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Beirut, Syrija. — Irgpie
čiai atmušė anglus nuo Ira- 
qo-Palestinos žibalo kanalo

Lietuvoje 
Smetonos 
patvirtin-

neapkenčia- 
nepopulia- 

nenaudėliui 
cirkus! Ji

Berlin. — Vokiečiai tvir
tina, kad iraqieciai atmušę 
anglus nuo Rutbah forto.

PROTESTŲ BANGA 
PRIEŠ ROOSEVELTO

KARO POLITIKĄ

KODĖL ROOSEVELTAS 
NEPRALEIDŽIA MAIS

TO AIRIJAI

Ir Čikagoje Kunigai 
Nesusitaikė?

Smetonai Cirkas Bažny
čioje.

“Vadą” Valgydino ir Girdė 
Kun. Krušas.

Kaip Jie “Aiškina.”
Apie Aušros Vartus ir 

Kepures.
Rašo R. Mizara

Berlin, geg. 12. — Turki
ja susitarė svarbiausiais 
klausimais su vokiečiais.

ORAS: — Dalinai apsi 
niaukę, vėsu.
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Sakoma, Čikagos lietuvių 

kunigų tarpe įvykęs nesutiki
mas dėl “tautos vado.” Kun. 
Krušas stojęs su Smetona, o 
kiti, nors neišstoję griežtai 
prieš, bet nenorį pripažinti jo 
prezidentu!

Matyt, kun. Krušas sukriu- 
šino savo oponentus: Jis nusi
vedė Smetona pas arkivysku
pą Stritch, kuris davęs tam 
lietuvių tautos .nevidonui pa
laiminimą. Ir tuomi kun. Kru
šas jaučiasi kovą laimėjęs!

Cairo. — Anglai teigia, 
kad jie atgriebė kelias po
zicijas nuo vokiečių - italų 
ties Tobruku, Libijoj.

Kunigų “Darbininkas” “aiš
kina” savo skaitytojams, kad 
po to, girdi, kai Stalinas užė
mė premjero vietą, tai “aišku, 
kad jis, (Molotovas) užsitrau
kė Stalino “nemalonę” ir jo 
(Molotovo) likimas nežino
mas.”

Šitaip barška kunigų laik
raštis. Bet ką tas viskas turi 
bendro su teisybe ?

Nieko!
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štai kaip kun. Krušas nu
plovė Smetonos griekus. Pasi
kvietė jis į savo bažnyčią (šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią) 
“tautos vadą.” Bažnyčioje 
Smetona buvo pasitiktas su 
maršu, kurį grojo specialiai 
pasamdytas orkestras.

Smetona nudavė labai die
vobaimingą ir pamaldingą — 
veidmainiauti tas žmogus mo
ka! Iš Lietuvos pabėgėlis kun. 
A. Deksnis pašlakstė “tau
tos vado” plikę. O kun. K. 
Matulaitis išdrožė Smetonai 
pamokslą.

Paskui buvo renkamos baž
nyčioje aukos pabėgusiems į 
Berlyną smetoniškiems žval
gybininkams šelpti.

Po viso cirko, atlikto kata
likų bažnyčioje, kun. Krušas 
nusivedė “prezidentą” į savo 
kleboniją ir ten jį valgydino 
ir girdė.

Nereikia nei sakyti, kad bu
vo ne vienas doras katalikas, 
kuris, matydamas tokius kuni
gų šposus, tokį tūpčiojimą ap-1 
link Smetoną, labai pasipikti- Į 
no. Tik pagalvokite: A. Ga-įtina, 
baliauskas, taipjau pabėgėlis 
iš Lietuvos ir geras kunigų pa
kalikas, štai ką parašė SLPtK 
A organe “Garse”:

“Aš dar gyvenau 
per tris mėnesius po 
pabėgimo, tai galiu 
ti, kad nebuvo Lietuvoje žmo
nių tarpe taip keikiamo, taip 
neapkenčiamo, taip nepopulia
raus asmens, kaip p. Smeto
na.”

šitaip rašo kuniginis žmo
gus, Gabaliauskas, kuriam 
kunigai prakalbas Amerikoję 
rengia, kurį kunigai taip gar
bina.

Na, ir apsisukę, tie patys 
kunigai labiausiai 
mam, labiausiai 
riam Lietuvoje 
ruošia bažnyčiose 
garbina! Jį valgydina.! Jį gir
do !

Pagalvokit apie tai, katali
kai darbininkai!

Negali, pagaliau, nei kaltin
ti, kad kun. Urbonavičiaus 
(Kmito) laikraštis taip kvai
lai filozofuoja. Jis tai daro, 
vadovaudamasis komercinės 
spaudos išvadžiojimais. Na, o 
visa kapitalistinė spauda ši
taip kiekvieną Sov. Sąjungoje 
valdžioje permainą suveda: 
kuris asmuo tapo pakeistas 
kitu asmeniu, to ‘likimas neži
nomas.” Mums Molotovo liki
mas yra puikiai žinomas: jis 
eina SSSR užsienio reikalų ko
misaro pareigas.

Jei Sovietų Sąjungos liaudis 
paisytų, ką rašo prieš ją pik
tai nusistačiusi pasaulio kapi
talistų spauda, tai ji negalėtų 
nei žingsnio žengti. Bet ji ne
paiso !

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Vadai Atidėlioja 
General Motors 
Unijistif Streiką

DARBO FEDERACIJOS 
GALVA SMERKIA MA

ŠINISTŲ STREIKĄ
Washington, geg. 12. — 

Atvyko Reutherįs ir tūli ki
ti direktoriai CIO unijistų 
dirbančių General Motors 
automobilių fabrikuose. Jie 
derėsis su darbo ministere

Reikalauja, kad Tik 
Kongresas Spręstų

Washington, geg. 12. — 
Republikonas sena torius 
Charles W. Tobey šią savai
tę įneš kongresui sumany
mą uždraust prezidentui A- 
merikos karo laivais lydėt 
prekinius laivus su reikme
nimis Anglijai.
Senatorius Teigia, jog 
Kongresas Atmestų Su

manymą Skelbt Karą
Rep. senatorius Tinkham 

pareiškė: Tegu p. Roosevel
tas pasiūlo kongresui iš
spręst, ar skelbt karą Vo
kietijai ar ne, ir tegu laiko- 

| si kongreso nutarimo.
Senatorius Tinkham tvir- 

kad prezidentas ne
drįstų taip atvirai pastatyt 
šį« klausimą kongresui, ir 
sako, jog kongresas atmes
tų siūlymą paskelbt karą. 
Jis smerkia Rooseveltą už 
bandymus įvilkt šią šalį į 
karą pro užpakalines duris.

Išnaujo Bombarduota 
“Visa” Anglija

London, geg. 12. — Vo
kiečių orlaiviai vėl “aštriai” 
bombardavo pietinę Angli
jos dalį; atakavo miestus ir 
visoj Anglijoj, nors netaip 
smarkiai.

Anglai nušovė žemyn 7 
vokiečių orlaivius.

Sovietai Pripažino 
Iraqo Valdžią

Maskva, geg. 12. — So
vietų vyriausybė pripažino 
Iraqo valdžią su Rašidu Ali 
Beg Gailani priekyje ir su
mezgė diplomatijos ryšius 
su Iraqu. To pripažinimo 
Iraqas kartotinai prašė jau 
nuo 1940 metų.

Sovietai atrado, jog nega
lima patenkint Iraqo kitą 
reikalavimą — paskelbt ne
priklausomybę visų arabiš
kų kraštų.

Iki Vilniuje viešpatavo iš
naudotojai (rusai, lenkai, pas
kui lietuviai), tai prie Aušros 
vartų panelės švenčiausios ab- 
rozdo stovėdavo policininkai, 
kurie priversdavo kiekvieną 
praeivį nusiimti kepurę.

Tai buvo didelė gėda ir tam 
abrozdui ir visai katalikų ti
kybai : policijos buožė privers
davo stebuklingą abrozdą gar
binti!

Dabar iš Vilniaus praneša
ma, kad to jau nėra. Kuris 
praeivis nori, gali savo kepu
rę nusiimti, o kuris nenori — 
ne..

Frances Perkins, su valdiš
ka taikytojų komisija ir su 
fabrikantų atstovais, kaip 
išvengt streiko. O jeigu ne
susitarsią, tai šį ketvirtadie
nį jau pašauksią streikan 
darbininkus 61-no General 
Motors fabriko. Tie fabri
kai viso samdo 165 tūkstan
čius darbininkų; bet Reu- 
theris žada palikt darbe 
tuos, kurie gamina karo 
reikmenis. General Motors 
turi karinių valdžios 
kymų už 500 milionų 
rių.

Reutheris, Hillmano 
jas, ir kiti vadai CIO

sekė-
Jung- 

tinės Automobilių Darbinin
kų Unijos General Motors 
fabrikuose jau devyūias die
nas užvilko streiko skelbi
mą, kuris buvo nutartas vi
suotinoje konferencijoje tų 
unijistų įgaliotinių.

Darbininkai reik alau j a 
pilnai pripažint uniją, pri
dėt uždarbio, duot 80 valan
dų apmokamų atostogų ir 
tt.______________________

ITALAI SUŽEIDĘ DAR DU
ANGLŲ ŠARVUOČIUS

Roma. — Tebešėlsto mū
šiai tarp Italijos orlaivių ir 
anglų karo laivų Vidurže
mio Jūroj. Italų bombinin- 
kai sunkiai sužeidė dar du 
Anglijos šarvuotlaivius, tai 
viso apšlubino jau 8 kari
nius anglų laivus nuo praei
to ketvirtadienio, kaip sako 
italai.

24 STREIKAI KARINIUOSE 
FABRIKUOSE

Washington. — Skaičiuo
jama, jog dabartiniu laiku 
Jungtinėse Valstijose yra 
vedama 24 streikai, kuriuo
se dalyvauja 40 tūkstančių 
darbininkų. D a u g i a usia 
s t r e ikuojama dirbyklose, 
kur gaminami karo reikme
nys.

NAZIAI SUNAIKINĘ KELIS 
ANGLŲ LAIVUS

Berlin. — Vokiečių ko
manda teigia, kad jų sub- 
marinai ir orlaiviai nuskan
dinę kelis anglų prekinius 
laivus, viso 34,000 tonų įtal
pos, ir sužeidę kelis kitus, 
taipgi apdaužę vieną anglų 
submariną.

Siūlo Numušt Bilioną 
“Nebūtinų” Lėšų

Washington. — Republi- 
konai nariai kongresmanų 
lėšų komisijos perša numušt 
bilioną dolerių nuo “nebū
tinų” valdžios išlaidų, kad 
daugiau pinigų liktų gink
lavimuisi. Prie “nebūtinų” 
išlaidų jie priskaito ir . vie
šuosius darbus bedarbiam.

Paterson, N. J. — Ameri
kos Darbo Federacijos pir
mininkas Wm. Green pa
smerkė streiką federacinės 
Mašinistų Unijos prieš 11 
laivastatyklų San Francis- 
coj. Kalbėdamas Amerikonų 
Legionui, jis užreiškė, kad 
tai “neteisėtas streikas,” ir 
atsišaukė į juos, kad tuojau

KONVOJAI ARBA NET JŪRŲ SARGYBA ĮVELTU 
AMERIKĄ KARAN, SAKO HOOVER

New York. — Buvęs pre
zidentas Herbert Hoover 
per radio užreiškė, kad pre
zidento Roosevelto pradėta 
vandenyno žvalgyba naudai 
Anglijos gręsia įvelt šią ša
lį į karą, nekalbant jau apie 
konvojus, tai yra Amerikos 
karo laivais lydėjimą preki
nių laivų į Angliją, kaip kad 
reikalauja Roosevdlto minis
terial.

Hooveris kaltino Roose
velto valdžią, kad jinai su 
pagalba savo laivyno žval
gybos ir konvojų siekia į- 
stumt Ameriką. į karą auto
matiškai, nedavus kongresui 
nuspręst, ar skelbt karą ar 
ne.

Hooveris pažymėjo, kad 
labai didelis skaičius ameri-

Vardan “Apsigynimo.” 
Apkaposią Automobilių 

Statybą 40 Proc.
Washington. — Valdiški 

karinių darbų direktoriai 
žada pareikalaut, kad auto
mobilių fabrikai 40 procen
tų sumažintų statymą pa
prastų automobilių ir taip 
galėtų daugiau pagamint 
karo įrankių pagal valdžios 
užsakymus. Tokiais sumeti
mais jie taipgi ragina su- 
siaurint dirbimą elektrinių 
šaldytuvų, šlavimo mašinų, 
žibalinių pečių ir kitų var
tojimo dalykų.

Amerikos Orlaiviais 
Atakuoja Iraąą

Jeruzalė. — Anglai be at
laidos bombarduoja Iraqo 
karo jėgas naujai gautais iš 
Amerikos orlaiviais.

Anglai sakosi užėmę Rut
bah fortą prie požeminio 
kanalo, kuriuom plaukė 
anglam žibalas iš Iraqo į 
Palestiną. -

Nustatyta Siena Tarp 
Suomijos ir Sovietų 

Maskva. — Mišri komisi
ja, susidedanti iš Sovietų ir 
Suomijos-Finijos įgaliotinių 
baigtinai nustatė rubežių 
tarp tų dviejų šalių. Suomi
jos ir Sovietų valdžios užgy- 
rė rubežiaus žemlapį.

grįžtų darban.
Green sakė,’ kad, girdi, 

“penki milionai Federacijos 
narių pasiryžę vengt strei
kų, o skubiai gamint ‘apsi
gynimo’ pabūklus.”

Federacijos M e t a 1 i stų 
Unijos vadai yra pasižadėję 
sulaikyt tuos darbininkus 
nuo streikų.

kiečių priešinasi ėjimui į ka
rą, nors, pasak Hooverio, 
jie pritaria davimui anglam 
karinių reikmenų, tik tegu 
patys anglai juos parsiga
bena.

Hooveris persergėjo val
džią, kad dabartiniai jos 
žingsniai grūmoja įvilkt A- 
meriką į ilgą karą, kuomet, 
girdi, ši šalis dar pati “nėra 
gana prisiruošus apsigint.” 
Jis, be to, įspėjo, kad jei A- 
merika pradėtų karą, tai ir 
Japonija imtų k a r i š kai 
veikt Pacifiko:Vandenyne.

Herbert Hobveris “užgin
čijo (rooseveltininkų) tvir
tinimą, būk tai nuo Anglijos 
laimėjimo priklausąs Jung
tinių Valstijų apsigynimas.”

Rooseveltas Turįs Są
mokslą įtraukt Ameriką 

I Karą
Washington. — Senato

rius Wheeler kaltino prezi
dentą Rooseveltą, kad jis 
turįs slaptą suokalbį su 
Anglija būti nai įtraukt 
Jungtines Valstijas į karą, 
net neatsiklausiant šalies 
kongreso.

Washington, geg. 12. — 
Dar negirdėtas daugis tele
gramų ir laiškų prezidentui, 
senatoriams ir kongresma- 
nams reikalauja sustabdyt 
Roosevelto veiksmus, ku
riais jisai traukia Ameriką 
į karą.

Washington, geg. 12. — 
Senatorius Wheeler viešai 
kaltino prez. Rooseveltą, 
kad jis badu stengiasi pri
verst Airijos Respubliką eit 
karan išvien su Anglijai 
prieš Vokietiją. Todėl, girdi, 
Rooseveltas sulaiko būtinai 
reikalingą Airijai maistą ir 
nepraleidžia ginklų jos savi
valdybei ginti.

Suburta Policija 
Prieš Laivą Ma

šinistą Streiką
Son Francisco, Calif., geg. 

12. — Sustreikavę 1,500 
Darbo Federacijos ir 700 
CIO mašinistų bendrai pi- 
kietuoja vienuoliką laivasta- 
tyklų. Dėl mašinistų streiko 
turės apsistot darbai ir 18 
tūkstančių kitų darbininkų. 
Streikierių vadai tikisi, kad 
ir kiti darbininkai neban
dys eit darban pro pikieti- 
ninkų eiles.

Miesto valdžia pasiuntė 
daugiau kaip 500 policijos 
prieš streiko pikietininkus.

Streikas stabdo būdavo j i- 
mą karinių ir prekinių lai-

KIEK NAZIAI NUSKANDINA 
KARO PABŪKLŲ?

Washington. — Įtakingas 
demokratas senat. Byrd pa
reikalavo, kad Roosevelto 
valdžia parodytų, , kiek iš 
tikro vokiečiai nuskandina 
amerikinių orlaivių ir kitų 
karo pabūklų, kurie gabena
mi į Angliją. Nes roosevel- 
tininkai dabar sako, kad la
bai daug.

įžiūri kad Vokiečiai 
Kels Armiją Anglijon

Berlin. — Vokiečiai telkia 
daugiau kariuomenės į Ho- 
landiją, Belgiją, šiaur-vaka- 
rinę Vokietiją ir šiaurinę 
Franci ją. Manoma, kad jie 
ruošiasi, po kiek laiko, siųst 
savo armiją per vandenį į 
Angliją.

Vokiečių oro laivyno mar
šalas Kesselring sako, kai 
orlaiviai sunaikins svar
biausius karinius anglų 
centrus ir bus suparalyžiuo
tas Anglijos žmonių pasiry
žimas kariaut, tuomet vo
kiečiai galėsią užimt Angli
ją be rimto pasipriešinimo.

Anglai Naikino Vokiečių 
Laivastatyklas

London. — šimtas anglų 
orlaivių vėl bombardavo 
Hamburgo prieplauką ir 
laivastatyklas. Kitas būrys 
Anglijos bombininkų degino 
ir ardė Bremeno laivasta
tyklas, prieplauką ir fabri
kus. Anglų lakūnai aplankė 
su bombomis ir kitas vokie
čių prieplaukas. Užkūrė di
džius gaisrus.

Vokiečiai nukirto 4 anglų 
orlaivius.

Hooveris Sako. Amerika 
Neparuošta Kariaut

New York. — Ex-Prezi- 
dentas Hooveris sakė, jog 
Amerikai dar dešimties me
tų reikėtų prisiruošt, kol ji 
galėtų sėkmingai kariaut 
prieš taip ginkluotą šalį, 
kaip Vokietiją.

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

v v • •rasenu.

vų už 500 milionų dolerių.
Streikieriai r e i k a lauja 

$1.15 valandai vietoj dabar
tinės $1.12 valandinės algos 
ir dveja tiek mokėt už virš
valandžių darbą.

Vokiečių Orlaiviai Ardė 
Istorinius Pastatus 

Londone
London, geg. 12. — Dar 

tebedega Londonas baisiai 
bombarduotas vokiečių la
kūnų praeitą šešta dienį. 
Miestas tebėra apgultas 
karčiais, tirštais dūmais. 
Visos jo dalys paliestos vo
kiečių oro bombų.

Nazių bombininkai labai 
apardė ir daug istorinių pa
statų Londone, kaip kad 
seimo rūmus, Westminster 
katedrą, Britų Muzėjų ir kt.

100,000 BOMBŲ NUMES
TA Į LONDONĄ

Berlin. — Vokiečių orlai
viai numetę į Londoną dau
giau kaip 100 tūkstančių 
sprogstamųjų ir padegamų
jų bombų. Tuom jie keršiję, 
kad anglų orlaiviai bombar
duoją nekarines vokiečių 
miestų dalis ir žudą civilius 
vokiečius.

Naziai Reiklauja Sau Va
lios Dardanelluose

London. — Yra žinių, kad 
vokiečiai reikalauja Turki
jos laisvai praleist karinius 
vokiečių ir italų laivus pro 
Dardanellų protaką.

ANGLAI PAGROBĖ DU 
VOKIEČIŲ LAIVUS

London. — Anglai sučiu
po prekinį vokiečių laivą 
“Coburg,” 7,400 tonų, Indi
jos vandenyne, ir vokiečiam 
tarnaujantį norvegų laivą 
“Ketty Brovig,” 7,030 tonų, 
ties Australija.

NUOLATINIS PIKIETAS 
PRIEŠ BALTĄJĮ ROMA

Washington.
valandas dieną ir naktį na
riai Taikos Mobilizavimo pi- 
kietuoja Baltąjį Rūmą, 
prieš prezidento Roosevelto 
daromus žingsnius įstumt 
Ameriką į karą. Atvyksta 
daugiau pikietininkų iš 
New Yorko, Mass., New 
Jersey ir Michigan valstijų.

Tarp pikietininkų yra mo
kytojų, kunigų, rašytojų, 
darbininkų, farmerių ir ki
tų. Per dvi dienas ir naktis 
daugiau kaip 150 žmonių pi- 
kietavo prezidento palocių.

Detroit, Mich., geg. 12. — 
CIO unija šiandien paskelbs 
Hudsono automobilių strei
ką, jeigu kompanija atsisa
kys pridėt darbininkam al
gos.
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Ir mes ftlahhme, kad kalboms apič! 
taiką tada, kai tos taikos nerū, Šian
dien vieths nėgali būti. Alės mahOine, 
kad AMERIKA TŪRI EITI Į KARĄ 
DABAR, o he r£foj, ar poryt, Aiftėtika 
turi eiti j kalą dabar...
Šitaip šaukti už kraujo liejimą, už 

žmonių skerdynę gali tiktai išsigimęs 
parsidavėlis imperialistams. Taip šaukti 
gali tiktai mirtinas Amerikos liaudies 
priešas.

Amerikos liaudis nenori karo, priešin
ga karui, priešinga tai baisiai skerdynei, 
kuri yra suruošta Europoje imperialisti
nių klikiį. Amerikos motinos ir tėvai ne
nori, kad jų sūnūs važiuotų Europon ir 
milijonais mirtų, arba būtų sušerti jū
roms. Amerikos jaunuoliai nenori guldy
ti savo galvas už imperializmo interesus.

Kiekvienas doras lietuvis turi pasipik
tinti Tysliava ir “Vienybe.” Turi pasa
kyti: Šalin iš mūsų tarpo karo kursty
tojai ir troškikai mūsų sūnų kraujo!

Supraskime iš Anksto

Majoras Atrado Transporto 
Darbininkus

New Yorko miesto majoro LaGuardi- 
jos atsinešimas linkui transporto darbi
ninkų, organizuotų į CIO uniją, yra ne
pateisinamas. Jis nenori uniją pripažinti, 
nenori su unija tartis dėl nustatymo dar
bininkams algų, darbo valandų, apdrau- 
dos ir darbo sąlygų.

Savo šį nusistatymą majoras teisina 
tuomi, kad miesto transporto darbininkai 
yra tiesioginėj valdžios “globoje” ir kad 
jie paeina po “Civil Service” įstatymų ir 
taisyklėmis. Tas, girdi, reiškia, kad algos 
ir darbo sąlygos yra įstatymu nustatytos 
ir čia unija esanti nebereikalinga.

Švelniausia pasakius, tai šis LaGuar- 
dijos pasiteisinimas yra piktas organi
zuotų darbininkų įžeidimas. Ir pats ma
joras save nuplaka. Pavyzdžiui, gegužės 
10 dieną jis turėjo pasitarimą su Trans- 
portacijos Tarybos pirmininku ponu 
Delaney ir paskui pareiškė spaudos re
porteriams savo nusistebėjimą — nusi
stebėjimą, kad jis patyręs, jog daugybė 
transporto darbininkų dirba iki 56 va
landų į savaitę, šita “skriauda” būsian
ti pataisyta su laiku!
- Bet kodėl šitokios darbo valandos bu
vo iki šiol toleruojamos majoro ir Trans- 
portacijos Tarybos ponų? Juk Transport 
Workers Unija atvejų atvejais kreipė į 
tai ponų atydą ir reikalavo darbo valan
das sutrumpinti. Miestas operuoja “sub- 
ves” jau keli mėnesiai, tačiau nieko ne
darė prašalinimui tokių nesvietiškų dar
bo valandų.

Tik dabar LaGuardija surado trans
porto darbininkus, kai unija pradėjo ma
sinę kampaniją už supažindinimą New 
Yorko žmonių su darbininkų padėtim ir 
su miesto valdžios atsinešimu linkui uni
jos. Majoras pabūgo žmonių. Stačiai 
skandalas, kad miesto operuojamose su
sisiekimo priemonėse darbininkai pri
versti dirbti po 56 valandas į savaitę, 
kuomet įmonėse dirba tiktai po 40 ar 44 
valandas savaitėje. Tas jau vienas paro
do, kaip reikalinga transporto darbinin
kų unija ir kaip teisingi jos reikalavimai 
kolektyvių derybų su valdžia. Valdžia 
turi uniją pripažinti ir rokuotis su orga
nizuotais darbininkais.

Tikro Išsigimėlio Balsas
Nemanykite, kad Anglijos agentai ir 

karo šalininkai neturi savo žmonių Ame
rikos lietuviuose. Nemanykite, kad tiktai 
tarpe amerikonų randasi išsigimėlių ir 
parsidavėlių. Mes jų turime’ ir lietu
viuose.

Vienas iš tų yra Juozas Tysliava, 
“Vienybės” redaktorius. Jis eina toliau ir 
už pačius Anglijos imperialistus ir ame
rikonus karo šalininkus. Churchill kol 
kas dar teprašo pristatyti Anglijai karo 
ginklų. Anglija pati nebepajėgianti par
sigabenti iš Amerikos.

Amerikos karo šalininkai tereikalauja 
panaudoti karo laivyną pristatymui karo 
reikmenų Anglijai. Bet Tysliava reika
lauja eiti karan ^tuojau, pilnai, be atidė
liojimo. Savo “Vienybės” editoriale “Kel
kis, Amerika,” geg. 9 dieną šis žmogus 
stačiai šaukia:

Pora Svarbių Laimėjimų
Šiomis dienomis Amerikos darbininkai 

laimėjo porą svarbių mūšių Jungtinių 
Valstijų teismuose. Vienas laimėjimas, 
tai Philadelphijoje Fedėralio Apeliacijų 
Teismo patvarkymas, jog jūrininkai turi 
teisę streikuoti uostuose. O buvo bando
ma šita teisė jūrininkams užginti.

Kitas laimėjimas, tai West Virginijos 
Aukščiausio Teismo nuosprendis. Ten 
dar pernai žemesnis teismas nuteisė 15 
metų kalėjiman komunistų veikėją Oscar 
O. Wheeler. Nubaudė tik už tai, kad jis 
rinko piliečių parašus uždėjimui Komu
nistų Partijos ant baloto. Vadinasi, 
Wheeler naudojosi pilietinėmis teisėmis. 
Valdžia suareštavo ir apkaltino sulaužy
me seno “sindikalistinio” įstatymo. Da
bar Aukščiausias Teismas šitą žemesnio 
teismo nuosprendį panaikino.

Liaudis Pavargo nuo Karo
Antras ir Pasaulinis Imperialistinis 

Karas siaučia jau per 20 mėnesių. Tur
čių klasė ir jų valdžios nei nemano jį 
baigti. Jie stengiasi dar daugiau karą 
plėsti, nes iš karo kraunasi sau milžiniš
kus turtus. Kiekvienas karo ginklų ga
mintojas dabar džiaugiasi, kad atėjo “ge
ri laikai”—“boom time.” Miestai, kur ga
mina kanuoles, tankus, karo orlaivius, 
šautuvus ir kitus ginklus bei amuniciją, 
negali įtalpinti gyventojų,—stoka namų. 
Roosevelto Administracija nepaiso liau
dies prieškarinio nusistatymo, bet trau
kia mūsų šalį karą. Pirmiau kal
bėjo apie Ameriką apgynimą, vėliau 
perėmė Anglijos salas, Grynlandi- 
ją, o dabar jau kalba apie užėmimą Eu
ropoj Azoro ir Kanariškų salų ir Afri
kos pakraščių. Tas aiškiausiai įrodo, kad 
Wall Stryto bankininkai ir Roosevelto 
administracija nori atvirai karo.

Bet liaudis ne vien Amerikoj, bet ir 
kitur jau pavargo nuo karo. Tą puikiai 
įrodė Pirmos Gegužės darbininkų išstoji
mai. Veik visuose Pietų Amerikos res- 
publikiį miestuose, kur tik buvo galima 
surengti demonstracijas, tai jos praėjo 
po prieškariniais ūbaisiais, ypatingai bu
vo keliamas obalsis prieš Wall Stryto im
perialistus ir jų agresijas.

Europoj, tik Sovietų Sąjungos laisvoji 
liaudis galėjo žygiuoti gatvėmis ir džiau
gtis laimingu, turtingu gyvenimu, taikos 
padėčia ir kartu reikšti troškimą dar 
daugiau tvirtinti apsigynimo jėgas, kad 
apgynus savo šalies taikos politiką prieš 
beht kokį priešų pasimojimą. Kitos 
Europoj šalys apimtos karo, bet ir ten 
įvairiais būdais darbo liaudis pasirodė 
Pirmoje Gegužės ir smerkė karą. Kur ne- 
būvd galima susirinkti, gatvėj pasirodyti, 
ten Komunistų Partijos išleido lapelius ir 
juos išplatino.

Jungtinių Valstijų darbo liaudis visur 
žygiavo po obalsiais už taiką, už Teisių 
Biliaus apgynimą, prieš reakciją. Liau
dis priešinga karui, liaudis priešinga tai 
politikai^ kuri velka mūsų šalį į karo ka
tastrofą, liaudis smerkia abi imperialisti
nes kariaujančias grupes, kaipo karo kal
tininkes. Tokis yra liaudies nusistaty
mas.

Karui plečiantis ir mūs 
kraštui vis gilyn brendant į 
karo dumblyną, nepąprastai 
kyla kainos ant visiko'. Ka
da darbininkai per streikus 
išsikovoja 10 ar 15 nuoširn- 
tį pakėlimą algų, tai kapita
listai po du-tris kartus tiek 
pakelia kainas ant gyveni
mo reikmenų. Tas apsunki
na kiekvieno darbo žmogaus 
gyvenimą, tas spaudžia ir 
darbininkų visuomenines į- 
staigas, o ypač spaudos pa
laikymą.

Šiemet mes apvaikščioja- 
me “Laisvės” 30 metų gyva
vimo sukaktį. Ir šiemet mes 
susiduriame su labai sun
kiomis ekonominėmis prob
lemomis. Plieninės dalys 
prie mašinerijos nepapras
tai pabrango. O “Laisvė” 
turi dažnai jų dasipirkti, 
nes mašinom dirbant dalys 
dyla, jas reikia pakeisti nau
jom. Sū pradžia gegužės 
mėnesio vėl kompanijos pa
kėlė kainas ant popieros. Įr 
sako, kad tai dar ne viskas, 
būsią naujų kainų pakėlimų.

Tas viskas šaukia mus iš 
anksto suprasti savo dien
raščio finansinę ateitį ir 
rimtai susirūpinti atsispyri
mui prieš kylančias kainas. 
Ant laimės, didelė dauguma 
“Laisvės” patriotų tai su
pranta. Jubilėjiniai pasvei
kinimai nuo organizacijų, 
biznierių ir asmenų gražiai 
plaukia. Visi šie metai yra 
“Laisvės” Jųbilėjausątžy-

visus
turi

mėjimo metai. Per 
metus pasveikihimai 
mirgėti mūsų diėnraščio 
puslapiuose.

N6rs piniginės dovanos 
yra labai svarbus dalykas 
mūšų dienraščiui. Jų reikia, 
be jų negalėtume apsieiti. 
Tačiau labai svarbu yra 
gauti naujų skaitytojų. Į tai 
turime kreipti daug dėme
sio. “Laisvė” yra įdomiau
sias lietuvių laikraštis A- 
merikoje. Žmonės ją myli. 
Kas kartą užsisakė “Lais
vę” ir paskaitė metus, tas 
yra jos skaitytojum visą 
amžių. Naujas skaitytojas 
“Laisvei” yra jai labai svar
bus dalykas moraliai ir ma
terialiais

Trečias punktas, tai “L.” 
naudai parengimai. Dabar 
jau yra suruošti trys dideli 
“Laisvės” naudai piknikai:

Geg.-May 25, Bąltimorėje.
Liepos - July 4-tą May- 

riard, Mass.
Liepos - July 6-tą Brook- 

lyne.
Visa pažangioji Amerikos 

lietuvių visuomenė privalo 
rūpintis, kad tie piknikai 
pavyktų. Iš anksto reikia 
platinti piknikų įžangos bi
lietus ir reikia rūpintis ma
siniai juose dalyvauti. Tais 
būdais darbuodamiesi savo 
dienraščio naudai, pergalė
sime visas finansines skers- 
paines ir triumfuosime su 
savo dienraščiu pirmyn.

“L.” Administracija.

karų į rytus kraštą perkerta 
Beiruto-Bagdado geležinkelis.

Sirija yra stipriai ekonomiš
kai priklausoma nuo Prancūzi
jos. Prdncūžija, iki jos nugalė
jimo, užėmė vyraujančią padėtį 
Sirijos importe ir eksporte. 
Prancūzų kapitalas giliai įsi
skverbė į visas krašto ekonomi
kos sritis. Bankai, geležinkeliai, 
uostai ir kt. yra Prancūzijos 
koncesijos. Stambiausios kom
panijos, pavyzdžiui, tabako mo
nopolis “Rensi,” pačios leidžia

įstatymus, nustato darbinin
kams atlyginimo minimumus ir 
superkamų iš Sirijos valstiečių 
žaliavų kainas.

Sirija yra brangi Prancūzi
jai ne vien ekonominiu požiū
riu, bet ir karo strategijai svar
bus rajonas Viduržemio jūros 
rytinėje dalyje.

Strateginė Sirijos reikšmė 
ypatingai didėja dabar, kai ka
ro veiksmai Viduržemio jūros 
teatre pradeda įgyti vis atkak
lesnį pobūdį. G. K.

Neraštingumo Likvidacija 
Lietuvoje

išleis-Ryšium su prasidėjusia ak
cija dėl neraštingumo panai
kinimo mūsų respublikoje, 
švietimo Liaudies Komisaria
to suaugusiųjų švietimo val
dybos viršininkas drg. Geniu
šas Eltos atstovui Vilniuje pa
reiškė :

LKP (b) CK ir LTSR Liau
dies Komisarų Taryba pavedė 
Švietimo Liaudies Komisaria
tui ko skubiausiai likviduoti 
neraštingumą Tarybų. Lietuvo
je. švietimo Liaudies Komisa- 

I riatas per suaugusių švietimo 
valdybą uoliai griebėsi darbo. 
Kreiptasi į vykdomųjų komi
tetų liaudies švietimo skyrius 
raštais ir telegramomis, imta-1 nesiais dar bus galima beraš-

regis- 
orga-

la minimus elementorius 
ti be eilės ii’ skubiai..

Beraščių—mažaraščių 
tracija ir kultūrarmiečių
nizavimas vyksta pakilusia 
nuotaiką, laukiama didelio pa
sisekimo. Labai daug padeda 
komjaunimas, ragindamas vi
sas organizacijas prisidėti prie 
šio reikšmingo darbo, savo ini
ciatyva leisdamas visai LTSR 
agitacinius plakatus kovai už 
neraštingumo likvidavimą.

—Tiesa, — baigdamas 
reiškė drg. Geniušas, — 
kymo sezonas jau eina
galo, laikas nelabai patogus, 
bet balandžio ir gegužės mė

pa- 
mo- 
prie
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Naziy Pasiruošimai Prieš 
Anglus Egipte ir Iraąė

London. — Anglų žvalgai 
atrado, kad Vokietijos or
laiviai nuleidžia parašiutais 
yis daugiau savo kareivių į

fAegejaūs Jūros salas, atim- 
itas iš Graikijos. Tie karei
viai telkiami didesniain vo- 
i kiečių-italų žygiui prieš an
glus Egipte ir Iraqe.

Anglai supranta, kad 
Taipgi laivais pergabenama 
1 daugiai italų ir vokiečių ka

riuomenės ir pabūklų iš Ita
lijos į šiaurinę Afriką veik
smam prieš anglus.,;

i 1 ■ v ; ■ ••

London. — Anglija pa
siuntė dar du pilnus karei
vių laivus i frontus šiauri
nėj Afrikoj ir Itatįe.

SIRIJA
Sirija—nedidelis kraštas; jo, 

teritorija — 193 tukšt. km. (be 
Aleksandretės sandžako, kuris 
buvo grąžintas Turkijai 1939 
m.), šiaurėje Sirija tūri šieną 
su Turkija, rytuose — sū Ira
ku, pietuose — su Palestina ir 
Transjordan i j a, vakaruose ją 
skalauja Viduržemio jūra. Siri
jos gyventojų skaičius 
Aleksandretės sandžako) 1937 
m. buvo 3,453,000 žmonių. Ad
ministraciniai Sirija yra pada
linta į 4 dalis: 1) tikroji Sirija 
su centru Damasku, 2) Libanas 
— centras Beirutas, 3) Lataki- 
ja — centras Latakija ir 4) 
Džebel-DruzaS —- centras Suei- 
da. Svarbiausieji miestai: Bei
rutas — uostas ir mandatinės 
Sirijos sostinė, turi 162,000 gy
ventojų, Damaskas — 229,000 
gyventojų, Alepo — 249,000 gy
ventojų. Sirijos gyventojų su
dėtis labai įvairi. Be skaičiumi 
vyraujančių arabų gyventojų, 
mandatinė teritorija yra apgy
venta turkų, kurdų, armėnų, 
žydų, graikų ir‘kt.

Nūo XII amžiaus pabaigos ir 
iki 1517 metų Sirija buvo Egip
to valdžioje. Nuo 1517 m. ji pa
teko Turkijai, kuriai ir priklau
sė iki pirmojo imperialistinio 
karo. Tuomet į Sirijos sudėtį 
taip pat įėjo įr dabartinės Pa
lestinos bei T^anšjdrdahijos te
ritorijos. 1914-r-i918 metų ka
rui pasibaigus, sąjunginių vals
tybių nutarimu pietinė Sirijos 
dalis — Palestina ir Transjbr- 
dahija — buVo perduota man
dato teisėmis ^Anglijai, o liku
sių Sirijos sričių mandatą gavo 
Prancūzija.

Pradedant 1919 metais, Siri- 
joje viėnas po kito prasideda 
sukilimai. Plačiausio maštd pa
siekė 1925 metų sukilimas, iš
augęs iš Džebį-Druzo kalnttbse 
gyvenančių faktelių judėjimo. 
Iki 1925 metų' rudens sukilimas 
apėmė beveik visą mandatinę 
teritoriją. Tik- 1927 metais; su
griovus Damaską ir šimtus 
arabų kaimų, išnaikinus dau
giau kaip 20 tūkstančių gyven
tojų, sukilimas buvo nuslopin
tas. 1930 m. prancūzų ^hiąu- 
sybė bMo. priversta formaliai 
paskelbti Sirijų fėšįublik& bėl 
faktiškai visa valdžia; kį(ih R 
ūtiksčiau; pasiliko įtoanbCtaą W- 
riausybės šMtffiio aukščiausio
jo komisarei rahkose.
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Sirija — atsilikusi agrarinė 
šalis: 62% jos gyventojų ver
čiasi žemės ūkiu. Iš dviejų mi
lijonų ha apdirbamos žemės, 
stambiems žemvaldžiams ir vie
nuolynams tenka 1 milijonas 
600 tūkstančių ha. Stambieji 
savininkai žemę nuomoja fela- 
chams (valstiečiams) pačiomis 
sunkiausiomis sąlygomis, pa
prastai už pusę derliaus. Svar
biausios javų kultūros yra 
kviečiai, miežiai, avižos, sorgo, 
žymūs plotai užsodinti šilkme
džiais (pakraštyje, Alepo rajo
ne). Plačiai išvystyta sodinin
kystė. Klimatinės ; Sirijos sąly
gos ypatingai palankios vyn
uogių kultūrai (Alepo rajo
nas). Svarbią reikšmę Sirijos 
ekonomikai turi ir gyvulinin
kystė, ypač stepių ir kalnų ra
jonuose. Tačiau gyvulininkystė, 
vedama nepaprastai primityviš
kai ir metai po metų smunka. 
Prancūzų imperializmas visaip 
stąbdė Sirijos pramonės plėtotę. 
Milžiniškas gatavų gaminių įve
žimas iš Prancūzijos ir kitų 
kraštų privedė prie nuliaus 
anksčiau klestėjusią Sirijos 
amatų pramonę. Sirijos kalnų 
turtai mažai dar ištirti.

Iš lengvosios pramonės sričių 
svarbiausią vietą užima teksti
lės pramonė, į kurią įeina šilko 
verpalų ir siūlų gamyba, dirb
tinio šilko dirbiniai, taip pat ki
limai. Medvilnės pramonė dirba 
iš įvežamos • žaliavos. Sirijoj 
medvilnė — vidutinės rūšies ir 
beveik išimtinai suvartojama 
viduje. Paskutiniuoju laiku Si
rijoje padidėjo cemento gamy
ba. 1937 m. ji pasiekė 250 tūks
tančių tonų. Svarbiausieji Siri
jos cemento vartotojai yra Pa
lestina, Irakas ir Turkija.

Darbininkų padėtis Sirijoje 
labai sutiki. Darbo įstatymų 
leidimo nėra. Plačiai naudoja-' 
mas pigus moterų ir vaikų dar
bas.

Savo patogios geografinės 
padėties dėka, Europos su Azi
ja susidūrime, Sirija iš senovės 
buvo prekybos tarpininke tarp 
šių pasaulio dalių. Sirija yra 
tranzito šalis. Jos ekonomikoje j 
didelį vaidmenį vaidina uostai

si registruoti beraščius ir ma
žaraščius, išleista beraščių re
gistracijos instrukcija, sudaro
mi registracijos punktai, kvie
čiami talkon mokytojai, pro
fesinės sąjungos, darbo, inte
ligentai ir kt.

Ligi šiol nebuvo žinoma, 
kiek iš tikrųjų Lietuvos TSR 
teritorijoje yra beraščių ir ma
žaraščių, nes niekuomet jie 
nebuvo registruojami. Dabar 
tas darbas vykdomas pilnu 
tempu visose apskrityse. Kai 
kuriose, pav., Seinų ir Vil
niaus, apskrityse registracijos 
darbas eina prie galo. Ligi ba
landžio 1—10 
buvo baigta 
TSR.

čius mokyti, o rudenį jau bus 
galima pradėti mokymo dar
bą iš karto normaliai. Be to, 
beraščių miestų mokyklose ir 
paskiromis grupėmis mokymas 
ir vasaros metu nebus nu
trauktas/ ELTA.

d d. registracija 
visoje Lietuvos

mokyti verbuo- 
kviečia-

Sirija tUri išvystytą geležin
kelių ir plentų tinklą. 1940 me
tų pbadžicijė gėležinkelių tinklo 

A ilgumas buvo 1,Q37 km. Iš va- ■»• ■ : ‘ J

Beraščiams 
jami kultūrarmiečiai, 
mi visi darbo inteligentai, iš 
jų sudaromos darbo brigados, 

, ruošiami jiems specialūs kur
sai Vilniuje, Kaune, Marijam- 

, polėje, Alytuje ir kitur. Kur
sai truks apie dvi savaites. 

, Kursantams bus teikiamos pa
grindinės žinios iš skaitymo— 
rašymo tnokymo metodikos.

K u 11 ū rarmiėčiatns padėti 
šiomis dienomis išeina Vilniu
je “Kultūrarmiečių vadovėlis.” 
Visi kultūrarmiečiai bus pri
skiriami prie vietos mokytojų, 
kurie juos globos, teiks nuro
dymus, lankys kultūrarmiečių 
pamokas, padės jų darbe. 
Kultūrarmiečiams bus leidžia
ma lankyti mokytojų pamokas 
klasėse, kad 
sipažinti su 
ka.

Miestuose, 
gi 25 beraščių, o kaimuose, 
kur jų bus bent 15, būs stei
giamos specialios beraščių mo
kyklos, kuriose dėstys kultūr
armiečiai, gaudami už tai mo
kytojo atlyginimą per tris me
tus, kol truks beraščių moky
mas. Baigusieji tokias moky
klas beraščiai ir mažaraščiai 
turės teisę stoti į vidurinės 
mokyklos V-ją klasę.

Tose vietose, kur beraščių 
nesusidarys pakankariiaš skai
čius mokyklai atidaryti, be
raščiai ir mažaraščiai bus mo
komi kultūrarmiečių grupė
mis, po kelis, dažnai ir indi
vidualiai, po vieną. Už grupi
nį mokymą kultūrarmiečiai 
atlyginimo negaus, tik labiau 
pasižymėjusiems, daugiau dir
busiems, daugiau mokiusiems 
bus skiriamos premijos iš spe
cialiai švietimo Liaudibs Ko
misariato sudaromo premijų 
fondo (apie 150,000 rublių). 
Premijos bus duodamos įvai
riomis formomis: knygomis, 
pinigais, kelionėmis į Maskvą, 
į Krymą ir kt. .»

Beraščių mokykloms ir gru
piniam mokymui leidžiami 
specialūs elementoriai . lietu
vių, lenkų ir žydų kalbomis. 
LKP (b) CK ir L±SR LKT < 
įpareigojo Valstybinę Leidyk-

galėtų geriau su- 
dėstyino metodi-

kurv susirinks li-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Helen Rinkevičius, gyvenan

ti Brooklyne, gavo nuo tėvo 
Antano Rinkevičiaus laišką iš 
Lietuvos, Skardupio kaimo, 
Veiverių valsčiaus. Laiške, 
praleidus grynai asmeniškus 
reikalus rašo :

O kaip jūs manęs prašėte, 
(kad aš jums parašyčiau, kaip 
'Lietuvoje1 gyvenasi, tai taip 
pas mus yra: Katras pirmiau 
nėjo pro žmogų darbininką 
nežabotas, tai dabar jau mo
ka praeiti. Pas mumis dykū
nai turi eiti dirbti, o dyko 
niekas nešeria . .. Krautuves 
dabartės paėmė valdžia ir į- 
statė darbininkus, katras bied- 
nesnis, ir jiem tiktai algą mo
ka, o jie dirba. O pas mumis 
ponų jau nėra, tiktai darbi
ninkai. Tai kaip jums kas ra
šo, kad Lietuvoje labai bra
das, tai tiktai tiem, katrie bu
vo visą laiką dyki ir jie juo
kėsi iš darbininkų, o dabar 
jau turi eiti dirbti.

O Kaip jūs rašėte, kad Lie
tuvoje negalima nieko rašyti, 
tai pas mus niekas nevaržo, 
ką nori, tą rašykie. Katrie bu
vo pasijungę darbininkus, o 
dabartės jau turi patys darbą 
atlikti, tai tiem labai negerai. 
Jau bagočiai dukterim tūks
tančių. nesupils, ba darbinin
kai dykai nedirba ir jau ne
dirbs.

Dabar pas mus pinigus li
tus maino ant rusiškų, jau li
tų nebus, tiktai rubliai ir čer
voncai . . .

A. Rinkevičius.

Klausimai ir 
Atsakymai

Gegužės 3 dienos “Laisvė
je” tilpo klausimas apie už
darymą karčiamų Lietuvo
je ir atidarymą monopolių. 
Mano atsakymas į tą klausi- 
'mą yra sekantis:

Karčiartias ne tik Lietu
voje, bet visoje Rusijos Im
perijoje uždarė 1894 metais 
ir atidarė monopolius. Tai 
buvo pirmas patvarkymas 
arba prisakymas caro • Mi
kalojaus II, kaip jis užlipo 
ant sosto. Tas patvarkymas 
atėmė duoną iš 250,000 kar- 
čiamninkų.

Aš virš tolinėtą žinią arba 
faktą paėmiau iš vėliausios 
laidos “Nelson’s Encyclope
dia, Unabridged.”

Motiejus šolomskas.

*
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American Seamen Op
posed to Convoying 
that only Leads to War

❖ Editorial

NEW YORK. — Unqualified op
position to’ American convoys of war 
supplies to Great Britain was an
nounced by the National Maritime 
Union, organization of 65,000 mer
chant seamen and inland boatmen 
who know what sailing in belliger
ent waters means.

Joseph Curran, NMU .President, 
said that the union’s position was 
set forth in a resolution approved 
by all NMU branches. It was first 
passed at a recent membership 
meeting of 3,000 in Manhattan Cen
ter, New York, and submitted, as 
is customary, to all other branches 
for concurrence.

Opposition to convoys is based on 
the certainty that:

“An attack on a convoy would 
create an ‘incident’ which would 
plunge our country into the (present 
European) war against the strong 
desire of an overwhelming majority 
of the American |>eople to stay out 
of it.”

The resolution expresses the opin
ion that convoys are used “to safe
guard the interests and tremendous 
war profits of shipowners at the 
risk of seamen’s lives.”

Already 27,000 seamen have lost 
their lives in the present war, it is 
pointed out.

Editorially, the Pilot, official NMU 
organ, has pointed out recently that 
convoys mean war and “seamen 
will be the first to die.”

The resolution follows:
"WHEREAS: The argument for 

I markets by the exploiting powers 
has resulted in the bloodiest war! 
of all times, and

"WHEREAS: The lend-lease bill 
was passed contrary to the inter
ests and wishes of a large percent 
of the American people, and we are 
now told that, in order to effect
ively carry out the provisions of 
this bill, convoys must be sent into 
war zones, and

"WHEREAS: Convoys are now 
used to safeguard the interests and 
tremendous war profits of the ship
owners at the risk of seamen’s 
lives, (27,000 seamen have lost their 
lives since this imperialist war be
gan) and,

“WHEREAS: An attack on a con
voy would create an ’incident’ 
which would plunge our country 
directly into the war against the 
strong desire of the overwhelming 
majority of the American people to 
sty out of it, therefore, be it,

“RESOLVED: That we, the mem
bership of the National Maritime 
Union of America, are unalterably 
opposed to the use of convoys and 
call for unqualified support of the 
anti-convoy resolution introduced in 
Congress by Senator Charles W. 
Tobey, and that this resolution be 
given the widest possible publicity.”

4t/Vo Convoys!
Students Shout

BEAUTY THROUGH HEALTH
By George F. Kliphan, M. F. A 

James F. Boris, Ph.c., O. I). 
(Research Associate)

What Vitamin A Means to You

The n u m erous experim
ents on both humans and ani
mals who have been deprived, ei

ther totally or partially, of Vitamin 
A, have produced a variety of symp
toms. These symptoms have been 
described by the various authors of 
papers on vitamin theraphy.

In young animals, retarded growth 
is one of the symptoms of vitamin 
"A” deficiency, and occurs also with 
deficiency of other vitamins. Chan
ges in the fur of animals and the 
skin of humans (dermatitis), espe
cially the hands and feet, were no
ticed early in the course of exper
imental investigation. The associa
tion of corneal ulceration and in
flammation of the eyelids in vitamin 
A deficiency, was one of the earliest 
symptoms observed in the field of 
ocular science.

Recent studies have demonstrated 
that dermatitis in certain cases 
shows skin lesions which are charac
teristic of Vitamin A deficiency. It 
has been shown that the percentage 
of children deficient in Vitamin A 
runs from 25% in rural communities 
to 80% in poor city districts.

The importance of this vitamin is 
at once obvious when one considers 
the results which occur when there 
is a mild deficiency of Vitamin A, 
as for example: poor appetite, low
ered resistance to infection, dry 
skin, lack of vigor, diarrhea, diges
tive disturbances and night blind
ness.

An extreme A deficiency, among 
other things .produces specific eye

APM Scores 
FDR’s Words as 
Unauthorized’ •

NEW YORK. — President Roose
velt’s remark that “we are ready 
to fight again” was characterized as 
"unauthorized” by the American 
Peace Mobilization.

In a telegram to the President, 
the APM declared that his state
ment, made at the Woodrow Wilson 
brithplace dedication ceremony Sun
day, before last, was "sharply op
posed to the will of the American 
people.”

The telegram was signed by Fre
derick V. Field, APM executive 
secretary.

Field’s telegram reads:
"President Franklin D. Roosevelt, 

The White House, Washington, D. 
C.:

"Your unauthorized decision that 
'we are ever ready to fight again’ 
revealed during Woodrow Wilson 
birthplace1 dedication ceremony Sun
day, is sharply opposed to the will 
of the American people. Numerous 
polls show beyond any doubt that 
over 85% of the nation wants to 
keep America out of war. Your 
speech marks the complete sever
ance of your ties with the people 
and disqualifies your claim to re
present American opinion. Almost 
every American wants to defeat fas
cism and Hitler. Installing fascism 
here by declaring ‘we are ever ready 
to fight again* and by passage of 
repressive legislation does not hėlp 
beat fascism. Millions of Americans, 
represented in the American Peace 
Mobilization, firmly believe that the 
sole way to smash fascism is to 
extend democracy here. Frederick 
V. Field, Executive Secretary, Amer
ican Peace Mobilization."

disease known as Xeropthalmia 
which may result in blindness. One 
should also keep in mind that the 
Vitamins A and D go together in 
a ratio of 10 to 1, as 10,000 units 
of A—1000 units of D. To elaborate 
further, would distract the reader 
from the original purpose of this 
article, namely, "Beauty Through 
Health.”

The desire for beauty is inherent 
in woman. In the Spring, not only 
a young man’s fancy, but the young 
girl’s as well, turns to thoughts of 
love. The male is attracted by the 
beauty of the female, and in this 
manner are nature’s laws of perpe
tuation obeyed.

Beauty does not necessarily mean 
how "good-looking’ one may be; but 
it refers, rather, to the beauty of 
a clear skin, sparkling vibrant eyes, 
and the perfect or nearly perfect, 
condition and co-ordination of the 
organs and muscles of the body.

The natural “peaches and cream” 
complexibn one hears of is more 
pleasant to view when nature is 
the cosmetician. Nature’s beauty 
shop supplies at far less expense the 
ingredients necessary for real be
auty—beauty that is not merely 
“skin deep.”

That skin lesions may be a ma
nifestation of Vitamin A deficiency 
does not appear unusual in the 
light of available clinical and ex
perimental evidence. Doctors Nich
olls, Frazier and Hu reported that 
dry skin may precede the eye chan
ges of A deficiency by as long as 
several weeks. Eearlier evidence of 
Dr. Bloch and others, had pointed 
out, desquamation, (scaling or peel
ing of skin) in infants is a result 
of nutritional or vitamin deficiency, 
namely Vitamin A. Dr. Pillat and 
others have stated that the skin in 
A deficiency, undergoes more defi
nite and extensive changes than any 
other tissue, with the exception of 
the eye.

This leads us on to the question of 
beauty through health. The inges
tion, or intake of food in the Sum
mer is, or should be, radically dif
ferent than in the Winter. Dietary 
habits must be regulated by syste
mic needs. Thus, it is demonstrated 
that the necessity for fuel for

SEATTLE. -- Eight hundred Uni
versity of Washington students 
roared defiance of the warmakers in 
their annual Peace Day Demonstra
tion — the day Mrs. Roosevelt 
arrived in Seattle to attempt to 
swing Northwest students behind 
the war program.

Mrs. Roosevelt announced that 
conference would be held with Uni
versity officials and student body 
presidents to assist the Internation- ■ 
al Student Service and the apprent- ■ 
iCe training program.

Miss Alice Correll, executive sec
retary of the promotional cordmittee 
for a United Youth Day Celebration 
in Seattle on May 31 to extend Į 
Youth Congress activities to the 
Northwest, declared the anti-war 
demonstration represented young 
peoples’ opinions rather than those 
expressed in private tete-a-tetes.

“These students in the annual de
monstration rallied firmly around 
the program of the AYC,” Miss 
Carroll said. “No Convoys! No 
AEF!”

The students carried their mes
sage against war over loudspeakers 
on a platform erected just off the 
campus after President Seig had 
banned the peace meeting.

Speakers included Irving Petite, 
editor of the Sketch Book, official 
campus student magazine, Professor 
Ralph Grundlach and .A. E. Harding, 
president of the Maritime Federa
tion.

Petite was answered with a defi
ant “NO,” when he laconically said: 
“In a month or so we may be wear
ing one of the four and one half 
million identification tags which 
the War Department has ordered in 
thoughtful anticipation of our corps
es.”

Harding called for -protection of 
democracy at home and warned that 
powerful industrialists are attempt
ing to utilize war hysteria to de
stroy trade unionism and gains 
made in improving living stand
ards.

“Free speech is already being de
nied in this city when a group of 
citizens can’t even hire a hall to 
hold a meeting,” Harding said, re
ferring to the recent pressure of 
city officials which banned Boeing 
workers and the CIO from renting 
halls.

“We are denied the right of free 
assembly and free speech. We are 
supposed to fight for some mythical 
democracy across the sea when our 
first problem is to fight for demo
cracy at home,” Harding said.

Picnic Season 
Now Opening!

LDSers Initiate 
Work for a Lith 
Peace Comm.

BROOKLYN, N. Y. — A 
Lithuanian Peacfc Council is 
now in the making’, according 
to the local LDS Builders 
which is initiating work in 
forming the council.

At their last meeting the 
Builders felt that a Lithuan
ian Committee was needed 
•which would see to it that all 
the interests of conscripted 
Lithuanian boys would be. 
taken care of, that they would 
be supplied with necessary 
materials, gifts, letters and so 
forth. Such a committee 
would also arrange affairs to 
raise money for conscripts, 
and, most important of all, 
let the Lithuanian people of 
the neighborhood know what 
is going’ on in the conscript 
camps and the halls of Wash
ington.

A committee of three was 
elected to start the ball roll
ing: Aldana Barnot, W. Kubi
lius and Mary Sineus. Al
ready one organization, the 
Moterų Apšvietos Kliubas, ac
cording’ to Mrs. Sasna-Gužas, 
has promised its full and com
plete support. Others will soon 
folio,w„ says the committee, 
and it is planned to have eve
ry Lithuanian organization, 
both youth and adult, parti
cipating in the work of the 
planned Peace Council.

"Shurum 
Burum”

The Brooklyn Aido Chorus will 
hold its last indoors affair this com
ing Saturday evening, May 17th, 
1941. It will take place at our head
quarters, Laisve Hall, 419 Lorimer 
Street.

Lith Youth
Get Invite to 
Forum on Dem.

NEW YORK, N. Y.—An invita
tion to attend a series of ‘Forums 
on Democracy” was received by 
Lithuanian youth clubs this week.

In the name of the NAACP Youth 
Council, chairman Josephine Casper 
cordially invited all Lithuanian 
youth to attend the,next lecture in 
the series which will be held Sun
day, May 18, at the Lecture Room 
of St. James Presbyterian Church, 
141 Street and St. Nicholas Ave
nue. The topic will be “Civil Li
berties.”

Orman Returns
After Visiting 
Upstate LDS

Heading homeward aft^r the First 
National LDS Bowling Tournament 
John Orman, secretary of the LDS 
National Youth Committee, reported 
that even though, for various reas
ons, Buffalo and Rochester, N. Y. 
LDS branches were unable to have 
representation in Cleveland, at the 
Bowling Tourney, the youth in these 
towns were following the event

VAUX HALL, N. J.—The old Ci
der Mill Grove opens up this sum
mer and one of the first picnics will 
be that held by the LDS Third 
District. '

The picnic will be held Sunday, 
May 25, at the Grove on 186 Vaux 
Hall Rd. in Union County. The 
grounds, as everyone who’s been 
there will remember, are spacious 
and there’s room enough to wander 
around in to meet your friends.

Two choruses will be there to 
sing—the Bangos Chorus of Eliza
beth under Aldona Klimaitė, and the 
Newark Sietyno Chorus under B. 
Šalinsite.

Admission is 35c. Get your tickets 
now!

* Canned and Everything
Mrs. Askjt—Do you really think 

the devil has horns and hoofs?
Mr. A.—No. If he had, the meat 

packers would have got him long 
ago. •

The purpose of this “Shurum 
Burum” is, first, to fill our little 
treasury and, second, to have a good 
time with our friends and boosters.

During the evening there will be 
a program, dancing, opportunities 
to win prizes. The refreshment 
counter AND BAR will be open 
so that all may quench their thirst 
and “kill” their pangs of hunger 
upon presenting the necessary “bar 
checks” to the waitress or waiter.

Admission to this evening of fun 
is only 25c and by your attendance 
not only will you be aiding us finan
cially but also by being with us 
you, too will have a “good time.” 

At this time the Aido Chorus 
wishes to extend this invitation to 
all1 our friends in Great Neck, Cen
tral Brooklyn, Maspeth, Ridgewood, 
and Brooklyn.

Let’s all make a memo (so that 
we won’t forget) which is as fol
lows: Saturday, May 17, 1941, at 
7:80 P. 'M., Laisve Hall, Aido Chor
us “Shurum Burum.”

—fsp.

He who rules his passions, desires 
and fears is more than king.—

Milton.

warmth, circulation, etc. is greater 
during the winter months.

The reduced desire for food is 
nature’s hint to change eating ha
bits. Thus, we see a greater stress 
put on salads and other light foods 
during the Summer months. The 
body requires a greater amount of 
water. Fruit juices, always indicated, 
become mdre so during this period. 
Fresh air, deep breathing, walking, 
and the seasonal sports suited to 
the individual are essential. Make 
deep breathing in clean fresh air 
a habit. It improves the figure 
through improving the posture. The 
complexion is improved through the 
circulation which carries the much 
needed oxygen, through the blood 
stream to the various^ parts of the 
body. The most potent sources of 
the much needed Vithmin A are as 
follows:

Vegetables: Escarol,''Spinach, Car
rots, Red Peppers, Tomatoes, Peas 
and Lettuce. ,

Fruits: Apricots, Mangoes and 
Prunes.

Dairy Products: Butter, Cream 
Cheese, Eggs and Milk, the latter, 
either dried whole milk or liquid 
whole milk.

Fish—Meats: Beef Liver, Kidneys 
and Oysters.

The rules for beauty through 
health may be simply expressed in 
a few words—fresh air, exercise, 
proper food and rest—not for a 
day, a week, or a month, but aa 
part of the plan for living.

with great interest.
After some discussion with them, 

he states that in the near future 
there will probably be a strong LDS 
group in each of these cities and 
they certainly will be well repre
sented in the National Sports Meet 
in Chicago in 1942.

Orman spoke on the importance of 
the membership drive to them and 
that they must utilize this drive to 
build up their groups and strength
en them in preparation for the big 
events next year. He also showed 
the moving pictures taken at the 
New York Convention and the LDS
ers showed a great interest in them.

Bill and Carl Anderson and Al 
Shurkus, he said, are getting to 
work immediately in Rochester to 
build up a branch. They were very 
active at the time of the Rochester 
Convention and did much to make 
it 'the success that it was. Evelyn 
Anderson-Meitus one of the LDSers 
here is among the best bowlers in 
this city and averages at around 
170. She is going to California this 
week to participate in a national 
women’s bowling tourney there. 
There are other well known Lith 
sports people in this city.

In Buffalo, although several ac
tive members have been drafted, 
there are still hopes to revive acti
vities. Local members promised to 
work to this end and to prepare 
a sizeable delegation for Chicago 
next year.

The first four American League 
shut outs were registered by Yan
kee and Indian pitchers, Russo and 
Bonham of New York, Milnar and 
Al Smith of Cleveland.

Cleveland pinch hitters are bat
ting .500, Campbell hitting safely 
in five times up, Murray Howell 
twice in- two chances and Roy Bell 
once in four efforts. George Selkirk, 
sent to the plate five times in a 
pinch has walked twice and hit a 
single and a home run.

Joe Kuhel was the first member 
of the White Sox to hit a home run 
at home this year. It beat Washing
ton, 3 to 2. The same day, April 29, 
Chet Laabs was the first St. Louis 
Brown to hit a four-sacker in his 
own park and it also resulted in a 
3 to 2 victory for his team.

MEN OF BOIS TOWN
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“Reform school, penitentiary, 
electric chair—that’s the 

big one’s brother.”
’ Mr. Maitland tried to be helpful at police 

court—but he was hurt at Whitey’s allegiance 
to Father Flanagan and the Boys Town premise 
that “there is no such thing as a bad boy.” 
“No one could help such an incorrigible little 
thief,” he said. Whitey broke with him when 
he declared: “Many of Father Flanagan’s ideas 
are wrong.” ___

This is no time for laughter.
In more quiet days a comparison of the President’s pre-elect

ion promises of peace and his preesnt acts leading to war, might 
occasion a smile.

But there’s nothing funny about them now.
Roosevelt said once (remember?), “Convoys mean shooting, 

and shooting means war.’’
But the President wants convoys now. The Administration 

wants convoys. The Administration wants war.
DO WE WANT WAR?

Let us not kid ourselves into thinking that something will 
happen and that, somehow, everything is going to turn out all 
right. It’s no joke now. There are many thousands in conscrip
tion camps. Every fellow, no matter what class he has been 
placed in, is a marked man. We haVe already been given ręgis- 
tration cards and classifications. Now, from the looks of things 
the Administrations wants to hand out a couple of million ‘kil
led in action” -tags.

Do we want them?
DO WE WANT WAR?
Again—let’s not’kid ourselves into thinking everything is go

ing to turn out all right—that, somehow, maybe, we’ll get out 
of it.

No.
Convoys mean shooting and shooting means war.
When there is war the millions of “killed in action” tags will 

be placed around our necks.
Do we want to be killed in action?
It’s really as simple as all that.
DON’T KID YOURSELF—if the “navy is ready, it is ready 

to ship American soldiers in an attempt to battle Germany on 
the continent, to reinforce British positions in Africa and Asia. 
And, of course, it will also be “ready” to ship back the dead 
bodies of American boys when it is all over.

Do we want to be killed in action?
Why?
To save Britain’s mastery over its colonies? Its empire? Tell 

the truth, reader: is that worth your life?
Then why?
They’re telling you that we’re next on Hitler’s list—so we 

may as well get in now as later.
But remember this: this is no ordinary war. When it is over 

Hitler will be as gone with the wind as last summer’s roses. 
There’s something brewing in Europe and it’s bound to bust. 
It will be up to the people of Great Britain and Germany to stop 
the war—not Hitler and Churchill.

Do we want to kill a million American youth to save Churchill 
from what both Churchill and' Hitler are fearing?

Do we want to die in a war that will give us nothing but 
misery?

Do we want this war?
No. • / tul

Bats and Balls
—News from the Baseball Front

A “Sports Stuff” bulletin sent in 
to us from Chicago by • Joe Sacal 
has this to say about the coming 
softball season. With warm weather 
here, youth clubs and branches can 
get down to work:

Ideas
“With the exit of April, it is an 

old American custom to usher in 
the forthcoming Baseball season. 
This year we jump the gun and at
tempt to bring organized softball 
back into the realm of the LDS. 
The success of this plan depends 
upon the individual branches as, ‘The 
chain is no stronger than its weak
est link.’ Thus, it is readily seen 
that we can not have any such 
weak links in our chain, be they 
Monarchs, Roseland, or Sparks.

“The awakening of interest in re
gard to LDS sports is imperative. It 
is the secret wish of the temporary 
Sports Committee that all branches 
would take action along the fol
lowing lines at their next meeting; 
or sooner of possible:

(1) Availing out of all baseball 
candidates

(2) election of manager of team
(3) getting a few licks of prac

tice in before the picnics. For on 
tįiese days, we look forward to a 
preview of baseball and other sports.

(4) that a general sports director 
to take over all brands of sports 
for the entire year be elected by 
the branch. This will help facilitate 
the sports question.”

What say, Eastern LDS branches?

The Chicago White Sox have won 
six games and lost none by one run 
all in their first eight victories. 
They sure like to put on the thrill
ers.

—o>—
Two of the St. Louis Browns’ few 

victories have been won in their 
home eighth inning.

George McQuinn, St. Louis first 
baseman, is up to his old tricks. 
Although the season is young, he 
has started three of those first to 
short to first double plays and ex
ecuted two unassisted double plays.

Adapted from the 
METRO-GOLDWVN-MAYER 

Picture by

KANDAU ML WHITE

SYNOPSIS: Father Flanagan'* (Spencer Tracy) ovsr-tnthusiasm has in
volved Boys Town in financial difficulties. Mr. and Mrs. Maitland 
(Henry O'Neill and Mary Nash), of Marysport, through contact begun 
when Father Flanagan helped crippled Ted Martley, an Inmate of the 
reform school there, have taken Whffty Marsh (Mickey Rooney), Mavoi 
of Boys Town, on Mdl adoption. Visiting the reform school, in an effort 
to see Ted's friend. Miles Fenely, Whitey has become involved with 
little Flip Breyer (Darryl Hickman) escaped from the school, and has 
been arrested for a crime Flip committed.

NOW READ CHAPTER FIVE—BELOW

“Helped him get away, didn’t cha? 
You’ll be sorry before you get out 

of here!”
Confined at Marysport Reform School for 

the stick-up the evidence seemed to show he— 
and not Flip—had committed. Whitey drew 
immediate—and brutally severe—treatment 
from the guards who blamed him for Flip’s 
futile dash for freedom. For defending Flip 
from further attack, he was confined to "soli
tary”—in the Lott Privilege “Cottage.” Flip 
went too. ___ .... _____ _

“lie’s dead, Whitey . . . they beat 
him so! I’m scared!”

Hustled In the dead of night, through the 
bars of a cell where moonlight cast weird 
shadows on the floor, the two boys saw a weak, 
wan figure swaying on the edge of a prison cot. 
Flip clung to his older companion. Miles 
Fenely’s claw-like hands shot spasmodically 

-into the air—and he pitched forward on his 
face to lie inert! '

“We’ll tell what we saw— 
and beatin* can’t stop us!”

Reform School officials tried every devcc« u> 
hush the story Whitey and little Flip told— 
but the reign of brutal punishment they had 
sponsored was over. Father Flanagan ru&heI 
from Boys Town to help Whitey—and the com 
munity, which needed him even more than 
Whitey did. Whitey's breach with Mr. Mait
land wouldn’t heal; he returned to Boys Town. 
Don’t foist readinį the condudinį riuUNu*
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Uja Erenburg.

Naktis Europoj Žiupsnelis įspūdžių

. Tai ne filmos scenarijus, ne novelės 
siužetas, tfct tikras atsitikimas, įvykęs 
pernai, naktį į pirmą sausio. Anglų pre
kybinis laivas artinosi prie Škotijos 
krantų. Kapitonas, jo žmona ir įgula, 
sutikdami Naujus Metus, linksmai dau
žė taureles ir dainavo. Netrukus po pu
siaunakčio pasigirdo sprogimas: laivas 
užšoko ant minos. Kapitonas uždėjo žmo
nai gelbėjimosi juostą ir nutempė ją prie 
borto; ji priešinosi, jis pagriebė ją ir me
tė į vandenį. Kapitonas ir įgula žuvo; 
moterį surado rytą; laikraščiai smulkiu 
šriftu paminėjo šitą įvykį. Tą pačią nak
tį įvairiose jūrose, ant’visokių plaustų 
ir lentų žmonės kovojo su mirtimi. O 
paskui dešimtys pranešėjų šaltai skaičia
vo paskandintų bruto registertonų kiekį.

Kadaise Naujus Metus linksmai sutik
davo senosios Europos miestai.'

Paryžiuje žmonės visą naktį vaikščio
jo bulvaruose; žviegė karuselės; tūks
tanty kavinių ir restoranų grojo saksofo
nais, triukšmavo tauškučiai, lėkė šampa
no kamščiai, viską supo margos serpen- 
tino juostos.

Londono ugnys skendo ūkuose; blizgė
jo cilinderiai; namuose kabojo tirkšliai, 
o po jais bučiavosi jaunieji.

Išdidus Berlynas “Selvestro vakarą” 
ištempdavo karnavalines kepuraites ir 
konfeti.

Dabar tamsu Europoj. Namai juodi, 
lyg jiems akis būtų išdūrę. Vos težiba 
mėlynos lemputės. Net neutraliosios' 
Šveicarijos piemuo bijo apšviesti savo 
medinę pirkelę. Poliarinio Tromze žve
jai visą dieną braido tamsoj, žmonės pa
mažu apleidžia žemę: jie nueina gilyn, 
ten jie rausiasi, lyg kurmiai arba sliekai. 
Kiek milijonų gyvų būtybių sutiko šiuos 
Naujuosius Metus rūsiuose, fugasinėms 
bomboms sprogstant ir zenitinei artileri
jai staugiant, svajodami apie pavojaus 
galą skelbiančios sirenos kaukimą! Švie
sa užlieti miestai, gatvės, per kurias ga
lima pereiti nesuklupus, auksiniais, kaip 
medus, namų langais, su vakarienei su
sirinkusiais gyventojais tiems žmonėms 
atrodo sapnu. Jie ilgisi ne džazo, ne au
tomobilių šauksmų, ne šampano kamš
čių: jie pąsiilgę tylos — štai didžiausia 
laimė, kurios neturi Londono ir Berlyno, 
Trandheimo ir Brindizio gyventojai! O 
kas papasakos, kokia skani gali būti ty
la po sirenų ir bombų pilnų metų? ...

Vienam francūzų kaimely girdėjau 
liūdną',dainą. Tai dainai jau trys amžiai. 
Ją dainavo tarp griuvėsių jauna moteris:

Kai iš karo sugrįžo Žan Reno, 
Buvo vakaras, buvo tamsu.
Žaizdą ranka uždėjo jis. 
Už upės jį motina ėjo sutikt.
Ji tarė jam: — Džiaukis, mylimas Žan, 
Tau sūnų pagimdė tavoji žmona.
— Aš niekuo jau džiaugtis dabar negaliu.

Nei žmona miela, nei savo vaiku.
Rytas niūrus pažiūrėjo langam 
Sugiedojo gaidys. Ir numirė Žan.
— Sakyk man, motule miela, sakyk, 
Kas verkia dabar pas mūsų duris?
— Tai ėjo berniukas rūsin.
Pargriuvo, nes buvo naktis tamsi.
— Sakyk man, motute miela, 
Kas beldžias dabar į mūsų duris?
— Tai dailidė atėjo, tai jis
Beldžia ir taiso mūsų grindis.
— Sakyk man, motule miela, sakyk, 
Kas dainuoja dabar pas mūsų duris?
— Tai mokyklos vaikų daina
Vaikų klegesy ir triukšme.
— Rytoj krikštynos. Greičiau sakyk, 
Kokią suknelę man apsivilkti.
— Baltą vestuvėms dėvėjai tu, 
Juoda tau tinka dabar prie veidų.
Rytą bažnyčion nuėjo ji,
Rytą ten rado kapelį ji.
Reno mano mielas, kodėl taip greit, 
Kodėl tu mane čionai palikai?
Žemele, tu atsiverk prieš mano maldas 
Reno aš galėsiu po tavim rast.
Prieš jos maldas atsivėrė žemė plati 
Ir jąją su kūdikiu priėmė ji.

Baigusi dainuoti, moteris pasakė:
— Čia gyveno malūnininkas su anūku 

ir ožka. Visus užmušė.
Rytą žmonės išlipa į žemę, nuvalo gat

ves, gesina gaisrus, laidoja Užmuštuo
sius. Jie stovi prie staklių: dirba aviomo- 
torus ir bombas. Paskui pasigirsta sire
nos kaukimas. Ir už valandos — nauji 
griuvėsiai, nauji kūnai lavoninėj. Taip iš 
dienos į dieną.

Paryžiuj, Kotenteno gatvėj, kur pra
gyvenau ilgus metus, gyveno sena laik
raštininke. Jos vyrą užmušė 1916 me
tais prie Verdene. Vargais negalais ji 
išaugino savo sūnų. Kai prasidėjo an
trasis karas, jam buvo dvidešimts keturi 
metai. Jis dirbo zavode. Jį nusiuntė į 
frontą ir ten gruodžio mėn. buvo užmuš
tas.

Yra francūziškas priežodis: “Karas 
peni karą.” Senąjį pasaulį valdė godūs ir* 
kvaili žmonės.. Versalio pienas išpenėjo 
tuos tankus, kurie po dvidešimties metų 
sunaikino Francūzijos miestus ir vynuo
gynus. Prieš ketvirtį šimtmečio buvau 
Francūzijoj, mačiau Verdeną, Šampanę, 
Somos mūšį. Dabar pamačiau tuos pačius 
miestus, pelenais paverstus ir kraujais 
paplūdusius. Kam gi juos atstatė? Seno
vės graikai sukūrė mitą apie Sizifą, ku
ris iki pasaulio galo turėjo kelti į kalno 
viršūnę sunkų akmenį; nuo viršūnės ak
muo vėl risdavosi žemyn, ir Sizifas vėl 
pradėdavo savo bevaisį darbą. Kapitaliz
mas savo valdomą žmoniją pasmerkė to
kiam bevaisiam darbui: statyti, kad 
griautų, griauti, kad statytų.

(Tąsa bus) i

A. Kireilienė, O. Mikolajū- 
nienė, A. Mikolajūnaitė ir J. 
K. Navalinskienė, sekmadienį, 
balandžio 27 d. anksti rytą' 
patraukėme į ALDLD 12 aps
kričio konferenciją, Scranto- 
nan. Vežėju buvo Andy Bak- 
šas. Scrantoną pasiekėme apie 
10 vai. ryto. Kadangi dar bu
vo laiko iki konferencijos ati
darymo ir svetainės durys bu
vo uždarytos, tad nusprendė
me užeiti pas dd. Klevinskus, 
kuriuos jau daug laiko nebu
vome matę. Draugus atrado
me namie. Pasisveikinome. 
Apsimainėme mintimis. Tuo 
tarpu d. Klevinskienė išvirė 
kavos ir kitokių gardumynų. 
Pakvietė mus už stalo ir gerai 
pavaišino, širdingai ačiuoja- 
me d. Klevinskams už tai.

Po vaišių skubėjome į kon
ferenciją. Svetainėj radome 
šiuo tarpu dd. Medelius, Šle
kaitį, R. Janušaitį, Galinauską 
ir Indrulienę. Vėliaus pradė
jo rinktis daugiau delegatų. 
Štai vilkesbairiečiai, senai ma
tyti draugai, Kasparas, jo du
krelė, d. O. Zdanienė ir jos 
duktė Nancė Ramanauskienė, 
tolima viešnia (čikagietė); d. 
Siurba iš Brooklyn©. Ir vis dar 
jų rinkosi daugiau. Shenan- 
doriečiai Kuzmickai, Naravai, 
Motuzą* ir kiti.

konferen- 
kamba-

konferen-

Philadelphia, Pa
Ponia ir Doleris

Dalykas buvo šitoks:
Balandžio 23 susitarėm 

jaunuoliais išvažiuoti dalinti 
plakatus Vytauto Bacevičiaus 
koncerto, nes jo koncerto ne
garsino Philadelphijos lietu
viški radijai. Kadangi man 
reikėjo važiuoti pro Antanai
tienės storą, tad nusprendžiau 
vienu šūviu nušauti du zui
kius. Užėjau pas ją ir prida
viau dukters vedybinį sveikini
mą ir LDS 5 kuopos pikniko 
garsinimą. Bet, atėjus garsini
mo laikui nustebau: dukters 
vedybas garsina, o LDS 5 kuo
pos piknikas negarsinamas. O 
už abudu garsinimus buvo iš- 
kalno užmokėta po du dole
rius.

Pamislykite, brangūs broliai 
ir sesės, Antanaitienė užpyko 
ant LDS už tai, kad iš Lietu
vos tapo išvyta Jadvyga ir Zo
sė, visi bajbrai, kurie mūsų 
Lietuvos vargdienius engė per 
šimtmečius. įet kuogi LDS nu
sikalto už tai? LDS tų ponų 
neišvijo. LDS tikslas yra šelp
ti-ligonius ir mirusius palaido- 

lr tai radijo vedėja gerai

su

' naitienės žygį ? Ar mes pasi
duosime tiems fašistberniams, 
kurie puola lietuviškas organi
zacijas? Ne! Aš manau, kad 

i LDS 5 kuopa turi pradėti 
įsteigti savo radijo valandą 
Philadelphijos lietuviškosios 
visuomenės vardu, kurioj ga
lės garsintis, kas tik norės, be 
skirtumo, 
delphijos 
Apie tai 
spaudą.
kad mums kas nors uždarytų 
burnas su savo purvina ranka.

J. S. Rainys.

Ką manote, Phila- 
pažangūs lietuviai ? 

prašau atsiliepti per 
Mes negalime leisti,

mokslo metais lankė 57,594 
žmonės, liaudies universitetus
— .5,821 asmuo. Įsteigta 13 
vidurinių mokyklų • suaugu
siems. Iš jų — dvi pilnos (Vil
niuje ir Kaune) ir 11 nepil
nųjų vidurinių mokyklų. Vi
sose vidurinėse mokyklose yra 
3,280 mokinių 105 klasėse. 
Lietuvių dėstomąja kalba yra 
77 klasės, lenkų — 26, žydų
— 2 klasės.

Suaugusių Pradžios Bei Vidu
rinės Mokyklos Kursus Lan

ko 66,695 Mokiniai
Lietuvos TSR darbo žmonės, I 

išsivadavę iš kapitalistinių I 
varžtų, ėmė veržtis į mokslą, 1 
į Šviesą. Jiems į pagalbą atėjo 
ir Tarybų Lietuvos švietimo 
organai. Imta plėsti mokyklų 
tinklą, pradėta steigti įvairius 
kursus ir specialias mokyklas Į 
suaugusiems šviesti. Atkreip
tas dėmesys į beraščius, pra
dėta kova dėl analfabetizmo 
panaikinimo. Kaip Lietuvos 
TSR suaugusieji veržiasi į 
mokslą, rodo skaičiai lankan
čių jiems skirtas mokyklas.

phijos pažangiųjų, lietuvių, ari Pradžios mokyklas ir įvai-] 
tamstos užgirsite ponios Anta- rius kursus suaugusiems šiais

Dabar aš klausiu LDS 5 kp.
235 asmenų ir visų Philadel-

Elta.

Tą pačią dieną buvo dvi 
konferencijos, LDS 10 aps. ir 
LLD 12 apskr. Todėl ir buvo 
tiek daug senų ir naujų myli
mų draugių ir draugų. Su jais 
teko sueiti. Pasikalbėti ir pa
silinksminti. Tos dvi 
ei jos ėjo atskiruose 
riuose.

LLD 12 Apskričio
ei joj tapo nutarta daug gerų 
tarimų ir to apskričio komite
tui prisieis sunkiai padirbėti, 
kol tarimus praves gyvenimai!.

Ateinanti priešmetinė kon
ferencija nutarta laikyti Bin- 
ghamtone. Mes lauksime jūs, 
mylimi draugai ir dradgės.

Abi konferencijos baigėsi 
apie 5 vai.

Po to pradėjo rinktis pu
blika į parengimą. Mat, tą pa
tį vakarą įvyko puiki vakarie
nė su menine programa, kurią 
išpildė Lyros Choro nariai. 
Tas choras ištikrųjų turi gra
žaus jaunimo. Taipgi gražiai 
ir dainuoja.

Šioj vakarienėj dainavo S. 
V. Kuzmickai, V. Valukas ir 
jo sūnus Zenonas. Jie gražiai 
sudainavo duetus, o vyresny
sis jo sūnus, Vincukas, akom
panavo pijami. Draugą Vala
ką senai buvau girdėjusi dai
nuojant. Jis ištikrųjų pada
rė didelį progresą.

Vakarienę puikiai priruošė 
Praleikienė, Glosnienė, Mede
lienė, Butkienė ir Indrulienė. 
Jos įdomavosi binghamtonie- 
čių moterų skyriaus veikla. 
Negalėjo atsistebėti, kaip mes 
gauname naujų narių. Drau
gės apie tai klausė ir kiek ga
lėjau suteikiau patarimų.

Būtų, gerai, kad draugės ten 
galėtų suorganizuoti moterų 
kliubą ir palaikyti. Tiesa, 
draugės, reikia įdėti daug dar
bo ir turėti kantrumo ir pa
garbos kitokių pažiūrų mote
rims.

Beje, ačiū draugams ir drau-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkifttL

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

1113 Mt Vernon Sdrėtet 
^HiLADELiPHIA, PA.

Telefonai Poplar 4110

LAIDOTI J VIŲ 
DIREKTORIUS

gėms, kurie pirko LDS 6-tos 
kuopos tikietukuš. Parengimas 
įvyks birželio 15 dieną Port 
Grant, N. Y. Ten bus renka
ma populiariškiaūsia LDS na- 
rė-mergina. Nepamirškite vi
si

ir visiems žinoma — Old Cider 
Mill, Vaux Hall Rd., Vaux 
Hall, N. J.

LDS 3-čio Aps. Org.
G. Stasiukaitis.

ten dalyvauti.
J. K. Navalinskienė. Raidės iš Dirbtinių Sakų

rai spaudina. Jas galima su- 
virint ir tada naujas raides 
liet. Tų raidžių medžiaga 
pagaminama iš methakry- 
liškos rūgšties ir metholio 
esterio.

Philadelphia, Pa.
Gegužės 5 d. buvo Nureng

tos prakalbos drg. Ka^osienei 
iš Kalifornijos. Ant prakalbų 
pribuvo su ja ir drg. Vilkaitė 
ir Mugianienė iš Kalifornijos.

Drg. Karosienė kalbėjo apie 
šios šalies unijizmą — CIO ir 
pažangesnius lokalus kitų uni
jų. Ji vaizdingai nurodė klasių 
kovą šioje šalyje sąryšį su ant
ru imperialistiniu karu, į kurį 
jau veik įsitraukus ši šalis už 
milionierių reikalus..

Kalifornijos unijos yra tvir
tos, gerai organizuotos. Paaiš
kino apie Bridges, organiza
torių, kurį valdančioji klasė 
nori išdeportuot. Drg. Karosie
nė pasivėlino ir didelė dalis 
žmonių išėjo namo, nes jau 
buvo po 9 vai. vak.

Kalbėjo trumpai drg. Vil
kaitė ir drg. Mugianienė iš Ka
lifornijos, ragindamos vietines 
moteris daugiai! darbuotis ir 
auginti savo Birutės Kliubą. 
Dalis biručių darbuojasi ir pa
laiko kliubą, gi dalis senų 
draugių, kurios veikė šiek tiek 
mūsų judėjime, šalinasi ir nie
ko neveikia, veik nedalyvau
ja. Niekas nereikalauja dirbt 
ir persidirbt, bet po biskį vi
soms reikia dirbti, dalyvauti 
veikime.

Vokietijoj dabar dirba iš 
tam tikrų chemiškai paga
mintų sakų (rozinų) raides 
laikraščiams ir knygoms 
spaudinti. Tuomi vokiečiai 
taupo šviną ir ciną kaipo rei
kalingus karui metalus. Iš 
tų sakų padirbtos raidės 
esančios gana tvirtos ir ge-

Washington. — Sen. Nye 
įspėja, kad Rooseveltas eina 
prie karinės mobilizacijos.

Cairo, Egiptas. — Prane
šama, jog Saudi Arabijos 
karalius Ibn Saud ir Irano - 
Persijos valdžia atmetė Ira- 
qo atsišaukimą pagalbos 
prieš Angliją.

ENGLISH-LITHUANIAN 
SELF-INSTRUCTOR

Parašė Dr. J. J. Kashkevlch 
Išleido dienraštis “Laisvė” 

« •

Knyga angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai.1 ai
Taipgi galima iš jos lietuviškai kalbantiems mokytis 

angliškai.

252 puslapių, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Kas šią knygą nupirks kaipo dovaną Amerikoje gi
musiam lietuviui ar lietuvei, tai bus labiausia įvertinta 
dovana.

Platintojams duodame gerą nuolaidą. Geriausia pro
ga šią knygą platinti bus piknikuose, kur susirenka 
daug jaunimo. Tad platintojai yra prašomi išanksto 
užsisakyti English-Lithuanian Self Instructor ir būti 
prisirengusiais platinti jį piknikuose.

Reportere

IDS 3-čio Apskričio 
Piknikas

Gegužės 25 d., Old . Cider 
Mill, įvyks LDS 3-čio Apskri
čio piknikas. Laiko beliko ma
žai. ■

Draugės ir draugais mes tu
rime smarkiai dirbti, ’kad pik
nikas būtų sėkmingas. Skleis- 
kite plakatus ir tikietus. Šio 
darbo pasekmingumas pri
klauso no nuo vieno asmens, 
bet nuo visų veikėjų šiame ap
skrityje. Pasiėmę tikietukuš 
nelaikykite pas save iki pa
skutinės dienos, bet stengkitės 
juos paskleisti. Jei visi nuo
širdžiai dirbsime, tai turėsime 
gerų pasekmių. Cliffsidės kuo
pa jau išplatino 100 tikietų. 
Aš manau, kad ir kitos kuopos 
gali tai padaryti.

Mes raginame ir kviečiame 
kuopas garsinti šį pikniką ir 
ruoštis masiniai dalyvauti. 
Piknikui vieta yra labai gera

“Laisvės” Administracija
Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

' OC<>i<X;O<;<>;<<dCOCOC<>C  ^<x<Z<x*qcqc<x>

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET , BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night
i Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor 
Room, 
tesian

Room, Turkish Room, Russian I I 
Large Swimming Pool, Frtesh At • I / 
Water, Restaurant, Barber Shop Ją 
Sleeping Accomodations. ~~

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

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

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

Sun. all day and night.

BALTIMORE, MD

Laisvės

51015

Piknikas
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 

naudai dienraščio “Laisves”

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

Liberty Park
Eastern & Moffett Avės., Baltimore, Md

' Back River Cai* Line

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

JONAS SIURBA, kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y.

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

V. Paužos Orkestrą Gros Šokiams nuo 2 yal. po pietų.
Prograiha prasidės 5 vlal. vakaro
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S. Boston, Mass New Haven, Conn
Iš

Gegužės

Montello, Mass

Foster & Moff et Avės.

VOSE PAVILION PARK

BROOKLYN, N. Y. 'ir 6darbus,

Suteikiam garbingas laidotuves

Brooklyn, N. Y.

,ZV^KJ3^L BAKING tOBP-
of

St.

Jūs mokėsite už rakandus, o nė už išrėdymą
.4-.'

pasveiki- 
su vienu

18 dieną įvyks la- 
koncertas Hudson, 

School St. Progra-

o a

mirties 
aukavo

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Dėl naujų narių gavimo į 
mūsų kuopą. LLD kuopa yra 
nutarus duoti visas knygas

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, geg. 14 d., 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, visi 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų tarti. Ban
dykite ir naujų kandidatų atsivesti.

V. K. Sheraiis, Sekr. ) (112—114

po dolerį, po pusę, kiti po ma
žiau. Aukavusiems širdingai 
ačiū.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

Tokio turiningo koncerto, 
gal būt, šioj apylinkėj iki šiol 
lietuviai nėra girdėję. Atsilan
kykite visi.

Rengia Hudsono Lietu vių

ŠAUNUS SOVIETŲ JUDIS!

‘The New Teacher’
(Naujhsis Mokytojas) 

Kupinas Romanso, Muzikos, Juoko 
Kasdibn po piet 2 v. Vak. 7 ir 9:30 v.

CINEMA ART
Grupėmis perkant tikietai nupiginti

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME *
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kuopos susirinkimas 

įvyks geg. 14 d., 7:30 v. v., 103 
Green St. Draugai, malonėkite daly
vauti, nes svarstysime svarbius rei
kalus, kaip tai pikniko ir kitus. — 
S. Meison. (131-114)

vės
riais. Tai
darbininkų

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čieltį kviečių, čielų rugių, senvičiam dubha, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pvragų; 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 pareikalavitoo, suteiksime informacijas apie svotį ir kainas,

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

į.

R

x Progresyvių Lietuvių Tary
bos Radio Programa, įvykusi 
27-tą balandžio iš stoties WH- 
DH Boston, Mass., buvo įvai
ri. Daugeliui lietuvių man te
ko kalbėti ir visi sakė, kad 
labai patiko. Išpildyme šios 
programos dalyvavo žymios 
mūsų menininkų spėkos. Kaip 
tai, So. Bostono Harmonijos 
Oktetas, po vadovyste Elenos 
Žukauskaitės, dainininkė Eva 
Sedar (Sedariūtė) iš Hudson, 
Mass., Dzūkas ir Zanavykas 
— duetas, duetas Rožė Merke- 
liūtė ir Mildred Anastaitė; 
Dėdė Petras dalyvavo ne 
vien tiktai kaipo pranešėjas 
(announcer), bet taip pat ėjo 
pareigas kaipo “master of ce
remonies.” Visi dalyviai savo 
pareigas atliko pagirtinai.

vanas laimėjo sekančios drau
gės ir draugai: Mary Krasaus
kienė iš Cambridge, Julia 
Rainard iš Dorchester, Geo. 
Šimaitis iš Montello ir prezi
dentas Progresyvių Lietuvių. 
Tarybos, J. Jaskevičius iš 
Hudsono. “Laisvės” prenume
ratą vieniem metam laimėjo 
Julia Rainard iš Dorchester.

Sekančios draugės ir drau
gai pardavinėjo koncerto ti
kietus: Caroline Barčius, S. 
Zavis. A. Dambrauskas, J. La
vas, J. M. Karsonas, K. Banu- 
lis, P. Nukas, M. J.‘Lukas, J. 
Grybas, J. Burba, Mary Col
lins, Anna Buividas, Anastazi
ja Sabulis, A. J. Kupstis, prof. 
B. F. Kubilius, Grace Korzo- 
niūtė, Agota Girinkaitienė, 
Barbara Laužitskienė, Amelia 
Sank, Mrs. P. Likas ir A. Na- 
vitskas. Už tą didelį pasidar
bavimą visiem tikietų platinto
jams Progresyvių Lietuvių Ta
ryba taria širdingai ačiū. 
Taipgi reikia pažymėt, kad 
daug svečių buvo iš Bridge
water kaip tai: G. Krančus, S.

■ Kirslis, J. Waitkus, K. Peslis, 
kitų pavardžių neteko sužino- 

(ti. Taipgi dalyvavo F. J. Rap- 
I šys iš Milford, Mass. — senas 
veikėjas.

4-tą d. gegužės Progresy
vių Lietuvių Taryba vėl pasi-| 
rodė su gera programa per 
stotį WHDH iš Bostono. Prog
ramą išpildė Aido Choras iš 
Worcesterio po vadovyste Jo
sephine Karsokiene, daininin- ; 
kas J. Sabaliauskas iš Wor
cesterio, smuikininkė L. La- i 
vas iš Stoughtono, Dzūkas ir į 
Zanavykas — duetas, organis- „Į Gegužes 

|bai gražus 
Progresyvių Lietuvių Tary- Mass., 17 

bos radio programa džiaugiasi moj dalyvaus dainininkas A. 
ne tik lietuviai, bet ir svetim- Vasiliauskas, hudsonietė dai- 
taučiai. Svetimtaučiai yra pa- nininkė Eva Sedar (Sedariū- 
reiškę, jie nemanę, kad lie-, tė), Dzūkas ir žemaitis — du- 
tuviai turėtų tokios gražios | etas. Taip pat bus Dzūkas, že- 
muzikos. Už gražų programų maitis ir Zanavykas, So. Bos- 
surengimą reikia atiduoti pa-i tono Harmonijos Oktetas, po 
garbą muzikos direktoriui dai-, vadovyste Elenos žukauskai- 
nininkui A. Vasiliauskui. Taip j tės. 
pat Dėdei Petrui, kuris taipgi! 
daug savo laiko pašvenčia prie 
šio darbo.

Dar apie prof. V. Bacevi
čiaus koncertą, kuris įvyko 20 Piliečių Kliubas.
d. balandžio, Steinert Hall. ---------
Boston, Mass. Visa Progresy- • Piknikas Progresyvių Lietu
vių Lietuvių Tarybos valdyba,. vių Tarybos įvyks 24-tą rug 
nariai ir simpatikai džiaugia- ! pjūčio (August), Maynard, 

Mass, šis piknikas bus įdomus 
tuomi, kad dainininkas A. Va
siliauskas priruoš gražią dai
nų programą, taip, kad visi, 
kurie atvažiuos į šį pikniką, iš
girs mūsų piknikuose iki šiol 
negirdėtų įdomybių. Įsitėmyki- 
te visi, draugės ir draugai, tą 
dieną.

Progresyvių Lietuvių Tary
bos Centras paskyrė daug do
vanų, kurias galės laimėti atsi
lankiusieji į šį pikniką.

Tėvas.

si šiuo didžiu pasisekimu. At
sižvelgiant į tas nepaprastai 
sunkias aplinkybes, kuriose šis 
koncertas prof. V. Bacevičiui 
buvo surengtas, koncertas bu
vo sėkmingas. Vietiniai lietu
vių laikraščiai nepagelbėjo 
koncertą suruošti, be jų pa- 
gelbos turėjo visi rengėjai 
sunkiai dirbti, kad išgarsinus 
tą koncertą ir išplatinus kuo 
daugiausia tikietų iš anksto.

Reikia pažymėti, kad ypa
tingai daug darbo ir energijos 
pridėjo prof. B. F. Kubilius, 
atlikdamas įvairius
surištus su koncertu. Taip pat 
visi yra labai dėkingi drau
gėms ir draugams, kurie labai 
daug tikietų iš kalno parda
vė.

Progresyvių Lietuvių Centro 
Valdyba buvo paskyrusi pen
kias dovanas tiems, kurie iš
platins daugiausia tikietų. Pir
mutinę dovaną laimėjo drau
gė Elizabeth čeikienė, south- 
bostonietė, kuri pardavė 68 ti- 
kietus. O keturias kitas do-

ANGLŲ-VOKIEČIŲ KAU
TYNĖS ORE

London, geg. 6.—Vokiečių 
orlaiviai bombardavo Bel
fastą, Šiaurinėj Airijoj, Li- 
verpoolį ir kitus miestus 
Anglijoj, ypač anglų laiva- 
statyklas Škotijoj.

Anglų orlaiviai ardė ir de
gino vokiečių prieplaukas 
Franci jo j ir fabrikus ir ge
ležinkelius vakarinėj Vokie
tijoj.

Anglai nušovę 8 vokiečių 
orlaivius.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer. Wine, Liquor

NOTICE fa hereby Riven that License No. 
EB 3180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOE SAAVEDRA. MANUEL CHAO & 
JOSEPH SCHAMBERGER 

d/b/a Joe’s Diner
1466 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SB 16) has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tHe Alcoholic Beverage Control Law at 
Foot of Brighton 1st Road & Boardwalk, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.
Foot of Brighton 1st Road & * Boardwalk 

(Brighton Beach) Brooklyn, N. Y.

NOTICE fa hereby given that Beeę License 
has been Issued to the undersigned to sell 
beer at retail under Section 107 of the Alco
holic Beverage Control Law at PROSPECT 
PARK, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

S. B. 135 BOAT HOUSE 
East Side of Lake. near Lincoln Rd.

8. B. 136-- SHELTER HOUSE 
East Side of Park, near Lincoln Rd.

, S. R. 137—PICNIC HOUSE 
West Side of Park, near 9th Ave. & 5th 

SAMUEL T. ROBINSON
Prospect Park Brooklyn, N.
NOTICE fa hereby given that License No. 
RL 7475 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Ihiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3601 Church Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Ort the premises.
ISHXJRE JAFFEE & HERMAN SWEEDLER 

d/b/a The Brooklyn Inn
3601 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE hereby given that License No. 
RL 7441 has been Issued to the undersigned 
to mH beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1296 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
ort the premises.

~ VICTOR SHAUER
1296 Nostrand Av«., Brooklyn, n. y.

Perstatymo “Mieganti Liau
dis” ir “Šalaputris”

Gegužės 4 d. Hartfordo 
Laisvės Choro narių grūpė su
vaidino “Mieganti Liaudis” ir 
“Šalaputrį” veikalukus.

Čia noriu pakalbėti ne apie 
aktorių atliktus darbus ir jų 
roles, bet apie patį parengimą.

Buvo garsinta, kad prasidės 
2:30 vai. po pietų, bet ar taip 
buvo ? Tie, kurie atėjome lai
ku, daugiausia nukentėjome 
belaukdami daugiau publikos. 
Mano supratimu, vaidylos ir 
rengimo komisija turi prisilai- 
kyt taisyklių. Garsinta laikas 
ir tuo laiku reikia pradėti dar
bas, o kurie pavėluos, tai ap
sigaus ir pasimokins ateičiai.

Publikos buvo neperdau- 
giausia, nes tam buvo daug ir 
priežasčių. Viena, tai kad bu
vo sekmadienis ir dar nepa
prastai gražus oras. Tad ir ge
ri mūsų parengimų lankytojai 
buvo išvilioti kur į laukus pa
sigrožėti gamtos gražumu. O 
antra, mes jaunimo neturime, 
o kurie ir turi jaunuolių, tai 
jie su tėvais į parengimus nei
na. Tas ir sudaro mums daug 
nesmagumų.

Jaunuoliai reik pratint iš 
mažens, kad priprastų, lankyti 
parengimus kartu su tėvais.

Mūsų mieste netankiai bū
na suruošti parengimai, tad 
reikėtų jau kaip rengiame, 
nors tuos padaryti pasekmin
gais. Ką sakote, draugai, pa
rengimų rengėjai ir jų rėmė
jai ?

Manau, kad apie šį parengi
mą parašys mūsų korespon
dentai plačiau, kurie daugiau 
darbavosi ir prisidėjo prie šio 
parengimo ir išreikš padėką 
vaidylom ir atsilankiusiems į 
šį parengimą.

Garbė Laisvės Chorui, kad 
jis turi savo tarpe tokių gerų 
lošėjų ir patarnauja ne tik sa
vo miesto organizacijoms jų 
parengimuose, bet ir kitų 
miestų organizacijoms pagel-

bsti ir sužavi visuomenę savo 
darbštumu.

Žodis apie Susirgimą

Gera mūsų draugė ir veikė
ja S. Masonienė buvo sunkiai 
susirgus. Priežodis sako, dan
tų skaudėjimas ne naujiena, 
taip įvyko ir mūsų Sofijai. 
Bet dėl tos priežasties turėjo 
eiti ligoninėn. Buvo apmarin
ta, kol tą skaudantį dantį išė
mė. Dar ir dabar draugė lan
ko danktarą ir nesijaučia ge
rai. Linkėtina Sofijai greit su- 
tvirtėt sveikatoje ir vėl dar
buotis mūsų organizacijose 
kaip ir pirmiau.

Viršminėtą parengimą ren
gė ALDLD 32-ra kuopa.

Vilija.

“Laisves” Jubilejaus Paminė
jimas; Pirmoji Gegužės

Dienraščio “Laisvės” trisde- 
šimtmetinės sukakties paminė
jimo parengimas atsibuvo ba
landžio 26, 1941 m. Dėl blo
go oro ir šiaip įvairių priežas
čių parengimas nepavyko. Tą 
pat vakarą drg. A. Kangise- 
rienė iš Randolph, Mass., pa
sveikino “Laisvę” su dviem 
doleriais. Ir savo vyro Adolfo

VARPO KEPTUVĖ
36-4Č Stagg St. Tel. Štagg 2-5938 Brooklyii, N. Y

Varpe Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir narėms

Varpo 
keptuve 

yra 
unijinė

THE BAKIERS*
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Kangiserio 13 metų 
paminėjimui, taipgi, 
du doleriu “Laisvei.” 

Anna Juodeikienė 
no “Laisvės” jubilėjų 
doleriu.

Draugas S. J. Antanaitis iš 
Maine valstijos svečiavosi pas 
G. Šimaitį ir pasveikino “Lais- 

jubilėjų su dviem dole- 
yra graži parama 
dienraščiui.

Pirmosios paminė
jimas įvyko penktadienį, ge
gužės 2 d., Liet. Tautiško Na
mo svetainėje, šis paminėji
mas buvo rengtas tarptauti
niai. žmonių buvo pusantro 
šimto. Lietuviai pasirodė skait
lingai, ypač draugės moterys. 
Vakaras susidėjo iš dainų ir 
prakalbų,.

Norwoodo Vyrų Choras, po 
vadovyste M. Bolio sudainavo 
vykusiai keletą dainelių. P. 
K. administracijos narys, Jack 
Green, pasakė tinkamą pra
kalbą, pritaikytą Pirmai Gegu
žės ir dabartiniam imperialis
tiniam karui. Aukų surinkta 
$27.78; atmokėjus išlaidas, 
dėl Browderio Fondo liko 
$10.34. Nors aukavusių pavar
džių čia nėra, bet galima pri
minti, kad susipratę lietuviai 
darbininkai gausiai aukavo:

Gegužės 5 d., LLD 6 kuopos 
įvyko mėnesinis susirinkimas, 
nors nelabai skaitlingas, bet 
padarė gerų tarimų ir prisi
rengimų prie vasaros piknikų. 
Nutarta pasveikinti “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimą. Paau
kota $3. G. Šimaitis surinko 
“Vilnies” šėriiiinkų suvažia
vimo paSveikinitnūi 9 dolerius. 
Visų aukavusių, vardai tilps 
“Vilny.” Paaukota “Liaudies 
Balsui,” kuris eina Kanadoj, 
$5.00. Nutarta parsitraukti 50 
egz. “Laiškai iš Lietuvos,” 
“Vilnies” išleisti. Išrinktas ko
mitetas tvarkyti tikietus “Lais
vės” pikniko, kuris įvyks lie
pos 4 d., Maynarde, Mass.

naujam nariui, kurios yra iš
leistos nuo pat pradžios. LLD 
naujas narys gales pasirinkti, 
kokias tik norės. Išrinkta ko
misija išrinkti duokles iš se
nų narių, kad būt laiku pasi- 
mokėta.

Būtų labai gerai, kad visi 
šie tarimai būtų įgyvendinti.

Žolynas.

“LAISVES” NAUDAI

Prašome pasižymėti, kad dienraščio 
“Laisvės” naudai didieji piknikai 

įvyks

BALTIMORE, MD.
LIBERTY PARK

MAYNARD, MASS. "„T 4

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts & Masbeth Avenlies, Maspeth, N. Y.

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Turime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St

Star 
a<Ire$as.

Tel. Ev. 4-8698
Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

pažinimą ir 
Ciepų, 
ištyri-

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

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

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

D Uodą th e arit lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

9 A. M.—2 P.

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

SS*
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Vaizdas iš Pirmosios Dienos Gegužės demonstraci
jos New Yorke.

JI

Brooklyniečiai Sveikino 
“Vilnį" su $155 Auka
Brookiyno lietuviai surinko 

“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mui pasveikinimų net $155. 
Pirmiau buvo paskelbta $150, 
bet po to dar LDS 13 kuopa, 
Richmond Hill, pridavė per 
M. Klimą $5 aukų su pasvei
kinimu taip, kad viso susida
rė $155.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū.

D. M. š.

Automobilius {važiavo į 
“L” Priesklepį

K

Areštavo Daug Italy 
Veiteriy

Lankėsi “Laisvėje”

Aido Choro Vakarėlis 
“Laisvės” Svetainėje
Gegužės 17 dienos vakare 

įvyks gražus, meniniai turi
ningas, Aido Choro vakai-as. 
Meninę programą pildys pats 
Choras. šokiams grieš Geo. 
Kazakevičiaus orkestrą.

Visi Aido Choro rėmėjai 
prašomi dalyvauti.

Įžanga tik 25 centai.
džia 7:30 vai. vakaro.

Sekmadienio rytą tūlas au
tomobilius užsimanė persimuš- 
ti su “Laisvės” namo sieno
mis ir įsibėgėjęs, kaip ožys, 
pasuko skersai šaligatvį, tvojo 
ragais į tvorą ir ją išlaužęs 
įlindo į priesklepį, bet į skie
pą važiuoti nedabaigė—siena ! 
buvo stipresnė už auto kaktą. 
Laimei, niekas tuo momentu 
ant šaligatvio nestovėjo, o vie
nas “Laisvės” kaimynas buvo 
vos tik tą vietą peržengęs, 
kaip išgirdo užpakalyje savęs 
trenksmą ir atsigrįžęs pamatė 
mašiną jau atsirėmusią sienon.

Mašinoj buvę du vyrai, Elias 
Zucker, nuo Keap St. ir Ro
bert Burke, nuo Madison St., 
irgi išliko nesužeisti. Pasiro
do, vienas jų mokinosi vairuo
ti, o kitas, šoferis, mokino. Bis- 
kį klaidą padarė ir... perjborius 
tvorą.

Pra-

Aido Choras, nors lėtai, bet 
vis auga nariais. Pastarosio
mis pamokomis į chorą prisi
rašė Izidorius čalkis su savo 
žmona iš Maspetho. Abu jie 
yra geri daininkai.

Stokit į Aido Chorą 
nuokite.

ir dai-
Rep.

MIRĖ
55 m.Julia Gaudeszicius, 

amžiaus, gyveno po antrašu 
289 Front St., Brooklyn©, mi
rė namuose, gegužės 11 d. 
Laidotuvės įvyks geg. 15 d., 
šv. Jono kapinėse. Kūnas pa
šarvotas namuose. Laidotuvių 
pareigom rūpinasi graborius 
J. Garšva.

Karolis Albanavičius, 43 m. 
amž., 5,85 DeKalb Ave., 
Brooklyn, mirė gegužės 9 d., 
Kings County ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas Bieliausko koply
čioj. Bus palaidotas gegužės 
13 d., šve. Jono kapinėse. Lai
dotuvių apeigas prižiūri gra- 

Matthew P. Ballas 
! (Bieliauskas).

LIETUVIŲ DOMEI!
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš persikėliau į nau

ją vietą, po numeriu 465 Lorimer Street, netoli Grand Stry- 
čio. Pirma buvau 380 Hooper Str.

Aš parduodu įvairų nesugadintą maistą ir Vitami
nus, tinkamą kiekvienam vaitoti. Jaunam/ senam, sveikam 
ir ligoniui. Galite gauti tikro bičių medaus, geros ruginės 
duonos, WHEAT GERM, įvairių žolelių sutaisytų arbatų 
nuo vidurių sukietėjimo, ir šiaip arbatų: Mint Tea, Alfalfa 
Tea, Molt gėrimų su Vitaminais, kaip tai: JOYANA, TA
VA, CHEER, kurie turi net penkius Vitaminus: A 4.500, 
BĮ 300, C 500, D 850, G 500; visi tie Vitaminai randasi 
kiekvienoje uncijoje molt gėrime. Arba Vitamin B Com
plex sirupas ir tabletėlis ENRICH, tonikas kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų, taipgi kam pabodo alus gerti, 
tas galite užeiti išsigerti morkų skysčių, nes štore turiu tam 
tikrąimašiną dėl darymo skysčių iš morkų. Jeigu kas pirkai
te už $3.00 ar daugiau, tas gausite spalvotą VITAMIN 
FOOb CHART ir knygutę veltui. Vitaminus ir maistą siun
čiu paštu ir į visus kitus miestus. Rašykite šiandien, arba 
kreipkitęs asmeniškai. Krautuvėlė atdara kas dieną nuo 10 
vai.* ryto iki 9 vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS 
KANAPORIS

465 Lorimer Street. Brooklyn, N. Y.

Motinos Dienai Minėti Vakaras 
Pavyko; Pasisakyta prieš 

Ėjimą Toliau j Karą
Pereito sekmadienio vaka

rą, “Laisvės” salėj, įvyko Lie
tuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
suruoštas Motinos Dienai mi
nėt vakaras su meno progra
ma, šokiais ir vaišėmis.

Pažmoniui gerokai įpusėjus, 
vakaro pirmininkė S. Petkienė 
pakvietė K. Petrikienę pakal
bėti apie Motinos Dienos 
reikšmę. Jinai pasakė gerą ir 
gana ilgoką ’ prakalbą apie 
Motinos Dienos kilmę, aiškiai 
pažymėdama, kad karo šali
ninkai nori išnaudoti ir išnau
doja tą dieną propagandai už 
karą, akstindami darbo moti
nas atiduoti savo dideliu var
gu ir pasiaukojimu išauklėtą 
jaunimą karui už imperialis
tų grobius. Mes, sakė kalbė
toja, Amerikos darbo moterys- 
motinos neturime tikslo ati
duoti sūnus, vyrus, brolius ka
riauti už imperialistų pelnus, 
mes nenorime karo. Tačiau 
vien nenorėti karo neužtenka, 
reikia nors biskeliu prisidėti 
prie to darbo, kurį visos A- 
merikos darbo žmonės veda 
už taiką. Reikia, kad mūsų 
šalies įstatymdavystėse ir val
džioje sėdinti žmonės žinotų 
mūsų troškimą taikos ir juo di
desnės masės žmonių kels tai
kos reikalavimus, juo greičiau 
jie bus išgirsti ir išklausyti.

Po K. Petrikienės prakal
bos buvo perskaityta ir vien
balsiai priimta sekama rezo
liucija :
“Prez. Rooseveltui 
Baltajame Name, 
Washington, D. C.

“Mes, Brookiyno gyventojai, 
susirinkę į Lietuvių Moterų, 
Apšvietos Kliubo suruoštą va
karą apvaikščiot Motinos Die
ną, gegužės U-tą, “Laisvės” 
salėj, 419 Lorimer St., Brook
lyn©, pagerbiant Amerikos 
motinas pareiškiame, kad mū
sų motinų didžiausias troški
mas yra išlaikyti mūsų didžią 
ir gražią šalį Ameriką taikoje 
ir mūsų jaunimą namieje. Tas 
pats yra ir mūsų visų vyriau
siu siekiu. Todėl mes ragina
me jus išlaikyti prieš rinkimus 
mums duotus pažadus. Mes 
reikalaujame, kad nebūtų 
siunčiami kariniai laivai į ka
ro sritis, kad nesiųstumėt A- 
merikos vaikinų kariauti an
trame imperialistiniame kare. 
Ne aukso žvaigždės už žuvu
sius sūnus, bet taika ir demo
kratija namie bus tinkamiau
sia dovana ir pagarba 
kos motinoms.”

Francene Pakalniškiūtė, 
tu mergaitė, šaknaitės 
nė, gyvai paskambino

me-6 
moki- 
pianu 

trejetą trumpų, muzikos kūri
nėlių. Jaunutei pianistei įteik
ta dėžutė saldainių.

Kaip • ir tinka tai dienai, 
programą motinoms davė jau
nimas, antrosios ir trečiosios 
kartos Amerikos lietuviai.

Vakare turėta skaitlingai 
publikos, kuri linksmai pra
leido vakarą šokiuose prie 
Geo. Kazakevičiaus orkestros, 
taipgi besivaišinant kliubiečių 
gerų gaspadinių —• J. Augu- 
tienės su S. Bedermaniene pa
ruoštais šeimyniškais valgiais. 
Eilė kitų draugių ir draugų 
joms pagelbėjo valgių išdavi
me svečiams ir kituose baliuje 
reikalinguose darbuose.

Kliubietės dėkingos progra
mos pildytojams, visiems savo 
atsilankymu padėjusiems pa
minėti Motinos Dieną kultū
ringai ir smagiai, ir 
padėjusiems dirbti.

Po priedanga jieškojimo 
Mussolinio šnipų, pereitą pen
ktadienį sumedžiota po vieš
bučius 72 veiteriai ir kitokių, 
patarnavimo amatų darbinin
kų, kaip kad trejetą dienų 
anksčiau buvo sumedžiota 
šimtas su virš vokiečių jūri
ninkų. Detektyvai dar buvo . I <* apsirūpinę varantais areštuo
ti daugiau.

Veiteriai surankiota tiesiai 
iš darbo, tūli net nepabaigus 
paduoti kostumeriui užsaky
tą valgį — blitzkryge. Tik
rieji fašizmo patriotai, kurių, 
be abejo, radosi puotaujančių 
tose brangiose užeigose ir ku
riuos tie veiteriai aptarnavo, 
likosi sau ramūs puotauti to
liau, jiems nei plaukas nuo 
galvos nenukris.

Pereitą sekmadienį lankėsi 
Robertas Matusevičius, atvy
kęs atostogoms iš Dėdės Šamo 
armijos, 
tarnauja 
pasiilgęs 
ir žinių 
mą,
ant vietos sunku buvo viską 
gauti.

Sakė, sveikata gerai 
ir gerai klojasi, tik 
lietuviškos spaudos 
apie lietuvių judėji-

kadangi nenusistovėjus

Turtingo newyorkiečio dau
gelio namų savininko Ciryl 
Taylor duktė Barbara ban
džius nusižudyti Ixmg Island 
kalėjime, kur ji buvo uždary
ta dėl išdaužymo policijos ofi
so įširdus už davimą jai trafi- 
ko tikietų. Ji per 5 metus ga
vus 20 tikietų.

šūvis pagązdint motiną, W. 
Larsoną, 24 m., sulaikė teis
mui, nors motina ir 'atsisakė 
jį kaltinti.

Ameri-

vakare
Taikos

Apart rezoliucijos, 
paskleista Amerikinės 
Mobilizacijos Moterų Divizijos 
išleisto Motinos Dienai specia
li© lapelio, taipgi brožiūraitės 
“žmonos ar Našlės,” ir dauge
lis dalyvių pasipirko atviru
čių pasiųsti šalies Teisdarybės 
Kom. (per Hatton W. Summ
ers). protestui prieš diskrimi
navimą žydų apsigynimo in
dustrijose ir valdžios įstaigose, 
raginant komt. viešai svars
tyti ir prielankiai raportuoti 
H. R. 3994 Bilių, kuris už
draustų diskriminavimą žydų 
ir tuo patimi pastotų kelią 
abelnai diskriminacijai tauti
nių mažumų, ateivių bei ra
sių.

Jaunimas Meno Programoj
Dainų-muzikos p r o g r amą 

Motinos Dieną pildė ensemblis 
Aidbalsiai, vadovaujant B. L. 
Šalinaitei, įspūdingai sudai
nuodami trejetą dainų, užbai
giant specialiai tai dienai su- 
simokinta liaudies daina “Mo
čiute Sengalvėle,” o mažytė
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Sveikina iš Brookiyno
“Laisvės” redakcija gavo 

atvirėlę, kurioj rašoma: “Svei
kiname iš Brookiyno.” Po ja 
pasirašo Ks. B. Karosienė, E. 
Vilkaitė, K. Mugianienė, ku
rios prieš savaitę išvažiavo iš 
Brookiyno į Kaliforniją. Pasi
rodo, Iowa valstijoj irgi esąs 
Brooklynas.

Cairo, Egiptas. — Vokie
čiai su skystos ugnies švir- 
kštynėmis puolė anglus 
Tobruke, Libijoj, bet anglai 
juos atmušė, kaip skelbia 
anglų komanda.

Berlin, geg. 12. — Vokie
čiai užėmė graikų Milos sa
lą. Paėmė nelaisvėn apie 300 
kariškių anglų.

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Kaina 75c Kvorta

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

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—-HAvemeyer 8-1188

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašldaučlus

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

In corpora ted
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, geg. 14 d., 7:30 vai. vak. 
G. Paršonienės kambariuose, 301 
Water St. Po susirinkimo įvyks AL 
DLD 24 kp. susirinkimas. Abiejų 
kuopų nariai dalyvaukite.

Valdyba. (112-114)

RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

she will never forget!'

Nuo 
yra

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

sivaizduokite 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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 8-8622

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

visiems
N.

stoties 
sulaikė

Greyhound Bušų 
darbininkų streikas 
kursavimą busų iš 34th St. sto-

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

Iš senų 
, n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
į vairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

-----------------------------------------
SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c

’ Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

J. GARŠVA
' Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US

Valgykite 
MEDŲ

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasal ir kepta paršlena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai Ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI. VĖLAI V AK.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler

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

aprokavlmus be Jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Make lipike,

VfRI-THIN* PETITE—15 
jewels, p«nk, while or yellow 
gold filled cose..........$29.75

Telefonas: Humboldt 2-7904

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučernė lietuviais » ap- 

gyventoj Brookiyno dalyj. Apart mė
sos laikoma ir įvairių groserio pro
duktų. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Priežastį pardavimo sužinosit 
ant vietos. Prašome kreiptis po ant
rašu: 427 Lorimer Street, Brooklyn,

Y. (108-113)

MONTUOSI-I7-|«W»I Fr»- 
cilion* movement. Pink or y»|. 
low gold filled com. GuHdiie 
bock...........................

IRegiitered Trod* Mork

JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST

BROOKLYN, N. Y 
Tarp Graham Ave. ir Manhattan Ave.

1 "MmM

GIFTS FROM YOUR

Robert Lipton Jeweler
701 GRAND ST.




