
KRISLAI
Grobia Pinigus Visomis 
Pusėmis.
Ne Lietuvą Gelbėti, Bet.
Politikierius.
Kunigai-Veidmainiai.
Sabas Mankus.
“Įsivaizduokit Sau!...” 
$50 ir $1.

Rašo R. Mizara.

Dabar pas fašistus-socija- 
listus-klerikalus eina kova 
už tai, kiek kurie pinigą pa
sivogs. Tie žmonės skerečio- 
jasi, prašydami iš tamsių 
žmonių aukų “Lietuvai gel-
bėti,” bet gavę dolerį-kitą— 
kiša į savo kišenius!...

“Amerikos Lietuvy j” (iš 
kovo 29 d.) rašo vienas 
Brooklyno fašistų šulas:

“Verta pastebėti, kad va
sario 23 d. š. m. ‘Vienybės’ 
koncerte buvo renkamos au
kos, bet dabar apie tai nė 
šnipšt. Tysliava nė girdėti 
apie tai nebenori.”

Vadinasi, surinktos “Lie
tuvai gelbėti” aukos, “susi
maišė” su koncerto įplauko
mis ir įsmuko į kiaurą ki
šenių, v

Tas pat “A. L.” korespon
dentas rašo:

“Brooklyne dabar planuo
jama, kaip ‘Lietuvą gelbėti,’ 
bet tikrenybėje, tai ne Lie
tuvą gelbėti, bet politikie
rius, kuriems darbas nerū
pi, o valgyti ir ponais būti 
labai nori. Brooklyne gauti 
kapitalo jau nelengva, ypa
tingai tiems, kurie tuos po
nus pažysta ir žino ją sie
kius bei veidmainingus tiks
lus. . .”

Tatai, ką šis rašytojas 
dabar iškelia, mes jau senai 
rašėme. Mes sakėme ir sa
kome, kad renkamos “Lietu
vai gelbėti” aukos sudils fa
šistų - klerikalų - socijalistų 
kišeniuose — prarys jas 
Lietuvos liaudies nevidonai!

Mes įspėjame kiekvieną 
dorą lietuvį: neduokit fašis
tams - klerikalams - soči j a- 
listams nei cento. Lietuva 
jau išgelbėta iš smetoniškos 
klikos nagų. Smetona ir jo 
klika niekad Lietuvos dau
giau nebevaldys, nepaisant, 
kiek kas šauks, kiek kas sie- 
losis!

Kunigai viešai skelbiasi, 
būk jie neremia “tautos va
do,” besibaladojančio Ame
rikoje.

Bet tai tik viešas nudavi- 
mas. Slaptai jie jį remia ir 
jo parengimuose dalyvauja. 
Štai Smetonai ruošiamos iš 
Brooklyno išleistuvės. Ten 
dalyvauja Vietos kunigai. 
Bet “Amerika” — nei žode
lio! Užtyli, slepia!

Ar tai gražu? Ar tai do
ra? Ar tai katalikiška?!

Užpereitą sekmadienį bu
vau Philadelphijoj laisviečių 
bankiete. Kalbėjausi su Sa
bu Mankum; jis davė “Lais
vei” pasveikinimą. Vyras 
atrodė sveikas, energingas.

Bet kai šitie žodžiai skai
tytoją pasieks, Sabas Man
kus jau bus palaidotas; jis 
mirė pereitą penktadienį. 
Tai buvo pažangus biznie
rius, visuomet palaikęs ry
šius su mūsų dienraščiu; jo 
patrijotas.

Teilsisi velionis, o draugai 
philadelphiečiai privalo vie
toj mirusiojo gauti daugiau 
“Laisvei” rėmėjų.

kalaudami pridėt uždarbio, 
panaikint darbą nuo kaval- 
kų, damokčt paimtiem į ka
riuomenę darbininkam ir 
kt/?

ORAS. — Antradienį šil
čiau iJ* būsią lietaus.

būti tūkstantis...”
Lietuvis,” kovo 29

“Įsivaizduokit sau, Lietu
vos prezidento pasitikimui 
Brooklyne susirinko vos 
apie 300 žmonių, kur galėjo 

(“Am. 
d. lai-
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Laimėti Streikai prieš Didžias Kompani
jas Pennsylvanijoj ir Illinojuj

Priimami Atgal Visi Streikieriai; Fabrikantai Sutiko De
rybomis Spręst Streikieriu Reikalavimus

Johnstown, Pa. — 11,000 
darbininkų laimėjo streiką 
prieš čionaitinį fabriką 

(Cambria, Bethlehem Plieno 
;korporacijos, ir pirmadienį 
i sugrįžo darban. Tai didžiau- 

Anglai Nuskandino
Penkis Italijos 
Karinius Laivus

London. — Anglai prane
ša:

Anglų karo laivynas su
naikino tris Italijos šar
vuotlaivius ir du naikintu
vus per mūšį Jonijos Jūroje, 

(netoli Graikijos, o kariniai 
(anglų laivai išliko be jokių 
nuostolių, tik du anglų or
laiviai žuvo.

Anglai tuo žygiu nuskan
dino italų šarvuotlaivius 
“Fiume,” “Pola” ir “Žara,”, 
kurių kiekvienas buvo po 
10,000 tonų įtalpos, ir nai
kintuvus “V. Gioberti” ir 
“Maestrais.” Tie italų šar
vuotlaiviai buvo ginkluoti 
kanuolėmis su 8-nių colių 
pločio gerklėmis, taipgi ir 
priešorlaivinėmis kanuolė
mis. Be to, anglai sužeidė 
vieną italų karo laivą, 35,- 
000 tonų įtalpos.

Išlikusius gyvus italų jū
reivius anglai išgriebė iš 
vandens ir n u g a b e no į 
Graikiją.
Sako, kad Sužeisti Du Ka

riniai Anglą Laivai
Roma. — Italų komanda 

teigia, kad jų ir vokiečių or
laiviai sužeidę anglų šar
vuotlaivį rytinėje dalyje Vi
duržemio Jūros ir vieną di
delį karo laivą, lėktuvų iš
vežioto ją.

London. — Anglai išgel
bėjo tūkstantį italų jūreivių 
nuo tų Italijos karinių lai
vų, kuriuos anglų laivynas 
nuskandino._____________

Reikia žinoti, kad tarp tų 
“300” apie ketvirtadalis bu
vo svetimtaučių, įėjusių už 
dyką.

Mes jau pirmiau buvome 
rašę, kad tasai pasitikimas 
buvo niekas daugiau, kaip • v vpiss.

Pagaliau: koks Smetona 
prezidentas, toks jam ir pri
ėmimas !

\ienas mūsų geras drau
gas prisiuntė “Laisvei” svei
kinimą su $50.00 aukų. Dėl 
tam tikrų priežasčių jis ne
nori, kad jo vardas ir pa-
varde būtų skelbiama “Lai
svėje.” •

Kita draugė prisiuntė $1 
aukų su sveikinimu ir prašo 
josios vardo neskelbti: laik
raštyje.

Suprantame jų padėtį, ir 
todėl vardų neskelbiame.

sia iki šiol darbininkų per
galė prieš šią milžinišką 
prieš - unijinę kompaniją. 
Streikui vadovavo Plieno 
Darbininkų Organizavimo 
Komitetas (CIO).

Dar pirmą sykį Bethlehe- 
ino Plieno korporacijos isto
rijoj fabrikantai raštiškai 
prižadėjo pildyt šitokias są
lygas:

Priimti atgal visus strei- 
kierius be jokio kerštavimo 
jiem;

Vesti derybas su darbi
ninkų CIO unijos atstovais;

Prapažinti CIO uniją 
kaip atstovę visų jos narių 
fabrike.

O kas liečia balsavimus 
dėl to, kokią uniją darbinin
kai pasirinktų, kaipo jų vi
sų atstovę abelnai, tai pa
laukt aukštesnių federalių 
teismų sprendimo.

Darbininkai m a s iniame 
susirinkime užgyrė šią su
tartį, džiaugsmingai svei
kindami savo laimėjimą;

INTERNATIONAL HAR
VESTER DARBININKŲ 

LAIMĖJIMAS
Chicago, Ill. — Interna

tional Harvester kompanija 
pamatė, kad jinai nei su po
licijos kruvinu teroru, nei 
su gengsteriais mušeikomis 
ir streiklaužiais nepajėgs 
sulaužyt darbininkų streikų 
vedamų prieš keturis tos 
kompanijos fabrikus; todėl 
kompanija, galų gale, suti
ko perduot streiko klausi
mus išspręst valdiškai Tar- 
pininkystės Komisijai Wa
shingtone, kaip kad strei
kieriai jau pirmiau siūlė, 
vadovaujami CIO Farmų 
Įrankių Darbininkų Unijos.

Jau išvyko darbininkų at
stovai į Washingtona.

Darbininkai sutiko grįžt 
darban tik po to, kai kom
panija davė sekamus jiem 
užtikrinimus:

Bus atgal priimti visi 
streikieriai be jokio jiem 
persekiojimo ar skriaudi
mo;

Kompanija pripažįsta vi
sas ligšiolines sutartis su 
darbininkais;

Kompanija (dar pirmą 
kartą) sutinka per derybas 
su CIO darbininkais spręst 
visus streiko klausimus či- 
kagiškiuose v McCormick ir 
traktorių fabrikuose, taipgi 
Rock Falls, Ill., ir Rich
mond, Indiana, fabrikuose.

Per visus šiuos keturis 
fabrikus streikavo keliolika 
tūkstančių darbininkų, rei

“VISA AMERIKOS LIAUDIS PRIVALO 
SUSIDOMĖTI ATEIVIU GYNIMU!”

Toks obalsis buvo iškel
tas Amerikos Ateiviams 
Ginto 5-toj Nacionalėj kon
ferencijoj, įvykusioj kovo 
29-tą ir 30-tą dienomis, At
lantic City, N. J. Tas obal
sis buvo eilės veikėjų-vadų 
aiškinamas ir skaitlingos 
konferencijos entuziatiškai 
paremtas. Kalbėtojas po 
kalbėtojo nurodinėjo, jog 
visa Amerikos darbo liaudis 
privalo teikti aktyvią para
mą ateivių gynimui, nes tai 
yra gynimu Amerikos de
mokratijos, gynimu mūs ša
lies konstitucijos ii’ teisių 
biliaus pačių pamatingiau- 
sių, pačių brangiausių prin
cipų.

Skaitlinga Konferencija
Kad ta padėtis organiza

cijose buvo veikėjų teisingai 
suprasta ir įvertinta, buvo 
aišku ir šioj konferencijoj, 
kurioj jau atstovauta nema
žai lokalų tokių galingų uni
jų, kaip jūrininkų, trans
portininkų, s u s i s i ekimų, 
kailiasiuvių, ir tt. Dalyvavo 
AFL, dalyvavo ir CIO unijų 
atstovai.

Konferencijoj d a 1 yvavo 
virš 300 delegatų ir svečių, 
iš tų 225 oficialiai delegatai, 
atstovaujanti 142 organiza
cijas su 8,735,950 narių, iš 
kurių apie 5,000,000 randasi 
jaunimo organizacijose. Bu
vo delegatų net'iš tolimiau

“LAISVES” JUB1LEJAUS REIKALAIS
Šiandien gavome pasveikinimų sekamai:
Drg. Mockaitis iš Bridgeport, Conn., sveikina “Lais

vės” Jubilėjų prisiųsdamas naują skaitytoją ir $5.00.
LDS 5 kuopa, Phila., Pa., $3.00.
ALDLD 66 kuopa, Grand Rapids, Mich., $3.00.
A. Razgunas, Branch, Mich., $1.00.
Jos. Zaveckas,. Perth Amboy, N. J., $5.00.
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa., $1.00.
Isabella Macevičienė, E. Billerica, Mass., $1.00.
K. Mikolaitis, Baltimore, Md., $1.00.
A. Matulis, Jersey City, N. J., $1.00.
J. Wizbor, Elizabeth, N. J., $1.00.
V. Adomaitis, Meriden, C onn., $1.00.
Širdingai tariame ačiū! Rytoj bus paskelbta didelis 

pluoštas pasveikinimų nuo įvairių organizacijų ir pavie
niu. “L.” Adm.

Vokiečiai Nuskandinę 
11 Anglijos Laivų

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečių sub- 

marinai sunaikino 10 preki
nių Anglijos laivų, tarp jų 
septynis žibalinius ę laivus. 
Tuo tarpu vokiečių lėktuvai 
nuskandino vieną prekinį 
anglų laivą ir sunkiai sužei
dė tris kitus. Tokiu būdu 
vokiečiai per dięną sunaiki
no 75,000 tonų Anglijos lai
vų. .

Belgrad, Jugoslavija, ko
vo 31. — Nužiūrima, kad 
vokiečiai pareikalaus iš- 
sklaidyt tą Jugoslavijos ka> 
riuomenę, kuri buvo sumo
bilizuota paskutinėmis die
nomis. f v 

sių šalies vietų — Kaliforni- 
jos ir Washingtono valstijų.

DeLacy Pirmininku
Amerikos Ateiviams Gint 

Komiteto pirmininku iš
rinktas jaunas, įtakingas 
liaudies judėjimo vadas va
karuose Hugh DeLacy, Wa
shingtono Valstijos Com
monwealth Federacijos pre
zidentas ir Laivų Budavoto- 
jų Unijos narys.

Direktorių Tarybov, susi- 
dedančion iš 50 su virš na
rių, irgi išrinkta daug ži
rnių unijistų.

Vice-pirmininkais išrink
ti: Dr. Max Yergan, Pearl 
M. Hart iš Chicagos, sena
torius Stanley Nowak iš 
Detroito, prof. Walter Rau- 
tenstrąuch, taipgi po vieną 
iš Ohio ir Kalifornijos.

Hobbs Biliaus Pavojus
Konferencijoj priimta a- 

pie 20 rezoliucijų su protes
tais prieš diskrminacinius 
bilius, taipgi protestuojan
čių prieš atskįrus diskrimi
nacinius aktus, padarytus ir 
daromus įvairiose šalies vie
tose sąryšyje su persekioji
mu ateivių ir karo isterija. 
Tarpe tų, pareikšt^ protes
tai prieš deportavirrDą Har
ry Bridges, atėmimą piliety
bės Schneidermanui ir ki
tiems.

(Tąsa 6 puslapy j)

Italai Išmušti iš Dire- 
dawos, Ethiop.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša:

Anglai užėmė Diredawa, 
trečią didžiausią Ethiopijos 
miestą, prie geležinkelio ei
nančio iš Addis Ababos į Ji- 
boutį. Italai traukiasi toliau 
atgal linkui Addis Ababos, 
Ethiopijos sostamiesčio.

Eritrėjoj anglai be atlai
dos stumia italus toliau ir 
toliau atgal linkui Asmaros, 
svarbiausio Eritrėjos mies
to. Užkariaudami Chereną 
tame krašte, anglai paėmė 
3,775 italus į nelaisvę.

Manila, r- Amerikos vy
riausybė užgrobė ir keturis 
Danijos laivus stovėjusius 
Filipinų prieplaukose.

Užareštavo 28 Prekinius Italijos Laivus, 
Du Vokietijos ir 36-šis Danijos ; 

Suėmė Jų Jūrininkus; tai “Dar Vienas Amerikos Valdžios 
Žingsnis Linkui Karo/’ Sako “Daily Worker”

Washington. — Pagal “Daily Worker” dėl to ra-
prez. Roosevelto įsakymą, šo: “šis užgrobimas Vokie- 
Amerikos marininkai ir ka- tijos ir Italijos laivų yra
reiviai užgrobė 28-nis Itali
jos prekinius laivus, 2 Vo
kietijos ir 36-šis Danijos lai
vus, kurie stovėjo Jungtinių 
Valstijų prieplaukose/ Tapo 
suimti visi tų laivų jūrinin
kai ir perduoti ateivybės 
valdininkam. Patys laivai 
apstatyti marininkais ir ka
reiviais su kulkasvaidžiais 
ir šautuvais.

Vien italų ir vokiečių lai
vų liko užareštuota 183,030 
tonų įtalpos.

Amerikos valdžia sako, 
kad italų ir vokiečių jūri
ninkai gadinę savo laivų 
mašineriją. Jie nužiūrėję, 
kad Amerika rengiasi anks
čiau ar vėliau užgrobt tuos 
laivus ir gal pervest juos 
Anglijai.

Amerikos vyriausybė už
grobė tuos laivus pagal 1917 
m. birželio 15 ’ d. išleistą ( 
įstatymą prieš šnipus. Sako, 
kad perimdama šiuos laivus 
į savo žinybą jinai tuomi 
“apsauganti” juo nuo toles
nio gadinimo.

Tarp užgrobtų Italijos
laivų didžiausias yra “Con
te Biancamano,” 23,255 to
nų; kiti nuo penketą tūks
tančių tonų iki 8,000.

Tie italų, vokiečių ir danų 
laivai stovėjo New Yorke, 
Bostone, Baltimore]', Phila
delphijoj, Newarke, Flori
doj ir kitose amerikinėse 
prieplaukose.

AMERIKOS UŽGROBIMAS 
ITALŲ-NAZIŲ LAIVŲ, 
TAI KARO ŽENKLAS

Roma, kovo 31. — Įvairių 
kraštų i>olitikai čionai tei
gia, jog Amerikos valdžia, 
užgrobdama Italijos, Vokie
tijos ir Danijos laivus sto
vinčius Amerikos prieplau
kose, padarė naują žingsnį 
karan su Vokietija ir Itali
ja.

Berlin, kovo 31. — Vokie
čių valdininkai sako: “Kad 
Amerika užgrobė vokiečių, 
italų ir danų laivus, tai ga
lės būt svarbus istorinis į- 
vykis.”

GRĘSIA DIDIS ANGLIA
KASIŲ STREIKAS

Washington, kovo 31. — 
Jeigu ši vakarą minkštųjų 
angliakasyklų savi ninkai 
nesusitars su CIO mainie- 
riais, tai nuo šio antradie
nio sustreikuos 300 tūkstan
čių angliakasių.

Washington. — Praneša
ma, kad Amerika vartos sa
viem reikalam užgrobtus 
Italijos, Vokietijos ir Dani
jos laivus; tad galės pervest 
Anglijai tiek pat prekinių 
Amerikos laivų.

Prašome visą “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

dar vienas Amerikos val
džios žingsnis linkui tiesio
ginio įsikišimo į karą.”

Prancūzai Bombar
davo Karinius 
Anglų Laivus

Anglų Pranešimas:
London. — Kariniai ang

lų laivai mėgino sulaikyt ke
turis Franci jos prekinius 
laivus, kurie plaukė iš 
Francūziškos Morokkos, pro 
Gibraltarą, į kitą francūzų 
koloniją Algeriją, Šiaurinė; 
j e Afrikoje. Francūzų lai
vus lydėjo vienas jų karinis, 
laivukas-naikintuvas.

Francūzų Algerijos pajū
rio kanuolės šaudė į tuos 
karinius anglų laivus ię 
francūzų orlaiviai dviem at
vejais bombardavo juos. 
Anglų laivai nebombardavo 
francūzų laivų, o tiktai ap
šaudė krantines francūzų 
kanuolių batarejas ir patai-
kė į kelias kanuolės. Bet 
nei francūzų orlaiviai nei 
kanuolės nepadarė jokių 
nuostolių anglam. Francūzų 
laivai pabėgo į savo prie
plauką Nemours.

Anglai teigia, kad tie ke
turi francūzų laivai gabenę 
gumą bei kitas karo me* 
džiagas vokiečiams.

PRANCŪZAI SAKOSI SU- 
ŽEIDŲ KARINIUS 
ANGLŲ LAIVUS

Vichy, Francija. — Fran
cūzų vyriausybė tvirtina, | 
kad jų kanuolės iš Algeri
jos pakrančių pataikė šovi
niais į būrį karinių Anglijos 
laivu, kuriame buvo vienas 
šarvuotlaivis ir penki tor- 
pedlaiviai ir sako, sunkiai 
sužeidė kai kuriuos iš tų lai
vų. Anglijos laivai kanuolių 
šoviniais užmušė tris fran- 
cūzus ir sužeidė keturis, ,

Prancūzai Protestuoja
Franci jos laivyno minis

terija protestuoja, kad ang
lų kariniai laivai visai netei
sėtai užpuolė keturis preki
nius francūzų laivus; sako, 
jog tuomi anglai padarė ka
rinį užpuolimo žygį prieš 
Franci ją.

Francūzų valdžia tvirti
na, kad tie jų laivai gabeno 
tiktai paprastus reikmenis 
Algerijos gyvento jams. 
Prancūzai griežtai atmeta 
anglų įtarimą, kad, girdi, 
šie laivai vežę karines me
džiagas vokiečiam.

Bet francūzai stebisi, 
kaip anglai pražiopsojo, ka
da tie laivai plauke jūros 
siauruma pro anglų tvirtovę 1 
Gibraltarą. j

C
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Keista Toji Mūsų Demokratija!
“Amerikos Revoliucijos Dukterys” už

laiko salę Washingtone — Constitution 
Hall. Prieš du metu toje salėje buvo no
rėta suruošti koncertas pasauliniai išgar
sėjusiai negrei dainininkei M. Anderso- 
niūtei. Bet “Revoliucijos Dukterys” atsi
sakė jai salę išnuomuoti dėlto, kad dai
nininkės oda juoda!

Tuomet vidaus reikalų ministeris ir po
nia Rooseveltienė įsikišo ir Andersoniū- 
tei buvo parūpinta kita vieta Washingto
ne. Ji visvien dainavo. Visas kultūriškas 
pasaulis šlykštėjosi “Revoliucijos Dukte
rų” žygiu.

Bet štai istorija ir vėl pasikartoja. Chi- 
nijai Gelbėti Taryba nutarė suruošti Wa
shingtone koncertą, kurio pelnas būtų 
ChinijoS’ liaudžiai, kovojančiai prieš Ja
ponijos imperijalistus. Tarybą sudaro vi
sa eilė žymių amerikiečių. Koncertan 
dainuoti, be kitų, pakviestas žymusis 
negrų dainininkas, kuris, kaip ir Ander- 
soniūtė, yra garsus pasauliniai. Taryba 
nutarė pasamdyti Konstitucijos salę. Na, 
ir poniutės “Revoliucijos Dukterys’’ ir 
vėl tą pačią giesmę užgiedojo: nenuo- 
muosime jums svetainės, todėl, kad kon
certe dainuosiąs dainininkas, kurio yra 
oda juoda!

Ar tai nešlykštu?!
Pamatysime, ką dabar pasakys mūsų 

liberalai?

Pasirūpinkite!
Amerikos žmonių suvažiavimas (šau

kiamas Amerikinės Taikos Mobilizacijos) 
kovai už taiką įvyks sekantį šeštadienį ir 
sekmadienį, balandžio 5—6 dd. New 
Yorke. Tai nepaprastai svarbus suvažia
vimas, kuriame dalyvaus tūkstančiai de
legatų, stojančių už taiką.

Laiko pasiliko mažai. Kurios organi
zacijos dar neišrinko savo atstovų — ra
ginamos tai padaryti dar šią • -savaitę. 
Taika — nepaprastai gyvas ir pats svar
biausias Amerikos žmonėms šių dienų 
reikalas.

80,000 Karo Orlaivių
Apsiginklavimas ir karui prisirengi

mas ryja bilionus dolerių. Ginklams pini
gų skiriamos skaitlinės auga astronomiš
kai. Washingtone daro planus pastatyti 
iki vidurio 1943 metų 80,000 naujų ka
ro orlaivių Amerikos armijai ir Anglijai.

Dabar užsakytų orlaivių yra 33,000, iš 
• to skaičiaus 19,000 Amerikai ir 14,000

Badavimo Ligos Siaučia 
Ispanijoje

Madrid, Ispanija.—Ame
rikos francūzas mokslinin
kas dr. Alexis Carrel atra
do, kad didžioji dauguma Is
panijos gyventojų tegauna 
tik vieną ketvirtadalį tiek 
bei tokio maisto, kaip kad 
reikėtų sveikatai palaikyti. 
Daugelis žmonių todėl serga 
mažakraujyste, džiova, kau
lų gedimu ir kitomis ligo
mis.
l Anot dr. Carrel’io, kiauši
niai, mėsa, sviestas, sūris, 
cukrus ir pienas Ispanijoj 
taip brangus, kad paprasti 
ispanai jų dabar visai ne
mato ant savo stalo. Dr. Ca
rrel stebisi, kaip žmonės dar 
neišmiršta.

Anglijau •Ajpskditliuojama, kad Anglijos 
apginklavimui ir Amerikos apsiginklavi
mui 1941—1942 metais bus išleista 42 bi- 
lionai dolerių.

Taip auga baisus ginklų gaminimas, 
taip auga ir žmonių taksai!

Ką Gi Tas Reiškia?
Anglija pažadėjo Jugoslavijai armijos, 

orlaivyno ir laivyno pilną pagelbą, bet 
kovo 25 dieną iš Madrido pranešė, kad ji 
koncentruoja visą Viduržemio Jūros sa
vo karo laivyną į Gibraltarą ir jis iš
plauks į Atlanto Vandenyną. Anglija tos 
žinios neužginčijo,- bet iš Kairo kaip tik 
patvirtino, kad “Anglijos Viduržemio Jū
ros laivynas yra vakarų pusėj jūros.” 
Toliau Anglijos pranešimas sako, kad 
būk jos laivynas jau “viskuomi aprūpino 
Graikiją.”

Nuo senai karo specialistai numatė, 
kad Anglijos karo laivynui Viduržemio 
Jūroj gali būti blogai. Jeigu tik Ispani
jos fašistai stoja Hitlerio pusėn, užpuo
la Gibraltarą, o Vokietijos ir Italijos or
laiviai sugriauna Suezo Kanalą, tai Ang
lijos karo laivynas gali žūti Viduržemio 
Jūroj. Gal Anglija, tą numatydama, ir 
ištraukia iš tos jūros laivyną, kol dar ga
li. Bet jeigu taip, tai tada reiškia, kad 
ji jau ne tik Jugoslavijos neparems, bet 
“Dievo valiai ir fašistų apiekai” palieka 
Graikiją Egiptą ir Palestiną. Jos pareiš
kimas, kad viskuo Graikiją aprūpino, 
atrodo, kaip rankų nusiplovimas.

Vokietijos ir Francijos Prekyba
Kada Francijos armija ir gyventojai 

bėgo nuo Vokietijos armijos, tai jie išsi
varė daug galvijų ir išsivežė drabužių į 
tą dalį Francijos, kurioj viešpatauja 
maršalas Petain. Bet pietinė Francija la
bai biedna duona. Todėl, dabar praneša, 
kad iš vokiečių neužimtos Francijos bus 
į Vokietiją pasiųsta 1,355,000 galvijų, o 
iš Vokietijos Petaino Francija 'gaus: 
800,000 tonų kviečių; 800,000 tonų bul
vių ir 200,000 tonų cukraus.

Jeigu taip, tai Vokietijoj duonos yra. 
Mat, ji pavergė daug kitų šalių, kurios 
maisto turėjo perviršį. Franci j ąi, gi blo
gai su maistu, tai sako, kad. jos karo lai
vai lydės prekybos laivus ir taip iš-kitur 
parsiveš duonos.

Ar Organizuos Žydų Armiją?
New Yorko spaudoj jau senai keliamas 

klausimas, kad būtų organizuojama žydų, 
tautos armija karui prieš Vokietijos fa
šizmą. Už tai stoja sionistas Dr. Chaim 
Weizmann. Jis mano, kad būtų galima 
vien Palestinoj stiprią žydų armiją mo
bilizuoti, o jeigu pašaukti iš viso pasaulio 
liuosnorius, tai net kelis šimtus tūkstan
čių būtų galima sudaryti.

Mums atrodo, kad tuomi ponas Weiz
mann nori išnaudoti žydų tautos žmonių 
jausmus imperialistų naudai. Vokietijos 
fašistai begėdiškiausiai persekiojo ir per
sekioja žydų tautos žmones. Jie jiems 
uždraudžia net tam tikromis gatvėmis 
vaikščioti. Aišku, kad ta bjauri nacių 
taktika labai sukėlė tarpe žydų priešfa- 
šistinį jausmą. Aišku, kad tūkstančiai 
jaunuolių norėtų vienaip ar kitaip atker
šyti jų tautos persekiotojams ir kankin
tojams. Bet gi tas kelias žydų tautos ne
išlaisvins iš vargo ir nelaimių. Žydų bied- 
nuomenės linkui išsilaisvinimo kelias ei
na išvien su visų tautų darbo žmonių ke

bliu. Iš Anglijos imperializmo jie laisvės 
nesulauks.
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Amerika Slepia Savo Karo 
Laivy Judėjimus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė laiko 
didžiausioj slaptybėj, kur 
dabar plaukioja Pacifiko 
Vandenyne kariniai šios ša
lies laivai arba kur jie ran
dasi. Manoma, kad jie tė- 
mija Japoniją.

Paskutinėmis savaitėmis 
keturi Amerikos šarvuotlai
viai ir septyni naikintuvai 
lankėsi Australijoj ir Nau
jojoj Zelandijoj, anglų pu
siau - kolonijose. •

Tokio. — Japonijos val
džia įsako valgykloms ir 
krautuvėms nepardavinėt 
mėsos vieną dieną per sa
vaitę.

Automobiliai Užmušė 
Tūkstančius Žmonių

Per Mėnesį
Chicągo. — Visašališka 

Saugumo Taryba praneša, 
kad šiemet vasario mėnesį 
per automobilių nelaimes 
Jungtinėse Valstijose buvo 
užmušta 2,560 žmonių, arba 
22 procentais daugiau negu 
pernai tą patį mėnesį. 
Imant pagal gyventojų skai
čių, tai New Yorke prop'or- 
cionaliai mažiau žuvo nuo 
automobilių negu bet kuria
me kitame didmiestyj turin
čiame pusę miliono gyvento
jų ir daugiau.

Gaukite “Laišvei” naujų 
skaitytojų

LAISVE

Vaizdas iš Edgewater, N. J., darbininku streiko; ten streikuoja Aluminum Co. 
i of America fabriko darbininkai už geresnes darbo sąlygas.

Naujos Lietuvos Priešai—Jų Nusistatymas ir 
Ryšiai su Hitlerininkais

Jau kunigas Balkonas [kyje su Hitleriu grobia vie- 
šaukė abu kumščiu iškėlęs ~ną po kitos šalį, o “Darbi-
Maspethe: “Europoj Hitle
ris apsidirbs su Stalinu...,”
kas parodė jo hitlerišką nu
sistatymą.

Bet daugiau pažvelgsi į 
naujos Lietuvos priešų loge- 
rį, daugiau yra faktų, kurie 
parodo, kad jie yra niekas 
kitas, kaip Vokietijos fašis
tų agentai, kad jie gyvena 
viltimis fašizmo ir laukia 
Hitlerio pergalės. Tiesa, jie 
tą dabar mažiau viešai de
monstruoją, nes dabar Ame
rikoj Vokietijos fašizmas 
nėra madoj, nes Amerikos 
valdžia pilniausiai remia 
Angliją jos kare prieš Vo
kietiją. Bet štai faktai, ku
rie siūlų siūlais riša lietu
vius fašistus, smetonininkus 
ir visus naujos Lietuvos 
priešus su Vokietijos fašiz
mu. V f ■ ' i

Pirma, visi pažangesni 
žmonės iš Vokietijos fašis
tų okupuotų šalių -yra pri
versti bėgti nuo Vokietijos 
fašizmo. Lietuvos gi fašis
tai — smetonininkai, kaip 
tik bėgo ir bėga pas Hitle
rį. Ten pirmiausiai rado 
prieglaudą ir fašistų galva 
Antanas Smetona. Ten ir 
dabar yra Lietuvos fašistų 
propagandos centras. Į Ber
lyną agituoja Amerikoj lie
tuviai fašistai siųsti aukas.

Štai kiti faktai. “Vieny
bė,” spalių 2 d., 1940 metais 
štai ką rašė: “...jei lietu
viams būtų leista pasirinkti 
Rusijos bolševikų ar Vo
kietijos oazių globą, tai be 
jokios abejones kiekvienas 
lietuvis pasisakytų už Vo
kietijos globą.” Taip mano 
“Vienybė,” bet nė taip ma
no lietuviai. Štai, kovo 24 
d., atėjo žinia, kad iš Hitle
rio okupuoto Suvalkų ir 
Klaipėdos krašto į Sovietų 
Lietuvą grįžo jau 11,995.lie
tuviai ir 9,228 kitų tautų
žmonės.

Kunigų “Drauge” nuo 3 
d. rugpjūčio, 1940 metų, ra
šė kunigas K. 'Matulaitis: 
“Greičiausiai jis (Smetona) 
bus ktir nors Vokietijoj, kiir 
su savo atstovais ir konsu
lais j ieško kelių vaduoti Lie
tuvą iš komunistų vergijos.” 
Ar tai neparodo, kad kuni
gas Matulaitis laukia Lietu
vos “išvadavimo” nuo Hit
lerio? Taip! O kas tokius 
raštus spausdina, tas ir he
ra tam priešingas.

Gi Bostono kunigų leid
žiamas “Darbininkas,”, nuo 
liepos 9 d., 1940 m., dar at
viriau tą išreiškė. Jis rašė:

“Ar nereikėtų mintis 
kreiptis, tai yla mūsų va
dams piie vokiečių ii* prašy
ti jų Užtarimo, žinohie, 
kad Hitleris tūli akmėhs 
širdį, bet pūs jį tiesos dau
giau, kaip visoj Rusijoj.”

Vokietijos fašistai priešą-1

ninkas” siūlo j ieškoti pas jį 
Lietuvai užtarimo. Hitleris 
tokio prašymo labai laukė ir 
Smetona su juom tarėsi, 
tam ir buvo Hitleris jau pa
ruošęs Lietuvos pasienyje 
80,000 savo armiją.

Amerikos laivas “Ameri
can Legion” parvežė per 
Petsamo, Finiją, porą šimtų 
pabėgėlių. Jų tarpe buvo 96 
lietuviai, veik visi buvę po
nai, valdininkai, biznieriai 
ir naujos Lietuvos priešai. 
Po Amerikos lietuvių kolo
nijas važinėjo advokatas 
Gabaliauskas ir sakė hitle
riškas prakalbas. Tarpe at
vežtųjų per Petsamo yra ir 
kunigas Prunskis, kuris sa
kė:

“Vokietijoj gana palan
kiai sutinka pabėgėlius iš 
Lietuvos.?

Pastaruoju laiku į Ameri
ką atvažiavęs smetoninin- 
kas K. Aras, kuris davė 
straipsnį “Drauge” nuo va
sario 25, 1941 metų, ten ra
šo:

“Vasario 3 d., 1941 me
tais, turėjau progą apleisti 
Berlyną. Sėdau į puikų ir 
šaunų vokiečių Lufthansos 
lėktuvą ir dumiu į Barce
lona. Po keletos valandų jau 
Barcelonoj.”

Reiškia, iš Vokietijos fa
šistų sostinės į Vokietijos 
ir Italijos fašistų pavergtą 
Ispanijos prieplauką Barce- 
loną. Jau pati rašto dvasia 
K. Aro rodo, kad jis yra hit
lerininkas.

“Draugas” nuo spalių 28 
d., 1940 metų išspausdino 
savo korespondento raštą iš 
Berlyno, kur tas kalbėjosi 
su smetonininku pabėgėliu 
P. Karveliu. Korespohden- , 
tas rašo: “P. Karvelis pa
reiškė, vokiečiai mūs priima 
labai žmoniškai.”

Kunigų “Draugas
spalių 9 d., 1940 metais vis 
viltis deda ant Hitlerio ir 
rašo: .

“Lietuvoj dabar yra dide
lis laukimas Sovietų — Vo
kietijos karo. Daugelio ti
kima, kad tik tada bus gali
ma išsivaduoti nuo nepaken
čiamo bolševizmo.”

Vasario 24, 1941 metais, 
atėjo žinia iš Londono, kad: 
“ ‘London Reynolds News’ 
sužinojo, jog Vokietijos Ge
stapo padėjo suorganizuoti 
tarp lietuvių pabėgėlių ke
letą organizacijų, kurių tik
slai yra vaduoti Liėiūvą... 
Tarpe jų yra Spaudos ir 
Propagandos Biuras... Lie
tuviams fašistams naziai 
specialiai davė radio Valan
dą Breslau miesto tadio sto- 
tyje. Iš tos rddio stoties jie 
veda lietuvių kalboj prbpa- 
gandą prieš žydus ir prieš 
Sdvietūs?’ “Laisvė” vasario 
24, 1941. J

Tai matote, kaip Vokieti
jos hitlerininkai globoja fa
šistus smetonininkus Vokie
tijoj. Ir ne dyvai. Kaip ži
nia, Berlyne sėdi Kazys 
Škirpa, buvęs Smetonos at
stovas Vokietijoj. STen yra 
smetonininku centras, nes 
jie reikalauja Jungtinėse 
Valstijose surinktas aukas 
siųsti į Berlyną.

Kaip žinome, Amerikoj 
buvęs Smetonos konsulas 
Budrys ir jo švogerka Jad
vyga Tubelienė įsteigė “Lie
tuvos Šelpimo Komitetą”, 
jiems padėjo K. Jurgelionis 
ir J. Tysliava.

Sandariečiai įkūrė “Lietu
vos Nepriklausomybės Fon
dą Vakarų Valstijose.” “Ke
leivis” ir “Naujienos” turi 
savo fondą. Kokia ten Lie
tuvai Gelbėti Taryba turi 
savo fondą. Rymo Katalikų 
Federacija įsteigė savo fon
dą. Ir dar yra keli kiti nau
jos Lietuvos priešų fondai. 
Visi jie prašo iš Amerikoj 
gyvenančių lietuvių pinigų. 
Visų fondų tikslas yra siųs
ti pinigus į Vokietijos fašis
tų globojamų smetonininku 
centrą Berlynan.

Kunigų “Amerika,” sau
sio pabaigoj, 1941 metais, 
jau skelbė, kad Amerikoj 
katalikai surinkę $3,000 au
kų ir pasiuntę smetoninin- 
kams į Vokietiją.

“Naujienos” nuo spalių 16 
d., 1940 metų, prašė pas 
amerikiečius aukų ir rašė: 
“Pabėgėliai dėkingi Vokieti
jai, kad ji leido jiems išsi
gelbėti.”

Buvęs “Tėvynės” redak
torius Kl. Jurgelionis nuo
latos prašė aukų pabėgė
liams iš Lietuvos ir negau
damas labai pyko, tai “T.” 
laidoj nuo spalių 21 d., 1941 
m. rašė:

“Iki šiol... nei viena SLA 
kuopa neprisiūhtė nei vie-

nuo no dešimtuko aukų Lietuvos

šoma: “Smetona atvyksta * 
Amerikon su Hitlerio misi
ja,” kad Smetonai Berlyne 
buvo duota suprasti, kad jis 
pirma turi važiuoti į Bra
ziliją, o paskui į Jungtines 
Valstijas. Tas žmogus rašo:

“... nėra paslaptis, kad 
naciai išnaudoja pabėgėlius 
savo pragaištingiems pla
nams įvykinti... kad Lietu
vos vadavimo vardu yra ve
dama hitlerinė propaganda 
finansuojama iš Berlyno.” 
Ir toliau Jonas sakė:

“Tačiau naciai veikia pla
ningai. Išlydėdami kunigą w 
Prunskį, pulkininką Grinių,» 
kapitoną Labanauską ar ki
tus ‘pabėgėlius’ į Ameriką, 
aprūpino juos ne tik kelio
nės galimybėmis, bet ir ry
šiais su jų agentūromis už
sienyje.” Yra faktas, kuris 
parodo, kad Antanas Sme
tona ir kiti smetonininkai 
labai greitai gali patekti į 
Ameriką, greitai važinėti 
dabartinėse karo sąlygose, 
tuo metu, kada tūkstančiai 
anti-fašistų jau labai ilgas 
laikas sėdi Lisbone ir kitur 
ir negali į Ameriką išva
žiuoti.

Kas dėl to, kodėl Smeto- . 
na pirma važiavo j Brazili-'* 
ją, o ne tiesiai į Jungtines 
Valstijas, tai Jonas pasikal
bėdamas su M. Patranka 
nurodė į Londone išeinantį 
žurnalą “The Economist,” 
kuris aprašo, kad Hitlerio 
penkta kolumna pasirinkus 
kelią į Ameriką per Brazi
liją. Toliau Jonas iškėlė Hit
lerio finansavimą lietuviškų 
fašistų. Vokietijos fašistai 
savo pinigais išleido lietu
viams fašistams Berlyne 
“Trimitą” ir “jų pinigai ei
na į Ameriką didesniem už
daviniam atlikti.” Smetoni
ninkai konsulai mokėjo pa
linktu “sutaupų” iš tokių 
lietuvių aukų, kaip buvo/ 
renkamos vilniečiams ir pas 
juos susidarė apie $200,000 
iždas. Ypatingai Smetonos 
konsulai atsižymėja Argen
tinoj ir Brazilijoj. Jie turė
jo artimus ryšius su Ber
lynu. Iš Berlyno Smetonos 
konsului į Argentiną buvo 
prisiųsta, per Buenos Aires 
“Deutsche Bank,” (Vokieti
jos banką, kuris kartu yra 
ir hitlerinė agentūra) įsaky
mas išmokėt $125,000 ponui 
ministeriui Graužimui. To
kiu būdu smetonininkai Ar
gentinoj gavo iš Vokietijos 
fašistų $125,000 pinigų, apie 
tai išdavė Smetonos atstovo 
Graužinio bendradarbis, ku-* 
rį už tai paskui Graužinis * 
išvijo iš atstovybės. Reiškia, 
smetonininkai Argentinoje 
gavo iš Hitlerio $125,000 
“Lietuvai vaduoti” nuo Lie
tuvos liaudies. Vokietijos 

[fašistų artimi ryšiai su 
Smetonos agentais Pietų 
Amerikoj ir pasuko Antano 
kelionę per Braziliją, Vokie-

pabėgėliams.” Ir K. Jurge
lionis, supykęs, kad nesiun
čia aukų, o nariai kelia pro
testus, įtalpino SLA 161 
kuopos, iš Christopher, Ill., 
sekretoriaus Joe Bagdanski 
sekamą laiško ištrauką, ku
ri pasako Amerikos lietuvių 
nusistatymą:

j “Tiems auksiniams ver
šiams,—rašo Bag.danskis,— 
kurie pabėgo, aukos nerei
kalingos. Jie yra prisilupę iš 
Lietuvos liaudies kruvino 
prakaito ir krauju.” ,

Bet įdomiausių davinių 
iškelia Myk. Patranka “Lai
svėj” No. 57, 1941, kur jis 
atžymi, kad Vokietijos fa
šistų Gestapo, šnipų užsie
ny j centras yra Lisbone, 
Portugalijoj, kaip jam ati
dengė Smetonos paslaptis 
žinąs Jonas. Ir lenkų laik
raštis “Amerika Echo” 4š- 
spaUSdino korespondenciją 
iš Lisbbrio, kurioj buvo ra

ti jos fašistų kanalą.
Privedus šiuos faktus ir 

virš pacituotas ištraukas iš 
anti-lietuviškų A m e r i k oj 
laikraščių, galima pilnai su
prasti, kodėl ta spauda taip 
įdūkusiai puola darbininkų ,y 
judėjimą ir darbininkišką r 
spaudą, kuris ir kuri nuo 
pat Vokietijoj įsikūrimo bu
deliško fašizmo vedė ir veda 
prieš jį kovą.

Aukos renkamos “lietuvių 
pabėgėliams,” aukos, ku
rias Smetonos agentai išvi
lioja iš Amerikos gyventojų, 
yra siunčiamos hitlerinin
kams į Vokietiją, o kartu 
jos tvirtina ir Vokietijos 
imperialistinį fašizmą, kuris 
puola silpnesnes šalis.

V. S.

Berlin. — Vokiečiai tri- * 
mis oro bombomis sužeidė 
vieną anglų karo laivą ties 
Graikija.
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Antradienis Bafandlio 1, 1941

Smetona,The Truth About Smetona, 
Story of His Rise and Fall 

_________ o—------- —-----;---------------- *

Small Gr oups in America 
Continue to Back a pro-Nazi

Last week Margaret Cowl related how Smetona, with the Help of foreign 
governments, came to power and established a dictatorship in Lithuania, 
She also related how the dictatorial clique escaped the anger of the people 
In June, 1910, by fleeing to the open arms of Hitler. He, is now in Am
erica, but who hacks him here?.........

Two sources throw light on both the composition and the 
activities of this motley outfit in Berlin: One is the London 
“Reynolds News,” organ of the British cooperatives; the other is 
the New York Jewish “Forward.”

“Reynold’s News” carried a series of articles in February, 
1911, about the anti-Soviet activities of the Smetona crowd in 
Berlin. The Jewish “Forward” printed a story on January 6, 
1941, about the same organization, describing it as pro-Nazi, and 
saying that it is made up of Lithuanian military leaders and po
liticians who are at one and the same time distributing anti- 
Semitic propaganda and calling upon the Lithuanians to over
throw the Soviet government in Lithuania.

Even the Jewish “Forward,”® ..... . ... ..................... ..... ... .......
in its suicidal hatred of the So
viet Union, finds itself in the same 
ranks with Lithuanian, anti-Semites 
and Hitlerites, fighting shoulder to 
shoulder with them against the So
viets!

7710 anti-Soviet Front is shown in 
life itself to be really an anti-Se
mitic front, an anti-People’s front.

What makes this lay-out worse is 
that Lithuanian Social Democrats 
are among the Lithuanian emigrees 
that make 
the Social 
militarists 
gether an 
viet cabal 
imperialism.

Here In America.
This is in Berlin. What about the 

Lithuanian reactionaries in the 
United States, under the wing of 
Roosevelt imperialism? The tie-up 
is extremely interesting.

To begin with "Tevyne,” a Lith
uanian publication in the United 
States which supports Smetona, con
firms in its December 13, 1940, issue 
that among the so-called Lithuanian 
“refugees” in Germany there are So
cial Democrats. Further, the Lith
uanian Socialist papers in the United 
States, the “Naujienos” and the 
“Keleivis,” publish appeals for funds 
from Lithuanian “refugees’ in Ger
many, and urge Lithuanians in the 
United States to send money to 
them in Germany. The “Naujienos” 
for October 16, 1940, publishes one 
of these appeals in which the “refu- 
fees” are “thankful to Germany 
hat it permitted” them to save 

themselves.

2’/2 columns in length in which there 
is a tirade against a poet in Lith
uania because*“... when 1ho| gates 
opened he embraced the very first 
Jew in the presence of the entire 
crowd.” For thus greeting the j>o- 
litlcal prisoners released when the 
Smetona regime was overthrown, he 
should be hanged, says the writer.

On August 4, 1940, the same So
cialist publication gives a list of 
names of factory delegates to the 
Kaunas Workers’ Soviet in which it 
“proves” that the majority of those 
elected are Jews and Russians.

The “Naujienos” writes that not 
many gave up their lives in the 
fight for a Soviet government, 
“ ... because there were no fighters, 
with the exception of a few Jews.” 
(Here the term “žydeliai” is used, 
which is insulting to the Jewish 
people.)

The “Draugius,” publication of the 
Catholic hierarchy, says on August 
5, 19*10: “...where can you find 
a'Jew who would tell the truth, or 
who would not have cheated some
one.”
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thewage increases in relation lo 
over the country report increasing

up this Berlin outfit, and 
Democrats, Smetonaites, 
and landlords form to- 
anti-Semitic and anti-So- 
under the wing of Hitler

THE GANG HERE
The American spokesmen of the 

Berlin cabal are found here among 
the Lithuanian Catholic hierarchy, 
the Lithuanian Socialists, and the 
“Tautininkai” (Nationalists.)

All of them have united in 
common howl against the Lithuan
ian Soviet Government. They hold 
joint meetings in Lithuanian com
munities in the United States, at 
which Socialists and the most rabid 
enemies of the working class speak 
from the same platform, 
these people are 
and less response 
communities.

However, 
meeting with less 
in the Lithuanian

AND HATRED

United States bewails 
the large landowners 
land (that is, all over 
been taken from them

CHAUVINISM
Extreme anti-Semitism and chau- 

sinism are the stock-in-trade of 
these people, both of the clique in 
Berlin and of their spokesmen here 
in the United States. The “Naujie
nos” and the "Keleivis,” Socialist 
papers, are right up in front on all 
this. The Lithuanian Catholic hier
archy in the 
the fate of 
because their 
74 acres) has
and given to those who have la
bored on it for centuries—the poor 
peasants; and at the same time the 
Socialist “Naujienos” prints a letter 
from abroad in which the same la
mentation for the rich landowners 
appears, hoping that ’’Hitler will 
free us from the red slavery.”

Examination of these papers re
veals the poison, the outright filth, 
which they contain. For example, 
“Keleivis” publishes on November 
'20, 1940, without comment, a letter

Laud Pogroms
The “Tėvynė,” Lithuanian nation

alist paper here supporting Smetona, 
says on September 6, 1940: “The 
Jews showed themselves and acted 
as real enemies of the Lithuanian 
nation. That is why ini Mariampole 
there were even 
the Jews.”

The Lithuanian 
so easily and so 
Smetona from Germany to the Un
ited States, under the protection of 
the flags of these two imperialisms, 
came here to fish in anti-Soviet 
waters. To them it does not matter 
which set of imperialists win the 
imperialist war, for either—they 
hope—will be the “friends” to help 
restore fascism in Lithuania.

They, play both sides, and that is 
why they want the Lithuanians in 
the United States, Canada and Bra
zil to think that Hitler is not such 
a “bad guy,” since he might win, 
and would then 
Lithuania.

The desire for 
Soviet Union is 
“Draugas” for October 9, 1940: 
Lithuania at present there is 
intense waiting for a Soviet-German 
war. Many believe that only then 
will it be possible to become free 
of the 
leivis”

But 
not succeed, even with the help of 
Lithuanian Socialists, Smetona will 
never re-mount the fascist throne 
in Lithuania. The Lithuanian masses 
rejoice, for their country has joined 
the Soviet family of free nations.

(END)

pogroms against

fascists who come 
freely with Herr

be the “savior” of
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hated Bolshevism.” The “Re
writes in a similar vein.
the Lithuanian fascists will

More Ideas to Copywrighi
_____________ • ®---------------------------------------- —

In Which the L.M.S. Comes in for a Bit of 
Criticism, With Comments on Art

By The YOUNG OAK 
rT_’HIS ARTICLE is a continued part of the last one and it
* presents a few more ideas 

tical implications.
Ah idea was born when I 

folk-dances at the recent joint
There is something about a folk® 
dance which draws the people 
to 
of movement—then again, it may
be the lilting music, but, whatever 
it may be—we arc charmed and 
want more of it.

in similar vein and with iden-

noted the Finnish and Latvian 
ball of Liths, Letts and Finns.

it. Perhaps it is the simplicity

The place to introduce folk danc
ing of other nationalities is at our 
own Lithuanian balls. Invitations 
sent out to the Latvians and Finns 
will be graciously received. Each in
vited group can send two couples 
each as instructors. If they have 
music, they can send it in a few 
days prior so that our musicians 
can acquaint themselves.

At the dance, the invited instruc
tors demonstrate a dance alone and 
then ask the public to join in. This 
is a simple procedure and has been 
tried successfully at large dances 
among Americans. Then, on another 
occasion, one can invite the Nor
wegians, Swedes and Poles to send 
their dancers and thus acquaint us 
with their Colorful dances.

RIFTING OFF 
I find I must

on another tide, 
say a few things 

about the LMS Convention (Lithua
nian Art League) which is held 
once every two years.

Much has been said about the 
last one which was subjugated to 
4he wills and whims of the LDS 
Convention of the same week. Since 
then, many of us have resolved not 
to treat the LMS as a stepchild. 
In fact, we feel that it should play 
as important a part as the LDS or 
any other organisation of similar 
scope.

At the last convention many de
legates felt that future conventions 
should be held isolated from 
which the LDS may choose 
My own idea, is not only 
rate convention dates but 
quit the two year rhythm
by the LDS. Cultural activity is a 
fine and complex matter and con
ventions should be held at least 
once every year.

ANOTHER IDEA is born when 
we note the status of the in

dividual Lithuanian artist in rela

tion to LMS activity. This part of 
the work is a most neglected phase 
of Lithuanian cultural movement. 
Why can’t the LMS establish de
partments for the individual artist? 
The painter, cartoonist and sculp
tor can work in conjunction with 
a Department of Painting and 
Sculpture.

Then there is another neglected 
spot on our horizon—and that is 
photography.

Now, photography is an art and 
quite accessible to all.

Should there be any question as 
to whether photography is an art, 
then I must state that the question
er probably has never investigated 
the possibilities of photography. The 
New York Museum of Modern Art 
and the Brooklyn Museum have re
gular Departments of Photography. 
The American Museum of Natural 
History periadically runs photo ex
hibitions in the Educational Hall, 
and so does the Museum of Science 
and Industry. With these in mind, 
it is right to assume that photogra
phy is an art.

In almost every Lithuanian com
munity, we have two or three se
rious amateurs and dozens of ordina
ry snap-shot nuisances. A Depart
ment 
many 
dance

of Photography could serve 
Lithuanians under proper gui- 
together with proper activity.
field of documentary photo- 

one and can

thus, I set forth my idea on prac
tical arrangements.

The convention, meeting once a 
year would elect fifteen persons to 
make up a National Executive Com
mittee. This body then choose 
own positions by an election 
inside their own committee, 
offices to be filled are:

1. National President
2. National Secretary
3. National Treasurer
4. Chairman, 

rature
5. Chairman, 

sic
6. Chairman, 

atrical Art
7. Chairman, 

ting and Sculpture
8. Chairman, Department 

tography
The remaining seven members 

are to be known as Active Alter
nates and work in any or all of the 
five departments.

Each district then elects a Dist
rict Chairman, 
and District Treasurer, 
man and Secretary 
become members 
Exec. Committee. Then 
elects a representative 
the five Departments 
Executive Committee, 
sentatives are nbt members of the 
N. E. C. but are full fledged mem
bers of their District Exec. Comm, 
and they are responsible to both the 
District Exec, and to the chairman 
of the specific department on 
National Executive Committee.

I sincerely believe that this 
rangement will prove efficient 
specialists can be assigned to 
committees and can do specific 
ties much better than when 
were general consultants on 
thing, anytime.
‘ NEXT WEEK: The Young 
writes again!
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The 
graphy is a robust 
stand many members. Then one can 
photograph the activities of one’s 
chorus or dramatic group. The L. 
M.S. can arrange yearly exhibitions 
with prizes. Photographs don’t 
weigh much and can be sent by ex
press to any location with a mini
mum of cost. In this manner tra
veling exhibitions can be 
and sent from community 
munity.

Barking up another
state that I believe the admi

nistrative organization of the L.M. 
S. is an inefficient one and outdated, 
too. The shortcomings have mani
fested themselves in many ways and

Predictions of

arranged
to com-

tree, I

NEW YORK, 
progressives that the real aim be
hind the Rapp-Coudert Committee 
which has been conducting a smear 
drive against liberal teachers and 
students was to slash educational 
appropriations were borne out this 
week when the committee recom
mended a chopping in rural educa
tion costs.

The rural school slashing was in
terpreted as the forerunner of a 
huge slicing to be put forward in 
the city schools. It was reported 
that bills to effect the reductions 
have already been introduced in the 
legislature, and that its rečommen- 
dations for New York City will be 
submitted shortly.

The committee’s smear drive as-

This chart makes clear the case for 
rising national income. Corporations all 
profits while, in the name of national defense, wages are cut and hours leng
thened. The chart, whose figures are from the Department of Commerce, 
shows that the proportion of wages moves downward as national wealth 
increases.

Two Sports Saluted at the
Builders’ Bowling Ball

the Metro 
Builders’

Softball
Bowling

boys, šo
are

Szablow 
coming

BROOKLYN, N. Y. — Not con
tent with holding a dance just for 
their Bowling Team, the B’klyn 
Builders are doffing their hats to 
another sport — this time softball— 
when the Newark LoDeStars are 
presented with 
Trophy at the 
Ball on April 5.

The Newark
tells the committee, 
down in a bunch to the dance not 
only to officially receive the trophy 
but to also to wish the B’klyn boys 
good luck in Cleveland. Cleveland, 
Ohio, as you probably know, will be 
the site of the National Bowling 
Tourney of the L. D. S. the first!

week-end in May. The B’klyn Build
ers, leaders of the Metro Bowling 
League, expect their team to take 
away some of the bowling honors 
currently 
Chicago.

At the
Saturday 
to see the boys and to hear them 
sing. That alone is somethin’.

Georgie Kaye’s orchestra, by the 
way, is going to supply the music 
for the Liths and the youth—which
ever you want.

Admission to the dance is 35c. 
And just in case we forget to men
tion it, it will be held at the Build
ers’ headquarters, 419 Lorimer St.

—Comm.

shared by Cleveland and

Builders Bowling Ball this 
you’ll have your chance

DANGER OF HITLER -LIKE CONCEN 
TRAT10N CAMPS IN THE U. S. A.

NEW YORK. — Warning to all, sonal lives by the Board, including 
labor and progressive forces that | submission to any surgical operation
unless there is quick and effective 
protest the House of Representatives 
may pass, within a few days, a bill 
to set up concentration camps in 
the United States, was issued by the 
International Labor Defense.

The measure, originally introduced 
by Congressman 
bama, has been 
as re-written by 
Justice, by the 
Committee, and 
of the House.

The bill provides for 
without bail and without 
aliens who have been ordered de
ported but who, because 'of disturb
ed world conditions or otherwise, 
cannot be sent back to their coun
tries of origin. Certain classes of 
aliens would be held a maximum 
of ninety days, others fifteen months, 
others two years, and others inde
finitely at the will of a Board of Su
pervision of' Deportable Aliefis.

Aliens ordered deported but not 
held imprisoned by the Board, would 
be subject under severe penalties, 
to a strict supervision of their per-

might order.
was asked for specifical- 

to the

Sam Hobbs of Ala- 
favorably reported, 
the Department of
House 

is on the
Judiciary 
calendar

detention
trial,, of

Dirt and Hatred 
Spread by War

areLONDON. — Vigorous efforts 
being made to spread anti-semitism 
in this country.

There is hardly a tube shelter in 
London where reactionary forces 
have not been at work in this di
rection. 4

All the old lies are being trotted 
out to distract the people’s attention 
from their real enemies and 
of the Jews a scapegoat.

Among the false statements 
lated is the hoary lie that the
try’s economy is dominated by Jews 
and that the multiple shops and gro
cery trade are in the hands of Jew
ish owners.
It is the old story: 

find a scope-goat so 
of the people would 
the groups that are 
in the back in war.

the Board
The Bill 

ly, in a letter addressed 
House Judiciary Committee, by At
torney General Robert H. Jackson. 
No hearings of any kind were held 
by the Committee before it reported 
the bill favorably.

In a statement made public today, 
Curt Swinburne, Secretary of the 
American Committee for Protection 
of Foreign Born, 79 Fifth Avenue, 
New York City, condemned the ac
tion of the House Judiciary Com
mittee in reporting out the Hobbs 
Concentration Camp Bill without 
the holding of public hearings and 
warned that ‘the measure strikes at 
the heart of American democracy.”

Special criticism is levelled at the 
role playted by the Roosevelt admi
nistration in securing such speedy 
consideration for the bill and in at
tempting to prevent the American 
people from voicing their opinion on 
the contents of the undemocratic 
and dangerous proposal.

Swinburne declared: "Attorney 
General Jackson, representing the 
Roosevelt administration, has joined 
hands with the poll-tax, labor-hating 
Sam Hobbs ... Concentration camps 
are on a par with the registration 
and fingerprinting of non-citizens, 
with the attempt to revoke William 
Schneiderman’s citizenship and to 
deport Harry Bridges. It is all one 
policy... a policy of terrorizing the 
foreign born in order' to destroy ci
vil liberties and defeat the people’s 
opposition to America’s involvement 
in the European war.”

make

circu-
coun-

More for Cattle 
Than Humans

WHAT’S YOJJR 
ART?

Do you do any of the following?
If so, send examples of your work 

to the Baltic-American Art Exhibi
tion to be held from April 24th to 
May 5th in New York City.

Hero’s the list: needlework, tex
tiles,tiles, woodcarving, cabinet work, 
photography, posters, illustrations, 
cartoons, designs, basketry, cera 
mics, and pottery.

And that’s just a partial list.
A special jury has been 

judge applied art of the 
meratod above.

No matter where you
are welcome to participate in this 
exhibition.

Send in the titles of your entries 
as quickly as you can for enclusion 
in a catalogue of entries.

The address is: Baltic Cultural 
Council, 2061 Lexington Ave., N.Y.C.

Weep

Dear Friend:

CAMPAIGN 
AGAINST WARf

U.S.
OUT OF 
WAR/

chosen to 
sort enu-

live, you

Pulp Literature 
Over the Air

can 
teller 
learn 
them, 
enun- 
could

an attempt to 
that the anger 
not fall upoh 
stabbihg them

sumed broad proportions this week 
when on the basis of testimony by 
discredited witnesses it charged fifty 
members of the administrative and 
instructional staff of City College 
with Communist Party membership.

Following the procedure set by 
the Dies body, the committee 
slapped its charges on the men 
without giving them an opportunity 
to testify in their own behalf.

Meanwhile, one of those named, 
Morris U. Schappes, an English tu
tor at the College, has been arrested 
for what the cohunittee called "per
jury.” The charge consisted of the 
English instructor denied that he 
personally knew of any of his col
leagues who were Communists.

DALLAS, Tex. — Startling condi
tions of hunger, destitution, disease 
and death affecting more than 1,- 
000,000 men, women and children in 
Texas —: one out of every six per
sons — are revealed in a survey by 
Maxwell McCullough, locar director 
of public welfare.

"Though Texas has the wealth of 
an empire we spend as much 
head for health protection to 
cattle, 
horses 
public 
people 
person 
ed, in 
responsibility now Mft to city and 
county relief agencies.

The survey noted that reports 
from 230 Texas counties show that 
101 persons died from starvation in 
1938. In one Texas county, where 
surplus commodities constitute the 
only assistance given to Unemploy
ables and unemployed alike, the 
health officer estimated that 20 per 
cent of the deaths in 1938 were has
tened by lack of food and by un

per 
our 
and 
for 
our 
per

sheep, hogs, goats, mules
as we spend per capita 
health protection to

— less than 3Ys cents
per yėar,” McCullough warn- 
urging the state to assume

Despite the fact that the great 
majority of the American people 
want to stay out of war,—85% ac
cording to the Gallup poll—the Con
scription Bill was passed, preparing 
millions of our youth for the 
slaughter, and the Lend-Lease Bill 
was passed, Involving us ever deeper 
in the “European conflict. However, 
the desires of the people cannot 
forever be disregarded.

On the weekend of April 5-6 OUR 
chance will come. Thousands of 
Americans,—representing millions of 
farmers, youths, factory workers, 
professionals, housewives, students 
and “the etceteras and the and so 
forths” from ail parts of our coun
try—all will flock to New York 
City on that weekend to prove to 
the world that the great majority 
of {he American people do not wish 
to embroil themselves in a bloody 
war for the sake of a few billion
aires.

We, together with our brothers 
and sisters in England and Germany 
and all other undemocratic coun
tries, want PEACE AND SECUR
ITY. We wish to preserve our de
mocratic institutions—and ’
more—we wish to broaden 
rather than limit or destroy 
entirely.

We heartily invite you to 
cipate in this American People’s 
Meeting, which will no doubt be one 
of the most historical events our 
country has ever witnessed. You can 
do so in the following way:

Elect representatives from your 
organization.

what’s 
these 
them

partl-

The critical listener is likely to 
turn up his nose at the daytime 
radio serial, just as the intelligent 
reader scorns the confession and 
western magazines. Yet, the radio 
serial is not entirely without merit. 
The suspense of the narrative 
be instructive to the story 
and a budding playwright can 
much about dialogue from 
Also, by studying the clearcut 
ciation of the players, anyone
in time achieve charm in speaking

Most of all, the serials should not 
be scorned because of the large au
dience they reach. Without a 
doubt they will be utilized in the 
near future to mould thę opinion 
of the American housewife so that 
she will learn to accept war grace
fully. So far, the war propaganda 
has been confined mostly to the ad
vertising plugs, to feed our child
ren certain vitamins so that 40 per 
cent of them will not be rejected 
as the draftees of the future. The 
soap companies who sponsor most 
of the serials have not yet found1 
ą patriotic use of soap, but sprely 
they’ll get to it eventually.

A constant listener’s ears are 
deadened to the advertising and leap 
into action when the serial begins. 
The military note has been used 
sparingly in the stories; draftees 
are mentioned; volunteers are men
tioned, but 
cheerfulness, 
rity of serial 
mothers who
litary preparations.

A sinister note is beginning to 
creep in lately. Many of the char
acters are beginning to act highly 
licensed over the horrors being per- 
perated across the sea totally dis
regarding the economic problems 
here at home. The radio’s handling 
of economic problems chould also be 
discussed.

But whatever you do, don’t des
pise the daytime serial. After 
although the pulp magazines 
junky, you have to admit that 
masses read them. So, toe, the
dio serials which take up from five 
to six hours of the average radio 
station’s day, reach thousands of 
workingclass wives. If this audience 
is handed poison, it is up to us to 
thoroughly analyze these poisons 
and combat their Insidious effects.

Leila.

Life in the Baltics 
Looking Up

the 
an

life 
va-

not with any undue 
After all, the majo- 

listeners are wives and 
have not, love for mi-

MOSCOW. — These days 
Baltic peasants are receiving 
object lesson in how economic 
should be governed. From the 
rious fraternal republics equipment
is arriving for the machine tractor 
stations and the machine and horse 
lęage establishments organized in 
Estonia, Latvia and Lithuania. 19,- 
000 agricultural machines and im
plements are being shipped to Lat
via alone including the most varied 
assortment of drills, potato and ve- 
getablbe planters, cultivators, etc., 
which have been made available to 
the peasants in connection with the 
beginning of spring sowing.

BALTIMORE, With more than 221 
million dollars in air defense con
tracts tucked under their belt, of
ficials of the Glenn L. Martin Air
craft Co., located near here, this 
week told the National Negro Con
gress that the firm had no intention 
of "pioneering” in the field of de
fense jobs for the colored as long 
as the Government itself continues 
to bar them from defense projects.

The attitude of Martin aircraft, 
biggest plant of its kind in the East, 
parallels that taken by Vultee Air
craft in California, Congress officials 
said: W. Gerard Tuttle, industrial 
relations manager of Vultee, told the 
organization’s Los Angeles Council 
in a letter that "I regret to say it 
is not the policy of this company 
to employ people other than of the 
Caucasian race.”

Charging the aircraft corporations, 
aided and abetted by Sidney Hill
man, co-chairman of the Office of 
Production Management, which 
clears defense contracts, with con- 

Byelo-Russia who have arrived in I ducting a "sit-down strike” against 
the USSR from the unoccupied dis-! Negroes, the National Negro Con
tracts of France, are staying in a gress demanded 7,000 jobs for Ne- 
rest home.

They are all former fighters in 
the International Brigades of the 
Spanish Republican Army who had have a fairly good command of the 
been kept in concentration camps Russian language. It appears that 
for a long time.

In the dense pine woods nestle 
small, spruce looking cottages.

Here a reception in honor of the 
returned fighters was given where 
everybody was soon talking at their 
ease.

all, 
are 
the 
ra

MOSCOW. — The revolutionary 
workers of Lithuania, Latvia, Eston
ia, Bessarabia, Western Ukraine and

groes at the Glenn Martin factory.

during the long months in concen
tration camp they diligently studied 
Russian grammar.

“The Russian language is becom
ing an international language for 
the proletariat of the world,” said

Many of the new arrivals a young Lithuanian poet.

READ YOUR HISTORY!
It would be perfidious... not to warn you of encroach

ments, which, though clothed with the pretext of necessity, or 
disguised by arguments of expediency, may yet establish pre
cedents, which may ultimately devote a generous and unsu
spicious people to all the consequences of usurped power.

Exhortations to disregard domestic usurpations until fo
reign danger shall have passed, is an artifice which may be 
for ever used; because the possessors of power, who are the 
advocates for its extension, can ever create national embar
rassments, to be successively employed to soothe the 
into sleep, whilst that power, is swelling silently, secretly, 
fatally. . (

Of the same character are insinuations of a foreign influ 
ence, which seize upon a laudable enthusiasm against danger 
from abroad, and distort it by an unnatural application, so 
as to blind your eyes against danger at home.

and
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Ponai Generolai, Apsaugoki! 
Savo Mokslą!

1 M

(Tąsa)
—Pažiūrėsim!—pats sau kalbėjo sa

vanoris.—Dar ne vienas šuo išdvės, kol 
mane suėsi

Prie sienos viršaitis lipino skelbimą. 
Aplink jį meišė valstiečiai. Įdomu vi
siems, ar tik ne apie bekonus, o gal koks 
karas? Gal dabar valdžia lieps augint 
linus?

Juras taip pat perskaitė, pro kitų gal
vas, kad po pamaldų, Liaudies Namų sa
lėje įvyks ekonomisto, daktaro Pinigio 
paskaita: Kaip ūkininkas turi kovoti su 
krizių ?

—Ką tas ekonomiškas daktaras reiš
kia?—klausė Taručio nedidelis žmogelis. 
—Ar jau jis geresnis už mūsų aptieko- 
rių ?

—Nežinai,—jis savo kišenes ligas gy
do,—atsakė kiek įnirtęs savanoris.

—Ki-ki,—nusijuokė į kumštelę žmogiu
kas,—aš, mislinau, kad jis Pinigis, tai gal 
išmokys, kaip tą lytą dirbt.

—Ir mes patys, tėvuk, pasidirbtumėm,
• kad tą litą parodytų. Seniai matėm. Ma
tai, raitelis—ima ir nujoja kokiam ponui 
į kišenę...

Tėvukui patiko Juro kalba su primu- 
šais, ir jis, kiek galėdamas, taip pat rodė 
sąmojų. Tuo pačiu metu priėjo nauji 
klangiškiai:

—Ką tu čia kritikuoji, Taruti? Žinai, 
kad dabar nevalia liest nei bekono, nei 
asilo. Ar žadi eit į paskaitą?

Juras pamojo ranka.
—Kodėl? Juk tavo pakraipos—kairy

sis.
—E! Kairysis ar dešinysis, o kai kar

vutę veda, tik viena pakraipa pasidaro, 
—įsikibai už ragų — ir nepaleisk. Man 
tos pakraipos ne giminės! -

Pasitrynęs rinkoje, pasiklausęs amži
nų sulpstymų apie krintančias ūkio ga
minių kainas, daugėjančias varžytines, 
pasiėmęs iš pašto laikraštį, Juras jau no
rėjo deržti namo. Bet velnias, kuris nie
kuomet nesnaudžia, ir šį kartą jį sugun
dė. Rodos, dar su kažkuo nepasitaręs, I 
dar kažko reikalingas, būtinai įlindo į 
aludę pauostyti, ar ten nėra ko iš Klan- 
gių. To ir pakako, kad po valandėlės jis 
persimetė prie svaidūnų, užmiršęs net 
duotus pačiai įžadus.

Pasivaišinęs atkuto savanoris, suminkš
tėjo jo liežuvis, pasidarė lajus. Tik vėlų 
vakarą namo išsirengė. Kojos jį šokdino, 
akys melavo, bet ne taip jau svarbu buvo, 
—iš pakasynų ar krikštynų—visviena jos 
į savąją vargo kertę vedė. Gilus sniegas 
Jurą kelis kart paklupdė, ir dėl to jis sa
ve gėdino:—-Girtam visur patalas. Na, o- 
pa! Kelk, Lozoriau, stok, begėdi, iš numi
rusių !

Ir atsistojęs vėl pūškavo, paleidęs ru- 
, dinės skvernus, nejausdamas nei šalčio, • 

nei gnybimo. Nebaisios atrodė jam ir 
varžytinės:—Nepražūsi! Galvos nepar
duos! Tfu!—ir vėl savanoris pusnyje iš
sitiesė. Užėjo noras jam sudainuoti, ir 
ilgai nelaukęs, užvedė paskutinį kaimo 
šlagerį:

...—Lia, čiū-dra-lia, aš naujakurys, 
Tik vieną kepurę šiandien beturįs...
Ūmai giedorius užsikirto, sakytum, kas 

sniegu jo gerklę užlipdė. Kažkaip nejau
kiai nuklydo lygumomis balsas. Seniai tie 
laukai negirdėjo dainos, kuri buvo palai
dota vargstančių žmonių krūtinėse.

Iš tolo Juras nuspėjo savo namų žiburį. 
Įžengęs kieman, jis nusivalė nuo savęs 
sniegą. Šuo be balso jį pasitiko ir meiliai 
letenomis apkabino jo koją. Paskum pa
sieniu savanoris prislinko prie lango, pro 
kurį pamatė ant stalo smilkstančią spin- 
ksulę, apdengtą rankšluosčiu dubinėlį, 
turbūt, paliktą jam vakarinę...

Vyras įėjo ir tuojaus su "degtinės ir 
vėjo kvapais griuvo prie lovos. Bučiavi
mais, glostymais apipylė Moniką. Mote
riškė nepasidavė, stūmė girtuoklį nuo 
savęs, nugarą jam atgręžė.

—Pyksti, zuikio skrandele? Aš tik 
alaus gurkšnelį prarijau. Drūtuolis ame
rikonas pasisodino. Gal pasiskolint iš jo 
gausim... Nepyk! Na, einam, patrepsė- 
sim... polkutę, Monikut...

—Šalin, tu galgone! Patrepsėsi greitai 
ant mano kapo...—ir pardėjo ji grau
dintos:—gali susirgt, mirt, kažinkas na
muose pasidarytų, o jis—punta... Gerai

vaikelis sako—paliksim viską ir išeisim... 
Jis daugiau už tave proto turi ... gėdy- 
tums!

Jurui praėjo noras pačią šokdinti, kai 
jis sužinojo, kad ji susirgo. Prisiekė, kad 
daugiau niekad su juo taip neatsitiks. 
Galįs žemę pabučiuoti.* * *

Valdiškame miške prasidėjo darbas. Ir 
ten, kur anksčiau graumenų, šipšynų,tir
štai prižėlusių raistų naktyje skindamas 
sau kelią lietuvis smaugė žvėrį, su lokiu 
imčių ėjo, kur niekad nenutilo rūstūs vil
kų ir apuokų balsai ir atvejų atvejais 
slapstėsi nuo ponų pavergėjų baudžiau
ninkas, supratęs ir pamilęs girią kaip 
savo motiną, dabar kirvis bei pjūklas lai
dojo legendą.

Neseniai dar smelkdami kits kitą, ram
stydami savo žilą karšatį į debesis mušė
si skripstai, skroblai, eglės, ąžuolai, bend- 
ringai ošdami, sakė mažiems, tarp jų au
gantiems anūkams-berželiams, drebulai
tėms, uosiukams negirdėtų neregėtų am
žių pasaką. Neseniai miškas ir lietuvis 
buvo neišskiriami draugai, ir dažnai pa
tys nežinojo, ko vienam šakas, pumpurus, 
kitam — skruostus ašara vilgo.

O šiandien ne vienam šiurpu buvo gir
dėti puolančio ąžuolo trenksmas ir jo 
pažeistų sūnų vaitojimas. Dažną giria ri
šo su jaunų dienų atsiminimais, padavi
mais, ir dažnam atrodė, kad jį patį rau
na iš šaknų, iš tos žemės, kuri jį sukū
rė. Ir nė vienas to sunkaus jausmo, 
graužaties neįstengė suprasti, ar kitam 
pasakyti. * * *

Kokį mėnesį Taručių kaimynė Linku
vienė būgštavo, kad jos Baltramiejus ne
išsikraustytų iš proto ar nepasidarytų 
sau galo—tiek sumenko vyras. Bijojo 
vienas pasilikti namie, net dienos metu 
ėmė rakinėtos duris, naktimis neužmi
go, vaikštinėjo basas pakampiais, užkal
bintas nedavė tiesaus atsakymo. Pama
tęs įsukant į savo kiemą pakeleivį ar el
getą, vaikams liepdavo ginti tolyn. Visur 
Baltramiejus matė kažkokius blogais tik
slais pasiųstus žmones, kiekvienam žing
snyj jam vaidenosi žudikai.

—Žinau, žinau, ko tu uostinėji. Neap
gausi manęs!—sakydavo jis grūmodamas 
nematomam priešui.

—Tai ko, Baltruk, jis uostinėja!— 
klausdavo pati, nugirdusi vyrą balsiai 
protaujant, vos susilaikydama nuo verks
mo, dėl tokio žmogaus pakrikimo.

—Na! Pasakyk tau, — tuojau jiems 
išpasakosi. Ė, boba!

—Kam išpasakosiu, Baltruk?
Dažnai jis lyg užmiršęs, apie ką prieš 

valandėlę kalbėjo, visai nuo kito galo 
pradėdavo. Tarpais būdavo protingas, su
šnekamas, bet nedaug reiks—ir nudardės 
į pakalnę. Nakties metu pakako menko 
krapštelėjimo—ir gyvas. Klausysis, klau
sysis tyloje, paskum budinčiai pačiai pa
slaptingai :

—Girdi, — dun, dun?
—Kas?
—Girią kerta. Kelmelio jau nepaliks... 

Ką jiems padarė tie medeliai?! z
—Baltruk, niekas nekerta—vėjas du

ris varsto.
Atbėgusi į Taručius, kaimynė keliskart 

prašė Jurą, kad ateitų pas juos vaka
rais, pasėdėtų su vyru, parūkytų, kaip 
nors sugyniotiį jį. Pirma buvo įsikalęs, 
kad negyvensiąs, visi jį žudą, ėdą, viską 
atėmę, kad geriau namus padegsiąs ir 
pats ugnyj iškepsiąs. Ėmę nuo jo sau
goti degtukus, slėpę virves, skustuvą, pei
lius, pasivaduodami iš akių neišleidę. 
Praėjo kvaitulys, buvo geresnis, liovėsi 
skundęsis, tikėję, kad ir visai pasitaisys, 
o dabar—vėl. Užkliuvo tas girios kirti
mas, lyg ji gimtasai jo namas būtų. Kur 
tik kas subildės, dunkstelės—vis jam ker
ta. O nuo vakar dienos—visai nesušne
kamas. Girdi, ta sportininkų šventė tik 
tam ruošiama, kad jį nušautų. Jis buvęs 
jų draugas, o dabar ešąs Hitleris.

—Iš tų sunkumų, mergele, iš pavargio 
durnumas į galvą įsimeta. Prieš keletą 
metų, kai visi lėkė į tas Brazilijas, štai 
Jurui ir man taip buvo. Toks nerimas, 
tokia niekurdėtis užeidavo, kad, rodos, 
prapulsi. Paskum, mergele, ir vaikas mi
rė, ir varžytinės, o pernešiau, iškentėjau.

(Bus daugiau)
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(Feljetonas) '
Kaip visai nęlauktinai, 

tikėtai įvyksta gyvenime 
kia svarbi atmaina, tai 
žiau

tinkamas mo-

ne- 
ko-

ma- 
pastovius žmones išmu

ša iš lygsvaros, ko pasekmėje,
jie pridirba visokių šposų.

Tokia katastrofa dabar 
tenka pergyventi jums, ponai 
baltgvardiečiai generolai, ži
nia, kad Lietuvos darbo liau
dis ištrūko iš fašistinio žvėries 
dantų, jumis taip pritrenkė, 
kaip garsiausia perkūnija. 
Dėlei žlugimo lietuviško fašiz
mo jums pasirodė, kad užsi
degė visas svietas. Taigi visai 
ir nedyvai, kad jums teko pa
sirodyt pilnam savo fašisti
niam nuogume. Visos jūsų 
“idėjų” skraistės jums visai 
nejučiomis nusmuko, kaip gir
tai bobai andarokas.

Aš, kaiffi tikras jūsų priete- 
lius, ponai baltgvardiečiai, ra
ginu atsipeikėti ir susitvarky
ti, nes, priešingam atsitikime, 
jūsų tamsioji armija nustelps, 
pavers niekais jūsų taip •sun
kiai įgytą mokslą ir visus 
mokslinius titulus. Prisiminkit 
savo jaunystės metus, ponai 
generolai, kuomet su nepalau
žiamu ryžtumu siekėte mokslo, 
džiovinot smegenis universite
tuose, manydami tapti visuo
menei naudingais žmonėmis. 
Daugumui teko kopti “į aukš
tybes” su pažangiosios visuo
menės parama, kuriai buvot 
sudėję iškilmingus prižadus 
tinkamai atsiteisti, mokslą 
baigę; dabar, matot, kokia 
ironija, ponai generolai. Kaip 
tik pasitaikė
mentas ir jūs pradėjot “atsi
teisimo” darbą: meluot, plūst 
ir visokiais purvais drabstyt 
jus rėmusią pažangiąją visuo
menę, taip greitai jums pa
galbon pribuvo nekviesti tal
kininkai, visa tamsūnija. Pa
tys gyvenimo padugniai, visiš
ki nemokšos, neturinti tam 
nei tinkamo išsilavinimo nei 
jokių privilegijų, vienok paro
dė lygius gabumus meluot ir 
plūstis, kaip gabiausi balt
gvardiečių generolai, turinti 
garbės nešioti titulus už pasi
žymėjimus moksle!

Tai baisi panieka moky
tiems vyrams, kaip jūs kad 
esate, ponai generolai. Baisu, 
net ir pamislyt, kas atsitiktų 
su tikyba, jeigu visi tikinti 
pradėtų eiti kunigų pareigas: 
didžiausia šventenybė pavirs
tų niekais, jeigu ją pasigriebę 
koki tamsūnai, neturinti tam 
nei reikalingo mokslo, nei die
vo pašaukimo,, išvalkios, ištą
sys visokiuos pakampiuos, 
kaip suterštą mazgotę. Kaip 
tik panaši nelaimė ir jumis iš
tiko, ponai advokatai ir kito
kį profesionalai. Vienintelį 
jūsų dvasinį peną, melus, 
keiksmus ir visokius žemiau
sios rūšies “gražiakalbystės 
perlus” pasigriebė, pasisavino 
tamsūnai, minią, neturėdami 
tam nei teisių, nei kvalifikaci
jų ir tąso jūsų brangenybę, 
barabanina visuose pakam
piuose, kaip piktų dvasių, ap
sėsti. Taip kad jūs, ponai ge
nerolai, nepajėgiate su jais 
konkuruoti, nors būtumėt ir 
dar tiek mokyti, 
šia, tai su mūsų 
prakalbomis. Ar 
blogesnio, kaip 
gavę mūsų
skaityti tokias 
kurias jie jau senai yra at
mintinai išmokę prie baro ir 
ant gatvių kampų. Tas duoda 
mūsų skaitytojams tokį “sma
gumą”, kaip kad jiem reikė
tų kvėpuoti kitų iškvėpuotu 
oru. Lygiai ta pati velniava ir 
su prakalbomis. Teisių dakta
ras ar kitoks profesionalas 
dvasios “pagavime” prakai
tuoja, raižosi, meluoja, kei
kiasi, kaip paskučiausios rūšies 
niekadėjas. Rodosi susprogs 
nuo pasiryžimo. “Geresnio 
kalbėtojo” ir už pinigus nė- 
pirRsi, o vienok publikos negali 
sužavėti, nors ir iš proto išsi
kraustytų. Mat, ir čia ta pa
ti priežastis, kaip ir su laik-

Kas blogiau- 
spauda ir su 
gali būt kas 
kad žmonės,

laikraščius, turi 
naujienas”,
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raščių “naujienomis”. Kas blo
giausia, mano generolai, tai 
kad jūsų antrininkai, pamėg
džiodami jumis, jaučiasi atlie
kanti tokį svarbų darbą fašiz
mui, kaip ir advokatai, kuni
gai ir laikraščių redaktoriai, 
o pinigų aukoti nenori. Mat, 
žiopliai mano, kad Lietuvoje 
bus galima sugrąžinti fašizmą 
vien tik melagystėmis ir plū
dimais. Jeigu jūs, ponai gene
rolai, greitoje ateityje neatsi- 
rūbežiuosite nuo tų savo že
miškų cherubinų ir sarafinų, 
tai jie kaip matai supeizos 
paskutinius jūsų mokslo liku
čius. Bet kaip dabar a’tsikm- 
tyt tos tamsūnijos?

Yra sakoma, kad paprati
mas blogiau prigimties. Tą ge
riausiai gali paliudyti genero
las Kleofas iš patyrimo ant 
savo ūkės. Bandyt jiems įkal
bėti, kad jų pareiga aukoti 
pinigus, o ne varžytis su mo
kytais generolais už melagys
tes ir plūdimus, tai būtų ly
gus veltui laiko eikvojimas, 
kaip kad bandyt įkalbėt gene
rolams, kad žmogaus savigar
ba galėtų, turėti kokią nors 
vertę! Tiesą pasakius, tai 
normaliem žmonėm varžytis 
už tokį bradą kaip melagys
tės ir šmeižtai reikėtų sudegti 
iš gėdos, bet atsižvelgiant į 
tą tiesą, kad mokslas kvailius 
nepadaro protingais, prisieina 
atleisti m o ky tiekis genero
lams. Vienintelė išeitis, kad 
išgelbėt mokslines kvalifikaci
jas, tai jums, ponai generolai, 
prisieina pavartot jūsų moks
linius gabumus. Vienintelį jū
sų ginklą prieš tarybinę Lie
tuvą ir visus fašizmo priešus, 
— melus, šmeižtus ir visokius 
žemiausios rūšies liežuvavi
mus — turit taip sumoksianti, 
kad jūsų mažesni broliai ne
galėtų jų suprasti, nei tinka
mai ištarti. Parodykit, kad jūs 
mokslinius diplomus ne už pi
nigus pirkot, ar šiaip kokiom 
žulikystėm įsigijot. Matote, 
visokios religinės apeigos jau 
senai būtų išėję iš mados, 
jeigu nebūt “papuoštos” mas
karadais ir visokiais “dignais 
met, justais, sursais kordais ir 
nostrais.” 
Ii. Dabar 
viskas 
kad ir 
Kas gi 
nerolai
peną iš tos pačios srutų duo
bės, iš kurios maitinasi visoki 
draugijos išmatos. Jūs, ponai 
generolai, tų'rit užsitikrint 
sau dvasinio maisto išteklių il
giems metams. Nereikia save 
apgaudinėti tuščiom iliuzijom, 
kad karui pasibaigus, bus ga-

Įima Lietuvoje atsteigti fašisti
nę santvarką. Jūs, kaipo gene
rolai, turėtūt žinot, kad ka
riauti, tai netaip, kaip meluoti 
ir plūstis. Nežiūrint, katra 
plėšikų grupė karą laimės, vis- 
viena ir laimėjusiai saikai pri
sieis per daugelį 
čioti ant kūjokų.

To pasekmėje, 
Sovietų Sąjunga
niekadėjam pasiliks tik kvai
la svajonė. Atsižvelgiant į tą 
faktą, ponai baltgvardiečiai, 
jums dūšios ronas teks kentė
ti per daugelį metų, nes ir 
toks didelis optimistas, kaip 
jūsų Paulius, netiki, kad visus 
generolus biesas išgaudys per 
porą ar trejetą metų.

. Iš to, kas aukščiau pasaky
ta, seka išvada, mano mieli ge
nerolai, kad jūs turit būti la
bai ekonomiški, idant nuodin
gos tulžies nepritruktų ir jūs 
neištiktų toks laimingas liki
mas, kaip šventos atminties, 
duok viešpatie dangaus kara
lystę, generolą Krivitskį. Jo 
laimė, kad jam užteko drąsos,

išbaigus visus nuodus, sunai
kinti savo niekingą gyvybę. 
To negalima tikėtis iš mūsų 
generolų. Mūsų melagiai ban
do svietui įkalbėti, 
vitskiui pagalbon 
“Stalino agentai,” 
jie nors menkiausiu krisleliu 
nebūt tikri, kad yra šimtu 
nuošimčių teisingi melagiai, 
tai tokius “drąsuolius” kaip 
baltgvardiečių generolai, nie
kas negalėtų viešumon išvi
lioti nei su viso svieto sūriais. 
Tada jie Sovietų Sąjungą 
drapstytų purvais iš tamsiau
sių slaptybės urvų. Jeigu tik 
gerai pasirengsite, ponai ge
nerolai, tai neužilgo Paulius 
jumis pripažins kaipo teisin
giausius melagius visam svie
te!

Jums “geros” sveikatos ve
lijantis.

joną,

o co

Priminkite Šį skelbimą ir gausite nuolaidą. Prašykite 
žalios trading stanipos.
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Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestini “Laisvės” Administra-

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

Ha u jo ji Lietuva
Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 

platinama. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanas Bimba. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.

Knygoj yra: _ _
Įvadas, Negrįš Ta diena, Kur Praėjo, Kovos Kelias Laisvai Darbo Lie

tuvai, Prie ko Smetonos Valdžios Politika privedė Lietuvą; Lietuva—Tary
bų Socialistinė Respublika, ir kiti. Viso yra 35 skyriai.

Šioj knygoj jūs rasite visas smulkmenas, kas tie “pabėgėliai” iš Lietuvos, 
ką£ jie buvo ir kodėl bėgo. Sužinosite, kaip žemės klausimas išrištas. Kas 
naują Lietuvoj valdžią sudarė. Kodėl Lietuva susijungė su Sovietų Sąjunga. 
Kaip darbininkai gyvena, kiek jie uždirba. Kaip išrištas religijos klausi
mas, ir kiti reikalai nušviesta. Gale knygos telpa nauja Lietuvos Konstitu
cija.

Knygos kaina 35 centai. Platintojams, kas perka ne mažiau 5 kopijų, 
parduodame po 25 centus. Apmokame ir persiuntimą. Už pavienes kopijas 
galite prisiųsti ir pašto ženkleliais —85 centus.

Literatūros Draugijos kuopoms jau išsiuntinėta po tam tikrą skaičių 
kopijų. Pasiųstos ir biloš. UŽ knygas reikia atsiteisti tiesiai į Literatūros 
Draugiją. Visais knygos reikalais kreipkitės

i.D.
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.



f

L

i: "■

* Ar v’".
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Detroitiečiai Sveikina
ai • »Laisvę

Kovo mėn. 15 d., draugai 
Butkai apvaikščiojo savo 25 
metų ženybinio gyvenimo su
kaktuves (jubilėjų). Buvo su
rengtas mažas bankietėlis ir 
sukviesta keliolika Butkaus 
draugų. Tai buvo draugų But
kų sidabrinės vestuvės.

Beužkandžiaujant ir linkė- 
jant draugams Butkams lai
mingo gyvenimo ir kad jiedu 
sulauktų auksinio jubilėjaus, 
buvo prisiminta ir apie “Lais
vės” 30 metų jubilėjų. Tuo- 
jaus buvo duotas sumanymas 
pasveikint “Laisvę” ir pasiųst 
aukų, kad “Laisvė” kuo il
giausiai galėtų gyvuot. Drg. 
Butkai ir svečiai su tuo suti
ko, ir aukavo sekančiai:

J. J. Butkus, P. Smalstys, 
P. Krakaitis, Br. ir K. Krap- 
tavičiai, V. Smalstienė ir Mi
kas po $1.00. Viso $6.00, ku
riuos ir siunčiu “Laisvei.”

Visi draugai, kurie dalyva
vo draugų Butkų “vestuvėse”, 
linkėjo
vavimo ir 
prieš visus 
sus (kitus 
priešus.

i

Philadelphia, Pa
Brangūs broliai ir seses 
lietuviai!

Aš noriu paįreikšti 
džiaugsmą per dienraštį
Aš esu laukęs laiško iš Lietu
vos nuo savo vyresnio brolio 
virš metai laiko. Ir štai, kovo 
26 dieną mano juodspalvis 
paštorius įeina į krautuvę ir 
sako: “I got big present for 
you.” Ir paduoda laišką iš Lie
tuvos. Nieko nelaukęs grie
biau laišką nuo paštoriaus. 
žiūriu trys stampos po 20 cen
tų. Viso 60c. Ant stampos at
vaizdas Dariaus ir Girėno. Už
temdė džiaugsmas akis. Jo 
pirmieji žodžiai: “Brangus 
broli! Esu sveikas ir džiau
giuos Liet, perversmu. Sene
liams užtikrintas gyvenimas, 
o ligoniams veltui gyduolės, 
jaunuoliams mokslas ir ama
tas pagal jų norą.”

Toliau sako, “nuliūdę ir 
verkia tie, kurie gyveno iš 
darbo žmonių procės, šiandien 
tie plaukus rauna nuo galvos 
ir nežino, kur dėtis, nes jie 
nenori eiti sau duonos pelny
ti. Bet biedni 
linksminas, 
kiti gavo 
dirbti” . . .

Keletas 
brolį. Jis, 
bažnyčios
vo gyvenimą rąžančių varstė, 
nes nemokėjo skaityti. Arė 
žemę ii’ juodus barščius valgė. 
Bet šiandien, prie naujos Lie
tuvoj. jis džiaugiasi, kad pra
regėjo ir pamatė naują drau
giją, naują gyvenimą. Aš bu
vau pirma ir dabar didelis 
Lietuvos šalininkas, bet gavęs 
iš savo brolio teisybės ir stip
rybės, niekuomet netikėsiu 
smetonlaižiams. N e d u o s iu 
jiems giliuoti! Dabar mes a- 
merikiečiai nepagailėkim 30 
centų, oro paštu, parašykim

1113 Mt. Vernon Street

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Laisvei” ilgiausio gy- 
pasekmingai kovot 
smetonlaižius ir vi- 
darbininku klasės t

English Town, N. J

sėj

Scranton, Pa ir

Juozas Kalnietis

12

Cliffside, N. J

.......................J XCVX aujfoiiKUUW. x

, aukoja pen- g0S darbininkam

IOE3O301SO

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

Mikas, 
Detroit, Mich.

savo
‘L.”.

Juozas Kalnietis mirė 
sėjo 21 dieną, 
ant farmos Whitehouse, N. J.

Velionis Juozas ilgai gyve-

D. Praleika, 
Apskričio Užr. Sekr.

Jie į 
tik i

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rhcingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINĖS
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Sun. all day and night.

ELIZABETH, N. J.
Antradienį, 1 d. balandžio įvyks 

Bangos Choro susirinkimas, 408 
Court St. Prašome narių skaitlingai 
susirinkti 8:00 vai. vak. — Choro 
Kom.

“Tiesos”

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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
Rama tų žolės .........................   00c
Tra jankes 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygele aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

rug-
1937 metais,

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

Taipgi aš

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

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

Barre, Pa. Bus ir daugiau dai- n0 Elizabethe ir ten veikė, bet 
nininkų. Apie tai vėliaus pra-jprįeš mirtį gyveno viršminėto- 
nešime.

džiaugias ir 
Jie gavo žemės, 

darbus, kurie nori

žodžių apie mano 
tiesą pasakius, yra 
vergas, jis visą sa-

laiškus į Lietuvą ir paprašy- 
kim, kad jie viską teisingai 
aprašytų apie save. Gavęs 
laišką nuo brolio, nuo gimi
nių, tuojau matai, kurioj pu- 

yra teisybė.
J. S. Rainys.

ALDLD 12 Apskričio Kuo
poms Žinotina

Šiuomi pranešame, kad įvy
kusiam 23 d. kovo ALDLD 12 
Apskričio posėdyj nutarta 
rengti pusmetinę konferenci
ją 27 d. balandžio, o ne 4 d. 
gegužės, kaip kad buvo spau
doje pranešta.

Mes susižinojome su Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
10 Aps. valdyba ir nuspren
dėm tą pačią dieną laikyt 
konferencijas, o po konferen
cijų bendrą vakarienę su dai
nomis. Jau užkvietėme didžiu
lį Lyros Chorą iš Wilkes-

Juozas Kalnietis buvo pla
čiai žinomas tarpe menininkų 
fcaipo geras artistas ir daini
ninkas. Jis daug lošė. Taipgi 
jis buvo ALDLD 54 kuopos, 
LDP Kliubo, Aušros Draugijos 
ir Bangos Choro narys 
“Laisvės” skaitytojas.

tai mokama už pirmą vai. 
50 proc., o už kitas visas — 
šimtą nuošimčių. Prie fašis
tų valdžios tūkstančiai šei
mų buvo visai neaprūpinti. 
O dabar iš kiekvienos šei
mos dirba po 1 ir 2 žmones. 
Dabar pas mus menas pri
einamas visiems, teatrai, 
kinai lūžta nuo žmonių ir 
tankiausiai daroma veltui 
visuomenei su pakvietimais 
iš fabrikų ir profsąjungų. 
Tankiai vaidina kariškiai 
Tarybų Sąjungos. Pas juos 
linksmi vaidinimai ir lais
vės dainos skamba kaip te
atre, taip ir visur. Gydyto
jai veltui visuomenei. Tik 
dar vaistai kainuoja, bet 
greitai ir vaistai bus veltui. 
Mokslas iki aukščiausio — 
veltui. Statyba sparčiai au
ga. Naujos ligoninės, teat
rai, darbininkų kolonijos, 
auga nauji butai, įmonės, 
fabrikai.

į gatves demonstruoti. Va- nį pranešė, kad jos oriai- laiku anglai lakūnai užmu 
žiavo gatvėmis padaryti bu- viai paskutiniu žygiu sunai- 
taforiški tankai; garvežiai kino daug prieplaukų pasta- 
ėjo gatvėmis ir švilpė, va
žiavo darbininkų kolonos, 
įvairūs išpuošti autobusai 
važiavo gatvėmis. Visur 
skambėjo laisvės dainos. Tai 
tiek šiam sykiui, brolau.

Viso gero,
P. Gasiūnas.

tų Bremene ir sudaužė bei 
sudegino didelį skaičių vo
kiečių fabrikų Cologne ir 
kituose miestuose Vakari
nėje Vokietijoje. Tuo pačiu

šė tūkstantį vokiečių ir su 
žeidė septynis tūkstančius.

Šiuose bombardavimuose 
dalyvavo ir nauji didieji 
amerikiniai orlaiviai, kuri* 
nešasi po penkis tonus bom
bų.

18-1-41 m. 
Šiauliai.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

if’i

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis lmsite patenkinti.

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

ANGLŲ ORLAIVIAI UŽMUŠĖ 
1,000 VOKIEČIU

London. — Anglų oro mi
nisterija pereitą penktadie-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Pas mus ponų nėra. 
Krautuvės, namai pereina į 
valdžią, kad darbininkas ne
būtų išnaudojamas, tik ma
ži namai ir mažos krautu
vės paliekamos asmens nuo
savybei. Darbininkams, ly
ginant su valdininkais, ge
rai atlyginama. Aukštos al- 

i mokama 
prie statybos. Susirinkimai 
laisvai galima laikyti nors 
ir kas dieną dėl visokių pa
sitarimų. Ir kiekvieno klau
simas atsakomas, išaiškina
mas. Pas mus jau praėjo 

■ balsavimai, rinkimai depu- 
____  . tatų į Aukščiausią Tarybą. 

_  redaktorius Jo- Aš labai daug turėjau dar
nas Gasiūnas šiomis dieno-1 bo,. nes daug paskaitų lai- 
mis aplaikė laišką-nuo savo 

Povilo Gasiūno iš

j e farmoje.
Paulina Kalnietienė (dabar 

Rimkienė), minėdama Juozo 
velionio šviesią atmintį, gerb
dama velionio įsitikinimus ir 
tęsdama jo nebaigtus darbus, 

i sveikina “Laisvę” jos trisde- 
jšimties metų sukakties proga 
ir parėmimui tų idealų, kurių 

įjos Juozas troško, 
kioliką dolerių.

A. Stripeika.

Jau prabėgo žiaurioji 
ma, nutirpo sniegai, medžiai I 
pradėjo krauti pumpurus iri 
linksmasis pavasaris .čia pat.' 
To linksmo pavasario sutiki
mui cliffsidiečiai ruošia labai 
įdomų parengimą, kuris Įvyks i 
balandžio 19 diena. Ta diena 

C V fc.
atvažiuoja pas mus Lietuvių j 
Liaudies Teatro artistai iš' 
Brooklyn© suvaidinti dvi labai Į 
juokingas komedijas: “Aš 
miriau” ir “J Ameriką.” 
jau yra pasižymėję ne 
Brooklyne, bet ir apylinkės 
kolonijose savo artistišku vai
dinimu. Juos gražiai sumokino | brolio 
A. šertvietytė. Lošimas prasi- Lietuvos. Seka laiškas, 
dės 8:30 vai. vakaro, 267 
Walker St., Cliffsidėj. Rengia 
ALDLD 77 kuopa.

Kviečiame visus 
Cliffsidės ir apylinkės 
vius dalyvauti šiame 
prastam vaidinime.

Laiškas iš
Lietuvos

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

Mielas Brolau!
Gavau nuo Jūsų laišką, 

ir visas | širdingai ačiū. Brolis pri- 
lietu-
nepa-

Senatorių Komisija Užgi
na Paramą Farmom

Washington. — Senatinė 
lėšų komisija užgyrė suma
nymą skirt $1,340,610,744 
farmeriams už paliekamus, 
pagal valdininkų nurodymą, 
bergždžius laukus, už žemės 
derlingumo palaikymą ir 
kaipo damokejimus prie 
peržemų kainų, kurias far- 
meriai gauna parduodami 
lauko ūkio produktus.

SKIRIA DAR PUSPENKTO 
BILIONO DOLERIU KA

RINIAMS TIKSLAMS

Open Day and Night

Room, 
tesian

j kiau. Kur tik buvo didesnė 
! patalpa visur įvyko susirin
kimai. Aš 6 sykius sakiau 
paskaitą.

Visa valdžia susidaro iš 
vietinių gyventojų. O Tary
bų Sąjungos kariuomenei 
įžengus į Lietuvą, buvo su
darytos didelės demonstra
cijos. Raudonų vėliavų ir 
'plakatų pilnos gatvės. 
Markso, Engelso, Lenino, 
Stalino paveikslus nešė visų 
įmonių darbininkai. Neliko 
žmonių namuose, visi išėjo

meni, kad nuo manęs ne
gauni jokio laiško. Aš esu 
pasiuntęs laišką įžengiant 
Tarybų Sąjungos kariuome
nei į Lietuvą. Kodėl jo ne
gavote, aš nežinau. Nelabai 
senai gavau jubiliejinį albu
mą ir “Laisvės”. Klausei ar 
gaunu “Tiesą”. Pirmiau ne
gaudavau. Dabar vėl gaunu. 
Atsiųskite “Vilnies”, nes aš 
neturiu nei vieno egz. savo 
kolekcijai. Gal kas naujo iš
ėjo — atsiųskite po vieną 
egz. kolekcijai.

Dabar paminėsiu apie 
mūsų gy venimą Tarybų Lie
tuvoj. Mes darbininkai visi 
džiūgaujam, būdami garbin
gosios Tarybų Sąjungos šei
mos nariais. Pas mus nau
jas gyvenimas. Subirėjo fa
šizmas, smetonininkų krau
geriška valdžia. Žmogus 
pripažintas žmogumi. Prie 
fašistų valdžios darbininką, 
tarnautoją versdavo dirbti 
20 valandų net ir 24 iš eilės, 
po 4 ar 5 paras. O prie Ta
rybų Sąjungos dirbam tik 
8 valandas. Jei kuris norėtų 
dirbti virš 8 v. darbo dieną,

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LcVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprobavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. V

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi■4

MATEUS AS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

4

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

.*-Lį y

Washington. Senatorių 
komisija lėšų reikalais už- 
gyrė valdžios sumanymų 
paskirt dar 4 bilionus ir 
apie 400 milionų dolerių 
Amerikos armijai ir laivy
nui per sekamus penkiolika 
mėnesių.

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

Iš senų padarau 
n a u Jus paveiks
lus ir^ krajavus 
sudarau su ame- 
[rikoniškais. Rei- 
įkalui esant ir 
[p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-1 
pogi atmaliavoju 1 
įvairiom.spalvom į

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

Tel. Glenmore 5-6191 <

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

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

Pradėtoji steigti ant Tennessee upes užtvanka; ji bits gatava apie gruodį.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit: 

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

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

Kiekvieną , s u batą 
karšta . vakarienė. 
Atskirai kambarys, 
užejimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 Vai. 
dieną iki vėlai.

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

keptuve
THE BAKERS*

I UNION LABEL

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiaro 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
Ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyrš 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Gake, Coffee Cake, Bu 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts,. Pies, P 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn,
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Jaunimo Balius Jubilejine “Laisves“ Laida mire

Turbūt jau niekam nepa- < 
slaptis, jog kur jaunimas, ten I 
gražu ir smagu pabuvoti. Tai 
tuo sumetimu visi rengiasi da
lyvauti LDS Jaunimo Baliuje 
šio šeštadienio vakarą, balan
džio 5-tą, “Laisvės” salėj, 119 
Lorimer St., Brooklyne.

Apart smagaus pažmonio, 
savo atsilankymu paremsite 
LDS jaunimo sportą, kadangi 
visas pelnas skiriamas pasiųs
ti jaunimo kuopos BuiLDerS 
tymą į Clevelande įvyksian
čias sporto rungtynes.

Pereitą šeštadienį jau atspausdinome vieną sekciją 8 pus
lapių “Laisves” Jubilėjinės laidos. O šį penktadienį visa Ju- 
bilėjinė laida iš 3 sekcijų po 8 puslapius, bus gatava ir bus 
pasiųsta skaitytojams.

Ant standų ir už Jubilėjinę laidą kaina bus tik 3 centai. 
Bet platinant tolimesnėse kolonijose pavienėm kopijom kaina 
5 centai už kopiją.

Prašome platintojų tuojau užsisakyti platinimui Jubilėjinės 
laidos. Platintojams kaina 3c už kopiją, o parduosite po 5c.

Kurie dar nepasveikinote “Laisvės” Jubilėjum, dar galite 
spėti pasveikinti, tik pasiskubinkite. Taipgi ir bizniai 
gali suspėti pasiskelbti specialėje laidoje.

Pasveikinimų gavome gražių ir taipgi gavome gražių 
niškų pasiskelbimų. Už tai dėkojame visiems “Laisvės” 
tronams.

dar

biz-
pa-

LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

tfy -

Siuvėjų Žinios
Trečiadienio vakare, 26 ko

vo, 1941 m., Liet. Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėje įvy
ko Liet. Kriaučių Amalgamei- 
tų Unijos 54-to skyriaus mė
nesinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė sky-, 
riaus pirmininkas Zaveckas 
veik apytuštėj svetainėj, nes 
žmonių buvo mažai. Bet vė
liaus prisirinko tiek daug, kad 
nebuvo kur atsisėsti. Kiti prie 
durų atlaikė susirinkimą jau 
stovėdami. .

Kas tuos žmonės sušaukė 
susirinkimas (kiti nuo delega
to. rinkimų nebuvo jame paro
dę akių), tai 
miau.

“VISA AMERIKOS LIAUDIS PRIVALO 
SUSIDOMET ATEIVIŲ GYNIMU”

Mikolas Paškevičius, 66 m. 
amž., 95 Leonard St., mirė ko
vo 29 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St., Brookly- 
ne. Bus palaidotas balandžio 
1 d. šv. Jono kapinėse. Pali
ko dideliame nuliūdime žmo
ną Magdaleną,.3 dukteris 
sūnus. Priklausė prie šv. 
gi o Draugystės.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

“Gyveninio Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA

(LEVANDAUSKAS)
337 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

Knyga iš arti 300 puslapių, kaina $1.00, užsirašantiems 
’ dabar, o vėliaus bus brangesne.

ir 5
Jur-

Irene Grossarth, 11 m. 
žiaus, 246 Devoe St., mirė ko
vo 30 d., Midtown ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidota balandžio 2 d., 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigas 
graborius Matthew P. 
(Bieliauskas).

Henry Bachmann, 
amž., 406 Lorimer St.,
kovo 28 d. Kūnas buvo pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Palaidotas kovo 31 
d., Evergreen kapinėse.

am-

prižiūri
Ballas

61 m. 
mirė

F. W. SHAUNS
(SIIALINSKAS)

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

- Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: 
Laidojimų istorija, papročiai, apeigos, šermenų kainos, 
testamentai, advokatai, teismai ir kiti žinotini smulkūs 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, che- 

mausolėjai,mikniai, taxidermija, koplyčios, kapinės, 
deginimai ir tt.

Sužinokite tą ko pirmiau nežinojote, o 
tai kam priklauso mirusio turtas. Pinigus, 
čekius, siųskite aukščiau paduotu antrašu.

svarbiausiai 
perlaidas ar

XOK 3 O K

NOTARY

PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043su-(Tąsa nuo 1 puslapio) 
Konferencija stipriai .pasi

sakė prieš Hobbs koncentra
cijų bilių, kuris paverstų m lį
sti šalį hitleriškų kalėjimų ša
limi. Konferencija šaukė or
ganizacijas veikti neatidėlio
jant nei minutės, kadangi bi
lius .jau yra kongreso darbų 
kalendoriuje šią savaitę.

Konferencija pasiuntė į 
Washington^ delegaciją pro
testuoti prieš Hobbs bilių.

Pagerbė Marcantonio

Vienas iš įspūdingiausių 
konferencijos momentų įvyko 

| kovo 29-tos vakarą, kada sau- 
laiškas iš uni-|njarne bankiete tame pat vieš

butyje, per konferencijos pir
mininką Dr. Max Yergan, 
įteikta kongresmanui Vito 
Marcantonio specialiai per ar
tistą Rockwell Kent pagamin
tas medalis, Amerikos Atei
viams Ginti Komiteto garbės 
požymis asmeniui, 
1940 metų 
pelniusiam 
Jungtinėse 

; ga ovacija
pertraukihėjo k o n g r esmano 
kalbą.

Marcantonio sakėsi šiomis 
dienomis nepratęs prie sma-

pamatysime že-

SkaitymasLaiškų

Perskaityta
Jos centro, kuriame praneša
ma, kad ji, unija, atitraukia iš 
Francijos iš Lietuvos pabėgu
sią Yanušių šeimyną.

Kitas laiškas, tai nuo SLA 
5-to Apskričio, kuris šaukia 
New Yorko ir apylinkės drau
gijų suvažiavimą 20-tą balan
džio, Pil iečių Kliube, “atva
duoti Lietuvą iš po Rusijos 
jungo” ir susodinti valdiškam 
balne vėl visus fašistus.

Laiškas priimtas. Ar reika
linga buvo skyriui rinkti to
kius delegatus ar ne, tai jokio 
apsimainymo p r i e š i n gomis 
mintimis nebuvo. Skubiai ei
ta prie balsavimo. Balsavimas 
va ką parodė: 84-ri balsai už 
rinkimą delegatų, o 64-ri 
prieš. Vadinasi, 20-ts balsų 
daugiau, kurie išrinko 15-ką 
delegatų ir prirašė kriaučius 
prie dainuojančio choro: 
“Naują svietą imsim griaut, 
Reik senovę atgaivint.”

Raportai
Skyriaus atstovai, lankanti 

New Yorke unijos susirinki
mus pranešė, kad nuo 19-tos 
dienos gegužės siuvėjai gaus 
algos pakėlimus. Pakėlimai 
bus per visas Jungtines Vals
tijas. Vadinamos pirmos lini- 
nijos (prasčiausios) bus pa
kelta 13-tas nuošimtis, o ant 
kitų 10-tas. Pakėlimo algų 
klausimu laikė konferencijas 
unija su manufakčerninkais ir 
priėjo prie susitarimo.

Įvedimas apdraudos unijis- 
tams ligos ir mirties reikale 
dar pasiliko neišspręstas, nes 
manufakčerninkai iš sykio 
griežtai atsisakė mokėti bent 
kokį 
fondą, 
tui po 
ligoje
čiaus unijos viršininkai liepia 
nariams nenustoti vilties, 
jie dės visas pastangas, 
apdrauda būtų įvesta.

Biskis apie Uniformas
Paskutinėse varžytinėse

• tižia davė arti miliono šinelių 
pasiūti. New Yorkas ir apy
linkė gavo apie 40 nuošimčių, 
bet labai nužeminta kaina. 
Kur pirmiaus mokėjo $4.10-15 
centų, tai dabar 
$3.97. Dėlei tokio 
ėmimo siūti, kitos 
liko tuščios.

Šiomis dienomis 
žytinčs ant rnundierių, bet jei
gu kam ką pasisekė numul- 
kinti ir gauti jų, tai be 15-tos 
dienos gegužės nepradės siūti

gių dalykų, tad esąs giliai 
jaudintas tuo Ateivių Gynimo 
Komiteto įvertinimu jo darbo. 
Pradžioj savaitės, sakė kon
gresui anas, svarstysimi kongre
se Hobbs bilių. Reakcininkai 
yra užsispyrę jį pravesti, ta
čiau iš kongreso rūmų jūs gir
dėsite protesto balsą. Jis sa
kė, kad jeigu tas bilius ir pra
eitų, jis bus administracijos 
bilius, bus kongresmanų bi
lius, bet tai nebus mano, ne
bus nei Amerikos liaudies bi
lius.

Konferencijos š e š t adienio 
sesijos ir paskutinė sekmadie
nio sesija buvo visiems ben
dros, o sekmadienio rytinė se
sija buvo pasidalinus skyriais. 
Iš atskirų sesijų ir apie atski
rus konferencijos darbus teks 
pakalbėti atskirai.

Lietuvių konferencijoj, re
gis, buvo 8 : penki iš Brookly- 
no, atstovaujant didžiąsias na- 
cionales organizacijas —r LDS 
ir LLD, — taipgi vietines kuo
pas; 1 iš Kearny ir 2 iš Phi- 
ladelphijos. Phil adelphiečių 
delegacijoj buvo veikli jau
nuolė Alice Urlakiūtė. LDS 
Centrą atstovavo jauna dele
gatė Anne Wagnis.

S. Sasna.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtakor 

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

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

IOE30OEZ1OX

O

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

nuošimtį į apdraudos 
kuris užtikrintų unijis- 
$10 per 15-ką savaičių 
ir $500 pomirtinės. Ta-

i

buvo var-

val-

paėmė už 
pigaus pa- 

šapos pasi-

nes 
kad

REIKALAUKITE

Linksma Parė Kiekvieną šeštadieni!
YRA 'VERTINGOSJOS

Geresnės Prekės
Geras Patarnavimas
žmoniškos Kainos

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.

• t!

*

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

Sta/ 
adfesas.

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tėmykite 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas. .

bėgiu 
daugiausiai nusi- 
g-ynime ateivių 

Valstijose. Audrin- 
palydėjo dovaną ir

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

visados bus patenkinti.

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrini.

SUSIRINKIMAI
LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 3 d. balandžio, 8 v. 
v. Laisvės Svet. Nariai būtinai da
lyvaukite. Nepamirškite atsivesti ir 
naujų narių nes dabar yra LDS va
jus. — Kp. Valdyba. (77-79)

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

Sis kuponas 
duoda teisę, 
gaut $1.00 
įtampomis 
su kiekvienu 
pirkiniu už 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 7, 1941

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir sūnai

RESTAURACIJA
417 Lorimer St—Brooklyn — “Laisves” Name

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand *St

■ ■ v >

GRAND STREET ŠTAMPŲ

GEGUŽINĖS KONE PROTESTAVO DĖL 
NELEIDIMO MARŠUOTI 5th AVĖ.

Kovo 29-tą Įvykusi organi
zacijų atstovų konferencija, 
Webster Hali, N. Y., tikslu 
prisiruošti didžiajam Pirmos 
Gegužės paradui, pareiškė 
protestą dėl Policijos Dep-to 
draudimo maršuoti 5th Avė., 
ir atsišaukė į organizacijas 
tuoj.au siųsti telegramas ir 
laiškus policijos komisionieriui 
Valentine raginant leisti mar
šuoti 5th Ave.

Harry Weinstock, Laikinojo 
Komiteto direktorius, rapor-

Smagus Pokilis pas Great- 
neckiečius Baranauskus
Pereito sekmadienio vakarą, 

Great Necke, pas Baranauskus, 
įvyko šeimyniškas — arba — 
kaimyniškas balius, nors tas ba
lius buvo padalintas į dvejus 
namus: moterys susigrupavo 
Baranauskų namuose, o vyrai 
Klimų. Viso dalyvavo apie šim
tas svečių; linksminosi yisi la
bai šauniai; buvo įvairiausių 
užkandžių ir gėrimų. Pokilis 
buvo suruoštas jaunuolio Ju
liaus Baranausko — dviem sa-

tokio naujo. Visi dir- 
Kaip kas negauna 

lavintų darbininkų ir 
nukenčia neišleidi-

juos, nes nėra audinių.
Pas Lietuvius

Pas lietuvius kontraktorius 
nėra ko 
binėja.
daugiau 
dėlei to
mas į laiką darbo.

Atkočaitis buvo įsitaisęs dvi 
šapas, vieną siuvimui šinelių, 
o kitą, laisvų aprėdalų, bet 
kaip dabar šinelių negavo, tai 
didesnę dirbtuvę pardavė. Sa
ko, nuslinko nuo galvos be
reikalinga bėda.

tuodamas apie organizacinius 
planus, sakė, kad iš sykio Po-| 
licijos Dep-tas norėjo marša-; 
vimą apriboti 9th Avė., bet; 
pereitą savaitę “atlėžo” ir su- I 
tiko išduoti leidimą maršuoti 
8th Avė. Jis delegatų užklau
sė : “Kas norite maršuoti 5th 
Avė?” Visų delegatų rankos 
pakilo. Weinstock sakė, kad, 
pildydamas konferencijos va
lią, komitetas dės visas pas
tangas gauti 5th Avė., tradici
nę gatvę paradams.

vo draugam: lakūn. P. Saite-1 
niui ir Ch. Karaziejui iš Port 
Washingtono. Pokilyj dalyvavo 
daug įžymių svečių, kaip tai: 
laidotuvių direktoriai, lakūnai, 
ugniageriai, biznieriai ir tt.

šis balius tai buvo vienas šū
vis dviem paukščiam. Kadangi 
lak. P. Šaltenis ir Ch. Karazie- 
jus suplanavę tuojaus ir tą pa
čią dieną abu pereiti į “mote
rystės” stoną, tad šis balius bu
vo kaipo priešvedybinė “demon
stracija.”

Linkėtina geriausios kloties 
abiems jauniems ir gabiems ka
valieriams ir ramaus po apsi- 
vedimo sugyvenimo.

Alex Vaškys.

šv. Jurgio Draugijos bertaininis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, ba
landžio 2 d., 7:30 v. v. Liet. Ame. 
Pil. Kliube, 280 Union Avė. Nariai 
prašomi dalyvauti ir užsimokėti mo
kesčius, kad neliktumėt suspenduoti.
— Ch. Nečlunskas, Sekr.

(77-78)

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

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

Telephone Great Neck 1546

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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.

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadorlškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK.

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

tuoj.au



