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Prieš Koncentracijos Sto
vyklas Amerikoje!

Reikia Sutelkti Rankos.
Italijos ir Vokietijos Komu

nistų Balsai.
Garbingi ir Negarbingi 

Žmonės.
Rašo R. Mizara
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Naziai su Tankais 
Atplaukė į Syriją 
Prancūzą Koloniją

MOMĮ*

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
raščiui.

Reakcininkai USA kongre
se ruošiasi pervaryti Hobbs’o 
patiektą bilių, reikalaujantį 
steigti koncentracijos stovyk
las Jungtinėse Valstijose. Tos 
koncentracijos stovyklos tai
komos neva “nepageidauja
miems ateiviams,” tačiau jos 
bus naudojamos visiems ame
rikiečiams, jei tik Hobbs’o 
plauko vyrams pavyks tąjį bi
lių padaryti įstatymu.

Teisingumo ministeris Jack- 
sonas andai pasisakė už tąjį 
bilių. Vadinasi, prezidento 
Roosevelto administracija jį 
remia ir laukia, kad tik grei
čiau tasai bilius pereitų per 
kongresą ir senatą.

Švedija Pripažino 
Lietuvą Kaip Tary

bą Respubliką
Švedija Pasirašė Sutartį su Sovietais 
Dėlei Baltijos Tarybinių Respublikų

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pasirašė sutartį su 
Švedija kas liečia įvairius 
piniginius a t s i s k aitymus, 
buvusius tarp Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos, iš 
vienos pusės, ir Švedijos, iš 
antros. Šia sutarčia tapo ga
lutinai išspręsti nuosavybės 
klausimai tarp Švedijos ir 
naujųjų Tarybinių Respub-

Sudužo 25-kiu Tony 
Bombininkas. Ka Tik 

z c-

Pastatytas Anglijai

Prieš šį bilių privalo susi
telkti visi Amerikos žmonės, 
kuriems rūpi laisvė ir demo
kratinės žmonių teisės. Jie pri
valo tatai padaryti tuojau, kol 
dar nepervėlu.

Kongresmanas, Vito Marc- 
a.ntonio, nenuilstąs kovotojas 
už žmonių teises ir už taiką, 
taipgi susirūpino tuo opiu 
klausimu. Jis sakys kalbą per 
Radiją; Marcantonio kalbės 
ketvirtadienį, birželio 12 d., 
į 1:15 vakare (Eastern Day-Į 

night Saving Time). Jo kalbą
.transliuos Mutual Broadcast-į. 
.ing Systema, turinti savo ra-j San Diego, Calif. — Pir- 
’dijų stotis įvairiuose miestuo- mame bandyme, pakilęs vos 
se. New Yorke ir apylinkėje 500 pėdų aukštyn, didžiulis 
kalba bus girdima iš didžiu- bombinis orlaivis, ūmai kri- 
lės WOR stoties. j to į San Diego įlankos van-

Šį viską suruošė Komitetas denį ir SllduŽO. Sll JUOm ŽU- 
Sveturgimiams Ginti. Kiekvie- vo keturi lakūnai ir mecha- 
nas mūsų skaitytojas, turįs nikai—bandytojai. Išgelbė- 
progos, privalo nepamiršti tos i tas tik vienas mechanikas 
dienos ir valandos ir turi iš
girsti kovingojo liaudies gynė
jo kalbą. Be to, jis turi veikti, 
kad tasai bilius nebūtų pada
rytas įstatymu.

Tik nesenai “Laisvėje 
po Italijos Komunistų Parti
jos pareiškimas prieš karą, 
prieš Mussolinį, prieš Hitlerį, 
priešu visus karo ruošėjus im
perialistus.

Neužilgo “Laisvėje” tilps 
Vokietijos Komunistų Parti
jos pareikimas, pasmerkiantis 
Vokietijos imperialistus ir .nu
rodantis baisią padėtį, į kurią 
nacižmas įvedė Vokietiją.

Italijos komunistai kovoja 
prieš fašizmą, prieš savo kraš
to imperialistus, už taiką.

Vokietijos komunistai kovo
ja prie nacizmą, prieš savo 
krašto imperialistus, prieš Hit
lerį, už taiką.

Anglijos komunistai kovoja 
prieš Anglijos imperialistus, 
prieš Churchillą, už taiką.

Francijos komunistai kovo
ja prieš savo krašto. imperia
listus prieš Petaino fašistinę 
vyriausybę, už taiką.

Amerikos komunistai kovo
ja prieš savo krašto imperia
listus, prieš karo ruošėjus, už 
taiką,

Matome, kiekvieno krašto 
komunistai kovoja prieš savo 
krašto imperialistus, plėšikus, 
prieš reakciją, už žmonių ger
būvį, už taiką.

irlikų: Latvijos, Lietuvos 
Estonijos.

Sutartis padaryta palan
kumo dvasioje iš abiejų pu
sių, gegužės 30 d.

Ši Švedijos sutartis su 
Sovietų Sąjunga reiškia, 
kad Švedija pripažino Lie
tuvą, Latviją ir Estoniją 
Tarybinėmis Respublikomis, 
susijungusiomis su Sovietų 
Sąjunga.

O smetonininkai fašistų 
vadai Amerikoje iki pasku
tinių dienų džiaugėsi, kad, 
girdi, Švedija “nepripažįsta 
ir nepripažins” Tarybų val
džios Lietuvoje. Tas jų 
džiaugsmas pasirodė tik vė
jų pamušalu.

ANGLŲ DARBIEČIŲ VA- 
DĄI Už KARĄ IKI GALO

London, birž. 3.—Anglų 
Darbo Partijos konferenci
joj vadai atstovai su 2,430,-

L. M. McCannon.
Orlaivis buvo ką tik pa- OOO Talsų T^isakė^už’Tn- 

statytas Anglijai ir po is- g]įjos Rarą iki Hitleris bus 
1 bandymo būtų tuojau lėkęs, su]<riu§jntas- ug taikymąsi 
! tenai. Jo pastatymas kas

ti], i tavo 250 tūkstančių dolerių.
Jis turėjo keturis inžinus; 
sakoma, būtų galėjęs skrist 
4,000 mylių be sustojimo ir 
nešt keturis tonus bombų ir 
devynis lakūnus.

Šį orlaivį, vadinamą “Li
berator”, pabudavojo ame
rikinė Consolidated lėktuvų 
korporacija. Jinai turi 500 
milionų dolerių užsakymų iš 
Anglijos ir Amerikos vald
žių. Korporacijos viršinin
kai nužiūri, kad tas orlaivis 
buvęs tyčia keno nors paga
dintas. Valdžios agentai 
kvočia išlikusį gyvą jo me
chaniką.

be galutinos pergalės pada
vė balsus atstovai 19,000 
nariu.

Alexandria. — Anglai sa
kosi nukirtę žemyn 20 vo
kiečių orląivių.

Kompanijų Pelnai Kyla 
Kaip ant Mielių, nors 
Roosevelt Kitaip Sakė

LIETUVOJ ĮVESTA 8-NIŲ 
VALANDŲ DARBO DIENA

Kaunas. — Remdamasi 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo 
įsakymų iš 1940 m. birželio 
26 d., Lietuvos Liaudies Ko
misarų Taryba nutarė:

1. Visose valstybinėse, 
kooperatyvinėse ir visuome
ninėse įmonėse bei įstaigose

nuo balandžio 1 d. 
pereiti prie aštuonių 
dų darbo dienos:

9. Nustatyti, kad darbo 
diena visose įstaigose pra
sideda 9 valandą iš ryto, 
baigiasi 5:30 vai. vakare, su 
pertrauka pasilsėti ir paval
gyti nuo 12:30 vai. iki 1 vai.

■s. m., 
valan-

ROOSEVELTAS REIKALAUJA SAU 
DIKTATORIŠKOS GALIOS ANT PRI

VAČIOS Visy NUOSAVYBES
Prezidentas Tada Galėtu Slopint Darbininkų Teisę Strei- 

kuot; Jis Galėtu Paimt net Virtuvių Indus
Washington. — Su užgy- 

rimu prezidento Roosevelto 
ir jo ministerių, senatorius 
Robert R. Reynolds įnešė 
kongresui tokį nepaprastą 
sumanymą:

‘Prezidentas gali laikinai 
ar visiškai perimt bile nuo
savybę, nekilnojamąją ar 
asmeninę, apčiuopiamą ar 
neapčiuopiamą, kuri bent 
kiek tiktų šalies gynimui... 
ir parduot ar kitaip pasi
elgt su bet kokia perimta 
nuosavybe, teise ar bizniu.”

“Pagal šį sumanymą, pre
zidentas galėtų paimt viso
kią privačią nuosavybę, pra
dedant 1 virtuvės puodais ir 
indais ir baigiant geležin
keliais ir elektros-geso įmo
nėmis,” kaip rašo New Yor- 
ko Times.

Darbininkų vadai nužiūri, 
kad priėmus tokį sumany
mą kaip įstatymą, valdžia 
užiminėtų tuos fabrikus, 
prieš kuriuos darbininkai 
sustreikuotų, šitoks įstaty-

mas galėtų būt panaudotas 
kaip įrankis kriušint 
ninku reikalavimus 
algos ar sutrumpint 
laiką.

Antrininkas karo 
teris Robertas P. Patterson 
aiškino, kad šio sumanymo 
tikslas, be kitko, yra:

“Užimt fabrikus dirbimui 
tokių daiktų, kurių tie fa
brikai paprastai negaminda
vo; išgaut valdžiai fabrike 
teisę daryt sutartis (pav., 
su darbininkais); priverst 
svėtimšalių valdomas kor
poracijas ar fabrikus tar
naut Amerikos apsigynimo 
reikalams,” ir tt.
Demokratijos Praradimas
Republikonas kongresma- 

nas Jesse Woolcott, išgirdęs 
tokį sumanymą, užreiškė:

“Kaip toli mes einame su 
šiuom šalies gynimu? Nėra 
jokios prasmės prarast 
mums savo demokratiją, be
siruošiant kovot už ją” (už- 
sienyj).

darbi- 
pridet 
darbo

minis-

Gręsia Atviras Anglijos Karas prieš Syriją;
Naziai Galį Užpult Palestiną

Iraqu.—Anglai dabar yra 
užvaldę bent didžiumą Ira- 
qo.

Ankara, Turkija. — Jau 
praeitą ketvirtadienį vokie
čiai laivais atgabeno savo 
kariuomenę su tankais, šar
vuotais automobiliais ir ka- 
nuolėmis į francūzų prie-jžia, kad dar yra vokiečių 
plauką Latakią, Syrijoj. Tie ' kariuomenės Iraqe ties Kir- 
laivai plaukė artimu Turki- kuk, žibalo šaltinių srityje* 
jai ruožu Viduržemio Jūros. Vokiečiai iš naujo kursto 
Taip patirta iš visai patiki- iraqiecius sukilt prieš ang- 
mų šaltinių Ankaroj, Tur-|lus.___________________
kijos sostinėj. p . u • n 1 •

Manoma, kad ta mechani-1 DlHZlŲ UnHlVy-
zuota vokiečių kariuomenė I pi np-i • • 
apsistojo Lebane, francūzų 110 udlVa, 1 ĮKIŠI 1S vFO 
kolonijoj, kuri rubežiuojasi IKLarianf Andiia *
su Syriją, kita Francijos ko- WUI nHSuJQ *
lonija. --------

-------- Berlin. — Vokietijos oro
London. — Anglai nužiū- laivyno ministerismaršalas 

f i, kad vokiečiai iš Lebano- H. Goering sveikino nazių 
Syrijos rengiasi užpult An- lakūnus ir parašiutistus, ku- 
glijos koloniją Palestiną ir rie užkariavo graikų salą 
Iraqą. Londone gautas radio Kretą nuo anglų. Jis pareiš- 
pranešimas sako, kad fran- kė:
cūzų armija užleido kai ku- “Aš sakau pasauliui, jog 
rias savo kazermes vokiečių nėra tokių salų, kurių meš 
kariuomenei.

Anglų orlaiviai vėl bom
bardavo Syrijos lėktuvų sto
vyklas ir, girdi, sunaikino 
vieną vokiečių orlaivį ir su
žeidė kelis kitus.

London. — Anglai daleid-
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Hitleris ir Mussolinis Vo
kietijos ir Italijos komunistus 
vadina “Churchillo agentais,” 
o Cburchillas. apšaukia Angli
jos komunistus “Hitlerio agen
tais.” Na, o Amerikos karo 
ruošėjai šio krašto komunis
tus vadina “Hiterio agentais.”

Bet ar tai yra tiesa? Ar tie 
žmonės, kurie sąžiningai ko
voja prieš imperialistinį karą, 
yra kieno nors agentai?

• : Ne, ne tiesa! Jie kovoja už 
, taiką, nes jiems rūpi laimė ir 

gėris visų darbo žmonių, kurie 
„ nuo karo daugiausiai nuken

čia., Jie kovoja už taiką, nes 
jieihs nerūpi imperialistų inte
resai,—imperialistų, kurie iš
karo gauna didžiausius pel-

HITLERIS IR MUSSOLI- 
NIS SUSIRŪPINĘ AME

RIKOS KARU
London, birž. 3.—Supran

tama, kad vakar Hitleris su 
Mussoliniu per 5 valandas 
tarėsi svarbiausia apie tai, 
ką jiedu darytų, jei Ameri
ka įstotų karan už Angliją.

Berlin. — Vokiečiai sako
si nuskandinę 7 anglų lai- 
vus per 2 dienas.________
nūs, gauna rinkas; gauna nau
jas kolonijas.

Šiandien, tiesa, gyvename 
karo isterijos gadynę. Kiek
vienas doras karo priešininkas 
yra bjauriojamas, niekinamas, 
pravardžiuojamas. O tie, ką 
šaukia už skerdynę, už impe
rialistinį karą — didvyriais 
laikomi, dideliais
skelbiami, ant' jų galvų 
vainikai maunami.

Bet ateitis pagerbs 
kurie kovoja už taiką,
smerks tuos, kurie stoja už 
žmonių skerdynę, už antrąjį 
imperialistinį karą.

Jei kas to nežino, jis yra 
vertas didelio pasigailėjimo.

Tuo būdu karo priešinin
kai, taikos šalininkai privalo 
visur ir visuomet reikšti savo 
balsą už taiką.

New York. — Finansiniai 
žinovai N. Y. Times paskel
bė, jog gegužės mėnesį šie
met 1,156 korporacijos, ban
kai ir apdraudos kompani
jos pasiėmė grynų pelnų 
$521,381,031, o pernai tą pa
tį mėnesį 1,068 kompanijos 
—$454,706,982.

Šiemetiniai kompanijų ir 
bankų pelnai yra didžiausi 
po 1937 metų.

Per penkis pirmuosius 
mėnesius šiemet didžiosios 
kompanijos pasikuopė $1,- 
623,514,308 pelnų, nors pre
zidentas Rooseveltas sakė, 
kad dabar neturės būt nau
jų milionierių.

‘LAISVES” JUBILEJAUS REIKALU
Per pastarąsias dienas “Laisvėje” lankėsi keletas sve

čių pasveikindami ją 30 metų proga. Kai kurios aukos 
ir per laiškus atėjo.

Prašome pasiskaityt.
Peter Daukšas, San Francisco, Calif., $1.00.
Martin Kvedar, Detroit, Mich., $1.00.
J. Leponis, Dedham, Mass., $1.00.
Draugai Kajackai, Bridgeport, Conn., $1.00.
A. Latožius, Waterbury, Conn., $2.00.
John Vaikasas, Schenectady, N. Y., $1.00.
Joseph Smith, Bethlehem, Conn., $1.50.
Jonas Uless, Westerly, R. I., $3.00.
Mrs. L. Kezeik, Westerly, R. I., $1.00.
Juozas Kreipavičius, McAdoo, Pa., $1.00.
Širdingai tariame ačiū! Jau senokai esame

veikinimų nuo, organizacijų. Tikimės, kad organizacijos, 
kurios dar nesveikino Jubilėjų, pasveikins, nes visi 1941 
metai skaitomi Jubilėjiniais metais.

. “Laisves” Administracija.

gavę pas-

patrijotais 
laurų

tuos, 
o pa-

Lovestoniečiai Šnipai 
prieš CIO Uniją

Detroit, ,Mich. — Valdiš
ka Šalies Darbo Komisija 
čia tyrinėja, kaip automo
bilių fabrikantas Fordas ne
teisėtai slopino CIO uniją. 
Buvęs Fordo šnipas Ralph 
Rimar, liudydamas šiai ko
misijai, išdavė, kad lovesto
niečiai Zigmund Dobczynski 
ir Paul Silverman, veikdami 
prieš CIO uniją, buvo For
do samdyti šnipai. Prieš šią 
uniją veikė 
Homer 
dė jos 
nistus”.

VOKIEČIAI JAU UŽBLO
KAVĘ SUEZO KANALU

New York. — WOR ra
dio pranešė, kad jau kelios 
savaitės atgal vokiečių or
laiviai bombomis nuskandi
no kelis anglų laivus Suezo 
kanale ir taip apgriovė jį, 
kad nuo to laiko joks anglų 
laivas negali j)raplaukt tuo- 
mi kanalu tarp Raudonosios 
ir Viduržemio Jūrų.

ir trockistas 
artin, kuris skun- 
irius kaip “komu-

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, j°g gegužės mėnesį jie 
nuskandinę 746,000 tonų 
Anglijos laivų.

■j..

negalėtume užkariauti.
“Pirmą kartą visoj kari

nėj istorijoj vien iš oro męs 
užkariavome smarkiai gina 
mą salą, atskirtą, nuo saus- 
žemio tris kartus platesniu 
vandens ruožu negu Dove- 
rio jūrinė siauruma (tarp 
Francijos ir Anglijos); tą 
salą mes vien iš oro užka
riavome nežiūrint, kad an
glų laivynas viešpatavo te- 
naitinėse jūrose.

“Per vieną savaitę anglai 
ten prarado daugiau kari
nių laivų negu per paskuti
nius 20 mėnesių, bemėgin
dami atlaikyt Kretos jūrą 
prieš vokiečių oro jėgas.” J.

London. — Anglų valdi
ninkai supranta, jog Goe- 
ringas norėjo pasakyt, kad 
vokiečiai iš oro taip pat galį 
užkariaut Angliją bei anglų 
valdomą Cyprus salą rytinė- 

Raymondas* W.jj'e dalYJe Viduržemio Jūros.

Vichy, Franci j a.— Pran
cūzų komanda paskelbė ap
gulos stovį savo kolonijoj 
Syrijoj, kuri rubežiuojasi su

Vokiečių Orlaivių Mo
torai Geri, Sako Ame

rikos Inžinieriai
White Sulphur Springs, 

W. Va.—Suvažiavime Ame
rikos Auto-Motorų Inžinie
rių Draugijos šičia tapo su
muštos pasakos, būk vokie
čių orlaiviai turi prastus 
motorus. Vyriausias inži
nierius Wright orlaivių kor
poracijos,
Young ir Pratt-Whitney or
laivių korporacijos inžinie
riai parodė, jog dabartiniai 
vokiečių.. orlaivių motorai 
yra aukštos rūšies, paga
minti iš puikių medžiagų, 
stiprūs, *akuratni, su ga
biais automatiškais prietai
sais ir gali nepaprastai grei
tai pakilt oran.

Šiame inžinierių suvažia
vime buvo išstatytas ir vie
nas vokiečių orlaivis, kurį 
anglai suėmė ir atsiuntė 
šion šalin, kad amerikiečiai 
inžinieriai galėtų jį ištirt ir

------------ „------------------------

Federacijos Vežikai
Tebestreikuoja

Pittsburgh, Pa. — Tebe- _____ ___ _...........................
streikuoja 2,000 vežikų, na- pasinaudot bestatant kari- 
riai Amerikos Darbo Fede- nius orlaivius Anglijai.
racijos unijos; nepaiso, kad 
karo ministerija faktinai 
liepė jiem grįžt darban, ne
žiūrint, kad aukštieji Fede
racijos viršininkai įsakė 
jiem dirbt ir pasiduot val
diškiem taikvtojam. Svar
biausias streikierių reika
lavimas—pridėt uždarbio.

-s v«‘ ■ .j
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Federaciniai Fordo 
Darbininkai į CIO

Detroit, Mich. — Pusė iš 
21-no tūkstančio darbinin
kų, kurie balsavo už Ame
rikos Darbo Federacijos un
iją Fordo automobilių fab
rikuose, dabar jau įstojo į 
CIO Jungtinę Automobilių 
Darbininkų Uniją. Tuomi 
jie sutvirtino CIO unijos 
vadovybę, kuri šiuo laiku 
veda derybas su Fordu dė
lei algos pakėlimo ir kitų 
sąlygų pagerinimo. Tuose 
balsavimuose iš karto 65 
tūkstančiai Fordo darbinin
kų pasirinko CIO uniją; tai 
dabar jinai turi jau 75,000 
narių vien čionaitiniuose 
Fordo auto, fabrikuose.

3I
i
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Laimėjimas 13,000 
CIO Darbininkų

Peoria, Ill. — 13 tūkstan
čių darbininkų Harvester 
kompanijos traktorių fabri
ke išgavo pilną pripažinimą 
CIO unijos, po 3 centus dau- 

______ giau algos kas valanda ir 
kitus t uždarbio pakėlimus, monės /miestą Duesseldorfą 

ORAS. -— šį trečiadienį siekiančius net 30 centų, ir prieplaukas Ostend ir St 
priedo valandai. iNazaire.būsią lietaus.

h-

iš

London, birž. 3.—Anglų 
bombininkai sukėlė didelius 
gaisrus Berlyne ir smarkiai 
bombardavo vokiečių pra-
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2,000,000 Po Ginklu
Iš Washingtono pranešama, kad da

bar Jungtinių Valstijų armijoj yra 1,- 
325,000 karių ir oficierių. Birželio ir 
liepos mėnesiais bus vėl šaukiama daug 
vyrų į armiją. Greta to, karo laivyne jau 
yra apie 300,000 oficierių ir jūreivių. 
Marininkų korpai neįeina nei į armijos, 
nei laivyno dalis. Reiškia, Jungt. Vals
tijos jau užlaiko po ginklu apie 2,000,000 
vyrų, kas reikalauja milžiniškų išlaidų 
ir didina nuolatinius taksus.

Anglija “Supirks” Laivus
Dėl priežasties karo, kai kurių neutra- 

liškų šalių laivai stovi Pietų Amerikos 
respublikų prieplaukose. Gi Anglija kas 
savaitę turi baisius nuostolius ant jūrų. 
Tuo būdu ji stengiasi iš kitur gauti lai
vų. Anglijos jūrininkystės misijos gal
va, Mr. Artur Salter, tariasi supirkti 
tuos laivus. Bet tuo pat kartu ten daly
vauja ir Jungt. Valstijų Jūrininkystės at
stovai. Mat, Anglija rengiasi “pirkti” 
tuos laivus, žinoma, Jungtinių Valstijų 
pinigais. Dar daugiau, jos atstovas veda 
derybas su Roosevelto valdžia, kad grei
čiau gavus 84 laivus, kuriuos Jungt. 
Valstijos perėmė savo prieplaukose.

Daladiero Keliais
Franci joj ministerių pirmininkas Da- 

ladier 1939 metų pradžioj buvo išreika
lavęs iš Parlamento sau neribotą galią 
devyniems mėnesiams laiko. Per tą laiką 
jis suspėjo įvelti Franci ją į karą ir įs
tumti į dabartinę jos katastrofišką pa
dėtį. Per tą laiką jis suspėjo sudaužyti 
laisvas demokratinės Francijos tradici
jas, pagrūsti požemin darbininkų judė
jimą, pakirsti Francijos liaudies valią 
ginti savo šalį.

Mūsų šalies prezidentas išreikalavo iš 
kongreso sau galią, kad jis gali valdyti 
šalį su pagalba dekretų, kaip generolai 
armiją. Rooseveltas suplanuoja kelti tak
sus ant piliečių, kad daugiau galėtų gau
ti pinigų, kad daugiau galėtų duoti An
glijai ginklų ir amunicijos. Jis paskyrė 
Mr. Ickes “žibalo diktatorium”, jis rei
kalauja nuo darbininkų atsisakyti nuo 
streikų, vienatinio įrankio iškovojimui 
geresnių darbo sąlygų ir žmoniškesnių 
algų. Jis paskyrė Mr. C. Dykstrą slopi
nimui vakarinėse valstijos medžio ir me
chanikų streiko. Jis atidavė Anglijai 80 
Amerikos karo laivų. Jis įsakė Amerikos 
laivams plaukti į jūras, kur eina karas ir 
susidaro pavojus galutinai įtraukti mūsų 
šalį j karą. Prezidentas kalba apie ūžė-' 
mimą Azores, Protugalijos salų, apie Da
karo, Francijos Afrikoj prieplaukos, apie 
apgynimą Singapūro, Anglijos karo lai
vyno bazes Azijoj.

Francijos turčių valdžia per ilgus me
tus laikė savo šalyj karikatūrišką “Rusi
jos carą ir jo valdžią.” Pas mus taip pat 
sėdi visa eilė “atstovų”, kurie neturi ką 
atstovauti, jų tarpe Smetonos konsulai 
ir patsai Smetona, kurį Lietuvos liaudis 
išvijo.

Jungtinėse Valstijose aukščiausias įs
tatymas yra Konstitucija ir tai įstaty
mas visiems. Naujus įstatymus leido 
kongresas ir senatas. Dabar prezidentas 
patsai vienas leidžia dekretus ir stengia
si juos padaryti įstatymais. Prieš tai 
kovoja senatorių, kongresmanų, žymių 
žmonių ir milžiniška Amerikos liaudies 
didžiuma, . Amerikos liaudis jaučiasi, kad 
kap iki šiol, taip ir toliau ji gali savo rei
kalus tvarkyti be atskiro žmogaus de
kretų.

“Dirbkite Daugiau—Valgykite 
Mažiau!”

Wall Stryto imperialistinė politika įs
tūmė mūsų šalį į karo katastrofą. Vis
kas pakinkyta karui. Anglijos imperialis
tai išskaitliavimus daro ne savo, bet 
Amerikos liaudies lėšomis. Jiems siun
čia iš Amerikos maistą, ginklus, amuni
ciją. Anglijos karo našta suverčiama ant 
Amerikos liaudies sprando. Neužilgo 
mes minėsime liepos 4-tą dieną—Nepri
klausomybės Paskelbimą, tai yra, išsilais
vinimą Jungtinių Valstijų iš po Anglijos 

•priespaudos. Bet ne taip yra praktikoj. 
Amerikos liaudis, dėka Roosevelto politi
kai, vėl atsidūrė po Anglijos valdonais.

Roosevelto Administracija reikalauja 
iš Amerikos darbo liaudies daugiau dirb
ti, mažiau valgyti, nestreikuoti, daugiau 
taksų mokėti. Roosevelto Administraci
ja reikalauja iš liaudies mažiau pieno 
valgyti pirmadieniais, mažiau cukraus 
naudot šeštadieniais, mažiau sūrio val
gyti ketvirtadieniais, vis “mažiau” ir 
“mažiau”,—bet daugiau dirbti! .

Mums Kuro Nėra, o Japonijai 
Siunčia

Rooseveltas paskyrė vidaus sekretorių 
Ickes gazolino ir tepamojo aliejaus dik
tatorium. Tatai daroma, kad daugiau su
taupius gazolino ir tepamojo aliejaus 
karo reikalams. Jau plačiai kalbama, kad 
neužilgo ant kuro bus pakelta kaina, 
kad darbininkai negalės jo pirktis. Jau 
kalbama, kad sekmadieniais.bus uždary
tos kuro (gazolino) stotys.

Kodėl? Todėl, kad Amerikos kuras 
siunčiamas į Angliją karui ir parduoda
mas Japonijos imperialistams karui prieš 
Chiniją. Todėl, kad Roosevelto Adminis

tracija iš 260 žibalui pastatytų laivų 50 
jau perdavė Anglijai. Pagal “Times” da
vinius, į Angliją laivai turi išvežti 2,- 
000,000 tonų kuro.

Pagal oficialius davinius Japonija 
vien š. m. sausio ir vasario mėnesiais iš 
Amerikos pirko 797 tūkstančius bač
kų (po 42 galionu) gazolino; 857,000 
bačkų žibinamojo aliejaus ir 280,000 bač
kų tepamojo aliejaus. Reiškia, Anglijai 
ir Japonijai gazolino ir aliejaus yra už
tektinai, bet Amerikos liaudžiai jo grei
tai nebus. Štai prie ko veda Wall Stryto 
politika!

Wheeler apie Rooseveltą
Senatorius B. K. Wheeler, kalbėdamas 

Indianapolio mieste, pareiškė, kad Roo
seveltas pasidavė karo organizatorių 
Rockefellerio, Morgano, Dorothy Thom- 
soniutės, Stimpsono, Knoxo ir Walter 
Winchell’o valiai. Tarpe kitko Wheeler 
sakė:

“Tie tarptautiniai bankieriai ir džin- 
gojistai žurnalistai daro viską, kad pas
kandinus mūsų tautą kare... Nebuvo ki
to žmogaus istorijoj, kaip Mr. Roosevel
tas, kuris pastato klasę prieš klasę, rasę 
prieš rasę, sektą prieš sektą, šalyj, kur 
įvairios rasės ir religijos sugyveno tai
kiai per šimtmečius.”

Amerikos Liaudies Balsas
Veik visa turčių spauda ir radio už

kinkyta už karą, bet Amerikos liaudis 
laikosi prieš tas bangas, kaip granito 
uola. Tą parodo ir New Yorke išeinąs 
“Daily News”, kuris spausdina skaityto
jų laiškus. Vienas skaitytojas rašo:

“Senatorius Pepper pareiškė: ‘Mes pa
sirengę pralieti šalies krauju.’ Kodėl jis 
nesako tiesos ir nepasako: ‘Mes pasiren
gę pralieti jūsų kraują, kraują jūs, tėvai, 
sūnų, kraują tų, kurie nesėdi už saugių 
kongreso mūrų.’ ”

Kitas skaitytojas rašo: Senatorius 
Pepper nori pralieti mūsų kraują. Jis 
nori Dakaro, nori barbariško karo, bet 
dėkui Dievui, kad Amerikos liaudis pati 
gali mąstyti prieš Pepperio, Willkies, 
Roosevelto, Stimsono bei Knoxo valią.

Permato Jų Karo Tikslus
New Yorke išeinąs laikraštis “P M” 

bando karts nuo karto užtarti unijas ir 
negrus. Jo redaktoriai tą daro, kad ap- 
gavus tuos karo priešininkus, kurie sto
ja už unijas ir rasių lygybę. “PM” veda 
atvirai propagandą už karą, kad Ameri
ką pastačius Anglijos pusėn.

. Nepavyko “PM” redaktoriams apgauti 
nei unijistds, nei negrus. Negrų laikraš
tis “Pittsburgh Courier” rašo, kad “PM” 
neva u/taria negrus tik tam, kad pada
rius juos karo šalininkais.

Tarybų Sąjungos Respublikose
Vengrijai Grąžintos 1848 
Metų Vengrų Revoliuci

jos Karinės Vėliavos
Kovo 20 d. TSR Sąjungos 

vyriausybės įgaliojimu ar
mijos generolas drg. I. V. 
Tiulenevas Raudonosios Ar
mijos Centro Namuose iš
kilmingai perdavė Vengri
jos nepaprastajam pasiunti
niui ir įgaliotajam ministe- 
riui Maskvoje p. Žozefui de 
Krištofi 56 vengrų armijos 
vėliavas, kurios buvo paim
tos caro Nikalojaus I ka
riuomenės, nuslepi nant 
vengrų tautinį išsivadavimo 
judėjimą 1848—49 metais.

Raudonosios Armijos 
Centro Namų Raudonosios 
vėliavos salėje buvo pasta
tyta garbės sargyba. Per
duodant vengrų vėliavas bu
vo sugrotas vengrų tautinis 
himnas ir Internacionalas. 
Pasirašius aktą dėl vėliavų 
perdavimo armijos genero
las drg. I. V. Tiulenevas ir 
nepaprastasis pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris p. Žo- 
zefas de Krištofi pasikeitė 
kalbomis, Tą pačią dieną 
vengrų vėliavos, lydimos 
garbės sargybos ir TSR Są
jungos Gynybos Liaudies 
Komisariato bei vengrų mi
sijos Maskvoje, atstovų bu
vo išvežtos prie Tarybų Są
jungos — Vengrijos sienos 
įteikti jas specialiai į pasie
nį atvykstančiai vengrų de
legacijai.

Iškilmingame vengrų vė
liavų perdavime dalyvavo: 
Užsienių Reikalų Liaudies 
Komisariato gene r alinis 
sekretorius drg. A. A. So
bolevas, Užsienių Reikalų 
Liaudies Komisariato proto
kolo dalies vedėjas drg. V. 
N. Barkovas,' Generalinio 
Štabo Karinio Susisiekimo 
Valdybos viršininkas gene-

nuskrido šiaurės rytų kryp
timi.

Kovo 20 d. lėktuvas “SS 
SR N—169” laimingai pa
siekė Vrangelio salą ir nusi
leido Rodžerso įlankoje. Tas 
aukštųjų platumų skridimas 
tęsėsi beveik 10 valandų. 
Daugiau kaip 1,500 kilomet
rų, mašina perskrido vir
šum Šiaurės Ledinuotojo 
vandenyno erdvių.

Perskridimu iš Kotelnij 
salos į Vrangelio salą drg. 
čerevičnis baigė pirmąjį 
aukštųjų platumų skridinio 
etapą. Maršruto nuotolis, 
kurį nuskrido lėktuvas “SS 
SR N—169” nuo Maskvos 
iki Vrangelio salos, siekia 
9,000 klm.

Veda po 5 Ėriukus
Tarybiniam akademikui 

M. M. Zavadovskiui po ilgų 
metų mokslinių tyrinėjimų 

’ir bandymų pavyko surasti 
tam tikrą eleksyrą, paga
mintą iš kumelingų kumelių 
kraujo, kuriuo įskiepytos 
avys veda po daugiau ėriu
kų. Pernai rudenį tuo elek
syru Tarybų Sąjungoje bu
vo įskiepyta 200,000 kara
kulinių avių ir apie 50,000 
kitų veislių avių. Įskiepyto
sios avys ėmė vesti po tris, 
po keturis ir po penkis ėriu
kus. Pirmasis ėriukų penke
tukas gimė Stalinsko srityje 
Rozos Liuksemburg vardo 
tarybiniame a v i ninkystės 
ūkyje. Pradžioje ėriukai bu
vo žymiai smulkesni, bet po 
trijų mėnesių jau beveik vi
sai nebesiskyrė nuo vienišų 
ėriukų nei ūgiu, nei svoriu. 
Visi penki auga visai sveiki.

Ateinantį rudenį to dau- 
giavaisio eleksyro numato
ma įtrėkšti pustrečio — li
gi trijų milionų tarybinių ir 
kolektyvinių ūkių avių.

rolas leitenantas N. I. Tru- 
beckoj, Gynybos Liaudies 
Komisariato Užsienių San
tykių Skyriaus viršininkas 
pulkininkas A. V. Gerasimo
vas, Maskvos miesto komen-
dantas generolas majoras 
V. A. Reviakinas, genero
las majoras D. I. Gustešo- 
vas, Gynybos Liaudies Ko
misariato Užsienių Santy
kių Skyriaus viršininko pa
vaduotojas pulkininkas V. 
M. Dragūnas, c. p. Revoliu
cijos Muziejaus direktorius 
drg. A. D. Piterskis ir kiti, 
be to, vengrų misijos Mas
kvoje karinis atašė genero
las Farago ir visas vengrų 
misijos sąstatas.

L L čerevičnio Arktinis 
Skridimas

VRANGELIO SALA. III.

15,000 Metų Medis
Dar neseniai ilgiausiai 

gyvenančiais medžiais buvo 
laikomi: mamuto medis (ve- 
lingtonija), baobabas, dra
kono medis ir meksikietiš
kas kiparisas.

Mamuto medis auga Ka
lifornijoje, kur jis išauga 
ligi 142 m. aukščio ir ligi
36 m. storio. Gyvena 4,000 
— 5,000 metų.

Baobabas pasitaiko Afri
koje ir Australijoje, kartais 
būna 45 m. storio ir gyvena 
4,000 — 6,000 metų.

Drakono medis yra papli
tęs Rytų Indijoje ir Kana
rėlių salose. Kai kurie jo 
egzemplioriai gyvena ligi 
6,000 metų.

Meksikos kiparisas pasi
taiko Meksikoje, gyvena ligi 
4,000 — 6,000 metų ir išau
ga ligi 48 m. storio.

Tačiau 1936 m. Čikagos 
universiteto profesor. Čem-

20. TASSAS. Orlaivis “SSS 
R N—169,” valdomas polia
rinio lakūno drg. I. I. Čere- 
'vienio, atliekančio aukštųjų berlenas aptiko Šiaurės Ry- 
platumų skridimą, kovo 19 tų Australijoje, Kvinslendo 
d. pakilo iš Kotelnij salos ir provincijoje, T am bo rinų

kalnuose, nepaprastai aukš
tus sago augalų klasės mak- 
rocamljų medžius. Ligtol 
aukščiausios makrocamijos 
buvo žinomos ligi 180 — 220 
cm. aukščio, o prof. Čember
lenas aptiko apie 6 m. aukš
čio makrocamijų. Ištyrus 
tuos milžinus, pasirodė, kad 
jų amžius siekia 12,000 — 
15,000 metų. Pačios jauniau
sios toje vietoje makrocami
jos buvo 3,000 metų am
žiaus ir apie 1 m. aukščio,
Čemberlenas prisirinko pa
čių seniausiųjų makrocami
jų sėklų ir parsivežė į Ame
riką, kurios buvo pasėtos 
eilėje viešų parkų, kur jos 
visai gerai auga.

Naudingų Iškastinių 
Jieškotojai

Nižne-Serginsko rajono, 
SverdĮovsko srities, krašto 
tyrinėtojai mėgėjai atsiuntė 
53 pranešimus apie jų su
rastas vietas, kuriose yra 
naudingų iškastinių — az- 
besto, nikelio, boksito, gele
žies rūdos, durpių, ugniai 
atsparaus molio ir t. p. Niž
ne-Serginsko metalurgijos 
gamykla dar praėjusiais 
metais atsisakė nuo įvežimo 
dolomito, kalkinio akmens 
ir kvarcito, kurių atsargas 
surado vietos gyventojai. t

Naudingų iškastinių jieš-l 
koti aktyviai padeda dau
giau kaip 50 rajono gyven
tojų. Jų darbui vadovauja 
rajoninė krašto tyrinėtojų 
draugija.
Paroda Leningrado Etno

grafijos Muziejuje
Valstybiniame etnografi

jos muziejuje atidaroma 
nuolatinė paroda, paskirta 
kovo 31 d. sueinančiai Kare
lų - Suomių TSR įsteigimo 
vienerių metų sukakčiai.' 
Bus parodyta karelų, suo
mių, vepsų ir rusų pajūrie
čių praeitis ir dabartis.

Eilė eksponatų skiriama 
pilietinio karo respublikos 
teritorijoje istorijai — did
vyriškam Antikaineno bū
rio perėjimui, mūšiui prie 
Kimas ežero. Žemėlapiai, 
foto - iliustracijos ir doku
mentai atvaizduos didvyriš
kus Raudonosios Armijos 
mūšius Karelijos sąsmauko
je 1939 — 1940 metais.

Ryškiai ir vaizdingai pa
rodomas respublikos liau
dies ūkio klestėjimas.
MTS Darbuotojų ir Kolek- 

tyvininkų Aptarnavimas
Pavasario Sėjos Metu

MTS darbininkų ir tar
nautojų profesinės sąjungos 
ir centro žemės ūkio organų 
organizacinis biuras ir jų 
žemutiniai organai aktyviai 
rengiasi aptarnauti laukuo
se traktorininkus, kombai
nininkus, mechanikus, agro
nomus.

Profesinių sąjungų orga

nizacijos steigia 5,000 lauko 
bibliotekėlių, kurioms pa
skirta apie 100,000 knygų. 
Sėjos darbus dirbantiems 
MTS darbininkams ir tar
nautojams bus surengta 
meninės saviveiklos kolek
tyvų pajėgomis 2,000 kon
certų, 2,500 kino seansų, ir 
daug pranešimų, paskaitų ir 
pokalbių.
Nauji Elektriniai Muzikos 

Instrumentai .
Leningrado Teatro ir Mu

zikos Mokslinių Tyrinėjimų 
institutas baigė gaminti 
naują muzikos instrumentą 
“Elektrogitarą.” Tai iš pa
žiūros paprasta gitara, tik 
be dėkos. Šis daug tembrų 
turįs instrumentas skamba 
kaip gitara, vargonai, akor
deonas ir tt.

Elektrinės muzikos labo
ratorijoje taip pat pagamin
tas pirma sis elektrinės 
dombros e g z e m p 1 i o rius. 
Šiuo metu gaminamas elek
trinis rojalis ir elektrinis 
vibrafonas.

Elta.

PANAUJINA BADMETI NEW 
YORKO BEDARBIAM

New York. — Workers 
Alliance (Darbininkų Są
junga) sužinojo, kad majo
ro La Guardi jos valdžia 
ruošiasi dar griežčiau kapot 
pašalpą bedarbiam.

Miesto labdarybės komisi
ja pasakoja, kad nuo 1935 
m. iki 1940 m. išlaidos be
darbiams sumažėjo daugiau 
kaip 55 procentais. Bet jos 
sumažėjo todėl, kad miesto 
valdyba atima pašalpas iš 
bedarbių, ne todėl,‘kad jie 

į būtų gavę tiek darbų.
Pašalpiniai darbininkai 

šimtais tūkstančių mėtomi 
iš viešųjų WPA darbų, o 
kai jie kreipiasi į miesto 
šalpos įstaigas, tai jos iš
radinėja kabliukų kabliu
kus neduot jiem jokios tie
sioginės pašalpos. Vardu 
“apsigynimo” alkina vis 
daugiau tūkstančių bedar
bių.

Klausimai ir 
Atsakymai

Titulai Draudžiami 
Valstijose

Klausimas:
Ar ateivis gali vartoti baro

no titulą po tapimu Jungt. 
Valstijų piliečiu?
Atsakymas:

Ne. Jungt. Valstijos nepri
pažįsta jokių titulų.

Tituluotas ateivis atsižada 
savo titulų prieš tapsiant 
Jungt. Valstijų piliečių. Ame
rikos pilietybe buvo atimta 
nuo kelių tituluotų europiečių, 
kurie tapo Amerikos piliečiais, 
bet vis vartojo savo senus ti
tulus. Teismai laikė, jog jų 
atsitikimuose pilietybė buvo 
apgavingai gauta.

Londono ugniagesiai gesina gaisrus, padarytus vokiečių bombanešių; tokių 
vaizdų Londone, Hamburge ir kituose Anglijos ir Vokietijos miestuose šian
dien galima matyti kasdien daugybę.

FLIS.

Svetimų Šalių Dekoracijos

Klausimas:
Ar Amerikos pilietis gali 

priimti dekoraciją nuo sveti
mos šalies?
Atsakymas:

Jungt. Valstijų Konstitucija 
parūpina, jog valdžios darbi
ninkas be Kongreso paveliji
mo negali imti dovaną, atlygi
nimą, kokią vietą ar titulą, 
etc., nuo kokio karaliaus, ku
nigaikščio, arba svetimos vals
tybės. Tas neliečia privačių 
asmenų. Yra faktas, jog yra 
geras skaitlius amerikiečių su 
dekoracijom nuo svetimų val
džių už kokį patarnavimą.

FLIS. ----------------------- x---------------
Gaukite “Laisvei” naujų 

skaitytojų
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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!

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.

Šios trys gražios merginos, narės United Furniture 
Workers unijos (CIO), pikietuoja Mollye Lilienfeld 
dirbtuvę, New Yorke, kurios darbininkai streikuoja dėl 
didesnių algų ir geresnių darbo sąlygų.

Grįžtant iš Washington, D. C.
Važiuojant iš Washington, 

D. C., sustojau Baltimorėje. 
Norėjau pasimatyti su Julio 
Janonio motina. Tuom kartu 
sužinojau, kad Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 25 kuopos 
draugai turi pikniką “Laisvės” 
naudai. Nuvykus į pikniką pa
sikalbėjau sir jo rengėjais. Pa
sakiau pikniko rengimo komi
sijos pirmininkui, kad reika
linga parama Baltojo Namo 
pikietuotojam, Washington, D. 
C. Komisija leido man parink
ti aukų tam tikslui. Surinkta 
astuoni dol. ir 10 centų. Vi
siems rėmėjams ir rengėjams 
tariu širdingai ačiū.

šis piknikas man buvo la
bai įspūdingas. Jame aš susi
pažinau su filadelfiečiais, at
vykusiais į tą pikniką. Fila- 
delfiečiai draugai labai gra
žiai atsinešė linkui manęs. 
Abelnai Filadelphijos ir Bal- 
timorės draugės moterys gra
žiai atsinešė linkui manęs. Jos 
pavaišino mane ir net dovanų 
suteikė. Draugai baltimorie- 
čiai man suteikė pasilsiu vietą 
ir nuvežė ir parvežė iš pikni
ko. Visi mane vaišino. Ačiū 
jiem. Gerbiami jūs mano idė
jos žmones, jūs pridavėt man 
energijos dirbti dėl visų žmo-

Binghamton, N. Y.
LLD 20 kuopos moterų sky

riaus susirinkimas įvyks bir
želio (June) 5-tą, pas J. K. 
Navalinskienę, 56!Z> Glen
wood Ave., Binghamton, N. 
York.

Mielos draugės, esate širdin
gai kviečiamos visos dalyvauti 
šiame svarbiame susirinkime. 
Turėsime aptarti kas link su
kaktuvių 5-kių metų nuo mo
terų skyriaus suiorganizavimo, 
kaip geriau ir iškilmingiau ap
vaikščiojus mūsų brangios or
ganizacijos gyvavimą ir veik
lą. Taipgi išgirsite raportą 
apie pasekmingą Motinų Die
nos minėjimą, kuris atsibuvo 
gegužės 11-tą.

Pastaba: šis susirinkimas 
atsibus diena pirmiau, negu 
paprastai (būdavo laikomas 
pirmą penktadienį.) Dėl tūlų 
priežasčių yra atkeltas į ket
virtadienį. Pradžia 7:30 v. v. 
Dar sykį prašome, brangios 
draugutės, padėkite visus ki
tus reikalus į šalį ir dalyvau
kite skaitlingai. Kviečia, Mo
terų Skyriaus Komitetas:

Pirm. A. Maldaikienė,

Sekr. J. K. Navalinskienė,

Ižd. O. Mikolajūnienė.

nių gerovės.
Dar turiu pasakyti, kad 

Filadelfijos Choras turi gerą, 
jauną mokytoją, tai draugę 
Urlakiūtę. Ji labai gabiai cho
rą veda. Mums moterims 
smagu matyti, kad merginos 
ar moteryš užima svarbias vie
tas muzikoj ir kituose dar
buose.

Man prisiminus, kad mes, 
clevelandietės moterys, turim 
chorą, d. Urlakiūtė man da
vė kelias daineles* kurių mes 
neturim. Moterų Kliubo var
du tariu širdingą ačių moky
tojai Urlakiūtei.

Panedėlio rytą draugė Ja
nonienė palydėjo mane įstotį. 
Pasikalbėjom. Kas reikėjo pa
sisakėm. Paskui pritrūkom žo
džių. Spaudė širdį kažkoks 
gailestis prisiminus mūsų abie
jų praeitį.’.. Po to vėl kiek 
sutvirtėjo dvasia. Prasišypso
jome. Atsisveikinau d. Jano
nienę ir įlipau į busą. Drg. Ja
nonienė ilgai stovėjo prie bu- 
so, kol pagaliau ratai pradė
jo suktis. Išriedėjo karčios at
sisveikinimo ašaros ir persi- 
skyreme.

Eva Sima.ns.

Šeimininkėm
Keptas Kumpis

Šiuo būdu sutaisytas kumpis 
yra skanu karštas, piętums, 
taipgi skanu šaltas, “sandvi
čiams” (mėgstantiems su prie
skoniais) .

Imt kumpį (ham) apie 10- 
12 svarų, numazgot, įdėt į di
delį puodą ir užpilt verdančiu 
vandeniu (apie 3 kvortas. 
Puodą geriausia pritaikyt tokį, 
kad nereiktų pilt perdaug 
vandens, bet apsemtų). Įdėk 
šmotelį cinamono, vieną šaukš
tuką čielų gvaizdikėlių (clo
ves), česnako (jei mėgstat), 
porą šaukštų acto ir puoduką 
balto cukraus. Lai palengva 
verda iki bus minkštas (pa- 

I prastai virimo laikas rokuoja- 
ma 25 minutes per svarą). Pa
lik apsemtą iki atšals.

Atšalusį kumpį išimk iš van
dens; nulupk odą. Sumaišyk 
puoduką rudo cukraus su 4 
šaukštais maltos muštardos, 
žiupsneliu cinamono, žiupsne
liu maltų gvaizdikėlių ir tą 
mišinį įtrink į kumpio pavir
šiumi esamus taukus. Įdėk 
kumpį blėton, įpilk tris ket
virtadalius puoduko vandens 
ir kepk vidutiniai karštame 
pečiuje iki aprus. Prieskoniui 
su tokiu kumpiu tinka paduoti 
serbentų ar spanguolių kisie
liaus (currant or cranberry 
jelly). N. G.

Skurdas Lūšnose, Prabanga 
Karo Rengėjų Palociuose

Pragyvenimo kainos kyla i 
padanges, nors dar oficialiai 
nekariaujam. Ir pasiteisinti 
pelnagrobiui lengva — suštur- 
mavo ant karo ir baigta.

O betgi statistikos rodo, 
kad dar nei vieno daikto ne
pristigo ir kainos dėlto neky
la. “Labor,” gelžkeliečių orga
nas, po nuodugnaus ištyrimo, 
praneša savo nariams, jog 
“aukštai pakilimas kainų yra 
vien pasekmė pelnagrobystės.” 
Ir ten pat smulkmeningai nu
rodo įvairių reikmenų pakili
mo nuošimtį, ir kitas su tuo 
surištas įdomybes.

Ir Pirma Ne Visiems 
Gerai Klojosi

štai, kaci ir palyginamai ti
piškam Amerikos vadinamam 
pažangiam, gražiam mieste, 
Clevelande, miesto statistiko 
Howard Whipple Green di
rekcijoj, surinkta daviniai, ku
rie parodo dar nuo seniau už
silikusią skurdžią padėtį dar
bininkų biednuomenės, ypač 
negini distriktuose.

Tyrime surasta, kad kiek
viena 11-ta šeima gyvena be 
maudynės. Kad 66,939 namai 
apšildomi senoviškais malko- 
mis-angliais kūrenamais pečiu
kais, pastatytais kur nors vi
duriniame kambaryje. Arti 
pusantro tūkstančio šeimų var
toja žvakes ir žibalą šviesai. 
Arti 12 tūkstančių šeimų ver
da tik ant malkomis ar ang
liais kūrenamų pečių.

Ir visgi Amerikos ponų ne
galima nei prisiprašyti, net ir 
per kovą sunkiai reikia im
tis, kad išgauti kokių page
rinimų. Bet jie visi šaukia, 
kad Amerikai reikia bėgti kur 
nors Europon kariauti, kad 
ten “gelbėti civilizaciją ir de
mokratiją.” O kad savo kieme 
yra įvalias ko gelbėti, ką tai
syti, nenori matyti. Kąrąs—žu
dymas ir naikinimas—mat, 
pelningesnis.

Tame pačiame Clevelande 
yra 56 namai su privatiškais 
keltuvais ir daugybė palocių 
su akrais sodų aplink, su pri- 
vatiškomis prieplaukomis.

“Turi Būt Išmintingu, 
Kad Būt Turtingu”

Visada išgirsi tą “patari
mą,” jei poniškam žmogui pa
siskųsi savo vargus. Bet ar jie 
yra tais didžiaisiais išminčiais. 
Ar daug gudrumo reikėtų at- 
siekimui kad ir sekamos pane
lės “kūrybos.”

Štai, p-lė Virginia Hill, ku
rią šiomis dienomis plačiai ap
rašė didlapiai. Ji, tiesa, apy
gražė, bet doleriai nusako jos 
gyvenimą. Jauna, vos 23 m., 
bet jau pragyvenus 3 vyrus, iš 
kurių pirmasis buvęs už vis 
pelningiausias. Aną dieną ji 
atvažiavo New York an iš... 
palaukite. . . Floridos, Geor
gia, Hollywoodo ir tuojau nu
sipirko Hurricane — naktinį 
kliubą — už $40,000. Tai ne 
ji, jos doleriai ir advokatas at
liko visą pirkimą. Ji nei ne
mačius. Kaip ji sakė: jos ad
vokatas už ją galvoja — jis 
viską ves, o ji tik aktorius 
rinks. . . O pinigams įvesdin
ti, ji sakė, “Chicago j turiu ge
rą draugą.” Jisai jos turtą pa
dvigubinęs.

Poniulės “Pasiaukojęs” 
Gyvenimas

Jos pačios pareigėlės — tai 
ne baika. Aną vakarą susiren
gus už $1,500 “parinkę.” O 
ar tai vieną reikia atbūti. Su 
pusryčiais ji kankinasi lovoj. 
Daug nukenčia iš rūpesties, ką 
vilkėti. Apie šimtą suknelių 
ir po kita tiek batų ir skry
bėlių turinti. Tai ne žertas, 
kada prisieina išsirinkti. Ir ji 
ne viena tokia.

P-lę Hill paėmiau tik kaipo 
pavyzdį tų kelių tūkstančių 
Amerikos šeimynų gyvenimo 
ir “pasiaukojimo šalies gyni
mui,” tų šeimynų, kurios gy
vena kitų triūsu ir niekam ki
tam, kaip tik ūžimui.

O jie ūžti mėgsta. Bet tam 
reikia neišsemiamų išteklių. 
Kad ištekliai nuolat augtų, tos 
šeimos šaukia skardint šalį, 
bet atiduot viską karui. Jos 
šaukia už konvojus. šaukia 
siųst Amerikos jaunuomenę 
ten, kur nors už jūrų “gelbėt 
civilizacija, gelbėt demokrati
ją.”

Paakstinimui karo, tokios 
ponios nekartą nuneša tarnai
tes nupirktą ar padarytą meg- 
stinį paaukauti “Bunduliams 
Britanijai,” nueina baliun 
“gelbėt karo nukentėjusiems,” 
kur pila savin šampaną ir 
kemša brangius kaviarus. O 
ant rytojaus per1 dieną tarnai
tės ant pirštų tūpčioja pagal 
miegkambario duris, kad ne
pavėluotų paduot lovon pusry
čius. A.

Mady Karaliene Atvyko 
Su Pintinaite

Beveik kiekviena Amerikos 
moteris, kuri ką nors girdėjo 
apie madas, girdėjo ir apie 
ponią Elsą Schiaparelli, be 
kurios direkcijos reta madni 
ponia ar panelė apsiėjo, jei 
norėjo skaitytis viena iš ge
riausia pasipuošusių. Schiapa
relli buvo pripažinta viena iš 
vadovaujančių modisčių Pa
ryžiuje.

Užėjo karas. Branginančios 
savo kailiuką “patriotiškos” 
karo “prieš fašizmą” ponios, 
Paryžių, kaip blusos gaištantį 
šuniuką, apleido, o karo su
ardytu gyvenimu skurstančios 
darbininkės apie madas nei 
negalvoja, džiaugiasi užsivil
kusios bile drabužį, kad tik 
ne nuogos. Ponios Schiapare
lli vaiskiomis varsomis ir grože 
blizgėjusios krautuvės turėjo 
užsidarinėt. Ji pati susidėjus 
savo daiktus į virkštinę pinti- 
naitę pribuvo Amerikon Kli- 
periu.

—Kodėl pintinaite nešina? 
—klausė kitos ją sutikusios 
ponios, manydamos ją taip- 
prašmatnaujant iš madnumo.

—Mes pintines dabar varto
jame bagažams. Matote, odų 
daugiau neturim, — atsakė 
madų karalienė Schiaparelli.

Jos laimė, kad ji ponia. Ji 
ir vizą gavo “neribotam lai
kui,” ir Kliperiu skrist galėjo, 
ir čionai gyvenančią turtingą 
dukterį turi. O darbininkės 
turi ten liktis ir iškęsti gyve
nimą tokiu, kokį buržuazijos

Oslo miesto (Norvegijoj) šeimininkės stovi sniege laukdamos savo eilės įeiti į 
mėsinyčią gauti šmotelio mėsos pietums.

Gardner, Mass.
Moterų Kliubo susirinkimas 

įvyko gegužės 15-tą, ir buvo 
nutarta surengti pikniką bir
želio 21 ir 22, Lietuvių Kem
pėj, Airport Rd. West Broad
way.

Apylinkės moterų kliubai 
prašomi įsitėmyti datą ir ma
lonėkit nerengti nieko tomis 
dienomis, bet nutarkit ekskur
sijas į Gardnerį-4 ir praleiskit 
puikiai laiką prie vienos iš 
gamtos gražiųjų vietelių. Mes 
prižadam jums gardžių val
gių, gražią muziką. Būsit už
ganėdinti vaišėmis, nes šiame 
piknike dirbs sekančios narės, 
o jos visada atlieka darbą pui
kiai, draugės: Balsevičienė, 
šlekienė, Stružienė, Aukštikal- 
nienė, Netzelienė, Norbutienė, 
Butkienė, Sleivienė, Sherksnie- 
nė, Adomaitienė, Stasiukelie- 
nė ir Simkevičienė.

Taipgi sekančios moterys 
apsiėmė dirbti Vyrų Kliubo 
piknike, draugės: šlekienė, 
Granskienė, Butkienė, Sabu- 
lienė, Adomaitienė, Simkevi
čienė, Netzelienė, šleivienė, 
Sargotienė, Stasiukelienė ir 
Lucy Evaniuk. šis piknikas 
įvyks po moterų pikniko, die
na bus paskelbta vėliau.

Gegužės 15 įvyko pasekmin
ga moterų vakarienė, rengta 
paminėjimui Motinos Dienos. 
Dėl pasisekimo esam dėkingos 
komitetui, kuriame dalyvavo 
draugės Balsevičienė ir šlekie
nė su savo darbininkėmis, 
draugėmis: Netzeliene, šlei- 
viene, Wallisiene, Aukštikal- 
niene ir Sargotiene.

Buvo trumpa programa. 
Programoj dalyvavo iš Kliubo 
narys P. Kulackas. Jis puikiai 
nupiešė apie Wall Stryto vei
kimą ir kaip jo veikėjai yra 
susirišę su valdžia. Pasirodė, 
kad mes tarp savęs turim ta
lentą dėl prakalbų ateičiai. 
Taipgi moterų grupė dainavo 
keletą dainų. Buvo ir gitaros 
solo, kurį skambino Rosa Eva
niuk.

Viena iš atsižymiausių pro
gramoj, tai draugės Stružie- 
nės kompozicija — muzika ir 
žodžiai dainai “Myliu Aš Vie
ną Mergelę”” ir jos žodžiai 
dainai “šviečia Saulutė,” ku
rią pritaikė prie angliškos mu
zikos. Tas dainas, kaipo du
etą, dainavo A. Stružienė ir 
L. Evaniuk, Draugė Stružienė 
akompanavo.

Draugė Stružienė yra gabi, 
talentuota veikėja ir mes tiki
mės, kad ateityje ne vien tik 
G a r d n e r i o lietuviai pasi
džiaugs iš jos kūrinių, bet — 
visi, visur.

Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 12. Visos narės malo
nėkite atsilankyti. L. J. E.

sukurto karo audros bepalie
ka.

Štai dėlko darbininkėms ka
ras baisus.

Jaunos Moterys Tariasi ir
Veikia Prieš Karą

Aną dieną New Yorko Fra- 
ternalio Kliubo patalpose, 110 
W. 48th St., susirinko būrys 
jaunų, bet atstovingų moterų 
diskusuoti būdus, kaip ištrauk
ti šią šalį iš karo ir išlaikyti 
nuo ėjimo toliau karam

Jaunos moterys pareiškė, 
kad “negalima sumušti fašiz
mo užrubežįuose kopijavimu 
jo savo šaliai.” Sulyg jų išsi
reiškimų kiekvienam buvo aiš
ku, kad jos priešingos fašizmui 
ir dėlto pasiryžusios prieš jį 
kovot ten, kur reikalingiausia 
ir kur jos sėkmingiausia galėtų 
kovoti—namie. Jos ypatingai 
stipriai pasireiškė prieš po
nios Rooseveltienės mėgia
miausią projektą — konskrip- 
ciją jaunų moterų. Jos pareiš
kė: “Mes nepriimsime kon- 
skripcijos.”

Ir iš jų kalbų, nežiūrint ku
ri ką atstovavo, supratai, kad 
jos nepriims. Visos moterys 
priešingos konskripcijai — vi
sos, apart ponių, kurias, be 
abejo, niekas neimtų, kadangi 
rastų jas “turint svarbių pa
reigų namie” — milionus tur
to krauti ir švaistyti, prie šu
niukų, tarnaites kamandavoti. 
Rastųsi, žinoma, ir tokių, ku
rios norėtų eiti į tas konskrip- 
tuotų moterų kempes — kitas 
kamandavoti. Ponios tam la
bai tikusios. Netikit, — pa
klauskit bile tarnaitės, pasa
kys.

Taigi, čia ir buvo suėjusios 
tos, kurios nenori kamandavo
ti, bet nesiduos ir kamandavo- 
jamos. Įdomu jų pažvalgos.

Lillian Ross, jauna Laikraš
tininkų Gildijos narė, vakaro 
pirmininkė, pasakė:

“Ponia Rooseveltienė kalba 
tarsi, kad didžiuma moterų 
norėtų jos sumanymo darbo 
tarnybos, su jos $21 per mė
nesį ir pažeminimo galimybė
mis. švelniausia tariant, man 
atrodo, kad ponia Roosevelt 
nusikalbėjo. Nėra klausimo, 
km' didžiuma Amerikos mote
rų stovi — jos stoja prieš ka
rą su visomis jo ypatybėmis.”

Molly Genser, rausvaplau- 
kė jaunuolė iš Urmo Parduo
tuvių ir Sandėlių Darb. Uni
jos 65-to Lokalo, CIO, pasa
kojo, kad jų unija apsirūpino 
ateities vadovybe, išleido spe- 
cialę klasę gabių žmonių, ku
rių skaičiuje yra ir daug mo
terų. Jie įsteigė moterų sky
rių savo unijos laikraštyje ir 
jau pastatė moterį organizato
rę. Kas liečia karą, Genseriūtė 
pasakė:

“Mūs narių mitinge mes nu
sprendėm, kad nėra ko nusi
minti. Visa šalis yra su mu
mis prie karą. Kas liečia tą 
ponios Roosevelt konskripcijos 
sumanymą, — kad jūs girdė
tum ėt merginas kalbant! štai,

mes kovojame už $21 per sa
vaitę merginoms industrijoj, o 
čia ateina prezidento žmona 
ir pasiūlo duoti mums visoms 
po $21 per mėnesį.”

Genseriūtė pažymėjo, kad 
ponios nenori susidurti su uni- 
jistėmis karo klausimu, pa
brėždama, kad “Mrs. Roose
velt ir Dorothy Thompson at
sisakė” kalbėti jų suruoštame 
forume (apšvietos vakare), 

i bet kad Dr. Bella Dodd suti
ko. “Turbūt dėlto, kad Dr. 
Dodd sLdpriai stovi ant žemės. 
Ką ji sakys, mes visos tą jau
čiame. Ponia Roosevelt ir p- 
lė Thompson vi ant gana 
slidaus pagrindo,*\pridėjo nu
sišypsojus unijistė.\

Elmeta Hampden rš YWCA 
Ashland Place skyriaus indus
trinio departmento pabhęžė 
negrių moterų sentimentą sa
kydama: '

“Aš užtikrinu, jog aš kalbu 
už visas merginas, su kurio
mis aš sueinu į kontaktą, kuo
met aš kalbu prieš konskripci- 
ją moterų. Pirmoj vietoj, tai 
prieš visus demokratijos prin
cipus, kada verčiama žmonės 
dirbti ką nors prieš savo no
rą. Jeigu moterys bus draf- 
tuotos ir priverstos tokiu bū
du tarnauti, jos žemins ne tik 
moterų algas ir gyvenimo lygį, 
bet žemins visą lygį visos mū
sų liaudies.”

Winifred Norman aiškino 
sunkumus, kokius jaunoms ne
grėms ypatingai reikėtų per
gyventi dėl diskriminacijos, 
kas praktikuojama ir armijoj 
su vyrais draftantais.

Nancy McLeod iš Maisto 
Darb. Unijos Lokalo 302, AF 
of L, priminė Anglijos ir Vo
kietijos moterų pergyvenamus 
sunkumus po konskripcija, sa
kydama :

“Anglijos moterys dirba po 
12 ir 13 valandų per dieną, 
7 dienas per savaitę, už pusę 
tiek algos, kaip vyrai. Vokie- 

' tijoj konskripcija atnešė mo
terims neapsakomus pažemi
nimus. Niekad neužmirškim, 
kad fašizmo negalima sumušti 
jo kopijavimu. Ir kad mote- 
rys daugiausia nukenčia prie 
fašizmo.”

Betty Price iš Ofisų ir Pro
fesionalų Darb. Unijos paste
bėjo, kad konskripcija mote
rų “iš karto atrodė neįtikėti
nai fantastiška. Tai yra pa
stangos užgniaužti' vieną iš 
stipriausių balsų prieš karą. 
Tai padailintas triksas užda- 
ryt moteris, kurios iš prigim
ties yra prieškarinės.”

Jean Horie, Amerikinio Jau
nimo Kongreso New Yorko 
Tarybos sekretorė, pareiškė, 
kad “mūs pačių liaudies ne
paprastąja padėtimi yra už
duotis neleisti pravesti Roose- 
velto planus. Mūsų liaudies 
nepaprastuoju darbu yra iš
traukti mus iš karo ir išlai
kyti nuo karo.”

Irene Pennington, komiteto 
pirmininkė, pasiūlė veiklos 
programą, kurioje buvo rinki
mas parašų po peticijomis, de
legacijomis ir laiškais infor
mavimas, spaudoj rašymas 
iki “Washingtonas atsisakys 
nuo sumanymo, kad mūs liki
mas turįs būt karas ir sunai
kinimas.”

Jaunos moterys pareiškė, 
kad mes turime gyventi, ir gy
venti taikoje, gerbūvingai. Už 
tai jos pasiryžusios daug pa
aukauti. • M-tė.

Raudonieji kopūstai taip 
jau geri darymui “cole slaw,” 
kaip ir baltieji. O sudarius iš 
abiejų ir dadėjus morkų, 
“slaw” būna dar gražesnis ir 
skanesnis.
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS Pranešimas Lawrence,
“ŠNEKOS APIE MAISTO IŠ
VEŽIMĄ Iš LIETUVOS Į RU

SIJĄ YRA SMETONI- 
NINKŲ MELAS”

Laiškas J. ir O. Malinauskų J. 
Malinauskui j Detroit, Mich.

Mielas Dėde ir Dėdiene :
Brangus dėdyte, širdingai 

dėkavojame už laišką, o ypa
tingai už dovaną $100. Tas 
daug padėjo mūsų šeimynėlei.

Baltimore, Md.
Rengiantis j “Laisvės” 

Pikniką
Anksti sekmadienio rytą 

žiūriu per langą. Saulutė lėtai 
kyla pro debesėlius. Juo 
aukštyn, juo eina skaistyn. 
Manau sau, tai bus gražus 
piknikas. Pasiėmęs mašiną va
žiuoju pas dd. Stankevičius. 
Mat, iš čia reikia paimti’gas- 
padines, komisijos nares dd. 
E. Stankevičienę ir J. Plva- 
riūnicnę. Privažiavęs prie jų 
stubos žiūriu, kad jie manęs 
jau laukia. Drauges smarkiai 
ima tvarkyti valgius, o man 
liepia daugiau draugiu atvež
ti. Grįžtu vėl į miestą paimti 
dd. Balsienę ir jos dukrelę Idą 
ir daugiau komisijos nariu. 
Paėmęs jas sugrįžtu į parką. 
Mano ankstyvas draugas turi 
grasios pagalbos: K. Stanienę, 
E. Skandinienę, O. Paserskie- 
nę su dukrelėmis, O Strausie- 
nę, Am. Yekevičienę, O. Juš- 
kauskienę, A. Vitkuvienę, O. 
Kučlauskaitę, S. Bartuss, L. 
Gatyynienę, M. Stanienę. Pa
sitarę, draugės vienos lieka 
prie^ valgių, kitos pasiėmę 
barfickius eina pardavinėti. 
Draugai vyrai taipgi darbuo
jasi. į Jie dirba prie baro.

Apįie 10 vai. ryto pribuvo 
draugai philadclphicčiai patys 
pirmieji. Paskui Readingo 
draugai. Reiškia, Pennsylvania 
atstovaujama piknike anksti. 
Jie klausinėja, kur mūsų — 
Baltimorės piknikieriai. Bet 
pagaliau ir baltimoriečiai pra
deda rinktis į pikniką. Jie ir
gi gražiai pasirodo.

Atėjus penktai valandai 
prasidėjo programa. Kol Phi- 
ladelphijos choro nariai susi
renka ant estrados, pirminin
kas atsiprašo publikos, kad 
dėl tam tikrų priežasčių nepri
buvo Finų Merginų Choras ir 
Valukas su sūnais. Lyros Cho
ras sudainavo gražiai apie 
ketvertą dainų, žmonėms pa
tiko. Jie reikalavo daugiau. 
Užbaigus dainų programą pir
mininkas perstatė drg. Joną 
Siurbą, LDS sekr. iš Brook- 
lyno. Jis kalbėjo apie darbi
ninkų gyvenimą, karą; ragi
no stoti į CIO, organizuotis. 
Tuos žodžius išgirdęs lietuvių 
218 lokalo biznio agentas p. 
Vincas Liuza pradėjo rėkauti, 
norėdamas įnešti suirutę. Bet 
publika nekreipė į jį domės ir 
jis pol to tuojaus apleido pik
niką. Man tas primena drg. 
R. Mizaros pasakymą, “Kiek
vienam suėjime vis turi būti 
vienas asmuo, kuris sulosią 
durniaus rolę.” Tikra tiesa.

Drg. Siurbai užbaigus kal
bą, buvo perstatytas svečias 
iš Chicagos, drg. V. Andrulis. 
Andrulis pasakė taipgi gerą 
kalbą. Užbaigoj tris dainas 
sudainavo Baltimorės Lyros 
Choras.

‘Gave Dovanas
Šie asmenys gavo dovanas 

“Laisvės” piknike prie įžangos 
tikietų.

1) Charles Degutis, 306 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., 
$25.00; s. 93 num. 6.

2) J. Stanys, 867 Hollins 
St., Baltimore, Md., $10.00; s. 
144, num. 20.

3) Edward šilauskas, 311
So. Fremont Ave., Baltimore, 
Md., $5.00; s. 104, num. 14.

4) Nethe Jučis, 124 So.
EutawSt., Baltimore, Md.,
$5.00; s. 159, num. 12.

5) Billy Cummins, 639 So. 
Decher Ave., Baltimore, Md., 
$5.00; s. 100, num. 14.

A. Zemi.

Jūsų laišką gavome vasario 7 
d., 1941 m. Toliau pasisteng
siu atsakyti į jūsų klausimus. 
Klausiate, ar mum patinka 
dabartinė valdžia. Dabartinė 
valdžia yra geriausia, nes ji 
yra iš darbininkų. žinoma, 
mes iš tos valdžios nieko ne
gavome. šiuo laiku eina per
sitvarkymas. Senus valdinin
kus ima lauk, tai yra, prašali
na bagočius arba jų sūnus ir 
jų vietoj sodina darbo žmo
nes. Mes turime nedaug že
mės, o 10 žmonių šeimyna. 
Norėjome gauti daugiau že
mės, bet negavome. Gal gausi
mo ateityje.

Toliau klausiate, ar rusai 
kareiviai stovi Lietuvoj, ir ar 
juos turi maitinti Lietuvos 
ūkininkai. Taip, rusai karei
viai stovi Lietuvoje. Maistą 
jiem atveža iš. Rusijos. Kaip 
ką nusiperka ir pas ūkininkus, 
bet jie daug brangiau užmo
ka, ne kaip mūsų kainos.

Klausiate, ar sušaudė 40 
kunigų, kaip Amerikoj buvę 
rašyta. Pas mus to S^egirdėti. 
Apie Šventežerio kunigu, kad 
kas blogo būtų su juo atsitikę 
irgi negirdėjau. Pas mus vis
kas eina sena vaga, žmonės 
eina į bažnyčią, kaip ir pir
miau.

Toliau klausiate, ar rusai 
atėjo ir nuo žmonių atėmė 
gyvulius, maistą, apsivilkimą 
ir tt. šitas yra visai neteisybė. 
Tai piktų žmonių arba smeto- 
nininku šmeižtai. Rusai yra la
bai mandagūs ir . draugiški 
žmonės. Reikia pasakyti, kad 
jie atėję į Lietuvą ir šiaudo 
nepaėmė už dyką.

Dar klausiate, ar ūkininkai 
išvaromi iš jų namų ir atve
žami burliokai ir apgyvendi
nami. Tokių dalykų pas mus 
nebuvo girdėti. Taipgi, kad 
laiškus atplėštų mes nežinome.

Apie mūsų gyvenimą, dėdy
te, pasakysiu, kad sunku, nes 
didelė šeima, o čia .uždarbių 
aplinkui nėra, gi pavalgyti ir 
apsirengti reikia. Taigi ačiū, 
kad mum pagelbėjote. Gal 
dar ateityje galėsite ištiesti 
miclaširdingą pagelbą.

Daiktų kainos krautuvėse 
dikčiai didesnės, negu pir
miau.

Pasiliekam sveiki,
J. ir O. Malinauskai.

Lowellio, Nashua ir 
Haverhillio Draugams
šiemet keturių miestų pik

nikas yra rengiamas liepos 20 
d. Haverhillio Lietuvių Pilie
čių Gedemino Kliubo parke, 
Bradford, Mass.

Gegužės 28 d. laikytam 85 
kuopos susirinkime liuosno- 
riais apsiėmė pikniko gaspa- 
doriais šie draugai-gės: M. 
Yocumskiehė, J. Saulėnas ir 
A. P. Dambrauskas. Jau par
kas nusamdytas. Įžangos ti- 
kietas ir plakatai pasiųsta į 
spaudą ir trumpu laiku mano
ma juos gauti.

Draugai lowellicciai buvo 
rekomendavę rengti pikniką 
liepos 27 d. Kadangi toji die
na jau buvo užimta, tai mes 
paėmėm liepos 20 d., ir tą die
ną rengiam keturių miestų 
pikniką.

A. P. Dambrauskas.

.London. — Anglai prane
ša, kad jie su pagalba drau
giškų jiem iraqieciu užėmę 
visus žibalo šaltinius Iraqe.

Lawrence, Mass.
Mūsų Žinutės

Lawrence Chamber of Com
merce patiekė sekamų davi
nių. Jie sako, kad šiemet 13,- 
719 darbininkų gavo darbus. 
1940 m. dirbo 16,467, o šie
met šituo pačiu laiku dirba 
30,186. Pernai algoms buvo 
išmokėta $1,269,864.85, 1941 
m. tuo pačiu laiku išmokėta 
$2,820,498.24. Reiškia algomis 
Šiemet daugiau išmokėta $1,- 
$50,633.39. Bet Lawrence 
Chamber of Commerce nepa
sako, kiek fabrikantai sau pel
nų pasidarė.

Iš Devinson kempės išveža 
18,000 jaunuolių į Puerto 
Rico. Daug jaunuolių išveža
ma ir iš Lawrence. Kai kurie 
išbuvę armijoj tik po du ar 
tris mėnesius. Jaunuoliai nega
lės parvažiuoti atlankyti sa
vuosius. Bus nuobodu jiems.

Raymond, Wash.
Staiga Mirė Antanas 

Dailidėnas
Antanas Dailidėnas, senas 

vakarinių valstijų gyventojas 
(čia išgyveno apie 35 metus), 
gegužės 15 dieną staiga mirė. 
Sirgo tik vieną dieną ir visą 
tą laiką buvo be sąmonės. Pa
laidotas gegužės 17 d. Anta
nas buvo 62 metų amžiaus ir 
dar gana tvirtai atrodė. Jis 
mirė širdies liga. Paliko 2 sū
nus, dvi marčias ir anūką. 
Vieną brolį Detroite ir dau
ginus brolių Lietuvoje. Paėjo 
iš Saupos kaimo, Traupės 
parapijos. Amerikon atvažia
vo 1905 m. Paskutiniu laiku 
apie 10 metų gyveno Auburn, 
Wash. Jis ten turėjo pirkęs su 
savo sūnais ūkį ir ant jo var
go iki pat mirties.

Gyvendamas Raymondc pri
klausė prie LDS 36 kuopos. 
Paskutiniu laiku nebepriklau
sė. Jis tapo palaidotas Ray- 
monde prie savo moters, kuri 
mirė priey 12 metų.

Dailidėnų šeima taria šir
dingą ačiū visiem dalyvavu
siems laidotuvėse. A. B.

Keno Rankose Mosulo 
Žibalo Šaltiniai?

Berlin. — Vokiečių orlai
viai ir parašiutais nuleisti 
kariai dar tebevaldo Mosu
lo žibalo šaltinius Iraqe, 
kaip teigia vokiečiai.

New Yorke daugiausia iš
miršta širdies ir vėžio ligomis, 
o sekama mirtingumo priežas
timi yra auto ir namuose ne
laimės.

Aldermanas Shine apsirgo 
savo raštinėje ir tapo nuvež
tas į Memorial Hospital, ku
rios jis yra bosas. Ar nepradės 
tik visi aldermanai ir komisio- 
nieriai sirgti ? Mat, artinasi 
jiems “sūdna” diena. Jie tu
rės stoti teisman ir spaviedo- 
tis, kiek iškaulino pinigų iš 
miestavų darbininkų pardavi
nėdami darbus.

Pradėta tyrinėti Lawrence 
Soldiers Relief departmentas. 
Atsiųsti iš valstijos žmonės 
tikrina kiekvieną, dieną. Jie 
čia bus iki liepos 4 dienos. Pa
sirodo, kad ir čionai mekle- 
rysčių pridaryta.

Saba, italas žmogžudys, ga
vo tik 2 metus kalėjimo. Jis 
gynė pats save ir Pulvino mo
terį. Senbernis atsėdės du me
tus ir galės apsivesti. O tas 
žmogelis jau pūsta po velėna, 
už savo žioplumą. Pabėgo mo
teris, tegul sau bėga. Būtų ne- 
jieškojęs, tai ir šiandien būtų 
begyvenęs.

Aldermanas Cornelius J. 
Roch praneša miesto šmugeli- 
ninkams, kad viešas tyrinėji
mas įvyks birželio 6 dieną. 
Mr. Noble, penteris, kuris bu
vo atleistas iš darbo iš Public 
Property Dep. liudys tame ty
rinėjime. Bosams bus nelabai 
smagu klausyti to darbininko 
kalbos.

766 mokiniai baigs pradinį 
mokslą ir bus apdovanoti dip
lomais Municipal Stadijume, 
Memorial Parke, So. Law
rence, birželio 19 d.

Rekordai parodo, kad šie
met 112 studentų mažiau bai
gė pradinį mokslą.

Nuo pirmos dienos liepos

čia bus suregistruota 700 
jaunuolių, kuriems suėjo 21 
metai spalių 1 d., 1940 m. Jie 
turės Dėdės Šamo barzdą šu
kuoti per kelis metus.

Automobilio vairu otojas 
John S. Maciejczyk prisipaži
no kaltu užmušime mergaitės. 
Gegužės 26 d., važiuodamas 
su mašina ant kampo smar
kiai pasuko ir įvyko nelaimė. 
Užmuštosios mergaitės vardas 
yra Dorothy Allen, 16 m. am
žiaus, gyvenusi Tilden gatvėj, 
Lowell, Mass.

Valdiška Housing Project 
komisija pranešė, kad namų 
statymas eina geriau, negu bu
vo tikėtasi. Jei gerai prižiūrės 
ir žulikų nebus, tai ir darbas 
geriau eis.

Posūnis primušė 79 m. patė
vį ir gavo vienus metus patai
sų namuosna. Iš karto buvo 
jam priteista 3 mėn., bet ap
žiūrėjus senelį, nuosprendis 
buvo pakeistas.

Miestavas daktaras padavė 
skundą miesto valdybai, kad 
ji neprižiūri kūdikių, čia ran
dasi po tris metus ir vyresnio 
amžiaus vaikų, kurie dar nė
ra įskiepyti nuo difterijos. 
Tai jau bloga. Miesto valdyba 
turėtų daugiau rūpintis gy
ventojų sveikata, o mažiau 
šmugeliauti.

Lawrence žmonės rengiasi 
prie “Laisvės” pikniko, kuris 
įvyks liepos ketvirtą, Vose 
Pavilion Parke, Maynarde, 
Mass. Mat, išpuola trys nedir
bamos dienos, tad bus gražaus 
laiko paulioti, pasilinksminti 
ir gerą darbą paremti. J. Slai- 
vis sakosi, kad jis jau baigia 
parduoti įžangos tikietus ir 
jau pasisamdęs kalamašką va
žiuoti į pikniką.

Lawrence Dzūkas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA. t
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks bir

želio 8 d., 10 vai. ryto, Progresyvių 
Kliube, 325 E. Market St. Prašome 1 
dalyvauti. — O. Zdaniene, Sekr.

(131-133)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. pusmetinis susirinki

mas įvyks 8 d. birželio po pietų. 
Kviečiame narius dalyvauti, nes tu
rime svarbių reikalų aptarti.

(131-133)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, birželio 8 d., įvyks 

didelis piknikas ruošiamas Darb. 
Org. Veikiančio Komiteto, Mikolai- 
čio Sode, Eddington, Pa. Pradžia 
10 vai. ryto. Lyros Choras išpildys 
gražią muzikališką programą. Bus 
skanių užkandžių ir šiltų-šaltų gėri
mų. Gera muzika šokiams. Kelrodis 
visiems žinomas, nuo City Line bus 
mašinos. Užkviečia visus Komisija.

(131-133)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, birželio 8 d., Aido 

Choras ruošia pikniką. Olympia 
Park, Shrcwsburyje. Programoj da
lyvaus A. Vasiliauskas ir pagarsėjęs 
trio — Dzūkas, Žemaitis ir Zanavy
kas. Pradžia 11 vai. ryto. Kviečiame 
visus dalyvauti, praleisite smagiai 
laiką. — Kom. (131-133)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks birželio 6 d., penktadienį, 8

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šąknys, 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 žoles .......................... 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. ♦
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

savrbių dalykų aptarti. Ypač “Lais
vės” pikniką, stengkimės jį padaryti 
sėkmingą šiais metais. — 
čius, Sekr. (131-133)

NEWARK, N. J.

Jaskevi-

Prašome Sietyno Choro narių įsi- 
tėmyti, kad šį ketvirtadienį nebus 
repeticijų. Bet, būtinai visi nariai 
dalyvaukite sekantį ketvirtadienį, 
birželio 12 d., nes reikės gerai pri
siruošti prie 
ris

Laisvės” pikniko, ku- 
įvyks liepos 6 d. — Valdyba.

(131-132)

E. NEW YORK-RICHMOND 
HILL, N. Y.

Ketvirtadienį, birželio 5 d., 8 v. v., 
Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks LDS 13 
kp. susirinkimas. Nariai malonėkite
dalyvauti. —A. Bieliauskienė, Sekr.

(131-132)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 5 d., 8 v. v., 29 Endicott St. 
Išgirsite raportą iš "Laisvės” pikni
ko suvažiavimo. Stengkitės atsiteisti 
su duoklėmis. Taipgi bus ir kitų 
svarbių dalykų aptarti. — J. M. Lu
kas, Sekr. (130-132)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 4 d. birželio, pas dd. 
Praleikus, 401 Electric St., pradžia 
7:30 v. v. Draugai užkviečiami daly
vauti ir užsimokėti metinę mokes
tį, nes Centrui reikalinga pinigų. 
Taipgi bus ir Centro viršininkų no
minacija 1941-1942 metams. Sekr.

(129-131)

Valgykite
į MEDŲ :
;; NELAUKITE
s kol gausite slogas; valgy-
n kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

•
Valgykite Medų Vietoj 

Cukraus ;
i Sako Dr. J. J. Kašldaučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti ?
' tikrų bičių medaus už ga- 

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” of i- ' 

s są ir apsirūpinkite su 
medum. '

t ■4
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreėn 7-1661

PUIKI VIETA VAKACIJOM

i

O

Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai ap
linkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs kambariai 

guoliui, puikiausios rūšies valgiai
TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS

Burdas $12 j Savaitę Vaikams $6.00

ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State, New 
York, kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

MRS. A. BLOZNELIS
Box 240, RFD 2, Cauterskill Rd.,

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4
  ............. ............ ............. ................ .........

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

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

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

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

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

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

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

fAM WWAWWW

DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Naudai Dienraščio “Laisves”

Prašome įsitėmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 
juose dalyvauti:

MAYNARD, MAŠS.
z Vose ravilion rark

Tai didysis Bostono apylinkės lietuvių piknikas
Prašome iš anksto įsigyti šio pikniko įžangos bilietus

BROOKLYN, N. Y. Liepos 6 July
7 Kiasciaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Visa Didžiojo New Yorko apylinkės pažangioji lietuvių visuome
nė privalo dalyvauti šiame piknike ir paremti dienraštį “Laisvę”

. moraliai ir materialiai.,

PHILADELPHIA..
Visuose aukščiau suminėtuose piknikuose bus puiki dailės programa. Da

lyvaus chorai, kuriuose priklauso šimtai jaunimo. Puiki proga įsigyti gra
žių pažinčių kaip jaunimui, taip ir suaugusiems.

H
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Montello, Mass.
Sušelpimo Pare; Mirimai; 

Piknikas
Albinas Gutkauskas gimęs 

ir augęs Montelloj, apsivedė 
ir apsigyveno Bostone. Prieš 
tris mėnesius jis sunkiai apsir
go galvos skaudėjimo liga. Pa
daryta sunki operacija. Įš tri
jų tokių ligonių jis tik vienas 
liko gyvas. Iš to džiaugsmo 
jo tėvai Gutkauskai, su savo 
prietelių pagalba suruošė pa
šalpos parę, kuri atsibuvo 17 
dieną gegužės, Lietuvių Taut. 
Namo svetainėje, žmonių da
lyvavo apie 350. Visi gražiai 
linksminosi.

Gutkauskai yra pažangūs 
žmonės, remia darbininkų ju
dėjimą. Visiem dalyvavusiam 
jie dėkavoja už tai, kad at
jautė jų sūnaus nelaimę. Taip
gi dėkavoja tiems, kurie padė
jo darbuotis prirengime tos 
pares.

valgomųjų daiktų. Bet kaip 
išrinkome, tai visai pamiršo 
savo prižadą. Didžiuma pilie
čių ir rinko jį tikėdamiesi, kad 
jis savo prižadus išpildys. Bet 
jis, gavęs gerą duonutę iš Ili
nojaus piliečių, savo pažadų 
nebepildo. ♦ 

--------w
Iki šiol čeverykų išdirbystė 

dirbo gerai, bet dabar jau 
pradėjo mažinti darbą. Dirba 
lik po penkias valandas per 
parą. Unija organizuojama 
kelintas metas, o vis dar ne
suorganizuojama. čia dar yra 
ir tokių žmonių, kurie dar ne
supranta arba nenori suprasti 
unijų reikšmės; nesupranta, 
kiek gero unija gali padaryti 
darbo žmogui.

New Britain, Conn.

Gegužės mėnesį ir pas mus 
buvo pora dienų pusėtinai 
karštų. Karštis siekė iki 94 
laipsnių. Po to buvo lietaus 
su maža perkūnija ir oras at
vėso.

Gegužės 19 dieną su religi
nėmis apeigomis tapo palaido
ta Yanuškienė, Kazimiero Ya- 
nuškos moteris. Mirė nuo vė
žio ligos. Sirgo apie 9 savai
tes. Jau apie 7 metai, kaip K. 
Yanuška serga, nieko negali 
dirbti. Dabar neteko moters, 
kuri jį, kaip buvo sveika, ge
rai apžiūrėjo. Paliko nuliū
dime vyrą ir dukterį, kitas gi
mines bei pažįstamus.

Gegužės 27, mirė Mikolas 
Balkis, senas žmogus ir senas 
Montellos gyventojas. Iš ama
to buvo namų statėjas. Ant 
Bellevue Ave. beveik visi na
mai jo pastatyti. Jis skaitėsi 
bagočiausiu Montellos gyven
toju, bet užėjus praeitam ne
darbui viską prarado arba tu
rėjo bankams atiduoti. Senat
vėje biednai gyveno. Paliko 
nuliūdime sūnų, marčią ir ki
tas gimines.

“Laisvės” piknikas July 4, 
šiemet vėl įvyks Maynard, 
Mass. Montelliečiai jau pra
dėjome skleisti tikietus. A. Ba
ronas jau pardavė du pake
lius tikietų, kiti irgi pradėjo 
pardavinėti. Manoma, kad šie
met bus daugiau tikietų išpla
tinta, negu pernai.

Visi stokime prie darbo. Pa
darykime pikniką pasekmin
gu ! G. Šimaitis.

Springfield, 111.

Gegužės 21 dieną mirė Ka
zimieras Justas, 34 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime moti
ną, tėvelį ir brolius. Tapo pa
laidotas katalikiškai.

Ateina vasara. Tai piknikų 
rengimo laikas. Bet pas mus 
nėra gerų vietų piknikų ren
gimui. Kitais metais mes reng
davome piknikus, kada valdė 
demokr. State Fair Ground. O 
dabar repųblikonas guberna
torius Green’as ir kt. neleidžia
ten piknikų rengti. Jie sako, 
kad tos vietos reikalingos ka
reiviams dėl patalpų. Dabar 
piliečiai jau apgailestauja se
no gub. II. Ilorner. Guberna

Birželio mėnesį bus pradėta 
statyti nauja ligoninė Memo
rial 1,100,000 dol. vertės. Bus 
septynių aukštų ir turės 175 
lovas. Viskas bus pagal nau
jausią madą. Pas mus randa
si keturios ligoninės. Dvi pri
klauso dvasiškijos globai. Tai 
susirgus ir patekus į tuos li- 
gonbučius laisviems žmonėms 
nesmagu. Lenda prie tavęs 
minyškos, kunigai, kalbina, 
kad būtum ir vėl geras kata
likas bei gązdina ligonį mir- 
čia, sakydami, kad jau nepa- 
gysi ir miręs neisi pas dievą, o 
pas velnią. Tai daug sergančių 
ir pasiduoda jų pastangoms iš
ėję iš kantrybės. O tie, kurie 
neturbacija su tikėjimu, yra 
maži ligonbučiai. Labai dažnai 
atsitikdavo, kad susirgus ar 
susižeidus negali gauti lovos. 
Kai pastatys naują ligoninę— 
bus geriau.

Jau atidarytos šešios anglies 
kasyklos. Bet vis dar labai lė
tai dirba. Laimėtą algos pa
kėlimą dolerį į dieną, kasėjai 
jau gauna ir džiaugiasi savo 
laimėjimu. Dar matyti di
džiausios krūvos—kalnai su
piltos anglies viršui žemės, 
saulė kepina ir naikina. Kom
panija turės ją pirmiausia su
naudoti. Kol tą sunaudos, ne
reikia nei tikėtis, kad kasyk
los pradėtų smarkiau dirbti.

A. Čekanauskas.

Žibalo Gaisrai Norfolkc 
ir San Pedroj .

Norfolk, Va. — Užsidegė 
Blasingham medžių sandė
lis, o nuo jo ir Hurst žibalo 
kompanijos fabrikas. Laivy
nas padėjo gesinti gaisrus.

San Pedro, Calif. — Įvy
ko gaisras žibalo kompanijų 
prieplaukose Los Angeles.

Valdžios agentai sako, 
nėra ženklų, kad tuos gais
rus kas nors būtų tyčia už
karę.

Doorn, Holandija.—Sveik
sta buvęs vokiečių kaizeris 
Vilius, 82 metų.

torius Green prieš rinkimus 
sakė, kad jis panaikinsiąs tris 
centus, uždėtus ant perkamų

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūšų patarnavimu ir 
kainomis Msite patenkinti.

• •
1113 Mt. Vernon Sireet
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Miesto Švara ir Kitkas
Jau aš esu daug rašęs 

apie šio miesto darbininkų pa
dėtį, bet dar reikia pažymėti 
keletą svarbesnių dalykėlių.

žinoma, darbininkų gyveni
mas šiam kapitalistiniam su
rėdyme beveik visur toks pats. 
Bet yra biskį ir skirtumo. Dar
bininkas visada turi nukentėti, 
švara, kaip ir geras šviežias 
maistas yra svarbus darbinin
ko gyvenime. Bet tos švaros 
trūksta šiame miestelyje. Ne 
iš gyventojų kaltės, bet dėl 
miestelio valdžios nepaisymo 
maisto išmatos renkamos tik 
vieną sykį per savaitę. Užė
jus šiltam orui, išmatos grei
tai pradeda pūti ir dvokti. Ki
tokias išmatas, kaip tai šiūkš- 
šles, popieras, turi patys gy
ventojai sudeginti šalę savo 
stubų. Daug gyventojų su 
šiukšlėmis degina ir maisto 
išmatas, kas sudaro gana daug 
dūmų, šitokiai padėčiai esant, 
labai veisiasi musės.

Prie nešvaros prisideda ir 
tas, kad visi didieji fabrikai 
randasi viduryje miestelio. 
Daug dūmų ir visokių dujų 
paleidžiama. Jei didmiestis 
nešvarus, tai nėra nei dyvo, 
bet miestelyj, -kuriam gyvena 
apie 70 tūkstančių gyventojų, 
tai tokia nešvara yra neleisti
na.

Gyvenamieji namai čia yra 
labai apleisti. O raudos pakel
tos nesvietiškai. Už vieną pra
stą kambarėlį reikia mokėti 
septynius dolerius per savaitę. 
Majoras išleido atsišaukimą, 
kad gyventojai, kurie turi 
liuosus kambarius, praneštų 
vaizbos tvarkytojų pirminin
kui. Randavojamų namų savi
ninkai apleido namus, todėl, 
kad jie žino, kad randaunin- 
kas negali išsikraustyti kitur, 
nes stoka kambarių. Tinkai 
tokių namų ištrupėję, išbyrėję. 
Jei kas sugenda, užsikemša 
vandens dūdos ar kas kita, 
negali prisišaukti savininkų, 
kad pataisytų. O jau apie po- 
pieravimą arba kambario re
montą, tai nei neprisimink, ži
noma, smulkūs namų savinin
kai stengiasi savo namo ne
apleisti, bet už tai jį spaud
žia ir smaugia kas kitas. Pas 
mus viešbučiai ir namai per-

pildyti naujais gyventojais, 
kurie čia atvažiuoja dirbti. 
Prieš kelias savaites man čia 
atvažiavus, net baisu pasidarė. 
Maniau, kad prisieis miegoti 
gatvėje. Dėka vieno karčiam- 
ninko susiradau vietą pas bied- 
ną šeimą, kuri neturi nei elek
tros šviesos, nei maudynės.

Čia darbininkų išnaudojj- 
mas nesvietiškas. Paprastas 
darbininkas uždirba nuo 30 
iki 45c. per valandą. Šitokiam 
brangmetyj nėra juokai su to
kia alga gyventi.

gas skaičius žmonių. Tai jau 
bloga. Argi mes jau neturime 
nei idėjų, nei tikslo savo gy
venime ? Draugai, Liet. Litera; 
tūros Draugija yra kultūros ir 
apšvietos organizacija. Tai 
yra labai svarbi organizacija. 
Mes ją turime palaikyti visuo
met skaitlingą ir gyvą. Lan
kykime jos susirinkimus.

J. Balsys.

Hampton, N. J.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Užėjęs pas kriaučių radau 
šešis tipiškus lietuvius bodis- 
kusuojant apie Lietuvą. Vie
nas iš jų “daug žinantis”, 
šmeižė Tarybinę Lietuvą, už 
tai, kad “suareštavo šliupą.” 
O kitas tėvynainis karštai gina 
Tarybinę Lietuvą. Ir taip 
smarkiai suakėjo smarkuolį, 
kad pirmasis net turėjo pa
bėgti. Vėliau patyriau, kad 

; pastarasis net nėra “Laisvės” 
skaitytojas. Pasirodo, kad vi
sur galima užeiti nuoširdžių 
tėvynainių, kurie gina savo 
gimtąją šalį.

Uršulė Kiceinienė serga 
jau šešta savaitė. Ji randasi 
savo namuose, Box 34. Drau
gai ir pažįstami prašomi ją 
aplankyti.

A. Stripeika.

i

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 
■ ,     ........... ,    ’W , —. ,

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Progresyvių judėjimas čia 
silpnas. Gegužes menesį čia 
turėjo įvykti vietinės Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos 
susirinkimas. Viso labo atėjo 
tik keletas draugų. Nesusirin
ko ifei valdyba, nei reikalin

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

Jūs mokėsite už rakandus- o ne už išrėdymą

SKELBKITĖS “LAISVĖJE”

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Office Phone 
EVcrgrecn 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergrcen 4-6485

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

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar . 
Water, Restaurant,1 Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

O, Tai Proga!
APDOVANOT W « ra M 
LAIKRODĖLIU: M II M

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

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

Sun. all day and night.

STARTING 
AT C

t

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

LADIES' GRUEN
“IONE”

15 jewels, yellow 
gold fillod case, 
Guildite back.

LADIES' GRUEN GENT'S GRUEN 

‘‘CHARLOTTE" ‘‘SHERMAN”
15 jewels, pink or 15 jowels, pink or 
yollow gold filled yellovz gold filled 

.case. Guildite back. case. Guildito back.

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
.^GRUE^

THE PROUDEST NAME IN TIME

There’s fl GRUEN 
flt fl Price For Every 

Purse

Robert Lipton
JEWELER

pas

LIPTON

Pamatykite 
Pasirinkite

701 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graliam ir 
Manhattan Ave.

GENT'S GRUEN

“STUART”
15 Jewels yollow 
gold iillod case.

Guildite back.

3-DIAMONDS
3 diamonds evftnt: ••t In a solid o|U9tl 
yellow gold JL3 
mounting.

NEWCREATION
6 t u n n i ng- 
ly designed 
with 6 sclntil- */U 
lating di a* MW 
monde,

BIRTHSTONERING
Choice of ap-

95 n;,ph'.;<sf:$i995 
for • very ill 
month.

CAMEO RING
Genuine cam- 

$1 a 95

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508
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įsigykite Šias Knygas

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Paraše ir Išleido Graborius
JOSEPH Le VANDA-LEVANDAUSKAS

800 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukes, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapines, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

English - Lithuanian
Sėli - Instructor

lietu-Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis 
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠft DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.
Vasaros sezonu $1.25.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo 'ųamuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kiTin apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Jai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių inform.'V'ijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros seonu 20c.

427 Lorimer St,
‘Laisvės” Administracija

Brooklyn, N. Y.
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Pabaltijos TauĮą Kultūrines 
Tarybos Pikniko Reikalu

Jau esate skaitę spaudoje, 
kad birželio 15 d. ruošiamas 
piknikas Pabaltijos Tautų 
Kultūrinės Tarybos. Bus Rik
ers Estate Parke, Astoria, L. 
I. Piknikas bus milžiniškas, to
dėl reikės darbininkų dirbti 
jame. Estoniečiai, suomiai ir 
latviai jau turi savo darbinin
kus. Lietuvių organizacijų 
kuopos Maspethe, East New 
Yorke ir visose Brooklyno da
lyse malonėkite išrinkti po

vieną ar du darbininkus. Pra
šome padėti šiame piknike. 
Nereikės per ištisą dieną dirb
ti, nes kiti darbininkai paliuo- 
suos.

Liuosnoriai ir kuopų išrink
ti darbininkai prašomi kreip
tis pa lietuvių atstovę L. Ka
valiauskaitę, “Laisvės” ofise. 
Palikite savo pavardę ir an
trašą. Iš anksto tariame šir
dingai ačiū! L. K.

Amteris Ragino Paremti “Ispani
jos: Amnestijos” Mitingą; Įvyks 
Ši (Vakarę, Academy of Music

Organizacijoms
Amerikinės Taikos Mobili

zacijos (APM) Brooklyno 
skyrius prašo priminti lietuvių 
organizacijoms, jog Williams- 
burgo - Greenpointo - Ridge- 
woodo organizacijų atstovų 
konferencija už taiką ir dar
bus įvyks šį šeštadienį, birže
lio 7-tą, 2 vai. po pietų, Me
todistų Bažnyčios salėj, kam
pas So. 3rd St. ir Union Avė., 
Brooklyne. Visos draugijos, 
kliubai, kuopos bei meno gru
pės prašomos atsiųsti delega
tus ar įgaliotinius.

Konf. išvakarėse įvyks ma
sinis mitingas 770 Broadway, 
Brooklyne, su gerais kalbėto
jais.

Atžymėdamas, kad arti du 
milionai Ispanijos žmonių an- 
ti-fašistų kenčia neapsakomas 
kančias Franco fašistų kalėji
muose, Israel Amter, Am. 
Kom. Partijos N. Y. valstijos 
organizacijos pirmininkas, at
sišaukė į visus fašizmo priešus 
širdingai paremti “Ispanijos 
Amnestijos” masinį mitingą.

Menamasis mitingas, ruošia
mas Amerikinio Ispanijai Gel
bėt Komiteto, įvyks jau šį va
karą, trečiadienį, birželio 4-tą, 
Academy of Music, 30 Lafa
yette Ave., Brooklyne. Pradžia 
8 vai. vak. Įžanga 25c.

Mitingo kalbėtojų sąstate 
randasi garsusis artistas Rock
well Kent, rabinas Moses Mil
ler, Ernestina Gonzalez, auto

rė Ruth McKenney, kun. 
Sprague.

Aiškindamas, dčlko svarbu, 
kad svetainė būtų perpildyta 
publika, Amteris sakė:

“Amerikos valdžia nei pirš
tu nepajudino sulaikyt barba
riškus žudymus ir kerštavimus 
Ispanijoj.” Dėlto Amerikos 
liaudies simpatijos Ispanijai, 
pareikštos skaitlingu atsilan
kymu į šį mitingą “būtų reikš- 

imingiausia auka paramai tai
kos ir demokratijos.”

Mitinge žadama iškelti 
daug įdomių, naujų faktų apie 
vidujinę Ispanijos padėtį ir 
apie tai, su kokiomis kliūti
mis susiduria gelbėtojai didvy
riškų Ispanijos demokratijos 
gynėjų taip vadinamose de
mokratinėse šalyse.

MIRf
Marijona Vasauskienė 41 m. 

amžiaus, mirė 1 dieną birželio, 
Greenpoint ligoninėj. Gyveno 
ir pašarvota 372 Hooper St., 
Brooklyne. Laidojama 5 d. 
birželio, šv. Trejybės kapinė
se. Patarnauja graborius Ste
ponas Aromiskis.

Liko dvi dukterys Rosemary 
ir Rita, seserys Ona ir Matil
da, brolis Vincas.

Ant Laivo Atvežta 
Tyfuso Ligoniu

Sveikatos Departmentas su
radęs, kad iš ispanų laivo Ma
gallanes New Yorke išsodintų 
161 keleivio vienas mirė, du 
tikrai serga ir trys nužiūrimi 
sergant tyfuso liga. Pirmasis 
ligonis departmentui rapor
tuota geg. 28-tą, iš Mt. Sinai 
ligoninės.

Ištyrus pasirodė, kad tas li
gonis jautęsis sergančiu ant 
laivo, bet tikros savo ligos ne
žinojęs ir buvęs leistas vaikš
čioti, neatskirtas nuo sveikųjų. 
Jis mirė N. Y. ligoninėj.

Laivas buvo išplaukęs iš 
Bilbao balandžio 20-tą ir ap
lankęs eilę portų, tame skai
čiuje Havaną, New Yorkan 
pribuvęs gegužės 24-tą. Vežęs 
326 keleivius ir 197 įgulos. 
Kas su įgula atsitiko išplaukus 
iš New Yorko, nežinoma. New 
Yorkan išsėdusieji keleiviai 
Sveikatos Departmento aplan
kyti ir ištirti.

Tęsiantis karui, žmonių 
badmiriaujančiam gyvenimui 
ir skurdui įvairių “viešnelių” 
ligų bus atvežama daugiau iš 
kitur ir pagimdoma čia pat 
biednuomenės gyvenimą ap
sunkinus taksais ir pragyveni
mo reikmenų pabranginimu.

Columbia Mokslo Metu 
Baigos Iškilmės

Atviro oro iškilmėse pereitą 
antradienį atžymėta Columbia 
Universiteto mokslo metų 
baigtuvės, kurios yra universi
teto gyvenime 187-tos. Jose iš
duota laipsniai 5,0t>l asme
niui. Apart laipsnių, išduota 
11 garbės laipsnių, 9 medaliai 
ir 118 certifikatų ir diplomų.

Kai kurie iš tų garbės laips
nių, kaip pasirodo; bus buvę 
davinėjami ir užkariniais Dr. 
Nicholas Butler, universiteto 
prezid., sumetimais. Pavyz- 
din, vienu tokių laipsnių gavė
jų paskirtas ponas Halifax, 
Anglijos ambasadorius Jungti
nėms Valstijoms, kuris skver
nus pasikamšęs darbuojasi už 
Amerikos įtraukimą karan. 
Jam duodama Įstatymų Dak
taro laipsnis. Taigi, jeigu pa
vyks Ameriką įtraukti karan, 
negalėsime skųstis, bus viskas 
padaryta sulyg “demokratiško 
įstatymų žinojimo,” “moksliš
kai.”

Keli kiti garbės laipsniai ir
gi išdalinami generolams ir su 
ambasadomis surištiems žmo
nėms. T—as.

Elena Vainauskienė, 50 m. 
amžiaus, 2591 Briggs Ave., 
Bronx, mirė birželio 1 d. Pa
šarvota koplyčioj, 152nd St. 
ir Cortland Ave., Bronx. Lai
dojama trečiadienį, birželio 4 
d., 10 vai. ryto, po pamaldų 

,Šv. Jono kapinėse, aptarnau
jant laidotuvių direktoriui 
Shalins-Šalinskui.

Liko vyras Izidorius, du sū
nūs Pranciškus ir Jonas, dvi 
dukterys Marijona ir Ona, 
taip pat brolis Jonas ir sesuo 
Ona.

Tarp Lietuviu
Pereitą nedėldienį su baž

nytinėmis apeigomis susivedė 
Feliksas Singaila su Julia Yu- 
sevičiute. šliūbą ėmė Karalie
nės Angelų bažnyčioje. Mer
gina gyveno 146—So. 3rd. St. 
O vaikinas — Feliksas Singai
la—9 Stagg St)'.—Brooklyne.

Geros kloties jaunavedžiam.

Aną dieną bevaikščiojant 
Coney Islando tiltu teko sutik
ti Joną Veličką ir Cvirką, ku
rio dukraitė yra laimėjusi Pa
saulinėj Parodoj premiją kai
po gražuolė.

Apsimainius su šiais vyrais 
po žodį-kitą, teko sužinoti, 
kad smuikininkas Jonas Ve
lička tik pereitomis dienomis 
sugrįžo iš ilgų vakacijų. Jis 
apvažiavo kuo ne visą šiaurinę 
Ameriką. Buvo Floridoj, Cali- 
fornijoj, Oregone, Seattle, 
Wash, ir po penkių su virš mė
nesių kelionės ir vakacijų su
grįžo Brūklynan.

Šiemet Coney Islande atro
do, kad bus didesnis biznis, 
negu kitais metais.

Iš visų žaislaviečių, didžiau
sią biznį daro Steeple-Chase 
maudynių kompanija, kuri 
šiuo tarpu vyriausiai figūruoja 
visame Coney Islande.

Pereitą savaitę Steeple - 
Chase užbaigė pastatą leistis 
iš aukštai parašiutais. Už vie
na iškėlimą ir nusileidimą ima 
40 centų nuo asmens ir mėgė
jų, norinčių šokti iš padangės 
laukia ilgos eilės. Tas para
šiutais leistis pastatas yra at
gabentas iš. buvusios Pasauli
nės Parodos.

Sekmadienį, birželio 1, įvy
ko Vinco Putrimo su p. Mary
te Belevich sutuoktuvės. Pa
mergėse dalyvavo May Dau
girda, Albina Ruzas, Anne 
Buikus. “Best man” (jaunave
džio brolis Petras Putrimas). 
Pajauniais buvo John Miku- 
lauskas, Walter Brazauskas ir 
Alfred Putrimas. Po bažnyti
nių ceremonijų jaunavedžiai 
išvažiavo' pas fotografą, o su
grįžę apie 7 vai. jau rado pil
ną Ukrainų svetainę svečių, 
kurie labai gražiai pasitiko.

Apart daugybės abiejų jau
navedžių draugų brooklynie- 
čių, dalyvavo ir tolimesnių 
svečių. Iš Bridgeport, A. Niau- 
ra su šeima, Butrimai, Mrs. 
Valinčius, V. Stumbrys su šei
ma ir Anthony B. Mangella.

Gaspadinės vaišino svečius 
net per du kartu. Apie vidu
naktį svečiai pradėjo apleisti 
svetainę linkėdami jaunave
džiams laimingo šeimyniško 
gyvenimo. L. R.

AUKAVO
Juozas Kreipavičius, iš Mc

Adoo, Par, birželio 1 d. buvo 
atvykęs į Brooklyną vestuvės- 
na A. Ašmenskaitės su B. Ru
daičiu ir lankėsi pas M. Simo- 
navičių, kuris užlaiko viešą 
užeigą, 426 So. 5th St. Tąja 
proga Kreipavičius pasveikino 
“Laisvės” Jubilėjų su $1.00.

Rep.

Pataisa

Lou Gehrig Mirė
Lou Gehrig, buvęs per 15 

metų paskelbusiu basebolės lo
šėju, sulošęs iš eilės 2,130 
žaismių, mirė staiga savo na
muose, Bronxe.

Gehrig buvo pasitraukęs iš 
žaismių prieš porą su virš me
tų dėl ligos, kuri naikino jo 
nugarkaulio pajėgumą ir mus
kulus. Daktarai žinoję, kad jo 
liga nepagydoma, tačiau nesi
tikėję, kad tą buvusį sveika-

Aprašyme Thompson strei
ko eigos “Laisvėj” už geg. 31 
d. buvo pasakyta, kad strei- 
kieriams sulaikė “Social Secu
rity,” turėjo būti nedarbo ap- 
draudos išmokėjimą. R.

tingumo modelį vyrą taip greit 
sunaikintų. Šio mėnesio 19tą 
jam būtų suėję 38 m. amžiaus.

Pasitraukęs iš bolininkų, 
Gehrig buvo paskirtas miesto 
paleistiem pataisų jauniems 
kriminalistams priežiūros de
partmento viršininku.

Josephine Casaseli, 71 m. 
amžiaus, gyvenusi 1129 122 
St., Richmond Hill, N. Y., mi
rė birželio 1 d., sekmadienį. 
Pašarvota namie. Laidojama 
trečiadienį, birželio 4 d., 10 
vai. ryto, po pamaldų, šv. Jo
no kapinėse. Laidotuvių apei
gas aptarnauja grab. Juozas 
Garšva.

Bedarbiai Reikalavo 
Pas Majorą Darbą

Delegacija iš 12-kos Pasau
linio Karo veteranų, atstovau
janti 7,500 bedarbių veteranų, 
lankėsi pas majorą LaGuardia 
Miesto Salėj pereitą pirmadie
nį, reikalauti darbų.

Veteranai, pusėtinai praži
lę vyrai, su Pergalės Meda
liais {ant /"krūtinės, kuriuos 
jiems užkabino pabaigoj per
eito karo, atmaršavę nešini A- 
merikos vėliavą ir bubnu leng
vindami sau eiseną, policijos 
buvo instruktuoti, kad jie tu
ri apleisti parką, nes tai esą 
prieš parkų tvarką. Jie turėjo 
susieiliuoti priešais salę už 
parko.

Majoras su jais nesimatė. Jo 
atstovas veteranų organizaci
jos sekretoriui C. E. Russett 
pasakęs, kad “Jums nereikia 
ateit kaipo komitetui. Paduo
kite savo sąrašus, jie bus ap
rūpinti.”

Tačiau veteranai skundžia
si, kad nežiūrint taisyklių ve
teranams aprūpint, daugelis 
jų neįsileidžiami apsigynimo 
darbuosna, nors nori ir galė
tų dirbti. '

Kelios jaunos lietuvių poros 
ruošiasi apsivesti, bet bus 
pranešta vėliau, nes gali kar
tais derybos iT tarimai iširti.

. Petras.

Miestas Paaugo
Komercijos Dep-to Cenzo 

Biuro galutinai suvestomis 
skaitlinėmis skelbiama New 
Yorko mieste — penkiuose ap- 
skričiuose: New York, Bronx, 
Brooklyn, Queens ir Richmond 
— esant 7,454,995 gyventojus. 
Tai yra 524,549 daugiau, ne
gu buvo laike 1930 m. cenzo 
'— surašinėjimo.
“SUSIRINKIMAI

MASPETH, N. Y.
LDS 14-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas jvyks ketvirtadieni, 5-tą 
dieną birželio, Zabielskio svetainėje, 
8-tą valandą vakare. Visi nariai da
lyvaukite. — Sekr. . 4 (131-132)

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystės priešpus- 

metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, birželio 4 d., 7:30 v. v. L. A, P. 
Kliubo svet., 280 Union Avė. Nariai 
prašomi dalyvauti ir savo mokesčius 
užsimokėti. Taipgi bus renkama pu
sė valdybos sekantiems metams. Ch. 
NeČiunskas, Sekr.

(129-131)

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 5 d. “Laisvės” 
Svet., 419 Lorimer St. Pradžia 7:30 
v. v. Visi nariai dalyvaukite.—Sekr.

(130-132)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI >

Daily News—♦** 
“Stipriai-smagus, tikrai geras pasilinksminimas.”—N. Y. Times

TRECIA DIDŽIOJI SAVAITE — Artklno Perstoto

"Volga - Volga”
Diriguojamą Gregoro Aleksandrovo, vadovaujamoj rolėj Liubov Orlova 

Kutenančiai smagi, Kauni komedija, įkandi pašaipa ir žavinti muzika.
Nuolat kasdien nuo 10 A. M. — 20c. iki 1 P. M. Šiokiom Dienom

MIAMI PLAYHOUSE

Jack MacDonald, 48 m., 
laivo Norwalk įgulos narys, 
prigėrė įkritęs į North River 
prie Franklin St.

Nuo 5 iki 9 metų amžiaus 
vaikuose nelaimės yra pirmą
ja mirtingumo priežastimi. 
Nuo 10 iki 14 metų amž. šir
dies liga pasidaro pirmąja, o 
nelaimės antrąja, mirtingumo 
priežastimi.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. T. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

r------------------- -------

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
*

I 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

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2 0788
NIGHT—HAvemeyer 81158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043Ik*«

hse L

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS <
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE”

Laiškai iš Lietuvos
Nauja knygele 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 knygelės adresuokite sakamai:

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kllbasai ir kepto paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA t

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 Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

S tai

Tel. Ev. 4-8698

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi

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 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| Ir kabias.

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




