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Ankara, Turkija, bal. 7.- 
Turkai teigia, kad graikai 
Įnirtusiai kontr-atakavo vo
kiečius ir išvijo juos atgal 
per sieną į Bulgariją.

Istanbul, Turkija, bal. 7.— 
Turkai praneša, kad 3,400 
Vokietijos orlaivių ardo ir 
degina Graikijos ir Jugos
lavijos miestus.

klonyje, 
ar 6 vo- 
sunaikino 
ir paėmė 
nelaisvę.

tame skaičiuje keturis ang- 
stovykiose gi 

jie sunaikino jugoslavų 53 
orlaivius, o vokiečiai prara
do tik 7 savo orlaivius.

No. 83
Kurpiaus

ne tik S.

Žmonių Gerovę ir Laisvę

Mes veikiame dėl taikos,. k°lų dabartiniame kare.
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Amerikos Valdžia Sako,

Washington. — Allis-Chal-

7 tuoj aus, cai 
j kirsti kelią 
A nes turi tu

(Rytoj bus išspausdinta prieš

ORAS.—šilčiau.

—

Budapest. Vengrai sakosi 
nušovę šešis anglų orlaivius, 
bombardavusius Vengrijos 
miestą Szegedą.

iš geriausių Europoj ir kąd 

 

jugoslavų kalnai taipgi pa
dės jiem gintis nuo vokiečių?
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O vis dėl to Smetonos. 
Mes taipgi sakėme: kai 
Smetona atvažiuos, kils Vai
na Lietuvos liaudies priešų 
fronte. Taip ir atsitikio.

kad tai, 
lavinimas

Jugoslavija, Graikija ir 
Anglija turi 2,000,000 armi
jos tiesioginei kovai 
vokiečius.

siu “ginti kultūrą.”

Keičiasi laikai, keičiasi 
žmonių supratimai apie 
vertybes. Normaliais laikais
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KRISLAI
Jau kudlos laksto. 
Amžinos atostogos. 
Gynimui kultūros. 
Lojališkumo kvotimas.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams
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Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Atsimenate, mes sakėme: 
kai smetoniniai frontininkai 
susipeš, tai net kudlos laks
tys. Taip jau yra.

Štai Clevelando 
“Dirva” (bal. 4 
šaukia:

“Grigaitis ardo
L. A., bet ir Lietuvai Gel
bėti Tarybą. Jis viską tem
pia ant savo kurpalio, visai 
nebodamas ar tas bus nau
dinga ar kenksminga Ame
rikos Lietuviams, ar pačiai 
Lietuvai.

“Jis privirė daug košės 
Susivienijime, dabar prade
da kažin ką šutinti Lietuvai 
Gelbėti Taryboje. Pirmieji, 
jo naujo viralo garai pasi
rodė Bostone, per Michelso- 
no burną ir plunksną Kelei
vyje. Matomai jis parašė ką 
tai gudraus Michelsonui, o 
Michelsonas išpleškino vie
name susirinkime ir Kelei
vyje, primetant Lietuvai 
Gelbėti Tarybai tokius nu
tarimus kokių ji niekuomet 
nėra padarius.”

Pasakyta gana daug, ir 
gana storai. Karpiaus ka-l 
marotai Grigaitis ir Michel
sonas skaitys ir čiaudės.

Michelsonas ir Grigaitis 
baisiai užsispyrę. Jie sutin
ka Smetoną pagerbti ir į 
barzdą pabučiuoti, ale jiems 
nepatinka, kam i______
nori jiems įsipiršti už pre
zidentą—ir dar amžiną pre
zidentą. Todėl jie bando įro
dyti, kad Smetona net 
pagal savo konstituciją nuo 
visokios prezidentystės yra 
pabėgęs.

To pakęsti negali tikrieji 
“tėvynainiai”, kaip toks 
Karpius. Jis Grigaičiui ir 
Michelsonui atšauna: me
luojate, vyrai meluojate, 
kaip piktosios dvasios. Jis 
sako: “Lietuvos Respubli
kos Prezidentas nėra atsi
statydinęs, bet skaitosi esąs 
atostogose!”

Mes nuo savęs pridursi
me: amžinose atostogose.
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JUGOSLAVIJA NE-Amerikos Liaudies Suvažiavi- 
NOREJO KARO mo Pareiškimas Prieš Karą, Už

GRAIKAI STIPRIAI ATMUŠA 
UŽPUOLANČIUS VOKIEČIUS

Maskva. — “Pravda,” So
vietų Komunistų Partijos 
vyriausias laikraštis, sako: 

“Diena, kada Sovietų Są
junga pasirašė draugišku
mo ir nepuolimo sutartį su 
Jugoslavija, bus ne tik žy
mi gaire draugiškų santikių 
plėtojime tarp šių dviejų 
šalių, bet taipgi ženklas, kad 
Sovietų ir Jugoslavų vald
žios deda pastangas, idant 
išlaikytų taiką ir suturėtų 
tolesnį karo plėtimąsi.

“Sovietų Sąjunga yra iš
tikima taikos politikai ir 
tvirtai laikosi staliniško 
principo, kuris sako: ‘Mes 
stojame už taiką ir už stip
rinimą biznio ryšių su viso- 

imis šalimis.’
“Naujausi įvykiai Jugos

lavijoj aiškiai parodė, kad 
Jugoslavijos žmonės stengė 
si išlaikyti taiką, kad ji 
nenori karo... Naujoji SĮ- 
movičiaus valdžia Jugosla
vijoj taip pat aiškiai pabrė
žė, kad ji trokšta taikos /ii 
palaikyti draugiškus san/ti- 
kius su visomis valstybėnjis, 
o vyriausiai su tiesioginiais 
Jugoslavijos kaimynais.’

“Pravda” rašo, kad 
Smetona*S0S .1J0S.armija yra.vie^a

300 Tūkstančių Angly 
Armijos Graikijoje 

Prieš Vokiečius
London, bal. 7.—Neoficia

liai pranešama, jog Anglija 
yra subūrus 200 tūkstančių 
savo mechanizuotos armijos 
Graikijoj prieš vokiečius ir 
italus; o dabar anglai at- 
siunčią dar 100 tūkstančių 
savo kariuomenės į Graiki
ją talkon graikam ir jugos
lavam prieš vokiečius.

Birželio pradžioje New 
Yorke susirinks Amerikos 
rašytojų kongresas. Eon-įmers kompanija per dery- 
gresas šaukiamas po obal- bas, tarpininkaujant valdiš

kiem taikytojam, sutiko pri-
Kultūrą gi ginti reikia. I į™t atgal visus streikierius 

Viskas, ką žmonija sukūrė 
per daug tūkstančių metų, 
leidžiama į pelenus, maišo
ma su žeme.

Dauguma rašytojų tam 
naikinimui pritaria. Bet 
Amerikoje randasi energin
ga rašytojų mažuma, kurie 
priešingi kanu ir kultūros 
naikinimui. Tokie rašytojai 
susirinks birželio 6-8 dieno
mis ir tars savo žodį.

ir padarė kai kurias kitas 
nuolaidas darbininkam, va
dovai! jamiem CIO unijos. 
Bet patys darbininkai dar 
spręs, ar priimti tas sąly
gas ar ne.
dos akyse, tai neigk strei
kus, būk streiklaužiu.

Spaudos galybė nesvietiš
ka. Kaip ji užgieda, taip 
kraštas šoka. O ji gieda 
taip, kaip nori Amerikos 
plutokratija.

Nepadėkite į šalį amži- 
________  .___ nam miegui specialio jubilė- 

žmonių žudymas, karas, yra Įjinio “Laisvės” numerio, jei- 
skaitoma pasibaisėjimu. Bet gu dar neperskaitėte ištisai, 
ką matome šiandien? Nūnai Iš antgalvių, gal atrodys, 
skaitomas lojališku tik tas, kad straipsniai beveik visi 
kuris šoka pagal karo die- vienodi —atsiminimai, atsi- 
vaiČio muziką ir ištrošku- minimai ir dar kartą atsi- 
siai laukia kraujo nuliejimo, minimai.

----- — Bet juos skaitykite, įsigi- 
Iš to paties išplaukia at- (linkite, paregėsite, kiek iš 

sinešimas linkui streikų, jų pasisemsite davinių apie
Jeigu nori būti lojališku praeitį ir inspiracijos nau- 
Amerikos komercinės spau- jiems pasimojimams.

Didis Amerikiečiu Liaudies Suvažiavimas Reikalauja Ištraukt Ameriką iš 
Karo; Šaukia Darbuotis už Žmonių Taiką, Sumegst Draugiškus Ry

šius su Sovietais; Gint Žmonių Teises ir Būklę; Dar Nepervėlu 
Suardyt Karinius-Fašistinius Politikierių Planus

Virš 5,000 delegatų Ame- šingumą Amerikai; kiekvie-1 karinės mašinos ir jos paka- 
•ikos Liaudies Suvažiavime nas užsieninės politikos žin- likų sukriušint darbininkų 

streikus ir sudaužyti jų 
unijas tuo laiku, kuomet 
monopoliniai k a p i t a 1 istai 
vis labiau lobsta milžiniš
kais karo pelnais.

mą ir programą kovai prieš 
traukimą Amerikos į karą, 
už pilietinių laisvių gynimą 
ir būklės gerinimą darbo 
žmonėms.

PAREIŠKIMAS
Amerikos Žmonės!

Ko mes susilauksime, 
karo ar taikos?

Rooseveltas ir Willkie bu
vo iškilmingai pasižadėję 
Amerikos žmonėms palaiky
ti taiką. Vienas ir kitas be-

i
New Yorke sekmadienį gsinis taipgi buvo daromas 
vienbalsiai priėmė pareiški- tokiu sumetimų, kad įtrauk

ei ti ir Lotynų Ameriką į ka
rinį susikirtimą. Monopoli
niai pelnininkai ir valdžia 
dabar planuoja ilgą karą 
dėlei viešpatavimo pasauly
je. Tuo būdu mirtingas isto
rinis panašumas tarp Wil- 
sono ir Roosevelto darosi 
vis aiškesnis ir aiškesnis. I

FAŠIZMO PAVOJUS / 
AMERIKAI /

40 bilionu doleriu žmoni i €- V k.
pinigų jau užstatyta šiaip 

gėdiškais-ciniškais žodžiais beprotiškam 
ir darbais 
prižadą.

Įvairiomis gudrybėmis ir 
apgavystėmis politiniai mū
sų valdonai privedę šią šalį 
prie pragaišties kranto, ma-( 
žu-pamažu stumdami žmo/ 
nes linkon karo kvailybės. / 
— Jie atidarė ginklų ir amu
nicijos praleidimą kariam 
j an tiem kraštam ir sakė, 
kad tuomi tarnaują taikai. 
Jie pervedė Anglijai 50 
Amerikos karinių laivų nai
kintuvų mainais už stovyk
las Amerikos laivynui, ir 
vadino tą veiksmą politiniu 
jankių apsukrumu. Įvesda
mi verstiną kariuomenėn 
ėmimą, prie to jie prilipdė 
cukrinę kortelę, 
girdi, armijos 
gint savo šalį. Kai andai 
5,200 permerktų lietum jau
nuolių delegatų į Jaunimo 
Pilietybės Institutą, suva
žiavę Washingtone, išreiškė 
baimę, kad gal jie bus ver
čiami mirti svetimuose karo 
laukuose, tai prezidentas 
Rooseveltas kaltino juos, 
kad, girdi, jūs Čia “niekus 
tauškiate.” Kiekvienas žing
snis linkui karo buvo pri
dengtas ir apmaskuotas.

Amerikos valdovai pir
miau sakydavo, “visokia pa
galba Anglijai, tik vengiant 
karo.” Po priėmimui biliaus 
dėlei skolinimų-davimų An
glijai, tas obalsis pasikeitė 
į “visuotiną paramą Angli
jos imperijai.” O šis pasta
rasis obalsis dabar pasikei
tė jau į štai kokį—“visuoti
nas karas iš Amerikos pu
sės.”

Jau planuojama kariniais 
amerikos laivais lydėt pre-! 
kinius laivus su karo reik
menimis Anglijai. Tai tesio- 
ginis karo pavojus Amer- 
kak Ir dabar jau niekas ne-( nėra bejėgiai. | 1941 metai

pasimojimu . 
sumindžiojo tą Ir 52 milionai susitraukusi! į 

pilvų Amerikoje greitai ir 
pilnai pajus baisiąją sunkėk 
nybę to pasimojimo.

f. Kongreso nariai ir aukš
tieji valdovai, seilę ryja 
laukdami milžiniškų karo 
pelnų, svajodami apie nau
ją Amerikos imperiją; ir jie 
jau atvirai perša planus 
jvest amerikinį fašizmą. Jie 
siūlo atimt darbininkų tei
sę streikuoti. Jie sako, kad 
streikierius reikia baust 
mirčia elektros kedėje. Jie 
norėtų užkarti verstino dar
bo vergiją 45 milionam Am
erikos darbininkų. Jie pa- 
simoja išplėšti visokią teisę 
tautinių ir politinių mažu
mų net protestuot. Jie pasi
nešę sunaikint laisvę moky- 
tojų-profesorių ir apšvietos 
laisvę. Jie norėtų panaikinti 
pamatines pilietines laisves 
užtikrintas Teisių Sąraše 
Amerikos k o n s t i t ucijoje. 
Stengdamiesi įvelt mus į ka
rą užsienyje, jie siekia su
naikinti mūsų demokratiją 
namie.

Amerikos žmonės nori tai
kos ir demokratijos, bet jie 
yra iš pasalų traukiami į 
karo ir fašizmo sląstus. Jie 
yra išduodami. Jų politikie
riai gręsia panardinti šią 
šalį bankrute. Ir štai kas 
mums dabar grūmoja—kad 
kraujas mūsų sūnų bus mai
šomas su purvais-dumblais 
karo laukuose. Tai yra kri- 
zis mūsų šaliai.

DAR NEPERVĖLU
„ Bet dar nepervėlu išgel
bėti Ameriką. Jeigu Ameri
kos žmonės veiks ryžtai ir 
tuoj aus, tai dar galima už- 

į karui. Bet žmo- 
tuojau veikti.

Žmonės nėra apmigę. Jie

vadina “tauškalais” tuos, 
kurie kalba apie Amerikos 
armijos siuntimą anapus 
vandenynų.

Kiekvienas žingsnis už
sieninėje politikoje Ameri
kos valdžios buvo sužiniai 
daromai tuo tikslu, kad pa
didint kai kurių šalių prie-

tai mes priešinamės budavo- 
jimui amerikinės imperijos. 
I Mes neapkenčiame hitle- 
rizmo ir mes žinome, jog 
tie, kurie norėtų pabudavot 
Amerikos imperiją per san- 
darbininkavimą su Hitleriu, 
yra tokie jau Amerikos 
žmonių išdavikai, kaip ir 
tie, kurie, trokšdami vis 
daugiau aukso, eina į impe
riškas sąjungas su Church- 
illiu-Anglija.
- Mūsų kenčiantieji farme- 
riai ir 9 milionai bedarbių 
tai yra įrodymas, koks ber
gždžias dalykas buvo perei
tas karas. Tačiau ta pati 
šaika, kuri 1917 metais pa
skleidė moną, būk tai buvęs 
karas užbaigt visiem karam, 
apsaugot pasauliui demo
kratiją, ta pati šaika dabar 
vėl šūkauja tais pačiais me
lais.

Bet nei Vokietijos fašiz
mas nei Anglijos imperializ
mas negali atnešt teisingos 
taikos pavergtom tautom 
Europoj, Airijoj, Indijoj, 
Azijoj ir Afrikoj. Mūsų sie
kimas sau patiem ir pasau
lio tautom tai demokratinė 
žmonių taika.

Mes turime išlaikyt ir 
paplatint patys savo demo
kratiją. Mes turime kovot, 
kad išlaikyt ir pagerint am
erikiečių būklės laipsnį; ap
gint visas darbininkų tei
ses: organizuotis darbo 
žmonėm į unijas, kokias jie 
pasirenka; užtikrint pilną 
konstitucinę laisvę visoms 
tautinėms, politinėms ir re
liginėms mažumoms; panai
kinti anti-semitizmą; su
teikt negram pilną ir laisvą 
dalyvavimą ekonominiame, 
'politiniame, visuomeninia
me ir kultūriniame mūsų 
šalies gyvenime.

Sustabdyt karo reikmenų 
praleidimą Japonijai. Ne
siųst Amerikos karo laivy
no į Anglijos stovyklą Sin
gapore, Azijoj. Tikrai remt 
Chinijos žmonių kovą dėl 
nepriklausomybės ir demo
kratijos prieš imperializmą 
iš lauko pusės ir prieš žmo
nių jėgų skaldymą iš vi
daus.

Mūsų šalies užsieninė po
litika turėtų stengtis sulai
kyti platesnį karo skleidi- 

užpuolimus daro- mąsi, sumegsdama tikrai

3,400 Vokiečių Orlaivių Bombarduoja Graikiją ir Ju
goslaviją; Kalnai užmuštų Vokiečių, Sako Graikai

Berlin, bal. 7. — Vokiečiai nukirtę 49 priešų orlaivius, 
praneša:

Vokiečių armijos įsiveržė lų lėktuvus;
20 iki 25 mylių į Jugoslavi
ją ir Graikiją.

Ypač graikai smarkiai 
priešinasi. O Jugoslavijos 
serbai taipgi yra vieni iš 
narsiausių Europoje karei
vių, ir Hitleris “nenorėjęs 
kariauti su jais.”

Vokiečiai nuolatiniai žy
giuoja pirmyn, bet susidu
ria su viena iš smarkiausių

Sturmos upės klonyje, 
graikų fronte vokiečių bom- 
biniai orlaiviai sudaužė ir 
užėmė vieną kalnų tvirtu
ma.

Vokiečių orlaiviai keturis 
kartus bombardavo Jugosla
vijos sostinę Belgradą ir 
pavertė miestą “liepsnų jū
ra.” Zagrebe, sostinėje Ju
goslavijos provincijos Kroa
tijos, vokiečių lakūnai bom-;nai lavonų, 
bomis suardė geležinkelio 
stotį ir bėgius. Jie taipgi ar
dė daugelį Jugoslavijos or
laivių stovyklų, kareivines 
ir armijos sutelkimus.

Oro mūšiuose vokiečiai'

Athenai, bal. 7.—Graikai 
praneša:

Strumos upės 
graikai nušovė 5 
kiečių orlaivius, 
10 priešo tankų 
kiek vokiečių į
Graikai apleido vieną fortą, 
kurį vokiečiai sudaužė oro 
bombomis.

Desperatiškose kautynėse 
graikai tiek užmušė vokie
čių, kad iš ių susidarė “kal- 
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Vokiečių Įsiveržimas 
“Barbariškas”

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris Cordell 
Hull, su prez. Roosevelto 
užgyrimu, viešai pasmerkė 
Vokietijos karą prieš Jugos
laviją kaip “nepateisinamą, 
barbarišką įsiveržimą.”

“Amerikos žmonės kuo 
kuo giliausiai užjaučia tą 
šalį, kuri užpulta taip be
gėdiškai,” sako ministeris 
Hull, “ir mes atydžiai seka
me drąsią kovą Jugoslavi
jos žmonių ginančių savo 
namus ir tautinę savo lais
vę.”

“Amerikos valdžia dabar 
kuo greičiausiai siunčia vi
sokius karinius ir kitokius 
reikmenis Jugoslavijai.”

Jau išsiųsta Jugoslavijai 
kroviniai kanuolių ir kitų 
karo reikmenų iš Amerikos 

■laivyno ir armijos sandėlių.
Amerikos Raudonasis 

Kryžius siunčia miliono do
lerių vertės medikalių ir ki
tokių reikmenų Jugoslavi
jai.

Addis Ababa, Ethiopia.— 
Žada atskrist buvęs Ethib- 
pijos imperatorius H. Selas
sie į Addis Ababą, buvu
sią savo sostinę, kurią da
bar anglai atėmė iš italų.

Turkai Nesikišu į Vo 
kiečiu Karą su Grai

kais, Jugoslavais
Istanbul, Turkija. — Tur

kų valdininkai oficialiai pa
reiškė, kad jų šalis laikysis 
bepusiškai kas liečia vokie
čių karą su Graikija ir Ju
goslavija. Sako, turkai tik 
ginsis, jeigu patys bus už
pulti.

Vokietijos ambasadorius 
Franz von Papen atsilankė 
pas Turkijos užsienių reika
lų ministerį S. Saracoglu ir 
užtikrino, kad vokiečiai ne
užpuls Turkijos, jeigu ji lai
kysis bepusiškai, jei turkai 
nepadės graikam ir Jugos
lavam kariaut su vokiečiais.

TURKIJA PASIRUOŠUS 
APSIGINTI

Istanbul, Turkija. — 500 
iki 800 tūkstančių turkų ka
riuomenės sutelkta prie 
Turkijos rubežių su Graiki
ja ir Bulgarija.

Turkų spauda įspėja Bul
gariją nepadėt vokiečiam 
kariaut.

tai ne 1917 metai.
Darbininkai jau drąsiai 

atmuša 1 
mus ant jų būklės, ant jų | draugiškus ryšius su Sovie- 
teisės streikuoti, šimtai tų Sąjunga.
tūkstančių Amerikos darbi- (Rytoj bus išspausdinta 
ninku anglies, automobilių' veikimo programa ■ priimta 
ir plieno pramonėse atrėmė Amerikos Liaudies Suvažia- 
pasikėsinimus3 Roose velto, yimo.)

Mirė Jurgis Kaminskas 
šeštadienį, balandžio 5 d. 

mirė Jurgis Kaminskas, 
plačiai žinomas biznierius 
Newarke. Jo mirtis buvo 
staigi. Laidotuvės įvyks ba
landžio 9 d. Kūnas pašarvo
tas namuose, 152 Ferry St. 
Velionis paliko nuliūdime 
moterį, du sūnus ir brolį. 
Daugiau bus aprašyta kito
se laidose.

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia apleido savo sostinę 
Belgradą.
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Karo Liespna Plečiasi
Kaip ir buvo numatyta, imperialisti

nio karo liepsna išsiplėtė su pavasariu. 
Vokietijos ir Italijos fašistai užpuolė Ju
goslaviją ir Graikiją. Tas užpuolimas bu
vo suplanuotas ir per ilgą-laiką prireng
tas.

Jau nuo pereito rudens Balkanuose ėjo 
diplomatinė kova tarpe Vokietijos ir An
glijos. Vokietijos fašistai “ramiu” būdu, 
be karo, stengėsi pavergti vieną po kitai 
šalį. Dalinai jiems tas sekėsi. Pirmiau
siai jiems pasidavė Rumunijos kapitalis
tai ir bajorai, paversdami tą šalį Vokie
tijos fašistų karo baze. Hitleris savo žygį 
į Rumuniją pateisino tuo, kad ten veikė 
Anglijos agentai, kurie pradėjo deginti 
žibalo šaltinius, naikinti žibalą, kuris 
Vokietijos fašistams reikalingas. Į Ru
muniją buvo pasiųsta keli šimtai tūks
tančių vokiečių kareivių. Vengrija jau 
nuo pirmiau buvo užsinėrus Vokietijos 
fašistų kilpą ant savo kaklo.

Sekanti šalis buvo Bulgarija. Bulgari
joj liaudis troško pasilikti neutrališka, 
nesikišti į karą, simpatizavo suartinimui 
Bulgarijos politikos su Sovietų Sąjungos 
taikos politika. Bet Bulgarijos karalius 
Borisas ir jo valdžia padarė su Vokieti
jos ir Italijos fašistais bendrą sutartį ir 
tuojaus pasikvietė į Bulgariją Vokieti
jos armiją. Bulgarijos liaudis sutiko ją 
demonstracijomis ir vietomis net gink
luotais susirėmimais su policija. Kada 
Bulgarija pasidavė Vokietijos fašistams, 
tai jie priėjo prie Graikijos šiaurinės sie
nos ir pradėjo rengtis prie užpuolimo ant 
jos, kad pagelbėjus Mussoliniui.

Bet šalimai buvo neutrališka Jugosla
vija, kuri grūmojo Vokietijos armijai, 
puolančiai Graikiją, iš dešiniojo sparno. 
Tada prasidėjo Vokietijos, Italijos, An
glijos ir Wall Stryto deplomatiniai ma
nevrai. Galų gale Vokietija ir Italija lai
mėjo ir princas Povilas pasirašė su fa
šistinės “ašies” valstybėmis sutartį. Ju- 
golšavijai buvo padaryta keli nusileidi
mai, vienas iš jų, kad Italijos ir Vokieti
jos armijos pasižadėjo neįžengti į Jugos
laviją. Vokietijos fašistai išsiderėjo iš 
Jugoslavijos, kad ji perleis per savo te
ritoriją ginklus, karo reikmenis ir su
žeistus kareivius iš Graikijos fronto. Ju
goslavijoj sujudo liaudis prieš tokį val
džios pasielgimą, nes ji jaute, kad reak
cija daug daugiau sutvirtės ir anksčiau 
ar vėliau Jugoslavija bus įvelta karan. 
Liaudies nepasitenkinimu pasinaudojo 
jaunas “globojamas” karaliukas Petras

II, jo motina, jų artimi, jr Anglijos ša
lininkai. Jie padarė “revoliuciją”, seną 
valdžią nuvertė ir paskelbė, kad laikysis 
neutrališkai. Jugoslavija ginklavosi, kad 
ginti savo sienas. Jos.valdžia pasiuntė 
atstovus į Maskvą ir balandžio 5 dieną 
pasirašė su Sovietų Sąjunga penkių me
tų nekariavimo, nepuolimo sutartį. Pas
tarasis buvo geras žingsnis iš Jugoslavi
jos pusės ir jis mielai buvo sutiktas So
vietų Sąjungoj, kuri visada laikosi taikos 
politikos, kuri nori pagelbėti silpnoms 
valstybėms, jų nelaimėje. Bet tai buvo 
jau daug pavėluotas žingsnis. Vokietijos 
ir Italijos fašistai jau buvo prisirengę 
atakoms ant Jugoslavijos ir Graikijos.

Balandžio 6 dieną Hitleris išleido ma
nifestą ir įsakė savo armijoms pulti Ju
goslaviją ir Graikiją. Jis savo puolimą 
pateisino tuo, kad į Graikiją išlipus An
glijos armija. Jis sako, kad nekariauna 
prieš Graikijos ir Jugoslavijos žmones, 
bet prieš ten esamą Anglijos armiją ir 
Anglijai parsidavusias Graikijos ir Ju
goslavijos valdžias. Bet karas yra karas. 
Pirmoj vietoj liejasi kraujas ne Jugosla
vijos ir Graikijos valdonų, bet tų kraštų 
darbo žmonių—darbininkų ir valstiečių. 
Hitlerio ir Mussolinio karo orlaiviai jau 
naikina miestus ir sodžius, naikina civi
lius gyventojus!

Anglija ir Jungt. Valstijos pažadėjo 
tuojautinę pagalbą Graikijai ir Jugosla
vijai. Anglija giriasi, būk ji turi labai 
galingą armiją Graikijoj, kuri gelbės ne 
vien Graikijai, bet ir Jugoslavijai. Bet 
mums atrodo, kad Graikijos ir Jugosla
vijos padėtis yra katastrofiška.

Jugoslaviją iš visų pusių apsupa Vo
kietijos ir Italijos fašistai ir iš visų pu
sių prieš ją pradėjo oro ir sausžemio ata
kas. Vokietijos fašistai stumia prieš Ju
goslaviją karan ir sau paklusnias vals
tybes—Vengriją, Rumuniją ir Bulgariją. 
Jugoslavų armija jau traukiasi į kalnus, 
kad ten kiek atsispirti. Vienatinis kelias 
į Jugoslaviją buvo iš Graikijos per Bitol- 
ji ir Skoplje, bet tai siauras pietinis Jugo
slavijos galas, kurį puola vokiečių armija 
iš Bulgarijos ir italų iš Albanijos ir nėra 
abejonės, kad greitai nukirs. Orlaiviai 
jau degina tuos miestus ir bombarduoja 
geležinkelį. Tada Jugoslavija bus at
kirsta nuo Graikijos ir ją laukia liūdnas 
likimas.

Graikijos padėtis taip pat katastrofiš
ka, nes ant jos puola ne vien Italijos fa
šistai iš Albanijos, bet ir vokiečių armi
ja iš Bulgarijos. Mums atrodo, kad An
glija perdaug gyrėsi, perdaug šūkavo, 
kad ji ten turi galingas jėgas. Mums 
atrodo, kad Graikijos ir Jugoslavijos pa
dėtis labai panaši į pereitų metų Norve
gijos, Holandijos bei Belgijos padėtį.

Gaila Graikijos ir Jugoslavijos žmo
nių! Jie įvelti į karą. Visų jų kraujas 
liejasi už imperialistų reikalus. Prie to 
privedė jų netikusios pardavingos vald
žios. Visas Balkanų valstybes buvo gali
ma išgelbėti iš imperialistinio karo. Ka
ro išvakarėse ir karo pradžioj Sovietų 
Sąjunga siūlė sudaryti Balkanų ir Juo
dųjų Jūrų valstybių apsigynimo sąjun
gą. Į ją būtų įėjus Sovietų Sąjunga, Tur
kija, Bulgarija, Rumunija, Graikija ir 
Jugoslavija. Tai būtų buvusi galinga jė
ga. Niekas tada nebūtų išdrįsęs užpulti 
ant bent kurios Balkanų šalies, nes jos 
būtų savo užnugaryje turėję galingiau
sią pasaulyje valstybę—Sovietų Sąjungą. 
Bet prie tos sutarties neprileido Anglija 
ir Francija, turėdamos įtaką į Graikijos, 
Jugoslavijos, Turkijos ir Rumunijos val
džias. Kaip matome, visur Anglijos 
ir Francijos politika buvo netikus ir ža
linga. *

E AI S V S Antrad., Balandžio 8, 1941

AMERIKA ATMETĖ NAZIIJ 
-ITALŲ PROTESTUS “

Washington, bal. 4. — A- 
merikos valdžia griežtai at
metė Vokietijos ir Italijos 
protestus dėl to, kad šios 
šalies vyriausybė užgrobė 2 
Vokietijos ir 28 Italijos pre
kinius laivus. Kartu su pro
testais Vokietija ir Italija 
reikalavo paliuosuot 875-kis 
tų laivų jūrininkus ir oficie- 
rius. Amerika atmetė šį rei
kalavimą ir trauks juos 
teisman kaip savųjų laivų 
gadintojus.

Anglai žada apgint Italus 
nuo Ethiopų Keršto

anglų armijų komanda Af
rikoj davė žodį italų koman- 
dieriui kunigaikščiui Aos- 
tai, jog anglai apsaugos ita
lus nuo ethiopų keršto, jei
gu italų armija sudės gink
lus ir visiškai pasiduos ang
lam.

I ITALAI IŠVYTI IŠ ADO 
WOS ETHIOPIJOJ

London. — Anglijos radio 
neoficialiai praneša, kad

Anglai Pasitiki Apgint 
Suezo Kanalą

Suprantama, kad vokie
čiai ir italai pajūriu briau- 
sis linkui Egipto ir mėgins 
pasiekt begaliniai svarbų 
anglam Suezo kanalą. Bet 
anglų karo jėgos bus pri
ruoštos, kur reikės, sustab
dyt ir atmuš t vokiečius-ita- 
lus, kaip sako anglų koman
da.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša:

Anglų kariuomenė atėmė 
iš italų miestą Adowa, Šiau
rinėje Ethiopijoje.

Anglai, stumdami italus 
vis toliau atgal, pasiekė 
Awash upės skardžius, tik 
90 mylių į rytus nuo Addis 
Ababos, Ethiopijos sostinės.

Italai neužilgo būsią pri
versti a p 1 e i st Massawą, 
prieplaukos miestą Eritrė
joj, prie Raudonosios Jūros.

Vatikanas. — Sakoma, 
kad popiežius radio kalboj 
per Velykas atsišauks į ka
riaujančius kraštus taikytis.

Laiškas iš Lietuvos
Kadaise buvęs brookly- 

nietis, tūlą laiką “Laisvėje” 
(spaustuvėje) dirbęs V. A. 
Zapereckas rašo brookly- 
niškiui V. čepuliui laišką, 
kurį žemiau talpiname. Za
pereckas gyvena Domanto^ 
nių kaime, Alytaus apskri- 
tyj. Jis ten yra savininkas 
nedidelio žemės ūkio.

—“L.” Red.
DomantOnys, 

Sausio 18, 1941. 
Mielas Drauge:—

Jūsų laišką rašytą Rugp. 
9 d., 1940 m. ir siųstą oro 
paštu, gavau per 29 dienas. 
Už laišką ir žinias labai dė
kui. Ką kalbat apie iškar
pas, tai jų negavau. Smeto
nos cenzoriai suryjo.

Pirmiausia p e rsiprašau, 
kad taip ilgai neparašiau 
atsakymo. Kuomet gavau 
nuo jūsų laišką, tai dar tu
rėjau darbų laukuose, o an
tra jau reikėjo nertis ir gi
liai nertis į visuomeninį - 
valstybinį darbą. Visoje Do
mantoniu ir Lelionių apylin
kėje nebuvo nei vieno ko
munisto. Visi valstiečiai pri
pumpuoti fašistinio raugo. 
Juk virš dvidešimts metų 
diena dienon kalė žmonių 
galvosna apie smetoninės 
tvarkos klestėjimą ir Tary
bų Sąjungos blogybes. Visas 
buržuazinis aparatas buvo 
nukreiptas prieš Tarybų Są
jungą: mokykla, laikraščiai, 
bažnyčia ir visokios organi
zacijos. Gaujos šnipų slan
kiojo ir rinko žinias; jei 
bent kas dryso nors pusiau 
lūpų apginti Tarybų Sąjun
gą, buvo skundžiamas ir se
kamas ant kiekvieno žings
nio. Prie tokios priespaudos, 
prie tokio persekiojimo, su
prantama, negalėjo išsiauk
lėti valstiečiuose gera pa
žiūra į Tarybų Sąjungą. 
Nepaisant visų tų buržuazi
jos šmeižtų ir persekioji
mų, liaudis visą perversmą 
priėmė ramiai. Pradėjome 
organizuoti Kompartijos ir 
Komjaunimo kuopeles. Su
organizavau Domantonyse, 
Židonyse, Kalesnykuose ir 
Lelionyse. Žinoma, tie žmo
nės, kurie stojo į komparti
ją, 'dar yra silpni, visai ma
žai supranta apie bendrą 
politiką, dar mažiau, arba 
geriau sakant, visai nieko 
nežino apie komunizmą. 
Reikės 'daug dar darbo pa
dėti, kol jie pasiseks šiek 
tiek supažindinti su bendru 
gyvenimu.

Reikėjo sudaužyti visas 
kapitalistinis aparatas ir 
kurti socialistinis kapitaliz
mo griuvėsiuose. Reikėjo 
viską, nacionalizuoti: atimti 
iš dvarininkų ir buožių že
mes, iš fabrikantų fabrikus, 
iš prekybininkų krautuves 
ir urmo sandėlius; iš narnų 
savininkų namus ir visą tai 
naujai pertvarkyti. Sujudęs, 
visas kapitalistinis elemen
tas, griebėsi už sabotažo: iš 
fabrikų pinigus vogt, iš san
dėlių ir krautuvių prekes 
slėpti ir pūdyti, kainas kel
ti negirdėtomis kainomis, 
leisti visokias provokacijas 
ir melus. Tuojau rinkoje pri
trūko prekių. Žmonės pra
dėjo dar daugiau nerimauti. 
Vyriausybė buvo priversta 
kreiptis į Tarybų Sąjungą : 
prašyti javų. Tarybų Sąjun
ga jų ir davė, kiek tik rei-

Dvarininkija ir buržuazi
ja nesnaudžia. Ji kiekvieną 
momentą išnaudoja ir sklei
džia paniką liaudyje. Liau- 

' dis pati atjautė, kad litas 
neegzistuos ir turės jis pa
sišalinti. Visi puolės pirkti, 
kas ką pagavo. Kaip minė-

Ida dirbti. Kitiems metams 
užbriežta dideli planai, ku
rie reikės į gyvenimą įvyk
dyti. Jau per šiuos 6 mėne
sius yra stambių darbų pa
daryta. Viskas nacionali
zuota. Bažnyčia nuo valsty
bės atskirta, mokyklos nuo 
bažnyčios. Įvesta civile me
trikacija. Tai stambus smū
gis juodai armijai ir da- 
vatkynams. Atimtoji žemė 
nuo dvarininkų ir buožių 
atiduota 70 tūkstančių *be- 

. Visi 
bankai, fabrikai, . įmonės, 
krautuvės, namai, vaistinės, 
automobiliai — visk.as naci- 
jonalizuota. Reiškia, užkirs
tas kelias išnaudojimui 
žmogaus žmogum, panaikin
ta privatinė nuosavybė. Da
bar negalės vieni lėbauti, o 
kiti skursti. Mažažemiams 
panaikinta už žemę mokes
tis. Įvesta dovanai gydy
mas, dovanai mokslas; ap
draudimas senatvėje ir dau
gelis kitų patvarkymų.

Mūsų, Domantoniu Kom- 4-7 4-
partijos kuopelė taipgi ga
vo vieno advokato nusavin
toj žemėje sodybą ir namą, 
kur dabar pataisėme salę. 
Joje dabar laikome mitin
gus, lavinimos susirinkimus 
ir šokius. Sodyba labai gra
ži: aplinkui, eilėmis, apso
dinta eglėmis, viduryje so
das ir kalbamas namas. Tai 
centras komunistinio vysti- 
mosi Domantoniu apylinkė
je. Namą pavadinome Liau
dies namu. Dabar čia ateina 
laikraščių ir įsteigsim kny- 
gyną-skaityklą.

Kaip klausi apie mano 
asmenišką gyvenimą, tai 
galiu pasakyti, kad nieko 
nepersimainė. Tik tiek, kad 
dabar esu pasinėręs visuo
meniniame darbe. Ypatin
gai per du pastaruosius 
mėnesius, kuomet buvo pa
skelbti rinkimai į aukščiau- 

, siąją Tarybų Tautybių Ta- 
, rybą. Buvau paskirtas Do

mantoniu Apylinkės Rinki
minės komisijos pirmininku. 
Tos pačios apylinkės vykdo
mojo Komiteto pirmininku 
ir Agitacijos ir propagan
dos pirmininku. Reikėjo 
daug mitingų pravesti ir 
kalbėti ir visas rinkiminis 

, techniškas darbas sutvar
kyti ir rinkimai pravesti.

Rinkimai praėjo 12 d. 
sausio, 1941 metais. Ir rei
kia pasakyti, praėjo pilnu 90 
nuošimčiu. Kaip Lietuva 
stovi, šioję apylinkėje tokis 
gausus balsuotojų skaičius 
niekad nedalyvavo rinki
muose, kaip šiuose.

Dabar rinkiminė kampa
nija atpuolė. Biskutį gavau 
pasilsėti. Pirma prisieidavo 
vieną kartą į dieną paval
gyti ir atsigulti 2—3 vai. 

tik liaudyje palaikyti neri- nakčia. Namie daug kas nu- 
mą, nepasitikėjimą ryt die- šlyjo, nes nieko neturiu iš 
nai. Reikėjo daug mitingų vyrų, kaip tik tėvą 84 metų, 
pravesti ir kalbų pasakyti, kuris mažai ką padaro.

jau, prekių ir taip jau buvo 
pritrūkę del slėpimo, o dar 
nenormalus p i r lŲm a s, 
dar paaštrino krizę su pre
kėmis. Visi norėjoj kad tik 
greičiau litus išleisti ir pir
ko, neatsižvelgdami į kainų 
aukštumą ir į kokybę. Kuo
met paleido apyvarton rub
lius ir červoncus, buržuazi
ja ir leido provokaciją, kad'žemiu ir mažažemių.
litai tuojaus neis; žmonės 
baisiai buvo panikai pasida
vę ir dar smarkiau pradėjo 
viską pirkti. Prie krautuvių 
stovėjo nuo ankstyvo ryto 
iki vėlam vakarui didžiau
sios eilės pirkėjų, bet prekių 
nebuvo. Rubliams išėjus į 
apyvartą už valstiečių pro
duktus pradėjo mokėti rub
liais. Darbininkams ir tar
nautojams taip pat rubliais. 
Liaudis pradėjo atsigauti: 
vežti javus ir gyvulius par
duoti, nes gaudavo rubliais. 
Vyriausybė ėmėsi griežtų 
priemonių prieš spekulian
tus ir prekių šlepėjus. Ap
leistus ir stovėjusius fabri
kus paleido darban ir dar 
'išplėtė juos, daugiau darbi
ninkų gavo darbo, daugiau 
prekių pagamino, daugiau 
jų ir krautuvėse atsirado. 
Ko trūko Lietuvoje, pradė
jo atgabent iš Tarybų Są
jungos. * Litai nežuvo, bet 
eina1 dar ir dabar apyvartoj 
greta rublio. Ir eis kol visi 
suplauks į banką.

Dabar viskas normuojasi. 
Krautuvės visko pilnos. Ei
lių prie krautuvių nėra. Kas 
ko nori, visko gauna. Kai
nos, tiesa, daug aukštesnės, 
negu pirma buvo. Bet kartu 
daug didesni ir darbininkų 
uždarbiai. Valstiečių pro
duktai irgi bent keturius 
kartus pakilo. Štai duodu 
pavyzdį. Prie smetoninio re
žimo bekonas pirmos rūšies 
buvo 65 litai. Dabar tokios 
pat rūšies bekonas 250 rub
lių. Sviestas pirma buvo 1 
litas iki 2 litų 80 centų. Da
bar 7 rubliai iki 8 rublių ki
logramas. Gyvuliai buvo 
nuo 12 iki 18 litų vienas 
centneris gyvo svorio. Da
bar nuo 95 iki 120 rublių. 
Reiškia, pramonės prekės 
veik viršija ūkiškas prekes. 
Kitos prekės dar pigesnės, 
negu pirma buvo. Degtukai, 
žibalas, druska, geležis at
pigo.

Visi tie pergyventi per
versmai reikėjo išaiškinti, 
reikėjo duoti atsakymai į 
buržuazijos ir dvarininkijos 
paskleistas provokacijas. O 
jų eina viena paskui kitos. 
Buržuazija griebias visokių 
priemonių, kad ir šlykščiau
sių, kad ir kvailiausių, kad

kad atrėmus buržuazijos ir 
dvarininkijos melai ir pro
vokacijos. O atremti ėjo į 1 
pagalbą vyriausybė ir Kom
partijos darbai. Kaip minė
jau, jie skleidė, kad daugiau 
prekių nebus, kad litas pra
puls, kad nuo valstiečių ja
vus, gyvulius, kiaules ir kit
ką atimdinės. Bet viskas 
stojo atbulai. Reiškia, pats 
gyvenimas davė per jų iš
lepintus snukius. To viso ne
įvyko. Prekių yra užtekti
nai, duonos yra, mėsos yra, 
sviesto yra.

Mes dabar gyvename la
bai reikšmingą ‘ gyvenimo 
momentą. Socialinis per
tvarkymas eina visa plotme. 
Viename laiške sunku vis
kas išdėstyti. , Visi Tarybų 
Sąjungos pritarė jai įsinėrę; 
į darbą iki ausų, Daug vy
riausybės ir partijos nu
dirbtą, bet dar daugiau rei-

PO SORKIŲ
Po įvykusių Waterbury 

Bagočiaus sorkių, Lietuvių 
Piliečių N e p r igulmingam 
Kliube, 48 Green St., prie 
keturkampio stalo sekė se
kamo turinio pasikalbėji
mas sorkių rengėjų ir lošė
ju-

J. T. (susijaudinusiai į F. 
B): Aš jums sakau, p. B., 
tikrą tiesą. Mūsų triūso tiek 
padėta dėl šio parengimo, 
kol įvykdėm. Buvo manyta 
pasikolektuoti kiek dolerių, 
bet viskas velniop nuėjo. 
Nebus ir lėšų iš ko padeng
ti/

F. B.: Negalit kaltinti ma
ne, kad jums taip prastai iš
ėjo su kolekta. Aš savo ro- į 
lę atlikau, kaip profesiona- (
liškas klaunas. X

ž
T. M.: Mes jums, p. B., e- k

sam labai dėkingi. Jūs savo 
rolę atlošėt labai pagirtinai. 
Bet jau su doleriais, tai blo
gai išėjo.

Ž. (atsikreipdamas į sė- 
. dinčius prie keturkampio 
stalo): Kaip aš prie durų 

. sėdėjau, visų užpakaly, man 
atrodė, prastas buvo įspūdis 
padarytas, kad p. B. pradė
jo į lietuvius angliškai spy- 
čių rėžti. Girdėjau kalbant 
žmones, kad B. užmiršo lie
tuviškai kalbėti. Į lietuvius 
ir Lietuvos klausimu angliš
kai kalba.

Baigdamas rašyti, noriu 
draugo paklausti, kaip jum 
ten sekasi? Ar drūtas? Ar 
darbą turi? Ir kaip politika 
lietuvių tarpe? Apie abelną 
Amerikos politiką dabar ge
rai žinome iš laikraščių ir 
radijo.

Jūsų senas draugas,
V. A. Zaperockas.

“ŽAIBIŠKAS” ANGLŲ
ORLAIVIS

London. — Nauji lengvie
ji Anglijos orlaiviai “Spit
fire” rūšies galį skirst 500 
mylių per valandą tik ke
lių desėtkų pėdų aukštyje, 
apšaudydami kulkas vai- 
džiais vokiečius, kaip prane
ša anglai.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

dėjau sėdėdamas ant pa
grindų. Žmonės nerymavo. / 
Pradėjau baimintis, kad ne
išeitų publika iš svetainės. 
Sakau, paliks rengėjus ir 
kalbėtojus vienui vienus. 
Buvau jau besirengęs p. B. 
prašyti sustot kalbėjus ang
liškai.

F. B.: Na kad nukalbę jot. 
Jūs patys gerai suprantat. 
Turėjot du anglus kalbėto
jus. Jei aš nebūčiau anglų 
kalboj kalbėjęs, tai tiedu 
vargšai amerikonai visai 
būtų nežinoję ir ką kalbėti 
apie tą mūsų mažiukę Lie
tuvą. O kaip aš nupiešiau 
smetoninę tvarką ir dabar
tinę tvarką, tai jiems bu
vo progos ir laiko suprasti* 
geriau tuos dalykus, apie 
kuriuos mes norėjome kal
bėti šiandien.

J. R.: Bet tie nenaudėliai 
amerikonai nieko neprisimi
nė apie Lietuvą. Teisybę 
Kleofas rašė “Tėvynėj” apie 
keturių steitų inžinierius - 
revizorius, kurie dar ir 
šiandien tebevarto SLA 
centro knygas, nes pas juos 
nėra širdies lietuvių tautiš
kumą suprasti. Veikiausia 
tas jų darbas neišeis SLA 
naudai.

F. B. (piktai): Mes šian
dien kalbam, kas čia atsiti
ko, o jūs nuėjot velniai ži- > 
no kur. Tas yra mano ži
nioj. Jūs nekvaršinkit gal
vos apie tai. Aš šiandien 
kalbėdamas pasakiau, jog aš 
išbuvau New Yorke dešimts 
dienų, nors ir neaiškinau 
kodėl ir kam. Nėra reikalo 
SLA nariams žinoti.

T. M.: Ponas B., ar jūs 
girdėjote, kaip ponas T. per
statė mane kalbėti? Visus 
Waterburio komunistus ir 
dabartinės Lietuvos pritarė
jus išvadinau penktakojais 
ir bailiais. Pasakiau, kad jie 
uždarė vi^us iždus, nes pa-

(Tąsa ant 5 puslapio)
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No Laughter at Henry Ford's
_____________ H------ ------------ ------------------------------------

There’s a Reason Why a Man 
Can’t Laugh on the Line

Aido Chorus
Notos

AND 
HEALTH

It’s a crime 
working for 

for such 
dismissal, and the quit 

employment 
for fooling

ETROIT, MICH: 
to laugh when 

Henry Ford. Punishment 
“crimes” 
slip given you at the 
office says “laid off, 
around.”

“Guilty" and fired 
laughing while working on the 
duction line, was Johnny Gallo, 
27, sole support of his wife

I plug in this neat little job was 
Gallo, who did the work.Johnny

But 
Eord’s.

recently

The Danger Signal
it’s a crime to laugh at 
Because Ford knows that’s 

a danger signal to the continuation
of the open shop in the River 
Rouge. It’s only in union shops 
that the workers laugh at the ma
chines. When their production is 
gotten out, safe in the security of 
their union they go to the toilets 
and smoke. Their laughter is 
laughter of free men, free men just 
like the Ford workers are on 
way to becoming. A laughter full 
of life, apd Ford’s storm troopers, 
the Service Department, move in now 
and fire men who dare fo laug at 
the River Rauge.

Listen to the testimony of a Ford 
Serviceman on laughing while you 
work at Ford’s: “Balio was ‘fool
ing around,’ he was standing around 
talking and laughing with the other 
fellows; also the other fellow^ were 
laughing but ‘not so much as Gallo 
was.’ I did not hear the nature of 
the ‘talking’ but I knew that it was 
‘unusual’ by the ‘expression on their 
faces’ and the line stopped for half 
a minute.”

The Serviceman emphasized the 
last seven words of his testimony.

mi- 
was 
was
can 
the

the

the

arc
new

Sunday morning rehearsals 
being held so that our songs, 
and not so new, will be polished 
off for our concert, on Sunday Ap
ril 20th, 1941.

Some of our members must have 
found it very difficult getting up 
Sunday and then the weather seem
ed to be against us too. But all in 
all we had a very successful rehear
sal even if the mmebers came in 
late. Morning rehearsals seem to 
find us ‘in voice” as teacher was 
quite pleased with our singing.

Tickets for the concert may now 
be secured from all Chorus members 
and it is my suggestion that you 
get them now while there is a bet
ter selection to choose from. Selling 
at 75c for reserved and 50c for un
reserved.

The program will consist of Mor- 
decai Bauman, noted soloist, Aidbal- 
siai under the leadership of Bunni 
Salinaitč, Aldona Klimaitė, soprano, 
and the Aido Chorus under the lea
dership of Aldona Žilinskaite.

More information on our April 
20th Concert Friday, till then, se
cure your ticket now.

Committee.

BUILDERS BALL 
FOR TEAM A 
GREAT SUCCESS

Greetings!

Brooklyn, N. Y. — The BuiLDerS 
Bowling Ball, held in the crowded' įj^z

for 
pro
age 
and

child. But not only does “the great
humanitarian" Ford dismiss work
ers for laughing on his production 
linos, but when they go to get un- 
employment compensation, Ford at
torneys- are willing to spend hours 
before compensation referees proving 
that “workers actually laugh” when 
working on Ford's production lines. 
Therefore they are “fooling around” 
and should not be paid compensa
tion benefits.

These days at the UAW-CIO Ford 
Organizing headquarters a victory is 
being celebrated, accompanied by a 
great symphony of laughter coming 
from the deep husky throats of the 
Ford workers. They come up and 
shake Johnny Gallo’s hand. Johnny 
made the papers recently, when the 
Michigan Unemployment Compensa
tion Referee Rubinoff, handed down 
a decision okaying the payment of
unemployment compensation to Gal- “The lino stopped for half a 
lo. What tickles the Ford workers nute.” That, With the laughter, 
is the thought of the Ford attor
neys’ faces, flanked by the service fired for. 
department, when they heard the 
text of lhe Referee’s decision.

It states: “the claimant John Gal
lo. was charged by the Ford 
tor company with 'fooling around’ 
and not having his mind on his 
work. The claimant, John Gallo, 
might have had — what appears to 
be—lethargic and listless moments, 
when he was not up to par; one 
could hardly expect, however, a 
worker to concentrate on the repe- 
titous and monotonous task of 
screwing on nuts on steering gears 
with the devouring energy and con
suming fire of a Michelangelo or a 
Cellini on a work of art.” The Ford
workers roar, they laugh, they slap 
their sides and then they, show you 
as they say. “another choice morsel” 
from the Referee’s report.

It says: “the claimant John Gal
lo is not guilty of ‘misconduct’, 
even if it were ‘established’ that on 
one occasion he enlivened his solemn 
and unremitting task on the assem
bly line with gusts of amiability or 
laughter.” Therefore the 
concluded Gallo shall be paid 
unemployment compensation.

If the writer is permited 
to quote Ford workers, here 
their comments:

“You want to know” said 
“why Johnny felt amiable? Well, 
it’s because the whole line is union
ized, and the gusts of laughter that 
that bird the attorney talked about 
was just us guys feeling good that 
we got all the boys in the union. 
Ain’t that' something to feel good 
about?” he concluded. The spark-

Mo-

Referee 
the

here
are

one,

Food Situation
Becomes Critical

pa-

the “crime” that Johnny Gallo 
In union shops men 

laugh and talk and sometimes 
line does stop, but that is a union 
shop, not Ford’s. One tall young 
workei’ in the circles that we were 
discussing the Gallo case in, said 
there is one point that he did not 
want 
real 
is a fascist. This is just another 
awakening for those who still think 
he is “the great humanitarian.’ This 
case of Johnny’s should be publicized 
from coast to coast as a lesson to 
people not to buy the cars of an 
outfit' that stops men from laughing 
and speaking.”

But something about these young 
Ford workers’ leader, the man who 
laughed at Ford’s, Johnny 
Many people in Dearborn 
Johhny Gallo. He is the idol 
Dearborn baseball sandlots, 
have been coached by the hundreds 
by this real youth leader; baseball 
teams coached by Gallo have won 
state championships.

Widely known is the basketball 
team, the “Gallo girls”. Johnny him
self is the Michigan state amateur 
welterweight champion (1937). He 
is the son of a miner. His dad is 
active in the miners union in West 
Virginia where Johnny was born.

Johnny Gallo worked on the Ford 
assembly line for five years. That 
is the same assembly line 
known to the Ford workers 
“slaughterhouse line”. That 
line where mostly strong 
workers are employed. That is the 
line that one gets the twitches 
from. Twitches can be seen by 
watching a Ford worker sleeping in 
bed and seeing the horrifying spec
tacle of a man actually sleeping and 
his hands going through the mo-1

to omit. “America, the
America, knows that Ford

Saying
I want to be a Dollar a 

Year man.
Before anybody starts of

fering* me a job at $2.00 a 
• year, I want to explain a lit
tle.

I’ve been hearing a lot 
about this Dollar-a-Year men 
and how they’re helping out 
the government in this time of 

(stress and strain. Seems like 
they’re willing to let every- 

Gallo. | thing go to hang as long as
know 

of the 
Youth

that is 
as the 
is the 
young

nuts on stearingtions of screwing 
gear.

Today all those 
getting unionized, 
lines one can see 
ers pasted on the bodies as they roll 
past. These stickers 
Workers, a union on 
control the speed. Join

And one of the men 
tributed much to the 
the assembly lines is Johnny Gallo, 
who today is a member of the UAW- 
CIO Ford Organizing Staff and who, 
with thousands of Ford workers, 
will have the greatest laugh, the 
laughter that comes from free men, 
union men, when Ford signs his first j 
union contract with the United Au-, 
tomobile Workers Union affiliated 
with the CIO. I

long lines are 
Today on those 
UAW-CIO stick-

say, “Ford 
this line will 
the union.” 
who has con
unionizing of

Switz. — The Belgian people are to
day suffering not only from disast
rously high prices and food shortage 
but are even paying the further toll 
of official corruption and swindles.

A recent issue of the “Bruesseler 
Zeitung” reaching • here, writes as 
follows on this situation:

“For weeks and months the
pers of this country have been full 
of reports about the scandalous 
price increases, swindles and cases 
of corruption. Things are getting 
worse and worse from day to day.

“The people cannot get any pota
toes. bread, meat or buteer through 
regular trade any more, while at 
the same time swindlers and profi
teers are filling their purses. In 
spite of all laws, decrees, distribu
tion plans, price-fixing, and fines, 
the ‘black trade” sweeps * every
thing before it.

“Prices are increasing continuous
ly. Take coffee, for example. If yes
terday it cost 125 francs, secret or
ders will be taken from anyone for 
200 francs for tomorrow. If butter 
was sold on Sunday at 85 francs, by 
Wednesday it will certainly be 100 
francs.

“The butchers have closed their 
stores for a few days and printed 
posters appealing to the people to 
refrain from purchasing meat and to 
be patient. The butchers declare 
very frankly that they cannot pos
sibly buy any meat in the regular 
way. Last Monday not even a piece 
of bread could be gotten in all of 
Brussels. Remarkably enough it 
seemed that all the bakeries had 
“run out” of flour at the same time. 
Since then, however, it has been dis- vity, to displace skilled occupations, 
closed that officials were involved in 
a bread swindle. Police officers, 
furthermore, are getting potatoes 
by the carload from the country. 
Functionaries of the food supply de
partment have embezzled tens of 
thousands of food stamps. Functio
naries of the gasoline central bureau 
can be bribed and are willing to;
falsify ' gasoline tickets. '

“The whole situation here is one 
big scandal.”

People Pay 
--Thru the Nose!

WASHINGTON. — In scholary 
groups and our present economy 
charts, and in the language of 
scientific research, the Temporaty 
National Economic Committee re
ported to the nation this week that 
technological advances under our 
economic society breed concentra
tion of economic power for a few 
and unemployment for millions.

The TNEC, or Monopoly Commit
tee as it is frequently called, said 
in a report on technology that it 
found no factors in the existing 
economic set-up to reverse this 
trend and make new machines and 
methods socially useful.

"It seems apparent,” the TNEC 
report said, “that technology will 
continue to increase labor product!-

and to reduce unit labor costs. In 
the absence of an effective offset
ting force, economic and social dis-, 
tress may be expected to accumu
late.” * * *

Already Acquainted

MANAGER of French restaurant 
(to diner)—Monsieur, wc arc 

famed for our snails.
Diner—Yes; I’ve been served by 

one already.

they can do their bit for ye 
olde England and the Thir
teen Colonies.

Take this fellow Mr. Wil
liam Kundsen. There’s the 
kind of a Dollar a Year man 
I want to be.

As head director general 
of the OPM defense board, 
Mr. Knudsen takes care of all 
defense contracts.

Mr. Knudsen, by the way, 
is also a stockholder in Ge
neral Motors. I hear he owns 
about 9,000 shares of stock 
which come up to somewhere 
around $400,000 on the stock 
exchange.

General Motors, by the way, 
gets “defense contracts”

MANY L1THS 
AT AMERICAN 
PEOPLE’S MEET

Greetings to Laisve on its 30-year 
anniversary! May it go on for ano
ther thirty years!

A lot of its writers have come 
and gone, but the newspaper Laisvė 
itself is still with us. I’d like to 
bring back such writers as “Gone 
With the Wind”, “One of Us”, “Beez 

“Amigo Mio”, “Retlaw Chin
well”, and a few others.

Remember how we used to pick 
up the Youth Section on Tuesday 
or Friday and look for the latest 
gossip? In those days Worcester, 
Gardner, Norwood, Montello, Law- 

| rence, Stoughton, Bridgewater and 
So. Boston used to have some fair 
writers. What’s happened to them? 
We all can guess. Some married. 

J Some got tired of writing. Others 
became active in other fields, like 
the L.D.S., but they shouldn’t for
get our paper on its 30th anniver
sary.

I also wish to send my greetings 
in. poetic form. I hope you like it;
Greetings to Laisve 
On its 30th Anniversary,

WAR I, epidemics 
the army camps.

due Io disease.

hall at 419 Lorimer Street, proved 
to be a howling success despite the 
wind and rain that almost drowned 
the city Saturday night.

The program was graced by the 
appearance of Stanley Kuzmickas, 
popular baritone from Shenandoah, 
Pa. who was later joined in his 
songs by Peter Grabauskas of Broo
klyn.

Joe Szablow, on behalf ..of ..the 
Newark LoDeStars softball team, 
was presented with the Metro Soft- 
ball Trophy, a handsome little sta
tue to commemorate Newark’s win
ning of the Metro Softball 
in 1940.

Anne Griggs (No. 243) 
lucky girl of the evening 
week she will have delivered to her 
a Sears Roebuck portable radio, the I’ve done very little for it, 
gift of the B’klyn Builders. I

The program (short and sweet as 1 
the saying goes) was climaxed by I 
the personal appearance of the ‘ 
B’klyn Builders Bowling Team, in 
whose honor the Ball was held. The 
boys got up and did a number of 
songs for which Georgie Kaye, Bob 
Bastys, Al Pur venas, Tony Navi
kas, Johnny Blass and Al Dobinis 
received a big hand. ..After ..their I 
number the girls from Brooklyn and , 
Great Neck, with a few other ci-; 
ties tossed in, got up and did a I 
snake dance wishing the team good 
luck in Cleveland during the LDS 
National Bowling Tourney.
....Dancing went on to the wee hours 
of the morning till every-body left, 
satisfied and happy. The Builders 
LDS branch thanks all those who 
came for their great help in making 
the affair a success and gives its 
special thanks to the boys of the 
Bowling Team, Aldona Barnot, Emi
ly Klimas, Mary Sineus, Ann Wag- 
nis, Helen Kaunuk and all 
others who helped with tickets, food, 
decorations, program, publicity, hat 
check and everything.

Thanx! One and all!

BROOKLYN, N. Y. — Great num
bers of Lithuanian-Americans from 
all parts of the country attended 
the sessions of the American 
People’s Meeting Saturday and Sun
day in New York.

Among the young
who were delegates to this 
peace meeting one could find 
Solomon, Frank Burnetsky, 
Lane, Pauline and Connie 
Chicago, Illinois. Binghamton, 
was present in the person of
Žukas. Joe Szablow represented 
Newark, N. J. Olga Lukauskas came 
from Great Neck. Little Brooklyn 
itself was represented by Vito Ži
linskas and Aldona Barnot.

CAMPAIGN 
AGAINST WARS

Lithuanians 
great 

Frank 
Helen 
from 

N. Y. 
Helen

Tourney

was the 
for this

the

which help it pay big divi
dends.

Mr. Kundsen, who supervi-! 
ses defense contracts,, collect-' 
ed $33,000 in dividends last 
year and $7,000 
(so far) on stock 
own in G. M.

I suppose it’s all
and up. I don’t know much 
about those things. But if 
being a Dollar-a-Year has 
anything to do with that $33,- 
000 a year, I’d like to be one 
myself.

this year, 
which he.

on the up

Information on the L.D.S
Natl Bowling Tourney

WHERE: The LDS Bowling 
Tournament will take place at Mer
cury Recreation Bowling Alleys at 
Hough Ave. and E. 79th St., Cle
veland, Ohio, beginning Saturday 
Nite at 7:00 p. m. continuing to 1:00 
the same nite, and starting again 
Sunday morning at 11:00 until fin
ish. The bowling alley has two en
trances, one on E. 79th St* and the 
other on Hough Ave., in both cases 
neon signs show you where to go.

To thoes familiar with Cleevland, 
Hough Ave. is the first big cross 
street north of Euclid Ave. From 
the center of the city, Public Square, 
the Hough Ave. bus will take you 
right there: If coming from the LDS 
Clubhouse, located on 79th near St. 
Clair Ave., an E. 79th St. bus will 
drop you off there, too. However, if 
by automobile, you cannot go direct
ly down 79th St., so you had better) "That isn’t a blue suit, 
get instructions first. In the event just cold.” 
you cannot find the place, just tel-1 
ephone the Mercury Bowling Alleys 
ENdicott 1130 and ask for someone
from the LDS Tournament Commit- pig’s tail? 
tee. The Clevelanders will do every-! a ham. 
thing possible so that no one will 
have to find their own way.

Headquarters for Visitors
Headquarters for the tournament 

will' be the LDS Club, 930 E. 79th, 
St., just off St. Clair Ave. We sug- ‘ 
gest that all visitors go there first. 
and thus avoid all kinds of confu
sion, find out where you would like

themselves, however, in order to 
in you must press the buzzer at 
side of the door.

get 
the

For those who come in by train 
or bus, and would like to have some
one meet them, please send a tele
gram in advance, notifying time and 
station and the Clevelanders will be , 
glad to help you out. Address tele
grams to: LeaDerS Club, 980 E.1 
79th St., Cleveland, • Ohio.

Winters Suit
A man appeared at the 

nudist colony, rang the 
waited.

From inside: “What 
want?” f

“I want to join.”
“You can’t join with 

suit on.”

WHEN

But it’s done a lot for mo.
We get tired of writing 
Or reading what we see, 
But still, to Laisve, Greetings 
On its 30th Anniversary.
We may know a lot or a little, 
Of things that used to be, 
But we can’t forget Laisve’s 
30th Anniversary.

—J. Kižys.

KEEP
U.S. 1

OUT OF 
WAR/

gate of a
bell and

do you

that blue

sir. I am
* * >h
Precisely

is a carving knife like a 
When it is flourished over

* >K

Arrest

to go, etc. and be assured of get- iaxjng ’ a muscle, 
ting there. There will be food and1 \
refreshments t^ere all Saturday 
Nite, and members of the LeaDerS 
all throughout Saturday and 
day morning will wait for the 
and late arrivals who cannot 
otherwise.

The Club itself is a few 
from St. Clair Ave. has a 
storp window front with “
L. W.” painted on the windows, and 
information in the window displays

Sun- 
early 
avoid

doors 
plain 

A. of

The ---------
“Now, Pat,” said the magistrate 

sympathetically to an old offender, 
“what brought you here again?”

“Two policemen, sorr,” was 
laconic reply.

“Drunk, I suppose?” queried 
magistrate.

“Yes, sorr,

the

the

said Pat} without re- 
av them.”

villian; mil- 
sanctify the

* *

"both* *
One murder makes a 

lions a hero; numbers 
crime.—Por teus.*

Public Enemy No. 1
A writer states that castor 

was rediscovered after being lost 
3,000 years. The finder, we presume,
does not wish his name to be jhade 
public.

oil 
for

War means more than bullets and 
bombs. War also brings human des
truction resulting from starvation 
and disease. History is being enac
ted, or renacted before our eyes. 
We bad a conscript army in 1917— 

IN WORLD 
swept through 
There were: 

58,000 deaths
50,000 deaths due to battle.
Most of the 58,000 died without 

leaving American soil.
“Twenty-two years ago in the 

world - wide influenza pandemic 
there were more than 200,000,000 
cases. Upward of 10,000,000 deaths 
occured in less than twelve months. 
In the United States ..alone ..there 
more than 20,000,000 cases and 
about 450,000 deaths in less than six 
months.” (Journ. Am. Med. Assn., 
Nov. 26, 1940, p. 1505.)

Typhoid fever, cholera, malaria 
and dysentry ravaged Europe. In 
Russia alone there were 25,000,000 
cases of typhus, 
deaths.

I From 1913-1918, tuberculosis 
in France 10%, in 
mark 20%, in Spain 33%, in 
44%, in Germany and Austria 
ckaded countries) 61% and 
respectively.

IN THE CONSCRIPT CAMPS

with 3,000,000

England in
rose 

Den- 
Italy 
(blo- 
67%

CONGRESSIONAL RECORDS, Se
nate, Jan. 24th, 1918. Senator Cham
berlain, Oregon, pointed out a severe 
woolen coat shortage ranging from 
39 to 75% existed throught the ar
my camps of the country and 
ther:

fur-

con- 
the

“For Whom the Bull Throws”
or

“The Love Life of a Fish”
Being- an account of one Robert Jordanway.
In to way to be construed as resembling any 

person living or dead or any character is Er 
nest Heminway’s book “For Whom The Bell 
Tolls.” Any similarity is purley coincidental. 
As in “For Whom the Bell Tolls,” all charac
ters are fictitious and any resemblance is just 

a coincidence.

He was able to 
potato sack than 
with Abercrombie

to do it. He had

As ho crossed 7th Avenue with i 
Martha in his Abercrombie and 
Fitch sleeping bag, Robert Jordan
way felt strangely ill at case. He 
always felt that way just before 
he crossed against a red light.

Straightening his tie in a cigar 
store window, he reflected on how 
his grandfather would have felt in 
the same situation. Good old Gramps, 
he sure was a hell raiser in the old 
handicraft days, 
do more with a 
Jordanway could 
& Fitch’s best.

He didn’t have
done so many other things to prove 
his loyalty. Still it had been, put to 
him in such a way that the Sun 
Valley crowd would have felt down 
if he didn’t go through with it. And 
it wasn’t a particularly tough as
signment, he told himself. When it 
was finished, he could go back and 
they would say, "Son of an Ernesto 
—and he went all the way to 53rd 
St. to do it, too.”

He twisted to avoid two panhand
lers and almost fell. “I Ernesto in 
the milk,” he exploded; he had al
most forgotten that Martha was in 
the sleeping bag with him. They 
were rather conspicuous hobbling 
along but nobody on 53rd St. paid 
much attention to them figuring 
they were being initiated into a fra
ternity.

The “El Toro” club loomed large 
in front of them. “Shall we try 
here, rabbit?” Robert whispered 
to her ear.

“Si, ingles,” she answered.
They descended the steps and 

tered a smokefilled room decked 
like a grotto. In one corner of 
room was a spitoon-shaped bar

in 
in-

Now it was coming for sure. Now 
he must bring it to a head quickly, 

what?” Jordanway’s voice was 
taut. The two words carried a 
world of meaning and implication. 

The other man was visibly taken 
aback. I’ve won, Robert told him
self. I’ve won, but he is treache
rous, he bears watching.
'The little group regarding this 

tense little drama relaxed. A fat 
woman, the wife of the questioner, 
called, "Enough, Paul.” And to Rob
ert and Martha, “Won’t you join 
us?”

“So

“Are you hungry, rabbit ?”
“Si, ingles.”
They sat down, with difficulty. 

Now to get to the business in hand, 
quickly. He told them of Elsie Pox
ton’s Bundles, for Britain’ party. 
How someone had suggested a sca
venger hunt. How his assignment 
was to find a genuine red herring. 
And how 
he had to 
A. & F. 
searched.

to make it more <3iffifult, 
bundle with Martha in 

sleeping bag while
the 
he

fatThey were enthralled. The 
woman, whose friends called her, 
“Pillow”,' said “I have heard Kretch- 
ma gypsies tell of this red herring 
you speak of. It has the smell of 
death. You must take six copies of 
the Journal American, wrap well in- 

j side one issue of the N. Y. Post, 
season with Benjamin Stolberg and 
Jan Valtin and you will approximate 
it.”

“Interesting, isn’t it, rabbit?” 
Jordanway confided.

“Si, ingles,” she replied.
Paul was sitting by himself, mut

tering. Suddenly he jumped up.
What is he up to now, Jordanway 

asked himself.
With a quick motion, Paul yanked 

the zipper down on the sleeping 
bag. A terrific stench arose and 
permeated the room. The British

I en- 
I out 

the 
over 

which hung a one-eyed bull’s head.
They sidled up to the bar. “Bran

dy stinger, rabbit?” he .asked.
“Si, ingles.”
The room was filled with British 

accents. In a booth on the right an 
exPrime Minister was polishing his' accents were stilled, the actor ceas- 
knife while the woman he was with; ed bending his agent’s ear, and the 
annihilated the enemy with one bri
lliant sentence after another. Next 
to them a movie actor was arguing 
with his agent over whether or not 
he was as good as Mickey Rooney. 
Near the desktop dancing space a 
party of six sat eyeing them sus
piciously.

One rose, evidently the leader of 
the group. Now it’s coming, Jordan
way told himself, this is the show
down. Mustn’t let them know what 
I’m thinking. That was 
of these jobs. You never 
it was too late whom 
trust.

“From Yonkers, aren’t 
questioner’s voice was hoarsely inso
lent.

“No! Sun Valley,” Jordanway an
swered, steadly. Mustn’t lose his 
head.

“We don’t drink brandy stingers 
here' anymore.”

one-eyed bull took a deep breath and 
gasped, “Tu madre!” .

A wave of nausea assailed Jor
danway, “I’ve succeeded,” he exult
ed, and simultaneously a second 
wave hit him. His hand moved to 
his stomach.

Something moved, but it 
the earth.

was not

I. F.

the worst 
knew until 
you could

you?” The

ashamedA man should never be 
to own he has been In the wrong; 
which is but saying he is wiser to
day than he was yesterday.—Pope.

Just Grand!
Officer (to couple in parked car) 

- Don’t you see that sign, “Fine for 
parking” ?

Driver—Yes, officer, I see it, and 
heartily agree with it.

“Mr. President, right in this 
nection I feel it my duty to 
country to let them know, and I am 
going to call attention to the reports 
©f Gen. Gorgas himself, that nearly 
all of the deaths and the epidemics 
at the cantonments could have been 
avoided if the War Department had 
been effective... “and yet I venture 
to state, Mr. President, that there 
i snot a single cantonment in the 
U. S. that had been built with that 
idea. (50 sq. ft. of floor space to 
the man) in view for protecting the 
young men.. . “But it may be said 
that these young men had to be 
called out quickly. What was the 

i use of calling them out until the 
cantonments were ready, or least 
had hospital facilities? They might 
have been drafted into the service 
and might have been assigned to 
service at home or allowed to re- 
4jiain somewhere they would not 
have been compelled to give up their 
lives because of lack of care.”

General Gorgas’ report to Con
gress further revealed the inade
quate health and housing facilities 
at the army camps.

. General Gorgas’ Report- Camp 
Sevier, S. C.:

“Sanitary conditions here are se
rious—60 men died of pneumonia in 
the past month. Camps has been ex
posed to a general epidemic of mea
sles; about 2,000 cases having occur- 
ed in the last month. Same period: 
175 cases of pneumonia, 15 cases 
of meningaitis. The new conscripts 
of this command are men who are 
non-iinmune to measles. They come 
from the neighboring Southern sta
tes, where population is scarce, and 
therefore have not had measles in 
childhood.

“The basic unsanitary condition, 
however, in my opinion, is overcrow
ding.”

Gen. Gorgas’ Report 
wie, 
1917.

Past month—409 cases of pneumo
nia with 41 deaths and 2,000 cases 
of measles at the same time.

Camp Bo-
Fort Worth, Texas, Dec. 3,

RECOMMENDATIONS MADE BY 
GENERAL GORGAS:

50 sq. ft. space to a man— 
men in a tent.
Measles and other epidemic

1. 
five

2.
disease are introduced into these
camps by cases being brought by 
the incoming troops. To provide 
against this, an observation camp 
should be established, where all new
comers could be kept under obser
vation for at least 14 days, and no 
new men should be placed in the ge
neral camp until it is free from in
fection.

3. Adequate clothing. The com
mand, until recently, has nothing 
but their summer clothing.

The report continues for Camp 
Wheeler, Ga., Camp Beauregard, La., 
Camp Pike, Ark., and Camp Funs
ton, Kan. In these four camps, No
vember alone saw 1316 cases of 
pneumonia, 9400 of measles, 102 of 
meningitis, 128 of scarlet fever and 
255 of mumps. The reasons and 
recommendations made in each case 
were same as those for Camp Bo
wie.

Gen. Gorgas’ report continues.
“The reason for this condition as 

we look is very evident. When the 
drafted troops were brought in, they 
all come at once. The contoninent 
was excessively crowded. Between 
Oct. 4 and Oct. 26, 36,000 drafted 
men were injected into the canton
ment. Among these were many me
ningitis carriers.”

(Next week: World Wor No. 2)

I would have tale-bearers and 
tale-hcarers punished—the one hang
ed by the tongue, the’ other by the 
ears.—Plautus.
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M. Arison.

“Lais- 
jubite-

f.;'

išvalyti

darbininkiškus reikalus. Po
draug tokie susiėjimai sudaro 
patogias sąlygas paremti savą 
—pažangią spaudą.

Nuoširdžiai linkiu Antanui 
Jociui daug gimtadienių su
laukti.

jame visiems aukotojams ir 
dalyviams.

Vėliau buvo renkami pa
sveikinimai dienraščiui 
vei” su jos 30-metiniu 
jumi.

Aukavo šie draugai:
Drg. V. Jokubonis, 

Jasiūnas, $2; po $1 : J. Valin- 
čius, S. Tampson, B. Bartke
vičia, J. Butnaris, A. Murei- 
kienė, K. Jenkeliūnienė.

Viso suaukauta “Laisvės” 
pasveikinimui $13.

Aukavusiems širdingai a- 
čiuojame.

Ketvirtas puslapis LAISVA

K

t.

I

I

i i
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Apšvietos Fondui šiuo 
kartu visai sustojo aukos. 
Tik ALDLD 2 kp., So. Bos
ton, Moterų Skyrius pri
siuntė per drg. H. Tamšaus- 
kienę $3. Iš kitur negavome. 
Dabar vėl visos kuopos ir 
nariai privalo atsiminti Or
ganizacinį Apšvietos Fondą 
ir prisiųsti pinigų, nes mū
sų veikla yra didelė, o be pi
nigų nebus galima veikti.
Aukos Ispanijos Kovotojam

Ispanijos kovotojų reika
lams buvo aplankyta nuo se
kamų organizacijų ir pavie
nių žmonių aukų ir perduo
ta komitetui, kuris tais rei
kalais rūpinasi.

Po $1 aukavo: C. Čuber- 
kis iš Ridgewood; Vladas 
Račkauskas iš Haverhill, P. 
Višniauskas iš New Haven, 
P. Murmulis, O. Kačergienė, 
A. Matulis ir K. Kuzmickas, 
kuris aukavo $2, iš Jersey 

2 City. L. Bagdonas iš Pitts- 
1Į field aukavo $1.50 ir Uršulė 
11 Kazlaučiūnienė iš Phila. 50 
11 centų.
1 Po $5 aukavo: LDS 135 
1 kuopa iš Linden, N. J., LDS 
1 77 kuopa iš Denver, Colo., 

' LDS 43 kuopa iš W. Frank
fort ir ALDLD 30 kuopa iš 
Chester.

Drg. J. žebrys iš Cleve
land prisiuntė $6. Aukavo 
po $2 sekami drauėgai: Dr.
J. N. Simans, J. Žebrys ir
K. Romandienė.

Drg. M. Bušienė 
“NAUJOJI Angeles prisiuntė $8.

Knyga labai! b"v°, surinktos laike 
i ALDLD 145 kuopos paren-

Mokėkite Duokles
Jau pradėjome ketvirtą 

mėnesį. Dar labai mažai na
rių mokėjo duokles už 1941 
metus. Vasaros laiku susi
rinkimai būna maži. Tai 
prašome dabar, tuojau, mo
kėti jūsų duokles ir siųsti į 
centrą. Kurių draugų duok
lės užvilktos ir už 1940 me
tus, tai lai jie už abu me
tus pasimoka kartu.

Gauta Naujų Narių
Šiemet mūsų vajus už 

naujus narius yra silpnas, 
nes 1940 metais per visus 
metus turėjome vajų. Kitas 
dalykas, neužtektinai dirba
me. Kur dirba, tai gauna. 
Iki šiol naujų narių gauta: 
Kp. Miestas Naujų

Narių
1689 — Sioux City .........

68 — Hartford ...........
104 — Chicago ...............

1—Brooklyn ........'...
2 — Boston ................

25—Baltimore ....... •..
123 — Gary ..................
136 — Harrison .............
153 — San Francisco ...
187 — Chicago ...............
223 — Oregon City.......

Padirbėkime ir gaukime 
daugiau naujų narių į mū
sų kultūros ir apšvietos or
ganizaciją!
Mokėkite už Knygą “Nau

joji Lietuva”
Dar apie 100 kuopų neat- 

siteisė už knygą 
LIETUVA.
svarbi, pigi ir gerai plati-, 
naši. Nuo pereito paskelbi-- - 1 - -J Drg. El. Kvedar is Pitts-mo iki dabar gavome pini
gus iš sekamų kuopų: 7 kp., 
Springfield užmokėjo už 15 
knygų; 14 kp., Minersville 
— 25 knygas; 16 kp., Jersey

Šešių valstijų reprezentatoriai tyrinėja Philadelphijos miesto pastangas 
lušnynus, kuriais Philadelphija yra labai bagota.

Ml < '' ' ■ '
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Minint “Laisves” 30 Metų
Sukaktuves

Lietuvoj išaugintas tiky
biniai ,taip, kaip ir daugelis 
Lietuvoj augusių jaunuolių, 
pribuvęs į šią šalį 1910 m. 
apsigyvenau Ansonia, Conn. 
Nei neatmenu, kaip į mano 
rankas pateko “Laisvės” no 
1, išeinantis Bostone. Nuo 
pat pirmo karto “Laisvė” 
man patiko ir aš ją užsipre
numeravau, nors ir buvau 
skaitytojas “Lietuvos” iš 
Chicagos ir “Keleivio” iš 
Bosntono. Su žemiaus minė
tais laikraščiais neužilgo at
siskyriau, bet “Laisvė” ir 
dabar lanko mano stubą, ir 
jeigu dėl kokios nors prie
žasties kada “Laisvės” ne
gaunu, jaučiu pasiilgimą. 
Nes matau, kad “Laisvė” 
yra mokytojas, švietėjas ir 
vadas lietuvių darbininkų.

Mano istorija — mažas 
burgh prisiuntė $10, aukos dalykas, bet pažvelgus į be
yra nuo LDS 142 kuopos. tuvius Amerikoje, matau, 

Visiems aukavusiems ta- kad visur “Laisvės” moki
name nuoširdų ačiū! niai-skaitytojai pažengę ga- 

D. M. šolomskas. na toli, supratime savo, kai-

iš Los
Au-

po darbo klasės, reikalų. 
Organizatyviniame darbe 
kitų srovių laikraščių moki- 
niai-skaitytojai negali pri
lygti. Turbūt dėl to, kad 
“Laisvė” visuomet teisingai 
ir aiškiai dalykus nušviečia.

“Laisvė” yra daug nuvei
kus, kaip lietuviams, taip ir 
jų organizacijoms. Kas, kad 
ne “Laisvė” ir “Laisvės” 
draugai sutvėrė ir išaugino 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugiją, 
kuri tiek apšvietos pasklei
dė, išleisdama net 45 įvai
raus turinio knygas po dau
gelį egzempliorių, ir žurna
lą “šviesą”? 
Darbininku 
organizavimą 
tokiu, kokiu
dien, “Laisvei” daug kredi
to priguli. Be to, vietinėse 
kolonijų draugijose “Lais
vės” draugai daug atsižymi 
savo gerais, teisingais dar
bais.

Nekartą kalbėdamiesi su 
draugais apie darbininkų 
reikalus, išsireiškiame, ką 
mes lietuviai, kaipo tauta, 
būtume nuveikę be “Lais
vės”, be “Vilnies”? Būtume 
neturėję to, ką turime. O 
turime labai daug, ko tu r-

Susivienijimo 
ir auklėjimą, 
jis yra šian-

Hartford, Conn.
Kovo 23 d., Lietuvos Sūnų 

ir Dukterų Draugija buvo su
rengus prakalbas apie svei
katą Dr. J. J. Kaškiaučiui. 
Prakalba visiems patiko. Bu
vo renkamos aukos padengi
mui lėšų.

J. Žilinskas aukojo $1; po 
50c: J. Sabaliauskas, J. Ket- 
chin, E. Klimienė, M. M. Se- 
liokai ir J. Tocionis; 35c—M. 
Čelkonienė; 30c—K. Petrašiū
nus; po 25c: M. Sabaliauskie
nė, J. Margaitis, Žilinskienė, 
J. Krauzaitis, A. Bakšys, J. 
žemaitis, Z. Yuška, P. Bražu- 
kienė, 
vičius, 
nė, T. 
tis, K.
nė, P. Krikščius, J. Kazlaus
kas, S. Kudukevičius, M. Ber- 
nett, J. Bernett, M. Butkevi
čius, P. čelkonis, Monkienė, 
J. Šilkas, O. Silkienė, A. Ling, 
E. Viets, M. Ramoškienė, R. 
Zimerman ir V. Vasiliauskie
nė. Smulkių surinkta $5.33. 
Viso $15.23.

Visiems aukavusiems 
ačiū.

M. Naktinis, V. Yurke- 
J. Lukštas, M. Lukštie- 
Jamkevičius, A. Kaspu- 
Plitnikienė, A. Dagilie-

lyno už 10; 36 kp. iš La 
Porte — 4; 52 kuopa iš De-i 
troit už 100 knygų; 53 kp., I 
Gardner — 10; 67 kp., iš i 
Livingston už 4; 87 kp., 
Pittsburgh — 20; 91 
Schenectady — 4; 97 
Plymouth — 4; 136 
Harrison — 20 ir 225 kp. iš ; 
Southbury už 4 knygas.

Pasimokėjusių kp. drau- ' 
gai rašo, kad knyga labai 
gerai platinasi ir labai įdo
mi. Skaitykite, platinkite ir 
atsiteiskite!

Paremkite “Liaudies 
Balsą”

Kas metai draugai iš Ka
nados prisiųsdavo vieną iš 
savo veikėjų parinkti tarpe 
Jungtinių Valstijų lietuvių 
naujų prenumeratų ir aitkų 
“Liaudies Balsui.” Šiemet 
jie tą negalėjo padaryti.

“Liaudies Balso” Admi
nistracija ir redakcija iš
siuntinėjo “L. B.” skaityto
jams ir Literatūros Draugi
jos kuopoms laiškus prašant 
atsinaujinti laikraštį, gauti 
naujų skaitytojų ir pagal iš
galę paaukuoti. Atsišauki
mas tilpo ir mūsų spaudoj.

Kanadoj vienatinis lietu
vių darbininkiškas laikraš
tis yra, tai “Liaudies Bal
sas.” Mes praeityj padėjome 
draugams kanadiečiams lie
tuviams ir dabar turėsime 
padėti. Prenumeratas ir au
kas galite siųsti per Litera
tūros Draugijos Centro Ko
mitetą, o mes perduosime 
“Liaudies Balsui.”

Aukos Apšvietos Fondui
Literatūros Draugijos na

riai, kuopos ir mums prita
rianti lietuviai nuoširdžiai 
parėmė Ispanijos kovotojus. 
Taipgi, labai nuoširdžiai 
sveikino dienraštį “Laisvę”

kp-, 
kp-,

“Laisvę” Nuo 1 Nr. Skaitau

30 d. kovo įvyko plačiai 
garsintos Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus sveikatos klausimu pra
kalbos. Jos įvyko Liet. Jau
nų Vyrų Dr-jos svetainėje, 
407 Lafayette Str., Bridge
port, Conn.

Publikos prisirinko apypil
nė svetainė. Visi atydžiai 
klausėsi Dr. Kaškiaučiaus dės
tymų.

Publika mėgsta klausytis 
Dr. Kaškiaučiaus prakalbų, 
nes jis ne vien dėsto, kaip 
žmogus turi higijieniškai už
silaikyti, bet podraug prie 
sveikatos dėsnių labai suga- 
biai pritaiko gražaus humoro.

Dr. J. J. Kaškiaučius, pirm 
prakalbų, perskaitė atitinka
mas eiles. Jas publika palydė
jo karštais aplodismentais.

Padengimui lėšų buvo ren
kamos aukos, čia auk. vardai: 
J. ir N. Valinčiai $1; po pusę 
dolerio: K. Jenkeliūnienė, M. 
Valatkienė, A. Mureikienė, K. 
Ramutis, J. Astrauskas, A. 
Pūdymienė, J. J. Mockaitis, 
T. Staineikienė, drg. Padais- 
kienė, B. Bartkevičia, G. Va
latka. Po 25c: Sirvydas, J. 
Jasiūnas, Griškonis, Petraitis, 
S. Tampson, Jasiulis, P. Ma
žuolis, M. Tampson, J. But- 
naris, Julija Butnaris, J. Kai
rys, Pilipavičius, ščiavinsky, 
Jokubonis, P. Tamošiūnienė, 
S. Janusas, O. Ramutis, O. 
Arison, O. Petrušonienė, K. 
Voguliunienė, D. Kajackienė. 
Viso su smulkiais $15.00.

Reikia pripažinti, kad šios 
prakalbos visais žvilgsniais 
nusisekė.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
P. ir J. Bliekam, gyvenan

tiem Bronxe, N. Y., St. Blieka 
rašo: 
Broliai, Petrai ir Povilai!

Mes laišką nuo Tamstų ga
vome tik sausio 26 d., kuris 
buvo rašytas gruodžio 4 d. 
Ačiū labai, kad dar mus at
simenate šiuose laikuose. Mes 
esame 
dabar 
tonos 
dabar
dvarponių, 
virš 30 hektarų 
bežemiams ir mažažemiams.

Kad žadate laikraštį “Lais
vę” išrašyti, tai labai prašau, 
vis maž ir gausiu kokį numerį.

Su tikra pagarba,
St. Blieka. 

Suveinių k., Palevenėlės p., 
Panevėžio apskr.

visi sveiki ir gyvename 
geriau, kaip prie Sme- 
karaliavimo. Valdžia 
tikru darbininku, nebe 

Kas žemės turėjo 
tai atidavė

tariu

K.

Bridgeport, Conn

LDS 74-tos kuopos vardu, 
gerb. Dr. J. J. Kaškiaučiui už 
pašventimą savo taip bran
gaus laiko ir už suteiktas lie
tuviams sveikatos pamokas, 
tariame širdingiausią ačiū. 
Taip lygiai nuoširdžiai dėko-

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat,. Sav.
411 Grand St., Brooklyn

1 1

Pažvelgus į praeitį, tuoj tebesidarbuoju ir žadu dar- 
sukyla minčių bangos ir lyg buotis iki kol jėgos visai 
viesulą atsimuša į 30 metų mane apleis. _ . . .

Reikšdamas savo džiaugs- but viena srove Amen- 
mą, kad sulaukiau “Lais- kojejietuvių pasigirti nega- 
vės” metų jubilėjaus, noriu: 
iš j 
ti, kad “Laisvė” nesustoda
ma ir ant toliau neštų ap
švietos žibintuvą darbo ma
sėms . ir artintų greičiau 
naująją gadynę, dėl kurios 
“Laisvė” yra gimus!

Fr. Klastoti.

“Laisvės” užgyventą kalną 
apšvietos. Mintis čia susto
ja, ‘nes siela džiaugsmu pri
sipildo ir norisi stoti į eiles 
tų visų “Laisvės” skaityto
jų, kurie jautria dvasia 
sveikina “Laisvę” su 30 me
tų jubilėjum. Per 30 metų 
“Laisvė” nešioja saulėtas 
idėjas po neturtingas darbo 
žmonių stubas ir teikia 
jiems teisingas žinias ir 
skelbia solidarybės idėją ir 
proletarinę apšvietą darbo 
masėse.

“Laisvė” per visą laiką 
ėjo nepalaužiamai tiesiu 
marksistiniu keliu, organi
zuodama ir dalyvaudama 
darbininkų kovose už geres
nį būvį ir šviesesnę ateitį. 
“Laisvės” vadovybė išaugi
no įvairias darbininkiškas 
organizacijas ir išauklėjo 
daug gerų veikėjų visuome
niniame lauke.

Neišnykstanti garbė tebū
na tiems “Laisvės” pionie
riams, kurie 1911 metais su
kūrė šį laikraštį. Šiandien 
ne visi iš jų tebėra tarp tų, 
kurie turi laimę būti nuo 
pirmo numerio “Laisvės” 
skaitytojais tarpe sveiki
nančių “Laisvę” su 30 metų 
sukaktimi-

Kas liečia mane, tai ne
pamiršiu to draugo . (nors 
jis jau miręs), kuris man 
užrašė “Laisvę” nuo pirmo 
numerio. Pamylėjau aš “L.” 
klasinės apšvietos raštus ir 
greitai susipratau politiniai. 
Dėkui “Laisvei”, stojau nuo

Ii. Vien L. L. Draugijos iš-
gilumos širdies palinkę- Ristos knygos siekia arti 
kad “Laisve” nesustoda- 300,000 egzempliorių, o kur

Philadelphia, Pa
Kovo 16 čia įvyko L. K. šv. 

Marijos parapijos Juozapinių 
paminėjimas, balius, tos pa
čios įstaigos patalpose, 
šaunų pokilį rengė ir dau
giausiai darbavosi tos para
pijos klebonas J. Zitas. Prie 
to darbo prisidėjo kai kurie 
veiklesni parapijonys. Paren
gime dalyvavo didelis būrys 
žmonių įvairių pakraipų ir 
profesijų. Turėta muzikos, 
dainų, šokių ir žaislų.

22 d. kovo, Lietuvių Svetai
nėje, 407 Lafayette St., įvyko 
gražus parengimėlis, kurį su
rengė LDS 74-ta kp. Tai buvo 
smagus vakarėlis, kortų loši
mas. Susirinko gražus būre
lis draugų ir draugių. Geriau
siai atsižymėję lošėjai aplaikė 
gražias premijas.

Kad padaryti kuopai dau
giau pelno, nekurie kuopos 
nariai tam tikslui paaukavo 
sekančiai: T. Staneikienė $2.- 
50 vertės; S. Tampson, $2.50 
vertės; C. Šimkus, $1 pinigais; 
A. Jocis, $1 pinigais; O. Ari- 
sonienė $1 vertės; A. Pūdy
mienė, 75c. vertės; L. Mockai- 
tienė, 50c vertės; M. Valatkie
nė, 50c vertės.

Visiems aukotojams ir vi
siems dalyviams LDS 74 kuo
pos vardu širdingai ačiuoju.

Kovo 29-tą buvo dd. Anta-| 
no ir Antaninos Jocių namuo-1 
se graži pramogėlė, suruošta 
pačių Jocių, atžymėjimui An-

pačios “Laisvės” išleistos 
knygos ir brošiūros, kur 
“Vilnies” leidiniai? Mūsų 
Susivienijimo auginimui ir 
stiprumui kiti net pavydi. O 
mes iškilmingai didžiuoja
mės.

Peržvelgiant tą visą kūl- 
tūrinį nuveikimą per 30 me
tų, reikia neužmiršti, kad 
darbas nebuvo Smetona pa
teptas. Buvo sunkių laikų ir 
sunkių darbų tiems mūsų 
draugams, kurie priešakyje 
buvo tų darbų. Todėl SU‘tano Jociaus gimtadienio.

Lietuvių Tautinės Kapines
Čia žmonės plačiai kalba, 

kad lietuvių tautinės kapinės 
reikia kiek galint gražiau pa
puošti. Tiesa, jos ir dabar tu
ri puikią išvaizdą. Nuo įsistei- 
gimo LKT bažnyčios šv. Ma
rijos parapijos, nepoilgo buvo 
nupirktos ir kapinės. Ten ta
po pastatytas didelis medinis 
kryžius. Dabar norima pasta
tyt plytinį arba akmeninį kry
žių. Nėra abejonės, kad tas 
sumanymas bus šį pavasarį iš
pildytas.

Į šias kapines priimami lai- 
dot bile lietuviai be skirtumo 
pažiūrų.

Teko nugirsti kalbant, kad 
•a pastatyti ant

šiuom minėjimu pridera 
darbuotojams didi pagarba. 

• Bet mes, “Laisvės” drau
gai, išsiskirstę po plačiąją 
Ameriką, linkėdami “Lais
vei” ilgo gyvavimo ir vado
vavimo lietuvių masėms, 
privalome pasižadėti visuo
met stovėti labai arti mūsų 
mylimos “Laisvės”. Remti 
ją raštais, žiniomis ir ma
terialiai prie kožnos progos.

Per ilgus metus lai švie
sų* kelią rodo mums mūsų 
brangi “Laisvė”!

Susirinko Antano geriausi 
draugai pasveikinti jį. ’

Po malonaus pasisvečiavi
mo, Jocis paprašė svečių pasa
kyti kalbas ir, ištikrųjų, buvo 
pasakyta gražių linkėjimų An
tanui ir paliesti kiti svarbūs 
reikalai. Neaplenktas ir dien. 
“Laisvė.”

Kadangi 
30-metinis 
vo graži 
dien. “Laisvę, 
tarė sumesti po rublinę.

Štai jų vardai:
Po $1: A. Jocis, J. A. Pū

dymas, J. J. 
latka ir O.

“Laisvei” sukanka 
jubilėjus, tad bu- 
proga pasveikinti

Draugai nuši

Mockaitis, G. Va- 
Arisoniene. Viso

su jos 30-ties metų jubilė- 1912 metų į darbininkų ju-jdar reikaling 
jumi. dėjimą ir organizacijas ir tų pačių kapinių Dariaus ir***'

Girėno paminklas. Tūlas žmo
gus, kuris turi nusipirkęs du 
lotus, žadąs paaukoti vieną 
lotą ir dar šimtą dol. tam tiks
lui.

Kapinės randasi apie 19 
mylių nuo Philadelphijos.

18 dieną gegužės, Vytauto 
parke įvyks šv. Marijos para
pijos piknikas.

’ Žinių Rinkėjas.

pasakyti už tokįKą reikia 
vakarėlį ?

Aš turiu pasakyti, kad to
kie suėjimai yra naudingi vi
sais žvilgsniais. Pagerbtas ge
ras visuomenės, veikėjas,. kaip 
d. Jocius, kuris jau per dau
gelį metų yra ALDLD 63-čios 
kuopos organizatorius ir LDS 
74- kuopos iždininkas ir ne- 
nu vargstantis kovotojas už

; Lietuvių Kūro Kompanija
' ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

> Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

-• aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

r-

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

ls važiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
S9-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y, 

Telephone Great Neck 1546
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Detroit, Mick
Kovo 8-tą dieną (1941), 

Detroito Lietuvių Moterų Pa
žangos Kliubas apvaikščiojo 
Tarptautinę Moterų Dieną. 
(Kiti korespondentai apie tai 
anksčiau aprašė.) Aš tik no
riu varde DMPK pareikšti gi
lią padėką draugam Jerzam 
(Michigano ūkininkam), už 
puikią dovaną — paršiuką. 
Ta dovana davė $18.75 pel
no. Pelnas paskirtas Ispanijos, 
kovotojams už demokratiją. 
Kliubas dadėjo $1.25 iš iždo 
ir pasiuntė $20.00 D. M. Šo- 
lomsko vardu.

Vakaro Pirm. M. G.

Lowell, Mass.
Iš ALDLD 44-tos Kuopos Su

sirinkimo ir Kit Kas
Kovo 30 d. atlaikytas meti

nis kuopos susirinkimas. Tai 
dar pirmas toks suvėlavimas 
metinio susirinkimo visoj kuo
pos istorijoj, pradedant nuo 
pat 1915 metų, kada ir pati 
organizacija įsikūrė ir mūsų 
kuopa susiorganizavo.

Šiame susirinkime ir kuopos 
valdyba buvo perrinkta 1911 
metams. Nors susirinkimas 
buvo šaukiamas per spaudą ir 
žodžiu, tačiau į susirinkimą į 
atsilankė vos 10 narių. Labai 
negerai. Na, o kągi kiti na
riai veikė tame laike? Spėju, 
kur nors ir kokie nors menki 
dalykėliai—“reikalai” pasta
tyti aukščiau organizacijos 
reikalų. Kuomet pats niekad 
nesu taip padaręs, tai man 
nuostabu, kaip galima prie to 
dasileisti, kad net tokios svar
bios organizacijos reikalais 
nesiįdomauti, arba ir visai ne
besirūpinti.

Draugai, kas pasidarė su 
mūsų progresu? Ar jūs žinote, 
kaip vadinasi tas terminas, 
kuris veidu atsisukęs nuo pro
greso į atbulą pusę? Nedasi- 
leiskime prie to, nes tai būtų 
didžiausias pažeminimas pa
žangai ir visiems praeitiems 
darbams, kuriuos mes, kaipo 
progresyviai žmonės dirbome, 
žinoma, galėjo įvykti vienam 
kitam ir svarbi priežastis, dė
lei kurios negalėjo dalyvauti 
susirinkime, bet nesinori tikė
ti, kad visus nedalyvavusius 
patiko “nelaimė.”

Pastaruoju laiku visi buvo
me apleidę kuopos veikimą, 
bet už tai žadame ateityje ge
rokai pasitaisyti ir atgauti 
kuopos garbingą vardą, šiame 
susirinkime iš svarbesnių ta
rimų padaryti šie: Nutarta 
pasimokėti užtrauktas prenu
meratas “Liaudies Balsui.” 
Parinkti aukų paramai “Liau
dies Balso.” Tam darbui įga
lioti dd. J. Blažonis ir J. M. 
Karsonas. Nutarta parsitrauk
ti 25 egz. “Laisvės” jubilėji- 
nio numerio. Nutarta surengti 
šaunias vakaruškas gegužės 3 
d. Ir tam darbui išrinkta labai 
įdomi komisija, į kurią įeina 
visos penkios moterys, būtent: 
U. Daugirdienė, U. Puskuni- 
gienė, K. Kojutienė, M. Stra
vinskienė ir A. Paulenkienė. 
Tai veiklios draugės ir mes 
vyrai pasitikim, kad jos tą 
darbą atliks kuo geriausia, 
žinoma, jos išsiderėjo iš mūs 
daug visokių privilegijų, kad 
jos, moterys, galėtų bosauti 
ant visko. Na, ir gerai. Tegul 
tik jos darbuojasi. Sutinkame 
išpildyti jų visus reikalavimus. 
Mūsų draugės lowellietes pra
eityje yra pasirodę gražiu vei
klumu. Bus vėl smagu matyti, 
kaip mūsų draugės pradės 
veikti savo iniciatyva, daugiau 
savistoviai.

Draugas J. Daugirda rapor
tavo, kad jam pavyko jau 
vieną naują narį gauti į,drau-

giją. Reikia mums visiems su
sirūpinti kuopos auklėjimu. 
Aš irgi manau greitu laiku 
vieną, o gal ir du narius gauti. 
Dabar yra vajaus periodas ir 
galima įrašyti naują narį į 
draugiją tik už vieną dolerį, 
už kurį naujas narys gaus 
knygą ir gražų žurnalą “švie
są.” Tad pasistengkime.

Nauja Kuopos Valdyba
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 44-tos kuopos valdyba 
1941 metams išrinkta iš šių 
draugų: Organizatorium U. 
Daugirdienė; finansų rašt., S. 
Paulenka; protokolo rašt., J. 
M. Karsonas; iždininku, A. 
Stravinskas. Linkėtina, kad 
nauja valdyba gerai darbuo
tųsi ir rūpintųsi kuopos augi
mu ir stiprėjimu visapusiškai. 
Ypatingai, išrodo, bus labai 
gerai, kuomet kuopos organi
zatorium yra išrinkta veikli 
draugė. Gi pereitais metais 
turėjome tokį organizatorių, 
kuris niekad nesirūpino susi
rinkimų šaukimu. Nuo orga
nizatoriaus labai daug pri
klauso kuopos stovis, todėl ti
kimasi pasikeitimo, turint vei
klesnį organizatorių. Kuopa 
nusitarė laikyti susirinkimus 
pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 1 vai. po pietų, Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetai
nėj : 338 Central gatvė.

J. M. Karsonas.

ŠYPSENOS

Naujas Didis Sovietų J mils!

“University of Life” 
, Paremtas M. Gorkio autobiogra- 

fiška apysaka.
Taip pat naujausios žinios 

iš Sovietų.
Dienu—kasdien: 2 valandą po pietų. 

Vakare: 7; 9:30 valandą vakaro.

CINEMA ART u
PHILADELPHIA, PA.

į .....-...

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
bijojo, kad Smetona atva
žiavęs neatimtų iš jų.

F. B.: Girdėjau, girdėjau 
tą jūsų pasaką. Man keistai 
atrodė, net aš sarmatinaus 
stovėti ant pagrindų. Nu
bėgau Į kliubą prie baro, kol 
jūs pabaigsite kalbėję. Jū
sų pasakymas, kad komu
nistai bijo Smetonos, neiš
laiko kritikos. Tu žinai ir 
mes žinome, kad bolševikai 
nebijo Smetonos. Smetona 
bijo jų. Jis turėjo^ nuo ko
munistų bėgti net pas Hit
lerį. Aš kalbėdamas pasmer
kiau Smetoną sakydamas, 
kad jis man nepatinka. 
Taipgi aš sakiau, kad čia 
daugumai ssuirinkusiųjų jis 
taipgi nepatinka, bet aš sa
kiau, kad aš noriu, kad Lie
tuvoj būtų senoji tvarka.

ž.: Man atrodė, kad šian
dien T. kalbėdamas gyrė 
Smetoną. Tas davė publikai 
suprasti, kad mes renkam 
aukas Smetonai remti ir to
dėl veikiausia mes negalė
jom padaryti kolektos, visi 
išvaikščiojo.

F. B. (kaip ir pasididžiuo
damas) : Iš antro sykio kai 
pradėjau kalbėti nupiešiau, 
kaip Sovietai žiauriai terio- 
ja Lietuvos liaudį. Primi
niau, kad reikia remti tokį 
komitetą kaip jūsų, kol su
lauksime vėl tokios valdžios, 
kokia buvo. Todėl ir pradė
jau prašyti aukų. Tuojaus 
atsirado drąsuolis, sėdintis 
prie pat pagrindų, kuris ir 
suriko, “negausit nei cento 
Smetonai šerti!” Net man 
pikta pasidarė. Pašokau ir 
norėjau pašaukti policiją, 
kad išvestų iš svetainės ir 
uždarytų į cypę. Bet atsimi
niau, kad aš randuosi Wa
terbury, o ne Kanadoj. Te
nai toki galima suvaldyti..

J. T.: Suprantam jūsų pa
sišventimą dėl Lietuvos la
bo, kad ir sunkiai jums pri
sieina veikti ir visko nuo 
žmonių išgirsti, bet vistiek 
jūs veikiate.

T. M. (į p. B.): Jūs kriti
kuojate mano spyčių, o aš 
dabar norėčiau paklausti, 
kaip ten išėjo, kad kada jūs 
kalbėjote bendrose prakal
bose ir rinkote aukas Vil
niaus biednuomenės šelpi
mui, jūs gyrė te Sovietus, 
jūs gyrė t, kaip išmanyda
mas. Dabar peikiate visą jų 
tvarką, kaip Rusijoj, taip ir

Lietuvoj. Dar be to, jūs nu
sipirkote 7,000,000 rublių už 
penkiasdešimts centų. Tai 
katram jūsų pasakymui ti
kėt?

F. B.: Man juokas ima iš 
tokio klausimo. Aš niekad 
netikiu savo pasakytai pra
kalbai ir šiandien netikėjau, 
ką aš pasakiau. Man visados 
rūpi, kaip daugiau išgauti 
dolerių.

ž.: Bet šiandien tas nenu
sisekė. Visas mūsų darbas ir 
energija nuėjo velniop.

(į visus): Užteks šian- 
diskusuoti. Einam prie 
ka nors už danties už-

Boston Mass

dien 
baro

Waterbur ietis.

Širdingas Ačiū
Negalėdama kiekvienam 

meniškai išreikšti savo padėką 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie suteikė man pirmą pa
galbą mano nelaimėje ir lan
kė mane sergančią, noriu vie
šai tarti jiems širdingą ačiū.

Kuomet kritau laiptais nuo 
antro aukšto, tai pirmą ir 
greitą pagalbą suteikė prof. 
B. J. Kubilius ir Dr. Repšys. 
Sergančią aplankė: čiuberkie- 
nė, Tamošauskienė, Petruške
vičiai, Gužauskienė, Burbai, 
S a b u k ienė, Kavaliauskienė, 
Lazeckienė, Valukienė, Sau
kai ir RuPlienienė. Visiems ta
riu širdingiausią padėką. Taip 
gi ir tiems, kurie suteikė man 
dovanas.

žlS-

darė. Anglai nušovė žemyn 
tris vokiečių bombininkus.

Kitus miestus-prieplaukas 
vakariniai-pietinėje Angli
joje bombardavo tik nedide
li skaičiai vokiečių orlaivių.

Anglų orlaiviai per savai
tę tris kartus smarkiai ar
dė ir degino vokiečių laivų 
stovyklą Breste, Franci j o j, 
ypač taikydami į karinius 
priešo laivus tenai. Jie taip
gi atakavo vokiečių prie
plaukas Holandijoj.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

“Gyvenimo 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 brangesnė.

Nuoširdžiai Ačiuoju
GREAT NECK, N. Y., kovo 

31 d., 1941. — Kadangi bu
vau priverstas išvažiuoti gydy
tis į šiltą klimatą į Floridą, ir 
buvau priverstas atsitraukti 
nuo bent kokio draugijinio 
veikimo, tai draugai ir orga
nizacijos, kaip tai: šv. Fran- 
ciško, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubas ir Pirmyn Choras, 
neužmiršo manęs. Suteikė 
man ne tiktai širdingą užuo
jautą, bet moralę ir materia- 
lę pagelbą.

Pirmyn Choro nariai, drau
gai, sužinoję, kada aš sugrįšiu 
į namus, surengė dėl manęs 
linksmą pasitikimo vakarie- 
nę-pokilį, su gražia meno pro
grama ir šokiais ir dar su
teikdami man piniginę dova
ną. Neapsakomai esu linksmas 
ir nuoširdžiai ačiuoju Pirmyn 
Chorui ir kitoms organizaci
joms, draugams ir draugėms 
už jų tokią malonią užuojau
tą. Taipgi ačiuoju visiems 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie taip skaitlingai dalyva
vo šioje vakarienėje. Gaspadi- 
nėms, už jų sunkų ir rūpestin
gą darbą. Nekurtoms drau
gėms už paaukavimą keksų ir 
pyragaičių. O G. Kazakevi
čiui, Choro mokytojui už su
mok inima-sudainavima m a n 
mylimų dainelių ir už suteiki
mą veltui orkestros dėlei šio 
vakaro šokių.

Nors ir labai buvau su
spausta skausmų, bet besikal
bant su savo senais draugais 
ir d r 
vi a u 
mus. 
čia u 
mis, 
dirbėti darbo liaudžiai iki jos 
galutino laimėjimo.

Uršulė Šurilie.nė.

augėmis kur kas leng- 
galėjau perkęsti skaus- 

Pasveikus labai norė- 
dar pagyventi ir su ju- 
clraugės ir draugai, pa-

Italai Vis Traukiasi 
Atgal Ethiopijoje

P. Beeis.

Binghamton, N. Y
Rozalija Adomoniene

našlė Rozalija Ado- 
gyvenusi farmoje.. 

parėję iš

gegužio mėn. Velionė 
apie 52 metų amžiaus, 
vyras Juozas Adomonis 
apie 10 metų atgal. Po 
mirčiai jai prisiėjo vie-

sūnus vedęs.

Numirė
Kovo 28 d. staigia mirčia 

numirė 
monienė,
Jos mažieji vaikai, 
mokyklos, rado ją sukniubu
sią grįčioje ir mirusią.

Rozalija Kaminskaitė-Ado- 
moniene kilusi iš Ažagų kai
mo, Spyrakių parapijos, Pa
nevėžio apskr. šioj šalyj iš
gyveno apie 28 metus. Lietu
voj paliko bene tris brolius ir 
tris seseris, čionai turėjo vie
ną brolį, kuris mirė pereitų 
motų 
buvo 

Jis 
mirė 
vyro
nai išauginti nemažą šeimą— 
keturis sūnus ir dvi dukteris. 
Dabar dukterys jau yra ište
kėję ir vienas
Dukterys ir du sūnūs gyveno, 
mieste, o tik mažieji pas mo
tiną; jauniausias sūnus dar 
tik trylikos metų. Rozalijai, 
kaipo motinai, teko panešti 
nemaža vargo našta.

Velionė buvo pašarvota pas 
graborių Laskowskj. Čia dau
gelis lietuvių turėjo progą pa
skutinį kartą pamatyti ją. 
Laidotuvės įvyko kovo 31 d. 
Palydėjo ją į Floral Park ka
pines nemažas būrys žmonių 
—draugų ir giminių. Jos šer
menis ir kapą puošė gražios 
gėlės. i

Jos šeimai prašant, teko 
pasakyti keletą žodžių iš ve
lionės biografijos; teko pažy- 
mėt, kad Rozalijai apsigyve
nus farmoje ir palikus našlei, 
retai kas ją bematė mieste; ji 
buvo lyg ir užmiršta, — o jau
natvėje tekdavo ją matyti mū
sų organizacijų parengimuo
se.

Ilsėkis, Rozalija, netoli savo 
brolio Juozo.

Jasilionis.

GARDNER, MASS.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks balandžio 10 d., kviečia
me nares dalyvauti susirinkime, nes 
reikės aptarti dalykus kas liečia at
einantį koncertą. Taipgi norime pri
minti, kad balandžio 9 d., Lietuvių 
Piliečių Kliube į vyks prakalbos, 7:30 
v. v. Kalbėtojas bus drg. J. Orma- 
nas iš Brooklyn©. Prašome dalyvauti.1

Moterų Kliubo praktikos įvyks 
(prisiruošimui koncertui) šeštadie
niais, bus ir sekmadieniais praktikos, 
3 vai. po pietų. Prašome įsitėmyti 
datas. — L. J. E. (83-84)

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
mikalai, taxi derm i j a, koplyčios, kapinės, 
deginimai ir tt.

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

mausolėjai,

svarbiausiai 
perlaidas ar

SKELBK1TES "LAISVĖJE

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Cairo, Egiptas. — Anglai 
teigia:

Anglų ir indėnų kariuo
menė atėmė iš italų Miesso 
miestelį prie geležinkelio ir 
pasiekė punktą jau tik už 
60 mylių nuo Addis Ababos, 
Ethiopijos sostinės. Anglai 
taipgi sparčiai žygiuoja pir
myn Pietinėje Ethiopijoje 
ir Eritrėjoje.
ANGLAI ĮSPĖJA ITALUS 

GREIČIAU PASIDUOT
ETHIOPIJOJ

Anglų komanda perspėjo 
italų komandierių Ethiopi- 
joj, kunigaikštį Aostą, kad 
jeigu italai dabar nepasi
duos, tai anglai paskui ne
gins italų nuo ethiopų kerš
to.

TURKAI PADĖSIĄ JU
GOSLAVAM GINTIS

Istanbul, Turkija, bal. 4. 
— Turkų laikraščiai lemia,

GRAND RAPIDS, MICH.
MANNERHEIM LINE, kalbiniuo

se paveiksluose pirmu kartu mūsų 
kolonijoj, tai Sovietų Judis, iš Ka
ro Sovietų su Finais 1939-40 m. Ver
ta kiekvienam matyti. Antradienį, 
8 d. balandžio, Civic Auditorium, 
Black Silver Hali. Pirmas rodymas 
prasidės 7 v. v., antras 9 v.v. Pa
rūpino IWO. Įžanga 35c. (82-83)

ELIZABETH, N. J.
v. . LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks

kad jeigu vokiečiai Užpuls trečiadienį, balandžio 9 d., 8 v. v., 
Jugoslaviją, tai Turkija, LDP Kliubo, 408 Court St. Draugai, 
, i .vJ p • J dalyvaukite šiame susirinkime, nesturbut, isstOS karau pries bus daug svarbių dalykų aptarti. V. 
vokiečius. K. Sheralis, Sckr. (82-83)

Vokiečių ir Angly Or- 
laiviy Veiksniai
Anglų Pranešimas:

Bristol, Anglija. — Dide
li būriai vokiečių orlaivių 
per dvi naktis pagrečiui 
bombardavo Bristolį; suar
dė kai kuriuos fabrikus ir 
privačius namus, bet bend
rai nedaug nuostolių tapa-

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

85c
60c
60c
60c
60c

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

kuopos

1113 Mt. Vernon Street

susirinkimas

po pie- 
Market

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų Šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis ‘""įsite patenkinti.

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. balandžio, 103 Green St., 7:30 
v. v. Draugai, malonėkite susirink
ti, nes yra svarbių dalykų aptarti, 
kaip prakalbų klausimas ii’ delegato 
raportas iš Liaudies suvažiavimo, 
kuris įvyko 5 ir 6 dd. balandžio 
New Yorke. — S. Meison. (83-84)

WILKES-BARRE, SHENAN
DOAH IR SCRANTON, PA.

LDS 10 Apskr. metinė konferen
cija įvyks bal. 27 d., 1 vai. 
tų, Meškūno Svet., 134 W.
St., Scrantone.

Visos plačios apylinkės
yra kviečiamos prisidėti prie Apskr. 
ir prisiųsti delegatus. Delegatai ren
kasi vienas nuo dešimts narių, ir 
vienas nuo kuopos. Mokestis, 5c už 
narį. Mokestis prisiųst su delegatais. 
Taipgi suteikite mandatus delega
tams ir kuopos raportą. O. Zdanienė, 
Sekr. ' (82-83)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kuopos 

įvyks antradienį, 8 d. balandžio, 7 
v. v. Tad visi būkite laiku, turėsi- 

, mc trumpą ir svarbų pasitarimą, 
nes tą patį vakarą, Liet. Svet., 920 
E. 79th St. įvyks “Vilnies” redakto
riaus, drg. H.'Jagmino svarbios pra
kalbos. M. Valentu. (82-83)

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night

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

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

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

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

Sun. all day and night.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Brooklyn, n.y

Sttve/j

FRANK DOMIKAITIS

Varpo 
keptuvė
THE BAKERS'

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK.
Vlsada yra gražus pasirinkimas pienišku valgių 

Ir daržovių—virtų Ir žalių.

JUNIOR LABEL

yra 
unijinė

c □
a

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

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

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NewWko^^feZiiiios
liaudies Suvažiavimas Buvo Masinis ir 

Entuziastiškas; Pasižadėjo Smar
kiai Veikli už Taiką ir Gerovę

Tūkstantines ir labai atsto- 
vingos delegacijos į Amerikos 
Liaudies Suvažiavimą parodė, 
jog Amerikos darbo žmones 
ir darbo inteligentija pasimo- 
jus plačiu baru vesti darbą 
už taiką ir išlaikymą bei pra
plėtimą demokratijos savo ša
lyje, kadangi liaudies gerovė 
yra geriausia garantija išlai
kyti šalį nuo karo.

Kovos Programa
Suvažiavime priimtose rezo

liucijose, taip principų dekla
racijoj, taip ir daugelyje kitu, 
atskiras problemas liečiančiu 
rezoliucijų, pasisakyta kovoti 
prieš visokią diskriminaciją, 
prieš persekiojimus, prieš var
žymus laisvių, kurie visi, kaip 
nurodinėjo kalbėtojai, kyla iš 
vienos priežasties ir susiveda į 
vieną Wall Stryto ir dabarti
nės Roosevelt© administracijos 
siekį įtraukti šalį į karą.

Plačiau apie programą ra
šoma pirmame puslapyje ir 
bus rašoma sekamose laidose.

Kova Prieš Diskriminaciją 
Pradėta Čia Pat

Liaudies Suvažiavimo dele
gatams nakvynių parūpinimo i 
komisija buvo su eile viešbu
čių raštu, su kitais žodžiu pa-

darius sutarti, kad delegatai 
bus priimti be diskriminacijos. 
Tačiau ir iš tų atsirado net še
ši, kurie nepildė savo paža
do. Vieni atsisakę negrus de
legatus priimti, o kiti, priėmę 
keletą, atsisakę įsileisti dau
giau.

Nieko nelaukiant, suvažia
vimo komitetas pasiuntė pikie- 
tus. Dar daugiau, kai kurie 
delegatai, sužinoję apie dis
kriminavimą delegatų negrų, 
tuojau apleido tuos viešbu
čius. Prasikaltusiais raportuo
ta Breslin, Lincoln, Chester
field, Imperial, Plymouth ir 
Times Square.

Bostono delegacija, kaip 
buvo raportuota suvažiavime, 
1 vai. naktį su visais bagažais 
masiniai apleido Chesterfield 
viešbutį protestui prieš diskri
minaciją. .

Neužilgo po pastatymo pi- 
kietų, viešbučio Breslin admi
nistracija raštiškai atsiprašė 
suvažiavimo rengėjus už pa
darytą delegatams nemalonu
mą, ir diskriminaciniai veiks
niai prašalinta..

Suvažiavimas priėmė rezo- 
Įliuciją, kad viešai paskelbti 
d is k r i m i n a c i j ą p r a k t i k a v u si u s 
viešbučius.

vime buvo visokių pažvalgų ir 
įsitikinimų žmonių, jame dėl
to buvo ir įvairios programos. 
Pati pirmutinė sekmadienio 
ryto sesija pradėta su religi
nėmis apeigomis ir aiškinimu 
delegatams, dėlko Amerikos 
tikinčiajai liaudžiai, kaip ir 
visiems kitiems Amerikos 
žmonėms, lygiai svarbu ginti 
taiką ir demokratiją, dėlko 
svarbu išlaikyti tautų brolybę 
ir žmonių meilę žmonėms.

Religinių apeigų ir temų , 
sesijai vadovavo kunigas Har
ry F. Ward, kun. Dr.’John 
W. Robinson ir rabinas Moses 
Miller.

Rytinei sesijai pirmininka
vo jaunas, žymus veikėjas 
Hugh DeLacy iš Washington 
valstijos, o popietinei pirmi
ninkavo buvęs kongresmanas 
John Bernard iš Minnesotos.

Milijonas Kopijų 
Manifesto

pa

Audringai Sveikino Marcan-

R. MIZARA SERGA

Valgykite 
MEDŲ

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Šimtai Taikos Suvažiavimo 
Delegatų Išvažiavo į 

Wasbingtona

“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara pereitą penktadienį 
turėjo nedidukę operaciją, ta
čiau jos 
sirgo ir 
bent per 
nesikelti.

asėkoj stiprokai su
adytojo prisakyta 
[eietą dienų iš lovos

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da
bar, kad negauti slogų.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kandančius

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

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

Nustatyta Gegužinės 
Parado Ruožas

Kaina 75c Kvorta

Suvažiavimo antrą dieną, 
balandžio 6-tą, kalbėjo eilė 
žymių unijų vadų ir visuome
nininkų, tarpe kurių delegatai 
girdėjo kongresmaną Vito 

( Marcantonio, CIO vice-prezi- 
|(lentą Reid Robinson, Corliss 
rLamont, Hollywood© judėjimo 
' už taiką vadą Herbert Biber- 
mann, Nacio nalio Negrų 

'Kongreso prezidentą Dr. Max 
iYergan, Taikos Mobilizacijos 
! (APM) pirmininką kun. John- 
į A. Thompson. Jų visų, o taip 

Būriai delegatų išvyko tuo-' pat ir eilės delegatų sveikini- 
jau po užsidarymo sesijų sa
vo busais ir automobiliais. Ki- dingai, kadangi jos visos šau
ti išvyko traukiniais sekma- kė 
dieni© rytą.

Su bendromis delegacijo
mis Washingtonan išvyko ir 
būrelis lietuvių delegatų, at
stovaujančių didžiųjų lietuviš
kų kolonijų taiką 
lietuvius.

Washingtone 
darbų programa 
lankymosi pas senatorius, pre
zidentą ir ponią Rooseveltus 
su reikalavimais laikyti kraš
tą nuošaliai nuo imperialisti
nio karo, taipgi demonstraci- 
jos. ><.'!»
-------- ---.i. - ----- ----------------

Po entuziastiško ir darbais 
Amerikos Liaudies 

taiką, keli 
išvažiavo į 
šalies sena-1 
stipriai pa-t

vaisingo
Suvažiavimo už 
šimtai delegatų 
Washingtona, kad 
toriams ir valdžiai 
reikšti Amerikos liaudies nu- į 
sistatymą “išeiti ir daugiau 
neiti į šį karą.”

Suvažiavimo komisijos 
siūlė ir delegatai entuziastiš
kai užgyrė pasiūlymą išleisti 
ir į 7 dienas paskleisti po vi
są plačią Ameriką milioną 
kopijų Amerikos Liaudies Su
važiavimo pareiškim ©-manife
sto.

Taip pat entuziastiškai pa
sisakyta visuose miestuose, 
miesteliuose bei kaimuose su
tverti APM (Amerikos Taikos 
Mobilizacijos) Tarybas, į jų 
darbą už taiką įtraukiant vie
tos unijas, visokias kitas or
ganizacijas ir neorganizuotus 
gyventojus, veikiant susiedijos 
taikos grupių pagrindais.

Gražus Būrys Lietuvių 
Delegatų

Tarpe 4,97.3 Amerikos Liau
dies Suvažiavimo delegatų ir 
tėmytojų radosi 60 lietuvių, 
atstovaujančių lietuvių orga
nizacijas įvairiose kolonijose. 
Iš to jau aiškų, kad ir Ameri
kos lietuviai yra rimtai pridė
ję petį prie darbo už taiką ir 
kad 
m as

Bendra Gegužinės Konfe
rencija skelbia spaudoj, jog 
jau nustatyta Pirmos Gegužės 
Parado keliai po pasitarimo su 
policijos valdininku ' John J. 
DiMartino.

Oficialiai nustatyta, kad 
maršavimas turėsiąs būti 8th 
Avė., griežtai atsisakant leisti 
maršuoti 5th Avė., kuria ei
davo pereitų kelių metų para
dai, ir kuri ir dabar duodama 
įvairiems kitiems paradams. 
Prasidės nuo W. 56th St. 
baigsis ant Union Square.

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

ir

Gilbert Bauchman, 33 m., 
Jamaica, mirė nuo apdegimo 
gaisre Furniture Exchange 
patalpose, 206 Lexington Ave.

Trečiadienį iš Brooklyn© 
Navy Yard išleis tarnybon 
naujajearišką laivą North Ca
rolina; 35,000 tonų įtalpos. 
Šis yra pirmas namie budavo- 
tų laivų bėgiu 18 metų.

mo kalbos buvo sutiktos šir-

mylinčius

Aido Choro
METINIS

KONCERTAS
Įvyks sekmadienį

Balandžio 20 April
NEW NATIONAL HALL 

261-67 Driggs Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 5:30 vai. vakaro

Bus Puiki Meninė Programa
Apart lietuviškų talentų, da
lyvaus ir žymus dainininkas 
Mordecai Bauman. Prieš 
keletą metų jis dainavo lie

tuviškai audiencijai.
Prašome nepamiršti viršminėtos 

dienos, dalyvaukite Aido Koncer
te. Aidas niekuomet neatsisako 
palinksmint lietuvišką visuomenę 
su savo dainomis, todėl iki pasi- 
patymo Koncerte!

Po Meninės Dalies Progra 
mos Seks Šokiai

Prie Puikios Orkestros.

Bilietai: Rezervuoti 75c. Nerezer
vuoti 50c. Užkviečia AIDAS.'

už taiką ir aiškino vieną 
ar kitą veiklos sritį.

Kongresmanas Vito Mar
cantonio ugningoj kalboj at
sakė į prezidento Roosevelt© 
kalbą, pasakytą Jackson die
nos minėjime, šaukiančią A- 

į meriką į karą. Kongresmanas
delegacijos j Marcantonio sakė delegatams, 
susidėjo iš į jog jis irgi šaukia Amerikos 

liaudį į kovą, bet į kovą -prieš 
karą, už taiką. Jis sakė, kad 
Amerikos liaudis toje kovoje 
turi laimėti.

Marcantonio prakalba buvo 
sveikinama audringiausiomis 
ovacijomis, protarpiais jam 
sunku buvo pradėti pertrauk
tą kalbą, sunku buvo suvaldy
ti vilniuojantį minios entu
ziazmą. Marcantonio buvo su
tiktas ir palydėtas atsistoji
mu ir ilgomis, griausmingo
mis ovacijomis.

Puikus Meno Atstovas
Amerikos menas Šiame su

važiavime, kaip patirta, buvo 
gerai atstovautas delegatais, 
tačiau pačiu didžiausiu meni
ninkų ambasadorių Amerikos 
Liaudies Suvažiavimui buvo 
garsusis dainininkas Paul Ro
beson, negras. Jis pasakė 
trumpą sveikinimo kalbą ir to
liau tęsė savo šauksmą už tai
ką, laisvę ir lygybę dainomis, 
kurios paliko klausytojuose 
nepaprastą įspūdį. Vargiai 
kas per visą gyvenimą galėtų 
užmiršti jo sudainuotą dainą 
apie pavasario grožę, paukš
telių čiulbesį, jaunimo meilę 
ir jo troškimą gyventi pava
sarį, o. ne mirti karo lauke. 
Taip pat be galo įspūdingai jis 
išpildė kitas dainas.

Artisto dainos buvo galin
giausiomis kalbomis už taiką, 
už tikrą demokratiją.

Prieškarinė Malda
Amerikos Liaudies Suvažia-

jis bus energingai veda- 
toliau. Rep.

mirė
67Elzbieta Akromaitienė, 

m. amžiaus, 97 Miller Ave., 
mirė balandžio 5 d. Kūnas pa
šarvotas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Bus palaidota ba
landžio 9 d., 10 vai. ryto, šv. 
Jono kapinėse. Laidotuvių 
apeigas prižiūri graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas).

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

NOTARY

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

Telephone
STagg 2-5043

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

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.

>

PUBLIC

įį.

CHM

onto •?

o co

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graliam & Manhattan Avck.

BROOKLYN, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 10 d., 7:30 
v. vak. “Laisvės” svetainėj. Susirin
kimas labai svarbus. Delegatai su
grįžę iš Ateivių Gynimo suvažiavi
mo, kuris įvyko paskutinėmis dieno
mis perotio mėnesio, Atlantic City, 
N. J., išduos raportus iš suvažiavi
mo tarimų. Yra ir daugiau komisijų, 
kurios plačiai raportuos apie savo 
veikamą. Todėl nariai skaitlingai da
lyvaukite ir atsiveskite naujų narių 
įrašyti j. apšvietos organizaciją. Ka
trie dar nesate mokėję duoklių už 
1940 metus, malonėkite užsimokėti 
ir paraginkite savo draugus, kad ir 
jie tą padarytų. — 1 Kp. Org.

(83-85)

GALIME GAUTI DARBUS
Gauname darbus real estate spe

cialistams, narnų prižiūrėtojams (su
perintendents), poroms ir pavie
niams naujuose namuose. 5 namų 
atidarymai ant Manhattan, Brook
lyn ir Bronx, mokestis nuo $85.00 iki 
$100.00 j mėnesį. Durų Sargams 
(Doormen) $80.00 į menesį; pečku- 
riams (firemen) ir porteriams nuo 
$65.00 iki $72.00 j mėnesį. Building 
Management Employment Agency, 
201 E. 41st Et., New York City,

BORIS CHIRKOV W 
TAMARA MAKAROVA

/ 337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS , 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskaf

UNDERTAKER

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtaker 

LAIDOTUVIŲ direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Priminkite Sj skelbimą Ir gausite nuolaidą. PraSyklte

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Amerikine Premjera! Vėlus Rodymas Šiąnakt.

A50VIH lOVE STORY

Į

.‘■Z

HE TAUGHT^ 
history- 

SHLTAUGHffllM 
LOVE

T 6th Avė. jr (|nr Įdomybė: “The New
ItJLJLzTLItJLJL arti 47th St Latvia.” Nuolat nuo 10 a.ui n oi, m. jokiom dienom.

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

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
YRA VERTINGOSJOS

Geresnės Prekės
Geras Patarnavimas
žmoniškos Kainos

Šis kuponas 
duoda teisę 
gaut $1.00 
stampomis 
su kiekvienu 
pirkiniu už 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 14, 1911

Tėmykitc 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Staf 
a<h-eSas.

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

visados bus patenkinti.

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Turime Geros Degtines ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St

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 pardbodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

‘ JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. petraitiene ir sūnai
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179




