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Myli savo vadą. 
Orlaiviai ir laivai. 
Ginklai prieš streikus. 
Lindbergh, Wheeler ir 

Thomas.
Rašo A. Bimba

Pereitą sekmadienį įvyko 
tikrai nepaprastas susirinki
mas Coney Islando Velodro
me stadiume. Tai buvo pami
nėjimas 50 metų sukakties 
Ear) Brow derini.

Susirinko per aštuoniolika 
tūkstančių žmonių. Kiekvieną 
paminėjimą Browderio vardo 
karštai ir nuoširdžiai šita skai
tlinga publika sveikino aud
ringu delnų plojimu.

Patinka kam ar nepatinka, 
bet Browder šiandien yra va
das ne tik komunistų, bet kar
tu ir viso pažangaus liaudies 
judėjimo. Jis yra simbolis tai
kos judėjimo.
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antrašas: 427 lorimer Street Brooklyn N. Y., Trečiadienis, Gegužės (May) 28, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.
Telefoną*: Stagg 2-3878 Ji 1

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

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

v v • •rasciui.

No. 126

Roose veliininkai Žymieji Negrai Smerkia-Karinę
Bruka Amerikos 

Konvojus Anglam
Roosevelto Programą už Skriau
das ir Pavojus Žmonių Laisvei

Vieno didelio moderniško 
karinio laivo pastatymas at
sieina vienas šimtas milionų 
dolerių. Už šitą sumą galima 
pastatyti du šimtu penkiasde
šimts moderniškų bombinių 
orlaivių.

Kuri® ginklas naudingesnis 
moderniškam karui? šis klau
simas ^abai plačiai diskusuo- 
mas militarinių ekspertų- Vie
ni stoją už laivus, kiti už or
laivius (lėktuvus).

Dabartinis susikirtimas tar
pe anglų ir vokiečių ant grai
kų salos Crete riša kaip tik 
šį klausimą. Vokiečiai viešpa
tauja ore, o anglai ant jūrų.

Prieš San Francisco laivų 
statymo mašinistus valdžia ža
da paleisti darban armijos 
ir laivyno jėgas. Mašinistų 
streikas kenkiąs “apsigyni
mui”. Todėl ginkluotas jė
gas atkreips prieš streikierius!

Nevalia streikuot, nevalia 
priešintis kapitalistų nesvie
tiškiems pelnams, nevalia rei
kalauti didesnio duonos kąs
nio darbininko šeimai.

Valia tik badant ir tylėt.
Apsiginklavimas ir apsigy

nimas kapitalistams derlinga 
rugiapjūtė, 
baisi našta, 
eityje, taip 
dabar. ,

Deja, organizuoti 
kai tam netiki. Jie 
badauti ir kentėti.

Amerikos liaudies
jos eina San Francisco maši
nistams, kurių neišgąsdino nei 
ginkluotomis spėkomis grūmo
jimas.

o darbininkams 
Taip būdavo pra- 
bandoma padaryti

darbinin- 
neketina

simpati-

Pulkininkas Lindberghas 
ant savo krūtinės nešioja Hit
lerio medalį. Senatorius Whee- 
leris esąs užkietėjęs fašizmo

rnokratas. Norman Thomas 
“socialistas” — pripažintas 
vadas labai suliesėjusios So
cialistų Partijos.

Visi trys šitie vyrai karštai 
remia iš dar didesnių nenau
dėlių sudarytą “America First 
Committee”, kurio tikslas yra 
pasiimti globon Amerikos 
liaudies nuoširdų prieškarinį 
judėjimą.

Šitai traicei tikroji taika ne
rūpi. Tą privalo suprasti visi 
ir kiekvienas.

Norman Thomas vardan so
cialistų sušilęs perša Lindber
gh ą Amerikos žmonėms už ly
derį—diktatorių. Ir dar per 
akis, begėdiškai meluoja. Pa
vyzdžiui, sako Thomas:

“Mes, amerikiečiai, esame 
laimingi, kad vyras, kuris sim
bolizuos (reprezentuos) atei
ties atsparą prieš nereikalin
gą karą, yra taip liuosas, kaip 
kad Lindberghas yra liuosas, 
nuo bet kokių totalitarinių 
ryšių ir diktatoriškų ambici
jų” (“Socialist Call”, May

Betgi, kaip jau minėta, 
Lindberghas nešiojasi Hitlerio 
medalį.

Klausimas dabar bandomas 
pastatyti šitaip: Rooseveltas 
ar Lindberghas. Tai sląstai, 
kurią žmonėms reikia saugo
tis. .

Prezidentas Apipiltas Tūkstančiais Protestų 
Prieš Jo Karinius Žingsnius

Washington, geg. 27. — tų už lydėjimą-konvojavimą 
Šalininkai Amerikos karo kariniais Amerikos laivais 

prekinių laivų'Su karo reik
menimis į Angliją.

Demokratas sena torius 
George ir kiti tokie reika
lauja panaikint Amerikos 
bepusiškumo įstatymą, kad 
šios šalies laivai galėtų tie
siogiai gabent karo pabūk
lus Anglijai.

Tūkstančiais naujų laiškų 
ir telegramų prieš karą už
versta prez. Roosevelto raš
tinė.

Dar pirm prezidentui kal
bant per radio, Rooseveltie- 
nė per savo pareiškimą 
spaudoje ragino amerikie
čius “dėti didžiausias pa
stangas ir iki galo pasiauko
ti,” kad anglai laimėtų ka
rą prieš vokiečius.

Jinai neretai pasako pir
ma, ką prezidentas kalba 
paskui.

prieš Vokietiją, įtakingi 
rooseveltiniai kongresmanai 
ir senatoriai ragino prezi
dentą Rooseveltą, kad jis 
savo radio kalboj pasisaky-

Apsigynimas” Didi
na Nedarbą

Washington. — James B. 
Carey, CIO unijų centro 
sekretorius, parodė kongre
so lėšų komisijai, kaip kari
niai darbai mažina įvairius 
kitus darbus ir tuomi didina 
bedarbių skaičių. Darbinin
kai genami visais garais 
dirbt karui, o šlubinamos ir 
stabdomos pramonės, kurios 
gamindavo gyvenimo reik
menis.

Dabar Jungtinėse Valsti
jose yra 9 milionai 71 tūks
tantis bedarbių, bet prez. 
Rooseveltas nukerta pinigus 
WPA pašalpiniams dar
bams iki 886 mil. iš tušo.

Kariniai darnai per me
tus galėtų duot užsiėmimo 
gal porai milionų dabartinių 
bedarbių, “geriausiame” at
sitikime; tai ir tokiame at
sitikime dar liktų 7 milionai 
bedarbių. Reikėtų ne ma
žiau kaip pustrečio biliono 
dolerių WPA pašalpos dar
bam per metus, bet Roose
veltas siūlo tik trečdalį rei
kalingų tam pinigų, kaip 
parodo James B. Carey.

Baisioj Jūrų Kovoj 
Žuvo “Bismarck”
Berlin, geg. 27. — Vokie

čiai pripažįsta, kad anglai 
nuskandino naujausią ir 
stipriausią Vokietijos karo 
laivą “Bismarcką.” Su juom 
žuvo ir vokiečių admirolas.

Rooseveltas, “Hood” ir 
“Bismarck”

Washington, geg. 27. — 
Prez. Rooseveltas pakeitė 
savo radio kalbos planą, kai 
vokiečių karo laivas “Bis
marck” nuskandino anglų 
karo didlaivį “Hood.” O 
kuomet anglai paskui nu
skandino “Bismarcką,” tai 
Rooseveltas ir vėl padarė 
permainų savo rašytoje kal
boje.

Tyrinėja Streikierius
Washington, geg. 27. — 

Kongreso komisija pašaukė 
į tardymą vadūs San Fran
cisco mašinistų-laivastačių 
streiko. Valdininkai išvien 
su * viršininkais Amerikos 
Darbo Federacijos smerkia 
tą streiką.

Washington. — Pagal ka
ro darbų planus, tai bus 
mažinamas automobilių sta
tymas visu penktadaliu; 
daugelis darbininkų, todėl, 
neteks darbo.

Carlsbad, New Mexico. — 
Per potvynius šioj valstijoj 
žuvo bent 5 žmonės ir be 
pastogės liko pusantro tūks- 
tančio.

New York. — 160 žymių
jų negrų - amerikonų pa
smerkė prez. Roosevelto 
planus stumiančius šalį į ka
rą, pareikšdami, kad Roose
velto politika veda ir į de
mokratinių laisvių panaiki
nimą visiem žmonėm ap
skritai.

Žinomiausi negrai vadai 
darbo unijų, bažnyčių, bro
liškų ir apšvietinių organi
zacijų tuom pareiškimu mu
ša kartu Hitlerio imperializ
mą ir Anglijos - Roosevelto 
imperialistus, ir parodo, jog 
vieni ir kiti yra priešai de
mokratinių žmonijos lais
vių, o ypač priešai negrų 
tautos.

Tie negrų veikėjai nuro
do, kaip Amerikos valdovai 
niekina, žemina ir skriau
džia negrus net armijoj, lai
vyne ir karinėse pramonėse, 
nors rooseveltiniai politikie
riai deklamuoja apie reika
lą visų šalies žmonių vieny
bės dėlei “apsigynimo.”

Negrai nepriimami į or
laivių ir įvairias kitas pra
mones; negrai armijoj ir 
laivyne atskiriami nuo bal
tųjų ir skriaudžiami. Iš neg
rų reikalaujama, kad jie ly
giai, gal dar pirmiau mirtų 
kare, bet ir jiem mirti ski
riama blogiausios sąlygos. O 
negrų yra 13 milionų Jung
tinėse Valstijose, dešimta
dalis visų gyventojų.

Šimtai Tūkstančių 
Laiškų prieš Kon

vojus Anglijai

Anglai Nuskandino 
Vokiečių Karo Lai

vą "Bismarcką"
I

Anglų Orlaivių Torpedos Kirto Pirmąjį Pavo 
jingą Smūgį Tam Nazių Karo Laivui
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London, geg. 27. — Rom
biniai anglų orlaiviai įnirtu
siai, atkakliausiai vijosi ir 
bombardavo vokiečių karo 
laivą “Bismarcką,” iki jį 
apšlubino. Paskui naujieji 
anglų karo laivai “George 
V”, “Prince of Wales” ka- 
nuolių šūviais penkiolikos 
colių storio nugramzdino 
“Bismarcką.” Tapo sužeis
tas “Prince of Wales.” Tie
du anglų karo laivai yra to
kio dydžio, kaip buvo “Bis
marck.”

Anglai išgelbėjo daugelį 
“Bismarcko” jūreivių nušo
kusių į jūrą laivui beskęs
tant. Bet tuzinai “Bis
marcko” jūreivių vis tiek 
žuvo.

“Bismarck” neturėjo gel
bėjimosi valčių.

Anglijos laivynas jaučiasi 
atkeršijęs vokiečiams, ku
rių “Bismarck” pirmiau su
naikino didžiausią anglų ka
ro laivą “Hoodą,” nuskan
dindamas tūkstantį 
šimtus anglų jūreivių.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Charles 
W. Tobey per mėnesį gavo 
10 tūkstančių laiškų ir te
legramų kas liečia Roose- 
velto politiką, ir 90 iš kiek
vieno šimto tų laiškų ir te
legramų reikalauja neduot 
Anglijai Amerikos konvojų, 
nelydėt kariniais Amerikos 
laivais prekinius laivus su 
karo kroviniais į Angliją.

Demokratas senat. Bur
ton K. Wheeler, karo prie
šininkas, per kelis mėne
sius gavo 150 tūkstančių 
laiškų ir telegramų, ir 95 
iš kiekvieno šimto tų laiškų 
ir telegramų protestuoja 
prieš prezidento Roosevelto

tris

ROOSEVELTO KARINIS 
“ŽEMLAPIS”

Washington, ' geg. 27. — 
Prezidento Roosevelto sek
retorius Early pranešė, jog 
prezidentas savo radio kal
boj šį vakarą išdėstys, kaip 
Amerika- turi visais gali
mais būdais remt Anglijos 
karą prieš Vokietiją. Iš 
Roosevelto kalbos bus žino
ma tolesnė jo karinė politi
ka. \ z

iv%

veiksmus, veliančius šią šalį 
į karą; ypač jie protestuoja 
prieš sumanymus reikalau
jančius konvojuot — lydėt 
kariniais Amerikos laivais 
prekinius laivus su karo 
reikmenimis į Angliją.

Net karščiausi rėmėjai 
karinių Roosevelto planų 
tarp kongresmanų ir sena
torių sako, jog daugiau kaip 
pusė jų gaunamų laiškų rei
kalauja balsuot prieš kon
vojus ir prieš kitus prezi
dento kariškus pasinešimus.

Suprantama, jog pats 
prezidentas gaifna kuo dau
giausia tokių protestų; bet 
jis tatai slepia nuo Ameri
kos žmonių.

' London, geg. 27. — Ang
lai praneša:

Anglų orlaiviai užklupo 
vokiečių karo laivą “Bis
marcką” šiaurinėje dalyje 
Atlanto Vandenyno ir pavo
jingai sužeidė jį oro torpe
domis; paskui anglų karo 
laivai šoviniais iš* kanuolių 
pribaigė “Bismarcką,” pa
siųsdami jį dugnan.

Kitas anglų pranešimas 
teigia, kad “Bismarck” nu
skandintas vien orlaivių 
torpedomis.

Tas vokiečių karo laivas, 
35 tūkstančių tonų, praeitą 
šeštadienį nuskandino di
džiausią Anglijos karo lai
vą “Hood,” 42,100 tonų, bet 
mūšyje buvo ir pats sužeis
tas. Po to, anglų karo lai
vai ir orlaiviai vaikėsi “Bis
marcką” per tris dienas; ir 
vakar pranešimas iš Londo
no teigė, kad “Bismarck,” i 
tur būt, pabėgo į prieglobą. 
kokios nors prieplaukos 
Norvegijoj.

buvo ir kitų Vokietijos kari
nių laivų su “Bismarcku.” 
Bet kai jis buvo sužeistas ir 
negalėjo taip greitai plauk
ti, tai kiti vokiečių kariniai 
laivai pabėgo, palikdami 
“Bismarcką” vieną.

Naujas Jaunuolių 
Draftas Liepos 1 d.
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas įsakė regis
truotis kariuomenės tarny
bai liepos (July) 1 d. visiem 
jaunuoliam, kuriem. sukaks 
21 metai amžiaus po pirmo
jo drafto, buvusio pernai 
spalių 16 d.

Skaičiuojama, kad turės 
užsiregistruot karinei tar-’ 
nybai 1,250,000 iki 1,300,000 
jaunuolių.
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Išlaisvint Browderi! 
Šaukia N. Yorko Darbi

ninkų Susivienijimas 
New York. — Valstijinis 

suvažiavimas D arbininkų 
Susi vienijimo vienbalsiai

Browderio įkalinimas tai 
yra “viena iš daugelio ata-

Daugiau Angly Kariuo
menės į Salą Kretą 

Prieš Vokiečius
Anglai Teigia:

London, geg. 27. — Ang
lai užginčija priešų praneši
mus, kad Anglijos karo lai- pareikalavo išlaisvint poli- 
vai pabėgę iš graikų salos tinį kalinį Earlą Browderį, 
Kretos vandenų. Sako, kad'generalį sekretorių Ameri- 
anglų laivai dabar atgabeno kos Komunistų Partijos, 
daugiau savo kariuomenės 
į tą salą prieš vokiečius.

Anglų komanda atšaukia kų, kurias Roosevelto val- 
pirmesnius savo spėjimus, džia daro prieš pilietines a- 
kad vokiečiai, turbūt, lai-jmerikiečių teises ir laisves, 
vais įgabenę kiek tankų į begrūsdama šią šalį į impe- 
Kretą.

Anglų kariniai laivai vis 
užkerta nazių karių įveži
mą vandeniu į Kretą. Nei 
vienas vokietys dar neįplau
kė laivu į tą salą, kaip sako 
anglų komanda.

Vokiečiai ir italai nu
skandino tik du1 Anglijos 
šarvuotlaivius ir keturis 
naikintuvus ties Kreta, o ne 
vienuoliką Anglijos šarvuot
laivių ir ne daugį mažesnių 
Anglijos karinių laivų, kaip 
kad skelbė vokiečiai ir ita
lai.

rialistinį karą,” sako Darbi
ninkų Susivienijimo priimta 
rezoliucija.

ORLAIVIŲ GALYBĖ PRIEŠ 
KARO LAIVUS

London, geg. 27. — Ang
lijos karo laivyno ministeris 
Alexander pripažino orlai
vių galybę prieš karinius 
laivus, atžymėdamas, jog 
vokiečių orlaiviai nuskandi
no du anglų šarvuotlaivius 
ir keturis naikintuvus arti 
graikų salos Kretos.

ORAS: — Šiandien oras 
apsiniaukęs;, gali būt lie
taus.

Cairo. — Anglai vis ne
praleidžia jokių vokiečių 
laivų į salą Kretą.

Berlin, geg. 27. — Vokie
čių komanda sakė, kad 
“Bismarcką” užpuolė' daug 
didesnės priešų laivyno jė
gos.

“Bismarck” šeštadienį ne 
tik nuskandino galingiausią 
Anglijos karo laivą “Hood,” 
bet sužeidė ir kitą anglų ka
ro laiva.

Berlin, geg. 27. — Vokie
čių vyriausybė pareiškė, 
“turbūt, tiesa, kad anglai 
nuskandino ‘Bismarcką’.”

London, geg. 27. — Ang
lai skelbia, kad tai orlaiviai 
nuo jų lėktuvlaivio “Ark 
Royal” orinėmis torpedomis 
sunaikino “Bismarcką.”

Pereitą šeštadienį, laike 
mūšio tarp anglų karo lai
vų ir vokiečių “Bismarcko,”

DAR PUSKETVIRTO BILIO- 
NO DOLERIŲ AMERI

KOS ORLAIVIAM

Washington, geg. 27. — 
Prez. Rooseveltas pareikala
vo, kad kongresas paskirtų 
pusketvirto biliono dolerių 
kariniams orlaiviams. Mato 
orlaivių galybę prieš karo 
laivus; žino, jog Anglijos 
gauti iš Amerikos orlaiviai 
pirma taip sužeidė naujau
sią, stipriausią Vokietijos 
karo laivą “Bismarcką,” 
kad paskui anglų karo lai
vai galėjo pasivyt ir nu- 
skandint jį.

“NENUSKANDINAMAS,” 
BET NUSKANDINTAS

Marcantonio Radio f 
Kalba Prieš Karą.
Washington. — šį penk

tadienį 7 vai. vakare kong- 
resmanas Vito Marcantonio 
kalbės per radio ir atsakys 
j paskutinę karan kurstan
čią Roosevelto kalbą.

Kai Rooseveltas kalbės 
per radio, tuo pačiu laiku į- 
vyks nepaprastas susirinki
mas Amerikiečių Taikos 
Mobilizacijos, kad galėtų 
tuojau duot tinkamą atsa
kymą į prezidento pareiški
mus.

Wm. Green Pasmerkia 
Mašinistų Streiką

Washington, geg. 27. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas Wm. Green 
viešai pasmerkė streiką 1,- 
200 federacinių ir 500 CIO 
mašinistų prieš laivastatyk- 
las San Franciscoj ir apy
linkėj. Prez. Rooseveltas ra
gina Greeną visiškai sustab
dyt streikus “apsigynimo” 
darbuose.

VOKIEČIAI ATMETĖ ANG
LUS ATGAL EGIPTE

London, geg. 27. — Ang
elų komanda pripažįsta, jog 
vokiečiai ir italai atmetė 
anglus kelias mylias toliau 
atgal į rytus nuo Solumo, 
Egipte.

London, geg. 27. — Ang
lai didžiuojasi, kad jų ame
rikiniai orlaiviai labai padė
jo jų karo laivam nu skan
dint vokiečių karo laiva 
“Bismarcką,” 
vadino “nenuskandinamu.”

Schmeling Kretoje
Berlin. — Max Schme

ling, buvęs pasaulinis kumš
tynių čampionas, vienas iš 
pirmųjų nusileido parašiu
tu iš orlaivio į graikų salą 
Kretą kovai prieš anglus.

Cairo. — Anglai teigia, 
kurį naziai jog Iraqo karo fronte nieko 

naujo.
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Hullo “Teisingas Pasidalinimas”
Amerikos valstybės sekretorius Hull 

tarpe kitų savo pasiūlymų sakė, kad po 
šio karo turės būti “teisingas rinkų ir ža- 
liadaikčių paskirstymas.” Kas tų “teisin
gą” paskirstymą padarys? Ar Jungtinių 
Valstijų imperialistai nusileis Anglijos 
imperialistams, kurių tarpe net ir dabar 
eina kova Pietų Amerikoj ir kitur? Ar 
Vokietijos, Italijos arba Japonijos impe
rialistai atsisakys nuo savo vilko apeti
tų? Aišku, kad ne! Imperialistų tarpe 
nebuvo ir negali būti “teisingo” pasidali
nimo nei rinkomis, nei žaliadaikčiais. Po
nui Hull tas reikalinga kelti dabar, kaip 
savo laiku Wilsonui buvo reikalingi 14-ka 
punktų, bet kai tik Vokietijos imperializ
mas buvo nugalėtas, tai Wilsonas “už
miršo” tuos 14-ką punktų.

Kol bus kapitalizmas, kol pasaulyj bus 
imperialistai valdytojai, tol nebus jokio 
“teisingo” pasidalinimo. Užtenka prisi
minti tą, kad po pereito karo Lenkijos 
ponai atgavo savo nepriklausomybę, ar 
jiems užteko Lenkijos? Nieko panagaus! 
Jie puolė Lietuvą, Vakarų Baltrusiją, 
Ukrainą, Čechoslovakiją, pasiglemžė ir 
Vokietijos tam tikrus plotus. Jų akimis 
žiūrint tai buvo “teisinga.” Ir vardan tos 
“teisybės” jie puolė net Kijevą ir gatavi 
buvo pasiimti Maskvą. Ir dabar Lenkijos 
ponai, sėdėdami ant kampo Anglijoj, vis 
dar mąsto apie “didelę Lenkiją.” Vokieti
jos imperialistai nori būti svieto valdo
nais ir net savo sėbrus Italijos ir Japo
nijos imperialistus nuskusti. Tie iš savo 
pusės nori, kad Italija ir Japonija valdy
tų svietą. Tarpe -Anglijos ir Wall Stryto 
imperializmo “vienybė” yra tik ant tiek, 
ant kiek jiems pavojingas vokiškas, ja
poniškas ir itališkas imperializmas. Prez. 
Roosevelto administracija, gelbėdama 
Anglijos imperializmui, tuo pačiu kartu 
stengiasi kuo daugiau “išgelbėti” Angli
jos salų-kolonijų ne vien nuo Hitlerio, bet 
ir nuo Anglijos imperializmo. Anglijos 
imperializmas veda karą vardan “teisin
go pasidalinimo,” tada, kada jis visame 
sviete yra pavergęs tautas. Prie imperia
lizmo negali būti jokio “teisingo” pasida
linimo nei žaliadaikčiais, nei sritimis. 
Bus teisingas pasidalinimas tik tada, ka
da pasaulį valdys patys darbo žmonės.

Bedarbiai ir WPA Reikalai
Roosevelto administracija nesigaili pi

nigų karo reikalams ir Anglijai, bet ji vi- 
, šokiais būdais mažina WPA lėšas. Vė- 
* lesnis Roosevelto pasiūlymas buvo suma
žinti WPA lėšas dar ant $115,000,000. 
Užtenka prisiminti tą, kad 1939 metais, 
kada šalyj buvo ’10,729,000 bedarbių, 
WPA reikalams buvo paskirta $2,539,- 
805,000; gi dabar, pagal CIO apskaitliavi- 

I mus, yra 9,000,000 bedarbių, vadinasi jų 
skaičius nedaug sumažėjęs, o prezidentas 
siūlo WPA darbams tik $886,000,000, tai 
yra net tris kartus mažiau, negu pirma 
buvo skiriama.

Gi kiekvienas bedarbis ir jo šeimos na
rys žino, kad mažinimas WPA lėšų, tai 
atėmimas jam duonos ir drabužių, tai 
pastatymas jo į blogesnes gyvenimo są
lygas, tai pasimojimas prieš Amerikos 
visuomenę, tai kenkimas visuomenės 
sveikatai ir abelniems reikalams.

Belgijoj Streikuoja 125,000
Pas mus turčiai prieš kiekvieną strei

ką šaukia, rėkia, streikierius kaltina ir 
“Hitlerio agentais” vadina. Bet darbo 
žmonės supranta, kad kiekvieną jų rei
kalavimą turčiai pasitiks keiksmais ir 
buožėmis.

Tas pats yra Vokietijoj ir jos paverg
tuose kraštuose. Ten streikierius puola ir 
“Anglijos agentais” šaukia. Vienok, ko
vos nesiliauna. Pagal pranešimą iš Base- 
lio, tai vien Belgijoj, š. m. gegužės 20 
dieną, jau streikavo 125,000 plieno ir 
tekstilės darbininkų.

Dar Kartą Pasmerkė Melagius
Diena iš dienos turčių spauda prasi

mano “naujų” melų apie Sovietų Sąjun
gą. Neseniai Suomijoj sėdį turčių repor
teriai paskelbė būk Sovietai išnuomuoją 
Vokietijai Ukrainą. “Pravda” tuos melus 
paskelbė kvailiausiais, provokaciniais ir 
nachališkais.

Tai ne pirmas ir ne paskutinis turčių 
melas. Amerikoj komercinė spauda tuos 
melus su dideliu apetitu persispausdina.

Anglai Šaudo Indusus
Iš Bombay, Indijos, praneša, kad anglų' 

policija šaudė į indusus ir mahometonus. 
9 asmenius nušovė ant vietos ir 75 sužei
dė. Sako, kad tarpe indusų ir mahometo
nų “kilusios riaušės.” Kaip ten buvo, tai 
sunku pasakyti, bet faktas yra, kad ang
lai, kurie sakosi kariauną už “demokra
tiją,” ir vėl šaudė į to krašto gyventojus.

Jeigu tai būtų įvykis Sovietų Sąjungoj, 
ko negali būti, tai turčių spauda būtų 
pakėlusi didelį skandalą, bet kada taip 
vyksta Anglijos “demokratinėj” Indijoj, 
tai ta žinia komercinėje spaudoje užėmė 
tik vieną colį vietos.

Antisemitizmas Kanadoje
Kanadiečių “Liaudies Balse” skaitome:
“Tenka pastebėti, kad žydų dvasiškiai 

— rabinai, kaip ir kiti žydų visuomeni
ninkai, pakartotinai nusiskundžia antise
mitizmo Kanadoje augimu. Atrodytų 
keista. Kanada juk kariauja prieš naziz- 
mą, kuris žydų neapykantą pavertė savo 
politika. Tačiau yra faktas, kad antise
mitizmas sparčiai auga.

“Antisemitizmas yra keliamas dauge
liu būdų. Vieni leidžia gandus, kad žydai 
valdo bankus ir industrijas. Kiti sklei
džia gandus, kad žydai neina į kariuome
nę. Treti vėl ką nors panašaus. Vienu žo
džiu sakant, agitacija prieš žydus auga įr 
auga. Sykiu, žinoma, auga ir neapykanta.

“Jeigu ta agitacija atitiktų tikrenybei, 
tai ne ką padarytum. Tiesos nepaslėpsi. 
Bet antisemitizmas yra skleidžiamas ne
prisilaikant teisybės. Jį skleidžia daugu
moje atsitikimų sąmoningai tie, kurie no
ri nukreipti visuomenės atydą į ką nors, 
kad ji negalėtų matyti tikrųjų kaltinin
kų. Prie jų, žinoma, prisideda ir suklai
dintieji.
4“Kalbant apie bankus ir industrijas, 

galima pasakyti, kad didžiųjų kapitalis
tų ir bankierių tarpe yr’a visokių, visų 
tautybių. Anglai veikiausiai užima pirmą 
vietą, nes jie yra senesni gyventojai ir jų 
yra daugiau. Atsižvelgiant į gyventojų 
skaičių tautybėmis, tai veik visos tauty
bės yra atstovaujamos veik vienodai, 
kaip bankierių ir industrialist . tarpe, 
taip ir mažesniame biznyje. Išimtys la
bai mažos. Kurie gyvena emigrantų dis- 
triktuose, tie, aišku, dažniau sutinka su 
žydais. Bet yra daug miestų, kur žydų 
visai nėra. Yra tokių miestų, kur žydai 
negali laikyti'jokio biznio.

“Antisemitizmas Kanadoje yra niekas 
kitas, kaip tik išnaudotojų agentų dar
bas. Jų tikslas nustatyti vieną gyventojų 
dalį prieš kitą, kad padalinus būtų leng
viau valdyti. Šiuo laiku Kanadoj veik pa
našiai yra daroma ir su ateiviais. Neku
rtose dirbtuvėse yra reikalaujama, kad 
darbininko tėvai ‘būtų gimę Kanadoj, 
nors faktai kalba; kad politikos atžvil
giu tas jokios svarbos neturi.”

Anglijoj, kuri kariauja “už demokrati
ją,” anti-semitizmas kelia savo galvą. Jis 
ypačiai veikia Lenkijos pabėgėlių “val
džioj,” kurią Churchillo vyriausybė glo
boja. Kanadoj, kurios valdovai Verčia 
liaudį aukotis kovojančiai “už demokrati
ją” Anglijai, antisemitizma§ plečiasi. 
Jungtinėse Valstijose, kurias Roosevelto 
vyriausybė traukia į karą “už demokra
tiją,” antisemitizmas veikia. Čia ne tik 
veikia antisemitizmas, bet virš 12-ka mi- 
lionų negrų yra segreguojami, atskirti 
nuo baltų; čia prieš ateivius varoma 
kampanija, jie puolami; čia ne bile kas 
gali gauti darbo t. v. apsigynimo pramo
nėse. Kitais žodžiais, tose šalyse, kurių 
imperialistai kariauja arba bando įtrauk
ti į karą savo kraštus “už demokratiją 
pasauly,” demokratija yra smaugiama.

Mūsų Pareiga Ginti Mokytojų
Teises

New Yorko valstijos seimelis turi paskyręs komitetą j ieškojimui “raudonųjų” tarp 
New Yorko miesto mokytojų ir persekiojimui ftiokytojų kovingos unijos, šis komite
tas vadinamas “Rapp-Coudert Committee.” žymus dramaturgas - rašytojas Albert 
Maltz griežčiausia pasmerkia visą šio raganų gaudymo komiteto veiklą. Jis sako:

Kas liečia mane, tai at-0------------------------------------------------------------------------
priklausias mūsų ameriki
niam gyvenime šiandien da
lykas, vienas iš bjauriausių 
dalykų sociakai ir morali
niai, yra linkimas prie ofi- 
cialinės aklos neapykantos 
(bigotrijos). Mūsų pasaulis 
ir tas mūsų visuomenės ly
gis, ant kurio mes gyvena
me, gimdo bigotus (neapy
kantos suėstus žmones) taip 
pat, kaip ir geros valios 
žmones. Pavojus žmonėms 
pasidaro tada, kada tiems 
bigotams būna suteikiamas 
oficialis užgyrimas, kuomet 
duodama valdiškų pinigų ir 
susisiekimo keliai jų veiki
mui. Turėtų būti kiekvie
nam aišku, kad aš čia kalbu 
apie Rapp-Coudert Komite
tą, tą įkūnytoją kvailybės ir 
viduramžystės, kurį kitaip 
galima p a vadinti Yahoos 
Komitetu Prieš Laisvą Mo
kymą.

Tačiau kalbėti apie Rapp- ipritarimą 
Coudert Komitetą, tik kaipo 
neapykantos reiškėją, būtų 
per daug paviršutinis daly
kas. Tas organizuotas per
sekiojimas (kuris pareina iš 
vienos dalies pačių mokyto
jų judėjimo ir iš lauko pu
sės), tie šmeižtai, tas iškrai
pymas tiesos, kas šiandien 
apibudina užpuolimus ’ ant 
New Yorko miesto organi
zuotų mokytojų, man reiš
kia tik vieną dalyką,būtent: 
kad mokytojai yra organi
zuoti ir kad jie yra organi
zuoti teisingai ir getai. Kas 
liečia mane, tai tiesa prasi
deda ir baigiasi su sekamu: 
Jeigu New Yorko miesto 
mokytojai būtų neorgani
zuoti, tai jų niekas neužpul- 
dinėtų, nepersekiotų. Jeigu 
jie būtų organizuoti, bet jei
gu jų organizacija būtų nie
kam tikus, klaidinga, arba 
jeigu jų organizacija griež
tai nekovotų už demokrati
ją Amerikos gyvenime, arba 
jeigu jų organizacija būtų 
padaras tokių Amerikos vi
suomenės žmonių, kuriems 
tikroji demokratija visuo
met buvo ir yra pasibaisėji
mo dalykas,—tokiam atsiti
kime mokytojai taipgi nebū
tų persekiojami.

Kaipo pilietis, aš žinau 
sekamą: kad tie, kurie šian
dien yra vyriausiais užpuo
likais ant Mokytojų Unijos 
Lokalo 5 ir Lokalo 537, yra 
tie patys žmonės, kurie vi
suomet bandė uždėti plieni
nę kurką ant Amerikos žmo
nių demokratiškų siekimų. 
O jų “šeimos medžias” yra 
taip jau dvokiantis, kaip ir 
senas. Roger Williams turė
jo su jais kovoti ankstybai
siais Amerikąs g y v enimo 
laikais ir Jeffersono palan
gėje jie dainavo jam pra
keiksmą. Fredrick Douglass, 
Lincoinas ir John Brown

šus ir kad dėl jų reikėjo pa
rašyti “Raistą”. Jie yra pa
razitai visuose laikuose, ku
rie dainuoja tas pačias me
lodijas tik kitais žodžiais, 
kurie vakar palaikė vergiją, 
o šiandien išmeta žmones 
iš stubų ir nuo ūkių. Jie 
yra tos piktosios spėkos mū
sų amerikinėje visuomenėje, 
kurias kiekvienas socialiniai 
sąmoningas rašytojas su pa
sipiktinimu aprašinėjo pas
kutiniais keturi asdešimts 
metų.

Tuo būdu, kaipo pilietis ir 
rašytojas... ir taipgi kaipo 
žmogus, kuris nemano, jog 
tik vokiškoje dirvoje gali 
veistis fašizmas... aš džiau
giuosi man suteikta proga 
pasmerkti be jokios išimties 
viską, ką tik Rapp-Cou- 
dert Komitetas atstovauja. 
Aš reiškiu savo užuojautą ir 
pagarbą ir savo pilniausį 

suspenduotiems 
(atleistiems iš darbo) mo
kytojams. Aš išreiškiu savo 
nuoširdžiausį pritarimą Mo
kytojų Unijos griežtam ir 
aiškiam atsisakymui pasi
duoti mūsų pačių ameriko
niškų penktakolumnistų ir 
mūsų pačių didžiai gerbia
mų inkvizitorių šmeižtams.

Pagaliau, aš noriu pasa
kyti sekamą: Aš neabejoju, 
kad istorija daug ką rašys 
apie įvykius mokslo pasau
lyje pereitais metais. Aš ne
abejoju, kas bus pasmerkti 
ir kas bus pagirti. Aš nea
bejoju, jog bus rašoma, kad 
1940 ir 1941 metais reakci
jos atakose

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
(Praneša Šaipoko Presos 

Agentūra)
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viškosios Komedijos” frag
mentu ...

Tuo svarbiu reikalu Soc-
Sklok-Faš pareigūnai laiko 
savo konciliumus.

Čikaga. — Morrison vieš-

Vašingtonas. — Eleanora 
Rūzveltienė jokiu būdu ne
gali atsiminti, kad jos vyras 
laike rinkimų kampanijos 
yra prižadėjęs piliečiams 
nei velti šią šalį į karą ir ne
siųsti vyrus “over there.”

Kaunas. — Lietuvoje pri
trūko šluotų, bešluojant lau
kan smetoninį brudą.

Berlynas. — Nazių fiur- 
jeris pasiuntė Anglijos fiur- 
jeriui čiurčylai sekamą tele
gramą: “KISS M Y HESS.”

Bostonas. — Maikio Tė
vas vis dar tebemano, kad 
jis yra mokinčiausiu žmogu
mi pasaulyje.

Brūklynas. — Kai kurie 
ura-patrijotiškai nusiteikę 
lietuviški kliaučiai pasiryžę 
pasitenkinti dviese vienos 
silkės uodega iki Lietuvoje 
bus grąžinta tokia demokra
tija, prie kurios būt patik
rinta laisvė ir teisės pilie
čiams gyventi (žiemą ir va
sarą) Šančių kalnų antšlai- 
tėje stūksančiam forte, ku
rį kadaise “Lietuvos Aido”

būtyje Soc-Sklok-Faš sutvė
rė ALT, kuri su didžiausiu . 
pasitenkinimu gnaibys Lie
tuvą.

Brūklynas (suvėluota). — 
LSS 19 kp. turėjo savo na
rių ir visų jos simpatikų 
šaunų bankietą, kuriame 
dalyvavo apie 50 publikos. 
Bankiete tikėtasi turėti gar
bės svečiais didį pasaulio 
politikos žinovą drg. J. Ja- 
nuškį iš Paryžiaus ir Di
džiosios Baltųjų Brolijos 
illuminati narį F. J. Bago- 
čių iš Boston, Mass.

Garbės svečių laukta — 
nesulaukta.

Bankietas skaitomas la
bai skaitlingu ir visapusiai 
nusisekusiu.

Oras
Brūklyne — užpaškudy- 

tas silkėmis, fašistiniu rau- 
|gu ir agitacija už karą.

Londone — dangus tam
siai apsiniaukęs ir perkūnas 
trankosi visomis pusėmis.

Berlyne — oras veik toks 
pat, kaip ir Londone. Per 
parako užpaškudytą orą, 
gyve to j ai visai jau negali 
suuost dešrų su kopūstais 
kvapo.

Kretoje — baisi audra ir 
iš aukštybių lyja žmonėmis!

Tokio — vis labiau smar- 
kėja vėjai iš Kinijos pusės 
ii’ Šogūnui supūtė galvos so
pėjimą.

Fra nei joj — žmonių 
kraujas taip užteršė orą, 
kad duonos ir vyno kvapo 
nė šnipšt!

Kinijoj — labai miglota 
ir vis tebekrinta kraujo kri
tuliai.

Sovietų Sąjungoje — oras 
ramus ir saulėtas.

— šaipokas.
(užpuolime) bendradarbis Stasys Min

ant Amerikos darbo unijų gaila pavadino Dantės “Die-
judėjimo specialiai buvo pa
rinkta Mokytojų Unija, kai
po pirmiausia demokratinė 
tvirtovė, kuri turi būti re
akcijos paimta. Aš nebe j o- 
joju, kad bus rašoma, kad 
mokytojai parodė susiprati
mą ir drąsą gindami ne tik 
save ir savo organizaciją, 
bet visus tuos, kurie stovi už 
teisę organizuoti darbo uni
jas, už teisę turėti laisvą 
mokymo sistemą, už teisę 
laisvai protauti, laisvai kal
bėti ir laisvai politiniai veik
ti—kitaip tariant, už teisę 
būti susipratusiu žmogum.

Bet štai ko • dar šiandien 
negalima tikrai žinoti, bū
tent: ar laisvo mokslo ir lai
svo protavimo šalininkai 
susibūrė laiku; ar pakanka
mai Amerikos žmonės laiku 
permatė, ką reiškia šitas už
puolimas ąnt New Yorko 
miesto mokytojų; ar jie ir
gi su griežčiausiu pasiryži
mu kovojo už apgynimą tai, 
kas yra brangiausiu ameri
kinio gyvenimo turtu ir kas 
nebuvo pasiekta nepaisymu 
ir. ko neišgelbės tie, kurie 
nieko nemato.

*

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Salisbury Square House arba spaudos būstines 
sparnas, Londone, po to, kai vokiečių bomba “at
liko savo darba.” A-

Klausimai ir Atsakymai
juos pažinojo. Yra šiandien 
ir visuomet yra buvę origi
nališki, gryno kraujo Penk
tosios Kolonos žmonės kiek
vienoje Amerikos gyvenimo 
kartoje. Jūs žinote ir aš ži
nau, kad šitie sutvėrimai
yra gerai žinomi samdytojai 
šnipų, .streiklaužių, provo
katorių, apgavystės ir ko
rupcijos. Ir jūs žinote ir aš 
žinau, kad tie, kuriuos jie 
persekiodavo, yra istorijos 
gerbiami žmonės.

Kaipo rašytojas, aš taip-, 
gi žinau, kad tie patys žino
nes sutveria didesnius niek-

Trumpai, aš sakau, “Sta
tykite Mokytojų Gynimo 
Fondą”, taip, kaip kad jūs 
statytumėte tvirtovę apsi
gynimui nuo užsienio spė
kų. Jeigu mes dabar nepai
sysime, jeigu mes dabar bū-

Pilietystč ir Ilga Laika Išbuvę 
Ateiviai

Klausimas:
Atvykau čion 1911 m. Ap

sigyvenau, apsivedžiau ir su 
šeima labai gražiai šiandien 
gyvename. Aš niekad nepra
šiau Amerikos pilietystės. Bet

lies dalyse natūralizacijos 
teismai atsako pilietybę atei
viams, kurie čionais gyvenę il
gą laiką, ir per tą laiką nie
kad neprašė pilietybės. Indi
vidual iški teisdariai laiko, jog 
toki ateiviai neturi pritrauki
mo prie Amerikos konstituci-

sime užsimerkę, tai mums 
patiems prisieis karčiai už
mokėti. ši šalis yra mūsų 
šalis. Palaikykime ją tokia, 
idant apsimokėtų gyventi 
joje. Tik mes tai galime pa
daryti. Rapp-Coudert Komi
tetas niekados nenorėjo to
kios šalies.

Albert Maltz.

dabar su visokiom neaiškiom 
aplinkybėm aš noriu tapti 
Amerikos piliečiu. Mano drau
gai man sako, jog riekime fe- 
deraliai teismai atsako pilie
tybę tokiems ateiviams, kurie 
čionais ilgą laiką pagyvenę. 
Ar teisybė?
Atsakymaš:

jos ir todėl gi iš jų nebus geri 
piliečiai. Bet taip įvyko tik 
keliose vietose. Tas vistiek pa
rodo, jog nereik per ilgai 
laukti su pilietybe. Patariame 
tamstai tuoj paduoti “Decla
ration of Intention.” Į du me
tu galėsi paduoti natūralizaci
jos peticiją.

Teisybė, jog nekuriose ša- F. L.I. S.
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Trečias puslapis

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

rečiadien., Gegužės 28, 1941

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

Nebūtų teisinga sakyti, kad 
visos amerikietės motinos nori 
taikos. Yra ponių, kurios, kaip 
ir jų vyrai, turi iš karo laimėti 
miniomis dolerių, o pralaimėti 
neturi ko, kadangi jų sūne
liam nereikėtų būti pavojin
gose karo ugnyse. Jų sūnums 
susiranda “svarbių pareigų” 
užfrončiuose, ^augiose slėptu
vėse. O kad ir prisieitų nusi
leisti, kad ir “priešo” sode, 
kaip kad pasitaikė Vokietijos 
No. 3 naziui Hess’ui, juk irgi

to. am painisava

Mrs. Julia Church Kolar
Kas kita, betgi, darbinin

kėms motinoms, kurių sūnu
mis, jei bus siunčiami konvo
jai, bus ir Atlantikas grįstas.

yn

nau pereitą karą; ypatingai 
tragiška yra tas, kad aš ma
čiau karą iš metų į metus nuo 
tada iki šiol. Mums reikia pro
testuoti prieš šį karą. O pro
testui būdas yra per Ameriki
nę Taikos Mobilizaciją, stip
riausią 'jėgą Amerikoj prieš šį 
karą. Jeigu administracija bū
tų klausiusi, ką liaudis sako, 
ši būtų buvus smagesnė Mo
tinos Diena.

Skaitant motinų mintis apie 
šį karą, man prisimena vienas 
labiausiai įspūdingas armijon 
draftuoto jaunuolio išsireiški
mas :

“Labiausiai trokštančiais 
Amerikai taikos yra jau esan
tieji armijoj jauni vyrai.

Tų žodžių autorius, katali
kų tikybą iki raidės prakti- 
kuojančioj šeimoj išauklėtas, 
patsai pavyzdingo pasivedimo 
jaunuolis, tolimesniame pasi
kalbėjime pareiškė, kad armi
joj mažai rastųsi tokių, kurie 
liuosnoriai nestotų Amerikos 
ginti, jeigu jai būtų tikras, 
valdininkų su Wall Strytu sau
valiavimu neužtrauktas pavo
jus. Bet, jis dadėjo, keltis per 
vandenynus jieškoti “svetimų 
dievų”, padėti vieniems riog- 
lintis ant sprandų kitiems,

ir Europos ir kitų kontinentų ’auni Amerikos žmonės netu-
laukai nukloti. Jos, tarsi susi
tarusios, priešingos šiam 1 
rui, kadangi jis yra imperialis-1 
tinis—grobimo, vergimo ka-1

Ii- jeigu jos vieną gražią 
Ameri- 
abelnai 
ir pa- 
konvo- 
nei ka
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Ispanijos lojalistų vaikučiai. Jų tėvai žuvo didvyringoj kovoj. Mažamečiai paruo
šiami kelionei į Pietų Ameriką, pastovia m gyvenimui.

Ispanijos Karo Pabėgėlių Šeimos
&

ri mažiausio noro. Nei jie dėl- 
ųa_ to nori mirti, nei kitų žudyti.

ras. 
dieną susitars, jeigu 
kos darbo unijos ir 
darbo liaudis susitars 
dės, Amerika nesiųs 
jų į svetimus vandenis
l iuomenės į svetimas žemes.

Amerikinės Taikos Mobili
zacijos korespondentas ap
klausinėj© daugelį moterų 
New Yorke, Motinos Dienos 
proga, štai trejeto iš jų atsa
kymai, atatinką išsireiškimams 
ir pažvalgoms minių kitų to
kių pat moterų, kurių dėl sto
kos vietos bei kitų priežasčių 
negalima visų suminėti ar pa
veikslus įtalpinti.

P::

Meksikos tropiškiausiame 
krašte, Chiapas valstijoj, ap
sigyveno Maria Gomez su vy
ru ir dviem jaunais vaikučiais. 
Jie buvo viena iš tų 300 Is
panijos pabėgėlių, kurie atvy
ko vargingą ir pavojingą ke
lionę laivu Cuba pereitą ru
denį. Jie apsistojo ant ploto 
neišdirbtos žemės, bandydami 
atbudavoti karo ir belaisvės 
nutraukta gyvenimą.

Marijos galvą kvaršina ga
na rūpesčių. Jos Jonukui, 7 
metų, reikia vitaminų ir gy
dymo. Teresai, 10 metų, rei
kia avalynės ir suknelės. Vy
ro atžvilgiu jos rūpestis tame, 
kad jis persunkia} dirba, ka
dangi neturi reikiamų žemdir
bystei įrankių,—kaip bibliška- 
sis Adomas turėjo pradėti pa
čiu primityviškiausiu 
špatu varpyt žemę,
pačios, aišku, kabo tik 
vinėti skudurai kadaise 
sios suknelės.

Dėka Amerikos liaudies ju
dėjimui, amerikiečių palaiko
mas Ispanams Gelbėt Komite
tas, 425 Fourth Ave., N. Y., 
remiamas ir demokratiškai nu
siteikusios lietuvių visuome
nės, daug pagelbėjo ispanams 
kovos metu, Franci jos belais
vėj, o taip pat ir pervežimui 
gavusių prieglaudos teisę 
Meksikoj ir kitose Amerikos

Apgyvendintiems naujuose 
kraštuose, aišku, visokeriopa 
pagelba vis dar yra reikalin
ga — pinigais, maistu, dra
bužiais, žemės ūkio ir indus
triniais įrankiais, praktiškais 
žaislais. Juk jie turi pradėt

nuo nieko, o reikia ne tik mis
ti ir apsidengti, bet ir steigti 
mokyklos, auklėti kultūra. Au
ga naujoji gentkartė, ji turi 
būt išmokinta, kultūringa.

Komitetas renka kenuota ir 
džiovintą maistą, kaip razin- 
kas, buljono tabletėles, mėsą, 
pieną. Dantų šepetėliai, muilas 
ir kitos švaros priemonės taip
gi užima svarbią vietą. Pas
kiau visokio dydžio drabužiai 
ir, pirmoj vietoj, pinigai (kad 
įsigyti reikalingiausių sveika
tai ir darbui palaikyti bei pro
dukcijai kelti priemonių) bū
tų jiems neužmirštamomis a- 
merikiečių dovanomis.

I. R.

Darbininkės Laiškas iš

Motina ir Kūdikis
Sesutė, ateities motina ir 

motina, kuri jau augini sūne
lį ar dukrelę. Kaip vienai, taip 
kitai sesutei patariu įsigyti 
“Laisvės” num. 108, gegužės 
7 d. š. m. ir perskaityti K. 
Petrikienės trumpą straipsnelį, 
kuris užvardintas: Motinų 

i Dienai. Lyginai ant kito pus- 
I lapio tame pačiame ‘“Laisvės” 
numeryje Onytės S. yra tilpęs 
straipsnelis: Motina Gimdyto
ja. Perskaičius tuos du straip
snelius, pridėčkan paskaityk 
eilėraštį J. J. Potienės: Sūnaus 
Atsisveikinimas ‘ su Motina. 
Tada atsidėjusiai perskaityk 
šį mano straipsnelį.

Reta kuri sesutė pebėga nuo 
motinystės pareigų, nes gam
tos surėdymas įpareigojo ta
ve, sesute, eiti kilniausią, gar
bingiausią pareigą—motinys
tes! Ir niekas kitas tavo užda
vinio, per gamtą įpareigoto, 
negali pamainyti. Bet tu dau
ginai atsidėjusi pasaulyj žmo
nijos gentį aklai, neatsiklaus- 
dama savęs: Ar pajėgsi išau
ginti, išauklėti sveikai fiziniai 
ir protiniai? Ar tavo medžia
ginės jėgos leidžia, nūdienos 
aplinkumoje, suteikti dukrelei 
ir sūneliui pasiekti akademi
nio mokslo laipsnį? Ir daug 
kitų nūdienos socialio sugyve
nimo klausimų, kuriuos, sesu
te, dar prieš ženybinį gyveni
mą turėjai apsvarstyti ir aiš
kiai išrišti patenkinančiai, kad 
ženybinis gyvenimas 
sklandus ir malonus.

toją tik tada, kada motinos ar 
kūdikio gyvybė gęsta, tai tik 
pasityčiojimas iš žmogaus ne
laimės. Tai yra neatleistinas 
prasižengimas ir apsileidimas 
tautos ar valstybės pareigūnų. 
Nūdien, kada taip toli medici
nos mokslas yra padaręs pa
žangą—praleisti progą gydy
tojo patarimą, tai neatleistina 
nuodėmė.
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Mrs. Bobby Patrick
Amerikinė Taikos Mobiliza

cija ir 
žmonės 
ti kitus 
didelės
kos gyventojų norą. Tai yra 
aukščiausio laipsnio gynimas 

demokratinių

mediniu
Ant jos 

susiu- 
buvu-

Krimo Kurorto

darbuojasi tam, kad 
neturėtų žūti ar žudy- 
prieš savo norą, prieš 
didžiumos visų Ameri-

šalies ir jos 
principų.

M-te.

Binghamton, N. Y

Mrs. Nettie R. Brenner
Mrs. Nettie R. Brenner pa

reiškė: Kiekviena motina nori 
išlaikyti Ameriką nuo karo ir 
savo sūnų greta savęs. Mano 
sūnus yra aštuoniolikos metų, 
ir neužilgo valdžia bandys 
draftuoti vaikinus 18-kos me
tų amžiaus. Geriausia dova
na, kokią aš galėčiau gauti, 
būtų garantija, kad 
nūs nebus išsiųstas į 
noriu tą užtikrinti, 
buojuos kalbindama
Amerikos Taikos Mobilizaci- 
ciją.

mano su
kąrą. Aš 
tad dar- 
žmones į

Mrs. Bobby Patrick sakė: 
Ši Motinos Diena yra apgau
linga, kebli. Motinos nežino 
ar jų sūnūs bus su jomis se
kamą dieną ar jau bus kempė
se už mylių nuo namų ar gal 
net ant laivo kelyje kur nors 
į svetimą šalį. Aš manau, kad 
visos motinos turėtų būti or
ganizuotos padėti sulaikyti šį 
karą.

Iš Moterų Skyriaus 
Susirinkimo

Gegužės 2-rą dieną atsibuvo 
Moterų Skyriaus susirinkimas, 
pas drg. O. Mikolojunienę. 
Narių dalyvavo vidutiniai ir 
visos gražiai svarstė reikalus.

žymėtina tas,' kad mes ir 
vėl gavome 6 naujas nares. 
Balandžio mėnesį įstojo į Mo
terų Skyrių dd. A. Kaminskie
nė, černauskienė ir Austakie- 
mienė. O šį mėnesį—L. Mai- 
nionienė, E. Liudžienė ir G. 
Blinkevičienė. Tas parodo, kad 
mūsų Moterų Skyrius auga na
rių skaičium. Tai labai puiku.

Moterų Skyriaus komiteto 
ir įvairių komisijų raportai iš
klausyti ir priimti. Taipgi iš 
Amerikos Liaudies Taikos 
Kongreso dd. H. Žemaitytė ir 
K. Vaicekauskienė išdavė gra
žų raportą, atžymėdamos, kad 
Liaudies Taikos Kongresas 
sklandžiai tvarkė reikalus ri
šančius daug-milioninę Ameri
kos liaudį kovai už išlaikymą 
taikos ir demokratijos šioje 
šalyje. Jųjų raportas tapo pri
imtas.

Kitas taipgi buvo svarbus 
raportas tai iš L.L.D. 12 aps
kričio pusmetinės konferenci
jos. Raportavo drg. J. Nava- 
linskienė ir drg. O. Mikoloju-

Marijos šeima, tai tik 
iš daugelio tokių, 
šeimų Meksikoj ;
11,000 asmenų, 2,500 Domini
koj, 2,000 Chilėj, 5,500 Ku
boj, Ekvadoriuje ir kitose Pie
tų Amerikos šalyse.

Jungtinės Valstijos, kurios 
suleido į šią šalį gaujas, mo
narch istiškų ir fašistiškų para
zitų, visai neįsileido Ispanijos 
pabėgėlių. Desėtkų tūkstančių 
demokratijos gynėjų išvežimas 
iš Francijos tebėra visų kraš
tų darbo žmonių problema. 
Didvyriškai kovęsi už demo
kratiją, dabar yra palikti fa
šistų malonei ir karo sukurtoj 
bado padėtyje, kuri kasdien 
darosi labiau pasibaisėtina.

viena 
Panašių 

apsigyveno

Smetoniškojo režimo laikais Lietuvoje darbininkams nebu
vo jokios galimybės gydytis. O dabar, štai, Tarybų Lietuvos 
užsipelnę darbininkai net pasauliniai garsius Krimo kurortus 
pasiekia be cento lėšų. Žemiau telpąs laiškas yra Kauno dar
bininkės Paškevičiūtės, pradžioj šių metų su antra kauniečių 
darbininkų grupe buvusios pasiųstos į Krimą pasigydyti. Laiš
kas rašytas fabriko ‘‘Vilkas”

Mrs. Julia Church Kolar
stipriai pabrėžė: Aš pergyve- nienė, kad konferencija buvo

gyva, ir kad apskričio ribose 
veikimas bandomas palaikyti, 
geroje tvarkoje. Su išreikštu 
roportu sutiko ir kitos delega
tės, dd. O. Kireilienė ir O. Mi- 
kolojuniūtė. Jųjų raportas 
priimtas.

Kadangi tą patį vakarą bu
vo rodomi paveikslai iš Fran- 
cijos Revoliucijos ir didžiuma 
draugių norėjo dalyvauti, tai 
susirinkimas greitai ir užsibai
gė.

Kur sekantis susirinkimas 
Įvyks, tai Moterų Skyriaus se
kretorė praneš apie tai. Bet 
būtų gerai, kad visos Moterų 
Skyriaus narės dalyvautumėte 
tame susirinkime, nes turėsi
me daug svarbių reikalų atlik
ti. Turėsime pasidaryti pla
nus, kaip pasekrningiau atžy
mėti Moterų Skyriaus penkių 
metų gyvavimo sukaktį ir dau
giau svarbių reikalų. Tad, 
bandykime dalyvauti visos.

Moterų Skyriaus Korespon
dentė.

1941., I. 13.
Brangūs draugai ir draugės!

Rašau savo įspūdį. Kaip 
žinote išvažiavome iš Kauno 
Stoties 6 d. 14 valandą, iš kur 
mus išlydėjo Socialistinio 
Draudimo pirmininkas, dakta
rai ir kiti nariai. Kelionė buvo 
be galo įspūdinga. Aprūpinti 
buvome visu kuo geriausiai. 
Esu linksmai nusiteikusi, 8 d. 
5 vai. pasiekėme Maskvą, kur 
visą dieną teko praleisti. 8 d. 
23 vai. išvažiavome iš Mask
vos į Odesą, kur atvykome 10 
d. 17 vai. vakare. Ten mūsų 
laukė mašina, kuri mus nuve
žė V. C. S. P. S. sanatorijon.*

Draugai ir draugės, man 
trūksta žodžių išpasakoti, 
kaip širdingai mus ten sutiko. 
Visai Jūs neįsivaizduojate, 
koks nuoširdumas, sugyveni
mas tarp žmonių; atrodo, kad 
visi tartum broliai ir seserys. 
Kur tik mums teko užeiti, visi 
tokie malonūs, tiesiog nesinori 
ir išeiti. Draugai, to įspūdingo 
vakaro, kurį atvažiavome sa
natorijon, niekad neužmiršiu. 
Iš džiaugsmo, iš susijaudinimo 
man ašaros byrėjo. Sveikino ir 
bučiavo, džiaugėsi išreikšda
mi geriausius norus. Draugai, 
visa tai yra nepaprasta, kas 
man teko matyti 
pa laiką.

Neturiu laiko 
kad sanatorijoj
kursi jos, kinai, koncertai. Bet 
visą laiką gydomės: vonios, 

O. G. įvairios lempos, vienu žod-

darbininkams, Kaune.
—Sk. Vedėja.

žiu, atvažiuosiu sveika, pilna 
kaip ridikas. Aš trokštu, kad 
visiems LTSR piliečiams tektų 
nors trumpą laiką pabūti mū
sų broliškose respublikose ir 
pamatyti tai, kas yra atsiekta 
per 23 metus. Draugai, turiu 
pasakyti, kad ten kultūra la
bai plačiai išsivysčiusi,' labiau 
negu Lietuvoje. Negaliu Jums 
išreikšti to džiaugsmo, kuris 
man teko pergyventi. Man at
rodo, kad tai yra sapnas. 
Jums yra žinomas mano gy
venimas. Prisipažinsiu, kad 
manęs motina taip nežiūrėjo, 
kaip čia kad ąš esu prižiūri
ma. Tikrai sakau, kad ligonis 
čia ir be vaistų gali išgyti. Ką 
reiškia žmonių malonumas ir 
sugyvenimas! Tikrai 
kad Tarybų Sąjungoj 
daroma mūsų gerovei, 
ir mes turime stengtis 
dirbti savo darbą, nes
viena šeįma. Ir aš, parvažiavus 
į savo dirbtuvę, dirbsiu akty
viai, kiek tik sugebėdama. Vi
sa tai darbo žmonėms padarė 
mūsų brangi Partija, nuo ku
rios niekad neatšalsiu ir padė
siu jai, kaip tiktai sugebėsiu. 
Dėkoju brangiajam Tėvui ir 
Mokytojui Drg. Stalinui, kuris 
čia priešais mane stovi. O da
bar su pagarba, brangūs drau
gai ir draugės. Perduokite lin
kėjimų mūsų Administracijai 
ir draugams.

* Vera Paškevičiūte.
Fabriko ‘“Vilkas” darbinin

kė.

Kūdikiai yra tautos ar vals
tybės didžiausis ir svarbiausis 
nuopelnas (asset). Vienok 
kaip tauta, taip valstybė, net 
ir patys tėvai, tik paviršuti
niai į tai kreipia domės. Mes 
rūpinamės ir maldaujam die
vų, kad kviečiai, bulvės, žir
niai ar avižos užaugtų ir kai
na žiukšta būtų; mes daugiau 
susirūpinę būnam veršiukų, 
viščiukų išauginime, o kūdi
kius paliekam auginti-auklėti 
nemokšai motinai ir nuo jų 
reikalaujam, kad jos išaugin
tų, išauklėtų kilnias sielas, 
sveikus fiziniai ir protiniai sa
vo kūdikius. Ir priedam dar 
reikalaujam, kad tieji kūdi
kiai išaugę būtų pažiba tau
tai ar valstybei, pasiryžę kiek
vienoj valandoj ginti tautos ar 
valstybės reikalus ir net gyvy- 
vybę paaukauti už čielybę 
tautos ar valstybės, kuri pirš
to nepridėjo prie jo auginimo- 
auklėjimo ir neretai didžiau
siame ekonominiame skurde 
laikė jam augant ir būnant 
bejėgiu.

Kada motina mažutėlį au- 
gino-auklėjo skurde, mes sau 
uliavojome ir nebojome 
atsitiks rytoj. Ir vienok, 
mes norime ar nenorime, 
rim matyti, kad atsitikus
vam reikalui mūsų jaunuoliai 
skurde ir varge išauginti, pir
mieji aukaujasi apginti garbę 
tautos ar valstybės. Ar mums 
ne sarmata? Ar mes nesam 
prasižengėliai prieš tautos ar 
valstybės čielybę? Atsakyk 
pats sau tyliai mintyje! O 
kaip būtų geriau, jei mes bū
tume suteikę motinai geresnes 
sąlygas jai motinystės parei
gas einant. Jei mes būtume su
teikę motinai širdingą, gausią 
paramą netik medžiaginę, bet 
ir prisidėję prie auginimo-auk- 
lėjimo kūdikių. Mes begėdiš
kai užsimiršom ir palikom mo
tiną likimui. Ar ne?

Motinos reikalauja gydyto
jo patarnavimo. O kiek tųjų 
motinų gauna gydytojo patar
navimą? O vienok jos visos ir 
jų kūdikiai reikalauja būti
nos vienlaikinės globos gydy
tojo, jei norim, kad kūdikiai- 
išaugtų sveiki kūnu ir protu 
ir kilnios sielos! šaukti gydy-

Kiekviena motina turi teisę 
reikalauti, kad jos sveikatai 
ir gyvybei negręstų pavojus, 
kad ji būtų sveika ir jaustųsi 
laiminga ir palaiminta moti
nystės pareigas einanti. Kiek
vienas kūdikis (naujagimis) 
turi teisę reikalauti, kad jam 
būtų suteikta kuogeriausios 
sąlygos augimo ir auklėjimosi.

Motina tarnauja tautai ar 
valstybei atsidavusiai, pasi
šventusiai, taip lyginai, kaip 
kareivis, einantis • į karo lau
ką. Kiekviena motina' au- 
kaujasi, neretai net savo gy
vybę už savo kūdikį. Ir 
jiz tuom pačiu laiku tarnauja 
tautai ar valstybei ir jai turi 
būti suteikta kuogeriausia pa
rama ir globa, kaipo atjauti
mo atlyginimas už pasišventi
mą.

Veltus patarnavimas gydy
tojo motinai ir kūdikiui būti
nas ir tai ne mielaširdystė, bet 
šventa pareiga valstybės pa
reigūnų. Mes turim užtikrinti 
motinai ir kūdikiui, kad mes, 
suaugę tautos nariai, ar vals
tybės pareigūnai esam jos ir 
jos kūdikiui nuoširdūs 
ninkai ir noriai visada 
snomet pasiryžę teikti 
medžiaginę paramą, bet
rinę gelbėdami pilnai ir nuo
širdžiai palaikyme pilnoj svei
katoj ją ir kūdikį. O ar taip 
yra nūdien daroma?

A. L. Graičūnas.

pusi- 
ir vi- 
netik 
ir do-

Skyriaus Ved. Pastaba:
Virš paduota yra tik ištrau

kos iš Dr. Graičūno straipsnio, 
tilpusio pilnumoje dienraštyje 
“Vilnyje” geg. 20-tą. Nuo sa
vęs norime paraginti 
motinas darbuotis už 
dinimą daktaro taip 
išdėtytų visuomenės 
motinai ir kūdikiui.

darbo 
įgyven- 
jautriai 
pareigų

Šeimininkėm

per tą trum-

rašyti todėl, 
kasdien eks-
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‘ . Veršiena
šiuo tarpu turguje yra dik- 

čiai veršienos ir kol kas ne- 
perbrangiausia. Gerai paga
minus, veršiena yra skani, 
nors reikalingiems raudonųjų 
kraujo papildymų ir mažiau 
naudinga už daugelį kitų mė
sų.

► Veršiena, ar ji bus kepta ar 
virta, turi būti minkštai paga
minta. Nedavirus, nelabai bū
na skoninga ir sunkiau virški
nąs!. Verdant, reikia virti il
gai ir labai pamažu, uždeng
tam puode, kad neišsausėtų.

GERA ŽINOTIsakau, 
viskas 
Užtat 
gerai 
esam

Spirginamą žuvį lengviau iš
saugoti nuo sutrupėjimo, jei 
karštuose taukuose pirma ge
rai apkepinsi atpjautąjį šoną 
o paskui tą su oda.

kas 
ar 

tu- 
gy-

New Yorko miesto maisto 
vartotojų patarėjo aprokavi- 
mu, kiaušiniai parsiduoda 
apie 15 nuošimčių aukščiau to 
sezono kainų pereitais metais. 
Tačiau tai nesanti vištų kaltė, 
kadangi jos atliekančios savo 
pareigą neblogiau, kaip per
nai?^

Ir abelnai maistas pabran
go. Kas pernai galima buvo 
pirkti už $2.27, šiemet kainuo
ja $2.93. O mes juk dar ofi
cialiai nekariaujam.



Ketvirtas puslapis Trečiadien., Gegužės 28, 1941

Iš Laikraščių
kumus, o ypatingai ekono
miniai, nes siaučiant impe
rialistiniam karui visi laik
raščio leidimo reikmenys 
yra žymiai pabrangę, bet 
mes Momentą pradedame 
leisti astuonių puslapių ir 
tą pradedame vykdyti 
nuo Pirmosios Gegužės. Pa
didinto Momento ėjimas 
priklausys nuo pačių skaity
tojų ir rėmėjų paramos.

Draugai skaitytojai ir la
imėjai! Pradėdami šį naują 

kreipiamės į

Argentiniečių “Momentas” 
Padidintas

Argentiniečių liaudies sa
vaitraštis “Momentas” ši
taip rašo apie save:

Jau esame kalbėję, kad 
nuo Pirmos Gegužės, Mo
mentas išeis žymiai padi
dintas — aštuoniu puslapių. 
Mums visiems yra aišku, 
kad padidinus Momentą, pa
didės darbas ir išlaidos, bet 
mes pasitikėdami savo skai
tytojų, bendradarbių ir
draugų gausesne parama žingsnį, mes 
pradedame Momentą leisti 8 jus kviesdami ateiti į talką 
puslapių.

Draugai, kiekvienas gerai 
žinome, kad darbininku 
spauda išsilaiko vien tik 
darbininkų remiama, ką ai
škiai įrodo ir paties Mo
mento išsilaikymas. Momen
tas pradėjo eiti neturėda- 
mas jokių sutaupų, bet dėka bendradarbių, 
didelei darbininkų paramai susirūpinti tuo, jog padidin- 
jis išsilaikė virš keturių 
metų. Todėl turint tą ome- 
nyj, kad darbininkai ir atei
tyj taip gausiai rems Mo
mento išsilaikymą, o ypa
tingai, kuomet jis bus pa
didintas ir paįvairintas, mes 
pradedame šį didelį ir atsa-į 
komingą darbą.

Šiandie, darbininkų spau-j 
dos reikšmė kur kas yra di-Į 
desnė kaip buvo kitados. 
Šiandie, kuomet eina impe- ijgįų 
rialistinis. karas, bedarbė, 
darbininkų kovos už laisvę, 
didesnį duonos kąsnį ir de
mokratines teises. Kuomet 
įvairūs darbininkų priešai 
po priedanga “demokratų ir 
socialistų” klaidina darbo 
liaudį, atitraukdami ją nuo 
tikros kovos. Kad tą viską 
atrėmus, aiškiai nurodžius 
darbininkų priešus, darbo 
klasei, reikalinga turėti sti- su nedideliu bendradarbių 
prią ir plačią savo spaudą, skaičiumi negalės tinkamai 
kuri stovėtų darbininkų kla- atlikti, čia reikalinga plu
ses sargyboje. Argentinos tus bendradarbių tinklas, 
lietuviams darbininkams tos Kuomet visi aktyviai dirbsi- 
spaudos pareigas eina sa
vaitraštis Momentas,

su didesne parama šiame 
darbe — Momento aštuoniu 
puslapių išlaikyme.

Kad prisidėjus prie toli
mesnio Momento išlaikymo, 
kiekvienas skaitytojas pri
valo susirūpinti, surasti i 
naujų skaitytojų, rėmėjų ir 

. Mes turime

Kad. ne- 
darbinin-

raščius ir mažaraščius ir nuo 
balandžio 15 dienos pradėsi
me juos mokyti. Per 2 metus 
bus likviduotas neraštingumas 
ir mažaraštingumas visoje Lie
tuvos Tarybų Socialistinėje 
Respublikoje. Surašėme visus 
gyventojus iki 50 metų, žino
ma, tik analfabetus. Kai kurie 
ir senesni užsirašė. Darbo tu
rėsime, bet bus atliktas didelis 
darbas. Yra projektas įvesti 
privalomą mokslą iki 16 metų, 
kad visi galėtų baigti nepilną 
vidurinę mokyklą, kaip seniau 
būdavo 4-rias gimnazijos kla
ses, dabar vadinasi 7 klasės. 
Visa vidurinė mokykla turi 10 
klasių. Kai bus įvestas priva
lomas mokslas iki 16 metų ir 
1 i k v i d u os i m e m a ž arašti n gu m ą, 
tai už kelių metų, grįžęs į Lie
tuvą, nepažinsi lietuvių ir Lie
tuvos. šiais metais bus pasta
tyta daug fabrikų, 
tr ū k tų k vai if i k uotų
kų į fabrikus, nuo liepos mė
nesio 1 dienos atidaromos mo
kyklos paruošti fabrikams spe
cialistų. Tų mokyklų mokiniai 
gaus visą išlaikymą ir drabu- 

. . /Jus. I šias mokyklas bus pri-tas Momentas pasiektų ir tų imla 6/)0() m()kinilJ. 
darbininkų kambarius, ku-l 
rių iki šiol dar nepasiekė.! Nll0t 
Jeigu kiekvienas surasime il)lLS 
po vieną naują skaitytoją,' klos 
tai Momento ėjimas neatsi-!ka,p 
žvelgiant būsiančių didelių's,as 
'išlaidu bus užtikrintas. i M .
1 rn " . i. , , v-. . cializuosis 1'1,000 jaunuolių,kaipgi didele užduotis'
gludi ir draugams bendra- Gyvenimas verda. Turime 
darbiams. Kad Momentas (lar|l()’ nas trukstajlar- 
būtų įvairus ir jame atspin-;1,111 nari|Ostų žmonių, trūksta 

•bininkų gyvenimas,: 
bendradarbiai privalo dau
giaus dirbti—rašinėti. Ra-' 
syti reikia iš visur: fabri
kų, dirbtuvių, skvadryžiaus 
ir iš visur, kur tik randasi 
lietuviai darbininkai. Mo
mente privalo atspindėti ne 
vien Argentinos, bet ir kitų 

;P. Amerikos valstybių mū
sų tautiečių gyvenimas. Tą 
'visą viena redakcija arba

rugsėjo men. 1’ dienos 
atidarytos Amatų Moky- 
ir Geležinkelių Mokyklos 
pat valstybės lėšomis. Į 
mokyklas bus paimta 7,- 
mokinių. Tokiu būdu spe-

mokslo. Be to, yra liaudies 
universitetas ir daugybė viso
kių vakarinių kursų, kuriuose 
einama pradžios mokyklų pro
gramą. Mano vedamos moky
klos patalpose veikia valstybi
niai šoferių kursai ir valstybi
niai statybininkų kursai. Tai 
tik Kaune, o Vilniuje dar dau
giau visokiii vakarinių ben
dro lavinimo ir specialinių kur
sų. Panašių kursų yra provin
cijos miesteliuose.

Aname laiške Tau rašiau, 
kad žadeika ir Grigaitienė 
repatrijavo į Vokietiją.

Šiuo metu į miestą neturiu 
laiko išeiti, tai ir Tavo drau
gų nemačiau.

Nuo kovo 22 dienos iki 30 
d. buvo pavasario atostogos, 
o dabar dirbsime be pertrau
kos iki atostogų.

Vaikai ir Tapilė siunčia Tau 
pasveikinimų ir linkėjimų kuo 
geriausio pasisekimo ir sveika
tos. Tapilė turėjo banke 2,- 
077 rub., 64 kap., jai paliko 
1,000 rublių, o 1,077 rub., 64 
kap. suvalstybino. Toks liki
mas visų, turėjusių pinigų ban
ke. Kiekvienam paliko 1,000 
rublių, o kiek buvo viršaus 
1,000 rublių, suvalstybinta.

Būk sveikas! Linkiu daug 
laimės.

Bučiuoju Tave nuoširdžiai.
Tave Mylįs Vincas.

visuomeniška parama šiai fra- 
ternalei organizacijai. Reikia 
prisiminti, kad šio sezono pir
mas piknikas^ lai jis būna pa
sekmingas.

J. Ramanauskas.

Berlin. — Vokiečių, orlai
viai bombardavo anglus ir 
Cyprus saloje, rytiniame 
gale Viduržemio Jūros.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp. ir ALDLD 42 kp. 

bendras susirinkimas įvyks 1 d. bir
želio, 7 v. v., 171 Main St. Prašome 
narius dalyvauti susirinkime, nes 
reikės išrinkti komisiją dirbti pikni
ke, kuris įvyks 15 d. birželio.—Val
dyba. (126-128)

MONTELLO, MASS.
Broctono Liet. Tautiško Namo ati

darymui ruošiamas1 piknikas per ke
turias dienas ir naktis, — gegužės 
29, 30, 31 ir birželio 1 dd. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti piknike. Praleisite smagiai laiką, 
susipažinsite su naujais draugais ir 
galėsite smagiai pasišokti. — Kom.

(126-128)

ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 2 d., 7.30 v. v. Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Kviečiame visus 
narius dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime svarbių dalykų aptarti. 
— Fin. Rašt. G. Š. (126-128)

MONTELLO, MASS.
L. A. U. Kliubas, bendrai su Ru

sų ir Ukrainiečių Kliubais ruošia 
pikniką, birželio 1 d. Pradžia 10 v. 
ryto, Patrylow’s Grove, 1 Suminei’ 
Ave., Kenilworth, N. J. Kelrodis:

atlikti, čia reikalinga pla-

me, tai tas darbas bus ne
suriš sunkus ir pasekmingas. Mo- 

nuo pat pirmųjų savo gyva- mentas liks mūsų gyvenimo 
vimo dienų ištikimai 
nauja darbo klasei.

Kad daugiaus padėjus ir didėjus Momentui padidės 
plačiaus nušvietus einamuo- ir jo draugų visokeriopa pa
sius gyvenimo momentus, rama. Kaip iki šiol, taip ir 
Momento skiltys yra per' ateityj mūsų pažangioji vi- 
mažos, tą matome mes, tą suomenė, suprasdama dar- 
mato ir visi Momento skai- bininkiškos spaudos reikš- 
tytojai ir bendradarbiai. mę, aktyviai prisidės prie 

Neatsižvelgdami Į esą-1 jos išlaikymo ir stiprinimo, 
muosius ir busimuosius sun-1 Mes tuo pilnai pasitikime.

tar-1 veidrodžiu.
Mes esame tikri, kad pa-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Mūsų žymusis muzikas Vy- nėra ko skubėti, 

tautas Bacevičius vėl gavo la
bai įdomų laišką iš Lietuvos 
nuo savo tėvelio. Laiškas 
skamba:

Sugrįši, kai 
karai. Kad aš bū- 
V., tai nuvažiuočiau 
Montaną pažiūrėti 
geizerių, kurie ten

Minersville, Pa

į) žinai, ncišmoks- 
su augusio rus vaka-

Ja, kurioje mokosi 1,300 žmo
nių
kla (7 kl.), kurioje taip pat 
daug mokinių, šiose mokyklo
se mokosi vakarais darbinin
kai, kurie pasiryžę įsigyti

ir nepilna vidurine moky-

Mincrsvillės Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo kuopa 
rengia didelį pikniką gegužės 
30 dieną, t.y., penktadienį ir 
birželio 1 dieną, sekmadienį, 
Llevelyn Parke. Tai bus geras 
pažmonys ir jeigu bus oras 
palankus, tai labai patogi vie
ta susitikti su pribuvusiais sve
čiais. O taipgi' šita organiza
cija turi daug pažangiųjų jau
nuolių — pionierių, tai daug 
ką reiškia, būtinai reikalinga

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Patogiai ir gražiai moder- 
* niškai įruošta mūsų šerme

ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis u,Tsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

301

Imkite route kelią 29 iki Mission 
Ave. ir sukit po kairiai, rasite pik
niką. Iš Bayonne busai išvažiuos 
10:30 vai. ryto nuo Liberty Hali, 
329 Broadway. (126-127)

BAYONNE, N. J.
Reikalingas ‘Porteris” dirbti alu

dėje (Bar & Grill). Prašome patyru
sio atsišaukti. 5402 Flushing Ave., 
Maspeth, N. Y. (126-128)

CLEVELAND, OHIO
Clevclando Lietuvių Veikiantis 

Komitetas rengia prakalbas drg. V. 
Andruliui, trečiadieni, 28 d. gcg. 
Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Pradžia 8 v. v. Jis kalbės apie svar
bius dalykus, kurie dedasi pasaulyje. 
Kviečiame visuomenę dalyvauti.

(125-126)

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia didelj pikni

ką. Piknikas bus per dvi dienas, 
geg. 30 ir birželio 1 dd. Llewellyn 
Park (Dandos Parke), Llewellyn, 
Pa. Apie pusantros mailės nuo Mi
nersville. Yra graži vieta maudytis, 
didelės pušys ir didelė vieta šo
kiams. Gros gera orkestrą dėl šokių. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. —Kom. (125-127)

PLYMOUTH-WYOMING, PA.
Penktadieni, gcg. 30 d., įvyks ap- 

vaikščiojimas Plymouth© Tautiškų

Kapinių, 10 vai .ryto. Šiemet sukan
ka 20 metų gyvavimas šių kapinių, 
todėl turime darbuotis, kad būtų ‘ 
nepaprastai sėkmingas apvaikščioji- 
mas. Kalbės R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius iš Brooklyn, N. Y. Kvie
čiame draugus dalyvauti, aplanky
kite savo draugų-giminių kapus, nu
sipirkite žemės, kad mirę galėtu
mėt laisvai ilsėtis Dėdės Šamo že
melėje. — Kom. (125-127)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 1 d., 2 vai. po 
pietų, 408 Court St. Malonėkite da
lyvauti visi nariai, atsiveskite ir 
naujų kandidatų, nes bus daug svar
bių reikalų aptarimui. Prašome na
rių, atsilikusių su duoklėmis, užsi
mokėti šiame susirinkime. — Kom.

(125-127)

r-------------- ------------
Clement Vokietaitis

;! LIETUVIS ADVOKATAS
66 Court Street ; 

J Brooklyn, N. Y.
J; Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. J'

J Tel. Evergreen 8-7179
~~~

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS 

cn u.

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 plę $1.50.
Žolių knygele apnašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kilo pagclbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENGERPORT, N. Y.

Į1 Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos
!' taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius. J1
JĮ Sale šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų Ir
J importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies J' 

RIIEINGOLD EXTRA DRY. ,Į
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Į' i  —- — - - ;============= ===== ==
i Išvažiavę pasjvažinet arba būdami Great Necke 

sustokite persitikrint. Į 'į

i 1 * IT ’ ’ I
Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų. !

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

Telephone Great Neck 1546 i

MONTELLO, MASS.

Kaunas, balandžio 
6 dieną, 1941 m. 

Mylimasis Vytautai!
Tavo laišką, rašytą kovo m. 

3 d. gavau kovo 31 dieną. 
Gaunu visus Tavo laiškus, tik, 
kaip matai, po 4 savaičių. Ma
nau, kad laiškams tenka ilgai 
pagulėti “cenzūroje.” Kovo 
mėnesio gale oficioze “Tarybų 
Lietuva” buvo įdėtas apie Ta
ve ir Tavo nuotykius saloje 
“Ellis Island” straipsnis ir 
Tavo foto — Tu skambini for
tepijonu. Laikraštis “Laisvė” 
ateina po 2 mėnesių nuo išė
jimo datos. Ne visi numeriai 
ateina. Sulig Tavo paskutinia
me laiške pranešimo, Tu šian
dien koncertuoji Scotvillyje. 
Linkiu pasisekimo! Būtų labai 
malonu, kad apvažiuotum vi
sus didžiuosius J. A. V. mies-' 
tus, tai bent daug ką pama
tytum. Kalifornija, S. Francis
co palei Didįjį vandenyną — 

. tai įdomios vietos. Kol gali, 
važinėk po pasaulį. Į Europą!

pasibaigs 
čiau J. A. 
į valstybę 
nuostabiu c 

yra, rodos, vietovėje vadina-1 
moję Yellowstone Parkas, ar 
kaip panašiai.

Prieš 2 dienas išsiunčiau at
viruką į Varšuvą, pranešda
mas apie Tave. Varšuviškiai 
sveiki. Aš Tau rašiau laišką 
į Brooklyną, bet, tur būt, Tu 
jo negavai, nes važinėjai su 
koncertais. Dabar adresuosiu 
į “Laisvę.“ Rašei, kad užpre
numeravęs man “Vilnį,” bet 
dar jos negavau.

Dabar aš dirbu 28-toje mo
kykloje, Žaliakalny, priešais 
vaistinę. Čia yra 10 komplek
tų — 425 vaikai, Ir čia vedu 
IV-tą klasę. Buvęs šios moky
klos vedėjas Simaitis, klaipė
dietis, išvyko į Vokietiją. Nors 
dabar arti namai, bet darbo 
nesumažėjo. Darbo daug, 
ypač, kad jau arti mokslo me? 
tų galas: gegužės mėn. 26 
prasideda egzaminai ir tęsis 
iki gegužės 31 dienos, o pas
kui vaikus paleisimo atostogų.

Dabar surašėme visus be-

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Stearri Boiler)

Mūsų inžinieriui iSmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteiktame 

aprokavimus be Joldo mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

IOE3O

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

žarnl* Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU- I LIAI Sėdynes ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 
1 nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 

matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūsles 
Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai

Vyrų ir Moterų gydbmi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai VWM 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00. f Q

DR. LOUIS ZINS
(30 Metų Privačios ir Ligoninių Praktikos) V Bb
110 East 16 $t„ N. Y.

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

Per Keturias Dienas ir Naktis

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
Tai Bus Atidarymas Lietuvių Tautiško Parko

Keswick Road (Nuo Winter St.) Montello, Mass.

KETVIRTADIENĮ, GEG. 29 — Atidarymo Vakaras. Šokiai nuo 
8 vai. vakaor iki 2 vai. ryto.

PENKTADIENĮ, GEG. 30 — Dekoracijų Dienoj (Memorial 
Day). Piknikas nuo 12 vai. dienų. Šokiai nuo 4 vai. po pietų iki 
2 vai. ryto. Kalbės Miesto Valdininkai.

^ŠEŠTADIENĮ, GEG. 31 — Atidarymas reguliariškų šeštadieninių 
šokių. Bus duodama specialios dovanos.

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 1 — Reguliariškas Piknikas. Spor
tų diena. Taipgi bus ir graži muzikališka programa.

ŠOKIAMS GROS ART MASON’S ORKESTRĄ
5c Check Dancing z

Bus visokių žaislų, muzikos ir kitokių įvairių pasilinksminimų

Patarnausime su Skaniais Užkandžiais ir Gėrimais

Kviečiame vietinius ir iš apylinkes dalyvauti šiame iškilmingame Lietu
vių Tautiško Parko atidaryme. Užtikriname dalyviams, kad smagiai pra
leisite laiką. . .... _ ... o o ..........

Lietuvių I autiskos Svet. Susivienijimas.
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Hartford, Conn. Worcester, Mass.
LAISVE » Penkta*pMlapt*

Gegužės 11 dieną pas mus 
buvo sulošta operetė “Grigu- 
tis.” Sulošė draugai worceste- 
ricčiai. Publikos susirinko dik- 
eiai ir visi buvo patenkinti lo
šimu, nes worcesterieciai yra 
gabūs lošėjai ir dainininkai. 
Juos galima lyginti prie 
“Hollywood©” artistų.

Dabartės prasidėjo piknikų 
sezonas, tai visoj apylinkėje 
yra rengiami kožną nedėldie- 
nį. žmonės susirenka, pasi
linksmina su tais pačiais pa
žįstamais kaimynais.

Bet jeigu kur yra rengia
mas “šteito” piknikas, arba 
kai yra rengiamas spaudos 
piknikas, tai jau kitas klau
simas. Ten susitinki draugus, 
kurių nebuvai matęs per ke
lius metus. O tie supažindina 
dar su kitais draugais. Tai ta
da jautiesi kaip kitam pasau
lyje ta?’pe savųjų.

Taigi, mūsų draugai Lietu
vių Literatūros Draugijos mi
tinge ir nutarė pasamdyti bu- 
są važiavimui į spaudos pik
niką, kuris įvyks liepos 4 die
ną Maynard, Mass. Tad, drau
gai hartford iečiai, nepraleiski
te šios progos. Bet kurį vaka
rą ateikite į Hungerford St. 
svetainę ir pasipilkite tikintus 
iš anksto, kad žinotumėme, 
kaip didelį busą samdyti. Ke
lionė į abi pusi bus tiktai 2 
doleriai vienai ypatai.

A. Totorėlis.

Norwood. Mass.
Fondrės darbininkų strei

kas, kuris tęsėsi dvi savaites, 
užsibaigė. Darbininkai gaus 
6 centus į valandą daugiau, 
vieną savaitę poilsio su užmo
kesčiu, 8 valandų darbo die
ną, už viršlaikį laiką ir pusę, 
už šeštadienius, šventadienius 
ir sekmadienius — laikas ir 
pusė.

American Brake Shoe & 
Foundry Co. darbininkai susi
organizavo į Steel Workers 
Organizing Committee (CIO), 
šimtu nuošimčiu susirašė nuo 
mechaniko iki sargo.

Streikas buvo pasekmingas, 
nes fondrė (liejykla) buvo vi
sai uždaryta. Kunigų laikraš
tis “Darbininkas” iškišo liežu
vį streiko laike, kurstydamas 
darbininkus nepasitikėti vieni 
kitais. “Apsisaugokit komunis
tų, kad neįeitų į. komitetą,” ir 
taip toliau, šaukė “Darbinin
kas.” Mat, organizavime uni
jos po CIO vadovybe energin
gai darbavosi plačiai žinomas 
veikėjas J. Grybas. Grybas 
vienbalsiai išrinktas unijos lo- 
kalo prezidentu. Molderiai 
Grybą vienbalsiai išrinko at
stovauti molderiu reikalus de
rybose su kompanija.

Vietinė kapitalistų spauda 
net tris sykius rašė apie orga
nizavimosi fondrės darbinin
kų į CK) uniją ir kad pryšaky- 
je organizavimo stovi John 
Grybas, bet kapitalistų spau
da kurstymų nedarė, tik apra
šė, kaipo faktą. O iš kunigų 
“Darbininko” buldogas išlin
do su kurstymais. Bet darbi
ninkai tų kurstymų nepaisė. 
Minėtoje fondrėje lietuvių iš 
viso dirba tik. 4, o viso dirba 
apie 40 darbininkų, taigi, 
“Darbininkas” savo kunigiš
kais kurstymais kompanijai 
mažai pasitarnavo. Dirba po
ra lietuvių katalikų, bet jie, 
kaip ir visi kiti, labai vienin
gai laikėsi streiko laike.

“Laisvės’’ Reporteris.

“BISMARCK” PASPRUKĘS 
NUO ANGLŲ

London. — Anglai nužiū
ri, kad vokiečių karo laivas 
“Bismarck” pabėgęs į Nor
vegiją, vejamas anglų karo 
laivų. “Bismarck” nuskandi
no didžiausią Anglų karo 
laivą “Hood.”

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Gegužės 21 dieną įvyko Ai
do Choro repeticijos. Užbai
gus repeticijas, apkalbėta kas 
link rengiamo Choro pikniko, 
kuris įvyks birželio 8 d., 
Olympia parke. Komisija pik
niko paskirta ir įgaliota kviest 
visus chorus ir grupes, kad 
dalyvautų šiame piknike. Pir
mutinis, tai bene bus Olympi- 
jos parke piknikas Aido Cho
ro. Tikima sulaukti iš tolimų 
apielinkių svečių.

Skaityta laiškas nuo “Lais
vės” pikniko komisijos, kvie
čiant Aido Chorą dalyvauti 4 
liepos Maynarde. Choras ir 
drg. J. Karsokiene sutiko da
lyvauti.

Draugai, Aido Choras yra 
daug apsiėmęs atlikti progra
mų, tad mums , reikėtų rūpin
tis atlikti užsibrėžtus mūsų 
darbus.

Gegužės 11 dieną Aido 
Choras aplankė Hartfordą, 
Conn., sulošdamas operetę 
“Grigutis.” Kelionė buvo labai 
smagi. Jaunuolis Naruševičius 
puikiai griežė ant akordijos ir 
linksmino jaunimą, podraug ir 
suaugusius. Laikui bėgant, iš 
.jo bus geras muzikantas. Jis 
vertas kredito. Jaunuolis Na
ruševičius būtų labai pagei
daujamas Aido Chore. Daly
vauk su mumis.

Aido Choro merginų grupė 
jau kelis kartus dalyvavo Pa
žangiųjų Lietuvių Tarybos ra
dijo programoj. Merginos vis 
drąsesnės, negu vyrai. Jos 
pralenkė vyrus ir paliko.

Aido Choro Korespond.

resnes darbo sąlygas dėl sa
vęs ir dėl ateities žmonių. Jū
sų sūnūs ir dukterys, nuėję 
dirbti, ras geresnes sąlygas ir 
atsimins, kad jų tėvai ir moti
nos jiems jas iškovojo. Tai ir 
jie pradės mąstyti, kad reikia 
eiti jūsų pėdomis ir laimėti.

Lawrence lietuviai ir lietu
vės, stokite į uniją ir kalbin
kite savo draugus ir pažįsta
mus tą patį padaryti. Dabar 
jūsų, proga gerai susiorgani
zuoti. Geresnės progos nieka
dos nebus. Rašykitės į uniją. 
Unijos raštinė randasi po 
num. 753 Common St. ant ant
rų lubų. Atdara nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro.

Iš Joint Boardo,
Stanley Penkus-Penkauskas.

Los Angeles, Calif
Prof. V. Bacevičiaus piano 

koncertas atsibuvo gegužės 18 
dieną. Malonu buvo paklausy
ti jo puikaus skambinimo.

Smagu ir malonu matyti lie
tuvį taip aukštai pakilusį mu
zikos moksle. Reikia pasakyti, 
kad mes lietuviai labai mažai 
suprantame apie muziką. Ba
cevičius yra perdidelis dėl mū
sų.

Mes, Los Angeles lietuviai, 
labai dėkingi prof. V. Bace
vičiui, kad jis atėjo ir paskam
bino mums. Mes, turbūt be iš
imties, visi pirmą syk girdėjo
me tokį skambinimą.

žmonių buvo virš 150. Tas 
parodo, kad žmonės mažai su
pranta ir įvertina tokius kon
certus. Nors Los Angeles maža 
lietuvių kolonija, bet galėjo 
dalyvauti daugiau.

Lowell, Mass
Likvidavos vienas didelis 

laikraštis. Lowell Leader 
dienraštis tapo parduotas ki
tam dienraščiui — Lowell 
Sun. Reiškia, dabar nebus 
kompeticijos, nes bus tik vie
nas dienraštis. Nors abu virš- 
minėti dienraščiai buvo buržu
aziniai, tačiau tarp jų būta ir 
skirtumo. Leaderis buvo pa
žangesnis, o Sun konservaty- 
viškesnis.

Dabar jau tokia gadynė. 
Viskas koncentruojama į trus- 
tus, į stambius biznius. Silp
nesni stumiami iš biznio.

Gegužės 3 dieną apsivedė 
Jonas Kinderevičius su S. Bi
gin. Taipgi apsivedė M. Pes- 
likiūtė su svetimtaučiu J. Do- 
mulis. Laimingo 
jaunavedžiams.

gyvenimo

berniukas, 
Merrimack

Prigėrė 9 metų 
besi m a u d y d a m as 
upėje. Tėvai turėtų pridaboti 
vaikučius.

Tcismabutyj jauna moteris 
gavo perskyras nuo savo vyro 
ir čia pat apslobus nugriuvo.

Kad motina pasibarė ant 
sūnaus, tai jis ją sumušė.-. Už 
tai sūnus gavo tris mėnesius 
šaltosios.

Pas mus su pavasario pra
džia mirtingumas žymiai pa
didėjo. Tik per vieną savaitę 
mirė 32 asmenys, per šį mėne
sį daugiau šimto.

Lawrence, Mass.
Didelis Darbininkų Laimėji

mas su Pagelba CIO 
Unijos

Doc Mills dirbtuvės darbi
ninkai laimėjo streiką į vieną 
savaitę. Šita ašarų pakalnės 
dirbtuvė buvo viena iš visų 
Lawrence dirbtuvių, kuri ma
žiausia mokėjo darbininkams 
algos. Neapsakomai sunkios 
sąlygos privertė darbininkus 
išeiti į streiką.

Paėmus šitos dirbtuvės dar
bininkų istoriją, tai gal niekur 
kitur darbininkai taip nemy
lėjo “taikos,” kaip jie. Per 30 
metų jie nebuvo išėję į strei
ką. Kaip kompanija sakė, 
taip jiems buvo gerai. Bet pri
eita prie to, kad toliau pakęs
ti ir šitie darbininkai nebega
lėjo. Darbininkams pasidarė 
pražūtis: palikę bosams visas 
savo spėkas, jie turi eiti elge
tauti. Nes kaip greitai bosai 
pamatydavo, kad darbininkas 
nebegali jiems uždirbti 100 
nuoš. pelno, pravarydavo iš 
darbo. Be to, paskutiniu laiku 
kompanija įvedė darbą nuo 
štukų. Ligi šiol dirbdavo nuo 
dienų ir gaudavo $14 algos į 
savaitę.

Nuo štukų darbininkai pa
dirbo savaitę ir pamatė, kad 
juos jau per daug skriaudžia. 
Jie išskaičiavo, kad jie darbo 
daugiau padaro, o algos tepa
sidaro tik vieną penkinę ($5). 
Atsirado darbininkų, kurie 
greitai suprato, ką reikia da
ryti ir kur šauktis, kad juos 
užtartų. Greitai pranešė CIO 
TDUA raštinė n, po num. 573 
Common St. Mūsų unijos val
dyba greitai pribuvo Doc 
Mills darbininkams į pagelba. 
Greitai sudarė pikieto liniją. 
Darbininkai susirašė į uniją. 
Už trijų dienų pradėjo eiti de
rybos tarpe kompanijos ir 
unijos atstovų. Gegužės 12 d. 
darbininkai išėjo į streiką, o 
geg. 21 d. jau buvo streikas 
baigtas. Darbininkai laimėjo 
25 nuoš. algų pakėlimą ir uni
jos pripažinimą. ,

Tai matote, koks didelis 
darbininkų laimėjimas su CIO 
unijos pagelba. Tai pavyzdys 
kitų dirbtuvių darbininkams. 
Nelaukite paskutinės valan
dos. Organizuokitės kuo grei
čiausia. Kaip greitai jūs bū
site organizuoti, taip greitai 
laimėsite didesnes algas ir ge-

Visu domei! Birželio 
ne) 28 d., įvyks puikus 
statymas dviejų aktų muzika- 
liškojs operetės “žalias Vel
nias,” švedų Svetainėje, 7:30 
vai. vakaro.

per-

R—ka.

ROOSEVELT 1R GREEN 
STABDYSIĄ STREIKUS

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas kviečia pas 
save Wm. Greeną, Darbo 
Federacijos pirmininką; ra
gins Greeną sustabdyt strei
kus karinėse, pramonėse.

radijo programa. Pro-
L. T. pusvalandžio 
ir svetimtaučiai. Pui-

Vasi liausk as.

Puiki 
g ra mos 
klausosi 
kiai dainuoja
Daugelis lietuvių pasigenda L 
Kubiliūno. Kur jįs dingo, kad 
niekad nepasirodo? O jį visi 
myli.

J. Gicevičiai apvaikščiojo 
30-ties metų ženybinio gyveni
mo sukaktį. Jie pavyzdingai, 
darbininkiškoj dvasioj, išaugi
no tris sūnus ir dvi dukteris. 
Jie visi priguli prie darbinin
kiškų organizacijų ir dalyvau
ja visuose darbininkiškuose 
parengimuose. Taipgi niekad 
neatsisako paremti su aukomis 
spaudos ir kitų svarbesnių 
darbų.

žmonių buvo pilnutėlė salė. 
Šį pokylį rengė jų draugai. 
Buvo ir programa. Dainavo 
Ig. z Kubiliūnas.

Nuo savęs 
kuo ilgiausio 
gyvenimo.

Laiškai iš Lietuvos
linkiu draugams 
ir laimingiausio

Griaustinis.

Waterbury, Conn
Šiuo laiku darbai eina pu

sėtinai gerai. Dirbama ir die
ną ir naktį. Taipgi randasi ir 
bedarbių. Daugelis senesnio 
amžiaus žmonių nusiskundžia, 
kad visiškai negali rasti dar
bo. Kai kuriose įstaigose, kad 
ir gauna, tai atlyginimas labai 
mažas. Negaudamas
fabrike, turi dirbti, kad ir už 
mažą atlyginimą, 
dirba fabrikuose, 
no, kad dabar 
nedirba. Bet taip

Nauja knygelė iš 92 puslapių, kaina tik 10c. Virš 
šešiasdešimt laiškų iš Tarybų Lietuvos. Rašo inte
ligentai ir darbininkai. Jie savo laiškuose, rašy
tuose giminėm ir draugam pasako visą tiesą apie 
Tarybų Lietuvą.

Tuojau įsigykite šią knygelę, persiskaitykite ir 
padovanokite ją kunigų, tautininkų ir socialistų 
suklaidintiems žmonėms.

Reikalaudami minimos knygeles adresuokite sakamai:

“Laisves” Administracija
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y<

darbo

O tie, kurie 
tai vis ma- 

tik tinginiai 
nėra.

Gegužės 30 dieną, Lietuvių 
Laisvas Kapinynas rengia me
tinį pikniką, kuris įvyks Lietu
vių Parke, Waterbury, Conn. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų, trauksis iki vėlumos. Dai
nuos Vilijos Choras, kalbės D. 
M. šolomskas iš Brooklyno,

Gudeliškis.

CHARLES’
YjP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

i

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

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

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

Tel. Glfenmore 5-6191

O, Tai Proga!

APDOVANOT f! n H Cl U 
LAIKRODĖLIU: U Ii U

SKELBKITES "LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

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

v.»

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

LADIES' GRUEN GENT'S GRUEN 

“IONE” ’’STUART”
15 JeweU, yellow 15 Jewels yellow 
Sold filled ęaio, gold filled case, 

ulldite back. Guildite back.

JEWELER

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
9ACRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

STARTING

$2475
There’s A GRUEN 

flt A Price For Every 
Purse

Robert Lipton'

VIENINTELE LIETUVIŲ
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

pas

LIPTON

Pamatyk! to
Pasirinkite

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.

LADIES' GRUEN GENT'S GRUEN
“CHARLOTTE” “SHERMAN”
15 towels, pink or 15 jewels, pink or 
yellow gold filled yellow gold filled 

.case. Guildite back. case. Guildite back.

NEW CREATION 
s t u M n i ng- 
X 6*.® SOQ95 
lating dla- 
nonas,

BIRTHSTONE ring
Choice of ap- 
u?.ph.lod„l:$|995 
for every 
jnonth.

CAMEO RING
Genuine cam
eo set in a • V JĮ ne 
massive gold /,**** 
^al°ueU| ° ‘ ‘ ”

3-DIAMONOS
3 diamonds tflAot; 
set in a solid J|Uaa 
yellow gold 
mounting.

Vapor 
Room, 
tesian

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM a

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

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thtirs., FrL, Sat. and 

Sun. all day and night.

m
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Pareiškimas Prieš Karę ir Prieš 
Smetonininkus - Hitlerininkus

Mes lietuviai New Jersey ir 
New Yorko valstijų, susirinkę 
į pikniką gegužės 25 dieną, 
Old Cedar Parke, išklausę 
kalbėtojus pareiškiame:

(1) Mes esame griežtai 
priešingi imperialistiniam ka
rui. Mes keliame protestą 
prieš tuos karo šalininkus, 
kurie prieš Amerikos liaudies 
valią velka musę šalį į katas
trofišką karą. Mes reikalauja
me Roosevelto, kad jis laiky- 
tęsi savo pažadę, kuriuos da
vė kandidatuodamas į prezi
dentus.

(2) Mes griežtai pasmer
kiame lietuvius reakcionierius, 
smetonininkus - hitlerininkus, 
kurie, atlaikę Brooklyne kon
ferenciją, naudoja Hitlerio bū
dus, puola progresyvę darbi

ninkišką spaudą, terorizuoja 
pažangius biznierius ir pro
fesionalus, kursto lietuvius 
prieš lietuvius ir tuo gelbėja 
Hitlerio-Mussolinio imperialis
tiniams žygiams ir Amerikoj 
reakcininkams naikinti laisvę.

Mes kviečiame visuos lietu
vius darbo žmones, pažangius 
biz.nierius ir profesionalus ap- 
sivienyti ir atremti smetoninin- 
kę - hitlerininkų - reakcinin
kų fašistinius teroro žygius.

Virš paduota rezoliucija 
buvo priimta LDS 3-čio Aps
kričio suruoštame piknike, kur 
dalyvavo lietuviai iš didžiojo 

(New Yorko-Brooklyno, Long 
Island ir iš New Jersey lietu
viu kolonijų, dainavo apylin
kes chorai, kalbėjo J. Gašlū
nas, “Tiesos’ ’redaktorius.

Komisija.

Senimas Kovoj Prieš 
Mirtingumą

“Volga-Volga” Turi 
Daug Humoro

Iš persirgusių tymais paim
tas serumas pagelbėjęs apval
dyti mirtingumą pereitoj ty
mų epidemijoj. Kaip' skelbia 
Sveikatos Dep-to leidžiamas 
“Quarterly Bulletin” už ge
gužės mėnesį, mirtingumas 
šiais metais buvęs .03 nuošim
čio per šimtą susirgimų, kuo
met 1931 m. buvo .51, o 1929 
m. 2.13 nuošimčių per šimtą 
susirgimų.

Nuo spalių 1-mos pereitų 
metų iki gegužės 1-mos šių 
metų buvo 72,523 susirgimai 
tymais. Mirimų tuo pat laiku 
buvo 22.

Sveikatos Dep-tas tikrina, 
kad mirtingumas numažinta 
dėka praplėstam naudojitnUi 
serumo. • Jis pagaminama iš 
kraujo tų asmenų, kurie ką 
tik persirgo ir iki 4 mėnesių 
po jų susirgimo.

Laike pereitos epidemijos 
Laboratorijų biuras gavęs nuo 
750 persirgusių asmenų 100 
litrų kraujo, iš kurio pagamin
ta 50 litrų serumo.

Aprokuojama, kad tymai 
yra pavojingiausi kūdikiams 
iki 3 metų, nors kartais ir su- 
augesnieji serga labai sunkiai 
ir gali mirti.

Lubov Orlova, žvaigždė 
“Volga-Volga” judyje, kuris 
yra dabar rodomas Miami 
Playhouse, turėjo iki tol ne
būtą skaičių direktorių vado- 
vaut jai atvaizdavime jos ro
lės kaipo dainuojančio ir šo
kančio laiškanešio.

Jos oficialiu direktorių bu
vo Gregory Alexandrovas, bet 
sekant Sergei Eisensteino Mo
nografiją “The Soviet Screen,” 
šimtai pašto tarnautojų siuntė 
jai detališkus patarimus.

Kada sužinota, kad Orlova 
los rolę paštininkės (Streiką) 
filmoje “Volga-Volga” — ra
šo Eisenstein, “jauni pastoriai 
iš visų plačios šalies kraštų 
siuntė jai laikus su smulkme
niškais nurodymais, kaip tą 
rolę sulošti. Dabartiniu laiku 
Orlova studijuoja darbininkę 
-merginą ir tikrąjį gyvenimą. 
Darbininkės-merginos pasisku
bino su savo patarimais nei 
kiek neblogiau, kaip ir vaiki
nai pastoriai.”

Gatvešlaviai Skubiai »
Rašosi į Uniją

Neseniai pradėtame gatve- 
šlavius organizuoti į CIO uniją 
vajuje jau virš 4,000 susirašė 
imi j cm, gavo čarterį ir pereitą 
sekmžfdienį oficialiai apvaikš
čiojo čarterio gavimo iškilmes, 
dalyvaujant tūkstančiams gat- 
vešlavių ir jų šeimų bei drau
gų. Iškilmės įvyko Stuyvesant 
High School auditorijoj.

Samuel Berland, organizato
rius, peržvelgė vajaus darbuo
tę ir sveikino švaros Depart- 
mento darbininkus ir tarnau
tojus už nusikratymą “kom- 
paniškos unijos,” kaip jis sa
kė, “tos raketieriškos organi
zacijos, žinomos po vardu 
šlavikų ir Draiverių Jungtine 
Taryba.”

švaros Departmento dar
bininkai organizuojasi į Vals
tijos, Apskričių ir Miestų Dar
bininkų Unijos Lokalą 333-čią. 
Vajus oficialiai paskelbtas per 
Joseph Curran, New Yorko In
dustrinių Unijų Tarybos prezi
dentą, pereito vasario 17-tą. 
Pirmieji ir sunkiausi žings
niai padaryta. Dabar bus dir
bama už 100 nuošimčių unijiz- 
mą departmente.

Reikalavo Browderiui 
Laisvės

B r o w d e r i o išlaisvinimas 
Workers Alliance valstijinėj 
konvencijoj buvo greta duonos 
ir druskos klausimo. Jų pri
imtoj rezoliucijoj, tarpe kitko, 
sakoma:

“Einant atakoms ant Ameri- 
kųs žmonių civilių teisių ir 
laisvių sąryšyje su Roosevelto 
administracijos vajumi link 
imperialistinio karo, tampa 
būtina, kad organizuoti bedar
biai stotų, ginti tas teises.”

Rezoliucijoj toliau sakoma, 
kad “aštrumas bausmės Brow
deriui” parodo, jog jo nutei
simas paeina' iš to, kad jis 
“drąsiai kalbėjo prieš įsivėli
mą į, antrą imperialistinį ka
rą; kad jis kovojo prieš, skur
dą ir kančias paprastų žmo
nių ; kad jis jieškojo masėms 
išeities iš nedarbo ir ekonomi
nės suirutės Amerikoj.”

Rezoliucija baigiama pareiš- 
k i m u, kad “Išlaisvinimas 
Browderio yra dalimi kovos 
prieš karą ir nedarbą.”

Konvencijoj, įvykusioj geg. 
25-tą, New Yorke, atstovauta 
15,000 organizuotų bedarbių.

Tai pirmasis kūdikio dantis, 
ir padaro jo syps# dar mielesnę! 
O pridėjimas ko tai naujo 
padarė mėgiamt} cigaretę taipgi 

• dar malonesnį!

Visi Old 
jūsų krautuvininko 
dabar yra NAUJI 
Old Golds. Tas 
pat pažįstamas 
pakelis.

Kas tai NAUJO 
tapo pridėta!

Golds pas

Seniausi Amerikos Tabako prekijai—IslkOrc 1760

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

Tai parinktinis importuotas tabakas—pridėtas prie 
Old Golds! Maži lapai širdies pavidalo su nauju 
maloniu skoniu. Išbandyk! Gauk pakelį nauju Okl 
Golds šiandien!

MIRĖ
Joseph šarkauskas, 58 m. 

amžiaus, 73 South 4th St., 
Brooklyne, mirė namuose, ge
gužės 25 d. Laidotuvės įvyks 
geg. 29 d., 2 vai. po pietų, 
Evergreen kapinėse. Kūnas 
pašarvotas namuose.

Bruno Daugirda, 45 m. am
žiaus, 249 Bedford Ave., mirė 
geg. 26 d., Roosevelt ligoninė
je, New Yorke. Laidotuvės 
įvyks geg. 29 d., 10 vai. ryto, 
Šv. Jono kapinėse. Kūnas pa
šarvotas graboriaus Garšvos 

•koplyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne.

Abejų viršminėtų laidotu
vių pareigom rūpinasi grabo- 
rius J. Garšva.

Morta Gaislerienė, 46 m. 
amž., mirė 26-tą d. gegužės. 
Pašarvota F. W. Shalins (Šu
linsko) koplyčioj, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven (prie 
Forest Parkway stoties). Lai
dos ketvirtadienį, 29-tą geg., 
apie 2 vai. po pietų, kremato- 
rijoj.

Aprokuo^ta, kad 13 aršiau
sių laužynių distriktų atnešę 
miestui žymiausius nuostolius 
nesumokėjimu taksų.

Planuojama sujungt Bronxo 
Independent subvių linijas su 
BMT tiesiam nuvažiavimui iš 
ten į Coney Island už 5 centų 
fėrą.

Tarp Lietuvių
Stasiui ir Viktorijai Prūso

kams josios sesuo Miltakienė, 
duktė Amelia ir kiti giminės 
suruošė šaunią puotą pagerbti 
juos 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktyje. Puota įvyko 
geg. 24-tą, Buzelio salėj. Da
lyvavo apie 200 svečių.

Laisviečio Juozo Visockio 
sveikata žymiai pagerėjus, 
nuimtas nuo ligonių sąrašo, 
tačiau dar paliktas pasilsiui 
prieš sugrįžtant aktyvėn Dė
dės Šamo tarnybon.

Paskaita ir kita programa 
Broniaus Vargšo sukakčiai mi
nėti atidėta iki galima bus pri
sitaikyti patogesnį laiką ir pa
ruošti pilnesnę programą.

Sekamu didžiausiu Brook- 
lyno ir apylinkės lietuvių or
ganizuotu išstojimu bus mil
žiniškasis 4-rių Pabaltės tau
tų piknikas Rikers Estate Par
ke, Astorijoj, birželio 15-tą.

Ona Damušytė-Jonas Tere- 
beiza susituokė gegužės 18-tą. 
Šaunus sutuoktuvių pokylis 
įvyko Central Brooklyno lietu
vių parapijinėj salėj.

Ž. R.

Prarado Važiuotes 
Leidimus

Bėgiu dviejų savaičių 75- 
kiem newyorkieciam atimta 
leidimai vairuoti auto mašinas, 
o 274-riem suspenduota. Nors 
dabar stipriai baudžia už vai
ravimą įsigėrus, tačiau vis Ar 
randasi nemažai prasikalstan- 
čių ir girtumu.

Ispanijos Mitingas 
Birželio 4-tą

Brooklyniečiai Ispanijos de
mokratijos gynėjų draugai 
prašomi pasilaikyt trečiadienio 
vakarą, birželio 4-tą, liuosą 
svarbiam ir įdomiam masi
niam mitingui, ruošiamam 
Brooklyno Academy of Music.

Mitinge kalbės paskilbęs ar
tistas Rockwell Kent, United 
Artists, CIO, prezidentas; 
Ruth McKenny, žinoma auto
rė; rabinas Mose Miller, kun. 
Ver Lynn M. Sprague, Ispani
jai Gelbėt Komiteto religijos 
direktorius. Bus ir muzikos- 
dainų programa. Įžanga tik 
25 centai.

Pradėjo Tarnaitės Teismą
Bronxe pradėjo teisti Betty 

Klempą, tarnaitę, įkaitintą už
mušime savo šeimininkės Mrs. 
Leah Rubin pereito spalio 15- 
tą iš nesusivaldymo dėl nuola
tinio jos barimo.

Kas Nors'Apsigavo
Jieško.tojai “laimės” įvai

riuose lošimuose bei arklių 
lenktynėse ir einantieji už jas 
laižybų, pasirodo, ne visada 
apsižiūri „esą laimėtojais. De
šimts įvairių firmų sumokėjo 
valstijos iždinei $70,116.70 
neatsišauktų pinigų.

IW0 Pagerbs Wienerj
IWO, didžioji tarptąutiška 

darbininkų pašalpinė, birželio 
8-tą rengia milžinišką bąnkie- 
tą pagerbti William , Weiner, 
organizacijos prezidentą. Kvie
time bankietan sako, kad no
rima pareikšti “gilus įvertini
mas jo atsiekimų darbininkų 
ir progresyvių judėjimams per 
pastaruosius 26 metus.”

Bankieto programoj daly
vaus gan žymių darbininkiš
kos pašalpos-apdraudos, poli
tikos ir meno srities darbuoto
jų.

Alliance Reikalavo 
Taikos ir Darbą

Pereitą sekmadienį, Irving 
Plaza, New Yorke, įvykusi vi
sos valstijos Workers Alliance 
organizacijų konvencija, ku
rioje taip pat atstovauta 11 
unijų, griežtai pasisakė už tai
ką ir iškėlė reikalavimus dar
bų.

Konvencijoj dalyvavo 255 
delegatai, atstovavo 15,000 W. 
Alliance narių. Delegacijoj 
buvo 105 moterys ir 57 negrai.

Konvencijos rezoliucijos pa
reiškė pasipriešinimą prieš 
“tolimesnį Amerikos dalyvu- 
mą imperialistiniame kare” ir 
reikalavo “duoti darbus ir pa
kankamą pašalpą bedarbiam.”-

Turėjo “Vakacijas”
Užpereitą savaitę gimimų ir 

mirimų komanda, turbūt, turė
jo vakacijas, kad leido vie
niem ilgiau pagyventi, o kitų 
gyvenimą atidėjo toliau. Per 
savaitę Brooklyne mirė 478, 
arba 48 mažiau, negu savaitę 
prieš tai, ir mažiausia šiais 
metais. Gimimų buvo 707, ar
ba net 230 mažiau pirmesnės 
savaitės ir taip pat mažiausia 
šiais metais.

Susirgimai tymais, difterija, 
skarlatina ir plaučių uždegi
mu numažėjo, tačiau tymai 
dar vis paplitę, per savaitę su
sirgo 751.

! Septyni žuvo nuo auto nex 
laimių. Viso šiais metais 
Brooklyne automobiliais už
mušta 102.

“randavojimai
Pasirandavoja kambarys, garu šil

domas ir yra maudynė. Galima ir 
valgį pasidaryt. Vyras ar moteris 
gali atsišaukti, Renda ne brangi. 
Prašome kreiptis rytais iki 11 va
landos. 294 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Apt. 30. -(126-128)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

I

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

SKELBK1TES “LAISVĖJE

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 Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtines ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Štai 

adr«sas;

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĖS” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

337 Union A venae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HtAvemeyer 81158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
JU LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

VARPO KEPTUVE

Pataisa
Mums pranešama, kad Ch. 

Pelkaus-El. Baranauskaitės su
tuoktuvės nebuvusios civilės, 
kaip pas mus buvo minėta.

Gaisragesiam Joseph ir Nat 
Turner, . Yonkers, išgelbėju- 
siem daugelį kitų įvairiuose 
gaisruose,/ nepavyko išgelbėt 
brolio John. Jis mirtinai ap
degė ant Amackassin Terrace 
esančiuose šeimos namuose, 
kuriuos broliai buvo pašaukti 
gesinti.

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. 
K,aina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoklt: 

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

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 •
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

/UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kaina*

THE BAKERS*

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




