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Nieks Jų Neprašo.
“Laiškai iš Lietuvos.”
Mes Maršavome, o Jie Boi

kotavo.
Kodėl Tokia Nelygybė?
Saulė iš Vakaru Neteka.

Rašo R. M i žara

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Mbtams

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

Vienas “Naujienų” bendra
darbis rašo:

“Aš patariu . . . nerengt pre- 
zid. Smetonai bankieto Chica- 
goje kaipo užsitarnavusiam 
asmeniui. . . bet surengti ban- 
kietą Dr. Graičiūnui, Bimbai, 
Mizarai ir Andruliui. . .”

žmogus, kuriam Smetona 
dar vis yra prezidentas ir 
“užsitarnavęs asmuo,” negali 
blaiviai nukalbėti, net jei jis 
ir norėtų.

Kas gi jo kada nors prašė 
.surengti bankietą ?!
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ROOSEVELTAS SAKO, “AMERIKA PASIRUOŠUS KARAN”

“Vilnis” išleido pluoštą laiš
kų iš Lietuvos. Jų autoriai— 
Lietuvos intelektualai, darbi
ninkai ir valstiečiai. Laiškai 
rašyti po to, kai Smetona “pa- 
runino” į Berlyną, kai Lietu
voje įsikūrė pirmiau Liaudies 
Vyriausybė, o paskui — tary
binė.

Nors tie laiškai yra tilpę 
“Vilnyje” ir “Laisvėje,” ta
čiau jie yra ii* bus visuomet' 
įdomūs pasiskaityti, 
yra liaudies balsai, 
daugiau negu ilgiausi ir man- 
driausiai parašyti “mokytų 
žmonių” straipsniai.

Brošiūra Laiškai 
turi 80 puslapių. 
II. J. Gaunama ir 
Kaina tik 10c.

Hitleris Giriasi, kad Naziai 
Sumuštų Ameriką ir Bile 

Šalių Sąjungą Pasaulyje
Berlin. — Hitleris užreiš- 

kė savo “seimui” sekmadie
nį, kad Vokietija dabar ga
linti sukirsti “bile kurių val
stybių sąjungą pasaulyje,” 
taigi ir Jungtines Valstijas, 
jeigu jos eis karan už An- 
giiją-

nes tail Hitleris pasakojo, kad 
Grikijoj vokiečiai paėmę į 
nelaisvę 9,000 anglų karei
vių ir oficierių, 218,000 grai
kų kareivių ir 8,000 oficie
rių ir 336,000 Jugoslavijos

pasaką

iš Lietuvos
Ją sutaisė’

kareivių ir 6,298 oficierius. 
Be to, vokiečiai Jugoslavi
joj ir Graikijoj pagrobę 
daugiau kaip 1,000 kanuo- 
lių, tūkstančius kulkasvaid- 
žių ir daugius įvairių kitų 
ginklų, amunicijos ir karo 
reikmenų. O vokiečių tuose 
karuose buvę užmušta tik 
1,099 kareiviai ir oficieriai, 
sužeista 3,571 kareivis ir 
181 oficierius, o be žinios 
dingę 13 vokiečių oficierių 
ir 372 kareiviai.

ROOSEVELTAS, LAUŽYDAMAS SAVO 
PRIŽADUS, TEMPIA AMERIKĄ I 

KARĄ PRIES ŽMONIŲ VALIĄ

Kaip prie Wilsono, taip ir 
Dabar Amerika, Girdi, “Gata
va Kariaut už Laisvės Idėją”

’siunčia amerikinius laivus 
su karo pabūklais anglam į 
Egiptą ir kariniai Ameri
kos laivai jau per 2,000 my
lių Atlanto Vandenyne tar
nauja kaip žvalgai anglam 
prieš vokiečius.

Admirolas Reikalauja, kad 
Amerikos Karo Laivai Ly

dėtų Prekinius Laivus 
Washington. — Amerikos

Mūsų draugai ir prieteliai 
turėtų užsisakyti šitos brošiū
ros ir paskleisti jos tarp tų 
žmonių, kurie neskaito “Lais
vės” ir “Vilnies,” kuriems fa
šistų, socijalistų ir kunigų 
spauda melais galvas apsuko.

Brošiūroje laiškai yra doku
mentuoti : rašytojo vardas ir 
pavardė, gyvenimo vieta ir 
gavėjo laiškas ir pavardė su 
gyvenamąja vieta. Šitie laiškai 
vadinasi yra tikri, ne toki, ko
kius talpina fašistų, socijalis
tų ir kunigų spauda.

Roosevelto “Tėmyto- 
jas” Šaukia Ameriką 

Tuojaus į Karą

Nazių Lakūnai Įnirtusiai 
Naikino Belfastą ir 

Liverpool}

Pažangieji Amerikos darbi
ninkai šiemet kaip ir kas me
tai suruošė įspūdingas Pirmo
sios Gegužės demonstracijas 
ir masinius mitingus.

Štai Niujorko mieste marša- 
vo arti 100,000 darbininkų, in
telektualų ir studentų. Lietu
vių dalyvavo didelis būrys.

Jie pasisakė už tarptautinį 
darbininkų klasės solidarumą, 
už taiką, už laisvę.

Skambėjo audringos dainos 
ir šūkiai didmiesčio gatvėse.

London, geg. 5. — Keli 
šimtai vokiečių orlaivių per 
pusketvirtos valandos ardė 
ir degino Belfastą, Šiauri
nės Airijos didmiestį su 
prieplauka; didelį skaičių 
žmonių užmušė ir sužeidė; 
padarė stambių nuostolių. 
Miestas tebepleška “kaip 
pragaras.”

(Vokiečiai sako,s kad jų 
lakūnai bombardavo tik

New York. — “Amerika 
Pirmoj Vietoj Komitetas” 
primena prez. Rooseveltui, 
jog Viešosios Nuomonės In
stitutas atrado, kad 83 iš 
kiekvieno šimto amerikiečių 
savaitė iš savaitės pasisakė 
prieš traukimą Amerikos į 
karą. .

Tas komitetas nurodo, 
jog pats Rooseveltas pen
kiais atvejais pernai pasi
žadėjo nesikišt į Europos laivyno admirolas Stirling 
karą ir nesiųsti jokių ame-j reikalauja, kad šios šalies 
rikinių laivų į karinius van- 1 
denis.

Tada Rooseveltas sakė: 
“Jeigu Amerikos karo lai
vai lydėtų prekinius laivus 
(į Angliją), tai reikštų šau
dymą, o šaudymas reiškia 
karą.”

Dabar gi Rooseveltas tokių palydovų.

karo laivai lydėtų prekinius 
laivus su reikmenimis An
glijai.

Politiniai tėmytojai įžiū
ri, kad pats Rooseveltas po 
kiek laiko pareikalaus kon
greso užgirti vartojimą 
Amerikos, karo laivų kaip

Staunton, Virginia.—Pre
zidentas Rooseveltas sek
madienį čia pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos “karia
vo už demokratiją” ir “vi
suomet pasiruošusios vėl 
kariaut už ją.”

Jis, pašventė namą, kur 
gimė velionis karinis prezi
dentas Wilsonas kaipo tau
tinę Amerikos “laisvės 
šventyklą.” Rooseveltas gy-i 
rė Wilsoną, kuris būk už gali išlikti gyva, \ jeigu ji 
“laisvės ir demokratijos ide- stovės nuošaliai ntjo kitų 
alus kariavęs.” kraštų.”\

(Užrašai tuometinio Am
erikos ambasadoriaus An
glijai ir jo susirašinėjimai 
su Wilsonu įrodo, kad Wil
sonas dėl didžiojo ameriko
nų biznio įtraukė Jungtines 
Valstijas į karą.)

Rooseveltas, tarp kitko, 
garbino Wilsona už tai, kad 
jis, girdi, “mokino, jog 
(Amerikos) demękyatija ne-

Tebesiaučja Iraqo 
Mūšiai su Anglais

Iraq Perkirto Anglų 
Žibalo Kanala

Willkie Ragina Ameri
kos Karo Laivus Tal- 

kininkaut Anglam

Amerikos Laivai Nuga
beno Anglam Daugius 

Karo Pabūklą

11

Brooklyno lietuviški trockis- 
• tn^ Pirmąją Gegužės boikota

vo. Seniau jie dar šiek tiek 
apie ją bent paplepėdavo. So. 
Bostono Michelsono organas 
taipgi apie Pirmąją Gegužės 
nei žodelio!

Amerikos socijalistai spjo
vė į Pirmąją Gegužės — tarp
tautinę darbininkų dieną. ,

Ką gi, pagaliau, jie kitą ir 
galėjo daryti? Jie eina išvien 
su Amerikos imperijalistais. 
Jie eina už karą. Jie eina su 
reakcija. Jie prisilaižinėja 
prie juodžiausitj jėgų.

Tegu ! . . .

Boston, Mass. — Sugrį
žęs iš Anglijos, pirminin
kas Harvardo Universiteto 
Conant atsišaukė per ra
dio, kad Amerikos laivynas 
tuojau pradėtų karo veiks
mus prieš vokiečius. Prez. 
Rooseveltas buvo pasiuntęs 
Anglijon Conantą kaipo 
“mokslinį tėmytoją.”

Conantas gąsdino ameri
kiečius, kad jeigu Hitleris
sumuštų Angliją, tai, girdi, Belfasto prieplaukas ir jų 
paskui apsidirbtų su Jungti- pastatus.) 
nėmis Valstijomis ir su Pie
tine ir Centraline Amerika.'vokiečių bombininkai įtužu- 

---------- šiai naikino Liverpoolį, 
svarbų Anglijos uostą 
pramonės miestą; 
daug nuostolių ir 
bei sužeidė didelį 
žmonių.

Vokiečių orlaiviai 
atakavo kitus prieplaukų 
miestus vakarinėje ir pieti
nėje Anglijoje.

Per naktį iš geg. 4 į 5 d. 
anglai nušovė žemyn 7 vo
kiečių orlaivius, šeštadienį 
ir sekmadienį anglai nukir
to 16 vokiečių orlaivių.

Anglai Užpuolė Egipto 
Studentus

Cairo, Egiptas. — Egiptė- 
nai studentai demonstravo 
Cairo mieste, reikalaudami, 
kad anglai pasitrauktų iš 
Iraqo ir duotų tam kraštui 
nepriklausomybę. Anglų ka
riuomenė užpuolė studen
tus. Įvyko susikirtimas. Ne
paduodama, kiek asmenų 
sužeista ar užmušta.

Kariaujančių Kraštų Žmonės 
Trokšta Taikos

numirė
kun.

Neseniai Čikagoje
Aleks. Skripka. Jis gimė 
metais, o kunigu patapo 
metaią. Amerikon atvy- 

h)2 m.

Maskva. — Anglijos, Vo
kietijos ir Italijos žmonės, 
nuvarginti karo, trokšta 
taikos, kaip rašo “Pravda”, 
Sovietų Komunistų Partijos 
organas.

Tą pačią naktį ir iš ryto

ir 
padarė 
užmušė 
skaičių

taipgi

5 Dienas per Savaitę 
Italai Negaus Mėsos

Roma. — Italijos valdžia 
išleido įsakymą, kad tik dvi 
dienas per savaitę tegali 
krautuvės pardavinėti žmo
nėm po truputį mėsos. Ki
tos penkios dienos—“pas
ninkas.”

T891 
ko 1

Nenoriu kištis į kuniginius 
reikalus, bet negaliu iškęsti 
nepareiškęs nusistebėjimo, ko
dėl kun. Skripka, tiek ilgai iš- 
kunigavęs, nebuvo pakeltas 
nei į pralotus?. Kuo gi už jį 
buvo geresnis tokis kun. Kru
šas?!

Angly Ablava Prieš Indijos 
Tautiečius

Maistas Anglijai; Brangeny
bė Amerikiečiam

Kunigų “Draugas” suranda, 
kad “Stalino kinkos dreba.” 
Panašiai rašo ir kita kunigų ir 
fašistų ir socijalistų spauda.

Ir jie dėl to labai džiaugia-

kada “Hitleris Staliną sumuš’ 
ir į Lietuvą bus galima pa 
siųsti Smetoną, ir Zosę, ir Jad 
vygą

London. — Anglų policija 
užpuolė Indijos tautiečių 
raštines; areštavo daug jn- 
dėnų vadų, reikalaujančių 
nepriklausomybės savo kra
štui.

Tokio. — Japonija pasi
rašė, prekybos sutartį su 
Francijos kolonija Indo- 
China.

dies kūno.
Pakartojame: Veltui, ponai 

jūsų džiaugsmas. Saulė iš va 
kary niekad netekės.

sa-
pa-

London. — Anglų orlai
viai atakavo Iraqo lėktuvų 
stovyklą prie sostinės Bag
dado. Iraqo kanuolės bom
barduoja anglų orlaivių sto
vyklą Habaniją; tebesiaučia 
mūšiai.

Anglų lakūnai sakosi su
naikinę bei sužeidę 22 Iraqo 
orlaivius 
šovė du 
me ore.

Anglų
jasi Tigro -upės kloniu lin- 
kon Bagdado, Iraqo sosti
nės.

■stovykloje ir nu
lėktu vus susikirti-

kariuomenė bfiau-

Bagdad, Iraq. — ' Iraqo 
kariuomenė perkirpo pože
minį vamzdį, kuriuom plau
kė anglam žibalas iš fyaqo 
į anglų prieplauką Haifa, 
Palestinoj.

Seniau anglai turėjo dar 
kitą požeminį žibalo kanalą 
iš Iraqo į Syrijos prieplau
ką Tripolį. Bet kai pernai 
birželio lųėnesį vokiečiai nu
kariavo francūzus, tai šis 
žibalo kanalas tapo uždary
tas.

Syrija yra Francijos ko
lonija, krypstanti į vokie
čių pusę.

Nashville, Tenn. — Buvęs 
republikonų kandidatas į 
prezidentus Willkie šaukė 
Amerikos valdžią kariniais 
savo laivais lydėt prekinius 
laivus su karo reikmenimis 
Anglijai.

Kalbėdamas prie naujo 
orlaivių fabriko atidarymo, 
Willkie tvirtino, jog per po
rą trejetą mėnesių Ameri
ka pastatysianti jau dau
giau karinių orlaivių negu 
Vokietija.

London. — Anglijos val
džia pripažino, jog 26 Ame
rikos laivai atgabeno ang
lam per Raudonąją Jūrą į 
Suezo kanalą daugius tan
kų, kanuolių ir’ kitų karo 
reikmenų.

* Washington. — Amerikos 
laivyno ministerija užginči
ja, kad šios šalies kariniai • 
laivai lydėjo savus preki
nius laivus su karo pabūk
lais . anglam į Suezo kana- 
la. v

v

Nazią “Ultimatumas” 
Frančijai

Svetimų Laivų Klausi
mas Kongrese

Iraq Atėmęs iš Anglų 
Orlaivių Stovyklą

Bagdad, Iraq.—Iraqo ka
riuomenė apsupo anglus 
Basra prieplaukoje, į kurią 
anglai požeminiu vamzdžiu 
varėsi sau žibalą. Iraqieciai 
užėmė anglų orlaivių sto
vyklą Habbaniją, kaip skel
bia Iraqo vyriausybė. ■

Anglai Naikinsią Iraqo 
žibalo Įmones

London, geg. 5. —- Angli
jos valdininkai ketina oro 
bombomis suardyt Iraqo ži
balo šaltinius ir sunaikint jo 
fabrikus ir sandėlius. Bijo, 
kad vokiečiai nepasinaudotų 
tu.om žibalu.

Vichy, Franci j a. — Fran- 
cūzų ministeris vice-pirmi- 
ninkas Darlan vėl ant grei
tųjų išvažiavo į Paryžių 
derėtis su Vokietijos amba
sadorium. Plačiai pasklido 
gandai, jog naziai išstatę 
ultimatumą-griežtą reikala
vimą, kad Vichy Francijos 
valdžia tuojau pasisakytų, 
ar jinai sutinka “tikrai po
litiniai bendradarbiauti” su 
Vokietija.

Vėliausios Žinios
Cairo, Egiptas, geg. 5.— 

Anglai iki šiol paėmė į ne
laisvę tris tūkstančius vo
kiečių ir. italų atakavusių 
anglus Tobruke, Libijoj.

Žinutės
Willkie Neatstovauja Re- 

publikony Partijos

Washington, geg. 5.— 
Jungtinių Valstijų kongre
sas pradeda svarstyt prez. 
Roosevelto sumanymą už
grėbi visus svetimų karštų 
laivus stovinčius šios šalies 
prieplaukose. Tarp jų yra 
Francijos, Holandijos ir ki
tų šabų laivai, nekalbant 
apie Italijos ir Vokietijos 
prekinius laivus, kuriuos 
prez. Rooseveltas jau už
grobė.

Karo priešininkai kongre
se siūlo bent uždraust Roo- 
seveltui pervest užgrobtus 
laivus Anglijai.

Washington. — 'Per 
vaitę maistas Amerikoj 
brango dar beveik 2 , pro
centais. Daugiai valgių iš
gabenami Anglijon.

Washington, geg. 5.—De
šinieji socialistai reikalau
ja, kad Amerikos karo lai
vai tuojau plauktų karan 
prieš vokiečius.

Cairo. — Anglų orlaiviai 
pleškina vokiečių ir italų 
eiles, kurie maršuoja talkon 
saviškiams į Tobruko sritį, 
Libijoj, ir prie Solumo, Eg
ipte.

Washington. — 
konas senatorius 
reiškė, jog Willkie 
vau j a republikonų 
kai jis kursto Amerikos ka
ro laivais lydėt prekinius 
laivus su kariniais krovi
niais į Angliją.

Republi- 
Nye už- 
neatsto- 
partijos,

Gąsdina Amerikiečius Vokie
čių Laimėjimais Jūroj

Greyhound Busy Darbininkę 
Streikas

New York. — Sustreika
vo 1,400 Greyhound autobu-

Belfast, Šiaur. Airija. — 
Vokiečių bombininkai visiš
kai sunaikino ištisus blokus 
Belfasto.

Berlin. — Hitleris sakė, 
jog sekančiais metais vokie
čiai kariaus dai\ geresniais 
ginklais. Nazių politikai 
pranašauja, kad gal jie vi
sai greit laimėsią karą.

Įstatai Prieš “Sabotažą” 
Kariniuose Darbuose

ir kituose miestuose iki St. 
Louis. Reikalauja pilnai 
pripažint Darbo Federacijos 
unijų ir pridėt uždarbio.

Washington. — Vokiečiai 
nuskandina dveja tiek dau
giau Anglijos prekinių lai
vų, negu Amerika ir Angli
ja pasistato naujų. Taip tei
gia Roosevelto politikos rė
mėjai, reikalaudami kari
niais Amerikos laivais ly
dėt prekinius laivus su kro
viniais Anglijai.

Washington. — Dauguma 
valstijų išleido įstatymus 
prieš “sabotažą” karui svar
biuose darbuose arba svar
sto tokius sumanymus. Ski* 
ria sunkias bausmes net 
už trukdymą tų darbų grei- i

Berlin. — Anglų ministe
rs pirmininką W. Churchillį 

i “pamišė
liu,” “kraugeriu”,ir “girtuo-

/ t- .1 v

Hitleris apšaukė

Anglai nušo-

Berlin, geg. 5.—Hitlerio 
laikraštis “Voelkischer Beo- 
bachter” rašo, kad vokiečiai

kiečiai—2 anglų , orlaivius 
laike vokiečių lakūnų už
puolimo ant graikų salos 
Kretos.

; London. — Anglai sakosi 
sunaikinę 184 vokiečių or
laivius nuo sausio mėnesio 
iki šiol.

įumo aauar slovi isvanarese aai
■■■.----- didesnių pergalių” prieš An

New York, geg. 5.—Ame- gliją negu i.ki šiol, 
rikos vyriausybė užgrobė 
tris čia stovėjusius Jugosla 
vijos laivus.

ORAS. — Biskis lietaus, 
nešalta. z *
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Jau Gavo “Rekomendacijas”
“Tėvynė” praneša, kad Susivienijimas 

Lietuvių Amerikoje jau gavo iš valstijų 
draudimo departmentų “rekomendaci
jas.” Tosios “rekomendacijos” įfada rytos
po to, kai keletos valstijų draudimo de
partmentų atstovai padarė reviziją SLA 
centre. “Tėvynė” rašo:

“Valstijų Apdraudos Departmental, 
kurių atstovai darė išsamią Susivieniji
mo stovio reviziją, jau suteikė savo ra
portą. Tas raportas užima 65 puslapius 
ir iš esmės randa tokį pat Susivienijimo 
stovį (?—“L.” Red.), kuris yra nušvie
čiamas SLA sekretoriaus raportuose. 
Apdraudos Departmental reikalauja, 
kad tą raportą SLA prezidentas, sekre
torius ir iždininkas pilnai išstudijuotų 
ir visų trijų parašais paliudytų, kad jį 
Susivienijimas gavo ir prie jame išdės
tytų rekomendacijų prisitaikins!”

Reikia “Tėvynei” pastebėti, kad tokios 
“rekomendacijos” nėra rekomendacijos, 
bet įsakymai. Ir jeigu jų SLA pild. ta
ryba gyveniman nevykintų, tuomet drau
dimo departmental imtųsi griežtesnių 
žingsnių prieš organizaciją.

Tik gaila, kad SLA organas “Tėvynė”, 
leidžiama SLA narių pinigais, nepranešė 
nariams tų “rekomendacijų” turinio. 
Užuot parašyti apie tai, ką draudimo de
partmental reikalauja SLA pakeisti, pa
gerinti, “Tėvynės” redaktorius paaukojo 
pereitos savaitės SLA organo špaltas vi
sokiems plepalams, kuriuos nesenai Bro- 
oklyne sutaisė susirinkę trockistai ir fa
šistai.

Beje, SLA pild. tar. nariai ir visokios 
komisijos buvo suvažiavę į Čikagą svars
tyti draudimo departmentų patiektų “re
komendacijų.”

Vruguajietis apie “Laisvę”
Vienas “Laisvės” skaitytojas Urugua- 

juje, A. R., rašo to krašto lietuvių darbi
ninkų laikraštyj “Darbe”:

“Balandžio 5 d. sukanka 30 metų kaip 
gyvuoją Šiaurės Amerikoje lietuvių dar
bininkų laikraštis “Laisvė”.

Tam tikras sąmyšis ir dezo
rientacija, kilusi dvasiškijos 
tarpe pirmais tarybų valdžios 
valdymo mėnesiais, pamažu at
slūgsta. Pamatęs, kaip toleruo
jama yra religija socialistinėje 
šalyje, be jokių kliūčių ir truk
dymu leidžiama šioje srityje 
pasireikšti, kleras kas kartas 
vis labiau pakelia galvą. Jo 
įžūlumas kartais peržengia bet 
kokias padorumo ribas.

Religija kaipo tokia užsiima 
savais dievais, savais dangumis, 
rojais ir pan. Tuomi turėtų ri
botis ir dvasiškijos veikla. De
ja, pastarieji gana dažnai per
žengia savo religijos nubrėžtas 
ribas, tai čia, tai ten kišdamiesi 
į žemiškus reikalus. Klebonijos 
ir vienuolynai pastaruoju metu 
tampa kažkokios antisovietiš- 
kos, šovinistinės ir reakcinės 
agitacijos lizdais. Aplink juos 
spiečiasi visa reakcija, ten ran-| 
da prieglaudą įvairus liaudies 
priešai, ten kyla visokį nieku 
nepagrįsti ir nepateisinami 
gandai, šmeižią .socialist, san
tvarką, didžiuosius jos vyrus, 
garbingąją Raudonąją Armiją 
ir pn. Taip elgdamiesi jie stą-

Laisvė’ yra populiariausias laikraš
tis lietuviuose, kaip ten, taip ir užsienyje. 
Stovi aukščiau už kitus laikraščius dėl 

’ to, kad joje rašomi politiniai straipsniai 
ar literatūriniai yra tikra apšviętą darbi
ninkams, iš kurių tenka pasimokinti ir 
išvysti plačiai.

“Aš, kaip neseniai pradėjęs skaityti 
‘Laisvę’ (5 metai) noriu išsireikšti, kad 
iš jos daug, daug supratau apie teisin
gą darbininkų kelią ir mečiau visus blo
gus papročius, kuriuos turėjau.

Anais laikais ir aš būdavau toks ‘gud
ruolis’, kaip kad ir dabar yra mano kla
sės draugų, kurie geriau ‘čerkai’ centus 
išleis negu kad nusipirks laikraštį, arba 
kokią brošiūrą. Nors svyla man dabar 
veidas nuo gėdos už savo praeitį, kurią 
leidau be jokios naudos. Prisipažindamas 
manau, kad buvęs mano toks blogas pa- 
protis suteiks supratimą kitiems drau
gams ir jie nebeis tuo keliu, kuriuo aš 
kadaise ėjau kada, nepažinau laikraščio 
ar knygos.”

Antradienis, gegužes 6, 1941

Skaitytoju Balsai

Vaizdas iš Itąlų-Graikų karo Albanijoj.
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giausių ir įtakingiausių Angli
jos žmonių. čia viskas buvo 
įrengta labai patogiai. Oras 
buvo tyras, tam tyčia pritaiky
tas, buvo dalinama arbata, 
viski, sviestainiai. Čia buvo 
specialios budėtojos, kurios 
prižiūrėjo vaikus. Viąkas buvo 
labai malonu...”

štai, kaip imperialistinis 
kąrąs nukrypsta prieš vargo 
žmones ir kiek jis paliečia tur
tuolius ... I

Apžvalgininkas.
Iš “T. Lietuvos”
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Reikia Veikti Greit ir Energingai^
Kongreso įnešimų komisija praneša, 

kad ji tuojau patieksianti prieš-streikinį 
Vinsono bilių visam kongresui svarstyti.

Šis bilius <yra hitleriškas. Jis griežtai 
yra atsuktas prieš streikus. Jis yra re
akcinis, žiaurus.

Nors spauda skelbia, kad tam tikros 
jėgos bandysiančios šį bilių “taisyti” ir 
jis nebūsiąs priimtas tokis, kokį origi
naliai Vinsonas pasiūlė, bet tuo pasitikėti 
negaliftia. Nepaisant, koki ten bus pa
daryti “pataisymai”, jei tik bilius bus 
priimtas, jis užduos baisų smūgį darbi
ninkų judėjimui.

Darbininkai negali ramiai sėdėti ir 
žiūrėti, kaip kongresmanai šį bilių “pa
taisys”. Jie turi kovoti, kad Vinsono bi
lius nepataptų įstatymų. Pirmiausiai tu
ri kovoti organizuoti darbininkai, unijis- 
tai. Bet su jais išvien turi eiti ir visa 
darbininkų klasė, visi darbo žmonės.

Reikia siųsti kongresmanams reikala
vimai, kad jie balsuotų prieš šį reakcinį 
bilių. Juo anksčiau, tuo bus geriau!

Baisios Skaitlinės
Jungt. Valstijų Visuomenės Sveika

tos Aptarnavimo komitetas skelbia, kad 
43 nuošimčiai vyrų, pašauktų .į kariuo
menę, yra atmetami dėl blogos jų sveika
tos. Pereito pasaulinio karo metu 33 
nuoš. vyrų buvo dėl silpnos sveikatos į 
kariuomenę nepriimti.

Vadinasi, tas parodo, kad mūsų jauni
mo sveikata silpnėja, užuot gerėti. Nėra 
abejojimo, kad labai žmonių sveikatą pa
lietė tasai krizis, kuris užsiliepsnojo 1929 
metais. Daug žmonių buvo ir tebėra ne
pavalgę arba labai prastu maistu maiti
nasi. Tas atsiliepia į žmonių, o ypačiai 
jaunų vaikų sveikatą.

Argi nestebėtina, kad turtingiausioj 
pasaulio šalyj 43 nuoš. jaunų vyrų yra 
silpni sveikatoje, netinką kariuomenei?! 
Tai vis kalta sistemą, kuri yrą paremta 
ant pelno, ant žmogaus žmogumi išnau
dojimo.

ja vaikus neklausyti auklėtoju, 
visaip šmeižia tarybų valdžią, 
įvairiais gandai ir melagystė
mis stengiasi iškreįpti jų tie
sius charakterius. Dar blogiau 
yra vaikų namuose Nr. 6 Auš
ros gatvėje 10 ir Ukmergės ga
tvėje 1. — Vaikų namuose Nr. 
71, kur/vienuolės tiesiog įžei
džia valdžios pastatytus auklė
tojus ir stengiasi paveržti jų 
teises. Rinkimų į Aukščiausiąją 

. | Tarybą metu, tos dįdžiosįos
r’ Gi- "idarbo žmonių iškilmes dįeiją 
liaudies ]<urjy vienuolynų perdėti- 

Iniai stačiai neleido savo ’civi- 
Pastangos suagituoti tam ti- lių tarnautojų balsuoti.

krus visuomenės sluoksnius, nu
statyti juos prieš socialistinę 
santvarką, skatinti, kad men
kiau, ne taip sąžiningai atliktų 
darbą, tegul ir daugumoje at
vejų yra bevaises, vis tik reikia 
atkreipti į jas dėmesį.

Reakcijos apaštalą! stengiasi 
pralysti visur, pasiekti kiekvie
ną, pradedant vaiku, baigiant 
seniu.

Netvarka yra kai kuriuose 

 

vaikų nariuose, kur dar šiokios 

 

tokios įtakas aulėjimui turi vie
nuolės. i eile pavyzdžių: 
Vaikų namuose Vilniuje Nr. 18 
(Ukmergės g-ve1 29), Nr/ 17 
(Stepono 36), Nr. 22 (Aušros 
Vartų) vienuolės aiškiai agituo- įrankio, nukreipto prieš darbo

čiai provokuoja visų darbo liau
dį ir tarybų valdžią. Tačiau to
kiems viena žinotina: tikybų iš
pažinimo tolerancija, kurią lai
duoja konstitucija, liečia tik ti
kybą ir jos išpažinėjus, o ne 
religijos skraiste prisidengu
sius politikierius ir antitarybi
nius agitatorius. Pastarieji bus 
taip traktuojami, kaip 
vienas diversantas ar 
priešas.

Panašūs faktai be abejo išei
na jau iš religijos išpažinimo 
ribų, jie rodyte rodo, kad čia 
turima reikalo ne su tikyba ir 
maldomis, bet su tam tikra po
litika, tam tikra reakcijos veda
ma akcija,—akciją, kurį toli 
gražu nesiderina su tarybų val
džios vedama linija. Į tai kaip 
tik atkreiptinas deramas dėrųe- 
sys.

Tarybų valdžia yra nusista
čiusi nesikišti į religinius žjno- 
nių reikalus. Kas ką nori, — 
gali nedraudžiamas tikėti. To- 
čiau negalima daryti iš religi
jos svietiško dalyko. Negalima 
naudoti jos, kaip agitacijas

Taip Gyvena Dabar Europoj

Pa- 
gy-

da-

žmonių, laukiančių duo- 
mėsos, anglių. Vis sun- 
darosi atgabenti į Pary- 
produktų. Iš daržovių

Frąncūzų laikraštyje “žur- 
nal” neseniai buvo įdėtas 
straipsnis, kurio autorius įkal
binėja gyventojams medžioti 
varnas, parduoti varnas, pirk
ti varnas, valgyti varnas. Laik
raštis pateikė net kelis recep
tus “skaniems” valgiams iš 
varnienos pasigaminti. Išsėmu- 
si visus maisto išteklius, išal
kusi Franci j a priversta valgy
ti varnas...

Francijos laikraščiai nesi
varžydami rašo apie beviltišką 
Francijos maisto reikalų padė
tį. Prieš karą Franci j a įsi vež
davo iš užsienio ir iš savo ko
lonijų apie šešis milijonus to
nų maisto produktų: Javų, 
bulvių, mėsos, žuvies, daržo
vių. šiuo metu dėl blokados į 
Franciją nebeįvežama beveik 
nieko.. Padėtis darosi vis sun
kesnė. Laikraščiai įspėja gy- 

'ventojus, kad “sunkumai tik
tai teprasideda,” nes baigiasi 
turėtosios krašte atsargos.

Laikraštis “žur-Eko de 
ri” taip piešia dabartinį 
venimą Paryžiuje:

“Visi Paryžiuje gyvena
bar su krepšeliu vienoje ran
koje, su maisto kortelėmis-- 
antroje. Nuo 5 vai. ryto prie 
krautuvių durų susirenka mi
nios 
nos, 
kiau 
žiu.
mieste tebeliko tiktai ropės. . . 
Vakarinis Paryžiaus gyveni
mas suparalyžiuotas dėl sto
kos transporto, šviesos na
muose nebėra.”

Maisto produktų Paryžiuje 
gauti beveik nebeįmanoma. 
Jie parduodami tiktai iš po 
skverno penkis kartus bran
giau, degu nustatytos kainos. 
Mėsos, bulvių, sviesto ir dar
žovių nebegalima gauti net ir 
už pinigus.

Transportas suardytas, ke
liai stovi, benzino nebėra, dėl 
to nebeatvežama į Paryžių ir 
maisto produktų. Dėl to taip 
pąt nėra ir anglių—namuose 
salta. f

Minios bedarbių gatvėse, 
minios žrponių, laukiančių me
rų (burmistrų), besistengian- 

'čios gauti orderius ^pienui vai
kams ir anglįms' gyvenamo
sioms patalpoms pakūrenti, ei
lės prie paisto produktų krau
tuvių., turgavietėse, kur šeimi
ninkės perkasi varnas; šalti, 
nekūrenti butai, alkani, išvar
gę žmones, epideįnijos—tai 
toks' dabartinis Francijos vaiz
das, kurios darbo žmonės turi 
atkentėti už šalies vadovų 
avantiūristinę politiką.

Visa Europa gyvena šiuo 
metu “su kortelėmis rankose.” 
Be to, net ir tos mepkos nor
mos, kurios numatytos pagal 
Žmonių diktatūrą, ginančio J$a- 
pitalistų ir reakcijos reikalus. .

Dauguma tikrai pažangių 
darbo žmonių jau nusikratė ar 
baigia nusikratyti to, ..kai atgy
veno, savo, energiją aukodami 
socialistinio žmogaus gerbūviui 
kurti čia, žemėje. Jais turi pa
sekti ir visi likusieji, nusigrįž- 
dami nuo tos niekingos vakar
dienos ir nelemtų jos apaštalų.

(“Vilniaus Balsas”) |

korteles, faktiškai ne visuomet 
ir ne visur gaunamos.

Švedijos laikraštis “Dagens 
Niucheter” rašo, kad Vargas 
ir nedarbas Norvegijoje kiek
vieną dieną didėja. Maisto 
produktų kiekiai mažėja dar 
greičiau, negu kyla kainos. Iš
tisas savaites gyventojai ne
mato nė gabalėlio mėsos. At
lyginimą už darbą darbinin
kams mažina. . .

Nėra tokios šalies kapitalis
tinėje Europoje, kur gyvento
jai galėtų valgyti ligi, soties. 
Visur maisto produktų įvarto- 
jimas sunormuotas, visin’ duo
na kepama su priemaišomis, 
visur gabalui duonos gauti rei
kia ilgai išstovėti eilėse, arba 
ji parduodama iš po skverno 
nepaprastai aukštomis kaino
mis, prieinamomis tiktai tur
tuoliams.

Ispanijos darbo žmonės šiuo 
metu badauja taip, kaip neba
davo net monarchijos laikais. 
Buržuazinio Amerikos žurna
lo “Koliers” korespondentas 
taip piešia šių laikų Ispanijos 
gyvenimą:

“Ispairjoje tikrovėje nebė
ra pinigų. Tie, kurie yra, pri
mena papirosų etiketes ir te
turi maždaug tokią pat perka
mąją vertę. Ispanai nebetiki 
tais pinigais. Jie neturi duo
nos, neturi mėsos, neturi ta
bako. . . Duonos duodamoji 
norma visoje šalyje, išskyrus 
Madridą, nustatyta 100 gra
mų per dieną žmogui. Tai dvi 
nedidelės riekutės, maždaug 
tokios išvaizdos, virškumo ir 
sudėties, kaip pyragaičiai iš 
smėlio, sudžiovinti saulėje. Tą 
duoną gamina iš miltų, sumai
šytų su pupomis ar su bulvė
mis, ir Ispanijos kepėjai iš- 
gramdo statinės dugną ir su
šluoja miltų likupiųs nuo grin
dų. Madride norma—250 gra
mų per dieną žmogui.

“Ispanams teks šią žiemą 
misti beveik vien tik bulvė
mis. Daržovių nebėra. Pupų, 
miežių, ryžių yra daug ma
žiau, negu reįkalįpga. Du mi
lijonai kareivių laikomi po 
šautuvu, nemažiau kaip pusė 
milijono žmonių sėdi kalėji
muose, o žemę dirbti nebėra 
kam.”

Taip gyvena šiuo metu Is-'Jų tarpe buvo

panija, generolo Franko val
doma.

žaisliukus 
atėjo pir- 

apačioje 
ir gatvės 
pėdų že-

vokiečių 
Prasidėjo 

, atrodė,

. O štai vaizdelis iš Anglijos 
gyvenimo. Tas pats žurnalas 
rašo, kad Londono moterys, 
darbininkų ir tarnautojų žmo
nos, jeigu kurios nestovi prie 
staklių karinėse gamyklose, 
tai laksto po miestą bejieško- 
damos mėsos ir duonos. Skir
tumas tiktai ;tas, kad franęū- 
zės ir ispanės naktį miega pas 
save namie, o anglės su savo 
šeimomis lenda po žeme, besi- 
slėpdamos nuo bombonešių.

Amerikos žurnalo korespon
dentas pasivaikščiojo nakties 
metu Londone. Štai, ką jis pa
sakoja :

“Tai buvo Londono darbi
ninkų kvartale. Anksti vaka
rą aplinkinių gyventojų, šei
mos ėjo į metro stotį. Jos ne
šėsi su savimi termosus su 
karšta arbata, popierinius ry
šulėlius su maistu, 
vaikams. Tie, kurie 
mieji, jau miegojo 
saugiai, nes tarp jų 
paviršiaus buvo 80 
m ės ir betono.

Staiga pasigirdo 
lėktuvo burzgimas, 
orinė ataka. šūviai
skambėjo čia pat viršum gal
vų. Mūsų susigrūdo čia tam
soje apie tūkstantis žmonių. 
Nukrito bomba. Mes girdėjo
me jos staugimą. Paskui ji 
sprogo netoliese, kaipiy.ninia- 
me kvartale. Mes krūptelėjo
me visi kaip vienas. Policinin
kas atidarė įėjimą į metro.

Vyrai, moterys, vaikai sku
bėjo vidun. Mes nusileidome 
žemyn į platformą. Ant beto
ninių laiptų pablaku gulėjo 
žmonės. Teko žargstytis per 
juos. Platforma taip pat bu
vo grūste prigrūsta žmonių, 
gulėjusių tiesiog ant betono.

Taip gyvena šiuo metu nak
timis tūkstančiai londoniečių 
šeimų — jie sulenda giliai po 
žeme.

Aš išėjau iš sunkios metro 
atmosferos pakvėpuoti4, oru. 
Gatvės bųyo tuščios. Aš atėjau 
į prabangingą viešbutį Vest- 
Ende. čia taip pat buvo slėp
tuvė—puiki požeminė prie
glauda. Ir čia miegojo dau
giau kaip du šimtai žmonių.

pačių turtin-

KOVA TARPE AMERI
KOS LIETUVIŲ

Kaip tik Smetona pabėgo per 
beržyną į Berlyną, iš ten davė 
trivogą į Ameriką savo genero
lams, kuriems buvo užkabinęs 
po medalį už “atsižymėjimą” 
garbinime Smetonos ir jo blo
gų draugų.

Tie, žinodami šios šalies įs
tatymą, ilgai nelaukę, gavo lei
dimą gišeftą daryti. Į tą gru
pę priėmė pravadyriu “Nau
jienų” orakulą. Nuvažiavo pas 
prezidentą Rooseveltą ir įdavė 
dovaną cibuką be pypkės visų 
Amerikos lietuvių vardu.

Rooseveltas, matydamas, kad 
suaugę ir nuplikę vyrai lošia 
mažų vaikų rolę, pareiškė, kad 
Lietuva kada nors ir vėl bus 
tokia, kokia buvo. Suramino 
kaip tėvas sa’vo vaikus žadė
damas parvežti zuikio pyrago.

Tai išgirdę, jie parbėgo į sa
vo tvirtoves ir išleido ukazą į 
visus savo činauninkus, kad da
bar turim kovot su visais “Lie
tuvos išgamomis.”

Ta politiška kova jau tęsiasi 
daugiau pusės metų.

Teisingas pozicijas laiko pa
žangieji Amerikos lietuviai su 
savo tvirtovėmis “Laisve,” 
“Vilnimi,” “Tiesa” ir “šviesa.” 
Opozicijos pusėj net trys sro
vės su daugeliu tvirtovių, bet 
tos tvirtovės ramstomos melų 
stulpais. Meluoja, .kaip tik jų 
makaulės diktuoja, bet su melu 
netoli nueis. Kada nors pasi
baigs ta kruvinoji puota, ku
riai jūs dabar pritariat ir trok
štat, kad ir lietuvių kraujas lie
tųsi. Jūs pritariat Hitlerio tak
tikai, kuris naikina viską, žudo 

■ nekaltas motinas, kūdikius' ir 
senelius.

Visas pasaulis piktinasi tuo 
nesvietišku plėšrumu, o jūs bė
gate pas jį ant burdo ir prašot 
užtarimo, kad jis per lietuvių 
kraujo praliejimą sugrąžintų 
Smetonos režimą ant Lietuvos 
žmonių sprando. Bet to jūs jau 
nesulauksite. Jūsų dienos jau 
baigiasi. Jau leidžiasi saulutė.

Po socializmo vėliava visa 
Lietuvos liaudis džiaugiasi.

K. Mykolaitis.

Ir Opera Mokės Taksus
Albany. — Gub. Lehman 

atsisakė pasirašyti New 
Yorko valstijos seimelio pri
imtą bilių, kuris paliuosuo- 
tų Metropolitan Operą nuo 
mokėjimo taksų. LaGuardia 
reikalavo, kad gubernato
rius biliaus nepasirašytų.
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Ąytį|ęri?faj J^ngt. Valstiją lempai darą pratimus fort Lewis, Wash.



Antradienis, gegužės 6, 1941 , ' " LAISVE w Trecias puslapi?

Volunteer Youth Build LDS 
In Current Membership Drive

BROOKLYN, N. Y.—A new three foot high trophy, gilt- 
finished, beautifully engraved, is the prize at stake for the 
various LDS youth branches in the current membership drive 
being held by the fraternal organization.

The membership drive, being run in order to raise the 
organization’s membership to®-----------------------------------------
the 10,000 mark, has already 
netted one hundred volunteers 
among its youthful members who 
have said that they will do their 
part in order to get the trophy pic
tured here for their branch.

“I Have Done My Part” buttons 
are being sent to each member who 
has showed his loyalty to the LDS 
bby signing up at least one new 
member. Organizers are proud of 
these but toms, symbols of active 
work, and are wearing them every
where they go. z

Competition among the various 
youth branches is highlighting the 
drive. From Montello. Mass., comes 
word that the gLiDerS branch has 
a standing dare open for any other 
LDS youth branch to accept.

Regional competition is also on 
the up with the news that the re
presentatives of the Metro Council 
(NY-NJ) have met with represen
tatives of the Chicago branches du
ring the LDS Bowling Tourney in 
Cleveland, to iron out various de
tails of an East-West member-rai
sing challenge.

The brain women never interest 
us like the heart women; white 
roses please less than red.—Oliver 
Wendell Holmes.* ♦ ♦

Diner — Are you the waitress 
who took my order?

Watress—Yes, sir.
Diner—You’re still looking well — 

how are your grandchildren ? The Trophy

White Collars and Peace
No group is more seriously men

aced than the white collar workers 
it was agreed by the Office, Gov
ernment and Press panel .of the 
American Peace Mobilization at
tended by more than 250 delegates 
from all parts of the country.

In the words of the delegate, 
‘‘Quietly they feel very strongly 
against war.” The job of the dele
gates is to translate this “quiet” 
sentiment into action.

Danied Allen, secretary-treasurer 
of the N. Y. Dist. State, County 
and Municipal Workers, was chair
man of the meeting. Keynote speak
er was Lewis Merrill, president of 
the United Office and Professional 
Workers.

Major recommendations of the 
panel were: (1) that all delegates 
on their return to their organiza
tions set up peace committees to 
carry on educational work and (2) 
that a national organization of la
bor and peace be formed to carry 
the APM program into action.

LESSONS OF 1917

During the last war, it was point
ed out, the real wages of white 
collar workers decreased some 25 
per cent. The post-war depression 
and the crisis year of the 1930’s 
have further intensified their inse
curity.

The present defense program, in 
spite of the illusions of a new pros
perity, has already resulted in more 
unemployment. Ten per cent of the 
employees in the brokerage indus-

Many Liths at 
Baltic Art
Exhibition

NEW YORK, N. Y.—The Baltic 
Art Exhibition, which ran for one 
week here, closed yesterday after 
several hundred people had seen 
the many paintings on exhibition.

Among the more popular Lithua
nian artists represented we found 
examples of the work of John S. 
Bullis whose cartoons have very of
ten appeared on these pages. John 
Gresh. familiar to many as a mem
ber of the LDS Nat’l Youth Com
mittee, was represented with a num
ber of watercolors, sketches and co
pies of famous paintings.

Ad Reinhardt, the art editor of 
the New Masses magazine, is repre
sented with a painting. In the ap- 
pied art section we found masks 
and designs by Albin Kayrukstis 
and Al Pross.

A significant aspect of the exhi
bition is the fact that a greater 
part of those artists represented 
were American-born young men and 
women who have found a good part 
of inspiration in the cultural herita
ges of the people of the Baltic.

FLASH!
Chi. Redwings 
Win Tourney!

Further details on the 
LDS Bowling Tournament 
held in Cleveland over the 
week-end will be found in 
Friday’s issue of the Youth 
Section.

try, for instance, were laid off with
in the past six months.

Difficulties in maintaining wage 
standards in the face of the rising 
cost of living are greateY than ever 
before, delegates showed. Because, 
of the attitude of the government, 
both as employer and as arbitrator, 
negotiations are more difficult and 
strikes must be fought longer.

AID ‘LIVING AMERICANS’

The fight for peace will be suc
cessful, it was agreed, if delegates 
bring hack to organizations a clear 
report of these conditions—for peo
ple, to take action, must, under
stand their problems.

To back away from this question 
is to open up a highway to defeat 
on organization. Trade union lead
ers must speak • out openly, now, 
for “aid to living Americans.”

In summing up the discussion, 
Merrill pointed out that white col
lar workers are militant and will 
take, action. As proof he cited suc
cessful newspaper strikes, recent 
large contracts signed by the Office 
Workers, and the remarkable gains 
recently showed by every white col
lar uniorf.

“Action for peace gives us the 
opportunity for real unity with the 
unemployed and with industrial 
workers, both of which groups are 
heartened by office workers’ sup
port,” he said.

‘ACTION’ RESOLUTIONS

Other resolutions adopted were: 
for a federal health program; for 
independent political - action, work
ing toward the formation of a far
mer-labor party; for support of . the 
teachers in their fight for free trade 
unionism; against Dies Committee 
and FBI investigations and state 
committees aping their methods; 
condemning the drive to deport 
Harry Bridges; comdemning the 
Pennsylvania State Secretary for his 
move to scrap the civil service lists; 
and opposing removal of Carey Mc
Williams, California Housing Com- 
misioner.

Specific recommendations were 
for support of. all community ac
tivities in defense of the people, 
and formation of peace committees 
within ‘organizations to organize 
forums and distribute literature to 
both organized and unorganized 
white collar workers.

War Profits 
Go Up and Up!

NEW YORK. — Dividend rates 
of stock listed on the New York 
Stock Exchange are going up, it 
was reported this week. Ninety-nine 
stocks listed on the exchange are 
yielding more than 10 per cent, ac
cording to a summary in the Ex
changed official publication. Over 
150 stocks are paying but more 
than 9 per cent; 226, more than 8 
per cent; and 311 more than 7 per 
cent.

In 1940, the average return on 
the 577 stocks ‘was 7.2 per cent. .

Using financial language to tell 
its story, the Exchange publication 
said:

“The vitality of the industrial 
backgrownd supporting these yields 
(dividend payments) is well known. 
Even if the yield should be cut in 
half, they would still be generous 
in comparison with the present re
turn afforded by most other forms 
of investment which ye available 
to the public.” •

More Care of Draftees
Necessftry for Their Health

HARRISBURG, Pa. - - If all thewater into the Indiantown camp is 
army camps are in the same condi-: another sore spot for the soldiers, 
tion as the massive cantonment at: And as for the warping boards in 
Indiantown Gap, Lebanon County, : the barracks-wall — wait until the 
then tens of thousands of American' green lumber dries out this spring, 
draftees must be laughing up their Rainstorms will flood the floors 
sleeves at the righteous election! and the “army experts” who sprout 
speech warlord. Roosevelt delivered J gold braids may be mighty sorry 
in Boston. That evening, toward the 41— J!J-U ••—— -1----=— - —<
close of the “two-party-one-party” 
campaign, the President aimed sen
timental phia.es at the mothers and 
fathers of America, assuring them 
that their hoys would get ‘all the 
. o’nforts of home” when they were 
dragged off to learn the art of stick
ing a bayonet through another’s 
heart.

they didn’t insist, on slapping a coat 
of paint on the new buildings. There 
are 788 new bujldings and not a 

since the
are 788 new buildings ai 
drop of paint, in sight. And 
army used non-union labor in con
structing the buildings, it might be 
interesting, to learn more about the, 
lucky guys who had 
spending $12,680,000 of 
and mine.

charge of 
your money

Lithuanians
Marched in
May Day Parade

BROOKLYN, N. Y. — Among the 
thousands that marched in the 
streets of New York on May First 
was a large group of Lithuanians. 
They paraded in silent formation 
led by the American flag and a 
large/'sign reading ‘American Lith
uanians for Peace and Freedom!”

Not all Lithuanians were march
ing in the Lith section.Quite a few 
were noticed in the youth organi
zations section, the Food Workers 
Union
unions. A group from Binghamton, 
N. Y., was also at the parade.

The Lithuanians began to march 
at a quarter to 
quarter to eight, 
march stretched 
Ninth Avenue
where the marchers disbanded.

and a number of other

For one thing, sickness is ram
pant in Indiantown/ Barracks are 
btidly heated. Frozen earth sof
tens into slime at the first, sign of a 
warming sun because the “war ex
perts” put the cart before the horse 
and built the camp before the roads. 
rDo top it all off in good fascist 
styde, the military chiefs in Wash
ington have bpldly announced that 
the c^st of the camp construction 
project actually was double the ori
ginally estimated $6,211,765. This 
announcement came after the troops 
began to move in, when the people 
would be less anxious to criticize 
the camp. They tend to praise it 
when the boys arc forced to make 
it their home, all of which greatly 
aids the cause of the news-suppres
sing military leaders. The bill has 
been run up to $12,680,800 through 
faulty estimating. And the so-called 
“faulty estimating” allows “pet” 
low-bidders on contracting jobs to 
collect monstrous sums which at 
first the public was told they 
wouldn’t receive. Some 220 barrack 
buildings were authorized without 
lavatory facilities.

Three weeks ago large-scale troop 
movements in Indiantown began in 
a swirling snowstorm, 
sands of draftees fresh 
warm homes were cast 
drafty shells of barracks 
had provided for 
Anglo-American 
diantown Gap has 
bed hospital. And 
a brand new wing 
It’s important 
should hold 900 
ny more.

For two solid weeks, an average 
soldiers were admitted to the 
hospital with measles, colds, 

throats, bruises, lacerations, 
abcesses and pneumonia. Each

of “adequa-
re-

Just one more touch 
cy” regarding Indiantown.: It’s 
ported that only one veterinarian 
has been assigned to stables which 
house some 500 horses. K. 1

7 and ended at a 
The length of the 
from 37th St. and 
to Union Square

Chicago’s LDS Redwings “A” Bowling Team which had Iiigh 
hopes of winning in the Nat’l LDS Bowling Tourney held in 
Cleveland last weekend. In the next issue, we’ll give you the 
winners. Above, 1. to r. (top) are: John Bernot, Frank (“Pop”) 
Kwain and Stan Bernot. Bottom. Frank Soloman and George 
Kwain.

and thou- 
from their 

into the 
Uncle Sam 
thanks to

In-
them, 
imperialism.
a brand new 750- 
it soon will have 
to house 150 men.

that the hospital 
— and perhaps ma-

of 50 
camp 
sore 
boils, 
day the sick list rose from, 110 toj
225, to 350, to 450, to 600, and news į 
releases regarding the nature of the i 
illnesses were at a premium. Then, 
one day there was a slight decrease, i 
One morning the figure was set at. 
nine officers and only 558 men.

Difficulty in pumping /sufficient

Gala Sports Hop 
In Newark

Something is doing and Newark 
is doing it: Bango!

In the past few years the New
ark LoDeStars have arranged very 
successful social affairs. Not wish
ing to have this year made an ex
ception, we have planned a Gala 
Sports Hop. It will 
day, May 31, 
Hall at 180 
Newark.

We ' feature 
music of Will Anns, his sax and 
orchestra. Dancing starts at 8:45. 
Admission’ is 55c. (tax incl.)

—Cor.

1941, 
New

the

be. held Satur- 
at St. George’s 
York Ave. in

popular dance

CONSTANT
LISTENER

I should devote a 
No, he did not 

my name, but he 
“hand-picked dele- 
American People

Having been mentioned by Radio’s 
Rodent No. 1 on a Sunday evening 
broadcast, I feel 
column to him. 
exactly mention 
spoke about the 
gates” to the
Meeting. Being one of these, natu
rally I felt he was referring to me j 
personally.

On his last broadcast, Walter 
Winchell felt quite ill-used because 
not only the Reds, but also Mrs. 
Dilling, arc persecuting him by ask
ing for a boycott of his sponsor’s 
products. Not so long ago, Mrs. Dil
ling who wrote “The Red Network” 
was in high favor with Walter and 
other Hearst boys. Although the 
dear lady bared the Moscow plots 
in this tome, she could not see, eye 
to eye about sending the American 
boys to die for' Britain. She even 
organized a protest of mothers in 
Washington. The press and radio 
immediately questioned 1---------
she even was a mother. It remain
ed for our own litle WHC at the 
Cornell University in :
up the scandal that Mrs. Dilling 
did have a son who had been asked 
to leave the Alma Mater under 
suspicious circumstances. An exam
ple of how the rats turn on their 
own under pressure of war propa
ganda.

“A WORKERS HANDS”
Now, if the ether could be cleared 

of the pollution that Rodent No. 1

spreads about all progressive ele
ments, I’d certainly ask all girl 
readers to boycott the product, no
thing extra nor altogether soothing 
to the hands, so it should be no 
sacrifice to pass on to something else | 
at the drug counter.

But what if you should lose your 
man if your hands do not match 
the softness desired by Walter’s 
sponsors? Now, no reason to be 
scared for I’ll let you in on a sec
ret. The first time 
me as a possible

I though we had 
meetings together 
when he noticed that I had a “wor
ker’s hands.” Romances like this do 
not get publicity on the radio,’ ot 
we might have been spared years 
of Winchell’s noxious propaganda. 
So, girls, are you willing to take a 
chance and pass up Jergen’s Lotion 
the next time you are at the beauty 
counter?

my man noticed 
heart beat, al- 
been attending 

for months, was

Lailu Larson.

Austrians Demonstrate Against 
Food Shortage.

Basle. (By Mail). — Demonstra
tions and meetings against the food 

whether shortage were held in the market 
hall of the Third District in Vienna. 
The new Reich Commisar, Baldur

Ithaca to dig von Schirach, was heckled badly at
at the Simmering 
Severe measures 
against the grow- 
the workers: ma-

a works meeting 
wagon works, 
have been taken 
ing unrest-among 
chine-guns have been trained out
side the munition factories( at St. 
Pplten and Amstetten. The manager 
of a well known rubber factory was 
arrested for insulting the Nazis and 
the workers at the factory struck 
in protest.

Adapted from the 
v JETRO-GOLDWYN-MAYER 

Picture by 

RANDALL M. WHITE

and 
held 
and

These are the two trophies which some lucky five-man 
a five-woman team have won at the LDS Bowling Tourney 
over the week-end in Cleveland, Ohio. Individual, double 
all-events winners also received prizes, among which were seve
ral beautiful gold bowling “charms.”

LOOKING AHEAD
Anti-Labor Bills Are No Joke; Pretending to be for 

“National Defense”, They Try to Throttle a Decent 
Standard of Living and Abolish Democracy 
tending to Pefend It!

While Pre-

Quite a tįew people who today ople whose backs 
thoughtlessly applaud demands for 
a "curb on labor” are going to find 
themselves in the same soft of fix 
as victims of the schoolboy gag 
abou\ the Siamese national anthem.

“O wha ta na Siam” are the 
strange words the victim is instruc
ted to sing. And he usually re
peats them a number of times, to 
the great enjoyment of the small 
boys in the know, before he realizes 
he is just proclaiming his own 
asininity.

The demagogue'who seeks to put 
over anti-labor legislation always 
tries to i make you thing it’s the

iove to

Here
Vinson

1 he politicians

* * *
are some of the things the 
bill would do:

(1) Under its anti-strike provi
sions, it would make it a criminal 
offense for a worker to quit work 
or otherwise aid a strike during a 
definitely prescribed period of in
voluntary servitude.

Every worker exercising the free
dom which distinguishes him from a 
chattel slave, during this so-called 
cooling-off period, would be subject 
to a $5,000 fine and one year in jail.

The idea of “cooling off” is sup-
other fellow he’s after. He will rave pOsed to be to provide a period for 
about saboteurs, reds, racketeers negotiation and mediation before a 
and declare he means nothing but' strike takes effect. But such cool
good for the honest 
kingman.

But beware when 
out to pat you on 
like as not, while you glow 
pride, he will . be fixing a 
Me” sign to the back of your pants. i *

Gallup polls and other surveys 
purport to show quite a demand, | 
even -------------- -------------r
legal

If some there are who feel this • 
way, 
fellow” they think should be cur
bed. Assuredly they would not vote 
that way, if they realized that the 
the curb-labor campaign is really 
gunning for them—to keep down 
their wages, make them slaves to 
their jobs, destroy their security 
of employment, 
severly if they 
fair conditions.

American

his hand 
the back.

wor- ‘ ing-of periods are regularly provi- 
! ded voluntarily.
| To compel workers to stay on the 
i job against their will, even for a 
I limited period, is 1o provoke not 
allay industrial unrest. It is 
to destroy 
dom.

goes
For j 

with 
“Kick a basic American

also 
free-

among working people, for the 
curbing of labor unions.

* * *
open shop has 
and ideal of

it is unquestionably “the other'

and punish them 
protest against un-

the Vinson antiJust look at 
strike bill if you have any doubts 
as to what the curb-labor boys are 
trying to do—or whose pants are 
going to get kicked.

This bill is the first practical 
result, in the federal Congress, of 
the whole nationwide propaganda 
campaign about defense strikes, 
union racketeering and radicalism, 
high initiation fees, sabotage, etc., 
etc.

But the people who afe to be 
curbed by the Vinson bill are not 
the racketeers or the saboteurs or 
any of the other real or imaginary 
bogeymen used in the campaign. No, 
the chief sufferers are to be the 
plain, honest American working pe-

beenlong 
anti-union 
the union 
backs the 
pay their

(2) ’The 
the slogan 
employers. It means that 
men. must carry on their 
non-unionists, who do not
share in dues for the benefits won 
by the union which all alike enjoy.

(3) The Vinson bill would destroy 
much of the protection of- the right 
.to organize which the Natl. Laljor 
Relations Act provides. It wtuld do 
this through a provision forbidding 
unions to “use 
any kind.’ 
_ The joker is 
ordinary union 
have been 
from time to time, and might be 
forbidden under this clause.

The Chamber of Commerce 
U. E;, for instance, recently 
red to union requests for 
wages as attempts to “coerce wage 
increases.”

* * »
(4) The Vinson bill would destroy 

the protection of the Wagner Act 
in another respect as well, by per
mitting employers to fire active uni
onists almost at will.

It would permit the employer to 
discharge any worker if he, the 
employer, “has reasonable cause to 
believe” that such a worker holds 
subversive opinions or belongs to 
a subversive organiation.

coercive measures of

that even the most 
organizing activities 

considered “coercive”

of the 
refer- 

higher

SYNOPSIS: Fattier Flanagan's (Spencer Tracy) over-enthusiasm hefs in-^ 
volved Boys Town in desperate financial difficulties. Ted Hartley 
(Larry Nunn), paroled to Boys Town after having been convicted of 
killing a reform school guard at Marysport, is returning to faith in 
mankind as the result of Whitey Harsh's (Hickey Booney) efforts; Whitey 
is Hayor of Boys Town. Ted has agreed to allow Dr. Trem Fellows 
to examine him to see if his paralysed legs maybe restored to usefulness.

NOW READ CHAPTER FOUR —BELOW

**l’m afraid I don’t dance so. well. 
Pve beep too busy to learn.’'

In the Maitlands’ luxurious home, Whitey 
amazed his foster parents by the ease with 
which He conformed to conditions nothing in 
his previous life had trained him to expect. 
They showered him with gifts. He had his own 
smart little roadster—and the den above the 
family garage was a play room such as few 
boys ever know. ----------- -—■ •
€ /
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• “If you come here again I’ll split 
this club over your skull!”

Still loyal to the ideals of Boys Town and 
fulfilling a promise he had made to Ted. 
Whitey paid an early visit to Marysport Re
form School, scene of the crippled boy’s great 
tragedy, where Ted’s pal. Miles Fenely. was 
still confined. A surly guard refused to admit 
him. While they argued tough little Flip Breyer 
slid over the wall to hide in Whitey's car

**/ wqs the boss . . . some guy ratted 
and we all landed in stir!”

“What to do?” Flip’s bleeding back, sign of 
brutal punishment, stirred the young idealist. 
He could reach Father Flanagan over his short 
wave radio set in the den and ask for advice 
It was in the den Flip, a mere child, boasted 
of his criminal exploits—and it was from the 
den Flip stole an ancient trophy—a pistol — 
and disappeared! - -------

“That’s ’em all right! The little *un 
stuck a gun in me ribs!”

Flip was about to try a second stick-up when 
Whitey found him. A roll of bills he tried to 
hide told the troubled Mayor of Boys Town he 
had been too late to prevent a first one. “We’re 
going to give that money back.” he cried, as 
he hustled Flip into his car. But the alarm was 
already out—and innocent Whitey was caught 
in the web little Flip had spun. “Refonn” 
unto death—in Uu.nsxi chapter. A 
---------' -------- - ♦ ---------—* -
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GHgorij Romm

JIS IR JI
* * »

Vienveiksmis vaizdelis
PERSONAŽAI:

JIS — Žydas laikrodininkas, 60 metų.
JI — Sovietų armijos daktarė, apie 30 

m. Uniformuota.
Scena: Mažas miestelis vakarinėj Balt- 

gudijoj.
Laikas: Po trijų dienų Sovietų armijai 

okupavus miestelį.

galiu tamstai patarnauti, panele? /
JI: Aš turiu čia mažą darbelį. Patai

syki man šitą laikrodėlį. (Nuima nuo 
rankos laikrodėlį ir duoda jam.)

JIS: Acha, mažas darbelis? Matysi
me. .. (Į šalį.) Dar jauna, bet gudri, kaip 
ir visi jie. Visi jie pradeda panašiai, kai 
nori gauti pinigų. (Apžiūrinėja laikrodė
lį. Į JĄ.) Stiklelis sudaužytas. Mažoji ro
dyklėlė nulaužta, o didžioji — sulenkta.

Uždangai pakilus, matosi vargingo 
laikrodininko dirbtuvėlės kambarys. Sto
vi pora lentinių stalelių, viena kita kė
dė. Laikrodininkas stovi vidury scenos 
su .budininku laikrodžiu rankose, aima
nuoja.

JIS: Ach, kokis tai gyvenimas! Per 
trisdešimts aštuonis metus sunkiai dir
bau tik todėl, kad dabar galėčiau stovė
ti su šiuom laikrodžiu ir nežinoti, ką su 
juom daryt: dėti langan ar ne? Ar aš, 
laikrodininkas Zalman Abramovičius, 
dar gyvas ar jau ne? Tik trys dienos 
kaip bolševikai užėjo, o žiūrėk, ką jie pa
darė! Viskas kojom aukštyn apsivertė. O 
juk buvo laikai, kuomet, būdavo, kiekvie
ną SaBbath rytą užeidavo policijos virši
ninkas, atsisėsdavo sau kaip ponas, ir su
valgydavo viską, ką tik turėdavom sau 
pietum pasirūpinę — silkę, gefillte fiš, 
kapotus plaučius, sriubą ir mėsą; kad 
sklandžiau rytųsi, būdavo, išgeria stik
linę kitą peišekufkos ir, nusišluostęs sau 
barzdą, vieton padėkoti man, sakydavo: 
“Dievaži, jūsų religija nevisai taip jau 
bloga!” ir išeidavo. Niu, Velykų, Kalė
dų ir Naujų Metų proga, turėdavau dar 
ir pinigais jiems išmesti. Vėliau įsikūrė 
Lenkija. Policijos viršininko jau nebuvo. 
Tad atsirado vyresnysis iš vojevodstvos. 
Kame čia skirtumas? Jis ateidavo sykį į 
savaitę ir pasiimdavo dviejų savaičių ma
no uždarbį. Paskui, tūlą laiką būdavo ra
mu, niekas neužkabindavo. Tai būdavo 
apiplėšimas, suprantama, bet po to, vis
gi, palikdavo mane ramybėje, galėdavau 
sėdėti ir dirbti tiek valandų, kiek tik ga
lėdavau — dvyliką, trylikĄvalandų įAdie- 
ną. Renda, taksai, mokesčiai ir mokestė- 
liai juk turi būt sumokėti, ar ne?...

O dabar? Niekas nereikalauja pinigų. 
Abelnai, nuo šio karo prasidėjimo, per 
dienų dienas netenka gyvo žmogaus ma
tyti. Siuvėjas Abromas Leizeris sako, 
kad jie iš mūs viską o viską atims. Ir ką 
gi jie atims? “Produkcijos priemones.” 
Na... Adatą nuo jo atims? O gal žirk
les? Mano padidinantį stiklą? (Gūsčioja 
pečiais.) Ai-ai-ai! (Žiūri į budininką.) O 
gal ir išdėti laikrodį langan dėl visako. 
(Artinasi prie lango.) Hm... Kaip tai 
keista: šis laikrodis išstovėjo lange tris
dešimts aštuonis metus, ir visiems pra
eiviams buvo aišku, kad Zalman Abramo
vičius sėdi ir ramiai sau dirba... Ir štai, 
staiga, nėr laikrodžio lange. Nejaugi Zal
man Abramovičius mirė? Ką?? ... (Išde
da laikrodį langan.) Nieko nesimato gat
vėje. Matomai, visi bus palei didįjį vieš
kelį. Čionai vistiek niekas neužeis. O gal 
Abromas Leizeris ir teisybę sakė? Gal 
būt geriau laikrodį paslėpus?... (paima 
laikrodį iš lango.) Ė, kas do skirtumas?... 
Tegul sau bus lange! Tai bent žinosiu, 
kur aš stoviu... (Vėl išdeda laikrodį lan
gan, prisideda prie akies padidinantį 
stiklą, sėdasi dirbti ir niūniuoja dainelę:)

. Avratnėrtu, Isaūkehu ...
Tėveli tu hnlšiį...
Kod tu nesimėldi
Geriausiąjam Dievui
Už niilš...

Žingeidi! But žinoti, kį keįiUrriikdš 
Bermanaš Jahab darVs. Jis tilrėjb Užši- 
sakęs lėrikiį karelvišktį keburilk 
visokių BdŽibucių, jiilhą dėžę diržu ir 
sakčių su Abelio herbu..Kaiti Us dabar 
bus relHiįhgd?... Gal Hidskataaii ba
liui?... Dabar Us Žhibgjlš visai šuBah- 
krūtuoš. ’d įtik IUH pdČią Ir įfeilkitiiš Vai
kus. Maho blzHis saii^ešhlš. Jiik ik bol
ševikai be ialki-ddžitj apsieiti hb^klŠš.
(Dirbd ik daiHilbja.)
Kad višiĮ Žhidho^tiikčttį ka valgyt, 
O mūsų vaikučiai lįirętų ką gert —
Adonoi — oi— Eichoęi!

(teiha JI)
JI: Gfefl diehį.
JIS: Gerą diėha. (Nusiiniįi padidinari- 

tį stiklė į šalį.) Goti meinėr; moteris! Ką 
turiu daryti? Nlbk'dd ’dak šii/b ^yV^nlme 

- nepapirkinėjau moters... (Į JĄ.) Kuom

Turbūt, buvo išpuolęs, a?
JI: Ne, aš automobilyje smarkokai su

sitrenkiau ...
JIS: Visai sustojęs, netvaksi... Pažiū

rėsime į vidų. (Atvožia.) Aš tamstai jį 
pataisysiu. Kas gi čia? (Skaito viršelio 
apatinėj pusėj įgraviruotus žodžius.) 
“....Už didžiai širdingus darbus. Voro
šilovas...” Vorošilovas? Kuris Vorošilo- 
vas? Tai yra, Vorošilovas?

JI: (Su šypsą) Taip, Vorošilovas.
JIS: Tai Ideno tas laikrodėlis?
JI: Mano.
JIS: Tamstos? A-a... Gal malonėsite 

prisėsti? (Patraukia artyn kėdę.) Atsi
prašau tamstos, kad pas mane tokia be
tvarkė ! Prašau ...

JI: (pati pasiimdama kėdę): Tai nieko. 
Viskas gerai. Prašau nesirūpinti.

JIS: Ai-ai-ai... Vorošilov! Jis tamstai 
davė šį laikrodėlį!... Vieną minutytę, 
tik vieną minutytę. Labai puikus laikro
dėlis, labai puikus! Tikėk man, aš nema
žai nusimanau apie laikrodėlius. He, he! 
Tūkstančiai laikrodėlių yra perėję per 
mano rankas. Palūkėk tik minutėlę, aš 
rasiu stikliuką, rasiu* rodyklukę, — viską 
rasiu ir sutaisysiu į (Dirbdamas.) Ai- 
ai!... tokia jauna mergina, o Vorošilo
vas davė dovanų laikrodėlį “už didžiai 
širdingus darbus”... Atleiskite man už 
smalsumą: norėčia žinoti, kuom gi tams
ta esi?

JI: Aš esu daktarė.
JIS: Daktaras? Puiku. Bet už ką tams

ta gavai laikrodėlį?
JI: Už manąjį darbą laike mūšių ties 

ežeru Hassan.
JIS: Hassan? Tai, turbūt, labai, labai 

toli?...
JI: Taip, Tolimuose Rytuose.
JIS: Matomai, tamsta esi labai drąsi 

mergina, už tai Vorošilovas ir apdovano
jo taip puikia dovaną! Tamstos tėveliai, 
manau, tuomi labai džiaugiasi ir didžiuo
jasi?

JI: Mano tėtušis ir mamytė jau seniai 
mirę.

JIS: Nei tėtušio, nei mainytės?... La
bai gaila... Apdovanota karo fronte ... 
Daktarė. Įsivaizdinkite, moteris — ar
mijos daktaras! Ir mano nelaimingas sū
nus troško...

JI: Ilijušas?
JIS: Taip, Ijijušas, Elčikas... Bet, 

kaip tamsta žinai jo vardą?
JI (su šypsą): Bolševikai turi žinoti 

viską. O kur jis dabar?
JIS: Ach, kur jis... Lyg kad aš žino

čiau? Jau virš metai, kaip nieko nuo jo 
negirdėjau. Paskutinį laišką gavau nuo 
jo iš... iš (silibezuoja i§ popierėlio), kaip 
jie ten tą vietą vadina?... Iš Kal-ku-tos, 
Kalkūta. Labai, labai toli iš čia. Sako, 
toliau negu į Ameriką ir atgal, toliau 
negu į Australiją. Jau bus penki metai, 
kaip išvažiavo iš namų; pabėgo ... O poli
ciją dėl jo vis man neduoda ramybės.

JI: Pabėgo?
JtS: Taip? pabėgo, Heš nenorėjo bdti 

Lenkijos arini jos Rare! viii, ir kodėl jis 
JtToin turėjo būti? Taništa, manau, šii- 
pranl i, ką reiškia tarnauti iehktį arini-- 
jfrk b. yįi'atihgįi esant žydų tautybes žmo
gum?... Štai, kdd it Sėmėlevičių Lekus, 
sūriiiš sk‘ėršai gatvės gyvėhahčib ihano 
kaimyno, gali būti Uih į&vyzdžiū. Pieniai 
jį buvo paėmę į driiiiją. Biivb gražūs vai
kinas, šVeigaš. Už mėhėsĮ'o buvo ąįjlan- 
Šyti tČViį. Jis bailiai /atrodė: priešakiniai

Ūntys išftitišti. AtUše jį ten visi. Už še- 
šiiį m&ibšiiį iš arihijos jį visai p'ąliūosąvo 
šii Visiškai pakirsta sveikata. Ir dabar 
dar kraujais spjaudo, ir kam tiems po- 
hanis tarnauti? Už ką? Ar }<ačį dar sun
kesnį jungą mums uždėtų? Kad daugiau 
kalejinių pristatyt^?... Mano Elčikas 
irgi labai norėjo patapti,, daktaru.

JI: 0, gąl jis, g^lįį .gale,, ik. liks dakta
ru. Kalkuta, yra didelis miestas.

JlŠ/Gal but, kas žino?
JI-: Tuo jaus sužinai. Dabar jiš galės 

parašyti, ir net sugrįžti. '■
(Tąsa bus)

J

Anglijos mokyklos vaikai (Kingstone) praktikuojasi, kaip naudoti nuo nuo
dingų dujų apsisaugoti maskas.

ŠYPSENOS
ŽVALGYBININKŲ ATSIŠAUKIMAS Į

Amerikos lietuvius

Kuomet iš mūsų rankų išslydo
Poniškoji, graži Lietuva,
Mes pasprukom tiesiog į Berlyną;
Bet, dabar jau ir čia velniava.
“Tautos vadas” pasiglemžė aukso, —
Jo netraukia velniai kolkas dar,
O man .vabzdžiai jau šonus apgraužė, 

. Kaip beždžionė krapštausi dabar.
Jau šampano senai neragavau,
Keptas antis tik sapne matau,
Pilvas staugia kaip alkanas vilkas, 
Gyvą šunį praryčiau tuojau!
Ar Amerikos lietuviai miega,
Kad nesiunčia greičiau pašalpos?
Ar apkurto, kad šauksmo negirdi 
“Savo brolių” — bėglių Lietuvos?
Lietuvoje mes buvom valdonais!
Ten turėjom dirbtuvės, dvarus, 
Jūsų motinos, tėvai ir broliai 
Mums vergavo ir krovė turtus.
Ne dėl darbo mes esam sutverti,
Ne kad žemę kapstyti nagais,
Bet ponauti ir būti valdonais, 
Jodinėti beturčių sprandais.
Iš valstybės algų nebegaunam, 
Driskiai valdo dirbtuves, dvarus, 
Jei jūs akmenio širdis turėsit 
Lietuvos ponų veislė pražus!
Jei Amerikos lietuvių centai
Mus išgelbėt greičiau neskubės,
Mes juk ponai, mes dirbti nemokam, 
Tai Berlyne gal padvėsti reikės...

Raguotis.

“LAISVES” NAUbAI
PIKNIKAI

✓v „ ii

Prašome pasižymėti, kad dienraščio 
“Laisvės” naudai didieji piknikai 

įvyks:

BALTIMORE, MII. C1T 25
LiBfcftl’Y PARK
Foštėr & Mdffet Avės.

. till

MAYNARD, MASS. V 4
vose pavilion Park

•tt į MĮ 4• • O O

BROOKLYN) N; Y 6
KLASčlAUS CLINl’ON PARK
Belts & Alašpfetli Avehūeš, Maspbth, N. Y.

Laisvoji Sakykla
Ar Lietuviai Turi Gerbti 

Smetoną ?
Pasikeitus Lietuvoje san

tvarkai, Smetona ir kiti jo pa
sekėjai bėga iš Lietuvos pasi-

tuvos sūnų ir dukterų, kurie 
kovojo už geresnį gyvenimą, 
kurie kovojo už žodžio laisvę?

Brangus lietuvi, tu, kuris 
lankai bankietus tų bėglių pa
gerbimui, pagalvok, ar verti 
tie asmenys tokios pagarbos.

Iš to išplaukia dar vienas 
klausimas, būtent, *ar tiems 
bėgliams yra reikalingos au
kos? Reikia pasakyti, kad tie 
vadinami “nuskriausti bėgliai’’ 
turi daugiau pinigų, negu bet 
kuris Amerikos lietuvis.

Paimkim, pavyzdžiui, Sme
toną. Jis turi tūkstančius ban
kuose, turi kavos plantaciją ir 
kitokių nuosavybių. Man at
rodo, kad tokiems bėgliams 
nėra reikalo rinkti aukas.

Suprantama, jeigu kuris tu
ri daugiau pinigų, negu pro
to, tas gali aukoti, kiek tik 
nori ir magaryčioms gali pa
bučiuoti jų nutriušėjusias 
barzdas. Man atrodo, kad to-
kie bėgliai nėra verti nei jo- 

‘ kios simpatijos, nei pagarbos
Mes privalome rūpintis rei

kalais šalies, kurioje mes gy
vename ir dirbame, bet ne to
kiais šarlataniškais pabėgė
liais.

Vystanti Gėlė.

vadindami save nuskriaustais 
pabėgėliais.

Kyla klausimas, kodėl tie 
fašistiniai ponai bėgo, kas juos 
veja?

O priežastis štai kame glū
di. Pasibaigė parazitų dienos 
Lietuvoje, dabar visi tie, ku
rie skriaudė Lietuvą ir jos 
liaudį per daugelį metų, bėga 
į mūsų šalį—į Ameriką. Mes, 
Amerikos žmonės, nepagei
daujame tokių bėglių. Tad 
dėl ko. dabar Amerikos lietu
viai turėtų gerbti Smetoną ir 
visus smetonlaižius bėglius 
rengiant jiems pagerbimo 
bankietus? Ar todėl, kad tie 
buvę neteisėti Lietuvos liau
dies valdytojai nubankrūtino 
tą šalelę finansiniai ir kultūri
niai; ar dėl to juos gerbti, 
kad jie būdami fašistinio re
žimo priešakyje šaudė ge
riausius Lietuvos sūnus ir ka
lėjimuose ir koncentracijų lo- 
geriuose kankino? Ar už tai 
jie turi būt gerbiami, kad kan
kino ir terorizavo šimtus Lie-

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytoji

I 
----------------------------- L--------------------------- 

SANDELIS '•VISOKIŲ

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

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

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

MATĖUšAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius.

* Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
. O, . r '■

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

Drabužių Kratituvė
Geb. Kiiiiiiiiškaš ir Suirai

152 Ferry Street; Newark, N. J.
kampas Adam St.,

Pavasaris su šventėm jau ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
labai daug žmonių kalba, kad pavasario pirkinius ge
riausia pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti ką 
tik nori, ^nereikia vaikščioti per visą miestą ir jieškoti.

Čia galima gauti moterims, vyrams ir vaikams ir 
ką tik užginusiems kūdikiams drabužių.

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiesius 
(kortinus) ir galima mastais nusipirkti. Turime didelį 
pasilinkimą visokių reikmenų kambariam išrėdyti. Flo
ridos stylio Slip Covers, padarome pagal užsakymą ar
ba mastais parduodame. Nepaisant, koki būtų jūsų ra
kandai, mūs patyrę siuvėjai pritaikys pagal jūsų skonį.

Musų kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia
me užeiti ir persitikrinti. Duokite mums progą parodyti jums 
mūsų tavbrą. Prie krautuves yra vietos automobiliams pasistatyti.

Tikimės, kad neužilgo užeisite pas mus, todėl iš anksto 
tariame širdingai ačiū! 

* 
 —.... ,



Slaugės (Anglijoje) pratinasi ant savęs ir ant 
kūdikio anti-duji.nę maską naudoti.

Kunigiškoji Artimo Meile
Pries 22 metus atsikraustė i 

Veliuonos parapiją klebonauti 
kun. Palonskis. Iš pažiūros bu
vo gana malonus kunigas. 
Kreipdavosi į bet kurį asme
nį žodžiais: —Mano mieliau
sias! Karo ir vokiečių okupa
cijos suvarginta visuomenė Pa- 
lonskį sutiko gana šiltai. Kle
bonas išpopuliarėjo, kaip le- 
gendariška Betliejaus žvaigž
dė. Klebonas savo ruožtu ne
buvo evangelijos mulkis, kuris 
nei sėja nei pjauna, o ėda. Jis 
sėjo ir pjovė ir rijo, kaip al
kanas vilkas. Radęs dezorga
nizuotą visuomenę turėjo ge
riausias sąlygas ir sėjai ir pjū
čiai. į

įsteigė daugelį draugijų, iš 
kurių ilgiausiai gyvavo “gy
vojo rožančiaus draugija,” 
kurios nariai kas mėnesį tu
rėjo sudėti mišioms. Mišios bu
vo laikomos “už dūšias čyšciu-

kenčiančias.”
Labiausiai įpopuliarėjo “šv.

Vincento a Pauliaus d-ja,” ku
rią įsteigė, vadovavo ir pribai
gė pats kun. Palonskis.

J šią draugiją prisirašė ga
na apsčiai narių, turtingų ir 
neturtingų. Draugijos pirmi
ninku ir iždininku buvo pats 
klebonas, o revizijos komisi
ją sudarė kelios davatkos. 
Gautoms iš Amerikos pašal
poms padalyti buvo sudarytas 
gana ilgas šelpiamųjų sąrašas, 
į kurį pateko ir mano moti
na, kaip šeimos maitintoja, 
nes tėvas buvo ligotas, o aš 
jaunas, sesuo maža. Kadangi 
buvome grytelninkai — beže
miai, tai į klebono sąrašą pa
tekome nesunkiai.

Antrą sekmadienį paskelbė, 
kad pašalpos yra gautos ir 
kad jų nesą tiek, kiek buvo 
tikėtasi ir paskyrė dalijimo 
dieną. Skirtąją dieną po il
giausių maldų buvo peržiūrė
tas sąrašas ir bedieviai iš jo 
išbraukti. Nors sąrašas buvo 
sutrumpintas, bet pašalpos pa
dalytos • šykščiai. Dalino pats 
klebonas. Mano motina, ketu
riems šeimos nariams gavo 
apie 2 kg. kvietinių miltų, 
apie 4 šaukštus taukų, 4

dėžutes kondensuoto pieno ir 
saują kavos pupelių.

Kitą mėnesį gavo pusę to.
Kiek kartų klebonas parsi

vežė pašalpų, nežinia, tik ži
nau, kad šelpimas buvo nu
trauktas. Sekančią vasarą, be
ganydamas ožkas, pramato- 
riaus sūnus aptiko klebono 
rūsy prie lango dėžę, pilną 
kondensuoto pieno dėžučių, 
kurios šonus su pagaliu pra
laužę iškrapštėme keletą dė
žučių; kita dalis atiteko za- 
krastijonui. Kiek tokių dėžių 
klebono rūsy buvo—sunku nu
statyti, bet remontuojant baž
nyčią užteko. užsaldinti di
džiuliam katilui kavos, kurį iš
gerdavo dirbantieji darbinin
kai. Tokiam katilui užsaldin
ti reikėdavę apie 30 dėžučių 
kondensuoto pieno. Pietūs ir 
vakarienė buvo gaminama iš 
geriausių amerikoniškų miltų. 
Taukų kelios statinės buvo 
parduotos klebono vedamame 
kooperatyve. Kun. Palonskis 
apvogė badaujančius vaikus, 
ligonius ir senelius. Jei kas 
manytų, kad Amerikos auko
mis pasinaudojo varguomenė, 
labai klystų. “Gerasis” dievas 
tik kunigą apsaugojo nuo “ba
do.”

Varguomenė greit suprato, 
koks velnias tupi klebono su
tanoje ir pradėjo ruošti vaka
rus, sueigas be klebono. Per 
viešus vakarus būdavo dekla
muojami proletariški eilėraš
čiai ir kt. Klebonas apskundė 
pažangesnius vietos gyvento
jus Mikuckio vadovaujamai 
baudžiamajai ekspedicijai, ku
ri atvykus nuplakdino bizū
nais: Jokubaušką Tadą, Sul
čių Vaclovą, Ekelį Vl^dą ir 
kitus. Po tos ekzekucijos šal
čius Vaclovas mirė. Susidarė 
geriausios sąlygos Palonskiui 
plėšikauti Veliuonoje. Per 23 
metų į jo rankas suplaukė tur
to už virš pusės mil. litų. At
ėjo plikas kaip tilvikas,- o iš
ėjo važiuotas, garlaiviais, bai
dokais, sunkvežimiais ir dar 
daug buvo likę gėrybių nekil
nojamo turto pavidale.

Kun. Palonskis buvo tikras 
kapitalistinis smakas, ryjan
tis auką po aukos, štai dar 
vienas faktelis. Olose Cvirkie- 
ne buvo dievobaiminga davat
ka. Gyveno bobelė prie mies
telio savame sklype. Gana ty
ki moterėlė. Senatvei užėjus, 
buvo prižiūrima neturtingo

kaimyno žilaičio. Daug kas 
manė, kad Cvirkienė paliks 
savo sklypą bot kuriai žilaičių 
mergaitei. Užuodęs tai, Pa
lonskis Cvirkienę prikalbino 
žemiškuosius turtus užrašyti 
“šv. bažnyčiai.” Cvirkienė už
rašė sklypą, bot ne “šv. baž
nyčiai,” o kun. Palonskiui. 
Tuoj po užrašų buvo per
kraustyta į kleboniją, gurioje 
klebono apleista, apipulta pa
razitų ir nuo išbadėjimo nusil
pusi, po pusantrų metų pasi
mirė. Mirė Cvirkienė pačioje 
darbymetėje. Klebonas, neno
rėdamas atitraukti nuo darbo 
arklių, pasamdė vežiką Kara
liaučių, kuris už porą litų su 
vienu arkliu nuvežė kvailos 
bobelkos kūną į kapus.

O kiek tokių Pulonskių, Kau
kių, Spudų, Vailokaičių Lietu
voje buvo ir dar yra, kurie 
kaip siurbėlės apsčiai prisi
eini pė valstiečių kraujo.

B. Velička
(“L. Mintis”)

Hartford, Conn

OPERETE 'GRIGUTIS'
" PENKIŲ ATIDENGIMŲ ________ __ .

Suvaidins Aido Choras iš Worcester, Mass.
Rengia Literatūros Draugijos kuopos, Laisvės Choras ir Lietuvių Moterų Kliubas

Sekmadienį Gegužės 11 May, 1941

Aido Choro Moterų Grupė, vąd. Karsokienės

O:

38?

AMERIKOS
227 LAWRENCE ST.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBE
Pradžia 1:30 vai, dieną HARTFORD, CONN.

Gerbiami Hartfordo ir apylinkės Meno-Dailės Mylėtojai! Nepraleiskite progos nematę 
šią puikią operetę “Grigutis,” pilną gražių ir natūrališkų vęiksmų iš kaimo jaunimo gy
venimo, per visą veikalą eina meiliški romansai, kerštai, intrigos ir beviltiški įsimylėjusių 
likimai, čia yra daug gražių dainų kurios žavi žmogaus sielą, o worcesterio Aido Choras, 
yra prisirengęs tinkamai suvaidinti šį gražų veikalą, širdingai kviečiame visuomenę daly
vauti. x RENGĖJAI.

Publikai programa labai pati- < mus yrą rengiama puiki ope- 
ko. Už tai, žinoma, kreditas retė “Grigutis.” Operetę vai

dins geriausios spėkos iš Wor
cesterio—Aido Choras. Tas 
atsibus gegužės 11 dieną. Pra
džia 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Ukėsų Kliubo Svetainėje, 227 
Lawrence Street.

šioj operetėj yra daug gra
žių liaudiškų dainų. Tikimės, 
kad neatsiras nei vieno, kuris 
nenorės pamatyti šios puikios 
operetės. Be to, savo atsilan
kymu paremsite gražų kultū
rinį lietuvių veikimą. O antra, 
tai turėsime gerą progą susi
pažinti arčiau su worcesterie- 
čiais ir pasišokti kliubo mo
derniškoj svetainėj.

ko. Už tai, žinoma, kreditas 
priklauso mokytojai.

Rengėjai svečius aprūpino 
gėrimais ir skaniais valgiais.

Programa būtų buvus dar 
gyvesnė, jeigu renginio komi
sija iš kalno būtų pasirūpinus 
agitatyviškų menininkų, kurie 
būtų pridavę gilesnę 
tam parengimui.

Suprais Pare

Balandžio j27 d., 
Choro svetainėje buvo 
ta V. J. Rusevičįam 25 metų 
ženybinįo gyvenimo sukakties 
paminėjimas. Svečių dalyvavo 
apie 100. Susėdę prie stalų 
vaišinomės gerais valgiais ir 
gėrimais. Pirmininkė M. Juš
kienė paaiškino parengimo 
tikslą. Paskui buvo perstatyta 
kalbėtojai. Bet visi ‘beveik vie
nodai kalbėjo linkėdami jau
navedžiams 
sisekimo ir 
m o!

N e p a m i rškite pasižymėti 
dienos ir laiko.

Nemunas.

prasmę

Laisvės 
sureng-

1

kuogeriausio pa
ilginusio gyveni-

aplaikė nuo sve-
Jubiliatai už tai

o
buvo šokiai prie

Anglijos Kabinete Pakaitos
London 

karas Graikijoje supurtė 
Churchillo kabinetą. Kabi
nete įsteigta nauja vieta. 
Lordas Beaverbrook paskir
tas į tą vietą. Jis eis Vals
tybės M misterio pareigas.

Manila. — Philippinų 
valdžios ginkluotos spėkos 
nušovė 20 morieeių, kurių 
tarpe buvo viena moteriškė. 
Sako, kad du šimtai morie- 
čių buvo padarę užpuolimą 
ant valdžios kareivių.

Nepavykęs

Gyvenimo Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ JAU GATAVA

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA

(LEVAN-^AUSKAS)
337 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

Įspūdžiai iš Menininkų
Parengimo 'i

Balandžio 20 dieną, Lietu
vių Ukesų Kliubo Svetainėje 
atsibuvo LMS 4 Apskričio me
tinis koncertas, kuris susidėjo 
vien tik iš dainų ir šokių.

Publikos dalyvavo virš 300. 
Programoje dalyvavo Water- 
burio Vilijos Choras, Torring- 
tono Jaunuolių Choras ir vie
tinis, gerai žinomas, Laisves 
Choras. Juos visus vadovauja 
profesionale mokytoja B. Ra- 
simavičiūtė.

Chorai atliko savo užduotį 
neblogiausiai. Mokytoja bu
vo ir kitus kavalkus progra
mos prirengus. Solistus, due- 
tistus ir vyrų chorą ir šokikus.

Jubiliatai 
čiu dovanu, 
jiems gražiai padėkavojo. 
ceremonijų
geros orkestros.

Vyriausiais gaspadoriais bu
vo M. Juškienė ir 
čiene. Jos vertos 
gyrimo, už taip 
rengtą pokilį. 

savęs dd.
kuopūikiausios 

sulaukti auksinio jubi-

Knyga iš arti 300 puslapių, kaina $1.25.

Office Phone 
EVergrecn 4-6971

M. Rinkevi- 
didelio pa- 
puikiai su-

Nuo 
linkiu 
ties ir 
lėjaus.

Rusevičiams 
atei-

turiu priminti, kad virš

Insido Phone 
EVergrecn 4-6485

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

Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Al ■ 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

Open Day and Night

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, taxidermija, 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

Nepaprastas Parengimas
Užbaigimui žieminio sezono 

ir pasitikimui pavasarinio, pas

Dar 
minėtų gaspadinių draugai vy
rai serga: Z. Juška ir Rinke
vičius. Abiems linkiu greito 
pasveikimo. Naujos ir Užsendintos Ligos

KRAUJO, ODOS IR NERVU Ligos, Skilvio ir 
Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarfiės 'Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir 
kiti Chroniški Nesveikumai Vyrų ir Moterų gydo

mi. Kraujo ir šlapumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą li
gos pažinimą ir tinkamą gydymą. Mano gydymo būdai naujoviški. 
Įšvirkščiama įvairūs čiepai, kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei 
ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

M EDI K ALIS IŠTYRIMAS $2.00.

DR. LOUIS ZINS
(29 Metai Privačios ir Ligoninių Praktikos)

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

Šiokiom Dienom 9 A.M.—8 P.M. Sckmad. ir Šventad. 9 A.M.—2 P.M.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
, GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.Mes Užeinam .Pas Kasmočius

UŽEIKITE IR JŪS Duodame ant lengvų išmokėjimų be.jokių nuošimčių

%*

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Sun. all day and night.

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

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

RUEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasiyažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR StiNAI

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

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

Telephone Great Neck 1546

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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Now Wko^Wzfe WE~ PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Iš Socialistų - Sklokininkų 
7-tos Kuopos Prakalbų

Gegužės 4 d., Grand Para
dise svetainėje, I>SS 7-ta kuo
pa (naujagadyniečiai) turėjo 
surengę savo prakalbas-ker- 
moš'iy, tikslu iškaulyt iš leng
vatikių doleriukų dėl palaiky
mo savo visais galais suirusios 
ir barškančios spaudos. (Atsi
prašau, jie tvirtino, kad pra
kalbos buvo tikslu “išlaisvinti 
Lietuvą.’’) šio kermošiaus ak
toriais - kalbėtojais buvo Stil- 
sonas ir “didelės garbės’’ sve
čias iš Bostono, Bagočius, pir
mininkaujant • ponui Glavec
kui.

Pirmas kalbėjo Stilsonas sa
kydamas, kad žmonės nenori 
socializmo. Esą, mūsų Ameri
kos žmonėms smagiau nuva
žiuot j Coney Island maudytis, 
negu kurti socializmą. Tai dėl 
to jis ir kovoja už “demokra
tiją” ir remia karą. Sakė, kad 
Lietuvai vienatinė išeitis yra 
demokratijos laimėjime šio 
karo, bet nepasakė, kurioj ka
rinu jančioj šalyj ta demokra
tija randasi.

Toliau p. Stilsonas, nors ir 
ne tais žodžiais, bet ve kokia 
prasme nukalbėjo:

Ant “Laisvės” ir laisviečių 
— fui!

Ant pažangiųjų meno ir me
nininkų — fui!

Ant Lietuvos kultūrėjimo ir 
meno — fui!

Ant Lietuvos dabartinės val
džios — fui! Ir baigė savo 
kalbą raginant steigti demo
kratišką diktatūrą ant Grand 
Stryto ir kadangi “Laisvę” 
skaito masės, tai reikia skelb
ti mirtiną kovą “Laisvei” (o 
gal laisvei) ir laisviečiams ir 
tokiu būdu pasigauti tas ma
ses “Naujosios Gadynės” skai
tytojais, tada jo kišenėj džln- 
guliuos pinigai ir bus ant 
Grand Stryto tikra demokra
tija pagal Stilsono kurpalių.

Bagočius pradėjo savo kal
bą dejuodamas, kad jam už 
prakalbas niekas neužmokės, 
gal tik kelionės lėšas padengs. 
Paskui papasakojo savo auto
biografiją nuo to laiko, kada 
jis valė išeinamąsias vietas iki 
tol, kol Amerikos lietuvių pi
nigais jis dasivarė ikųadvoka- 
to ir dabar visi jį vadina ad
vokatu. Dabar, sakė Bagočius, 
eina mirtina kova tarp darbi
ninkų srovių, bet jis išreiškė 
vilties, kad kada nors darbi
ninkai ir vėl pradės bendra
darbiauti.

Motinų Dienai Minėti 
Ruošiama Pramoga
Kaip kas metai, taip ir šie

met, Motinų Dienos proga mo
terys ruošia šaunią pramogą 
su šokiais, geromis vaišėmis ir 
trumpa, marga programa. Į- 
vyks šį sekmadienį, gegužės 
11-tą, “Laisvės” salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Šokiams grieš Geo. Kazake
vičiaus orkestrą. Kad svečiams 
nereikėtų pavėluoti į balių 
(jei pasitaikytj graži diena ir 
norėtų anksti popietį pabuvo
ti parkuose), moterys nuo 4 
vai. po pietų turės gatavų 
“bhop suey,” blynų ir kitokių 
šeimyniškų valgių. Svečiai į 
balių galės važiuoti tiesiai iš 
parkų ir čia užsisakyti vaka
rienę sulyg savo pasirinkimo 
ir apetito.

Komisija.

Toliau Bagočius sakė, kad 
trys milijonai Lietuvos lietu
vių yra rusų pavergti, o vie
nas milijonas Amerikos lietu
vių turį aukoti Bagočiui ir Stil- 
sonui, tai juodu išlaisvins tris 
milijonus Lietuvos lietuvių “iš 
po rusų nevalios,” nes jo bal
sas bus girdimas ir tyruose.

Smetona yra Lietuvos skur
bi pių pastumdėlis ir jo nerei
kia remti, reiškia, susipraskite 
ir remkite Bagočių ir Stilsoną, 
o jie Lietuvą išlaisvins, kaip 
kad išlaisvino praeito karo 
metu. Lietuva progresavus ir 
kultūrėjus prie Smetonos reži
mo, tik “rusams Lietuva val
dant” ji niekuomet neprogre
suos.

Bagočius sakė, kad komu
nistai meluoją apie Smetonos 
valdžios pavogimą trijų rau
donarmiečių, na, kad Vokieti
jai vienatinė ekonominė išei
tis — veržimasis į Lytus — 
karas su Sovietais, už tai So-1 
vietai ir atsiuntę 20 tūkstan
čių armijos į Lietuvą, bet tarp 
Hitlerio ir Stalino karas esąs 
neišvengiamas. Lietuvą “rusai 
užgrobė,” o esą tokių žmonių, 
kurie džiaugiasi. Jis pats nesi
džiaugia, nes už tai jis negau
na užmokėti. Lietuvoje “yra 
dabar skurdas” dėl to, kad 
ten išdalino dvarus ir įvedė 
civilę metrikaciją.

Toliau Bagočius sakė, kad 
Lietuvoj dabar nėra spaudos, 
žodžio ir susirinkimų, laisvės, 
nors tuom pat kartu skaitė iš 
Lietuvos konstitucijos, kad ten 
ta laisvė yra. Cituodamas to
liau iš Lietuvos konstitucijos 
apsistojo ant paragrafo, kur 
sakoma, kad Lietuva gali ir 
turi teisę atsijungti nuo So
vietų Sąjungos, kada tik ji pa
norės ir suriko: “AŠ dabar jau 
noriu atsijungti.” Vienas iš 
klausovų suriko: “O ar tu Lie
tuvoj gyveni ?”

Užbaigiant savo cirkišką. 
kermošių pasirodė savo pusę 
milijono rusiškų rublių, ku
riais jis manė pasipelnyti, bet 
apsigavo. Taigi, dabar malda
vo publikos patarimo, kaip 
ant jų pasipinigauti. Girdi, 
Bimba gavęs apmokėt rubliais 
už parašymą knygos “Naujoji 
Lietuva,” tai ir jis norėtų ži
not, kur Bimba iškeičia savo 
rublius. O pagal Bagočiaus 
nuomonę, Bimba už tą knygą 
gavęs riebiai apmokėti rub
liais.’. .. Rep.

(Čionai, kaip ir visur, p. Ba
gočius negražiai apsimelavo, 
nes A. Bimbą paminėtąją kny
gą paruošė nuo kasdieninio 
darbo atliekamu laiku ir už, 
paruošimą negavo nei vieno 
cento ne tik rubliaus. — “L.” 
Red.)

Scena iš judžio “Sovietų Rubežius,” dabar rodomo Ir
ving Place Teatre, Irving Place ir 15th St., New Yorke. 
Jame perstatoma gyvenimas, meilės ir kovos ant Toli
mųjų Rytų rubežiaus. Toje pat programoje rodoma “Ke
turi Šimtai Milio.nn,” iš Chinijos gyvenimo.

ROCHESTER, N. Y.
Gegužės 8 d. kaip 8 vai. vakare, 

Gedemino svetainėj bus rodomi ju- 
džiai lietuvių sportininkų iš LDS 
seimo ir kalbės J. Ormanas.—Ren
gia LDS 11 kuopa.

Gegužės 10-tą, nuo <3 vai. po pie
tų iki 11 nakties bus rodomas 
“Mannerheim Linija,” judis Finų- 
Sovietų karo, Ukrainų Svetainėj* 
975 Joseph Ave. (107-109)

EAST NEW YORK
LDS 13 kp. nariams.

LDS 13 kp. mėnesinis susirinki
mas jvyks 8 d. gegužės, 8 vai. vaka
re, Buzelio patalpoj, kampas Cres-
cent. St. ir Atlantic Ave., Brooklyn. 
Nariai malonėkite dalyvauti ir na
rines duokles užsimokėti. — Sckr. 
A. Bieliauskienė. (107-109)A

SCRANTON, PA.
Susirinkimas LLD 39 kp. atsibus 

trečiadieni, 7 d. gegužės pas drau
gus Gluoksnius, 1256 .Diamond Avė., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
užprašomi dalyvauti, nes apart kitų 
reikalų, delegatai išduos raportą iš 
ALDLD 12 Apskr. atsibuvusios kon
ferencijos. — Sckr. (107-109)

Išvyko Kalifornijon
E. Vilkaitė, slaugė, “Lais

vės” Moterų Skyriaus bendra
darbė ir darbuotoja čionykš
čiame Lietuvių Moterų Apšvie
tos Kliube, gegužės 2-rą' išvy
ko apsilankyti pas pažįstamus 
į Mass, valstiją, o iš ten su K. 
B. Karosiene ir K. Mugianiene 
sykiu pereitą pirmadienį išvy
ko Kalifornijos link. Pakelyje 
jos žadėjo 5-tą gegužės susto
ti Philadelphijoj, kur K. B. 
Karosienei surengta prakal
bos, ir 7-tą gegužės Chicagoj, 
kur visos trys kalbės moterų 
surengtose prakalbose.

D——e.

šalies Aukščiausis Teismas 
neleido Hudson-Tube firmai 
pakelti fėrą iki 10c. Tik 1938 
m. buvo pakeltas nuo 6 iki 8 
centų.

Cornelius Vanderbilt 2nd, 
turtingas Staten Island staty
bos firmos kontraktorius, ras
tas negyvu keliomis valando
mis prieš turėjimą stot teisme 
liudyt raketo byloje. Menama, 
kad miręs nuo širdies atakos.

Kreisler dar neatsipeikėjęs 
nuo auto nelaimės, bet stip
rėjąs.

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyrų dirbti .kaipo kiše

niniai (Pocketmaker) prie geros me
džiagos. Darbas nuolatinis. Taipgi 
reikalinga moterų dirbti kaipo “Fi
nisher,” gera medžiaga. Nuolatinis 
darbas. Prašome kreiptis: S. Marko
witz, 119 Green Street, New York 
City, N. Y. (107-112)

"randavojimaF
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, vienas didelis, kitas mažesnis. 
Gali atsišaukti pora arba pavieniai. 
Šviesūs, garu šildomi, galima vir
tuvę naudot. Vieta puikioj sekcijoj, 
Coney Islande, netoli mari. Išranda- 
vojame sezonais arba visiems me
tams. Transportacija patogi, netoli 
BMT linijos. Kambarius galima pa
matyti kasdien po 5 vai., šeštadie
niais ir sekmadieniais visą dieną. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
pas Viktoriją Zubov, 2875 W. 17th 
St., Brooklyn, N. Y. (105-107)

MIRĖ
Stephen Lodanski, 55 motų 

amžiaus, gyvenęs 165 E. 8 St., 
Brooklyn, N. Y., mirė ketver
ge, gegužės 1-mą. Palaidotas 
gegužės 5, šv. Jono kapinėse. 
Buvo pašarvotas namie.

Antanas Januška, 55 metų 
amžiaus, gyvenęs 37-32 64th 
St., Maspeth, N. Y., mirė tre
čiadienį, balandžio 30, Belle
vue ligoninėj. Palaidotas ge
gužės 5, šv. Jono kapinėse. 
Pašarvotas buvo namie.

Laidotuvių apeigas’^ prižiūrė
jo graborius J. Garšva.

George Balčiūnas, 67 me
tų amžiaus, gyvenęs 124 So. 
1st St., Brooklyne, mirė ne- 
dėlioj, gegužės 4, Kings Coun
ty ligoninėj. Bus palaidotas 
gegužės 7-tą, šv. Jono kapi
nėse. Pašarvotas pas graborių 
J. Garšvą, 231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių 

VELTUI ŠERMENINĖ 
( Koplyčia)

•
Parsamdo automibilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone:'EVergreen 8-9770

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

; 530 SUMMER AVE.
J Arti Chester Avenue 1 

NEWARK, N. J.

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

i.—™-*—— ------ ------------- ~—j

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forčst Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose* dalyse miesto
Tėl. Virginia 7-4499

Palaidojo Praną Poškaitį
Užpereitą pirmadienį, ba

landžio 28-tą, mirė Pranas 
Poškaitis, 63 metų amžiaus, 
gyvenęs Raritan, N. J. Jis yra 
brolis seno “Laisvės”' skaityto
jo, brooklyniečio Petro Poškai- 
čio.

Velionis pasirgo tik keletą 
dienų vidurių liga. Buvo palai
dotas gegužės 1-mą. Į šerme
nis buvo suvažiavę giminės iš 
Brooklyno, tarp jų Petras Poš
kaitis, ir velionio dukterys ir 
sūnus, kurie taipgi gyvena 
Brooklyne.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Y^a Skaniausi

Laukiame Jūsy Užsakymo

ANTRA DIDELĖ SAVAITĖ!

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

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

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

Matykite Raudonąjį Laivyną Veikiant!
Didi Sovietų prisiruošimo drama. • 

Joj matome tikrus šūvius naujoviško laivyno karo.

Nuolat nuo 10 A. M. 20c iki 1 P. M. Šiokiom dienom.

MIAMIPLAYHOUSEIVll/VlVll 6th Avė, arti «

Taipgi vėliausios 
Sovietų Naujienų 

Filmos.
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

q I Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) q 
D Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner** j Į 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiamo M 
aprokavimiis be Jokio mokesčio. Q

f TRU-EMBER FUEL CO„ INC.
J 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. į

t .f Telefonas EVergreen 7-1661
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GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtines ir Vynų

I Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITISr

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenge 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1188

grupių ir pavienių. 
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

'dydžio, kokio pa-
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Avo. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. V 

Tel. Triangle 8-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Gaminami Europiško IrtAmerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai Ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

NOTARY Telephone
PUBLIC STagg 2-5043

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

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

ll||i v* š. 'v
MgJm lipike

she will never forget!
P I I r ! THE I PRECISION! ! hnULN watch

7

VERI-THIN* PETITt —15 
jewels, pink, white or yellow 
gold filled coie......... $29.75

MONTROSE —Pr». 
ciiion* movement. -Pink or y»L 
low gold filled core, Gw'ldite 
bock............................$3».7»

{Registered Trode Mork

GIFTS FROM YOUR JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST,

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

Tarp Graham Ave. ir Manhattan Ave.




