio pastarojo ji yra 
kretore. Ji yra mėgėja 
to ir šokių. Yra pas ją 
tų mėgiamų ypatybių.

Ko ji ketina siekti ateičiai, 
nelengva iš jos sužinoti, kartą 
kukliai prasitarus norinti būti 
keno nors sekretore. Koki jos 
palinkimai lietuviuose .irgi 
man kol kas paslaptis, žinia 
tiek, jog. tai lietuviškai-visuo- 
meniškai nusiteikus šeima, ka
dangi jos tėvelis Jeronimas 
yra LDS nariu. Būdama grakš-

Kliu- 
ir se- 
spor- 
ir ki-

2,5 zloto per dieną. Dabar ji dainių fabrikui sėkmingai va- 
— direktorė įmonės, kuriojedovauja buv. darbininkė drg.

{■bow

dų, kalbėtojų ir, 
teismo komediją, 
Spies, Fischer ir 
siųsti ant kartuvių.

Tačiau teroru nepajėgė su
naikinti Pirmos Gegužės. Se
kamais metais Amerikos Dar
bo Federacija, kuri tuomet 
buvo jauna ir kovinga, nutarė 
Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
mą ir kovą už 8 vai. darbo 
dieną atgaivinti 1890 metais. 
O kad tam priduot daugiau 
svarbos, Tarptautinės Darbi
ninkų Sąjungos suvažiavimas 
Paryžiuje liepos 14 d., 1889 
metais, paskelbė Pirmą Gegu
žės tarptautine darbininkų 
švente.

Pirmoji Gegužės per daug 
metų buvo ir šiemet bus ap
vaikščiojama net fašistinėse 
šalyse, kur vien už gegužinės 
lapelį gręsia katorga. Ji bus 
apvaikščiojama ir kariaujan
čiose šalyse. Nuvargę nuo ka
ro jauni vyrai dalinsis men
kais ištekliais cigaretų tuomi 
bandydami užžiebt fraterna- 
lizmo dvasią su jam padiktuo
tu “priešu.” Fraternalizmas 
padės atsteigt taiką prieš ka
ro rengėjų norą.

Pirma Gegužės bus iškil
mingai apvaikščiojama Sovie- 
tijoj. Laiminga Tarybų Lie
tuvos liaudis pirmu kartu iš
ėjo iš palėpės į saulę švęsti 
gegužinę.

Amerikos darbo žmonės šių 
metų gegužinėj stato vyriau
siu obalsiu Amerikai išeiti iš 
karo ir laikytis nuošaliai nuo 
karo. Rėmimas Europos ka
ro yra plėtimu karo. Amerikos 
žmonės nenori būti karo plė- 
tėjais, jie trokšta taikos* ne 
vien tik sau, bet ir visam pa
sauliui.

Ir kada rytoj aidės Pirmos 
Gegužės Para,dų dainos ir šū
kiai už taiką, tuose paraduose 
bus skaitlingi, o kai kur pir
maujanti būriai moterų, tame 
skaičiuje ir mūs lietuvaičių.

Nėra tokio turto, kurio dar
bo moterys gailėtų atiduoti už 
taiką—už išgelbėjimą sūnų, 
vyrų ir brolių, už apsaugą 
dukterims karui reikmenų ga- 
mintuvėse, už saugumą na
mams. Ir jos žino, kad tokį 
saugumą tegali duoti tik or
ganizuotas, masinis darbo 
liaudies judėjimas. Į jį mūsų 
sesės eina su daina ir viltimi 
saugaus, geresnio rytojaus.
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Pereitą savaitę iš Lisbon, 
tarpe kitų išteklingų ponų, 
Kliperiu pribuvo New Yorkan 
ir ponia Pierre B. Clemenceau 
su sūneliu Paul, pasaulinio 
karo laiku buvusio Francijos 
premjero anūko žmona.

Pasitikusiems ją fotogra
fams ponia Clemenceau paša- ti ir gabi, jeigu Alice lig šiol 
kius: “Kad jūs geriau būtu- nebūtų, buvus LDS jaunimo 
»mėt atsinešę pieno, vieton ka- skautų atrasta, be abejo, kada

,, , 1___ ___ j i  •  1 —.L •merų,”
Nesunku spręsti apie padėtį tą skardį-cliff 

ten likusių darbininkių moti- Jiems tik palinkėčiau laimin- 
nų ir jų kūdikių, giausios kloties. Br-tė.

nors matysime juos kopiant į 
ne be tikslo.

Vilnonius blanketus mazgo- 
jant reikia kabint ant virvės 
negręžtus. Minkštumas maz
gotiems vilnoniams sugrąžina
ma sausus išdaužius dulkintu- 
vu.
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Kelionės Įspūdžiai iš Key West, 
Floridos

Rašo P. Beeis

LAISVE TrečiaH., Balandžio 30, 1941

bet

(Pabaiga)
Šios rūšies čerapokai randasi apie Key 

West, Mexica, Cuba ir tt. ir jie sveria 
iki 500 svarų. Kitos rūšies čerapokai, 
kaip tai, Loggerhead, The Hawksbill, 
The Trunk-Back, maitinasi žuvimis ir jie 
maistui netinka ir neturi komercines ver
tes. Bet jie būna gana dideli ir sveria 
iki 1,500 svarų.

Abelnai šis Key West miestas šiandien 
atrodo apmiręs. Nes jokios didesnės pra
monės ar industrijos nesiranda. O turis
tų taipgi neužtektinai privažiuoja, kad 
iš jų turėti pelno, kad miestas galėtų pa
silaikyti. Kadangi dabar čia randasi lai
vynas ir kitokios armijos dalys ir visur 
pilna jūrininkų, kareivių ir aukštesnio 
rango karininkų ir nors jie visi pusėtinai 
ūžia, baliavoja, tai gal tam tikros gėrimo 
ir pasilinksminimo, gembliavimo, kaip tai 
Habana, Madrid Club ir kitos įstaigos, 
daro pusėtiną biznį. Bet atrodo, kad tai 
tiktai liglaikinai.

Didžiuma Key West miesto gyventojų 
susideda iš ispanų tautybės ir daugiau
sia naudoja ispanų kalbą.

Ar yra lietuvių šiame mieste? Taip. 
Jau 5 metai kaip gyvena Charles Tho
mas ir kas metai praleidžia vakacijas 
greatneckietis Adolfas Fertikas. Ar jų 
randasi daugiau, neteko sužinoti.

Pragyvenimas dėlei turistų šiame mie
ste neperbrangus. Už $1 galima gauti ne
blogą kambarį, hotelyj ar kitur dėl per- 
nakvojimo ir už 70c. vidutiniškus pietus 
pavalgyti. Žinoma, jeigu kas nori, gali
ma tą viską gauti ir už aukštesnes kai
nas.

Abelnai čia gyventojai’atrodo neran- 
gūs-neskubūs, gal būt dėl to, kad jų vi
sas gyvenimas buvo ir yra audringas ir 
vargingas.

Dar vienas dalykas puola į akį, tai kad 
nematyt arba mažai matyt vyriškos ly
ties jaunimo. Daugiausia pusamžiai ir 
seni žmonės. Atrodo, kad koksai mies- * 
tas, tai tokie ir. gyventojai. Jaunimas, 
naujoji gentkartė, turėjo apleisti miesto 
skurdų gyvenimą ir susirasti sau darbą 
ir naują gyvenimą kur nors kitur.

Matant šio miesto istorijos praeitį, at
rodo, kad jisai prie šios sistemos negali 
atgyti. Nes šiandien Key West beliko 
11,000 gyventojų be jokios sunkesnės in
dustrijos ir pramonės ir patys šio mies
to gyventojai vadina mirštančiu miestu. 
Bet nežiūrint to visko, kiekvienas ke- 
liauninkas-turistas, kuris šiek tiek inte
resuojasi tropiškos gamtos puikumu ir 
jos vaizdais, taip pat ir šio miesto ir ke
lionės įspūdžiais, liekasi užganėdintas ir 
jaučiasi taip, kad buvo niekad nematyto
je vietoje ir kitoje šalyje.

ne tik Naujoje Anglijoje, 
visoje Amerikoje turi supras
ti šį faktą, kad progresyvis 
lietuvių judėjimas žino tą, ką 
mūsų priešai, o ką mes žino
me, tai jie nežino, todėl tarpe ' 
mūsų žmonių negali būti nei 
diskusijų.

Ką rašo mūsų, priešai apie 
mūsų parengimus, tai yra nie
kai. Mes galime pasakyti, kad 
jų visa Naujosios Anglijos 
partija savo vienam didžiau
siame piknike sutraukė apie 
60—70 žmonių, nors < 
buvo labai graži.

Kadangi mūsų senas kores
pondentas drg. S. Zavis apsi
ėmė aprašyti muzikališką da
lį koncerto, Tėvas Antanas 
Kupstis ir prof. Kubilius biz- 
nišką dalį, todėl.šis jūsų rašy- . 
tojas palieka tas dalis jiems.

* Until we meet again.
Merkinės Draugas.

Warren, Ohio

Po Jugoslavijos ir Graikijos
(Tąsa ant 2-ro pusi.)

Tolimesnieji Svečiai Prof. Vytauto 
Bacevičiaus Koncerte

Progresyvių Lietuvių Taryba 
ir jos Tikslai: Tarybos Val

dyba ir Svečiai iš Miestų 
ir Miestelių

antrą vai. po pietų, 
svečiai iš visų apylin-

Apie 
pradėjo 
kių rinktis į Steinert Hall, 162 
Boylston St., Boston, Mass. Ši 
salė randasi pačioje Bostono 
miesto širdyje, prie Bostono 
Sodo. Viduje salės, ant viršaus 
sienų, matosi šeši vardai mu
zikos genijų, tvėrėjų: Schu
bert, Mozart, Bach, Schu
mann, Beethoven, Haydn. 
Nors šis jūsų, korespondentas 
ne muzikantas ir apie muzikos 
genijus negali daug ką pasa
kyti, bet visgi ir toki žmonės, 
kurie nežino muzikos, bet turi 
sąmones su jausmais, o sąmo
nė ir jausmai sujudina žmo
gų ir žmogus turi įvertinti bei 
suprasti ir atskirti gerą nuo 
blogo. Taip yra su daugeliu 
iš mūsų. Iš antgalvio matosi, 
jog aš nebandysiu būti prog
ramos bei muzikos kritikas. Tą 
atliks kiti draugai, kurie turi 
daugiau supratimo apie muzi
ką. Mano užduotis išpildyti 
vieną dalį, tai yra papasakoti 
dėl tokių lietuvių, kurie šir
dingai troško dalyvauti, bet 
dėl įvairių gyvenimo priežas
čių jie negalėjo 
koncerte.

Pradedant iš 
netikėtų svečių
vės” red. d. Roy M. Mizara su 
savo žmona Jieva. Abu iš 
Brooklyn, N.Y. Ona Kubilienė, 
operos dainininkė ir jos drau
gė Kay Moog, iš paties New 
Yorko miesto. Tiksliai atvyko 
į koncertą. Viešnios abi buvo 
per naktį nemiegojusios, bet 
jos gėrėjosi-ir skaitėsi laimin
gos, kad galėjo dalyvauti kon
certe. Vardan LPT tariu daug 
dėkų jums, draugai niūjorkie- 
čiai ir brūklyniečiai.

Worcesteris sudarė gražią 
dalį publikos. Mačiau M. K. 
Sukackienę ir jos žymų sūnų 
Vitaldą Sukacką, N. Kuda- 
rauską su žmona ir sūnum 
Edmundu, Karsokai, Narvai- 
šai, su sūnum Juozu, Skelčiai, 
Tumaniai, Meškai, Jučiai, Siu- 
pėnai, Jusiai, Januliai, Davi- 
doniai, B. Mizara, N. Ausie- 
jūtė, Josephine Latviūtė, O. 
Vasilienė, M. Stankienė, O. 
Vaikys, J. Kizas. Draugas 
Bakšys sako, kad mes dabar 
jums atsilyginame. Jią sako, 
tai dar ne visi, bet kitų, gerų

~ draugų neteko patėmyti. Ma- žmonių buvo daug iš visų ko-

būti su mumis

tolimiausių ir
buvo “Lais-

no supratimu Worcesterio 
draugai svečiai ir viešnios ne
buvo tinkamai priimti, bet šis 
jūsų reporteris įvertina jūsų, 
draugai, tobulumą, o tubulu- 
mas tai ir yra užmokestis ge
ru už blogą, todėl atsiprašom.

Hudson, nors mažytis mies
tukas, vienok apart Tarybos 
Pirminųiko drg. J. Jaškevi- 
čiaus, mažiau Jievą Sidariūtę, 
radio dainininkę, jos motiną 
Oną Sidarienę, Povylą Baro
ną su šeima, Peredinį, ir iš 
Marlburo Praną Kaulokį su 
žmona. Buvo ir daugiau gerų 
lietuvių, kurių visų negalėjau 
patėmyti.

Norwoodas taipgi puikiai 
atstovautas. Apart Tarybos 
Vice-Pirmininko Jono Grybo, 
taipgi mačiau Galgauskų visą 
šeimą, Zarubų visą šeimą, 
Krasauskų, T r a k i m avičių, 
Družai, Kasparai, Kugelienė, 
Sarapienė, Buvo ir daugiau, 
bet negalėjau pastebėti,

Iš Stoughton, mačiau Levų 
ir Petriukaičių šeimas, taipgi 
ir daugiau, kurių vardų neži
nau.

.Iš Lowell, mačiau mūsų ne
nuilstantį darbuotoją Karsoną, 
Paulenkį, Stravinską, čiuladą 
ir daugiau gerų žmonių, kurių 
vardų nežinau.

Iš Haverhill, mačiau Rač
kauskus, Dambrauską, Navic
ką.

Iš 
lėtą 
gy.

l lonijų. Ypatingai matėsi daug 
jaunuolių, kolegijos studentų, 
kurie savo moksle aukštai 
mūsų tautą puošia. Mums lie
tuviams tikrai yra didelė gar
bė turėti su mumis tokius ryto
jaus lietuvius veikėjus. Apart 
Dr. Pašakarnio nesimatė mū
sų “didelio proto žmonių.” 
Lietuvių Progresyvių Taryba, 
kuri rūpinosi surengti prof. V. 
Bacevičiui šį koncertą, suside
da iš sekančių draugų : pirmi
ninkas J. Jaškiavičius, vice
pirmininkas J. Grybas, sekr. 
prof. B. F. 'Kubilius, finansų 
sekr. John Burba, iždininkas 
J. M. Lukas, direktoriai Tėvas 
Antanas J. Kupstis, Antanas 
Barčius, Carolina Barčienė, S. 
Zavis, Dr. J. F. Borisas. Pata
rėjai: George Shimaitis, drau
go Luko žmona, “Dėdė” Pet
ras. Tarybos Radio Vai. mu
zikos programos vedėjas žy
miai įvertintas lietuvių visuo
menės dainininkas A. Vasi
liauskas. Anaunceris “Dėdė” 
Petras.

Progresyvių Lietuvių Tary
ba prašo visuomenės, biznie
rių, garsintis pėr mūsų radio 
programą, kad ateityje mes 
galėtume surengti tokius kon
certus, koks įvyko So. Boston 
(Tarybos koncertas), Worces- 
teryje Moterų Sąryšio koncer
tas ir dabartinis Bacevičiaus 
koncertas.

Lynn Putrį, taipgi ir ke- 
daugiau energingų drau-

Iš Lawrence, mačiau Pen- 
kauską, Kralikauską, Milvidą, 
Butėną, Krasauską, Algerdą 
Dvarecką su žmona.

Montello taipgi plačiai at
stovautas. Buvo mūsų ambasa
dorius George Shimaitis, kuris 
sako šiam jūsų koresponden
tui, kad jis negali tikrai pasa
kyti, kiek svečią iš Montello 
buvo koncerte, vienok jūsų 
reporteris matė Oną Mineikiū- 
tę ir jos visą grupę, taipgi jos 
šeimą, Baronų šeimą, Kielų 
šeimą, Joną Siriekį su žmona, 
Stigieną su žmona. Montellie- 
čiai pagirtinai atstovavo sa
vo koloniją koncerte. Daug 
dėkui, jums, draugai montel- 
liečiai, už atsilankymą.

Iš Nantucket mačiau Balkių 
šeimą. Draugė Balkienė yra 
puiki dainininkė ir aš tikiu, 
kad ji tuojaus bus užkviesta 
dainuoti Tarybos Radio Prog
ramoj.

i Koncertas puikiai pavyko.

saulinio Karo griuvėsių. Bet 
ir tada džiaugsis tik darbo 
žmonės, kultūros ir progre
so šalininkai, o fašistai, iš
naudotojai, žmonių paver
gėjai dar labiau dūks, negu 
jie dabar dūksta.

D. M. š.

“didelę armiją” jų pagelbai.
Jugoslavijos ir Graikijos 

darbo liaudies išsilaisvinimo 
valanda ateis. Ateis ji kar
tu ir kitoms pavergtoms ša
lims. Ateis ji kartu Angli
jos ir Vokietijos darbo liau
džiai. Ji bus tada, kada at
eis imperializmui ir jo pe
rekšlių! fašizmui galas! At
eis tada, kad darbo liaudis 
paims už sprando karo kal
tininkus. Ateis tada, kada 
darbo liaudis paims pati sa
vo šalies reikalus tvarkyti, 
kad ji pamatys tikrus savo 
klasės, kultūros ir žmoniš
kumo neprietelius - išnaudo
tojus. Ateis tada, kada dar
bo vėliava užplevėsuos ant 
Antro Imperialistinio Pa-

‘i vai” aiškino, bet taip, kaip 
į mes numatėme. Vokietijos 
ir Italijos barbariški fašis
tai išsimaudė tų šalių liau
dies kraujuose! Nukentėjo 
darbo liaudis. Turčiai nuo 
jo nekenčia. Hitleris ir Mu- 
ssolinis užkariavo naujus 
kraštus ir strategiškas po- 

diena'zicijas išvijimui Anglijos iš 
Egipto, Palestinos ir Vidur
žemio Jūros. Anglija ir vėl 
“pavėlavo” ir vėl prakišo 
“karo pozicijas.”

Graikijos ir Jugoslavijos 
liaudis pateko dar į didesnę 
nelaimę. Industrija, namai 
sugriauti. Keliai ir miestai 
nukloti lavonais. Juodasis 
fašizmas prisidėjo prie pir
mesnės dvarponių ir kapita
listų priespaudos. Darbo 
liaudies vargas pasidarė di
desnis ir sunkesnis.

Kur išeitis? Jugoslavijos 
ir Graikijos liaudį ramina 
Anglija ir Wall S try tas, ka
da jie karą laimės, tada ne 
vien Graikiją ir Jugoslaviją 
išlaisvins, bet dar ir už 
skriaudas joms naujus plo
tus pridės. Bet tas ramini
mas yra tokis tuščias, kaip 

S. W. 'ir pasakos apie Anglijos

Cliff side, N. J.
Balandžio 26 d., mirė Juo

zas Staugaitis, gyvenęs Wall 
gatvėje, Shadyside, N. J. Pa
šarvotas pas graborių B. Sla- 
minskį, 188 Paliside Avė., 
Cliffside, N. J.

Juozas Staugaitis paliko nu
liūdime žmoną Magdaleną, du 
sūnų ir penkias dukteris. Bus 
laidojamas trečiadienį, bal. 30 
d., 9 vai. ryto, Fort Lee ka
puose.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius B. Slaminskis.

Jerry Bakūnas.

die-Penktadienį, gegužės 2 
ną, 7:30 vai. vakaro, Lenkų 
svetainėje, 105 Erie Place, 
Warren, Ohio, bus rodoma 
naujausia sovietinė filmą 
“The Man with the Gun.” čia 
taipgi turėsime ir gerų kalbė
tojų iš Youngstowno. Tai bus 
masinis apvaikščiojimas
mosios Gegužės šventės. Visi 
prašomi dalyvauti.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) .

Pir-

Bowling Turnyras Jau Čia
Didysis LDS Bowling Tur

nyras atsibus Clevelando Mer
cury Bowling Alleys, E. 79th 
St. ir Hough Ave., gegužės 3- 
4 dd. Bolininkai atvažiuos iš 
visų artimų ir tolimų lietuvių, 
kolonijų, kur yra LDS jauni
mo kuopos—iš visur bolininkų 
privažiuos turnyram Vietiniai 
turi stiprius tymus ir tikimasi, 
jie gerai pasirodys, bet sve
čiai, norėdami parsivežti pry- 
zus iš Clevelando, taipgi turės 
pasirodyti, nes LeaDerS ne
lengva bus nuveikti. Bet tų 
pryzų bus daug, todėl ir pro
gų bus visiems. Atvažiuoja 
virš 200 sportininkų trauki
niais, busais ir automobiliais 
dalyvauti Pirmam LDS Bowl
ing Turnyre. Bus daug ir sve
čių.

Sportininkam turnyro ren
gėjai ruošia puikius pietus.

Visi LDS jaunuoliai, kuopos 
ir IV Apskritys dalyvauja šia
me darbe ir tikimasi patenkin
ti visus atsilankiusius sporti
ninkus ir svečius. Sustojimo

Koncerte patarnavo kaipo 
“usherės” gražiai pasipuošę 
Mary Zavis, Frances Bomile, 
Grace V. Korzon, Frances 
Kupstis, Rose Merkei, Rita 
Zavis.

Koncerto pirmininkais bu
vo S. Zavis, prof. B. F. Kubi
lius. < .

Gaspadoriavo Tėvas A. J. 
Kupstis. Jiems prigelbėjo, Ta
rybos pirmininkas Jaškiavičius 
ir finansų ministeris drg. Lu
kas ir draugė Lukienė.

Daug rūpesčių turėjo su su
rengimu koncerto prof. Kubi
lius, Tėvas Kupstis, Carolina 
Barčienė. Garbė dėl jūsų, 
draugai, kurie rūpinotės kon
certo surengimu.

Vietinių, svečių bei rėmėjų 
nenoriu čionai judinti, kadan
gi jų buvo labai daug. Anglų 
spaudą atstovavo prof. Story 
Smith ir Boston simfonijos or
kestro s pagelbininkas Mr. 
Junk.

žodis apie lietuvišką priešų 
spaudą, kuri trukdė prof. V. 

' Bacevičiaus koncertą ir kuri 
darė viską, kad šis koncertas 
būtų Progresyvių Lietuvių Ta
rybai didelė nelaimė, aiškiai 
pasirodė, kad jie išsikasė sau

< duobę.
Mūsų progresyviai lietuviai

VYTAUTO 
BACEVIČIAUS

Pianisto-Kompozitoriaus
Koncertai Įvyks:

Antradienį, balandžio 29 d., Car
negie Hall, W. 57th St. and 7th 
Ave., New Yorke* Dalyvaus Paul 
Robeson ir Benny Goodman, Pradžia 
8:45 v. v. Bilietai: ’83c, $1.10, $1.65, 
$2.20, $2.75 ir $3.30.

Sekmadienį, geg. 4 d., Lietuvių 
Svet., 853 Hollins St., Baltimore, 
Md. Pradžia 7 v. v. Bilietai 75c įr 
55c. Dainuos ir Lyros Choras. Po 
programų! seks šokiai. Pirmadienį, 
gegužės 5 d. įvyks muzikos paskai
ta Liet. Svet., 853 Hollins St., pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga veltui.

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Kliubas, 
matysite 
su nau-

vieta visiems LDS 
930 E. 79th St. Ten 
senus ir susipažinsite 
jais draugais. Bus delegacija 
ir iš LDS Centro.

Kliubo pirmininkas sako, 
kad jis viską paruošęs dide
lei grupei ir baro patarnauto
jas Kostantas, žmonai pagelb- 
stint, visai gfupėi tinkamai pa
tarnaus.

Turnyrui vadovauja Jonas 
Balčiūnas, vietos jaunuolių va
das.

J. Petrauskas.

Madison, Wis.—Daugelis 
žymių darbo unijų judėji
mo vadų išėjo viešai prieš 
valstijos seimelio bandymą 
neleisti Komunistų Partijos 
ir kitų mažų partijų ant ba
loto rinkimuose.

Ottawa. — Kanada gavo 
užsakymą iš Anglijos pri
statyti 5,400,000 kiaušinių.

Prašomo įsitėmyti šias datas ir 
dalyvauti Prof. Bacevičiaus koncer
tuose.

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean,Street

1 SPENCERPORT, N. Y.

IO

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI

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

MAYNARD, MASS. LŽ“ 4
TOSE PAVILION PARK

BROOKLYN, N. Y. 6
KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y

Prašome pasižymėti, kad dienraščio 
“Laisvės’' naudai didieji piknikai 

įvyks:

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

\

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

vakariene, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKUS*
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
BumiRum

%

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
♦ Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

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

' W BELL BAKING CO^-

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užejimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Kaip Tvarkomi Miškų Ūkio 
ir Kuro Reikalai Lietuvoje
Kapitalistinėje Liet uvoje 

kaip visi kiti, taip ir kuro rei
kalai buvo tvarkomi taip, kad 
statybinės medžiagos ir kuro 
galėjo nusipirkti tik turtinges
nieji ir spekuliantai. Darbo 
žmogus ir neturtingas valstie
tis žabarų gaudavo tik tada, 
kai turtuoliai miško medžiaga 
ir kuru apsirūpindavo.

Darbo valstiečiai gerai atsi
mena šonkaulių laužymus giri
ninkijose laike miško varžyty
nių, o darbo žmonės mieste, 
ypačiai praėjusią žiemą, sto
vėdavo ištisomis valandomis 
prie malkų sandėlių.

Dabar vaizdas yra visiškai 
pasikeitęs: šią žiemą kuro ne
trūksta nei mieste, nei kaime. 
Netrūksta todėl, kad kuras ir 
statybinė miško medžiaga yra 
normuojami, ir miškų valdy
ba laiku susirūpino į sandė
lius atgabenti reikalingus kie
kius kuro.

Kurą numatoma suskirstyti

gyvenamus ir 
Pagal nustaty- 
metų statybai 

apie 2,000,000

statybinės miško 
numatoma paskirs- 
apvaliais skaičiais,

naujakurių
2) kapi-

mui žmonių troškimo už išlai-Įvadas iš Washingtono, D. C. 
kymą mūsų šalies nuo karo, į- 
vyks penktadienį, gegužės 2 
d., 8 vai. vakaro, 
Svetainėj, 1221 
Kalbėtojais to 
Henry Winston, 
Taylor, Albert E. Blumberg.

Šį susirinkimą 
kviečia Baltimorės 
Jaun. K. Sąjunga.

Mount Olive 
Myrtle Ave. 
vakaro bus 
Willjam C.

rengia ir
K. P. ir

Koresp.

Seattle, Wash

ir suspendavo visą lokalą. At
rodo, kad įvyks skilimas. 
Taipgi čia atvažiavo keli CIO 
organizatoriai ir nori suorga
nizuoti į CIO uniją ir kad lo
kalus prisidėtų prie automobi
lių unijos. Kaip išeis, dar sun
ku pasakyti.

Kaimui 1,000.000 edm malkų ir 
2,500.000 šakų.

Miestui ........... 500.000 edm
Pramonei ....... 400.000 “
Geležinkeliams 240,000 
Šiaip įv. reikal. 860,000

Tautininkų laikais Miškų 
departmentas daugiau rūpino
si Smetonos ir jo tarnų iškil
mingomis medžioklėmis miš
kuose negu miško ūkiu.

šiuo metu Lietuvos TS Res
publikos miškuose yra paga
minta per du milijonus erd- 
metrių malkų, kurių vietos gy
ventojai nustatyta tvarka gali 
nusipirkti.

Kaime kiek kuris ūkis turi 
teisės pirktis kurui malkų pa
žymėjimus išduoda vykdomie
ji komitetai, bet ne visi vyk
domieji komitetai spėjo kuro 
reikalingus gyventojus sure
gistruoti, todėl Miškų valdyba 
įsakė vietose miškų adminis
tracijai, kad valstiečiams kurą 
išduotų avansu. Vienai valstie
čio šeimai avansu duodama iki 
penkių erdmeterių malkų.

Dabar visuose miškuose 
prie miško eksploatacijos dar
bų dirba apie 22,000 darbi
ninkų ir apie 11,000 vežėjų. 
Kai kuriuose rajonuose trūks
ta dar 5—6,000 darbininkų ir 
apie 90,000 vežėjų, nes norint 
rogių keliu pagamintą miško 
medžiagą išvežti reikia apie 
100,000 vežėjų.

Prie miško eksploatacijos

malkų

-J

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

darbų dabar vienas piūklas 
uždirba nemažiau kaip 20 
rublių per dieną, horinis veži
mas apie ųO rublių per dieną.

1941 metais numatoma at
likti daug statybų : bus stato
mos naujos mokyklos, ligoni
nės, darbininkams namai ir 
kt. Be to, 3,800 naujakurių 
pasistatys sau 
ūkio trobesius, 
tą planą, 1941 
bendrai reikės
ktm rąstų, iš kurio kiekio 1,- 
500,000 ktm. numatoma paga
minti savo miškuose, o 500,- 
000 kietmetrių. gauti iš kaimy
ninių Latvijos ir Gudijos res
publikų. Iš tų dviejų milijonų 
kietmetrių 
medžiagos 
tyti, imant 
taip:

Kaimui:
statybai 750,000 m3, 
falinei statybai valst. ūkiuose, 
mokykloms ir kitiems pasta 
tam 550,000m3, 3) remontui ir 
atsitiktinai statybai (nuken- 
tėjusiems nuo gaisrų, audrų ir 
kt.) 150,000 m3. Iš viso kai
mui—1,450,000 m3.

Miestui: kapitalinei staty
bai ir įvairiems pramonės ir 
ūkio reikalams miestuose ir 
pramonės centruose 320,000 
m3, šiaip kitiems reikalams 
230,000 m3.

Kuro reikalinga dar dides
ni kiekiai. Pagal valst. planą 
1940—1941 m. sezone reikia 
pagaminti apie 3,500,000 edm. 
kuro (malkų ir kelmų). Kuru 
reikia aprūpinti gyventojus, į- 
staigas, mokyklas, kariuome
nę, geležinkelius ir pramonę. 
Kaimui irgi skiriamas didelis 
kuro kiekis — 1,000,000 edm 
malkų ir apie 2,500,000 edm 
šakų, kurios bus gautos kaip 
likučiai, vykdant gamybą.

Kurą reikia taupiai naudoti. 
Taupant gautą kurą ir apva
lius savo ūkio pašalius nuo vi
sokio nereikalingo laužo, vals
tietis per žiemą galės išsivers
ti. Gal kiek sunkiau bus išgy
venti miestelėnui su gauta ku- j 
ro norma, bet esant kuro dide
liam trūkumui ir taupiai var
tojant gautą kurą, išsivers ir 
miestelėnai, jei šiais metais 
nebus tokios žiaurios žiemos, 
kokia buvo praeitais metais.

J. K—kis.

Bal. 21 dieną pasibaigė Sno
qualmie Sawmill (lentų išdir- 
bystės) darbininkų streikas, 
šios išdirbystės darbininkai 
streikavo 7 mėnesius laiko. Jie 
reikalavo 71h/2c. i valandą ir 
vienos savaitės atostogų su už
mokesčiu. Toj dirbtuvėj dirbo 
su virš tūkstantis darbininkų.

Darbininkai sutiko su kom
panijos pasiūlymu (penkių, 
centų per valandą algos pakė
limu ir vienos savaitės atosto
gų su užmokesčiu). Bet kad 
tą gauti, darbininkas turi būt 
išdirbęs vienus metus. Ta dirb
tuvė priklauso Weyerhaeuser 
milionieriui, jis valdo pusę 
Washington© valstijos medžių 
išdirbysčių. Pakol darbininkai 
iškovojo penkių centų per va
landą pakėlimo algos ėmė 7 
mėnesius. Bet pragyvenimo 
kainas kapitalistai pakelia per 
viena diena, v

Čia per vieną mėnesį numi
rė 3 lietuviai: Simanas Krau- 
jutaitis paėjo iš Lietuvos, nuo 
Kybartų, Vilkaviškio apskr. 
Kaip atvažiavo iš Lietuvos gy
veno Brooklyne, N. Y. Paskui 
Chicagoje, III. Rytinėse vals
tijose būdamas prigulėjo prie 
draugysčių ir buvo pirmutinis 
šliuptarnis (taip tuomet va
dindavo pirmeivius). Seattle 
išgyveno apie 35 metus. Da
bartiniu laiku įgyveno gauda
mas pensiją iš valstijos kaipo 
senukas. (Jis jau buvo 71 
metų amžiaus.) Prigulėjo prie 
vietinės LDK Gedemino Drau
gystės ir prie SLA. Paliko 3 
sūnus ir kelis anūkus. Tapo 
palaidotas laisvai.

Juozas Paulukaitis, 80 me
tų amžiaus. Paėjo iš Lietuvos 
nuo Vištyčio, Vilkaviškio aps. 
Į šią šalį atvažiavo prieš 65 
metus. Seattle išgyveno 40 me
tų. Buvo katalikas. Tapo pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis. Paliko 2 sūnus ir dvi

dukteris ir keletą anūkų.
Juozas Saldokas, 50 metų 

amžiaus. Prie tris mėnesius jis 
vedė antru kartu. Iš Lietuvos 
paėjo Kauno gub. Rytmety iš
ėjo į darbą. Beeidamas par
puolė ir mirė širdies liga. Pa
liko moterį ir vieną sūnų.

Visoms trims šeimoms reiš
kiame giliausią užuojautą šio
je liūdesio valandoje.

Finų Mišrus Choras. Kalbėtojai: J. 
Green kalbės angliškai ir Prof. B. 
F. Kubilius kalbės lietuviškai. Kvie
čiame lietuvių visuomenę skaitlingai 
dalyvauti, parodykime savo solida
rumą, kad išlaikyt Ameriką nuo im
perialistinio karo. Būkime visi, jauni 
ir suaugę. Kviečia Tarptautinis Ge
gužinės Komitetas. (102-103)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį ketvirtadienį bus ap

vaikščiota 1 d. gegužės, 13-tos ir

Thompson gatvių aikštėje, šventė 
bus ašvęsta be maršavimų. šiame 
apvaikščiojime dalyvaus unijos, or
ganizacijos ir visokį pavieniai žmo
nės. Lietuviai turėtų skaitlingai da
lyvauti. Prakalbos atsibus nuo 4 vai. 
po pietų iki 7 v. v. Bus ir muzikalė 
programa. Yra svarbu šiemet pa
reikšti protesto balsas prieš kdrą, 
reakciją, bedarbę ir aukštas kainas 
ant produktų bei prieš kėlimus tak
sų. — Kviečia Liet. Organizacijos.

(102-103) . ’

Office Phone
EVergreen 4-6971

Baltimore, Md
Gegužinis masinis sanburis, 

parėmimui vajaus už E. Brow- 
derio paliuosavimą ir išreiški-

Roma, bal. 24.—Mussoli- 
nis sveikino savo armiją 
kaip “narsia, pergalingą.”

1

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks

d. gcg., 8 v. v., 29 Endicott St. Na
riai prašomi dalyvauti, nes yra daug 
dalykų svarstyti šiame susirinkime. 
— J. M. Lukas, Sekr. (102-103)

MONTELLO, MASS.
Pirmos Gegužės paminėjimas i 

įvyks penktadienį, gcg. 2 d., Liet. Į 
Taut. Namo Svet., Vine ir Main* 
Sts. Pradžia 7:30 v. v. Vyrų choras 
iš Norwoodo, vad. M. K. Boliui dai
nuos. Kalbės Jack Green ir kiti kal
bėtojai iš Bostono. Įžangos nebus. 
Kviečia Suvienytas Gegužinės Komi
tetas. (102-104)

NORWOOD, MASS.
Darbininkų Solidarumo (Šventės 

paminėjimas įvyks 1 d. gegužės, 
Liet. Svet., 8 v. v. Dainuos Vyrų 
Choras, vad. M. K. Bolio ir Suomių-

Inside Phone
EVergreen 4-6485

Randos pakilo beveik dvi
gubai. žmonių daug privažia
vo iš kitų miestų. Dauguma ' 
gyvena automobilių kempėse, 
o kiti “treleriuose,” kad ne
reikėtų tokias brangias randas 
mokėti.

Lėktuvų išdirbystė (Boeings 
Co.) dirba be sustojimo trimis 
pakaitomis. Paprastų darbi
ninkų užmokestis siekia nuo 
62 ir pusės cento per valan
dą iki $1.15 pe rval. Dirba 
40 vai. per savaitę. Už šešta
dienius gauna laiką ir pusę, o 
sekmadienius dubeltavai mo
ka. Dabartiniu laiku ten dirba 
apie 10 tūkstančių darbininkų. 
Jie priguli prie AF of L, bet 
dabartiniu laiku pradėjo įvyk
ti nesutikimai tarpe darbinin
kų. Pradėjo persekioti veikles
nius darbininkus; kurie dau
giau kalba ant mitingų, tai 
tuos apšaukia komunistais ir 
išmeta iš unijos, o kaip išmeta 
iš unijos, tai netenka nei dar
bo. Mitinguose įvyksta ir muš
tynių. Kaip tik nužiūri kokį 
darbininką, kuris kalba prieš 
unijos vadus, tai tą pasitinka 
einant lauk ir sumuša. Neku- 
riuos taip sumušė, kad reikė
jo vežti į ligoninę. Dabar at
važiavo Amerikos Federacijos

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by
RHEA TEltELBAUM

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

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

Open Day and Night

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

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

Sun. all day and night.

Drabužių Krautuve
Geo. Kaminskas ir Sūnai

Newark, N. J.
Adam St., 

ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
kad pavasario pirkinius gc-

152 Ferry Street,
kampas

Pavasaris su šventėm jau 
labai daug žmonių kalba,
riausia pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti kų 
tik nori, nereikia vaikščioti per visą miestą ir jieškoti.

Čia galima gauti moterims, vyrams ir vaikams ir 
ką tik užgimusiems kūdikiams drabužių.

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiesius 
(kurtinus) ir galima mastais nusipirkti. Turime didelį 
pasirinkimą visokių reikmenų kambariam išrėdyti. Flo
ridos stylio Slip Covers, padarome pagal užsakymą ar
ba mastais parduodame. Nepaisant, koki būtų jūsų ra
kandai, mūs patyrę siuvėjai pritaikys pagal jūsų skonį.

Mūsų kainos 
mo užeiti ir 
mūsų tavorą.

prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečla- 
persitikrintl. Duokite mums progų parodyti jums 
Prie krautuvės yra vietos automobiliams pasistatyti.

Tikimės, kad neužilgo užeisite pas mus, todėl iš anksto 
tariame širdingai ačiū I

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Tarime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

' 1 ■ ' ' ... 1 -------- ----

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

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

• Geresnės Prekės
• Geras Patarnavimas
• žmoniškos Kainos

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

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 26, 1941

Tėmykite 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tei. 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 Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už isrėdymij

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

i i
A

II

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ubalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
’ sustokite persitikrint.

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY. ,

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir Įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės Ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 

’ kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės i Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

KRAUJO TYRIMAI — ŠLAPUMO TYRIMAI — X-RAYS 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 28 metų Privatines ir Ligoninėje Praktikos)

110 Ėast 16 St, New York
Tarp Union Square ir Irving Place.

Valandos: 9 A. M. — 8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M. — 2 P. M.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

. y I

J



fiestas poslapis

1 ’a***.■' ■ w&iBK&wxujifxw■ -*1

LAISVfi Trečiad., Balandžio 30, 1941

NewWko^M^ZInto
Minios Svieto Daly 

vaus Pirmos Ge
gužės Parade

Gegužinės Maršavime už Taiką ir Laisvę Dalyvaus Šimtai 
Uniją ir Kitą Masinią Organizaciją, Taipgi Eiliniai 

Nariai Tu Uniją, Kur Karo Rengėją Pakalikai 
Nedaleido Oficialiai Dalyvauti

lizacijos bloko šiaurvakarinia
me kampe.

Mes prašome ir tikimės vi
sų taikos mylėtojų ir liaudies 
gerovės draugų nuoširdaus ma
sinio dalyvumo ir kooperacijos. 
Tas būtina, kad turėti įspūdin
gą ir pavyzdingą lietuvių būrį.

Maršavimo linija bus nuo 
56th St. (o ten mobilizuotiems 
išsibaigus nuo 39th St.) ant 
8th Avė. iki 17th St. ir 17-tu 
St. iki Union Square ir iš tenai 
į demobilizacijos punktus už 
skvero.

Bendros Gegužines

Brooklyno Jaunimas Ruošiasi 
Prie LDS Bowling Turna- 

mento, Cleveland, 0.

2

žemiau paduodame visas 16 
divizijų, jų sąstatą, susirinki
mo ir maršavimo laiką, kad 
skaitytojas galėtų įgyti pilną 
šios milžiniškos eisenos vaizdą. 
Dedame sutrumpintai, pažy
mint tik organizacijos vietą, 
nepaduodant vietų atskiriems 
tų org. lokalams bei kuopoms.

PIRMA DIVIZIJA.
Susirenka 12:30 (pradės eiseną 
1:45), ant 56 St. tarp 8th ir 9th Av.

Bendros Gegužinės Komitetas.
Moterų būrys (po dvi nuo visų 
dalyvaujančių organizacijų ir ne
priklausančios jokiam kitam bū
riui).
Nacionalė Jūreivių Unija ir Skan
dinavų Jūreivių Kliubas.

ANTRA DIVIZIJA. 
Susirenka 12:30 ant 56th St. 

tarp 9th ir 10th Avės.
Kailiasiuvių Jungtinė Taryba

dvylika tos unijos lokalų. 
TREČIA DIVIZIJA.

Susirenka 12:80 ant 56th St. 
tarp 10th ir 11 th Avės.

1. Rakandų Darb. Unijos keturi 
kalai.

2. Batsiuvių Unijos Jungtinė Tary
ba.

Astuoni batsiuvių ir kitų odos dar
bininkų lokalai.

KETVIRTA DIVIZIJA.
Susirenka 1 v. (pradės eiseną 2:30) 
ant 55th St. tarpe 8th ir 9th Avės.

1. Maisto darbininkų unijų didieji 
302. 89 lokalai, ir keliolika kitų 
lokalų.

1.
lokalai ir kitų lokalų gru-

Unija.
ir judžių rodytojų lokalai.

1.
2.

3.

1. ir

Meno Sąjungos Apskričio 
Konferencija Šaukiama 

Gegužės 11-tą

lo-

Puiki Lietuvių ir Suomių 
Meno Programa Dailės 

Kūrinių Parodoje
šį šeštadienį, gegužės 3 d., 

Pabaltės 4 tautų bendrai su
ruoštoje Dailės Parodoje bus 
lietuvių ir suomių menininkų 
programa. Lietuvių ten vyks
ta Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės, Aldona 
Klimaitė, ir, regis, tūli kiti 
menininkai. Na, žinoma, va
žiuosime ir visi kiti pažiūrėti 
parodos ir pasigrožėti dainų ir 
muzikos programa.

Suomių menininkai turi pri- 
siruošę turiningą programą. 
Bus didžiulis choras, keli so
listai, duetas, sekstetas, šoki
kų grupė, armonikos solo.

Paroda atdara nuo 6 vai., 
programa prasidės 8 vai., po 
programos šokiai. Įžanga tik 
50c. Ant vietos yra Estų Kliu- 
bo geras 
valgių ir

Paroda 
kūriniais,
Tūli yra ir pardavimui. Įžan
ga (apart šeštadienių) nemo
kama. Atdara nuo 6 vai. va
karais.

Pereitą šeštadienį parodoje 
buvo latvių ir estų diena. Pro
gramą pildė latvių orkestrą, 
solistė, smuikininkas, estų cho
ras, šokikų grupė, duetistės. 
Lietuvių publikos dalyvavo ne
daug, gal taupinosi savo va
karui, gegužės 3-čiai.

Paroda baigsis š įpirmadie- 
nį.

restauranas, visokių 
gėrimų.

turtinga . įdomiais
ypač paveikslais.

‘laisvės” Skaitytojams 
Prašymas

Yra išleista tūkstančiai la
pelių lietuvių kalboj, aiškinan
čių Pirmos Gegužės reikšmę ir

tymą už taiką maršavimu Ge
gužinės Parade. Be jūsų pa

tiek lietuvių, kiek turėtų. Pa
imkite ir padalinkite lietu
viams šapose ir po stubas bei 
sueigas ir tą padarykite šian
dien, rytoj ar poryt.

Gegužinės Komitetas.

Optikų Unija.
Dent isterijos Technikų Lokalas.

PENKTA DIVIZIJA.
Susirenka 1 vai. ant 55 th St. tarp 

9th ir 10th Avės.
Elektristų ir gretimų amatų uni
jų šeši 
pės.

Auksorių 
Fotografų
Foto spausdintojai.

SESTA DIVIZIJA. 
Susirenka 1 vai. ant 55th St. 

tarp lOth ir II th Avės.
1. Maliorių 9-to Distrikto Taryba, 
šeši didieji maliorių lokalai, kiti 

kalai ir grupės.
Maliorių pagelbinės.

SEPTINTA DIVIZIJA. 
Susirenka 1 vai. ant 55th St. 

tarp lOth ir 11 th Avės. 
1. Adatos Amatų Darbininkai. 

Sukniasiuviai (ILGWU). 
Ploščių siuvėjai (ILGWU). 
Amalgamcitai. 
Skrybėliniai.
Mezgėjai, ir visokių kiti) adatos 
amatų darb.
Kaklaraištiniai.

AŠTUNTA DIVIZIJA 
Susirenka 1:36 (eisena 3 vai.) ant 

54th St. tarp 8th ir lOth Avės. 
Urmo ir mažmenomis parduotu
vių, grąžintojų ir gretimų amatų 
darbininkų aštuoni lokalai. 
New Masses.

DEVINTA DIVIZIJA. 
Susirenka 1:30 vai. ant 54th St. 

tarp 9th ir 11 th Avės. 
Komunistų Partija. 
Jaunų Komunistų Lyga.

DEŠIMTA DIVIZIJA.
Susirenka 3 vai. (eisena 4:15) ant 

89th St. tarp 8th ir 9th Avės.
1. Visos jaunimo organizacijos: Stu-j 

dentų Unija, Žydų Jaunimas, ir 
kitos.

VIENUOLIKTA DIVIZIJA.
Susirenka 3 vai. ant 39th St. tarp 

9th ir lOth Avės.
Kalbinės organizacijos: negrų, es
tų, armėnų, latvių, kroatų, Chi- 
nijos Draugų, chinų jaunimas, 
Gamtos Draugai, vokiečių kliu- 
bai ir kitos org.
Taikos grupės.

DVYLIKTA DIVIZIJA. > 
Susirenka 3:80 (eisena 4:15) ant 

88th St. tarp 8th ir 9th Avės. 
IJncolno Brigados Veteranai. 
Tampa darbininkai.

TRYLIKTA DIVIZIJA.
1. Workers Alliance lokalai ir gru

pės.
KETURIOLIKTA DIVIZIJA. 
Susirenka 3:80 ant 38th St. 

tarp 8th ir lOth Avės.
1. Baltakalnierių darbininkų unijos: 

artistų, spaudos, mokytojų ir kitų 
gretimų profesijų ir amatų. 
Kultūrinės organizacijos: rašyto
jų, teatrininkų, muzikų, scenos šo
kių, ir kitų.

PENKIOLIKTA DIVIZIJA. 
Susirenka 3:30 ant 38th St. 

tarp lOth ir 11 th Avės. 
Rendauninkų, teisininkų ir kitos 
panašios org., įvairios su rendau- 
ninkais veikiančios susiedijų or
ganizacijos.

ŠEŠIOLIKTA DIVIZIJA- 
Susirenka 4 vai. (eisena 5:15) ant 

87th St. tarp 8th Ir 9th Avės, 
ir iki 11 th Ave. 

Tarptautinis Darbininkų Ordinas 
ir keliolika tautinių jo skyrių, 
taipgi amerikoniškosios kuopos ir 
skyriai.
Suomių (finų) Federacija.
Lietuvių organizacijos.*
Kita 16-tos divizijos dalis susiren
ka ant 36th St. ir pradeda mar
guoti 5:45. Ten bus keli desėtkai 
pašalpinių, kalbinių ir kultūrinių 
organizacijų, taipgi departmenti- 
nių krautuvių darbininkai.

KOMITETO PRAŠYMAS.

lo-

2.

2.

1.

2.

1.

2.

i.

Visi dalyvaukit gegužinėj. 
Nedirbantieji pribūkite laiku 
užimt savo vietą, esantieji pri
verstais dirbti skubėkit tiesiai 
iš darbo, kad ir vėliau.

Stokite po 10 eilėje ir dabo
kite tvarką savo eilėse.

Nekreipkite atydos pašali
niams nuotikiams, pastaboms 
ar provokacijoms.

Imkite įsakymus tik iš savo 
kapitono, kurių bus po vieną 
kas penkios eilės.

Turėkite su savim šį sąrašą. 
Prisiėjus ko jieškoti, informaci
jų klauskite tik paš bloko mar
šalą, kuris bus kiekvieno mobi-

Lietuvių Meno Sąjungos 
Trečias Apskritys, kurį sudaro 
Brooklyno ir apylinkių meni
ninkai, šaukia savo metinę 
konferenciją gegužės 11-tos 
rytą, “Laisvės” salėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyno. Pradžia 
10 vai. ryto.

Konferencijon kviečia visas 
meno grupes—chorus, teatri
ninkus, o taip pat ir meną re
miančias organizacijas—LDS 
ir LLD kuopas. Prašo rinkti po 
vieną delegatą nuo organiza
cijos ir po vieną nuo kiek
vienos dešimties narių.

Menas yra svarbu visiems ir 
reikalingas visų paramos ne 
vien tik finansinės, bet ir pla
navime programos ateinančio 
sezono veikimui. Priklausan
čioms organizacijoms reikėtų 
dalyvauti konferencijoj.

MASPETH, N. Y
Kadangi šį ketvirtadienį 

puolai Pirmosios Gegužės, 
LDS 14 kuopos susirinkimas 
nukeliamas į sekamą ketvirta
dienį, 8 diehą gegužės. Tą pa
tį vakarą įvyks ALDLD ir LDS 
14 kuopų susirinkimai. Abiejų 
kuopų nariai kviečiami daly
vauti.

LDS 14 Kp. Valdyba.

Lankėsi “Laisvėje”

tai

Kiti Gali Važiuoti Kartu, 
Nupiginta Kaina

Penktadienio vakare, geg.
d., iš Brooklyno išvažiuoja

nemaža grupė LDS jaunimo 
dalyvauti Bowling Turnamen- 
te, Cleveland, Ohio, kurį ren
gia LDS Jaunimas. Jaunuoliai 
susiorganizavę grupę iš 15 na
rių išvažiuos iš Grand Cent
ral ’ Station devintą valandą 
vakare ir jau bus Clevelande 
pusė po septintos valandos ry
te. Kurie nori važiuoti kartu 
su jaunuoliais, gali tai pada
ryti. Jie galės pasinaudoti nu
piginta kaina—$15.45 į abi 
puses. Reikia visiems kartu 
išvažiuoti, o grįžti galima at
skirai bėgyje 20 dientj. Tie, 
kinti e nori pasinaudoti proga, 
gali pasimatyti su drg. Orma- 
nu LDS centre arba “Laisvės” 
įstaigoj. Reikia kaip greit ga
lint su juo susisiekti, kad pa
darius rezervaciją.
Kaip Išrodo—Ar Brooklynie- 

čiai Gali Laimėti?
LDS Pirmame Bowling tur- 

namente dalyvaus jaunimo iš 
Čikagos, Detroito, Pittsburgho, 
Clevelando, ir kitų miestų, 
taipgi Brooklyno. Kokias pro
gas mūsų jaunuoliai turės? 
Sulig- gabumo lošime, kaip pa
rodo viso pereito sezono loši
mai, atrodo, kad brooklynie- 
čiai turės geriausią progą lai
mėti. Jie turi per visą sezo
ną lošusių šį gėmį ir yra pil
ni vilties ir pasitikėjimo tap
ti LDS Bowling čampijonais. 
Mes irgi galime palinkėti gero 
jiems pasisekimo.

Tymas susidaro iš sekamų 
asmenų : Johnny Blass-Blažai- 
tis, kuris yra geriausiu lošėju 
visame tyme; Algirdas Dobi- 
nis, antras* geriausia yra “Lais
vės” spaustuves darbininkas; 
trečias, Antanas Navickas, ku
ris dainuoja 1 Aidbalsiuose ir 
Aido Chore, Bob Bastys ir AI 
Purvenas.

Apart 
važiuoja 
du geri 
Sibol ir
rie taipgi dalyvaus lošimuose. 
Kartu su bowlininkais važiuos 
ir sekamos ypatos: Emily Kli
maitė, iš Richmond Hill, Anna

naujo pridėta prie 
garsaus cigareto.

Matai Annės inici- 
jalus ant to med
žio-' As ką tai naujo

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

brooklyniečių tymo, 
taipgi ir Maspetho 
bowlininkai, Francis 
Jimmy Kaulinis, kll,-Pereitą pirmadienį mūs 

įstaigą aplankė Konstancija 
Mugianienė, Kafeterijų Uni
jos, AFL, žymi veikėja San 
Francisco, Calif. Ji čia susto
jo pusvalandžiui laiko važiuo- Janiunaitč, Bayonniętė, Wal- 
dama iš Cincinnati, Ohio, .kur ter Kubilius, “Laisvės” angliš- 
minėta unija turėjo savo kon- ko skyriaus redaktorius, Mary 
venciją pereitą savaitę. Jinai 
nuvyko į Worcester, Mass., ir 
apylinkes pas saviškius. Ten 
pabuvojus keletą dienų drau
ge su K. B. Karosiene grįš 
Kalifornijon. Karosienė dabar 
vieši Easthamptone pas tėvus 
Balčiūnus.

Pakelyje tolimosios viešnios 
sustos Chic^goje, kur 7-tą ge
gužės kalbės tenykščių, mote
rų organizacijų rengiamose 
prakalbose. Ten kalbės ir 
brooklynietė E. Vilkaitė, kuri 
sykiu su viešniomis važiuoja 
pamatyti Kalifornijos bei vieš- 
nagėn pas M. Baltulioniūtę ir 
kitus 
tyje.

Brown, Mary Cradden, Alda
na Bernot, Aida ir Jonas Or- 
manai. Rep.

Šuny (kąstiems Patarė 
Apsižiūrėti •

pažįstamus Pacifiko sri-

Mary Tamošiūnai 
operaciją ant “tumor’ 
kas ligoninėj. Dabar 
namie, 294 Union Avė., Brook- 
lyne.

turėjo 
St. Lu- 
randasi

Keturi nubankrutavusios 
Krepisman firmos nariai su- 

kal- 
apie

laikyti “džiūrės” teismui 
tinimu nuslėpus faktus 
firmos turtą.

Cvek’o pirmoji “džiūrė” pa
leista dėlto, kad gale savaitės 
tilpę raštų spaudoj, kurie ga
lėję paveikti “džiūrimanus.” 
Šauks kitą “džiūrę.”

A & P rytinio ’idistrikto 
krautuvėse 7,000 darbininkų 
pęreina ant 5 dienų savaitės 
pradedant gegužės 12-tą.

■«£&$ !i wfeMFI&.'h.iiMi

Pereitą savaitę Elmhurst 
sekcijoj, Queens, nušauta šuo1 
įkandęs mažiausia 3 asmenis. | 
Ištyrus, atrasta, kad šuo buvo 
pasiutęs. Kadangi nesurado, 
kam jis priklausė ir nežinia, 
kaip ilgai jis bastėsi apsikrė- 
timo padėtyje, menama, kad 
jis galėjo pirm nušovimo, įkąs
ti daugiau žmonių, taipgi kitų 
šunų, kurie plės pavojų tos 
baisios ligos. Sveikatos Dep- 
tas prašė skubiai raportuoti 
apie šunų įkandimą, telefonu: 
WOrth 2-6900. Įstaiga veikia 
dieną ir naktį.

(kaltino 17-ką Daktarą 
Aborcionistais

Specialis prokuroras Amen 
esąs nusekęs 17 daktarų, 2 iš 
jų • ant puošniosios Park Ave., 
praktikuojant aborcijų dary
mą ir pasiuntęs jų vardus 
Valstijiniam švietimo Depart- 
mentui ir Medikališkai Drau
gijai.

Baudimu daktarų, žinoma, 
dalykų nepakeis. Moterys 
aborcijų jieškos ir daktarai 
jas darys, kol1 nebus motinų ir 
vaikų saugumo, kol nebus 
sveikos, legalės apsaugos nuo 
nėštumo moterims, neišgalin
čioms motinystės.

Seniausi Amerikos Tabako prekijai—įsikūrė 1760

NAUJA .. . praizinis iš Rytinio Viduržemio tabakas, 
kurio smulkūs lapai širdies pavidalo padaro garsiqjq 
Old Gold's sudėti net dar malonesnę. Jo gausa dabar 
brandinama mūsų Amerikiniuose sandėliuose užtikrina jums 
šiuos puikesnius Old Golds visai eilei metų.

X7RA naujo, malonaus skonio garsiojoj 
■L Old Gold sudėtyje. Parinktinio impor

tuoto tabako pridėta — duot jum naujo sma
gumo—naujų dclekatnų malonumų! Išbandyk 
tatai! Gauk pakelį naujų Old Golds šiandien!

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Makete the

she will never forget!i
r-

L

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178

sivaizduokitc kaip ji 
bus sujaudinta taip ne
paprastai gražaus stiliaus 
laikrodėliu ... taip bega
liniai delikatnu ... k u r j 
vadovaujanti Amerikos 
stilistai — madų piešėjai, 
vadina gražiausiu iš iki 
šiol padarytų vidutinių 
kainų laikrodžių. 
$29.75 ... dabar jie 
išdėti parodymui. .

Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVEJMUE

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.
‘ ~ Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Vist Old Golds pas 
jūsų krautuvinmlui 
dabar yra NAUJI 
Old Golds. Tas 
pat paZĮstamas 
pakelis.

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

’ Iš senų padarau
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

'dydžio, kokio pa- 
■/ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

. JONAS STOKES 
t ' 1'512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chaunctey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8*1158

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

- Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

KKkVSwmtiWm' .W

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgiu 
ir daržovių—virtų ir žalių.

Nuo 
yra

PDIICkl THE PRECISION! !bitu tn watch

VERI-THIN* PETITE—15 
jeweli, pink, white or yellow 
gold filled cose......... $29.75

MONTROSE- 17-jewel Pre- 
cilion* movement. Pink or yel
low gold filled eose, Guildite 
bock ............................$39.7#

fRegittered Trade Mark

GIFTS FROM YOUR JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST;

Robert Lipton Jeweler
701 GRAND ST. / BROOKLYN, N. Y

Tarp Graham Ave. ir Manhattan Ave.




