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Pranašingi žodžiai.
“Kalkių Purvas.” 
Neužgęstanti Šviesa.
Fordo Darbininkams.

Rašo A. Bimba

Gegužės 12 dieną suėjo ly
giai dvidešimt penki metai 
nuo millies James Connolly, 
šiandien jo atmintį gerbia 
kiekvienas pažangus airis, 
kiekvienas laisvę mylintis 
žmogus.
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Connolly nemirė savo mir- 
čia. Jis buvo nužudytas. Jį 
sušaudė Anglijos valdžia. Su
šaudė todėl, kad Connolly va
dovavo airių sukilimui prieš 
Anglijos tironus.

Sukilimas įvyko velykų sa
vaitėje. ConnoTly buvo sužeis
tas. Anglijos valdžia paėmė 
jį išvežė iš ligoninės krėsle be
sėdintį į kalėjimą, iš ten geg. 
12 ryte, 1916 metais, ištempė 
į kalėjimo kiemą ir sušaudė.

O dabar ta pati Anglija bū
tinai nori, kad ta pati Airija 
padėtų jai kariauti. Kiekvie
nas Airijos istorijos lapas iš
mirkytas jos didvyrių krau
juose. Connolly buvo garsiau
sias ir vėliausias iš jų visų.

Vienas žmogus, vardu Earl 
Browder, laike paties rinkimų 
kampanijos įkaitimo, viešai 
pareiškė, kad tarpe RooseveL 
to ir Willkie yra suokalbis. 
Republikonai patys nenori 
Willkie išrinkti prezidentu. 
Willkie buvo išstatytas tiktai 
mulkinimui svieto jiKinimui svieto. _

Bro ^der sakė, kad Roose Į Žada Tikriau Padėt An-
veltas ir Willkie yra susitarę 
Ameriką įtraukti į karą.

ir
Tada sunku buvo tikėti 

tai Browderio pranašystei 
daugelis žmonių netikėjo. Da
bar visi mato, jog būta teisy
bės.

Šiandien Willkie ir Roose
veltas prakaituoja išvien
įtraukimui Amerikos į europi- kariniajs lajvais) jau neat-
nę skerdynę.

Lietuvoje prie kiekvieno 
kraus fabriko guli suversti 
deli kalnai kalkių purvo. Se- būda, kuriuom galė-
nojoj Lietuvoj© niekas juomi 
nesirūpino. O tas purvas, yra 
puiki žemei.trąša.

Kauno “Tiesa” (kovo 9 d.) 
ragina valdžios atsakomingas 
įstaigas tą kalkių purvą su
naudoti. Pirmas, reikia vals
tiečiams išaiškinti šios trąšos 
svarbą. Antras, kalkių purvas 
turi būti išvežiotas nuo cuk
raus fabrikų į visus Lietuvos 
kampus. Trečias, turi būti 
valstiečiams nurodyta, kokiai 
žemei ši trąša gali atnešti 
daugiausia naudos.

Neužilgo kalkių purvu bus 
nubarstyti Lietuvos laukai, 
paturtins nuplėštą žemę ir 
kels Lietuvos javų derlių.

I

Jie 
pa-

Amerikinės Taikos Mobili
zacijos organizacija pikietuo
ja Baltąjį Namą Washingtone. 
Tas pikietas naujos rūšies. Jis 
eina be pertraukos dieną ir 
naktį. Nakties laiku pikiet- 
ninkai neša žibintą. l , , .. \ .

Tegul prezidentas Roose. prarast didelę dalj savo ai- 
veltas mato, kaip pasiryžusiai |vyno Viduržemio Jūroje, 
žmonės kovoja už taiką.

Gegužės 21 dieną Fordo fa
brikų darbininkai tars savo 
žodį unijos klausime. Jie turės 
progą pasirinkti: ar jie nori 
United Automobile Workers 
unijos, kad juos atstovautų ir 
jų reikalus gintų ? Jie šitą tei
sę laimėjo neseniai 
streiku. r

buvusiu

f

apylinkės 
fabrikuo-dirba Fordo 

jų gula didelė atsako-

balsavimo pasekmės

Šimtai Detroito ir 
lietuvių 
se. Ant 
mybė.

šio
svarbios ne tik Fordo darbi
ninkams. Jeigu milžiniška
dauguma balsuos už uniją, 
jeigu unija tvirtai įsisteigs 
Fordo karalystėje, visai kitaip 
išrodys visas darbininkų ju
dėjimas.

Tad, lietuviai Fordo darbi
ninkai, iki vienam balsuokite

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
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Kiti Laivastačiai Neina 
Pro Mašinistų Streiko 

Pikietininkų Eiles
San Francisco, Calif., geg. 

13. — Tęsia streiką 1,200 
Darbo Federacijos mašinis
tų prieš 11 laivastatyklų;! 
nepaisant, kad Federacijės! 
pirmininkas Wm. Green ap- į 
šaukė jų streiką neteisėtu ir 
liepė jiem grįžt darban. 
Kartu su jais streikuoja ir 
pikietuoja 700 mašinistų 
priklausančių CIO unijai.

Streikas apėmė laivasta- 
tyklas čia, Oaklande ir ki
tur.

16 tūkstančių kitų laiva-

Amerikos Ministeris

glam Negu Konvojais
Washington. — Amerikos 

laivyno ministeris Frank 
Knox kalbėjo Karinių Inži
nierių Draugijai, kad “da
bartinėse sąlygose konvojai 
(prekinių laivų lydėjimai 

cu- 
di-

sako į klausimą” dėlei tin
kamos pagalbos Anglijai:

“Mes gal turėsime surast

tume užtikrint pristatymą 
reikmenų Anglijai.”

ANGLAI TIKISI ĮTRAUK
TI KARAN VISĄ AME

RIKOS LAIVYNĄ
New York. — Politinis 

New Yorko “World - Tele
gram” rašytojas Raymond 
Clapper sako:

“Konvojai jau nusenęs 
dalykas. Tikrasis klausimas 
dabar yra: ar Jungtinių 
Valstijų karo laivynas tie
sioginiai eis į karo veiks
mus išvien su Anglijos lai
vynu daugeriopais būdais... 
Ir jeigu anglai nebus greitai 
įtikinti, kad Amerikos lai
vynas trauks karan drauge 
su jais, tai jie, turbūt, grei
tai pasiduos ir paliks mus 
vienus...

“Šiuo tarpu mes tartum 
nežinome, kad anglai gali

ANGLAI SAKOSI NUGALI 
IRAQIECIUS

Cairo, Egiptas. — Anglai 
teigia, kad daugelyje vietų 
Iraqe anglų orlaiviai ir me
chanizuota kariuomenė tik
tai vejasi bėgančius iraqie- 
čius. Anglai atėmė iš iraqie- 
čių Rutba fortą ir orlaivių 
stovyklą prie požeminio ka
nalo, kuriuom plukdomas ži
balas iš Iraqo į Palestiną. 
Anglai visiškai užvaldė Bas- 
rą, Iraqo prieplauką, ir 
Habbanią, orlaivių stovyklą.

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad iraqieciai atakuo
ją anglus Basroj ir atgrie
bę Rutba fortą.______ z i.-
už United Automobile Work
ers uniją gegužės 21 dieną.

prostačių neina darban 
streiko pikietininkų eiles.

Sumobilizuota daug iau 
Į kaip 500 policijos gąsdint 
j streikierius bei blaškyt jų 
jpikietininkus.

Streikieriai r e i k alau j a 
$1.15 algos už darbo valan
dą vietoj dolerio, ir dvigu
bai mokėt už viršvalandžius. 
Streikas paliečia statymą 
valdžiai karinių ir prekinių 
laivų už 500 milįonų dole
rių.

Ore Anglai Pradeda 
Pasivyti Vokiečius, 
Sako “R. Žvaigžde’

Maskva. — “Anglija 
laipsniškai pradeda pasivyt 
vokiečius kas liečia orlaivių 
daugį ir gerumą,” rašo 
“Raudonoji žvaigždė,” So
vietų armijos laikraštis, 
“bet Vokietijos oro laivynas 
turi nepalyginamai tinka
mesnes pozicijas: jis iš ar
čiau gali bombarduot Angli
ją.

“Anglų bombininkai pa
daro didžių nuostolių vo
kiečiams, o vokiečių bombi
ninkai—anglams. Kaip sėk
mingai vokiečiai iš oro bom
barduoja anglus, tai tiesio
giniai įrodo faktas, kad jie 
beveik visiškai sunaikino 
Plymouthą,” svarbų Angli
jos prieplaukos miestą.

“Anglų lakūnai gi nuola
tiniai ir žiauriai bombar
duoja vokiečių submarinų 
stovyklas. Anglai dabar tu
ri orlaivių nešančių didelius 
bombų krovinius. O naujieji 
anglų kovos orlaiviai “Typ
hoon” rūšies skrenda dau
giau kaip 415 mylių per va
landą ir gali labai stačiai 
pakilti. .

“Vokiečių orlaiviai nu
skandina ketvirtadalį iki 
trečdalio visų sunaikinamų 
Anglijos laivų.

“Anglų orlaiviai ardo 
submarinų ir laivų statybą 
Vokietijoj. Vokiečių orlai
viai tą patį daro Anglijos 
laivastatykloms.”

STREIKAS BOSTONO 
LAIVASTATYKLOJE

Se. Boston, Mass. — Te- 
bestreikuoja tūkstantis A- 
merikos Darbo Federacijos 
unijistų prieš budavojamą 
laivastatyklą. Tai todėl, kad 
darban pašaukta 1,200 dar
bininkų iš WPA ir iš civi- 
lės tarnybos.

Cleveland, Ohio. — Strei
kuoja 1,100 Darbo Federa
cijos mašinistų prieš Wel
ding kompaniją; reikalauja 
10 procentų daugiau algos.

EXTRA! Anglai Sako, Hess Susipyko su Hitleriu
Hess Jau Pašakąs Anglam 

Apie Vokietijos Būklę
••X

London, geg. 13. — Ang
lai skelbia, kad nazių va
das Hess, nusileidęs Angli- 
jon, jau atidengiąs kai ku
riuos dalykus] apie vidujinę 
Vokietijos padėtį.

——'
Naziai Sako, Hess “Pamišn- 

su Anglija”
Berlin, geg. 13. — Valdiš

kas vokiečių radio sako, kad 
Hess būtinai įsigeidęs įvyk
dyt taiką tarp Vokietijos ir 
Anglijos, šiuo klausimu jis, 
girdi, buvęs ‘‘pamišęs;” jis 
tikėjęs, kad per asmenišką 
susisiekimą su savo drau
gais anglais jis galėtų už
baigt karą.

Hess Pakrikęs Protiškai ir 
Nerviškai, Kaip Teigia 

Hitleriečiai
Berlin, geg. 13. — Nazių 

valdininkai tvirtina, kad 
“del fizinių ligų” Hess, na
zių partijos vadas, “buvo ir 
protiškai pakrikęs,” sugedę 
jo nervai ir jis kentėdavęs 
nuo negalėjimo užmigti.

Tokio, geg. 13. — Nazių 
vado Hesso pabėgimas į 
Angliją padarė blogą įspūdį 
tarp Japonijos valdovų.

Vokiečiai Apdaužė 
Daug Anglijos Or

laivių Stovyklų
London. — Anglų vyriau

sybė pripažįsta, jog vokie
čių lakūnai bombomis patai
kė ir apardė daugelį (orlai
vių stovyklų Anglijoj. Nu
žiūrima, kad vokiečiai sten
giasi pirma skaudžiai apšlu- 
bint anglų oriai vyną, o po 
to kelt savo armiją į Ang- 
ii ją-

DRAUGO V. ANDRULIO 
MARŠRUTAS

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis lankysis rytų vals
tijose. Surengkite jam pra
kalbas. Kolonijoms skiria
mos sekamos dienos ir vie
tos: j

Trečiadienį, gegužės 21 
d., Newarke.

Ketvirtadienį, gegužės 22 
d., Patersone.

Penktadienį ir šeštadienį, 
geg. 23 — 24 dd. Philadel- 
phijoj.

Nedėlioj, geg. 25 d., kal
bės “Laisvės” piknike, Bal
timore j.

Iš Baltimorės važiuos į 
Pittsburghą, kur bus 26—27 
dd. Clevelande kalbės 28 d. 
gegužės. f

. > D. M. Šolomskas.

ORAS: — Tiiečiadienį'bū
sią dalinai Yapsųiaukę ir vė
su.

Įžiūri Suirutę Nazių Valdžioj; Naziai 
Teigia, kad Hess Pamišęs, Klajojęs

London, geg. 13. — Orlai
viu iš Vokietijos pabėgo į 
Angliją Rudolfas Hess, tre
čias aukščiausias nazių va
das. Jo orlaivis susprogo, o 
Hess parašiutu nusileido že
myn Škotijoj, susižeisdamas 
kojos riešą. Prie nukritusio 
Hesso atskubėjo su šake 
farmeris David McLean. 
Hess nesipriešino; tada Mc
Lean įsivedė Hessą į savo 
grįčią ir pašaukė kareivius.

Pas Hessą bdvo rasta fo-

70 Proc. Nazių Sub
marine Žūsta per 
Metus, Sako Anglai

London. — Anglų laivyno 
metraštis skaičiuoja, jog 
anglai nuskandino daugiau 
kaip 70 procentų visų tų 
submarinų, kuriuos, vokie
čiai pasistatė per paskuti
nius dvyliką mėnesių.

Anglų komandierius Har
ry Pursey teigia, kad su vo
kiečių submarinais žūsta di
desnis skaičius vokiečių jū
reivių, negu jie paspėja ge
rai išlavint naujų jūreivių 
savo submaririams.

Anglų Lakūnai Padarė 
Didelę Suirutę Ham
burge ir Bremene

London. — Anglijos orlai
viai paskutiniais savo už
puolimais baisiai išdaužė ir 
išdegino vokiečių laivasta- 
tyklas Hamburge ir Breme
ne, išardė kariniai svarbiau
sias tų miestų dalis ir abeL 
nai padarė ten didžią sui
rutę, kaip skelbia anglų ko
manda.

Berlin. — Anglų orlaiviai 
smarkiai bombardavo Bre
meną ir Hamburgą, padegė 
kelis sandėlius, apardė kelis 
ligonbučius ir sunaikino 
daug gyvenamų namų.

VISA ALIUMINI SKIRIA 
KARO PABŪKLAMS

Washington. — Karinės 
pramonės direktorius W. L. 
Batt nurodė senatorių ko
misijai, jog visas pagamina
mas ir kitaip gaunamas 
aliuminas bus sunaudotas 
kariniams orlaiviams ir ki
tiems pabūklams, ir nei vie
no jo svaro neliks indams ir 
šiaip paprastiems reika
lams. Valdžia rankios ir se
nus aliumino daiktus, kad 
paverst juos karo pabūk
lais. Tam per metus reikės 
1,200,000,000 svarų aliumi
no, o taikos laikais Ameri
koj buvo pagaminama tiktai 
350,000,000 svarų aliumino 
per pietus.

tografiniai paveikslai jo pa-'niu, jei Hitleris mirtų. Pir
ties ir sūnaus.

Anglai iš pradžios nuga
beno Hessą į Glasgowo ligo
ninę, paskui perkėlė jį į ki
tą, neskelbiamą vietą. Ten 
jis kvočiamas, dėl ko ir ko
kiais tikslais atskrido Ang- 
lijon.

Hesso orlaivis neturėjo 
bombų ir jo kulkosvaidžiai 
buvo be jokių šovinių.

Hitleris buvo paskyręs 
Hessą antruoju savo jpėdi-

Senatorių Komisija Re
mia Užgrobimą Italų- 

Nazių Laivų
Washington. — Senatorių 

komisija prekybos reikalais 
vienuolika balsų prieš 4 už
gynė prezidento pasiūlymą i 
užgrobt prekinius - keleivi
nius vokiečių ir italų laivus 
sulaikytus \šios šalies prie
plaukose.

Republikonas senatorius 
Vandenberg reikalavo už
draust tuos laivus perleist 
Anglijai. Reikalavimas tapo 
atmestas 10 balsų prieš 6.

Senatorių komisija kartu 
užgyrė užgrobimą Francijos 
ir tūlų kitų kraštų laivų sto
vinčių Amerikos prieplau
kose. Kurie kraštai yra sko
lingi Amerikai, tai jų laivai 
būsią paimti už skolų dalis; 
tuliem kitiem kraštam būsią 
už laivus atlyginta.

Amerikos prie plaukose 
dabar sulaikyta apie 1,000,- 
000 tonų svetimų prekinių 
ir keleivinių laivų. Valdžia 
yra užsakius pastatyt 200 
naujų prekinių laivų, viso 
milioną tonų įtalpos. Tokiu 
būdu Anglija gautų iš A- 
merikos porą milionų tonų 
laivų kariniams savo reika
lams.

Dabar Roosevelto vyriau
sybė perėmė į savo rankas 
50 prekinių laivų iš įvairių 
kompanijų ir jais gabens 
karo reikmenis anglam per 
Raudonąją Jūrą Į šiaur-ry
tinę Afriką.

VALDININKAS IR POLICIJOS 
VIRŠININKAS KAIPO 

BANKO PLĖŠIKAI
Putnam, Conn. — Tapo 

suimti Ralph C. Brearley, 
šio miesto tarybos narys ir 
policijos komisionierius, ir 
George Martin, valstijos po
licijos viršininkėlis, kada 
jiedu su plėšiku 'Walteriu 
Krzemieniu atvyko apiplėšt 
Cargill Trust Co. banką. 
Apie savo sąmokslą plėšt 
banką jie išsiplepėjo vienam 
valstijiniam poli cininkui, 
kuris nudavė, būk pats esąs 
plėšikas. Jis ir pranešė po
licijai, kada plėšikai pradės 
savo darbą.

i

muoju Hitlerio įpėdiniu yra 
H. Goering. Hess buvo vie
nas iš šešių Hitlerio. karo 
tarybos narių.
ANGLAI ĮŽIŪRI SUIRU

TĘ NAZIŲ VALDŽIOJ
Anglų valdininkai spėja, 

jog Hess skrido Anglijon 
todėl, kad susipyko su Hit
leriu. Jie sako, Hesso pabė
gimas tai ženklas, kad išsi
vysto suirutė nazių valdžioj.

Jeigu Hess būtų skridęs 
kaipo nazių šnipas, jis nebū
tų pasiėmęs savo ir šeimos 
fotografijų, kaip teigia ang
lai.

Anglų vyriausybė sten
giasi išgaut iš Hesso kari
nes nazių slaptybes ir suži
not abelnąją Vokietijos pa
dėtį.

Pas suimtą Hessą anglai 
rado vaistų širdies ir pūslės 
ligoms, kuriomis jis sirgo.
- ĮĮess nusileido škotijon^ 
pereito šeštadienio naktį,
K n f nra ^7i*nc naniivn Gili. Arc-'l

I

4*.

bet iš pradžios nebuvo su
žinota,1 kas jis yra. :0>

NAZIAI SAKO, KAD 
HESS KLAJOJĘS

Berlin. — Nazių partija 
oficialiai paskelbė, kad jos 
narys Hess klajodavęs; to
dėl, girdi, Hitleris buvo jam 
griežtai uždraudęs skraidyt 
orlaiviu. Slaptai išskrisda
mas, Hess “paliko laišką, 
kuris, deja, rodo, jog jis 
protiškai maišėsi ir buvo bi
joma, kad jis yra klajonių 
auka.

“Hitleris tuojau įsakė 
areštuot partijos nario Hes
so padėjėjus - adjutantus, 
kurie tik vieni težinojo apie 
jo skraidymus, o nemėgino 
jo sulaikyt ir nepranešė 
apie tai vyriausybei, nežiū
rint jiem žinomų ‘vado’ 
(Hitlerio) įsakymų.”

■

London, geg. 13. — Ang
lai protligių gydytojai išty
rė Hessą ir pripažino, kad 
jis protiškai sveikas.

Hess buvo svarbiausias 
Hitlerio politinis kalbėtojas. 
Jis nuo pat nazių partijos 
užsimezgimo buvo dešinioji 
Hitlerio ranka ir jo mokyto
jas.

KODĖL PREZIDENTAS 
ATIDĖJO SAVO KALBĄ?

■i

j

i

4

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atidėjo 
iki gegužės 27 dienos sa
vo radio kalbą, kurią buvo 
žadėjęs šį trečiadienį sakyt. 
Vieni teigia, jog jis dar ne
gana pasveikęs nuo viduria
vimo. Kiti nurodo į skait
lingus protestus prieš prezi
dento karinius pasimoji- 
mus; todėl jis matąs reika,* 
lo palūkėt ir apsidairyt, 
kaip jis galėtų toliau padėt 
Anglijos karui.

•»•.□L
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Vienų Plunksnų Paukščiai
Lietuviškoji socijalistinė spauda oficia

liai skelbia, būk jai svarbu matyti Lietu
voje demokratiją ir Smetonos Lietuvos 
prezidentu dar vis nepripažįstanti. (Sme
tona taipgi oficialiai pareiškė, kad jam 
rūpinti Lietuvoje demokratija matyti!). 
Bet neoficialiai socialistai dirba iškišę 

. liežuvius, gelbėdami smetonininkams.
Pittsburghe jų žmogus (Dargis) buvo 

geriausias Smetonai prietelius ir darbš
čiausias jam pagerbti bankietui suruošti 
rengėjas.

Kai Smetona nūsibėldė į Springfieldą, 
tai “Naujienų” korespondentas (“N.” 
laidoj iš geg. 9 d.) gražiausiai išgarbino 
tą lietuvių tautos nevidoną ir pareiškė, 
būk Smetona atrodo “lietuviško tipo 
žmogus... Pasikalbėjime atrodo nuošir
dus ir nepuikus. Kalba lėtai ir manda
giai.” Toliau:

“Yra verta padėkoti visiems tiems 
amerikonams, kurie taip gražiai Lietu
vos prezidentą priėmė ir pagerbė ...”

Matot, naujieniečiams Smetona “Lietu
vos prezidentas” ir reikia dėkoti vi
siems, kurie jį gerbia! (

O kai į Detroitą atsibeldė Smetonos 
švogerka Tubeliene, tai Grigaičio, gar
bintoja, socialiste M. Kemešienė pati su
rengė Jadvygai bankietą! Ten pat “Nau- • • y y ijienose :

“Vėliau kalbėjo M. Kemešienė. Pir
miausiai perdavė Detroito moterims lin
kėjimus nuo p-nios Smetonienės. Ji, mat 
(Kemešienė), buvo nuvykusi į Clevelan- 
dą ir ten su p-ia Smetoniene susitiko. Ra
gino taip pat detroitietes smarkiau pa
dirbėti (kad Lietuvon Smetoną sugrąžin
ti, kad jis ir vėl luptų kailį Lietuvos liau
džiai. — “L.” Red.).”

O kai Smetona nuvyko Čikagon, tai tos 
pačios “Naujienos” kasdien garsino jo 
bankietą.

Šitaip elgiasi socialistai, — tie žmo
nės, kurie kadaise sakėsi kovoj ą prieš 
smetoniškąjį režimą Lietuvoje, kurie ne- 
sigėdina plepėti apie demokratiją ir ki
tus galus!

<Bk Nualintoj Ispanijoj
Pereito sekmadienio N. Y. “Times” iš

spausdino straipsnį apie Ispaniją. 
Straipsnį pagamino tūlas francūzas eko
nomistas, kuris “gerai Ispaniją pažįsta.” 

• Pasibaisėtinų dalykų tasai ekonomis
tas rašo apie nualintąją Ispaniją. Visko 
ten žmonėms stokuoja, bet labiausiai 
maisto. Franko valdžia, mat, turi atsi
mokėti Vokietijai ir Italijai už “talką,” 
kurią anos jam davė tudmet, kai buvo 
kovojama prieš demokratinę Ispanijos 
valdžią. “Atsimokama,” be kitko, ir kvie
čiais, ir vaisiais ir kitokiais daiktais, la
bai reikalingais Ispanijos žmonėms. Is
panijos žmonės valgo komų duoną ir tos 
tegauna 80 gramų (apie tris uncijas) 
per dieną. Duona rupi, nbgardi ir nevirš
kinama.

Miestai (Madridas, Barcelona, ir kt.), 
kuriuos Vokietijos ir Italijos orlaiviai su
griovė, tebestovi toki pat. Tik griuvėsiai 

į*—*- /valomi ir gatvės taisomos, bet statybos 
nėra.

Visoj -šalyj nepaprastai daug ubagų, 
vargšų. Kalėjimai pilni kalinių. Teroras 
nesuvaldomas, jis didėja; “Kiekvieną die
ną dalis kalinių sušaddoma; d kurie buvo 
paliuosuoti, iš nattjo suimarha.” Kanki
namos moterys ir vyrai, dažnai matant 
jų namiškiams, — kankinami tam, kad 
išgauti iŠ jų prisipažinimus; Prie mote
rų krūčių pritaikbmos elektros srovės, — 
“moderniškas” fašistų kankinimo būdas.

Kuris tik, pakliūva į Franko žvalgybą, 
jau yra skaitomas žuvusiu.

Rašytojas pastebi, kad, nepaisaht tos 
visos baisios padėties; Franko valdžia 
ruošiasi naujoms karinėms avantūroms. 
Ji ruošiasi eiti išvien su Hitlbriu ant 
Gibraltaro.

Nors šis “TimeSo” bendradarbis nieko 
nemini, bet mes iš kitų šaltinių žinome, 
kad net ir žiauriausiomis torturomis 
Frankui nepavyko sunaikinti darbininkų 
judėjimo, komunistinio judėjimo. Jis ten. 
Jis plečiasi. Jis auga. Jis pajėgs suorga
nizuoti darbo žmonių mases ir atsukti 
jas prieš t£ budelį, kuris šiandien engia 
Ispanijos liaudį.

Įdomu tai, kad t. V. demokratinės ša
lys, kaip Anglija ir Amerika, kurių val
džios sakosi, būk joms rūpi “atsteigti de
mokratiją visame pasaulyj,” su Franko 
valdžia palaiko artimus ryšius, su juo 
koketuoja ir dar skolina jam pinigų!

Premijos ir Premijos
Amerikoje yra paskirta tam tikra pi

nigų suma, iš kurios kas metai parink
tas komitetas skiria po premiją (dova
ną) tais metais geriausiai pasižymėju
siam žurnalistui, dramaturgui, novelis- 
tui, kartūnistui, laikraščiui, ir tt. Dova
nos vadinasi Piilitžer Prizes, kadangi 
laikraštininkas Pulitzeris yra palikęs di
delę pinigų sumą, iš kurios dovanos yra 
skiriamos.

Savaitraštis “New Masses” nurodo, 
kad turbūt niekad dovanų davėjai nepa
sirinko tokių prastų, tokių netinkamų 
dovanų gavėjų, kaip šiemet. Tik įsivaiz
duokit, jie paskyrė dovaną Westbrook 
Pegler’iui, atviram organizuoto darbinin
kų judėjimo priešui, juodžiausiam reak
cininkui. Jie paskyrė dovaną dramatur
gui R. E. Sherwoodui už jo anti-sovieti
nę dramą “There Shall Be No Night.” 
Jie paskyrė dovaną N. Y. “Timesui,” 
kuris tiek daug rašo, taip agituoja už tai, 
kad Amerika oficialiai įstotų į antrąjį 
pasaulinį imperialistinį karą. Premijų 
davėjai nesuradę, kam duoti premiją už 
parašymą geriausios 1940 metais nove
lės, nors kritikai ir bešališki literatai 
nesvyruojančiai pasisako, kad tokia pre
mija turėjo būti duodama Richard 
Wright’ui, kuris parašė «P Native Soil” . 
novelę, iš kurios tuojau buvo padaryta 
drama, turinti didžiausio pasisekimo ir 
kuri manoma nufilmuoti.

Pasirodo, kad Pulitzer’io Premijų sty
rėjai eina “pavėjui,” eina su reakcija. Jie 
nėra bešališki, koki tūrėtų būti.

Tai ir nenaujiėna. Atsimename mes 
Nobelio Premijų Skyfėjų pasirinkimus. 
Nobelio premijų skyrėjai, pav., Už litera; 
tūtą pastirdavo premijas visokiems, pa
lyginti, liliputams, bet tokiam gigantui, 
kaip Maksimas Gorkis, niekad dovanos 
nepaskyrė! Kodėl? Gorkis buvo revoliu
cionierius, komunistas!

Už Brotvderio Išlaisvinimų
Tik šiomis dienomis pasiekė mus pla

tesnių žinių, kaip buvo minėta Pirmoji 
Gegužes Lotynų Amerikos respublikose. 
Daugėlyj tų respublikų gegužinės de
monstracijos. įvyko labai didelės, ryškios.

Svarbu atžymėti tai, kad visoje eilėje 
tų demonstracijų buvo išstatytas reikala- 
vimąs išlaisvinti Earl Browderį, jungti
nių Valstijų komunistų vadą, sėdintį At
lantos kalėjime. Argentinoje apie 100,000 
demonstrantų priėmė tuo klausimu rezo
liuciją. Kuboje, Meksikoje ir kitose Ame
rikos Lotynų respublikose demonstrantai 
reikalavo to paties.

Ką gi tas parodei?
Tas parodo tai, kad .šimtai tūkstančių 

Lotynų respublikų darbininkų netiki 
Roosevelto administracijos skelbimams, 
būk Browderis yra įkalintas dėl paspor- 
to, o ne dėl to, kad jis kovojo uz taiką. 
Netiki tokiems Roosevelto administraci
jos skelbimams ir Jungtinėse Valstijose 
prieš imperialistinį karą nusistatę darbo 
žmonės.

Kitas svdrbus dalykas: šiandien kova 
Už išlaišvitiimą Browderio yra kovd už 
taiką, prieš antrąjį imperialistinį karą ir 
jo ruošėjus;

Todėl Lotynų Amerikos respublikų 
darbo žmonių pašireiškimai Pirmąją Ge
gužes yra labai reikšmingi žygiai. Jie la- 
biaii suceniehtūoja visų Amerikos respu
blikų darbo žmdiies. Jie suryškiria kovą 
prieš imperialistinį karą, suruoštą tur
čių naudai. Jie parodo, kad įkalinimas 
vienbje šalyje žy mails kovotojo Už taiką 
yra nuostbliš ne tik to krašto darbo žmo
nėms; bet Visų kraštų taiką mylintiems 
darbb žmonėms!
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Kapitalistai Puola
Laisvę ir Mokyklas j““'’

Wall Strytas daro viską, 
kad oficialiai Ameriką įstū- 
mus į karo katastrofą. Tuo 
kartu kapitalistai, visokios 
jų organizacijos ir agentai 
puola liaudies laisvę ir ap- 
švietos šaltinius.

Turčiai turi savo organi
zaciją Natiorižil Association 
of Manufacturers — Nacio
nalis Industrialistų Susivie
nijimas. Karts nuo karto jie 
atlaiko konfęrpncijas. Per
eitą rudenį ^ųrčių suvažia
vime kalbėjo ’ profesorius 
Ralp W. Robėy ir reikalavo 
peržiūrėti mokyklų visas 
knygas, jų turinį socialiais, 
istoriniais, ekonominiais ir 
kitais klausimais. Jis sakė, 
būk mokyklų knygų turinys 
yra “ne amerikoniškas.” O 
žinoma, turčiams viskas yra 
“ne amerikoniška”, kas tik 
industrialistų reikalams 
kenksminga.

Industrialistąi moka to
kiems profesoriams dideles 
algas, kad jie diena iš die
nos skaitytų knygas ir j ieš
kotų ar nesuras ką nors jo
se, kas iškelia klasinius 
prieštaravimiis kapitalisti
nėj tvarkoj, ar neras ką 
nors teisingiau pasakyta 
apie streikus. Jie moka di
dėlius pinigus už tai rašy
tojams, kurie gamina turčių 
reikalus apginančius veika
lus. zToki jų samdyti rašy
tojai pagamino tokias kny
gas, kaip: “A Key to More 
Jobs,” “What’s Going On in 
America,” “From Producer 
to Consumer” ir panašias, 
kurias kemša į knygynus, 
kad liaudis įįntų ir skaity
tų tą turčių'propagandą.

Arba paimkime tokį dar
bo žmonių priešą, kaip Ge
orge E. Sokolsky, kuris per 
radio kalba temomis: “Kas 
Valdo šią Šalį.” Jis atvirai 
apgina turčių reikalus. Jis 
sako, būk Amerikoj liaudis 
turi už $106,000,000,000 nuo
savybes namų. Bet jis žmo
nėms nepasako, kad tie dar
bininkų namai yra prasko
linti bankams. Jis nepasako 
ir to, kad vien tokis indus- 
trialistas, kaip Randolph 
Hearst turi didžiausius pa- 
locius Kalifornijoj ir 240,- 
000 akrų žemės, kad vien 
palociaus išpuošimus atsiė
jo $15,000,000. Jis nepasako 
žmonėms ir to, kad parako 
karaliaus Henry Du-Pont 
šeimyna turi iš 150 rūmų 
palocių hetoli Wilmingtono, 
Del. valstijoj, kurio išbūda
vo j imas atsiėjo apie $150,- 
000,000; jis ųepasako ir to, 
kad Vandėrbiltų palocius

kraipo, kad tik liaudį ap- 
gavus. Taip Anglijoj ir Ka
nadoj persekiojamas žodis

į imperializmas.” Nors 
Anglija didžiausia pasaulyj 
imperialistinė šalis, bet ne
gali vartoti “anglų impe
rializmas.” Ten gali “impe
rialistais” vadinti Iraqo su
kilėlius, nors jie tokiais nė
ra.

Jungi. Valstijose indus
trialistų nusamdytas žino
vas Charles R. Hook, kada 
jo buvo paklausta: “Kas yra 
kapitalas?” Tai jis atsakė: 
“Kapitalas, tai yra žmonių 
taupiniai.” Tai tikslus mok
slo iškraipymas. Pagal jo 
dėstymą išeina, jeigu jūs tu
rite banke kiek taupinių, tai 
jau ir esate kapitalistas. Ar 
jūs žinote, kad mūsų šalyj 
yra 44,548,914 žmonės, kurie 
turi nors kiek banke pinigų! 
Argi tai jie visi kapitalis-

Koki Piktšašiai?
Atsirado tikrai baisi rū

šis “lietuvių piktšašių.” Tai 
yra toki, kurie platina lietu
vių kultūrą, apšvietą, tve
ria chorus, mokina vaikus 
lietuviškai, stoja už dąrbi- 
ninkų geresnę buitį ir tt. 
Tai šitokius lietuvius vadi- 
ha piktšašiais, tautos išga
momis. Kas? Tautininkai 
lietuviai. (Su jais dabar 
ideališkai draugauja kunigi
niai ir socialistai.)

“Piktšašių” išvaizdą ir 
būdą geriausiai - aiškiausiai 
parodė tautininkų laikraštis 
“Vienybė” balandžio 25 d. 
1941 m. Rašo Pr. Lapienė. 
Ji pirma paduoda ištrauką 
iš laiško, kurį ji gavūsi nuo 
“kūnu ir siela invalidės bo
belės,” o paskui jau kreipia 
mūsų, skaitytojų, protą prie 
to supratimo, jog tame lais

tai? žinoma, kad ne f Ponas ke yra surašytos lietuviškų 
piktšašių idėjos ir veiksmai.

Štai tas laiškas (kaip 
“Vienybė” jį paduoda):

“Gėdytumės tamsta savo 
darbų. Mes turime muzikos 
grupių, chorų, lietuviškų 
mokyklų. Mes raginame lie-

Hook gerai žino, kas yra 
kapitalas ir kapitalistas, bet 
jis tiksliai kalba tokias pa
sakas. Žinoma, kad banke 
taupiniai yra kapitalas, bet 
tik tada, kai jie yra naudo
jami darbininkų išnaudoji
mui 
niai nėra kapitalas, nes jūs 
neturite nei mainu, i

vie-

kainavo $25,000,000; jis ne
pasako liaudžiai, kiek pald- 
ciai kainuoja Rbckėfellerių, 
Morganų, Melonų, Fordų, 
Bakerių ir kitų milionierių! 
Jis tik kalba, būk Amerikos 
liaudis turi tiek daug namų. 
Tikrumoj, daugelio darbi
ninkų namai, ta nuosavybė, 
daug mažiau verta, negu 
tlearsto šuns būda.

Ponas Sokolsky sako, kad 
mašinos neatima darbininkų 
darbus, žinoma, kad neati
ma, kada tas mašinas ir fa
brikus valdo patys darbinin
kai. Tas yra faktais įrodyta 
Sovietų Sąjungoj, kur ma
sinos nemeta darbo žmones 
iš darbo, bet gelbėja paga
minti daugiau produktų, pa
lengvina darbą. Bet mašinos 
prie kapitalistų tvarkos, ar 
tai Vokietijoj, ar Anglijoj, 
ar Amerikoj, ar Japonijoj, 
tarnauja turčiams, nes ka
pitalistai mašinas įveda, o 
darbininkus meta ant gat
vių. Žinoma, kad ne maši
nų kaltė, bet kaltė kapita
listinės tvarkos.

Inšiurinai ir Karo 
Propaganda

Ponas Sokolsky yra 
nas iš turčių kalbėtojų,
ris nori darbo žmonėms į- 
kalbėti, kad k a p i t a listų 
[tvarkoj viskas “gerai,” o 
jeigu kas kenčia, tai jo “pa
ties kaičia.” Jis kalba, kad 

į buk Amerikos žmonės gali 
savo padėtį pagerinti su pa- 
gelba inšiurinų.

Bet kaip inšiurinų žino
vas E. A. Gilbert pateikia 
faktus, tai dr kapitalistiniai 
dideli inšiurinai yra’rank’d-] 
se tų pačių industrialistų, 
kad didelius inšiurinus val
do Morganas ir jam pana
šūs turčiai, kad inšiurinai 
taip brangiai atsieina, jog 
darbo žmogus negali išsimo
kėti.

Nacionalis Susivienijimas 
Industrialistų per radio ir 
brošiūromis veda karo pro
pagandą. Jie nuperka ne 
vien rašytojus, agitatorius, 
bet paveikslų piešėjus, ar
tistus ir judžiiį gamintojus, 
kurie dirba tam, kad patei
sinus Roosevelto ir Wall 
Stryto žygius, kurie Ameri
ką velką į karą. Jie net 
Harleme, negrų apgyven
tiems plotams, pritaiko sa
votišką karo p r opagahdą. 
Jie leidžia brošiūras var
dais: “Amerikos apgyni
mas yra kiekvieno darbas,” 
“You Can Defend America” 
ir kitokias.

Jie net pavadinimus iš

mui. Bet jūsų maži taupi- tuv« kultūrintis Mes važi
niai nėra kapitalas, nes iūs n®Jame su Plakalbomis. Mes 
neturite nei mainu, nei plie- Jas la8iname nesiduoti is- 
no ar automobiliu fabrikų. ^udotl'Ju? l’°.nlut®® Z1UĮ)‘ 

" te į prasčiokę is aukšto. Su 
Pasimojimai ant Mokyklų savo vaikais lietuviškai ne- 
Turčiai tais pat sumeti- susikalbate, jus niekuomet 

mais pradėjo baisų puolimą l nevadovausite mūsų visuo- 
ant pažangesnių mokytojų, menei. . . Gėda tamstai taip 
Jie juos apšaukia “raudo- [H^kmti lietuvių tautos ge
nais.” Industrialistai įsakė uosius žmones, kūne stoja 
ir tam tikslui sudarytas uz darbininkų geresnę bui- 
Rapp-Coudert komitetas iš
tyrimui mokytojų ir mokyk
lų vadovėlių. Jie skleidžia 
turčių nuodus, jie stengiasi 
apvogti Amerikos liaudį ati
mant nuo jos pažangesnius 
ir - daugiau prasilavinusius 
mokytojus ir teisingesnius 

’mokyklų vadovėlius. Bet gi 
Amerikos liaudis — tėvai, 
motinos ir jaunuoliai negali 
pasiduoti industrialistų vi
siems , užmanymams, jeigu 
nenorime netekti laisvės ir 
mokslo priemonių. Reakci
ja visais frontais reikia at
remti. D. M. š.

Tai ve kada jūs, lietuviai, 
lietuvės, esate piktšašiais, 
piktšašėmis.

1. Esat piktšašiais, kada 
turite muzikos grupes.

2V Eesąt piktšašiais, kada 
turiteį. ęhorus.

3. Lietuvių piktšašiais 
esate, kad išlaikote lietuviš
kas mokyklas.

4. Piktšašiais esate, kuo
met raginate lietuvius kul
tūrintis.

5. Esat piktšašiais, kada 
važinėjate su prakalbomis.

6. Esat piktšašiais, kada

Irakiečiai Pralaimės, Jei Ne
gaus Vokiečių Paramos

i Istanbul, Turkija. — Tur
kų politikai supranta, kad 
per savaitę iki , dešimties 
dienų anglai nuslopins Ira- 
qo sukilimą, jeigu vokiečiai 
tuo tarpu orlaiviais neat
siųs kiek reikiant karinės 
pagalbos iraqieciams.

Cairo. — Anglu orlaiviai 
atkakliai bombarduoja ita
lus - vokiečius šiaur. Libi
joj.

kirloš JDalis sus
poilijai—viso 25,000 tokių bačkų. Pastaruoju laiku Amerika ir vėl pradČjd daii- 
fciąd aliėjaus pardiioti Japonijai, kariaujančią! prieš Chiniją, bet atsisako per
leisti masinas Sovietams, kurie jas buvo džpirkę Amerikoje.

( Tąsa ant 5 puslapio)

Klausimai ir Atsakymai
Išvažiavimas į Kanadą Le

galizavimui Buvimo
Klausimas:

Aš nelegaliai atvykau į šį 
kraštą. 1932 ni. apsivedžiau. 
Mano žmona ką tik išsiėmė 
“pirmas pilietybės popie- 
ras.” Dabar turime du vai
ku. Ar aš galiu vykti į Ka
nadą ir tenais prašyti vizos 
atvykti į Suv. Valstijas? .

. I

Atsakymas:
Ne. Kanadoj gali gauti 

nėkvotinio stovio visą tik A- 
merikos piliečių vyrai Ir 
moterys. Kadangi tamstos 
žmona turi tik “pirmas po- 
pieras,” tamsta priklausai 
prie antros pirmenybės kvo
tos. Jeigu turi užtektinai pi
nigų ir žinai, jog tavo gim
tinės šalies kvota neišsibai
gusi, tai gali išvykti į Kubą 
ir tenais prašyti vizos. 
Tamstos žmona gali išpildy
ti Form 575, kuri forma da- 
rodo, jog ji buvo legaliai į- 
leista i Suv. Valstijas nuo
latinių! apsigyvenimui. Ra
site smulkmeniškų informa
cijų, kokius dokumentus 
apli kantas privalo turė
ti išgavimui vizos į Suv. 
Valstijas, knygutėje “How 
To Bring Relatives and 
Friėhds to the U.S.”, kuHą 
galima gauti už dešimtukų 
iš Common .Council for 
American Unity, 222 4th 
Ave., New York City..
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Klaras neša darbo žmo'nemd žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą Organizacijų ir aSrrtėfts teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savd kongresHianams!

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

Minėjome Motinos Dieną
Motinos Diena šiemet dau

gelyje vietų atžymėta liaudies 
demonstracijomis, pikietais, 
masiniais mitingais ir pramo
gomis, kurių vyriausiu siekiu 
buvo sustiprinti taikos spėkos 
ir išlaikyti Ameriką nuo ėji
mo toliau į karą.
. Clėvelande, kuris Motinos 
Dienos taikos paradus išauklė
jo į tradiciją, surengta įspū
dingas paradas. Detroite tąi£ 
pat .. i

U. PALEVIČIENĖ
Uršulė Palevičienė, Detroi

to Taikos Komiteto vice-pir- 
mininkė, aiškindama spaudoje 
Motinos Dienos taikos parado 
tikslus rašė:

“Mūsų šalies įvėlimas į ka
rą, įvedimas verstino kareivia
vimo įstatymo ir Lend-Lease 
įstatymo neigiamai atsiliepė į 
mūsų šeimas. Duonpelniai, sū
nūs, broliai, tėvai ir mylimieji 
tapo iššaukti karinėms prievo
lėms, atitraukti nuo darbo ir 
išsiųsti be jokio užtikrinimo 
jų šeimoms. Ant pragyvenimo 
reikmenų kainos kyla po du 
nuošimčius kas savaitė.. Visa 
tai žada vargą ir nelaimes 
milionams šeimų, kurios turi 
mažiausias įeigas.“ Detroitie- 
tės šaukė minias išeit į gatves 
“prieš karą—už taiką.”

New Yorke įvyko masinis 
pikietas prie namų kongres- 
mano Sol Bloom, kongresinio 
Užrubežin. Reikalams Komi
teto pirmininko. Taip pat įvy
ko eilė masinių mitingų ir 
pramogų visose žymesnėse da
lyse miesto. Desėtkai tautinių 
grupių ir atskirų organizacijų 
turėjo iškilmingus apvaikščio- 
jimus.

Brooklyn© lietuvės turėjo 
savo atstovybę pikiete ir sek-

Šeimininkėms
Pirm kalimo vinies į medį, 

persmeigk ją per muilą. Pa
matysi, kad lengviau bus įkal
ti ir medis neperskils.

Sidabrinius daiktus lengvai 
galima nuvalyti sudėjus į kar
štą vandenį su šaukštuku drus
kos ir kepamos pudros.

Atnaujinimui nublankusio 
karpeto spalvų, mazgok su 
vandeniu, kurin reikia įdėti 
biskį amonijos ir druskos. 
Trink su ^šepečiu.

Medicinas šėputė, pridėta 
pirmos pagelbos reikmenimis, 
privalo rastis kiekviename na
me.

Pirm padėjimo drapanų ant 
ilgesnio laiko, padėk jas lau
ke ant saulės per dieną ir pas
kui išdulkink kiaurai. Saulės 
karštis užmuš visus perų kiau
šinėlius, kokie susirinko dra
panose.

Geras lininis audeklas turi 
būti minkštas ir limpus prie 
pirštų, ne šiurkštus ir kietas. 
Geras lininis audimas nelus 
per sulenkimus.
^Prašalinimui dulkių nuo 

auksuotų paveikslų rėmų, nau
dok plunksną, nes skarulis nu
trins paauksavimus ir apma- 
žins žibėjimą.

Surinkti sudaužytą stiklą, 

mingą lietuvių pramogą su at
atinkama programa.
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New Yorko, Washingtopo ir 
kitų miestų moterys siuntė at
stoves dalyvauti nepaliauja
mame pikiete prie Baltojo Na
mo, Washingtone. Ten pikie
tas pradėta penktadienį prieš 
Motinos Dieną ir rašant šiuos 
žodžius, pirmadienį, dar ne
buvo pertrauktas. Jis vis augo 
naujiems būriams pikietų mo
terų ir vyrų iš įvairių valsti
jų ir miestų pribūnant pava
duoti pirmuosius.-

Chicagoj, Bostone ir daugy
bėj kitų miestų pravesta veik
sniai, kuriuose taikos jėgos, 
kaip sniego. rutulys paleistas 
nuo kalno, tolyn skrieja grei
tyn ir įgauna vis daugiau pa
jėgos. Visa Amerikos liaudis 
sujudus išgelbėti nuo pražū
ties brangiausią motinos turtą 
ir šalies ateitį—jaunimą. Ar 
jis dar galima išgelbėti? Ame
rikos Taikos Mobilizacija 
(APM), kuri vadovavo Mo
tinos Dienos demonstracijoms, 
sako, jog taikos jėgos dar ga
li suvaldyti karo jėgas. Pasi
sekimo sekretas tame, ar tai
kos jėgos mokės sparčiau rie
dėti už karines ir ar jos pa
jėgs nutrenkti iš kelio viso
kius hillmaninius-smetoninius 
liaudies išdavikus ir darbo 
žmonių vienybės ardytojus.

A.

Mūsų Jubiliejai ir MoterŲ 
Judėjimo Sukaktis

Lietuvių darbo žmonių ju
dėjimas, dėka mūsų vadovy
bės pramatymui ir pionierių 
nenuilstančiam darbui, visose 
didelėse ir mažesnėse Ameri
kos lietuvių kolonijose išauk
lėjo organizacijų skyrius ir 
Spaudą. Tūlos įstaigos jau at
šventė sidabrinius jubilėjus.

Taip LDS dekadai, taip 
“Vilnies“ dvidešimtmečiu, taip 
LLD sidabrinio jubiliejaus,' 
kaip ir dabartinės “Laisvės“ 
trijų dešimtų metų sukakties 
jjroga šimtai moterų išstojo su 
aktyvia parama: vienos gau
damos narių ar skaitytojų, ki
tos atlikdamos sunkius ir rei
kalaujančius ištvermės ban- 
kiėtų ir kitų pramogų suruo
šimo darbus, ir daugybė pa- 
remdamos aukomis.

Dėlko Moterys Dirba
Tą paramą jos teikia ne ko

kiais labdaringais ar asmeniš
ko atlyginimo sumetimais, ku
riais vaduojasi tūlos, kitos mo
terys. ^Pavyzdin, buržuazinėm 
įstaigom veikiančios moterys 
dažnai tikisi kokių malonių 
savo vyrams iš politikierių. 
Giliai religingos moterys už 
savo gerus darbus laukia Die- 

vartok šlapią šmotą vatos ir 
dėk jį ant stiklų, prie vatos 
prilips visi stiklo trupiniai.

Nuvalymui suteptų limpan
čių piano klavišių, trink juos 
su šmotu minkšto skarulio pa
mirkyto alkoholyje.

Kuomet mazgoji stalinius 
lininius užtiesalus, dadėk į 
vandenį biskį kerosino. Tas 
priduos lininiams žibėjimą. '

Išvalymui odinių pirštinių 
sudėk jas į stiklinį indą pri
piltą gesolino ir palik stovėt, 
retkarčiais indą pakratant. 
Kuomet išrodo švarios, išimk 
ir išplauk inde tyro gasolino.

Jeigu mezgamas virbalas 
sulinksta, galite jį atitiesint 
perpylus ant jo labai karštu 
vandeniu ir tuoj lenkiant, kad 
būtų taip, kaip reikia. Po to 
įkiškit virbalą į šaltą vandenį, 
tas plieną sukietins.

F. L. I. S.

Moterims Lygi Alga 
Už Lygy Darbą

Ko siekia ir gali atsiekti ko
vingos, gerai vadovaujamos 
unijos, mums duoda gerą pa
vyzdį neseniai pasirašyta Plie
no Darbininkams Organizuoti 
Komiteto (SWOC), CIO, su
tartis su U. S. Steel korpora
cija.

Pirmu kaitų plieno industri
jos istorijoj Amerikoj balan
džio mėnesį, šių 1941 metų, 
buvo pasirašyta tarp unijos ii- 
savininkų sutartis, kuria nus
tatoma pamatinė alga mote
rims lygi su vyrų pamatinėmis 
algomis, pakeliant mote
rims minimum mokestį nuo 
56 iki 72'/o centų per valan
da. Tokiu būdu šia sutartimi 
moterų algų pakėlimas viduti
niai buvo po $6 per savaitę, 
kuomet vyrų algos pakelta po 
apie $4 per savaitę.

Unijos ir jų vadovybe, kaip 
sakė d. Karosienė, turi apeiti 
kožnai šeimininkei.

Minėtos firmos fabrikuose 
Dravosburg, Pa., Birming
ham, Ala., ir Gary, Ind., dir
ba apie 2,500 darbininkių ar
ba apie pusė visų moterų, dir
bančių plieno išdirbystėse.

Pietinėse valstijose jos gau
na tik po 56 c. per valandą, 
bet ten tokia yra pamatinė 
mokestis ir vyrams.

vo malonių gyvendamos ir 
griekų atleidimo bei aukštų 
vietų danguje po mirties. Pa
žangiosios darbo moterys dir? 
ba iš įsitikinimo, kad jos savo 
darbu tarnauja visuomenei, 
kad jos būdavo j a šviesesnę 
laimingesnę ateitį visai žmoni
jai.

Mūsų moterys suprato, kad 
kaip pirmykščiai veikėjai su
tvėrė mums organizacijas-įs- 
taigas ir parodė kelią, taip 
mes privalome. Ir šiandieninį 
savo judėjimą mes privalome 
auklėti sparčiau, kaip tas gali
ma'ir turi būti padaryta gy
venant pažangesniu gyvenimu, 
naudojant moderni škesnes 
priemones.

Įvertinime esamo laikotar
pio ir supratime savo parei
gos—štai, kur veriasi mūs mo
terų pasišventimas ir ištvermė.

Kad Moterų Judėjimas 
Augtų

Esamasis moterų judėjimas, 
jo vadovybė neišaugo, kaip 
grybai po lietaus. Kas nors 
pridėjo darbo judėjimą tver
ti, auklėti. Kurios nors iš mo
terų buvo tos pirmosios išdri
busios žengti pirmus žingsnius 
lietuvių draugijiniame gyveni
me.

Tiems svarbiems pirmiems 
žingsniams atžymėti bei nau
jiems akstinti ir ruošiamas 
moterų darbo 25 metų sukak
ties jubiliejus, dėl kurio ben
dras rytiečių ir vidur-vakarie- 
čių moterų komitetų atsišauki
mas tilpo pereitoje šio sky
riaus laidoje.

Rengiantis sukakčiai, kurią 
norime apvainikuoti išspausdi
nimu gražaus vienkartinio lei- 
dinio-žurnalo (ir lėšoms leid
žiant gal dar kai ko), ruošia
mės turėti eilę organizacinių 
ir apšvietos mitingų, pramogų, 
rinkliavų.

Jeigu jūs manote, kad mo
terys lig šiol dirbo naudingą 
darbą ir norėtumėte matyti 
mus nudirbant daugiau, mes 
prašome jūsų širdingiausios 
talkos pravedime šio jubilie
jaus.

S. Sasna.

Moteriškė barberė: Marė Popovičiūtė, iš Hemp
stead, N. Y., skuta koštumierių barberšapėj; ji yra 
Barbers & Culturists Unijos (CIO) narė.

Kuri Iš Mūs Nenorėtų Būti 
Laiminga Motina?

Turbūt mažai yra, gal ir 
visai nėra pasaulyje moterų, 
kurios nenorėtų kada nors Sa
vo gyvenime tapti motinomis, 
jei tam būtų žmoniškos sąly
gos.

Net pasižiūrėjus į kūdikius- 
-mergaites jau matote pas jas 
to palinkimo požymius. Retai 
rasi mergaitę, kuri neglamo
nėtų, su didžiausiu atydumu 
“neauklėtų“ lėlės. Tiesa, tai 
dalinai pasekėme prisižiūrėji- 
mo į jaunesnius vaikus auklin- 
čią motiną, seserį ar kaiminką, 
tačiau tai taip pat ir dalis naT 
turališko polinkio vaikams.

• . I U .'

Viena man žinoma mergai
tė augdama būdavo pasišven- 
tus auklė daugeliui kaimynų 
vaikų, o namiškių subarta už 
bėgimą auklėt svetimus vai
kus, sakydavo: “Kai aš už
augsiu ir ištekėsiu, aš turėsiu 
18 vaikų.“ Ir užaugus, rinkda
mos! vaikinus, sutikusi kad 
ir patinkamus, bet mažo už
darbio jaunuolius, ji sakyda
vo : “Kas iš jo. Su juo nebus 
galima šeimos auklėti.“ Paga
liau,, ji susirado tokį, kuris, 
jos manymu, nusistovėjęs, 
darbštus, taupus, galėsią auk
lėt šeimą. Ištekėjo.

Per ilgą laiką jos nema
čiau. Praėjus apie desėtkui 
metų, sutikus ją, klausiu:

—Kaip šeimyna?
—Ar mano vyras?
—Ir vyras ir vaikai,-—atsa

kiau.
—Vaikų dar neturime.
—Kaip tai? Kas atsitiko su 

jūsų planais.
—Planais! — Pakartojo nu

stebus. Ir atsidusus tęsė—ma
tai, planai ir viltys vienas, o 
tikroviškos galimybės kitas 
dalykas. Apsivedę dėjom cen
tą prie cento ir džiaugėmės, 
kad neužilgo galėsiu imtis mo
tinystės. Jau ir pastojau. Bet 
neužilgo vyras. buvo atleistas 
iš darbo ir virš metus pramin- 
džiojo šaligatvius jieškodamas 
uždarbio. Paskui gavo laikiną 
darbą, o po to ir vėl buvo be 
darbo.
» —Tai vieną visvien auklit, 
ar kaip ?. . .

—Buvau pas daktarą... 
Argi galėjau. Jis be darbo. 
Mano darbas sezoninis. Iš 
ko būtume mitę, išlaikę pas
togę. Kokia laimė iš vaikų, 
jeigu nežinai, kaip ilgai juos 
galėsi išlaikyti J Kad ir skauda 
širdį bet visgi, lengviau liktis 
be vaikų tada,/kol darjtį bal
so negirdėjai,Jų nepažinai... 
Kažin ar besulauksiu profcog...

Ir jos veidas apsiblausė liū
desiu. Prieš mane stovėjo dar 
jauna moteris, tačiau išnaudo- 
jimu paremtos mūsų sistemos 
pasmerkta išnykti nepalikus 
atžalų, kurių ji taip mylėtų 
sulaukti. O pas mus milionai 
tokių, kurios trokšta, bet neiš
gali tapti motinomis dėlto, 
kad uždarbis, duona, pastogė 
neužtikrinta, kad ir d\rbŪa- 
mofe už nedamo'kėtas algas jos 
neuždirba gana sveikai ir kul
tūringai išauklėti šeimyną.

Ir visa tai dedasi ne dėlto, 
kad mūsų šalyje truktų ištek
liaus, bet dėlto, kad mūsų ša
lies valdonai yra labiau susi
domėję turčiams naujus mi- 
lionus krauti ir karus rengti, 
o ne būsimą kartą auklėti. 
Vaikų auklėtuvėms, motinų ir 
vaikų globai nieko, o karui 
bilionai, kurie išspaudžiami iŠ 
biednuomenės kiksais ant 
menkų uždarbių, pirkinių ir tt.

Amerikos lietuvės darbinin
kės su didžiausiu džiaugsmu 
sutinka žinias, kad jų senojoj 
tėvynėj Lietuvoj prie tarybi
nės santvarkos, kaip ir visoj 
Sovietų Sąjungoj, ' steigiama 
tinklas gimdymo namų, vaiko 
ir motinos sveikatos centrų, 
taipgi lopšelių ir auklėtuvių 
dirbančių motinų vaikams. 
Mus džiugina užtikrinimas 
joms teisės darbo ir uždarbio, 
duonos, pastogės ir tiesioginės 
pagelbos.

Lietuvoje daugiavaikėms 
motinoms, turinčioms po 7 ar 
daugiau vaikų, už jauniausią- 
jį, kuriam dar nesuėjo penkeri 
metai amžiaus, skiriama per 
metus du tūkstančiai rublių 
tiesioginės pašalpos. Ji duoda
ma šalip nemokamo gydymo, 
mokslo ir visokių kitų lengva
tų visiems jos vaikams.

Lietuvoje prasidėjo laimin
gos motinystės gadynė, kurios 
nebesunaikins joks Jadvygų, 
Zosių nei jų pakalikų tauški
mas prieš Tarybų Lietuvą.

Mažytė.

Vyšnių, persikų ir aprikatų 
pajų skonis pagerinama pa- 
krapijus keliais lašais almond 
extract’©, o tūli vaisiniai pa
jai pagerėja įpylus biskį cit
rinos sunkos (lemono).

šiais metais Lietuvoje pir
mą kartą laisvai buvo minima 
tarptautinė moters diena.

Ilgus metus Lietuvos darbo 
moterys kentėjo po buržuazi
jos priespauda, turėjo kęsti 
sunkius trūkumus. Buržuazi
nėje Lietuvoje kelias į moks
lą moteriai buvo uždaras. Į 
politinį veikimą jos nebuvo 
įsileidžiamos. Pavyzdžiui, sei
mo atstovų tarpe nebuvo nė 
vienos moters.

Drėgnuose butuose, kur nie
kuomet n e p r a s iskverbdavo 
saulės spindulys, motinos liejo 
karčias ašaras, žiūrėdamos į 
išbalusius savo pusiau alkanų 
vaikų veidus. Gauti darbą mo
teriai buvo beveik negalima. 
Vyrų tarpe buvo nemaža be
darbių. Tačiau jei kvalifikuo
ta darbininkė patekdavo į fa
briką, ji buvo verčiama dirbti 
po 14—16 valandų per dieną.

Įvedus Lietuvoje tarybinę 
valdžią, mums atsivėrė platus 
kelias į gyvenimą. Pagal Stali
no Konstituciją moterys nau
dojasi lygiomis teisėmis su vy
rais. Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos deputatų tarpe— 
8 moterys. Devynias savo duk
ras Lietuvos liaudis pasiuntė 
deputatėmis į TSRS Aukš
čiausiąją Tarybą. Kiekvienoje 
liaudies ūkio srityje, valstybės 
organuose—visur Lietuvos mo
terys petys į petį su vyrais 
stato naują, džiaugsmingą 
gyvenimą. Jų tarpe — Elena 
Geležiūnaitė. Kaip ir visi ku
mečių vaikai, ji nuo pat ank
styvųjų metų patyrė vargą, 
skurdą, nepakeliamo darbo 
sunkumą. Aštuonerių meti/ 
amžiaus mergaitei teko gany
ti buožių gyvulius, nuo 12 me
tų amžiaus ji dirbo buožėms.

Ruo jaunų metų Elena Ge- 
ležiūriaitė dalyvauja revoliuci
niame judėjime. 1931 metais 
Marijampolės apygardos teis
mas nuteisė * ją dvejus metus 
kalėti. Būdama Ukmergės ka
lėjime, ji įstojo į komunistų 
partijos eiles.

Pakartotini suėmimai, - iš
siuntimai į koncentracijos sto
vyklas nepalaužė jos išdidžios 
revoliucinės dvasios. Išėjusi iš 
kalėjimo, ji su nauja energija 
imdavosi revoliucinio darbo. 
Dabar Elena Geležiūnaitė— 
stambus partinis darbuotojas, 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
deputatė.

Jos kelias—šimtų ir tūks
tančių Lietuvos liaudies duk
terų kelias.

Lietuvos TSR jau daug 
yra nuveikta darbo moters gy
venimui pagerinti. 12.558 dar
bo žmonių šeimos iš drėgnų 
rūsių, persikėlė gyventi į švie
sius butus, kuriuose anksčiau 
gyveno turtuoliai. Atidaryti 
76 vaikų namai, šimtai mo
kyklų, moterų ir vaikų pata
riamieji punktai, Vilniuje įs
teigtas motinos ir kūdikio ap
saugojimo institutas, šiais me
tais numatyta įsteigti 80 gim
dymo namų.

Liaudyje atbudo didelis ži
nių troškimas. Dabar įvairio
se mokyklose suaugusiems mo
kosi 40,000 žmonių. Jų tarpe 
yra daug moterų.

Anksčiau kūdikis varguolių 
šeimoje buvo laikomas nerei
kalinga burna. Dabar jis atne
ša džiaugsmą. Valstybė pade
da auginti vaikus, daug vaikų 
turinčios motinos gauna vals
tybės pašalpas.

Į bolševikų partijos ir tary
binės vyriausybės rodomą rū
pestį Lietuvos moterys atsako 
aktingu dalyvavimu visuome
niniame gyvenime, socialisti
nėse varžybose. Mūsų, fabri
kuose auga stachanovininkių, 
daugiastaklininkių eilės.

Su didele pagarba, milžiniš
kos meilės jausmu Lietuvos

Šlavimas grindų turi būti 
paskutiniu darbu valyme vir
tuvės, nes tada surenkama vi
si šapučiai bėi trupiniai ir dul
kės nenusės ant maisto ar in
dų, nes viskas tada jau būna| 
padėta savo viėtosna.

Tarybų Lietuvos Moterys
moterys ištaria vardą žmo
gaus, kuris nenuilstamai rū
pinasi viso pasaulio darbo 
žmonių laime—draugo Stalino 
vardą.

M. V-tė.

Sveikata
. AKYS

Kuomet mus patraukia 
koks gražus veidas, asmens 
akys pirmiausiai padaro į 
mus įspūdį. Atbukę akys 
arba šilnos -akys, taipgi aša
rojančios, daugiausia paeina 
nuo pferdidelio įtempimo ir 
persidifrbimo. Kuomet skai
tai arba siuvi, turi sėdėt taip, 
kad šviesa pultų iš kairės pu
sės nuo paties, taip, kad ji 
nešviestų tiesiai į akis, bet 
pultų tiesiog ant to daikto, į 
kurį žiūri. Geras būdas atgai
vinimui ir atsilsinimui akių 
yra ' švelniai braukant pirštų 
galais užmerktas akis. Spausk 
lėtučiai ratu braukant, prade
dant nuo baltymo iki lėliukės. 
Po to vėl užmerkus akis reikia 
uždengti ranka iki jos atsigai
vins. Daryk tą tankiai ir per
plauk akis nuolat su nelabai 
sūriu vandeniu, naudojant 
akiai plauti puodelį.

ODA
Pažiūrėk į savo odą po mi

kroskopu ir pamatysi milijo
nus mažų skylučių. Tos skylu
tės surenka dulkes ir purvą 
iš oro. Tas purvas užkemša 
skylutes ir turi būti prašalin
tas, jei nori turėti gražią odą 
įr išvaizdą. Užlaikymui odos 
'švariai ir sveikai labai svarbu 
užlaikytT~ta< skylutes švarias 
ir liuosas nuo suteršimo. Pirm 
gulsiant vakare, nusimazgok 
veidą geru muilu ir vandeniu 
ir paskui įtrink gero “cold 
cream”. Tas atliusuos purvą 
ir išvalys skylutes. Jeigu no
rit turėt švarią, sveiką odą, 
turit taip ją valyt kas vakaras.

DANTYS
Ar jūsų dantų smegenys 

lengvai paleidžia kraują? Ar 
jie minkšti, skausmingi ir iš
blyškusios spalvos? Ar turit 
burnoj blogą skonį. Ar dantys 
aptraukti juodumu prie sme
genų ir po jais? Gal būt jūs 
turit rūkštį burnoj ir filmą ant 
dantų, kuri surenka ligų pe
rus ir sunaikina spalvą. Patir
site, jog geras abelnai naudo? 
jamas dantų valytojas patai
sys daugelį dantų negerumų, 
nes, valytojas turi medžiagų, 
kurios naikina actus burnoj 
ir nuima nuo dantų plėtmus. 
Turit nueit pas dentistą du 
syk per metus, ir jūsų rūpes
čiai dėl dantų turi pranykti. 
Protinga atsiminti, jog geri 
dantys reiškia gerą, sveikatą.

SAULĖS SPINDULIAI
Kur negyvensite, ar mieste 

ar ant ūkės, visados naudoki
tės kuodaugiausia saulės spin
duliais. Lai vaikai žaidžia juo
se, ir rengkite vaikus kuoma- 
žiaušia. Mieste galima turėti 
daug smagumo parengus juos 
maudynių drapanomis ir lai 
žaidžia po laistytoju, tikėję, 
paprastai yra upeliai ar prū
dai ir daug liuoso oro ir sau
lės. Regūliariškos valandos 
valgymo, miegojimo ir pasi
linksminimo pagelbsti palai
kyti sveikai visus, bet taipgi 
labai svarbu du syk į metus 
pasiduoti egzaminui,- kad per
sitikrinus apie sveikatos ir kū
no stovį. Ta apsauga užtikri
na sveikatą, ir to turi prisilai
kyti kožnas tėvas ir motina.

F. L. 1. S.

Kietos mėsos* gabalas minkš
čiau. iškepa, jei prieš dedant 
pečiun būna ištrintas citrina 
ar ketu.



Ketvirtas puslapis LAISVE

Uja Erenburg,

Naktis Europoj Hartford, Conn.

(Tąsa)
Zola romane “Sąmyšis” aprašo su

griautą miestą Sedaną. Aš pakliuvau ten 
1913 metais. Tai buvo ramus provincijos 
miestelis; jo žaizdos užsitraukė, ir tik 
muziejaus sargas, senųjų kovų dalyvis, 
kartodavo: “Štai, ten nukrito šovinys, ir 
ten, ir ten ...” Po metų šoviniai vėl grio
vė Sedano namus. Paskui vėl dirbo mū
rininkai, o Sedano moterys gimdė vai
kus. Praėjo dar dvidešimts metų, ir da
bar Sedano vietoj griuvėsių krūva.

Kiek miestų mačiau mirusių, atgimu
sių ir vėl mirusių! Aras, Amjen, Abevil... 
Argono miške bombos sunaikino pereito 
karo kapines — baltų kryžių miškus. 
Prie Verdeno žemė tik ir suspėjo pabus
ti; ji penkiolika metų buVo nevaisinga.

Sizifo darbas — toks geležinis mirš
tančio pasaulio įstatymas. Tais metais, 
kuriuos mes galim pavadinti trumpa per
traukėle, paliaubom tarp dviejų karų, 
tais metais kapitalizmas tęsė savo grio
vimo darbą. “Naujas pasaulio padalini
mas,” “kova už rinkas, už žaliavą,” bet 
argi jie susidorojo su tuo turtu, kurį tu
rėjo? Šalyse, kur gamindavo taip vadi
namą manufaktūros perteklių, šimtai 
tūkstančių vaikščiojo apiplyšę, o. fabri
kantas skundėsi: “Nėra rinkų.” Šalyse, 
gamindavusių duoną, į kviečius primai
šydavo dažų eozin, kad juos vartotų gy
vuliams šerti, o ne žmonėms; ir čia pat 
milijonai žmonių badavo. Degino viską: 
medvilnę, kavą, mėsą ir knygas. Sugriau
davo fabrikus, mesdavo atgal jūron pa
gautą žuvį, kad neparduotų jos per pi
giai. Kasdieną sunaikindavo sunkaus 
darbo vaisius. O kai pamatė, kad ir šito 
maža, su viltim nukreipė žvilgsnį į bom
bų tonas.

Visus žmogaus proto užkariavimus, 
visus technikos stebuklus kapitalizmas 
pašventė vienam — griovimui. Kai 1898 1 
metais Zola pirmą kartą nuvažiavo auto-

mobiliu iš Paryžiaus Versalin, jis pa
reiškė: “Tas išradimas — naujas kultū
ros ir taikos laidininkas.” Argi jis galėjo 
pagalvoti apie gigantus-tankus, kurie 
sunaikins Paryžiaus apylinkes! Pirmą 
kartą perskridus Lamanšą, Anatol Frans 
sušuko: “Žmogus ore — tai tautų susiar
tinimo, brolybės ir taikos laidas.” Jis ne
numatė, kad bombonešiai Lamanšo kran
tus pavers mirties šalimi.

Aš mačiau antrąjį karą; aš važiavau iš 
Francūzijos širdies per Belgiją, Holandi- 
ją ir toliau — iki Tarybų Lietuvos sie
nų. Sutrypti laukai, sudeginti namai, 
tušti miestai, tylūs alkani žmonės, nu
stoję savo artimų ir su rūpesčiu klausą 
aviomotorų urzgimo, — štai 1940 metų 
Europa! Žūsta istoriniai paminklai, me
no vertybės: sudegė senasis Ruanas, o 
jame nuostabioji Koventri katedra, go
tiškos Amjeno ir Lano katedros, Luveno 
biblioteka, šimtai tūkstančių kitų puikių 
pastatų. Kas bus su Romos senybėmis? 
Kas pasidarė su visos žmonijos turtu — 
Akropoliu? Du tūkstančiai metų nesu
griovė Partenono. Kas žino, kur paklius 
eilinė bomba? ...

Nerūpi Europai ir ateitis: bombos 
krenta ne vien į muziejus, bet ir į vaikų 
lopšelius. Buvau Paryžiuj, kai jį bombar
davo du šimtai keturiasdešimt bombone
šių. Mačiau ir vaikų karstus ir veidus 
motinų, spaudžiančių prie savęs gyvus 
vaikus. Vaikai,/ kiekvienos tautos viltis, 
beginkliai, kaip viščiukai po vanagu. Už
sidaro audyklos. Paaugliai laukia išsiun
timo į frontą. Kūdikiai mieruoja dujo
kaukes.

Belinskis sakė, kad Paryžiaus liaudies 
linksmumas, to miestų juokas ir ūžimas 
gali kiekvieną išgydyti. Aš mačiau Pary
žių, panašų į užburtą karalystę, akmeni
nę dykumą, kurioje slankioja atskiri iš
sigandę šešėliai.

(Tąsa bus)

Pereitą sekmadienį, geg. 11 
nuvažiavau į Hartfordą. Tą 
dieną Aido Choras iš Worces- 
terio lošė operetę “Grigutis” 
hartfordiečiams.

Pasiekęs Hartfordą nuvy
kau į Lietuvių Kliubą ant 
Hungerford, kur turėjau susi
tikti d. Morašką, Laisvės Cho
ro veikėją. Iš ten abu 
me į Lietuvių Piliečių 
ant Lawrence St. Ten 
kom Pilkauską, kuris 
parodė salę. Lietuvių salė pu
sėtinai graži. Biskį mažesnė 
už Brooklyno Labor Lyceum, 
bet daug gražesnė, baltos lu
bos ir labai švariai užlaikoma.

Operetės perstatymas prasi
dėjo 2 vai. po pietų. Priėjo 
pilnutukė salė žmonių, (čia 
neaiškinsiu turinio, nes jis jau 
visiems yra žinomas.) M. K. 
Sukackienė ir V. Tumanis ge
rai sulošė vyriausias roles. Di
rigavo Aido Choro mokytoja 
Karsokienė. \

Viena šios operetės daina, 
kurią labai gražiai Aido Cho
ras sudainavo, amerikiečiams 
yra plačiai žinoma: “Yes, My 
Darling Daughter.”

Lošimui užsibaigus svečiai 
smagiai šoko prie geros Lais
vės Choro Stygų Orkestros. 
Visi, kurie dalyvavo tos ope
retės vaidinime ir šokiuose-— 
laiką praleido labai linksmai.

Bendrai kalbant, reikia ati
duoti didelis kreditas Hartfor
do pažangiesiems lietuviams, 
kad jie moka taip gražiai ir 
energiškai veikti.

W. Kubilius.

nuėjo- 
K Ii ubą 
susiti- 
mums

Vieša Padėka;
Atsiminus Praeitį

bo Lietuvoje, bet tuo mes ma
žai pagelbėjome.

Tik pasiekus Mažeikių per
einamąjį sienos punktą, aš- 
tuoni iš būrio buvom pašauk
ti į nuovadiją — ten Užregis
travo pirštą antspaudom ir ki
tom ceremonijom. Taip ir pra
dėjom skirstytis į prigimtas 
vietas, ir tik 1922 m., teko 
pasimatyti su nekurtais drg. 
Kauno sunkiųjų darbų tvirto
vėje. Tada jau supratom, 
kad toki persikėlimai neduo
da naudos. Kiekviena vieta 
turi savotiškas veikimo me
todas, naujam prisitaikymas 
prie jų ima daug laiko bei 
energijos.

Lietuvoje gyvenimas buvo 
sunkus, nepakenčiamas ir vis 
ėjo blogyn. Tie vaizdai žiau
riųjų valdininkų, policijos, ar
dė gyventojų jausmus, kurie 
nesuprato daugiau, kaip “tė
ve mūsų,” kentė dantis sukan
dę. Bet laisvesnės minties 
žmonės; o ypač gyvenusieji 
Amerikoje, dairės į visas pu
ses, kur sprukt.

1926 m. teko pasiekt Argen
tiną. čia vėl ta šimteriopa ei
lė keistenybių, žmonės pilni 
visokių papročių, išnaudotojų 
pusėn palinkę, išmokyti pa
kantrumo ir kas tik ne taip 
daro, ne taip mąsto, į tą žiūri
ma neigiamai.

Man smagu yra girdėti, kad 
Šiaurinės Amerikos pažangie
ji lietuviai priėmė prof. V. 
Bacevičių daug mandagiau, 
kultūringiau, negu, kad mes 
argentiniečiai.

Dar sykį tariu širdingą ačiū 
prof. V. Bacevičiui už “Lais
vės” prenumeratą.

Karštai sveikinu visus drau
gus.

įvy- 
nuo 
US

Automobilių Nelaimėje Užmu
štas Kenoshietis Adomas 

Seladžius
Automobilių nelaimėje, 

kušioje už septynių mylių 
Kenoshos į vakarus, ant
41 vieškelio, žuvo keturi žmo
nės ir penki kritiškai sužeis
ti randasi ligoninėje. Keletas 
yra čikagiečių. Toje nelaimė
je žuvo ir Ardomas Seladžius, 
48 metų, kuris gyveno po ad
resu 1813—65-ta gatvė, Ke- 
noshoje. Seladžiai buvo širdin
gi vilniečiai, progresyviai žmo
nės.

Seladžienė dar ir vakar bu
vo be sąmonės; sūnui Danie
liui viena koja labai sulaužy
ta ir šiaip sukrėstas.

Kiti du kenoshiečiai sužeisti

Office Phone 
E Vergreen 4-6971

Trečiadlen., Gegužes 14, IMI

Jonas Bernotavičius, 60 m., ir 
Vincas Blaškis, 45 metų. Ber- 
notavičiui krūtinė sulaužyta, o 
Blaškiui—kojos ir rankos.

Kiti nelaimėje žuvę ir su
žeisti yra chicagiečiai.

Kiek dabar turima žinių, 
nelaimė atsitikus todėl, kad 
Seladžiaus automobiliaus pa
danga ekspliodavus ir vežimą 
išmetė iš kontrolės; pirmiau
siai jo automobilis susikūlė su 
Eugene J. Branski (irgi už
muštas) automobilium. Paskui 
kiti trys automobiliai važiavę 
gana smarkiai pateko į katas
trofą. •

Smulkesnių žinių apie Šią 
nelaimę žadėjo parašyti patys 
kenoshiečiai.

Cairo. — Vokiečių 
viai vėl bombardavo 
Suezo kanalą, Egipte

Rep.

orlai- 
anglų

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

' Open Day and Night

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

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

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

Naujagadyniečiams
Patarimas

(Feljetonas) Į ir gazietą savo rankose,
. oi-i Kali daug pasidarbuot už Ponai - Broliai Stilson - .. . °.' . _ni , . . , ... pitala, pries socializmą.Strazdai: Justi gazieta tikrai , . . , _ r. , .,. i vot, bjaurybes Lietuvos troc- aukstai kultūriniai vedama, i. . . . . . _ .....,. ,. x. _ , 1=1 j kištai, voldemarimnkai ir men-

mažai įtekminga mūsų lietu-,1 
viuose. Ve, į mūsų koloniją 
jau veik du metai pareina dy-1 
kai, kaipo afiera. Bet jos vi-1 
sai nenori niekas skaityti. O I 
jei kuris kada ir paskaito, tai 
sako, kad apetitą jiems paga
dina. Sako, per tris dienas val
gyt nenori.

; ir

bino klasikų ir savo kompozi
cijas, apie kurias lietuviai ne
turėjo jokios /nuovokos. TJas. 
tiesa, kad suprasti nuodugniai 
muziką, reikia būti muziku, 
bet kada sueina į svetainę pa- 

t;ii siklausyti pasaulinių pianistų, 
smuikininkų, dainininkų, tai

Bet dievulis žino, kodėl taip L ’. .. KT„ . .r , _ , sevikai pražiopsojo proga. Na, i Kai-
m a v a i irn Ir m i n era miltui 1 PI 11 - I

ten sueina visokių dailės ijiy- 
_ lėtojų, tarp kurių nebūna vi

si muzikantai arba daininin-

Pastaraisiais laikais kol kas 
pavyko sek-

i ir naziai su savo nerangumu!
i prakišo Lietuvą bolševikams, visi parengimai 
j Dabar jūs turite meluoti, krai- mingai, išskyrus balių. 
' pyti žinias iš Lietuvos, keikti: 
socialistinį kraštą. Bet aš pa
tariu jums, kad bus daug ge
riau, jeigu jūs nuoširdžiai po
teriausite už Hitlerio sveikatą 
ir pasisekimus. Taipgi turite

Jūs vadinate savo gazietpa- klausyti visų jo prisakymų dėl 
Lietuvos likimo. Sudėkite visas 
viltis panaikinti socializmą 
Lietuvoje ant nazių blitzkrie- 
go altoriaus, plus Londono — 
New Yorko bankierių pasiau
kojimą Lietuvai. Visgi bus ge
riau, kaip niekas.

O geresniam melavimui ir 
keikimui patarčiau jums parsi
gabenti, iš Massachusetts poną 
Kručą. Tas amžinas politinis 
glušas Strazdą visam kame 
pralenks.

Vaje, koks čia velnias, jei
gu kiek, tai būčiau pamiršęs 
dar vieną patarimą. Vyrai, ne
pamirškite, gavę progą, pabu
čiuot A. Smetonai į barzda ir 

I jo

Vytauto Bacevičiaus koncer
tas būtų pavykęs geriau, jei 
lietuvių salėje būt surengtas 
koncertas, bet svetainės buvo 
nusamdytos kitiems.

Jei Vytautas Bacevičius pa
siliks iki rudenio, tai jis skam
bins pianą prie Phila. Sym- 
phonijos orkestro, Academy of 
Music. Reporteris.

i _____________

Vichy, Francija. — Su
grįžta franeūžų ministeris 
vice-pirmininkas Darlan su 
naujais vokiečių pasiūly
mais dėlei bendradarbiavi
mo.

Didelis ačiū prof. Vytautui 
Bacevičiui už taįp didelę do
vaną — už užprenumeravimą 
man laikraščio “Laisvės” ir už s. * ,prisiuntimą man daug- “Vil
nies” egz. į Argentiną.

Po dvidešimts vienų metų, 
beskaitydamas “Laisvę,” pri
siminiau tų mylimų draugų 
veikimą. Kokį tai smagų jaus
mą duoda maginąs parašytų 
pavardžių “Laisvėje” ir “Vil- 
nyj” tų draugų,, su kuriais da
lyvavau susirinkimuose, aps
kričių konferencijose, diskūsa- 
vau organizacinius reikalus. 
Nors aš buvau ir esu atskir
tas toliais nuo jūsų, bet ma
no mintys^ mano jausmai bu
vo su jumis, draugai, bet da
bar n u o 1 a t i nis skaitymas 
“Laisvės,” regis mane sujungė 
—atrodo, kad aš esu tuose pa
čiuose posėdžiuose—parengi
muose.

K i e k v i e nas prisiminimas 
1920 metų ir tas būrelis gerb. 
draugų, tas tarimasis apie ke
lionę į Lietuvą skaudžiai su
spaudžia širdį, kad toks tur
tingas žmonių skaitlius aplei
dom tas draugijinio judėjimo 
vietas, turėdami norus prisi
dėti prie sunkaus brolių dar-

didelis 
mažai

tikrai 
į Mas-

Zosei j pantaplį. x
Senas Jūsų Pažįstamas.

, laikę darbininkų užtarėja, o 
save protentuojat jų vadais. 
Bet kodėl tiek “mažai” apie 
darbininkus kalbate iš blogo-

J . sios pusės, per mažai jūs dar
bininkus apsaugojat nuo tų 
griešninkų komunistų ? Pagal

I jūsų, pasakas, komunistai va
dovauja visas CIO unijas ir 
dėl to jie tokie nenuoramos,

I ponams fabrikantams pelnų
kenkėjai, valdžiai troble-mei- 
keriai, ir jūsų sąžinės ardyto
jai. Tikėkite man, tai 
jūsų nerangumas, per 
išminties.

Tau, broli Stilsonai, 
pikta: buvai nuvykęs
kva pas bolševikus, daugiau 
metus išgyvenai ir negavai jo
kiu komisaru būti — jeigu 
nors jau ant monopolkos bū
tų paskyrę komisaru. Ar ne
verta tuos bolševikus kuo pik
čiausiai kolioti? Oh! velta, 
verta ir dar daugiau.

I / Bet kodėl pargrįžęs, kad ir 
I svetimose plunksnose, vienok 

tuomet nekeikei ir ėjai vėl į 
|v bolševistinį veikimą čion na

mie? Kodėl? Aišku, štai ko
dėl. Pagieža prieš Sovietus tu- 

į rėjo pereit nuo plunksnų iki 
j proto ir sąžinės — pilvo. Ant

ra, buvai senas socialistas, dar 
sekretoriavęs. Na, o šie nenau
dėliai grinoriai pastojo vadais 
iaike jūsų slapukavimo ir jo
kiu būdu jau po ta pačia vė-

i atgaut vado-, ,
vaujamos pozicijos. Bet dabar Tuviai?
kas kita. Jau esi vadas, turi Vytautas Bacevičius skam-

Philadelphia, Pa

|L
Hava negalėjai

Iš Vytauto Bacevičiaus. 
Koncerto

Balandžio 26 dieną buvo 
surengtas pianistui V. Bacevi
čiui koncertas. Philadelphijos 
lietuviai prastai pasirodė. Tai 
didelė Phila. sarmata. Apie 
koncertą buvo paskleista 2000 
lapelių anglų ir lietuvių kal
bomis. “Laisvėje” buvo ge
rai išgarsyta; anglų kalboj 
dienraščiai irgi įdėjo praneši
mus. Ukrainai turėjo koncer
tą tą pačią dieną, į kurį ir ru
sai pateko. Tiek to su svetim
taučiais, bet kur pasidėjo lie-

_ ............................... ...

-

I NGI ISH-LITHUANIAN
Si l.l INSTRUCTOR

Uarąfiė l>r- J. J. Kašhkevich 
r.šleido dienrašti® “Laisve”

Kii.vga angliškai Kalbantiems mokytis lietuviškai, 
lietuviškai kalbantiems mokytis 
angliškai.

i ai 
laipv> galima iš jos

252 puslapių, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50

nas šią Knygą nupirks kaipo dovaną Amerikoje gi
nusiam lietuviui ar lietuvei, tai bus labiausia įvertinta 
dovana ,

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

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer SL. &ro<iklyn» N. Y>

1113 Mt Vernon Sireet

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri» manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

V. J. Venskūnas.
2 de Mayo 5224 
Lanus F.C.S.

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

Sun. all day and night.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam netnoka- 

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHAUNS 
(StlALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N>Y.

BALTIMORE, MD

La išveš" Piknikas
Sekmadienį, Gegužes 25 May, 1941

Prasidės 10-tą valandą ryto.

m lirSldUi

‘AIII--.

iaatmusa

Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 
naudai diertraščio “Laisvės”

&

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

Ištisa programa:
V. Valukas ir sūnai iš Scranton, Pa., dainuos trio. Finnish Merginų Choras, 
Baltimore; Lyros Chotas, Philadelphia; Lyros Choras, Baltimore, Md. ir 

JONAS SIURBA, kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y.

f* v' ;■ i k

Cairo, Egiptas. — Dideli 
karščiai šiaurinėje Afrikoje 
trukdo karo veiksmus tarp 
anglų ir vokiečių-italų.,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liberty Park
Baltimore, MdEastern & Moffett Aves.,

Back River Car Line

V. Paužos Orkestrą Gros Šokiams nuo 2 vai. po pietų
Programa prasidės 5 vai. vakaro

—>-
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Dr. John K. Galbraith, iš Princetono universiteto, tapo 
paskirtas kainu reguliavimo direktoriumi; jis dirbs po 
direktyvomis Leono Hendersono.

dienraščlUi “Laisvei,” kuris 
taip gerai garsino mūsų balių.

J. S. Rainys

Nilo red.—Mes apleidome 
kai kUritios jūsų riintus pareiš
kimus dėlto, kad kėlimas jų 
per spaudą nedtios jums pa
geidaujamos nkudos. Jūsų iš
keltieji klausimai turi didelės 
svarbos jūsų kolonijoje ir pra
šome juos Spręsti vietoje.

Rochester, N. Y.

i kuopos narių nepaisymas. Gal 
prie to nepaisymo prisidėjo ir 
tas tarimas, kad kožnas narys 

kuopos balius, kuris turi užsimokėti už tikietą po

Philadelphia, Pa
LDS 5 

įvyko balandžio 19 dieną, R. 
U. B. A. Hali, 414 Green St., 
buvo labai rūpestingai sureng
tas, per pasidarbavimą mūsų 
gerb. 5 kp. ex-pirm. K. Če- 
kanauskienės ir per 5 kuopos 
pirm. Oną žalnieraitienę. Jų 
pastangomis buvo surinktos ir 
duotos brangios 
įžangos tikietų. 
gera Bill Smith 
Aces orkestrą, 
buvo mažai.

Vyriausia priežastis bus ta,

dovanos prie 
Be to, buvo 

and I lis Blue!
Bet publikos i

KOKI PIKTŠAŠIAI?

35c. Todėl kai kurie mano, 
kad tikieto įsigijimu jie jau 
savo pareigą atliko. Bet nerei
kia užmiršti, kad su tuo dar 
problema neišsiriša.

Dar viena bėda pas mus yra 
ta, kad tūli mūsų nariai labai 
mėgsta agituot už išaukavimą 
pinigų 
kia jis

1 na. Ir 
mano, 
mą, ar 
gų nebus.

Bet nėra 
minti, Girdėjau, kad piknikas 
duos pelno.

Dovanas gavo šie asmenys: 
pirmą — K. čekanauskienė, 
Overnight Bag; antrą — Mrs. 
Ella Aloiser, Coffee Table; 
trečią T. Šimkus, silk quilt; 
ketvirta — Len. Backs, table 
lamp; penktą — T. Tankele- 
vicz, mantel clock; šeštą — J. 
Smith, puikią hamę; septintą 
— Mary Daubar, drip O’talcr.

Komisija širdingai ačiuoja 
tiems asmenims, kurie dovano
jo šias brangias dovanas. Mes

iš iždo, bet kada rei- 
atpildyti, tai nesirūpi- 
todėl kai kurie nariai 
kad

ne,
ar remsi parengi- 
vistiek ižde pini-

ko perdaug nusi-

Šiemet, balandžio menesį, 
suėjo lygiai trisdeširilts įlietų 
nuo įsteigirtio Lietuvių Drau
giško ir Politiško Kllttbb. Tai 
irgi savo rūšies jUbilėjus! Ta 
proga prisieina nors keliais 
žodžiais pažymėti, kad LDP 
Kliubas, tai yra pažangi savi
šalpos organizacija. Kliubo 
nariai yra įvairių pakraipų ir 
įsitikinimų, tačiaus, po Vado
vybe pažangios valdybos, tvar
kosi pavyzdingai, draugiškai; 
kas ištikrųjų atatinka kliubo 
vardui. Tiesa, keliolika metų 
atgal, grupe narių, sukurstyta 
tuo laiku buvusio aviganio, 
bandė nutempti kliubą į baž
nyčios skiepą, tačiau, jie skau
džiai atkando dantį!

Kadangi kliubas visuomet 
pritaria tiktai darbo žmonių 
reikalamas, tai ir dabartinis 
dangaus-peklos agentas, žiūri 
į mūsų kliubą, kaip vilkas į 
kupranugarį, o 
vo pirmtakūno 
nedrįsta atvirai

Kliubo nariai
tiktai 25 centus

Praėjusiame savo susirinki- 
rhe vienbalsiai nutarė pasvei
kinti “Vilnies” šerininkų su
važiavimą, taipgi paskyrė pen
kis dolerius auką dienraščio 
reikalams. Apart to, padarė 
sumanymą, kad visos Roches- 
terio progresyvės organizaci
jos bendrai surengtų didžiulį 
pikniką; tam tikslui išrinko 
dtatinkamą komisiją.

Rochesterio pažangiųjų lie
tuvių dalis sveikino “Vilnies” 
šerininkų suvažiavimą ir su
stiprinimui dienraščio suauka- 
vd dvidešimts penkis dolerius.

Rinkime pasveikinimų pasi
darbavo šios draugės: B. 
Brooks, H. Mikitienė ir E. 
Duobienė.

Aukavo sekanti: Lietuvių. 
Draugiškas ir Politiškas Kliu
bas — penkis dolerius. Po do
lerį: B. černauskas, J. Bullis, 
J. Stančikas, F. Baltakis ir P. 
Bugailiškis. Po 50 centų: P. 
čerška, L. Bekešiėhė, G. Vai
tas, M. Vaidila, M. Severinas, 
S. Valiulis, V. Rinkėvičienė, 
J. Mikitas, L. Pultonas, R. Ba
rauskas; 35c centus — G. Sa
vage ; 30 centų — K. Žukaus
kas.

Po 25 centus: N. Švedienė, 
S. Vaivadienė, V. Bačiulis, A. 
Brown, P. Baronas, B. Wichu- 
lowski, V. Bulienė, B. Gudelis, 
J. Labeika* J. Druseikis, H.

Stančikienė, J. Višniauskas, J. 
Vaitas, J. Rinkevičius, E. Duo
bienė, A. Vėlikis, J. Baran, P. 
žirgulis, j. MotskeviČiūs, Mc- 
Guere, C. Simaitis; 20 centų—
J. Williams.

Daugelis aukavo po mažiau. 
Visiems aukavusiems širdingas 
ačiū!

Truputį pirmiau, renkant 
aukas, per klaidų liko riėpa- 
škėlbta vardas d. M. Seve
rino, aukavusio 50 centų. Nuo
širdžiai dtsiprašome d. Severi
nų, jis niekuomet mažiau 50 
centų rieaUkauja.

Po 25 centus — S. Kiaura
kis, P. Vaivadienė, Milevičius,
K. Surwillo, P. Barzdaitienė, 
A. Bachulis.

Dergliš.
,■ į į n;n „įj..... i,

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

J. BARKUS
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Penktadienį, geg. 16 d., 8 v. v., 
735 Fairmount Ave., įvyks Lyros 
Choro pamokos. Visi nariai dalyvau
kite, nes mažai laiko liko iki Lais
vės pikniko Baltimorėje. Choras pa
sisamdė busą 47 pasaži^rių, todėl 
kviečia jaunuolius ir suaugusius da
lyvauti. Bilietus galite įsigyti penk
tadienio vakarė/ Kviečia Lyros Cho
ras, per J. Adams. ' (114-116)

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

15 d. gegužės (May), 8 vai. vakare, 
735 Fairmount Ave. Visos narės da
lyvaukite ir naujų atsiveskite. — 
Sekretorė. (114-115)

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)

feLIZABETH, 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. Sheralls, Sekr. ) (112—114

Valgykite
MEDŲ

NELAUKITE 
kol gaiisite slogas į valy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. KaškiauČius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
raginate moteris nesiduoti 
išnaudoti.

7. O kas drįsta sakyti po
niutėms: “jūs į prasčiokus 
žiūrite iš aukšto”—tai tik 
piktšašis ir piktšašė taip 
gali sakyti.

8. Esat piktšašiais, jeigu 
sakote, kad yra nedora ne
mokėti su savo vaikais susi
kalbėti lietuviškai.

9. Piktšašė boba esi, jeigu jiems esarhe dėkingi už tokią
drįsti poniutei (biznierkai) gražią paramą. Taipgi dėko- 
pasakyti, jog ji nevadovaus jame ir tiems, kurie bet kokiu 
mūsų visuomenei. būdu parėmė mūsų balių ir

5

žinodamas sa- 
nepasisekimą, 

pulti.
duoklių moka 

į mėnesį, o
gauna ligoje pašalpos ketūrius 
dolerius į savaitę ir 50 dolerių 
pomirtinės; apart to, kliubas 
pagelbsti savo nariams įsigy
ti šios šalies pilietybę. Todėl 
visi protą vartojanti lietuviai 
kviečiami tapti kliubo,nariais !

Sueigos, susirinkimai ir pa
rengimai atsibūna 
draugijos name.

Dabartinę kliubo 
sudaro šie draugai; 
kas—P. Bugail iškis,
ninkas — J. švedas, protokolų 
raštininkas — S. Kiaurakis, 
finansų raštininkas — J. Mil- 
leris, iždininkas — J. Drusei- 
kis, iždo globėjai — P. žirgu
lis ir J. Andriuškevičius, mar
šalka — A. Velečka.

Po globa šių draugų, kliu
bo turtas apsaugotas ir narių 
teisės užtikrintos.

Kliubas prenumeruoja sau 
už organą dienraštį “Vilnį.”

Gedemino

valdybą 
Pirminin- 

pagelbi-

mūsų visuomenei.
10. Esat piktšašiais, kuo- tiems, kurie sunkiai dirbo 

met sakot tautininkams ari 
tautininkėms, jog gėda taip 
niekinti lietuvių tautos ge
ruosius žmones.

11. Jeigu stojate už dar-, 
bininkų geresnę buitį, tai 
esat tikrių-tikriausi piktša- 
šiai.

Tai toks ponios Lapienės 
credo, toks tikėjimas. Toks 
credo ir “Vienybės,” ir jos 
talkininkų.

Jie tiki (ir sako), kad vi
si tie piktšašiai, kurie taip 
nusideda, yra “prigimties 
nuskriausti.” Jų žodis — tai 
“keršto žymė”; jie eina “iš
gamų keliu.” Jie—“perse- 
nę.” Tokia pagieža jų 
“kraują užteršusi”; jie toki 
ir mirsią. Taip ir rašo ta po
niutė ir prideda paskelbimą 
savo pasiryžimo, sakydama:

“Bet aš noriu nuo jos ir jai 
panašių kuo toliausiai lai
kyti doras moteris, kurioms 
šiandien skaudi Lietuvos ne
laimė, kurias šiurpas nuve
ria matant paskutines ži
nias apie tų ‘darbininkų už
tarėjų’ elgesį. Kovai su to
kiomis ir tokiais mūsų tau
tos piktšašiais aš kviečių į 
talką visus gerus lietuvius. 
Vyti juos iš mūsų gyvenimo 
lauk T

Sakytum, kad tąjį apšašė- 
jusį manifestą rašė esant 
įtakoje “Lachrima Christi.” 
Bet kad redakcija tat pa
skelbė laikraštyje, tai daly
kas yra visos tos partijos ir 
jos talkininkų. Tai yra ka
ringiausi gaivalai, kurie ta
vo gfertls tautiškus, kultūriš
kus darbus išniekins, šašais 
dpdrabstys, jeigu nedarysi 
tiktai vieno darbo: hestip- 
rinsi jų buržujiško principo, 
išnaudojimo ir pažeminimo 
didelės daugumos žmonių.

kuopos naudai.
Baliaus komisija:

Oria Žalnieraitiene 
K. Čekanauskienė 
K. Buinauskas 
J. S. Rainys.

Taipgi širdingai ačiuojame 
———■——.-—t

FRANK DOMIKAITIS 
RtiSTAVRACIJA

417 Lorimer St.-—Brooklyn — “Laisvės” Name 
• ’ •

geriausios RūsiĖš Valgiai
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, klibamai Ir kepta par šieną; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir didžovių—virtų ir žalių.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parent Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
P a tarnaujam krautuvėms ir įvairiems X \

pokiliams: bankietams, vestuvėms /o / \ 1
ir parems |į /i^KI

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE DAktflS’

Rūgšti ruginė, šaldi ruginė, čielų kviečių, člelų rufeių, senVlčldrti duorid, bal
ta duona, Caleh ir rąisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Špice Cake, Štbllen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers Ir Jelly Rolls.

Siunčiame, duoną pęr paštą | kitus mlėsttiš, specialiai grė|tal pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacija^ apie Svori ii* kainas,

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

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI
Prašome pasižymėti, kad dienraščio 

“Ldistiės” naudai didieji piknikai.
įvyks:

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

• • • •

MAYNARD, MASS. ‘ŽT 4
VOSE PAVILION PARK

BROOKLYN, N. Y. 6
KLAŠCIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avemies, Maspeth, N. Y.

Mes Užeinam hs Kasmočius
ŪžEikiTĖ IR JŪS

Great Necko pajūrį puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip paš KašmoČids.

Sale ŠoklaiHB. Gražus parkas. Didėlis pasirinkimas amerikoniškų Ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir Šamįiaįiio., O ĄIus tai geriausios rūšies 

inifclNŲOLb EXTRA ORY.
Maridagiis Patarnavimas ir Skanus Užkandžiai

IšVažiavę įJasivažihėt arba būdami Great Nečke
sustokite b^^sitikririt. [ ’

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

^Telephone Gteat Neck 1546

vorų alus ir elius.
Kada būsite Brook-
lyne, užeikite susi
pažinti.

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra-

užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys,

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. TeL Evergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brook lyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Sta/ 
a<,resaS;

Tel. Ev. 4-8698

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

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU- 
. I LIAt Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnčs Ligos. Abel-

nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, 
Ligos ir 

Vyrų ir Moterų gydomi. K

Inkstų ir Pūslės 
Ligos jr kiti Chroniški Nesveikumai 

. .Iraujo ir Šlapumo Tyrimai 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir'' 

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

MEDlKALlŠ IŠTYRIMAS $2.00.

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pi.
Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

VIENINTELE LIETUVIŲ
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 1-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANbŲ

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

409 ir 436 Grand Si

........... ........................... 't— ■ ...... ■" ' ■ Į ■' 1 ■■■ ......- 

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAltlENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite iiž rhkhndus, 6 he Už išrėdymą

■-I

•M' J
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18,000 Sveikino Žydų Darbi* 
ninku Dienraštį “Freiheit” 

ir Israel Amterį
žydų * darbininku dienraštis 

“Freiheit” (L’aisvė) šventė sa
vo gyvavimo 19-kos metų su
kakti ir ta proga gegužės li
tą turėjo masinį suvažiavimą, 
o išvakarėse to suvažiavimo, 
gegužės 10-tą, surengta kon- 
certas-prakalbos milžiniškojoj 
Madison Square. Garden salėj, 
New Yorke. \ /

Ta pramoga sykiu rengta ir 
pagerbti Israel Amter, Komu
nistų Partijos New Yorko 
Valstijos Komiteto pirminin
ką jo 60 metų amžiaus su
kakties proga.

Tai ištiesų buvo masinė ju- 
bilėjaus pramoga masių dien
raščiui, taipgi kovingam ko
munistui darbininkų vadui 
Amteriui —r aštuoniolika tūks
tančių publikos, tarpe kurios 
daugelis Amerikos žydų jauni
mo, pripildė didžiulę areną. 
Programoj šauniai dainavo 
masinis Liaudies Philharmo- 
niškas Choras, vadovaujant 
Max Helfmanui, sykiu pa
skubusios Annos Sokolovos šo
kių grupei šokant kalsikinį šo
kį. Taipgi griežė žymus smui
kininkas Mishel Piastro, ir 
dainavo Kenneth Spencer, 
garsus negras solistas. Gražu. 
Nežiūrint karinės isterijos ir 
raudonojo baubo, garsiausi 
meno talentai nesibijo patar-

Konferencija dėl Kovos 
Miesto Subvėse

Transportininkų šaukiamoj 
konferencijoj, įvyksiančioj ge
gužės 14-tos vakaro 8 vai., 
viešbutyje Edison, New Yor
ke, tikimasi dalyvausiant ke
lių šimtų organizacijų atsto
vus.' Ji šaukiama tikslu supa
žindinti šio didmiesčio visuo
menę su tikra padėtimi ir pro
blemomis, kurios iškyla prieš 
transporto darbininkus sąry
šyje su miesto administracijos 
pasimojimu laužyti Transpor
to Darbininkų Uniją.

Konferencijai kalbės John 
Santo, Michael J. Quill ir 
Douglas L. MacMahon.

Krikštynos
Pereitą sekmadienį, gegužės 

11 d., Antanas ir Leona Mdr- 
kūnai pakrikštino savo dukte
rį Dianą. Kūmais buvo: St. 
Andriuškevičius ir Lena Kai- 
riūtė.

Po krikštynų buvo jų na
muose, 314 So. 4th St., links
mas pažmonys-baliukas, daly
vaujant jų giminėms, arti
miems draugams ir kaimy
nams. Visi smagiai pasilinks
minome.

Morkūnai yra LDS nariais. 
Linkėtina jų Dianai užaugti į 
gerą ir pažangią lietuvaitę.

Rep. 

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 vartoti. 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 store turiu tam 

.^tHcrą mašiną dėl darymo skysčių iš morkų. Jeigu kas pirkai
te už $3.00 ar daugiau, tas gausite spalvotą VITAMIN 
FOOD CHART ir knygutę veltui. Vitaminus ir maistą siun
čiu paštu ir į visus kitus miestus. Rašykite šiandien, arba 
kreipkitės 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.

nauti masėms. Ir masės juos 
audringai įvertina. Niekur ki
tur jie nepildo programos to
kioms skaitlingoms ir taip sim
patingoms minioms, kaip dai> 
bininkų vakaruose.

Negras Kenneth Spencer, 
basso, ypatingai puikus dai
nininkas, sužavi klausytojus 
panašiai, kaip ir Paul Robe
son, irgi negras, kurį girdėju- 
sieji kartu su prof. Bacevičium 
koncertuojant Carnegie Hali 
ir dabar mini, tarsi vakar gir
dėtą. Taip jis gražiai užsire- 
kordavo klausytojams.

Didelė Finansinė Parama
Nors meno programą ir pra

kalbas išgirsti žmonės buvo 
užsimokėję nuo 45c. ir virš do
lerio įžangas, tačiau rinkliavo
je “Freiheit” paramai dar su
aukota $7,300.

Prakalbas sakė Robert Mi
nor, veikiantysis Am. Komu
nistų Partijos sekretorius; 
Paul Novick, vyriausis “Frei- 
heit’o” redaktorius; jubiliatas 
Israel Amter; negras komunis
tų vadas James W. Ford; kai- 
liasiuvių unijos vadas Ben 
Gold; Sadie Van Veen. Pir
mininkavo Max Steinberg.

Minor, vyriausis vakaro 
kalbėtojas pareiškė, kad :

“Amerikos žmonės nėra ne- 
paisėliai. Jie vis daugiau ir 
daugiau kyla prieš kriminaly- 
bę šio baisūno karo.

“Šis karas yra imperialis
tinis kaip ir Woodrow Wilso- 
no, ir jisai vedamas po tais 
pačiais obalsiajs.

“Didžiuma Amerikos žmo
nių jau yra nusivylę pirma, 
negu karas paskelbta.

“Aš tikiu, kad žmonės gali 
laimėti kova prieš karą. Ne
leiskite jiems siųsti laivus pa
lydovus (convoys). Ištraukite 
šią šąli iš karo ir išlaikykite 
nuo karo.”

Minor pasakė trumpą, bet 
labai ryškią ir reikšmingą pra
kalbą. Jis sutiktas ilgomis au
dringomis ovacijomis ir išklau
sytas su didžiausia atyda. 
Nors jau buvo vėlyba valan
da, bet niekas nesijudino iŠ 
vietos įvertindami taip įspū
dingą kalbą, taip didelę mo
mento svarbą.

Gauta daugybė sveikinimų 
iš kitų miestų, taipgi priimta 
daugelis rezoliucijų įvairiais 
bėgamais svarbiais klausimais.

Gal būt mitingą galima pa
vadinti ir Browderio laisvini
mo mitingu, kadangi nebuvo 
Jalbėtojo, kuris nors trumpai 

epaminėtų Browderio nuopel
nų žydų darbininkų dienraš
čiui “Freiheit,” masėms dar
bininkų ir abelnai liaudžiai 
kaipo taikos liaudies gerovės 
No. 1 čampionas Amerikoj.

Programa vesta dalinai an
glų ir dalinai žydų kalboje.

Rep.

Taikos Mobilizacija 
Šaukia Skubiai Veikt
Amerikos Taikos Mobiliza

cijos New Yorko Taryba su
šaukė Nepaprastos Padėties 
Konferenciją, kurion kvietė vi
sas taikos grupes ir kitas taiką 
remiančias organizacijas būti
nai atsiųsti atstovus.

Mobilizacija skelbia seka
mus skubius veiksnius, kuriem 
atsišaukė į visuomenę visoke
riopos ir greitos paramos:

1. Šaukiama po darbo de
monstracija gegužės 16-tą, 
4:30 po piet, Madison Square 
Parke.

2. Visokeriopos paramos 
masinei delegacijai į Washing- 
toną šį šeštadienį gegužės 17- 
tą.

3. Masinės talkos platinimui 
lapelių ir rinkimui parašų po 
peticijomis protestui prieš 
siuntimą karo laivų.

Atsišaukime į mases stoti 
veiklon Am. Taikos Mobiliza
cija sako:

“Klausimas aiškus! Kas bus 
—karas ar turi būti taika?

“Karas tuojaus, sakė prezi
dentas Rooseveltas, kalbėda
mas per karo minister} Stimso- 
ną. Liekirn Amerikos kraują 
Europoj dabar — sakė prez. 
Rooseveltas kalbėdamas per 
senatorių Pepper.

“Jūs esat dalimi tos didžiu
mos, kuri stoja prieš karą! 
Bet norėti taikos negana. Vei
kite tuojau!

“Veikite tuojau! Telegra
fuokite ar rašykite savo kon- 
gresmanams! Reikalaukit ‘ne
siųst konvojų,’ ‘nesiųst patro- 
lių,’ ‘nesiųst kariuomenės.’

“Dalyvaukite didžiulėj tai
kos demonstracijoj šį penkta
dienį, gegužės 16-tą, 4:30 po 
piet, Madison Square Parke, 
24th St. ir Madison Ave., ,N. 
v ”

Susivedė
Gegužės 10-tą, šeštadienio 

pavakary, susivedė brookly- 
niečiams gerai žinomi great- 
neckiečiai, Povilas Šaltenis su 
Bertha Klimaite. Vedė su baž
nytinėmis ceremonijomis. Ve
dybų pokilis įvyko Knicker
bocker Yacht Kliube, Port 
Washington, L. I. Pokilis bu
vo didelis ir dalyvavo daug 
biznierių, advokatų ir lakūnų. 
Mat, jaunikis yra lakūnas-in- 
struktorius. Tarpe svečių bu
vo lakūnas Julius Baranaus
kas, lakūnas Jonas Punzevi- 
čiuš, lakiojantis ant Yankee 
Clipper už inžinierių, taipgi 
dar keletą lakūnų, kurių pa
vardžių neteko sužinoti. Ves
tuvėse buvo ir brooklyniečių 
svečių.

Po pokilio, 3 :30 vai. sekma
dienio ryto, naujavedžiai iš 
Roosevelt Field, jaunojo orlai
viu, išskrido medaus mėnesiui.

Reporteris.

Mokytojai Tęsia Kovą 
Prieš Spendavimus

Trys Miesto Kolegijos štabo 
nariai, suspenduoti per vei
kiantįjį kolegijos prezidentą 
Harry N. Wright, iššaukė 
Aukštesniojo švietimo Tarybą 
formaliai įrodyti, kur ir kuo 
remiantis jie gavo galią spen- 
duoti mokytojus.

Mokytojai buvo suspenduoti 
po Rapp- Coudert komiteto į- 
tarimo juos komunistais, nors 
to niekas neįrodė. Įtartieji, 
Balamuth, Cohen ir Foner, sa
kėsi partiniais nesą ir nebuvę. 
Jokių kitokių kaltinimų prięš 
mokytojus anksčiau nebuvo, 
jie buvo tinkamais. Tūli išbu
vę kolegijoj 20 su virš metų.

f

Jie pareiškė, kad taryba ne
turi galios “įvesti jokio politi
nio, religinio ar ekonominio 
testo” mokytojams liaudies 
švietimo sistemoj.

Graži ir Naudinga 
Pramoga

Visi brooklyniečiai ir apy
linkių lietuviai prašomi pasi
žymėti savo kalendoriuje ge
gužės 17-tą, nes tą vakarą 
įvyks puiki, įdomi i,r smagi 
Aido Choro pramoga, “Lais
vės” salėj, 419, Lorimer St., 
Brooklyne.

Aido Choro vakare bus pro
ga pasiklausyti žavingų cho
ro dainų ir praleisti vakarą 
smagiuose šokiuose prie Geo. 
Kazakevičiaus orkestros, taip
gi gerų vaišių. Įžanga tik 25 
centai—kiekvienam išgalima, 
tačiau ji padės chorui dainuo
ti daugiau. Tad reikia tikėtis, 
kad visi lietuvių dainos mylė
tojai dalyvaus su choru šio šeš
tadienio vakarą, “L.” salėj.

Sklar Darbininkai 
Laimėjo Streiką

Ilgai tęsęsis Sklar Manufac
turing Co. darbininkų streikas 
baigėsi darbininkų laimėjimu 
vyriausių reikalavimų. Numa
žinta darbo valandos nuo 44 
iki 40 per savaitę ir pridėta 
mokesties po 5c per valandą 
tiems, kurie uždirbo po 50c 
ar mažiau.

Sklar šapa, išdirbanti me- 
dikališkus instrumentus, ran
dasi 3804 Woodside Ave.

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks geg. 15 d., 419 
Lorimer St. Kviečiame ir ne kliubie- 
tes. — Valdyba. (114-115)

C. BROOKLYN, N. Y. 
j

LDS 46 kp.> susirinkimas įvyks 
trečiadienį, geg. 14 d., 7:30 vai. vak. 
G. Paršoniėnės Y kambariuose,' 301 
Water St. Po susirinkimo įvyks AL 
DLD 24 kp. susirinkimas. Abiejų 
kuopų nariai dalyvaukite.

Valdyba. (112-114)

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ;
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių ;
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia) 
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

SANDELIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

530 SUMMER AVE.
i Arti Chester Avenue 

’O NEWARK, N. J.

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

,«**M»>**><**Mi**>JkMn*»>*9*»<**^dS*****^*5*4

Kas tai NAUJO tapo pridėta!

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

ŪSŲ LAUKIA naujas gyvas skonis, malo
nus kvapsnys šiandieniniame Old Gold. 

Jis pareina iš parinktinio importuoto tabako! 
Pabandyk naujus Gid Golds — dar malones
nius! Atsidaryk pakelį šiandien!

Vist Old Golds pa* 
jūsų krautuvinmja 
dabar yra NAUJI , 
Old Golds. Tas 
nat pažįstamas 
pakelis.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn! 
Kamp. Broadway ir Stono Ave. J 
prie Chauncey St., Broadway Line;

Tel. Glenmore 5-6191 i
■J

Skelbkitės savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauska!

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
• Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 6-1158

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Clement Vokietaitis i
LIETUVIS v ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. i

J Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Į Tel. Evergreen 8-7179

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

| sivaizduokite kaip ji 
bus sujaudinta taip ne
paprastai gražaus stiliaus 
laikrodėliu ... taip bega
liniai delikatnu... kurį 
vadovaujanti Amerikos 
stilistai — madų piešėjai, 
vadina gražiausiu iš iki 
šiol padarytų vidutinių 
kainų laikrodžių. Nuo 
$29.75... dabar jie yra 
išdėti parodymui.

Seniausi Amerikos Tabako pr«k<|al—IsikOrf 1760

nr-ĮOF^-inr—rm mr—rn

Lietuvių Kuro Kompanija ■
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS į| 

Q Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) q 
11 Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus ir jdės tinkamą '‘burner** j 1 
” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame M 
O aprokaVimus be jokio mokesčio. O
0 TRU-EMBER FUEL CO., INC.

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

L Telefonas EVergreen 7-|661'

01=301—------ ĮiOE=3OrZ-Z:"TOE=TO

MaMilusilte
• M&lltess abay, ■
she will never forget!!

MONTR OS!—47-jewel Pro- 
cition* movement. Pink or yeV 
low gold filled can, GvUdii* 

bock...........................

fPegliUred Trade Mark •*

PDIICkl THE PRECISION!bKUtN —

VtRI-THIN’ PITITI
pink, wkife or yellow 

gold filled cal*..........$29.75

GIFTS FROM YOUR JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST,

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

Tarp Graham Ave. Ir Manhattan Ave.




