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Amerika vėl Pardavinėsianti Sovietams Mašinas

įei!Baisiausia Tragedija!
Amerikiečiai, Skubinkitės 

Su Aukomis.
Mums Gi Ašaros Neįdeda.
Vyskupo Juoda Sąžinė, 
žmonės Galvoja.
Gėda Amerikai.

Rašo A. Bimba

Lietuvos “nebėra.” Varg
šė amžinai “pražuvus.” Sa
kau taip iš gilumos širdies, 
pasiremdamas dviemis ži
niomis, tilpusiomis “Naujie
nose” geg. 12 d. ant pirmo 
puslapio.

Pirmoji žinia pavadinta: 
“šalina senus valstybes tar
nautojus.” Ir sako: “.. .pa- 

' liuosuotų tarnautojų skai
čius kasdien didėja. Iš vals
tybės tarnybos atleidžiami 
visi aukštesni valdininkai. 
Senose vietose paliekami 
tiktai žemesni tarnautojai”

mi smetoniniai parazitai.
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Metams

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

v v • •rasciui.
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Dar Kartą Utidė 
jo General Mo

tors Streiką

AMERIKOS MINISTERIS ILGAI TARĖSI SU 
SOVIETU AMBASADORIUM UMANSKIU

Washington, geg. 15. — 
Walter Reuther, direktorius 
CIO unijistų, dirbančių Ge
neral Motors automobilių 
fabrikuose, atidėjo streiko

TZ. . v . T . !skelbimą dar 24 valandom.
Kitais žodžiais, is Lietu- tuo įarpu karštai vedamos 

vos valdžios aparato išvalo- jerybos tarp valdžios, fa
brikantų ir unijos atstovų 

' . “ _. ^.Jdėlei susitaikymo.
Let dar puse bėdos. Deli Darbininkai reikalauja 

to Lietuva gal dai nebūtų dešimtuką algos
visai dingus. Ale antroji zi-|--------- ----------------—----- - —

Submarinas Nuskandi-
prastą darbą!” Ar ne žer- nęS Anglą DldlaiVĮ

Ir sakoma:
U * - - - - ------- -

iš Lietuvos tvirtina, 
daugelis aukštų valdininkų 
priversti griebtis paprasto 
darbininko darbo, kad ga
lėtų pramisti.

“Pasakojama, kad kai ku
rie generolai dirba papras
to raštininko darbą. Dauge
lis buvusių karininkų dirba 
paprastą darbą įvairiose 
statybos srityse.

“Kiti stengiasi išvažiuoti 
j kaimus ir apsistoti pas sa
vo gimines.”

Tikra sūdna diena, tikras 
pragaras, ar ne ? Buvę sme- ■ 
toniniai generolai, karinin
kai, ponai ir ponios turi iš Washington, geg. 15. 
prakaito kaktos savo duoną Pranešama, kad : 
užsidirbti!

Berlin, geg. 15. — Vokie- 
Atvykusieji (Vokietijon) čių submarinas nuskandino 

, kad didžiulį prekinį Anglijos lai- 
"V"!vą šiaurinėje dalyje Atlanto 

i Vandenyno. Tas laivas bu- 
jvęs 20,000 tonų.

už kiekvieną darbo valandą, 
pilnai pripažint CIO Jungti
nę Automobilių Darbininkų 
Uniją, duot apmokamas 
atostogas ir kt.

61-name General Motors: 
fabrike dirba 165 tūkstan
čiai darbininkų. ‘

Paskutinėmis ž i n iomis, 
General Motors turi, karinių 
valdžios užsakymų už 600 
milionų dolerių.

Naujas Galingas Ameri
kos Karo Laivas

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris Cordell 
Hull pasikvietė Sovietų am
basadorių Konstantiną A. 
Umanskį ir ilgai kalbėjosi 
apie prekybos' dalykus tarp 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų praeityje, dabartyje ir 
ateityje. Pasikalbėjime da
lyvavo ir Amerikos valsty
bės vice-ministeris Sumner 
Welles. O nuo pernai metų 
pradžios iki šiol ministeris 
Hull niekad nematė reikalo 
asmeniškai tartis su Sovietų 
ambasadorium U m anskiu. 
Taigi dabartinis Hullo pasi
kalbėjimas su Umanskiu lai-

komas ypatingai svarbiu.
Žymėtina, jog neseniai A- 

merikos valdžia buvo sulai
kius išvežimus Sovietam 
mašinų ir tūlų kitų daiktų 
reikalingų jiems ginkluotis.

R. Hess Kurpto 
Anglus Karan 
Prieš Sovietus

HESSO RYŠIAI SU ANGLIJOS DIDŽIŪNAIS
London, geg. 15. — Anglų 

valdžia patvirtino, kad na
zių vadas Rudolfas Hess at
skrido siūlyt Anglijai taiky
tis1 su Vokietija. Savo tar
pininku Hess pasirinko ku-

padaryt taiką su Anglija ir 
traukt vokiečius karan prieš 
Sovietus.

®:š

Washington, geg. 15. — 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė iš naujo atidarė išga- nigaikštį Hamiltoną, į kurio 
benimą mašinų į Sovietų dvaro žemę jis su parašiutu 
Sąjungą, kaip praneša , nusileido is oi laivio.
United Press. Pranešama, kad Hess pir-Pranešama, kad Hess pir

miausia pasimatė su Hamil- 
Washington. — Jungtinės tonu ir tik paskui buvo ang- 

Valstijos nusiuntė į Hawaii lų suimtas, 
salas dar 21-na milžinišką’ 
keturmotorinį karo orlaivį.

SUS1- 
kuni- 
1936 

spor-

Philadelphia, Pa. — Už
baigtas statyt naujas galin
gas Jungtinių Valstijų karo 
laivas “Washington,” 35 
tūkstančių tonų, “brolis” 
neseniai Brooklyne pastaty
to kito tokio laivo. “Wash- 
jington” ginkluotas devynio- 

Vichy, Francija. — Jung-jmis didžiomis kanuolėmis 
tinės Valstijos veda derybas šaudyt 16 colių storio šovi- 
su francūzu valdžia, kadmiais ir daugeliu mažesnių 
leistų Amerikos laivams Į kanuolių.
plaukiot į Francijos koloni-: Sakoma, kad tiedu karo 
jas šiaurinėje Afrikoje. (laivai galingiausi pasaulyje.

Senatas Užgirsiąs Sve- Japoną-Anglą Kivirčai 
timu Laivų Grobimą dėl Prekybos

London. — Japonija už-

įspėja, kad Prancūzai Amerikos Laivai Nuolat
Berlin, geg. 15. — Valdiš

ka nazių spauda jau pabrė
žia, kad Hess iš tikrųjų ne-

p i . • -v pi ai n-i pabėgo, bet tik nulėke su sa- Gal Kariausią pries Gabena Anglam Keik- įvo taikos siūlymais Angli-
I _ A •

Ameriką ir Angliją menis j Egiptą JiU 
Vichy, Franci j a. — Pran

cūzų ministerių kabinetas 
vienbalsiai įgalino savo vice 
-pirmininką admirolą Jeaną 
Darlaną tartis dėlei tolesnio 
bendradarbiavimo su Vokie-

jai.

Stockholm. — švedų poli
tikai sakosi aplinkiniais ke-Roma, geg. 15. — Dešimt

Amerikos laivų perplaukė liais sužinoję, kad nazių va- 
per Raudonąją Jūrą, gaben-.das R. Hess nuskrido Angli- 
dami karo reikmenis ang- ljon su dvilypiu pasiūlymu— 
lam Egipte, kaip praneša 
italai.

London. — Hess 
draugavo su anglų1 
gaikščiu Hamiltonu 
metais Berlyne, laike 
tų olympiados.

Keli mėnesiai atgal jis at
rašė politiniai draugišką 
laišką Hamiltonui.

Kunigaikščio Hamiltono 
brolienė, buvusioji Prunella 
Stack, 1938 m. vadovavo pa
radui nazių Moterų* Sąjun
gos dėlei Sveikatos ir Gro
žės, Hamburge.

London, geg. 15. — Ang
lijos valdžia su didžiausia 
pagarba vaišina nazių vadą 
Hessą. žmonės protestuoja, 
kad valdovai “dievina” Hes
są.
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Karas Smarkiai Brangi-i Jūra Išnešė Pakrantėn 
na Valgio Dalykus 30,000 Italų LavonųLondon, geg. 15. — Kas 

keturios dienos prekiniai A- 
merikos laivai per Raudoną
ją Jūrą atgabena karo reik
menų anglam į šiaur-rytinę 
Afrika, t-

Berlin. — Jau antradienį 
šią savaitę vokiečiai įspėjo 
Ameriką, kad Raudonoji 
Jūra yra karo sritis, ir vo
kiečiai Skandins plaukian
čius per?ją Amerikos laivus 
su reikmenimis anglams.

Francūzu laikraščiai Pa
ryžiuj persergėjo Jungtines 
Valstijas ir Angliją, kad 
Franci ja “gal bus priversta” 
kariaut išvien su vokiečiais 
prieš Angliją ir Ameriką. 
Paryžiaus spauda aštriai 
smerkia prez. Rooseveltą, 
kad, esą, jis “juodrankiškai” 
mėgina sukurstyt francūzus 
prieš politinio sandarbinin- 
kavimo sutartį tarp Franci- 
jos ir Vokietijos.

- Algiers, Afrika. — Jūrų 
vanduo išnešė į francūzu 
Tunisijos pakrantę 30 tūks
tančių italų karių lavonų. 
Jie žuvo su keliais Italijos 
laivais, kuriuos nuskandino 
anglai Viduržemio Jūroj. 
Tuos karius Italija plukdą 
į Libiją karui prieš anglus. ; 
Vanduo taipgi išnešė į pa
krantę mažą skaičių anglų 
karių lavonų.

Washington. — Per vie
nus metus maistas Jungti
nėse Valstijose pabrango 20 
iki 30 procentų, labiausia 
todėl, kad daugiau valgių 
išvežama iš šios šalies į 
Angliją.

i kad senatas protestavo, kad anglai var-
jšiandien užgirs prez. Roose-ižo japonų prekybą savo val

domuose kraštuose. Anglija 
atmetė protestą ir iš savo 
pusės užprotestavo, kad ja
ponai slopina Anglijos pre
kybą tose Chinijos vietose, 
kurias jie užgrobė.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris . Anthony Eden 
pareiškė seimui, kad Angli
ja “ryžtai” gins savo biznio 
reikalus chiniškose žemėse, 
užimtose japonų.

“ 77 .. • velto pasiūlymą užgrobt 84
.’. yyrai. klerikalų, Italijos, Vokietijos ir Dani- 

tautmmkų ir menševikų !jos prekinius - keleivinius 
bendro fronto jūs; Grigai- įaivus, sulaikytus Amerikos
čiai, Michelsonai, Strazdai, i prieplaukose. Atmeta patai- 
T y s i i a vos, Prunskiai ir Syma reikalaujantį uždraust 
Laučkos, siųskite tiems ge- įuos laivus perleist Anglijai, 
nerolams ir karininkams 
aukas. Juk tai baisus tautai 
pažeminimas ir įžeidimas, | 
kad šitos buvusios aukštos: 
asabos dabar turi savo ran- • 
komis duonutę užsidirbti.

T y s 1 i a vos, Prunskiai ir VOKIEČIAI PRANEŠA, KAD 
SUMUŠĘ ANGLUS

ANGLAI SAKOSI ATMETĘ 
VOKIEČIUS ATGAL

ANGLAI NUSKANDINĘ DU 
PRIEŠŲ LAIVUS

Cairo, Egiptas. — Anglų 
orlaiviai nuskandino preki- 
nį italų-vokiečių laivą ir, 
tur būt, sudaužė karinį jų 
laivą naikintuvą Vidurže
mio Jūroj, ties šiaurine Af
rika. \

Kas liečia mus, tai kažin; 
kodėl mums tų ponų visai I 
negaila. Gal mes esame vi
sai “sugedę”, gal už tai mes 
susilauksime nuo mūsų bro-i 
lių tautininkų, klerikalų ir 
socialistų “išgamų” ir “tau- jam negaila. Lai jie žudosi 
tos pardavikų vardo,” bet 
prisipažinsime, kad jokiu 
būdu iš mūsų akių gailios 
ašaros neįdeda, kai skaito
me tokias “tragiškas” žinias 
iš mūsų gimtinio kraštelio.

Kažin kodėl mums atrodo, 
jog tai labai gražu, labai 
džiugu ir malonu.

Kaip tik tokios Lietuvos, 
kur nebūtų ponų, kur buvę 
ponai būtų priversti duoną 
užsidirbti, per amžius troš- 

■ ko visi šviesiausi lietuvių 
tautos sūnūs.

New York srities episko- 
palų bažnyčios vyskupas 
Manning reikalauja Ameri
ką traukti karan. Šis juodos 
sąžinės ir jaunuolių kraujo 
ištroškęs dvasiškis šaukia: 
“Mes dabar privalome pil
nai ir atvirai dalyvauti šia
me konflikte.” (New York 
“Times,” geg. 14 d.)

Tam seniui eit kariaut ne
bereikės. ’ O jaunų žmonių

*

milionais imperialistinio ka
ro laukuose.

Tikrai nepaprasta žinia 
atėjo iš Minneapolio. Ten 
komunistų kandidatė Helen 
Winters nominacijose į 
miesto viršininkus surinko 
24,931 balsą. Vienas iš'kiek
vienų trijų balsuotojų bal
savo už ją.

Tas parodo, kad amerikie
čiai baubo nelabai tebijo.

Geg. 13 dieną Floridoj 
brufališkai gauja nulinčiavo 
juodveidį Williams, tik 22 
metų amžius. Jį policija bu
vo suareštavus ir įkalinus, 
apkaltindami “pasikėsinime 
ant baltos moteriškės.” 
Chuliganų baltveidžių gau
ja kalėjiman įsiveržė ir pa
sigrobę nelaimingą jaunuo
lį nužudė. Policija chuliga
nų “nematė” ir “nępažino.”

Tai kruvina gėda demo
kratinei Amerikai!

ANGLIJA GRŪMOJA 
PRANCŪZŲ SYRIJAI
London, geg. 15. — Ang

lija susekė, kad nazių orlai
viai naudojasi stovyklomis 
Syrijos, francūzu kolonijos. 
Anglų valdžiai grūmoja 
bombarduot Syrijos orlaivių 
stovyklas, iš kurių veikia 
vokiečių orlaiviai prieš ang
lus Iraqe.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečiai' pasi- 

grūmė toli gilyn į Egiptą, 
vydamiesi anglus.

Vokiečiai atmušė anglų 
atakas, darytas iš Tobruko, 
ir sunaikino šešis anglų tan
kus.

Vien pirmadienį vokiečiai 
nuvijo anglus 45 mylias į 
rytus nuo Solumo, Egipte.

ORAS: — Giedra.

Berlin, geg. 15. — Vokie
čių komanda sako, kad jų 
submarinas n u s k a n d ino 
stipriai šarvuotą pagalbinį 
Anglijos karo laivą, 20,000

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Anglai 

iš Tobruko, Libijoj, smar
kiai užpuolė vokiečius, su
naikino du jų tankus; dau
gelį vokiečių užmušė bei su
žeidė.

Vokiečiai ir italai buvo 
nužygiavę 40 mylių pirmyn 
į rytus nuo Solumo, Egipte; 
bet anglai staiga atmetė 
juos atgal iki Solumo apy
linkių.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos sulaikė bet kokių 
reikmenų siuntimą į Fran-, 
ci j os kolonijas Afrikoj.

Streikuojanti darbininkai Detroite, kurie 3,000 skaičiuje, vadovystėj CIO unijos, 
kovoja už didesnes algas prieš Ex-Cell-O Corp, bosus.
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New York. — Miesto val
dyba buvo skyrusi 3 milio- 
nus 990 tūkstančių dolerių 
ligoninėms nusipirkt maisto 
per 12 mėnesių. Bet maisto 
reikmenys tiek pabrango, 
kad ligoninių skyrius New 
Yorko miesto valdyboje da
bar pareikalavo pridėt 400 
tūkstančių dolerių maistui 
ligonių, slaugių ir kitų ap
tarnautojų.

NAZIAl NUSKANDINO KE
TURIS ANGLŲ LAIVUS

New York, geg. 15. — čia 
pasitvirtino žinia, kad vo
kiečių submarinai ir orlai
viai per dieną nuskandino 
keturius anglų laivus ir tor- -

Naujausios Žinios pedavo penkt»
PRANCŪZAI PRIIMA VO- EILĖ SENATORIŲ RAGI 

KIEČIŲ ORLAIVIUS Į
TUNISIJĄ

Maskva, geg. 15 
ta žinių, kad vokiečiai su
gabeno didelį skaičių savo 
karinių lėktuvų į apsaugo
tas stovyklas Tunisijoj, 
šiaur - afrikinėj Franci jos 
kolonijoj, karui prieš ang
lus Egipte.

ANGLŲ PREMJERAS TE
BETYLI APIE HESSĄ

London, geg. 15. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Winston Churchill toliau 
atidėjo pranešimą seimui 
apie atskridusį Vokietijos 
nazių vadą R. Hessą. Laiko 
aklinoje slaptybėje viską, 
ką Hess anglam sakė. Ang
lijos žmonės reikalauja tuo
jau atidengt tuos sekretus.

NA ROOSEVELTĄ DAR* .. 
BUOTIS TAIKAI

Washington, geg. 15. — 
Gau- Senatorius Wheeler ir eilė' 

kitų ragina prez. Roosevėl- 
tą, kad jis pasistengtų su
vest Angliją ir Vokietiją į 
taiką. “Tuomi prezidentas 
patenkintų ir Amerikos 
žmonių troškimus,” sako 
sen. Wheeler: “Anglijos ir 
Vokietijos žmonės nenorėją 
karo. Prezidentas turėtų pa
bandyt sustabdyt daugme- 
niškas žmogžudystes iš a- 
biejų pusių.”

!

riniams orlaiviams.

HHmHI
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’ Detroit, Mich., geg. 15. — 
CIO Jungtinė Auto. Darbi
ninkų Unija paskelbė 8,500 
darbininkų streiką prieš 
Hudson automobilių kompa>- 
niją. Reikalauja pridėt 15 
procentų daugiau algos ir 
pagerint kitas sąlygas. Hud
son fabrikas daugmeniškaL- 
pikietuojamas. ši automobį;Beirut, Syrija, geg. 15. — į

Neoficialiai pranešama, kad lių kompanija turi 10 milio- 
Iraų gauna iš Sovietų oriai-nų dolerių vertes valdžios 
vip kovai už irakiečių nepri-, užsakymų gamint dalis ka 
klausomybę nuo Anglijos.
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Veržiasi j Karą Per Raudoną
sias Jūras

Prezidento Roosevelto pareiškimas, 
kad Amerikos laivai gali plaukti į Rau
donąsias Jūras, kad ten nėra karo, tai 
yra niekas kitas, kaip pastangos įtraukti 
Jungtines Valstijas karan, taip sakant, 
oficialiai.

Visas svietas žino, kad karas ėjo ir 
eina Ethiopijoj, kad mūšiai eina už Sue- 
zo Kanalą, mūšiai eina Libijoj, Egipte ir 
Iraqe. Kalbėti, kad ten nėra karo, tai reiš
kia užsimerkti prieš faktus.

Kiekvienas galime suprasti, kad, jei
gu Amerikos laivai plauks į Raudonąsias 
Jūras, tai karas neišvengiamas/Ameri
kos laivas gali žūti nuo minų. Jį gali 
paskandinti Vokietijos ir Italijos fašis
tai, kurie atkartotinai persergsti, kad 
ten neutralių šalių laivai neplauktų. Jį 
gali paskandinti ir anglų karo laivai, mi
nos arba lėktuvai.

Kodėl Rooseveltas būtinai turi siųsti j 
Raudonąsias Jūras Amerikos laivus? Ką 
ten turi Amerika? Ten nėra jokių Jung
tinių Valstijų reikalų. Ten net Wall Stry- 
to bankininkai kol kas nesuspėjo įsigy
ti kolonijų. Jokio reikalo nėra Amerikos 
laivams ten plaukti. Vienatinis reikalas, 
tai pono Roosevelto užsispyrimas ir atvi
ra karo pagelba Anglijos imperialistams 
išlaikyti pavergtas jų kolonijas.

Mūsų nuomone, visi piliečiai ir orga
nizacijos turi reikalautų kad Amerikos 
laivai neplauktų į karo zoną, kad jie susi
laikytų nuo plaukimo į Raudonąsias Jū
ras. Amerikos liaudis ten neturi jokių 
reikalų ir prezidentas neturi statyti mū
sų šalį į atviro karo pavojų.

Aštrėja Kovos Chinijoj
Anglijos ir Amerikos bankierių ir ne

gudrių politikierių kurstomoji Chinijos 
buržuazija sugriovė liaudies frontą. Per 
virš tris metus Chinijos liaudis sėkmin
gai kovojo prieš Japonijos imperializmą. 
Bet šių metų pradžioj generolo Chiang 
Kai-sheko gaujos užpuolė raudonarmie
čius ir daugelį išžudė.

Nuo to laiko Chinijoj buvusios sovie
tinės jėgos yra priverstos laikyti du 
frontu, vieną prieš Japonijos imperialis
tus, kitą prieš generolo Chiang Kai-sheko 
gaujas, kad nepasikartotų 1927—1928 

t metų baisios skerdynės.
Ta padėčia pasinaudojo Japonijos im

perialistai ir sutraukė daug jėgų. Tokio 
jau giriasi, kad Japonijos armijai pavy
ko apsupti 200,000 ar 300,000 Chiang 
Kai-sheko armijos prie Han upės, tarpe 
Hankow ir Ichang miestų. Jie sako, kad 
greitai japonų armija pereis į naują už
puolimą Chinijos pavergimui.

Kokioj padėtyj bus buvusios Sovietų 
Chinijos plotai, kur yra specialis rajo
nas, kur veikia sovietinė tvarka, kurią 
gina apie milionas liaudies armijos, dar 
sunku pasakyti. Chinijos Komunistų 
Partija ir buvusi Sovietų valdžia bei 
Raudonosios Armijos vadai viską darė, 
kad išlaikius liaudies frontą. Chinijos 
komunistai drąsiai kovojo, organizavo 
partizanų išstojimus, budavojo apsigyni
mo reikalams fabrikus ir dirbtuves, nu
tiesė naujus kelius, darė daug nusileidi- 

Chiang Kai-sheko valdžiai, bet 
chiang kai-shekiniai vis daugiau ir dau
giau laužė sutartį ir kenkė bendram ša- 

C® lies apsigynimui.
Ir dabar atrodo, kad Chinijos sovieti

niams plotams prisieis kariauti ne vien 
prieš Japonijos imperialistų įsiveržėlių 
žygius, bet ir prieš Chinijos išdavikišką 
buržuaziją.

Iraqo Kovos ir Sovietai
Iraqo kraštas buvo paverstas į Angli

jos imperialistų pusiaukoloniją. Iraqo 
gyventojai jau kelis kartus bandė nusi
kratyti Anglijos jungą, bet kiekvienu 
kartu ant jų užguldavo anglų orlaivių 
bangos, atplaukdavo dideli karo laivai, 
atveždavo naujų anglų armijai padrūti
nimų ir Iraqo žmonių sukilimą nuslopin
davo.

Dabar, kada Anglija pilnas rankas tu
ri darbo kare su savo buvusiais “priete- 
liais” fašistais, tai Iraqas ir vėl išstojo, 
kad išgujus anglus. Negali būti abejonių, 
kad Iraqe yra nuoširdžių kovotojų, kurie 
nori pilnos laisvės savo kraštui. Galimas 
daiktas, kad ten yra Hitlerio ir Mussoli- 
nio agentų. Bet visus Iraqo gyventojus 
apšaukti Hitlerio ir Mussolinio agentais, 
tai gali tik pardavikiški socialistai “Nau
jienų” tipo. Jiems kas tik prieš Anglijos 
ar Wall Stryto bankierius, ka^prieš im
perialistų pavergimą, tas “Hitlerio agen
tas.”

Dabar nesvarbu, kokia Anglijos kolo
nija sukiltų, ar tai Afrikoj, ar Australi
joj, ar Kanadoj, kiekvieną sukilimą Ang
lijos imperialistai ir jų berneliai apšauk
tų “Hitlerio agentų” darbu. Ar nepame
name, kad laike 1916 metu Airijos sukili
mo, visi jos laisvės šalininkai taip pat 
buvo krikštijami!

Sovietų Sąjunga pripažino naują Iraqo 
valdžią ir su ja užmezgė diplomatijos ry
šius. Diplomatijos ryšių dar sena Iraqo 
valdžia, 1940 metais, jau prašė. Aišku, 
kad Sovietų Sąjunga, kuri niekados ne- 
užgyrė bent kokios tautos pavergimo, 
kuri pripažįsta tautų laisvę, tai negalėjo 
kitaip pasielgti ir Iraqo klausime.

“Naujienų” socialistai iraqiecius ap
šaukę “Hitlerio agentais,” bet kol kas 
Iraqe nėra Hitlerio armijos, o anglų karo 
orlaiviai degina Iraqo žmonių namus. 
Reiškia, “Naujienos” užgiria kiekvieną 
Anglijos imperialistinį žygį, kad ir pat 
bjauriausi. Lindo anglai i Norvegiją, 
“Naujienos” užgyrė. Provokavo anglai 
Graikijos ir Jugoslavijos karą, jos užgy
rė, nes tai buvo anglų imperialistų nau
dai. Sukilo iraqieciai prieš anglus, tai jos 
prakeikė to krašto žmones, kam jie ne
nori būti anglų imperialistų vergai.

---------------- ---------------- u- • ■ • <

Atstovai be Šalių — Nėra Atstovai
Sovietų Sąjunga pranešė Belgijos, Ju

goslavijos ir Norvegijos buvusiems atsto
vams, kad jie daugiau neskaitomi atsto
vais. Tas baisiai nepatiko Anglijos im
perialistams ir visiems jų pakalikams. 
“Naujienos” šaukia, būk Sovietų Sąjunga 
“pataikauja Vokietijai.”

Sovietų Sąjunga vedė ir veda nepri
klausomą politiką. Į jos politiką nedaro 
įtakos nei Vokietija, nei Anglija. Sovie
tų Sąjunga ir jos valdžia skaitosi su gy
venimo faktais. Kol buvo tos valstybės, 
tol jų atstovai buvo pilnateisiai. Bet ne
beliko tų valstybių, negali būti ir jų at
stovų. Sovietai neskaito visagaliais atsto
vais, nesidalina su jais teritorijomis, 
kaip kad Danijos buvęs atstovas perdavė 
kitam kraštui Greenlandiją.

Tiesa, Anglijos imperialistai ir jų pa
kalikai sako, kad “yra tų šalių valdžios 
užsienyj.” Veikiausiai jie dar neužmiršo, 
kad ir Rusijos caro valdžia kur nors 
imperializmo karčiamoj gyvena. Gal būti 
“Naujienų” orakului ir Lietuvos valdžia 
yra ten, kur Lietuvos liaudies išvytas 
Smetona krankso!

Tik politiniai bankrūtai gali laikyti 
Smetonos konsulus atstovais. Tik Wall 
Stryto politika per kelis metus laikė 
Bachmetejevą Rusijos atstovu, nors jo^ 
valdžia jau seniai buvo prašalinta. So
vietų Sąjunga tokios politikos nesilaiko. 
Ji skaitosi su faktais, nepaisant ar tie 
faktai jai patinka ar ne. Kada Jugosla
vija bus valstybė, kada ji turės savo val
džią, tai tada ir vėl galės turėti Mas
kvoj savo atstovą, bet laikyti atstovą, 
kuris neturi šalies, tai iš vieno, šono yra 
komedija, iš kito—politinė nesąmonė.

Karo Liepsnos Susitikimas •
Į Berlyną atvyko Francijos ministerių 

pavaduotojas admirolas Francois Darlan. 
Tuojau Hitleris ir Vokietijos užsienio 
ministeris Ribbentrop sutiko jį. Šis pasi
tarimas turi didelės karo reikšmės. Po 
šio susitikimo galima laukti dar didesnio 
karo liepsnos išsiplėtimo Artimuose Ry
tuose—Azijoj ir Afrikoj.

Prie pat Iraqo, kuris sukilo prieš Ang
liją, yra Francijos kolonija Sirija, per 
kufią Vokietijos ir Italijos fašistai gali 
įsiveržti į fraqą. Per Franci ją ir Ispaniją

Kaip Fašistų Vadas Virto 
lį ’’Demokratų” Didvyriu

Rudolf Hessas, Vokietijos 
fašistų vadas, arba “Nazis 
No. 3,” pabėgo į Angliją. 
Dalykas nėra mažos reikš
mės. Rudolf Hessas nėra 
paprastas eilinis nazių par
tijos narys, bet vadas, jos 
politinis viršininkas. Tai jis 
su Hitleriu kartu organiza
vo nazių partiją .Tai jis per 
20 metų skelbė pasiutusius 
fašizmo obalsius prieš dar
bo žmoniją. Tai jis buvo vy
riausias sumanytojas žiau
riausių persekiojimų prieš 
žydus. Tai Hessas buvo suo
kalbininkas prieš Sovietų 
Sąjungą su trockistais ir

Ii ją, tai yra lygus “laimėji
mui didžiausio karo mūšio.”

Jiems Jau “Didvyris 
Nuo Marso”

Įdomiausia tai tas, kad 
Anglijos ir Amerikos turčių 
spauda visus griekus jau at
leido Rudolfui Hessui ir ke
lia jį į didvyrius. Iš Lon
dono praneša, kad Anglijos 
informacijos (propagandos) 
ministeris Alfred Duff- 
Cooper pareiškė, kad Hes
sas yra “didžiausias svečias 
šalyj.” Kitas žymus žmogus 
Ivone Krikpatrick, kuris bu
vo dešinioji ranka Cham-

Hessą vadino budeliu, geng- 
steriu, o dabar jau ima savo 
globon. “Times” redakcijos 
straipsnyj tarpe kitko rašo:

“Hessas buvo vienas tar
pe nazių viršūnių, kuris pa
siliko ištikimas senam savo 
griežtam nusistatymui prieš 
Sovietus, todėl jis ir nutrau
kė su Hitleriu... Gal Sta
linas pareikalavo jo galvos, 
kaipo komunistų priešo. Gal 
jis yra patrijotas ir išstoja 
prieš Hitlerio išdavystes, 
naujo artėjimo Vokietijos 
su Sovietais.”

Iš Washington© rašo Ber
tram D. Hulen, kad Jungt. 
Valstijų vice - prezidentas

organizavo Vokietijos, Ja
ponijos ir Italijos karo suo
kalbį prieš Sovietus ir tam 
suokalbiui j ieškojo iš vidaus 
trockistų ir buchariniečių 
pagelbos.

Rudolf Hessas, kuris slaptai vyko į Angliją tartis su 
anglų fašistais, kad baigus imperialistų karą ir vi
siems pulti Sovietu Sąjungą.

buchariniečiais. Tai jis kė- berlaino suokalbiuose prieš
lė obalsius karo prieš So
vietų Sąjungą ir išdirbo 
bjauriausius planus puoli
mui ant komunistų. Tai jis 
prakeikė buržuazijos demo
kratiją. Bet kada jis pasie
kė Angliją, tai staigiai virto 
“civilizacijos ir žmoniškumo 
gelbėtojas.”

Visai neseniai Hitleris 
minėjo savo gimtadienį, ta
da Hessas kalbėjo per radio. 
Pirmoje Gegužės tas nazių 
šulas kalbėjo į Vokietijos 
žmones. O dabar Hitleris 
paskelbė jį “pakvaišusiu.” 
Vienok tas “pakvaišėlis” 
turėjo užtektinai proto pa
rašyti laiškus ir palikti Vo
kietijoj. Jis. sugebėjo gauti 
orlaivį, aprūpinti jį kuru, 
nuskristi karo zonoj virš 
750 mylių, išsisukti iš po 
anglų karo lėktuvų ugnies. 
Tai jau nėra paprastas pa
kvaišėlis. Hitleris įsakė 
areštuoti visus tuos, kurie 
Hessui padėjo išskristi. Jo 
pabėgimas parodo, kad nėra 
ramu nazių partijoj. Karo 
specialistai mano, kad tas 
įvykis pakels Anglijoj karo 
ūpą, o Vokietijoj iššauks su
svyra vimį. Tūli mano, kad 
R. Hessas gali Anglijai pa
sitarnauti suteikiant žinių 
apie Hitlerio karo planus, 
kad Hesso atbegimas į Ang-

Sovietų Sąjungą, kuris 
Chamberlainą lydėjo ir į 
Municho konferenciją, kur 
buvo išduota Čechoslovaki- 
ja, kuris dabar dirba Ang
lijos užsienio ministerijoj, 
orlaiviu atskrido pas Hessą. 
Jau atėjo žinios, kad Chur- 
chillas, Anglijos ministerių 
pirmininkas, ketina vienas 
tartis su Hessu. Iš Londono 
United Press žinių agentū
ra praneša, būk Hessas pir
miausiai pareiškė: “Aš pri
buvau išgelbėti žmoniją.”

New Yorko republikonų 
organas “Herald Tribune” 
šaukia: “Bombos Sprogi
mas ... Hessas dabar yra 
saugus... Jis jau rašo sa
vo pranešimą... Ir kas 
svarbiausia, kad Hessas nu
traukė su Hitleriu, nes jis 
yra prieš Sovietus.” Iš An
glijos aprašant Hesso at- 
skridimą nesigaili jam pa
gyrimų, rašo, kaip apsiren
gęs, kokis jo laikrodėlis ir 
net farmerį David McLean, 
kuris su geležinėmis šakė
mis pasitiko Hessą, aprašo 
su smulkmenomis.

New Yorko “Times” pir
mame redakcijos straipsny j 
rašė: “Nazis No. 3”, gi se
kančią dieną jau užvardino: 
“Žmogus nuo Marso”. Lau
kia iš jo svarbių žinių apie 
Vokietiją. Pirma ta spauda

Henry G. Wallace pasiėmė i ir liudijo: 
studijuoti Hitlerio knygą 
“Mein Kampf”. Bet kas įdo
miausia, tai tas, kad auto
rius štai kaip garbina na
zių partijos vadą: “Jis (He
ssas) nemyli pro-rusiško at- 
sinešimo Berlyne ir, pagal 
pranešimus, jis ilgai grūmė
si partijoj ir per metų me
tus kėlė prieškomunistinius 
obalsius.”

Toliau: “Hessas, pagal di
plomatų žinias, nuolatos 
buvo paprastas ir atviras... 
Jis nebūdavo jo sau politi
nės garbės, kaip kiti nazių 
vadai. Jis nesikrovė sau pel
nų. Jis nėjo keliu budavoji- 
mo sau palocių. ir jis nuo
latos buvo paprastai rudais 
marškiniais apsirengęs. Po
litiniai, jis buvo partijos 
raktas. Kaip vienas diplo
matas išsireiškė, jis buvo 
Jim Farley nazių partijoj.” 
Tai taip garbina Hessą Am
erikoj turčių spauda.
Hessas Bjaurus Darbininkų 

Priešas
Kodėl Hessas pabėgo į 

Angliją, tai bus daug spė
liojimų. Hessas skrido pas 
anglų kunigaikštį Hamilto
ną ir tik 10 mylių nuo jo 
dvaro nusileido. Hess buvo 
nuo senai pažįstamas su 
tuo kunigaikščiu ir būk va
žiavo kad padarius taiką 
tarpe Vokietijos ir Anglijos 
ir jas atsukus prieš Sovietų 
Sąjungą. Gal būt todėl tur
čių spauda ir pradėjo taip 
girti Hessą, kurį dar tik va
kar reikalavo pakarti, kaipo 
Hitlerio šešelį, banditą, gen- 
gsterį ir karo kaltininką! 
Mes visada sakėme, kad šis 
karas yra imperialistų už 
pasaulio persidalinimą ir, 
kad Anglijos ir Amerikos 
imperialistai tuojau užmirš
tų Hitlerio, Mussolinio ir 
Goeringo “griekus”, kaip 
tik tie atsisuktų prieš So
vietų Sąjungą. Hesso pabė
gimas tą pilniausiai patvir
tino. Rudolf Hessas buvo ir 
yra bjaurus darbo žmonių 
priešas. Iš Glasgowo jau 
praneša, kad anglų darbi
ninkai kelia protestą prieš 
Anglijos valdžią, kuri su to
kiu džiugsmu priėmė tą ne
vidoną.

Hessas Trockistų Sebras
Hessas buvo ir yra bjau

rus darbininkų, o todėl ir 
•Sovietų Sąjungos priešas. 
Tai jis darė suokalbius su 
Trockiu ir trockistais prieš 
Sovietų Sąjungą dar 1934, 
1935 ir 1936 metais. Tai jis 
statė savo siekiu—sunaikin
ti Sovietų Sąjungą. Tai jis

fašistai gali užklupti Anglijos imperialis
tus Gibraltaro Peltakoj tikslu, kad užda
riu^ ' Viduržemio 1 Jūroj Anglijos karo 
laivyną i‘r‘ sunaikinus. Francija turi 
Afrikoj milžiniškai kolonijas, kurias 
galim’a' atsukti n prieš Anglijos ko
lonijas ir pei*’kurias Vokietijos ir Italijos

fašistai nori gauti perėjimą. Aišku, kad 
tie klausimai bus rišami tarpe Darlano ir 
Hitlerio. Aišku, kad Hitleris ir Mussoli- 
nis seniai dirba, kad savo pusėn patrau
kus buvusią Anglijos talkininkę Franci- 
ją. Po šio imperialistų susitikimo galima 
laukti dar žiauresnio karo.

Kada Sovietų Sąjungoj, 
sausio mėnesį, 1937 metais, 
buvo teisiami trockistai ša- 
lieą išdavikai, tai Piatako- 
■vas, Radekas ir Sokolniko* 
vas pakartotinai įrodė, kad 
jie veikė išvien su Leonu 
Trockiu ir Rudolfu Hessu 
prieš Sovietų Sąjungą. Pia- 
takovas sakė, kad suokal
biai sabotažui, naikinimui 
fabrikų ir dirbtuvių, suokal
biai padėti Vokietijai ir Ja
ponijai sumušti Sovietų Są
jungą buvo padaryti vado
vystėje Leono Trockio. Kad 
nuvertimui tarybinės tvar
kos Sovietų Sąjungoj, troc
kistai nematė kitų jėgų, kai 
tik fašistų ginkluotas jėgas 

: “Trockis... man 
sakė, kad jis jau ilgai veda 
derybas su Vice-Pirminin- 
ku Vokietijos Nacionalistų 
Socialistų Partijos Rudolfu 
Hessu.” Toliau Piatakovas
liudijo, kad Trockis susita
rė su Hessu, kad kada So
vietų Sąjungoj bus nuvers
ta tarybinė santvarka, tai 
jie atiduos Vokietijai Uk
rainą ir leis Vokietijos ka
pitalistams kurti savo įmo
nes ant Sovietų Sąjungos 
teritorijos.

Laike Sokolnikovo teis
mo, 1936 metais, tas šalies 
išdavikas įrodė, kad Troc
kini vedant derybas Hessas 
pareikalavo ne vien Vokieti
jos kapitalistams vigą du, 
bet kad Japonija turi gau
ti Amūro sritį, Priemario 
provinciją ir kitus Sovietų 
plotus Tolimuose Rytuose.

Ir dabar, kada Hessas nu
sileido tik 10 mylių nuo an
glų kunigaikščio Hamiltono 
dvaro, kuris priklauso prieš 
fašistų klubo ir jau nuo se
nai yra žinomas Vokietijos 
ir Anglijos bendradarbiavi
mo šalininkas, imant aty- 
don dar Lady Astor fašis
tines pro-naziškas organi
zacijas, kurių nariais buvo 
lordai Lothian, Halifax, 
Chamberlain ir kiti atkak
lūs Sovietų Sąjungos prie
šai, tai galima suprasti, kad 
Hessas turėjo tikslus baigti 
tarpe Anglijos ir Vokietijos 
imperialistų karą ir atsukti 
visas jėgas prieš Sovietų 
Sąjungą. Todėl buržuazinės 
“demokratijos” imperialis
tai taip greitai Hessą pamy
lėjo, visus jo pirmesnius 
griekus dovanojo ir į pa
danges kelia.

D. M. šolomskas.

Klausimai ir Atsakymai
Ateiviai, Kurie Nelegaliai 

Atvyko Prieš Birželio 3.
Dieną, 1921 Metų ;

Klausimas:
Aš pradžioje 1918 m. at

vykau kaipd jūreivis, ir per 
tris metus dirbau prie laivų 
čia ir kurie plaukė į West 
Indies. Nuo Velykų 1921 m., 
aš nuolatai New Yorke gy
venu. Ar galiu tapti Ameri
kos piliečiu?
Atsakymas:

Taip, bet pirmiaus turi 
legalizuoti savo stovį. Visi 
ateiviai, kurių paskutinis 
nelegalis atvykimas į Suv. 
Valstijas įvyko prieš birže
lio 3 d., 1921 m. ir kurie 
neturi kriminališko rekordo 
ir kurie yra asmenys gero
morališko karakteriaus, ga
li legalizuoti jų buvimą pra
šydami u ž s i registravimo 
certifikato. Form 659 var
tojama tam tikslui, reik pa
siųsti piniglaiškį ant $10, ir 
dvi fotografiias.

FLIS.
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ITS THIS WAT 
FOLKS

-įvyk
WEEKEND IN A LIFE.

SATURDAY AFTERNOON, after 
the last page-proofs had been taken, 
those left in the Laisve shop ga
thered around for one of those stir
ring discussions —- more commonly 
known as bull-sessions.

This time the topic was the re
cent Hollywood shenanigans and 
who is to be blamed for the unfor
tunate results >of depravity. Not 
much could be decided, but we left 
with this thought: a large number 
of callously-lived lives have had 
their roots in the emotional disturb
ances of our time and our society. 
With what is going on in the world, 
it is something to wonder at that 
a great numbeiVof people are still 
mentally, morally and physically 
healthy.

After having rested we took the 
bus to Hartford, Connecticut, for 
the purpose of seeing the operetta 
“Grigutis” which was to be per
formed by the Worcester Aido Cho
rus on the following day.

THE TRIP WAS PEACEFUL, but 
for the finale which was a grand 
and slap-happy slapping session 
when a portly woman tried in vain 
to liquidate her husband’s constant 
searches during the pauses that re
fresh.

Glad to be out in the open after 
unwrapping our legs from the 
seats before us, we made our way 
through Hartford Saturday evening 
and found one of the Lithuanian 
halls on Hungerford Street. Here 
we were taken in tow by MoraSka, 
shown what little sights there were 
to see at that late hour and then 
to bed.

The Citizens Club on Lawrence 
Street, the largest Lithuanian hall 
in Hartford, is a fairly large place 
with separate rooms for drinking, 
eating, holding meetings and so on. 
supplementing the spacious dance 
hall above.

EVERY STATE HAS ITS own 
queer law's. In Hartford we were 
surprised to know that we wouldn’t 
be served while standing up, you can 
have something only if you sat 
down. We sat.

Meeting the Worcester Chorus 
was a great pleasure for we re
newed a number of friendships with 
Al and Ona Dupsha, Billy, Helen 
Gusk, Joe Kižys and a couple of 
others. It was like entering a place 
that has been familiar to you for 
years.

M. K. Sukackienė had the lead
ing role in the play while V. Vil- 
čiauskas, in the familiar role of vil
lain-deformed, drew most of the. 
applause.

WE WERE QUITE SURPRISED 
at the reaction of the audience in 
spots. We saw “Grigutis” in Brook
lyn some years ago, and seeing it 
again helped us to understand what 
it is that differentiates between an 
excellent production and a good one.

Soliloquys by the hunch-back Ta
mas in Brooklyn were received \yith 
meaningful silence. Here they were 
met with laughter. The tragedy be
comes comic.

While on the subject on au
dience reaction — there was one 
line, a beauty, which would draw 
more than a maiden blush on the I 
American stage if, conceivably, it 
were allowed to be said — “raudo
ną gaidį po tavo stogu” caused not 
one ripple.

DURING THE INTERMISSIONS 
we talked with Charles Rinka, who 
spent nine years in Lithuania, on 
the bureaucratic attitudes of many 
of the big functionaries underz the 
Smetona regime. Later Vincent Yo- 
kim came in on the discussion and 
then after the performance helped 
to lift the piano to the stage when 
Bertha Ramos so charmingly asked 
for it.

Dancing followed the play — and 
when does it not among the Lith
uanians? — but by the time the 
players were in full swing it was 
time for us to leave and bid good
bye to Mr. Pilkauskas, Arrison, Ag
nes Ling, Ramoška and many others 
whom we met that daj.

PROFITING FROM EXPERI
ENCE and not caring to suffer for 
five more hours in a cramped bus, 
we took the train home and with
in three hours were in the familiar, 
heart-warming, beautiful subways of 
New York.

To home, to bed, to sleep — no 
more, and by a sleep to say we end 
— and so on, and so on and so on 
through the night.

Pepper, Stimson 
Denounced

SEATTLE. —The Washington Co
mmonwealth Federation Thursday 
denounced the “war-mad ravings” of 
Senator Claude Pepper (D., Fla.) 
and Secretary of War Henry Stim
son.

“They may have spoken after con
sultation with President Roosevelt,” 
Hugh De Lacy, WCF president said. 
“But they do not speak for the 
American people. Americans are not 
Willing to spill their blood to grab 
Greenland, grab Africa, bomb To
kio.”

De Lacy declared it was time for 
our people to “get tough” with our 
own war-makers and would-be dic
tators. “Speak out for peace now, 
both as an individual and through 
your organiations,” De Lacy urged.

L.M. S. Incorporated
NEW YORK, N. Y.—Frank 

Pakalniškis, secretary of the 
Lithuanian Fine Arts League, 
announced this week the in
corporation of the organiza
tion.

The certificate of incorpo
ration was pased by Algernon 
I. Nova, Justice of the Su- 

i preine Court of the State of 
New York, of the Second Ju

dicial District on April 26th. 
i The charter was signed by

i

“You’re fired — my husband can’t take his eyes off you.”

Rearing a Child 
Prodigy

CHICAGO. — Rearing a prodigy 
is no job for Joseph A. Darrow, 
father of Gerard Darrow, the 8- 
year-old Quiz Kids star.

Mr. Darrow doesn’t think there is 
such a thing as a prodigy.,

‘If you are referring to a child 
who is just directing his energies 
and interests along lines not usually 
chosen by children of his own age,” 
Mr. Darrow says, "then I can only 
tell you that this must be the choice 
of the child himself, and no amount 
of ‘raising’ by the parents can ac
complish even a fraction of the re
sults that a natural thirst for know
ledge can produce.’

When Gerard was a year old, he 
was attracted by colored pictures 
of birds in Boy Scout bird books 
and his interest brought into use 
the natural retontiveness , present in 
the mind of every normal child, 
according to Mr. DarroW. As he 
learned to associate the names of 
birds with their pictures, he want
ed to see more pictures and learn 
more names to go with them.

When Gerard had exhausted all 
the ordinary pictures of birds, the 
interest built up by learning to 
identify about 350 of them from 
their pictures centered on other 
creatures. Instinctively he selected 
butterflies because of their brilliant 
coloring. As he grew older, this 
interest grew and he took up wild 
flowers and insects, and later 
mythology, history and geography. 
Before he could read, his aunt or 
his grandmother would read to him 
at his own request, the books cover
ing the subject in which he was 
currently interested. x

“I might say that we never en
couraged him too much in any of 
his studies of these different sub
jects,” Mr. Darrow says, “fearing 
that his mind might be developed 
at the expense of physical develop
ment. Since he has learned to read, 
and he could since he finished the 
first grade, he has done all of his 
own reading and studying. He has 
read scores of books, mostly those 
that treat of nature subjects. His 
favorite reading matter now is the 
‘National Geographic,’ of which he 
has back numbers for several years. 
He very methodically reads articles 
of interest to him in both these and 
current issues.”

Gerard has grown to be a normal 
boy in every respect. He picks out 
all the mud-puddles to walk 
through, going to and coming from 
school, rolls In the snow, skins hjs 
knees and "can get dirtier than any 
two kids I know,” according to his 

Michael Walsh, Secretary of 
State, on May 5th.

The five directors of the 
Fine Arts League who worked 
toward the incorporation of 
the organization are: Walter 
Kubilius, Frank 1 kalniškis, 
George Kazakevich, Alexan
der Velička and Anna Deps.

The charter was secured 
through the efforts of Stephen 
Bredes, Jr., the organization’s 
advocate.

Sports Hop 
On the 31st

You all have been wondering why 
the lack of news from Newark, we 
hope ?

Like the ground-hog the Newark 
LoDeStars have been making one 
big appearance annualy. Unlike the 

' groundhog we do not turn back- into 
hiding at the sight of our own sha
dow—instead we keep advancing 
forward, “moving ’em down.”

Now, if you fellow x LDSers, 
friends, sympathizers and even fifth 
columnists do not counterattack 
with pursuit our Sport Hop on May 
31, we shall surround, invade and 
attack you.

Come on, be aggressors for one 
night, Saturday, May, 31, and invade 
St. George Hall at 180 New York 
Avenue, Newark^ N. J. We shall 
await you in friendly ambush to the 
tunes of Will Anns and his orches
tra.

Let’s have all-out aid to New
ark from Elizabeth, Bayonne, Broo
klyn, Maspeth, Great Neck—and 
how about Massachusetts and Conn
ecticut?

—Ano.

i FDR Refused
To See ‘No War’ 
Delegation

NEW YORK. — The President of 
the United States has bluntly refus
ed to see a delegation representing 
the 83% of the American people 
who want to stay out of the war.

In a telegram from the White 
House, Edwin M. Watson, secretary 
to the President declared that it 
was “impossible” to arrange an api 
pointment for the delegation.

That was President Roosevelt’s 
response to an emergency wire sent 
him Wednesday night by the Natio
nal Board of the American Peace 
Mobilization. The Board’s request 
was for an audience to place before 
the President the anti-convoy, anti
war sentiments of the 12,000,000 
peopjle it represents.

The White House reply said:
“Because of unusually heavy de

mands upon fhe President regret 
impossible arrange appointment for 
delegation as requested your wire.”

father.
“Kids, like grownups,” concludes 

Mr. Darrow, “seem to be the archi
tects of their own futures, and all 
a parent can do is to direct, counsel 
and encourage them.”

b
Detroit Special

My, so many new faces and* all 
youth! Gee it was swell. The dance 
hall was a regular bee hive; every
body was making the utmost of the 
swell music of the • Buccaneers, 
either by crowding around the.sides 
listening or shaggin’ '.around the 
floor. All was music and motion. 
In othex’ words the picnic was a 
huge success.

The most appreciated people were 
the older folks who worked behind 
the bar and in the kitchen. I think 
that somehow these staunch sup
porters should become honorary 
members of oux’ chorus and be re
warded in some manner.

Our much awaited guest didn’t 
show up at rehearsal last Sunday, 
but then perhaps it was a good 
thing since the preparations for the 
picnic caused more confusion than 
was anticipated. This Sunday I hope 
everything will be back to normal 
or supernormal (lots of new mem
bers).

The Mother’s Day parade was a 
pretty and significant sight. 
Amongst the many women was a 
large Lithuanian representation 
which was frequently cheered by 
compatriots on the side lines. The 
weather was as beautiful as the 
sentiment was strong. PEACE, NO 
AEF! Kid Kong.

B’more’s Dance.
New Teacher

Well folks, Baltimore finally found 
time for a little breathing sppll. Do 
not think that Baltimore has been 
asleep; we were too busy working 
so hard that we didn’t have time to 
write. Here is both some late news 
and new news:

Baltimore’s Lyros Chorus had 
their dance, April 26, 1941 and it 
was a huge success. The hall was 
decorated with red and yellow flo
wers and the orchestra was really 
very good. We had more youth at 
this dance than adults. Oh, boy! 
the fellows who didn’t attend this 
dance sure missed seeing some beau
tiful girls!

The five dollars 1st prize was won 
by Mrs. Macy on Portland Street. 
The second prize of three dollars 
was awarded to Miss Anna Russo. 
The third prize, which was a cana
ry, was won by Lena Bartulis. Our 
dance ended with everybody happy 
and really enjoying themselves.

Oui’ sincere thanks to the com
mittee that worked so hard for this 
dance to be a success. Also many 
thanks to the members and friends 
that helped. Our hats off to the 
three sisters team of our chorus for 
selling the most books and tickets. 
Thank you girls for your coopera
tion.

A concert was held at the Lith
uanian Hall with Prof. Vytautas 
Bacevičius, pianist and composer, on 
May 4, which indeed was a bad 
day, as Baltimore on that day had 
so many other affairs. Many mem
bers and friends were disappointed 
that it happened to be on that par
ticular day. Several hundred that 
attended the concert really enjoyed 
Prof. Bacevicius’ music.

The committee, A. Kuchauskas, 
A. Žemaitis and P. Paserskis worked 
very hard to make the concert a 
success. Charles Juskauskas Sr. was 
the hard working fellow for col
lecting ads for the program. He 
alone collected 64 dollars. Our sin
cere thanks to other members for 
their hard work and thanks to the 
other friends that also helped.

Our new teacher, Richard /Dollins, 
is a wonderful fellow and he sure 
knows his music. The two rehear
sals we had before the concert were 
just grand. He sang a solo for the 
concert and did he make a hit with 
the public. Let’s all hope he finds 
work in Baltimore so he can say 
with us.

Mrs. Juskauskas had a guest from 
Cleveland, Ann Karson, for a week
end. She was also at the concert. 
Mrs. Juskauskas tired the poor girl 
out by showing her the sights in 
Baltimore and by going bowling till 
the wee hours of the morning. Mrs. 
Juskauskas made Ann Karson pro
mise to be at • our Laisve Picnic on 
May 25 at Liberty Park.

Come on members and friends 
let’s sell our tickets and work hard 
to make this Ląisve picnic a suc
cess!

—Chorus Member.

...CHIČAGO.—Maurice Evans, noted 
English actor soon to become an* 
American citizen, will be featured in 
the role of Walt Whitman in a spe
cial NBC-Blue Network broadcast 
dealing with the poet of American 
democracy, Saturday, May 17, at 
7:30 p. m„ EDST. •

The program, to be presented in 
cooperation With the United States 
Department of Justice, will com
memorate “I’m an American” Day 
which President Roosevelt has pro
claimed in recognition of new citi- 
ens who have attained that status 
either by naturalization or coming 
of age.

Evans, who will take the oath of 
allegiahce during May, offered his 
services to the Department of 
Justice in appreciation of his new 
citizenship. Sophie Stewart, young 
English actrees npw, on tour with 
the Ęvąns company1, will play- a sup
porting role.

MERRIE MAY!
BROOKLYN, N. Y.—If anyone, in 

passing the corner of Lorimer Street 
and Ten Eyck, wonders why the un
usual amount of smiles in the build
ing, the following bit of informa
tion may help.

Five members of the “Laisvė” 
staff and one of the L.D.S. celebrate 
their birthdays this month. All 
their smiles come from the greeting 
and the “mahy happy returns.”

They are:
May 7th—Elsie Gasiunas
May 12h—Frank. Pakalniškis
May 15th—Roy Mizara
May 15th—George Kuraitis
May 16th—Lillian Kavaliauskaite
May 22nd—Frank Buck.
Happy Birthdays!

Ėliz. Farewell 
Party for 
Draftee Member

ELIZABETH, N. J.—Sunday, May 
11th, a Farewell Party was given 
for Joe Krislis, populai’ member of 
the Bangos Chorus. Joe too has 
been called by Uncle Sam and will 
be leaving shortly for Camp Dix 
from where he will probably be 
transferred to the fax’ South.

It seemed a gay party. The tables 
were decorated with flowers, the 
food was fine and the beex* flowed 
freely—but all present had trouble 
in keeping the tears under control. 
For Joe is well known to most 
everyone and more than well-liked. 
He has been a diligent and capable 
worker in all chorus activities.

We sure will miss that smile that 
was handed out with every beer 
that came across the bax’ or with 
every ticket that was sold or picked 
up at the door.

We shall miss the warm fellow
ship that Joe radiated wherever he 
happened to be and the unstinted 
loyalty he gave to his friends. No
thing was ovex* “too much trouble” 
for Joe.

So we all join in wishing him the 
best of everything there is and 
we’ll anxiously be waiting fox' that 
long year to go by till Joe is back 
with us again.

—M. Grozan.

Aido “Shurum 
Burum” on Sat.
May 17, 1941 4 which is tomor

row) the Aida Chorus will hold its 
last indoors affair for this season. 
It will be held at Laisve’s Hall, 419 
Lorimer Street.

Since the wedthex* 'haS been ra
ther cool for the past fev\ weeks, we 
still will be able to enjoy an indoor 
affair even though we know that 
summer is only around the corner. 
So polish up any of the dance steps 
and be ready for a pleasant evening 
with the chorus members and their 
boosters.

During the evening (the early 
part) there will be a short program. 
There will be prizes for the lucky 
ones.

Music will be suppied by George 
Kazakevich’s orchestra; admission to 
this evening of fun is only $.25. So 
come one, come all, bring your 
friends, and friends. As this is one 
day in the year that we can all be 
togothei’ and have one grand time.

Frances S. Pakainiskis.
P. S. The refreshment bar will be 

open all evening. So don’t forget, 
tomorrow at 7:30 at Aido Chorus’ 
Shurum Bxirum at Laisve’s Hall.

NAM Thinks 
And Wants 
War Inevitable

LOS ANGELES. — As 1,000 bus
iness men gathered at the swanky 
Biltmore Hotel recently for a “de
fense clinic” on how their business 
can better cut in bn profits, Walter 
D. Fuller, president of the National 
Association of Manufacturers, dec
lared:

“America’s entry into the war is 
as inevitable as it is that a diver 
who has left the springboard will 
hit the water.”

“Yankee ingenuity already is at 
work in getting our vast national 
defense production machine into 
high gear,” said Fuller, who also 
is president of the Curtis Publishing 
Company.

“We will be better with wax’ ma
terials than any nation in the 
world.”

1 This. One Burns Us Up
Two students were just going into 

the /classroom for examination in 
English literature.

“Great Scott”, said one, “I forget 
who wrote ‘Ivanhoe’!”

“That’s easy,” replied the other. 
“I’ll tell you that if you’ll tell me 
who the dickens wrote *A Tale of 
Two Cities.’ ”* * <<

Time to Lock Him Up
“Are you positive that the de

fendant was drunk?” asked the 
judge.

“No doubt,” growled the New 
York policeman.

“Why are you so certain?”
“Well,” responded the officer, “I 

saw him put a penny in the patrol 
box at Boarp and Wall, then look 
up at the clock on Trinity Church 
and shout, "Heavens, I’ve lost 14 
pounds.”

• * * *
No man who needs a monument 

ever ought to have one.^-Hawthorne.

Lithuania Cares for its People, Institutes 
State Maintenance of Aged, Invalids 

c* ------------

ACCORDING to the plan drawn 
up by the People’s Commissar
iat of Social Welfare of the Lithu

anian SSR, about 40 million rubles 
will be expended during the course 
of this year on various measures 
for assisting the aged, incapacitated 
and invalids.

Such large allocations in the case 
of a republic with a population of 
less than three million is< to be ex
plained by the fact that, in con
trast to the people’s commissariats 
regulating the country's economic 
life, oux’ commissariat doos not have 
to reorganize the work on new, So
viet lines, but has to build it up 
from the very foundation. No state 
maintenance for the aged and in
valids existed in bourgeois Lithua
nia.

Only an insignificant handful of 
privileged people, constituting from 
1 to 1.5% of the able-bodied popu
lation, could expect a pension in 
their old age in bourgeois Lithuania. 
This section comprised the com
manding personnel of the Lithuan
ian army and civil servants. As for 
workers in state enterprises, a pe
riod of from 30 to 40 years of em
ployment was needed to qualify 
them for a pension of between 3 
and 4 lits a month, the price of 
between 12 and 15 kg. of bread.

LEFT TO THEIR FATE
Factory workers and office em

ployees in private concerns could 
not look forward to even such mis
erable “maintenance.” The govern
ment was not interested at all in 
them.

An insignificant proportion of 
“lucky ones,” after going through 
various examinations for “political 
trustworthiness,” would be placed 
in homes maintained by the clergy 
on public charity. These homes li
terally wallowed in filth. Semi-star
vation and neglect robbed the in
mates of their last remnants of 
human dignity.

One of the first measures under
taken by oui’ commissariat was to 
purge the homes of grief and want. 
They were thoroughly cleaned and 
renovated, and the food fox’ the 
inmates was improved. Rest and 
recreation rooms provide the in
mates with an opportunity to read 
newspapers' and magazines, play 
games, listen to the radio or sim
ply rest in comfort.

Tremendous work in the matter 
of improving these homes for the 
aged and invalids still lies ahead 
of us. These former charity asylums 
must be converted into model in

Cleveland Lyros Chorus Holding 
A Maytime Frolic this Saturday

CLEVELAND, Ohio.—The Cleve
land Lyros Chorus invites all its 
members and friends to a Maytime 
Frolic on May 17, the last of the 
spring season.

Let’s make this a gala affair—we 
will furnish a new atmosphere, good 
music. Our old stamping grounds 
at 92Q East 79th Street will be 
transformed into the loveliest of 
gardens. (Boys, how about taking 
a tip and sending the gal friend 
a posey to wear at the affair?).

Come on, everybody, make this 
a real old-fashioned garden social.

• Admission is 25c, dancing is from 
8:30 to 12:30.

“Elsie” (L. C.)

IN CLEVELAND WITH BIRUTA
Summer may just be creeping 

upon us, but the old faithfuls of 
our Lyros Chorus are far from idle. 
Many have withdrawn from us, but 
no matter what, the Cleveland Ly
ros Chorus is a perpetual institu
tion rising to its highest peak of 
success when gossipers claim we are 
a dead bunch.

Watch! Mark my words! Every 
last one whoever was connected 
with us in the past will return to 
join in our new triumph. The Fall 
season will honor us with the pre
sence of the well-known Aido Cho
rus of Detroit and other guests for 
a Concert agenda. A play, now in

Keep Concentration Camps 
Out of Free America!

Pending before Congress is the 
Hobbs Concentration Camp Bill 
(H. R. 3) Under pretext of legisla
ting about certain non-citizens who 
cannot be deported due to war con
ditions, the bill imperils the * civil 
rights and constitutional liberties of 
all Americans, and the organizations 
to which they belong.

The bill provides for “supervision 
and detention” of certain non-citi
zens. It permits arrest without war
rant, detention without bail, and im
prisonment (up to life in some 
cases) without jury trial. It requires 
that certain persons submit to su
pervision of their conduct and con
form to ‘reasonable” restrictions on1 
their activities.

These provisions are directly con
trary to the U.S. Constitution which 
declares that no person shall be de
prived of life or liberty without due 
process of law. In place of due pro
cess of law, the Hobbs bill substi
tutes the principles and practices of 
the fascist concentration camp. 

stitutions where a person who has 
worked many years for society may 
feel its solicitude for him in his de
clining years.

IMMEDIATE AID
The main task of the People’s 

Commissariat of Social Welfare as 
soon as it was formed was to ren
der immediate assistance to the 
aged incapacitated and invalids. The 
right to maintenance in old age also 
in case of sickness or loss of work
ing capacity is guaranteed all So
viet citizens by the Stalin Con
stitution.

Persons who in the past were 
gainfully employed are paid pensions 
ranging from 60 to 500 rubles a 
month. The amount of the pension 
is governed by their labor service 
and the nature of their previous 
employment, and also by any per
sonal services they may have ren
dered to the revolutionary move
ment or in some field of science 
and art.

The most important problem ocr 
cupying our attention at present is 
to provide suitable employment for 
invalids. Commissions of medical 
experts have already been set up 
to determine the suitability of in
valids for one or another trade.

We are establishing a number of 
enterprises for invalid cooperatives. 
Seventy-five percent of the work
ers in these enterprises will con
sist of persons who are partially 
incapacitated, while the other 25% 
will be able-bodied.

Cooperative farms for invalids arc 
being set up on 80 former estates, 
which were handed over to ' us for 
this purpose by the Lithuanian Gov
ernment at the time the land re
form was carried out. We are 
opening special schools in the towns 
of Alytus and Šiauliai to train in
valids as horticulturists, vegetable 
gardeners', beekeepers and fruit
growers fox’ these farms.

The maintenance of the aged and 
invalids is now being carried out 
in a Soviet fashion in Lithuania. 
Although a great deal of work is 
still ahead of us, what has already 
been done has been rightly appre
ciated by the Lithuanian people as 
a measure only Soviet power could 
undertake. This appreciation is well 
expressed in the words of an in
mate of the home for the aged and 
invalids in Mariampolė District.

“Now, in the evening bf our lives,” 
she told me when I visited the 
home, "we have come to feel that 
we too are human beings!”

—J. A. Grasauskas,
Lithuania, TSR.

the hands of a capable committee, 
will follow. Dances, parties, special 
prizes and awards to those bringing 
in the most new members, etc. 
What more can one ask? Better 
still, if you have any suggestions, 
we’ll gladly accept them.

This brings around an important 
matter to place before all. The 
Lyros Chorus is taking a poll to 
find out when it will be best to 
hold its rehearsals in the fall. Be
cause of defense work, many of our 
members work nights and are un
able to attend, therefore Sunday 
morning sessions were suggested in
stead of the usual Friday evenings. 
Won’t you please give me your opi
nion? I can be reached at 8835 St. 
Clair* Ave.

The Summer brings us two Pic
nics — June 22, and our annual 
picnic on the Sunday preceding La
bor Day — August 31. More com
plete details later. Watch this co
lumn.

Most important now is our Spring 
Maytime Frolic this Saturday, May 
17, at 920 E. 79th St. at 8:30 p. m. 
to a good orchestra. Grief of 25c a 
person. Also a special surprize 
treat! Come and find out.

The latest spice: Congratulations 
to our sweet Ann Streback on re
ceiving a diamond. May the Wed
ding Bolls ring soon. We wish you 
all the luck in the world.

That’s all for now. > See you Sa
turday. —B. Naunchik.

Today these ęutrageous and unde
mocratic principles may be applied 
to the non-citizen; tomorrow to the 
citizen. Today they may be applied 
to certain deportable aliens; tomor
row they may be used as an ex
cuse to raid union halls, seize re
cords, imprison working men and 
women on trumped up charges.

Under cover of war excitement, 
anti-labor and anti-democratic for
ces are seeking destruction of Ame
rican liberties. The Hobbs bill is an 
important step in that direction. It 
is fashioned to unleash a reign of 
terror against the 14,000,000 Ame
ricans of foreign birth, against the 
140,000,00 Americans of all des
cents and extractions who seek to 
maintain peace and democracy. The 
Hobbs bill is a shyster lawyer’s de
vice to rob American people of their 
cherished rights — a device all the 
more infamous because it is suppo
sedly directed against a small mino
rity of non-citizens.
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Laiškas iš Lietuvos
Iš Vilnijos Krašto

(šį laišką aplaikė laisvietis 
P. šolomškas nuo brolio Mar
tyno iš Užuguosčio, Trakų 
apskr. Seniau jis nemažai ra
šinėjo iš “Dzūkijos Krašto,” 
ypač apie ūkininkų sukilimus 
1935 metais.—Red.)

Trakai,
1911 m., kovo 10 d.

Brangus broli Petrai! Tavo 
laišką aplaikiau 25 vasario, 
kuris buvo rašytas 1 d. sau
sio. Dėkui, ką patari mum ne
kortuoti, o darbuotis svarbes
niais dalykais. Aš jau keli 
metai, kai nekortuoju nei “ve
žimo,” nes priklausau prie or
ganizacijų, tai turim kuo rū
pintis, nes užšvietė ir mums 
saulė. Dabar mes patys sto-1 
vime sargyboj ir paneigiam 
visus bergždžius darbus; mes 
patys teisėjai, patys tardyto-1 
jai ir patys antstoliai. Gyveni-1 
mas staiga pasikeitė, staiga ! 
pranyko begaliniai girtuoklia
vimai, nes girtuokliavimas su
varžytas, tai ir galvų skaldy-; 
mas ir peiliais viens kito sker-i 
dimas greit išnyko. JaunimasI 
susirašęs į kultūrines menol 
brigadas, į komunistinių jau
nuolių ratelius, ir visi jie turi 
visai kitus darbus. Vagys, ku
rių buvo čielos bandos, visi nu- i 
ėjo dirbt į pramones, kelių į 
taisymo ir naujų plentų vedi-! 
mo darbus. Dingo nuolatiniai i 
teismai, dingo advokatai ir Į 
šunadvokačiai; nieks jų ne
samdo. Nedrįsta advokatai už 
pinigus kaltą išteisint, o tei
singą nukaltint. O už budelio 
Smetonos tas buvo baisiai įsi
galėjęs. Kiek žmonių buvo 
neteisingai nuteistų, o tuo kart 
žmogžudžiai, vagys, svetimų

baltiniai, — nes įstatymas to 
reikalauja.

Vakar komisaras tikrino li- 
i gontus ir klausė skundų pas 
'ligonius, bot niekas nesiskun
dė. Maistas geras ir užtenka 

į jo ir sveikam. Nemačiau taip 
labai pasišventusio žmogaus, 

i kaip daktaras Kisielius: jis ir 
i naktimis kamuojasi su ligo
niais; jis nesibridina ligonio, 
nors jis nešvariausias būtų.

; Per naktis gelbėja ligonį vi
sais būdais, nesididžiuoja, 

’naktį kelis kartus aplanko li- 
Įgonį, bandydamas visokeriopą 
pagelbą. Man žaizdas ant ko
jų jau užgydė, dabar gydo 
elektros aparatais nervų ligą; 
jaučiuosi geriau. Jei elektra 
nemačys, tai siųs kurortai!
vonion; jei ir vonia nemačys, 
tai gausiu pašalpą.

Tai toks įstatymas. Bet ne
manyk, kad visi žmones pa
tenkinti naujaja santvarka. 
Pavyzdžiui, kunigai... Taip 
smarkiai pasikeitė jų gar
bė. . . Atėmė metrikus ir že
mes, paliko tik po 3 iki 5 ak
tarų. Neatlaikys jų davat
kos. . . Visi jų melai išėjo 
aikštėn; smūtnas ir jų gaspa- 
dinių gyvenimas. Jie jau ne
kankina žmonių esant reika
lui šliūbo ar krikšto; neatvaro 
nuo spąviednyčios parapijono, 
kad tas nesumokėjo pinigų 
“ant b a ž n y č i o s.” Taipgi 
“smūtna” darosi, pažvelgus ir 
į mūsų dvarponius. Nors jiem 
ii- paliko po 30 aktarų žemės, 
bet jie patys ją turi apdirbti. 
Teko matyti, kaip ponas, po
nia, ponaitis arba panelė 
kluone kulia, gyvulius šeria ir, 
malkas kapoja... Jie gali ir 
pasisamdyti darbininką, bet

jiems tas labai brangiai atsiei-1 
na. Matyt, kad nekurie atsi
sakys nuo lyšnios žemės ir pa- 
Isiliks tiek, kiek patys galės 
i apdirbti; dirvonu laikyt nė- 
i galima; žemė turi būt gerai 
'apdirbta. Nuliūdę ir stambūs 
ūkininkai, nes jiem labai sun
ku suprasti naują gyvenimą, 

į Tankiai matosi kraustantis 
’valdininkus, kurie turėjo ūkius 
' ir tarnystas, tai dabar turi nuo 
Į vieno iš dviejų atsisakyti:
ūkio ar tarnystes.

Biednuomenei suteikta viso
keriopa pagelba. Gerai tiem 

j ūkininkam, kurie turi iki 30 
aktarų ūkę ir patys, be sam
dinio, gali apdirbti ją. Tokiem 
ir ligoninė ir kiti dalykai dy
kai. Niekas jam neužgin'a 
parduot savo ūkio produktus 
kad ir už brangesnę kainą, tik 
spekuliacija labai draudžiama, 
šią žiemą buvo gaunama už 
vieną kiaušinį 1 kilas gazo 
(kerosino) ir du pokeliai deg
tukų. Dabar kiaušiniam atpin
gant gaunama už vieną kiau-
šinį 6 dėžutės degtukų. O prie 
Smetonos režimo vasaros lai
ku reikėjo duot 2 kiaušiniai už 
vieną dėžutę degtukų; dar 
pernai šiuo laiku reikėjo duot 
du kiaušiniai už vieną dėžutę 
degtukų. Už rugių centnerį 
dabar mokama nuo 20 iki 25 
rublių, o žemės mokestis nei 
kiek nepakeltas. Kas turi ma
žiau 5 aktarų, tai jokių mo
kesčių nemoka. Kas turi 8 
aktams žemės, tai turi mokėti 
8 centnerius grūdų metuosna, 
nu\ 1-mos rūšies žemės. Drus
ka, žibalas ir degtukai visai 
pigūs.

Dabar, kas dar neturi 50 
metų, tai reikia mokytis skai
tyti ir rašyti, nes už 3-jų metų 
turi būt visi raštingi.

Laikraščius “Laisvę” gau
nu; jau gavau 26 numerius. 
Dėkoju už atsiuntimą. Labai 
įdomauja čia žmonės jūsų 
laikraščiu; daugumas skaito. 
Ligoninėj esant, turiu laiko, 

tai skaitome, kas tik galime. 
Ligoninėj būnant gavau, 12 
numerių trijuose paketuose. 
Nenuobodu gulėt, kai]) gaunu 
“Laisvę.”

Dabar mes visi, kurie ligo
ninėje būdami skaitom “Lais
vę,” dėkavojame Senam Vin
cui už parašymą “Viešnia nuo 
Marso;” dėkavojame D. šo- 
lomskui už parašymą kelionės 
įspūdžių į pietus ir atgal; dė
kavojame R. Mizarai, kuris 
savo straipsniais taip išbara 
ir išsarmatina visokius žmonių 
klaidintojus. Visi, kurie skaito 
šiuos laikraščius, dėkoja P. 
Šolomskui už jo rūpestį pri- 
siųnčiant mum “Laisvę.”

Dabar pranešu tau, kad mi
rė mūsų giminė, Vincas šo- 
lomskas (Naujalio) ; paliko 
našlę su keturiais vaikais. Mi; 
re Kazys Našlėnas (buvęs fel- 
čierius) ; mirė Antanas Alek- 
siunas (mūsų giminė) Intupo- 
nių kaime. Mirė Jonas Adamo- 
nis, 23 metų vaikinas. Kiti 
Užuguosčio ūkininkai gyvena 
po senovei. Keletas užuguos- 
tėnų bežemių ir mažažemių 
gavo žemės, paimtos nuo- ku
nigo ir ponų. Dvarininkam 
gyvulius paliko, jie galėjo 
parsiduot nereikalingus. Da
bar talkos būdu žmonės ve
žioja medžius naujakuriam, 
gavusiem žemės. Pavasarį 
prasidės smarki statyba. Nors 
jau 10-ta kovo, bet pas mus 
dar šalta, sniegas dar netirps- 
ta.

Neužilgo parašysiu kitą laiš- 
! ką su daugiau naujienų.

Martynas Šolomskas.

ANGLŲ KARIUOMENĖ 
Į SINGAPORE

London. — Anglija laivais 
nusiuntė didelį skaičių ka
riuomenės į savo tvirtumą 
Singapore, Azijoj. Tai per
sergėjimas Japonijai.

Ketvirtą valandą, einant iš 
darbo, jaunas vyrukas dalino 
plakatus. Plakatas skelbė, kad 
bus prakalbos Boston Com
mon. Skubinu. Nuėjęs dairau
si. žmonių neperdaugiausia. 
Prakalboms, matyt, prisiruoš
ta gerai. Įtaisytas “laud spy- 
keris,” per kurt) turėjo ir pro
gramą. Pirmininkavo Otis Ar
cher Hood. Buvo net penketas 
kalbėtojų. Tarp jų Ben Davis 
ir Anna Burlak. Visi kalbėto
jai pasakė geras prakalbas. 
Ben Davis yra juodos rasės 
žmogus, bet jis turi baltą šir
dį ir ši jo lūpų plaukia bran-

Boston. Mass.
Bedirbant man šiame did

miesty tenka daug ko išgirsti 
ir daug ko pasimokinti. Ba
landžio 30 dieną pakliuvo į 
mano rankas apgarsinimas, 
kuris skelbė, kad kalbės sena
torius Wheeleris, bet į tą su
sirinkimą draudžiama ateiti 
“naziams,” “fašistams” ir “ko
munistams.” Na, mąstau sau, 
tai koki gi tie žmonės ten turi 
būti. Kadangi aš dirbu su- 
amerikonais darbininkais, tai 
teiraujuos pas juos, kas yra 
tas Wheeleris. Jie man aiški
na, kad jis yra raudonasis. Na 
ir visai mane sumaišo. Sulau
kęs vakaro išsiskubinau į pa
žymėtą skelbime vietą išklau
syti Whcelerio prakalbos. Į 
svetainę negalima įeiti. Keli 
tūkstančiai žmonių dar stovi 
lauke apsupti policijos. Ne po 
ilgo prasidėjo prakalbos. Se- 
'natoriaus kalba buvo pašvęsta 
prieš karą. Jis kritikavo prez. 
Rooseveltą, kad jis traukia 
mūsų šalį į karą. Suminėjus 
Roosevelto vardą žmonės pra
dėjo baubti. Tuomet senato
rius pastebėjo publikai, kad 
Rooseveltas yra aukščiausia 
šalies galva ir jį reikia gerbti, 
bet tuo pačiu sykiu reikia ir 
protauti.

Sekamą dieną įvyko Pirmo
sios Gegužės apvaikščiojimas, 
tos brangiosios darbininkų 
dienos atžymėjimas. ši šventė 
yra įsteigta ir sumanyta pa
čių Amerikos darbininkų dar 
tada, kai Amerikoje buvo ver
gija. Tuomet darbo buvo 
daug, valandos ilgos, žmogus 
pradėjo protauti, kad reikia 
įsteigti atsilsio dieną pirmą 
gegužės, nes tada viskas at
gauna savo gyvybę, tad ir 
žmogus, prisitaikęs prie gam
tos to paties troško. Ir jo tas 
troškimas buvo teisingas. Bet 
kapitalistai iš to tyčiojosi.

gūs istoriniai žodžiai. Jo kal
bos galėtum klausyti ir klau
syti be nustojimo. šiose pra
kalbose lietuvių nesimatė, tai 
labai apgailėtina. Lowellietis.

Pirmas Rodymas Newarke! • 
Tik 2 dienas: Gegužės 16, 17 

“UNIVERSITY OF LIFE” 
paremta ant Maksimo Gorkio 

autobiografijos
Taipgi įspūdingas Sovietų žinių judis: 

“NEW LITHUANIA”
Nuolat nuo G P.M. iki 11 P.M.—39c 

Ironbound NEWARK, N. J.
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JIS NAUJAS!
JIS STEBĖTINAS!
JIS MINKŠTESNIS VIDURIAMS!

lengvesnis suvirškint!
pilnas Vitamino D!
turi Smetonos kiekvienam laše! 
puikus, visų-skaniausias pienas!

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BCT GERAS!
Copyright 1941—The Borden Company

į® p.eJ

Jis
Jis
TAI MANO NAUJAS GOLDEN CREST IŠLYGINTAS 

PIENAS!
PRIE DURŲ PRISTATOMAS! IŠBANDYK!

IŠBANDYK! IŠBANDYK JĮ!

S. 2-kv

Įsigykite Šias Knygas
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žemių grobikai buvo išteisinti 
už tai, kad jie daugiau turėjo 
pinigų. Teisėjai buvo paper
kami; šunadvokatai pinigais 
dalinosi su teisėjais. Sunkus 
buvo likimas Lietuvoj teisingo 
žmogaus. Lietuvoje teisybė 
ir dorovė visai buvo išnykusi.

Pereita vasara buvo sausa: 
vasarojas visai išdžiūvo, bet 
dabar ūkininkai to neatboja. 
Jie visą žiemą turėjo uždarbį. 
Tau, broli, gerai žinomi Klė- 
riškių, Nemaitonių ir žydiškių 
laukuose akmenys. Dabar tie 
akmenys daugeliui žmonių pa
deda ir daug duoda pelno, nes 
tie akmenys yra skaldomi ir 
per žiemą vežami prie naujų 
plentų. Vežikam išduodamos 
avižos ir kitas šaras arkliam 
visai už pigų atlyginimą. Iš 
Sovietų Sąjungos atvežė viso
kių pašarų: sėlenų ir avižų, 
taipgi visa vasarojaus sėkla 
skolinama be nuošimčio,—ru
denį atiduoti ta pačia miera.

šį laišką rašau iš Trakų li
goninės. įsteigus daugelį ne
mokamų ligoninių Lietuvoje, 
biedniem žmonėm gydymas 
yra visai nemokamas. Aš ser-: 
gu nervų uždegimo liga: skau
da kojas ir pusiau. Jau savai
tė kai guliu ligoninėj. Daug 
buvo priplepėta apie tas ligo
nines, būk tai senus žmones į 
kapus varo, ir daug kitokių 
šmeižimų leido naujos tvar
kos neprieteliai. Bet pasirodo 
visai kitaip. Trakų ligoninėj 
yra vyriausias daktaras chi
rurgas Krasny; antras dakta
ras—Kisieliovas, ir kiti; ligo
nius aptarnauja slaugės ir sa
nitarės. Esu matęs daugelį li
goninių pereito didžiojo karo 
metu, bet dabar kas kita: ne
mokamas gydymas ir žmonių 
įsitikrinimas, kad ir pavojin
gai sergantį pagydoma ir se
nių nenuodija. Kasdien pribū- 
na ligoninėn senų, jaunų ir 
mažų ligonių. Didelis dviejų 
aukštų mūrinis namas grūste 
prigrūstas ligonių. 70 metų 
senis, susirgęs jau senumo 
mirties liga, neguli namie ne 
dėl to, kad jį pagydytų, bet 
kad šeimai neapmaustų, pa
talpintas švarioj lovoj ir kiek 
jis kartų apsišlapina, tiek kar

tų jam mainoma patalas ir

•••••••••••••©•••••••••©••••©•••©••••••••©••©••©••••©©••••e*

PUIKUS PIKNIKAS |
RENGIA LDS 3-čias APSKRITYS

Sekmadieni, fSe*BHŽes—May
OLD CIDER MILL GROVE

186 VAUX HALL RD. (UNION CO.) VAUX HALL, N. J.

Sietyno Choras, Newark, N. J. *

—...  PROGRAMOJE DALYVAUJA: ......... ......- . ■ ■ ;
Bangos Choras, Elizabeth, N. J.; Sietyno Choras, Newark, N. J., Aido Choras, Brook
lyn, N. Y. Prakalbą pasakys J. Gasiūnas, “Teisos” Red. Gera Orkestrą Šokiams.

Iš New Yorko ir kitur, Pulaski Skyway, paskui Route 29 (netoli Elizabetho) iki Union, N. J. Privažiavus Vaux Hall Rd., sukit po , • 
dešinei ir važiuokit iki 186 Vaux Hall Rd. , •

KELRODIS: Nuo Pennsylvania stoties, Newarke, paimkite Bus No. 10 su užrašu Maplewood ir važiuokite iki pat pikniko vietos. • 
Taipgi galima Newarke paimti Springfield Ave. busą ir važiuoti iki Irvington Center. Čia išlipę, pereikite skersai gatvę ir ant Clinton 
Ave. paimkite Vaux Hall Rd., išlipę eikit pusę bloko iki parko. •

Iš Elizabeth, N. J., paimkite No. 8 Bus iki Morris ir Bernard Avės. Union, N. J., ir eikite 5* blokus iki parko. Arba galima Eli- 
zabethe paimti Busus No. 49 ar 50 ir važiuoti iki Hillside Bank, Hillside, N. J., ir čia paimkite Bus No. 10, kuris nuveš iki pat parko.
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“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS

Knyga iš arti 300 puslapių, kaina $1.25.

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

English - Lithuanian
Sėli - Instructor

rankvedis angliškai kalbantiems mokytis 
Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo-

Tai 
viškai. 
kytis anglų kalbos.

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

lietu-

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

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

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

/ Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

56 puslapių; kaina 25c.

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<
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“Tarybinė Lietuva” Newarko 
’ Teatre
rodomos vėliausios 
Gorkio filmos. “Gy- 
Universitetas,” Iron- 

ant Ferry ir

Greta 
Maksimo 
venimo 
bound Teatre,
Jackson Streets, Newarke, bus 
rodoma ir pirmieji paveikslai 
iš jaunosios Tarybinės Lietu
vos. Pradedant gegužės 16, 
“Tarybinė Lietuva” bus rodo
ma tik per dvi dienas, šiame 
filminiame dokumente paro
doma Kauno vaizdai ir pa
veikslai Lietuvos žmonių ir jų 
vadų pirma ir po prisijungimo 
prie broliškų Tarybinių Res
publikų.

Lawrence, Mass

-- - •■■>•>■■>■■ ■>• ■ • —••

Scena iš filmos “Gyvenimo Universitetas.” Filmą buvo paga
minta < pasiremiant Maksimo Gorkio autobiografine istorija 
“Mano Universitetai.” Ši filmą bus rodoma Ironbound Teatre, 
ant Ferry ir Jackson Streets, Newarke, pradedant su gegu
žės 16-ta diena.

Lawrence, Mass Great Neck, N. Y

Philadelphia, Pa

dali-

Doc Mill Dirbtuvės darbi
ninkai išėjo į streiką reikalai!- ■ 
darni algų pakėlimo. Ši dirb
tuvė, tai tikra ašarų pakalnė.
Čia darbininkai pigiausiai ap- num., 
mokami. * šioj dirbtuvėj audi- Lawrence, 
kai uždirba nuo 12 iki 14 do-j nemaloni klaida, 
lerių per savaitę ir turi sun-j ta: 
kiai dirbti, 
ledam i pakęsti 
sąlygų, 
streiką, 
rašytis į TWUA, CIO. Priežo
dis sako, geriau vėliau, negu 
3iiekad. Taip ir su šios dirb

ti ves darbininkais įvyko. Ge
rai, kad jie nors pavėluotai su
siprato pareikalauti geresnių 
darbo sąlygų ir algų pakėlimo.

Darbininkai ir darbininkės, 
stokite į unijas, jeigu jūs no
rite laimėti savo reikalavimus, 
nes be unijos jūs nieko nelai
mėsite. Netikėkit bosams, ką 
jie sąko, jie neatstovauja dar
bininkų reikalų, jie atstovau
ja tik kompanijų reikalus.

Darbininkai ir darbininkės, 
jūs esate daug kartų nusiskun- 
dę šitos dirbtuvės tvarka ir 
baisiomis sąlygomis, dabar 
laikas jums laimėti. Stokit vi
si į uniją, būkite tvirtais uni- 
jistais. Juo jūs būsite tvirčiau 
organizuoti* tuo gi’eįčįąų Aom’ 
panija turės pradėti su jumis 
skaitytis ir tuo greičiau jūs 
laimėsite savo reikalavimus. 
Bet neužmirškite, kad jūs ga
lite laimėti tik organizuoti 
tvirtai į unijas. Stovėkite ko
vos lauke tvirtai! \

S. Penkauskas.

112 
iš

turiu visokių sutaisytų

io

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymų

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

Mūsų inžinieriai išmicruos Jūsų namus ir Jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be Jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

A

kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei 
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

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

Septintas puslapis

Shenandoah, Pa Shenandoah ir apielinkės 
lietuviai, kurie nesate girdėję 
šio choro dainuojant, tai jį 
galėtumėte išgirsti ir matyti 
22 dieną gegužės “Viktorijos” 
Teatre, Mahanojuje. Įžanga 
tik 50 centų. Būtinai išgirskit.

A. Kuzmickas.

tu laiku baigsis kontraktai-su- 
tartys kietųjų angliakasyklų 
unijos. Mainieriai reikalauja 
algų pakėlimo ir geresnių są
lygų darbe, tai už tad kom
panijos ir vilkina susitarimą ir 
prilaiko anglies gamybą, kad 
pagązdinti mainierius nedar
bu. Bet kiek matyt iš spau
dos, tai mainieriai laimės sa
vo reikalavimus.

Žineles
Kuomet visoje šalyje siau

čia streikų banga už pageri
nimą gyvenjmo sąlygų, ir mū
sų apylinkėj kelios kasyklos 
sustreikavo už algų pakėlimą 
ir darbo sąlygų pagerinimą.

William Penn kasyklos dar
bininkai streikavo kelias die
nas, nes kompanija nenorėjo 
mokėti tiesioginės algos dar
bininkams, kurie dirba prie iš
valymo anglies. Bet keletą 
dienų pastreikavus kompani
ja buvo priversta darbininkų 
reikalavimus išpildyti. Darbi
ninkai laimėjo ir 13 d. geg. 
grįžo darban.

Antra kasykla, vadinama 
“Locust Coal Co.”, kurioje 
dirba 550 darbininkų, dar te- 
bestreikuoja. šios kasyklos 
darbininkai išėjo į streiką 8 
dieną gegužės, 
žastis 
įdėjo į 
matišką 
loduoja
žiną darbininkų skaičių, ši 
kompanija visuomet laužo 
darbininkų teises ir turi daug 
nesusipratimų su mainieriais.

Nuo šių metų pradžios dar
bininkai jau trečiu kartu su
streikavo gindami savo teises 
ir sutartis. Pirmuosius du 
streikus darbininkai laimėjo, 
tai Ųkimasi, kad ir šis strei
kas bus laimėtas.

Pasveikinimas “Vilnies” 
Suvažiavimui

Draugės ir Draugai:—
Sveikinam “Vilnies

ninku suvažiavimą, įvykstantį 
antro imperialistinio karo'lai
kotarpyje.

Jūsų, suvažiavimas įvyksta 
kaip tik tuo momentu, kuria
me šioji šalis visais garais 
traukiama į karą už Anglijos 
ir šios šalies Wall gatvės im- 

Ųjerialistų interesus. Vokieti
jos imperialistų traicė daro tą 
patį žmonių gyvasčių kaštais. 
Mes lygiai pasmerkiame im
perialistų kruvinus darbus ir 
remiame kovą prieš karą, už 
pasaulinę taikif.

Mes linkime “V.” suvažiavi
mui pravesti sėkmingą kampa
niją už palaikymą taikos šio
je šalyje ir/vesti kovą prieš 
imperialistų suruoštą barba
riška k a ra. c *-

Stiprinkit dienraštį “Vilnį” 
ir veskit sėkmingai kovą prieš 
Lietuvos liaudies priešus. Lie
tuvos priešų ausys svyla nuo 
melų. Nepaisykim jų. Mes, 
Philadelphijos organizacijos, 
rytuose sukeliame “Laisvei” 
finansinės paramos su pikni
ku, bankietu ir vajais, gi “V.” 
lyg pamirštam, tačiau sykį į 
motus pasveikinam nuo orga
nizacijų ir pavienių draugų- 
draugių. Su aukomis pasvei
kino sekamai:

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLĖJ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pely
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolčs, trukžolės, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

Taipgi aš 
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

Shenandorio mainierių gru
pė, kuri turėjo kelis koncer
tus savo mieste ir jie buvo la
bai pasekmingi, tai buvo už
kviesti į CIO suvažiavimą, įvy
kusį pirmą dieną gegužės, 
Harrisburge (valstijos sosti
nėj) ir ten labai gerai pasiro
dė. Ta grupė susideda iš 55 
maįnierįų. Tą grupę sumokino 
jaunas airių tautybės mainie- 
ris T. Bereto. šioj grupėj yra 
daug ir lietuvių, kai kurie iš 
jų talentingi ir išstoja su so- 
la’is, kaip tai: tenoras V. Mak
simoms ir S. Kuzmickas (jis 
yra plačiai atsižymėjęs savo 
dainavimu lietuvių tarpe). S. 
Kuzmickas turi gražaus pasi
sekimo ir amerikoniškoje pu
blikoje. Chore randasi ir dau
giau gerų dainininkų iš pro
gresyvių lietuvių.

Streiko prie- 
sekama: Kompanija 
vieną “gengvę” auto
mašiną, kuri pati su- 
anglį ir tuomi suma-

Sunkiai susirgo draugė Ol
ga Bėčiūtė. Olga — viena 
veikliausių Pirmyn Choro na
rių; ji įdėjo daug energijos ir 
triūso sumokinimui veikalo 
anglų kalboje, kuris buvo su
vaidintas 4 gegužės gana sėk
mingai, bet ji jau negalėję su 

sunki liga 
^paguldė į lovą. Gegužės 7 d. 
turėjo operaciją ant apendici
to. Operacija pavyko sekmin- 
kai.

Klaidos Atitaisymas
Pirmadienį, “Laisvės” 

korespondencijoj
Mass., įvyko labai 

Ten įasaky-
Manau, bus ne pro šalį ir 

Darbininkai, nega- I.DS kuopos valdybai’ užduo
ti bisRu peklos...” o turėjo

Į būti: JManau, bus ne pro ša- mumis dalyvauti, 
Jį ir LLD kuopos valdybai 
! užduoti peklos...” Labai at
siprašome už padarytą nema
lonią klaidą. LDS kuopa su
sirinkimus laiko regu kariškai.

L. K. Biuras.

tokiu baisiu 
buvo priversti eiti į 
Darbininkai p r a d ė. j o

S. Boston, Mass
Lietuvių Radio Korp.

Programos:
Šeštadienį, May 17-tą radio 

programa per stotį WORL, 
950 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryto bus sekanti:
1—Kalbės Dr. Jonas Repshis ’

2— Dainininkė Elena Repshie- 
nė iš Cambridge

3— Pianistė Edith Repshiūtė iš 
Cambridge.

Sekmadienį, May 18-tą ra
dio programa per stotį W0RL 
950 ’kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:
1— Joe Venncr’s orkestrą iš 

So. Bostono
2— Norwood Vyrų Grupė, va

dovaujant M. Boliui.
Steponas Minkus.

r '
Olga, nors suspausta skaus

mų, bet jaunomis, žydriomis 
akutėmis linksmai šypsosi į at
silankančius, lyg pavasarinė 

j gėlė saulėkaitoje.
Drg. Bėčių šeimą skaudus 

gyvenimo likimas smarkiai 
pritrenkė. Tėvui dar galuti
nai nepasveikus iš ilgos ir sun- 

i kios ligos, jau ir duktė guli li- 
i goninėj!

Reiškiu kuo nuoširdžiausią 
j užuojautą visai šeimai, Olgai 
i kuo veikiausiai pasveikti ir 
, vėl dirbti su mumis chore kul- 
■ tūros darbą.

Olga randasi Mineola, Nas
sau ligoninėje, Room 205; lan
kymo valandos nuo 2—3 die
na ir nuo 7—8 vak. v

Draugas.

Gaukite “Laisvei” 
skaitytojų

London, geg. 14. — Ang- 
naujų lai- teigia, jog nėra permai

nų kare tarp anglų ir Iraqo.

Boston, Mass. — Darbo 
Federacijos unija pikietuo- 
ja laivastatykias todėl, kad 
valdžia siunčia WPA pašal- 
pinius darbininkus į laivų 
statymo darbus.

Drg. Jonas 
Jackson 
$5.00;
bas $2.00; 
$2.00;
$2.00.

Po 
Scotch, 
Bakšys,

Lesutis, J 009 
St., Ph i la. aukavo

Moterų Birutės Kliu- 
LDLD 141 kuopa

Veikiantis Komitetas

$1.00: Gudziavičius, 
Smitas, V. Venta, A. 
Romikaitis (iš Rea- 
K. JPetrelienė, Urbo-

nienė.
Po 50c: Stasys Urbo n, Ma

čys, Merkis, Pelėnas, Masior 
uis, P. Paserskis (iš Baltimo
rės), Ničienė, Kodis, Kuržins- 
kas, Šveikauskas.

Po 25c: Kalkauskienė,Gedvi
lienė, P. Baranauskas, P. Puo- 
dis, Balčiūnas, šapranauskie- 
nė, Bulauka, Paitienė, Griciū- 
nienė, Butvilą, Meškauskas, A. 
Urbonas, Dumša, Šimkus; K. 
Šimkus 15c. v

Viso $27.65.
A. J. Smitas

Kiek tenka pastebėti laik
raščiuose, tai visos viršinės an- 
gliakasyklos dirba pilnu tem
pu. O pas mus kietos anglies 
kasyklos — atbulai. Pereitą 
mėnesį beveik visos kasyklos 
išdirbo tik po 10 dienų, na, o 
šį mėnesį ir tas pats. Dirbam 
po dvi dienas į savaitę. O ro
dos, anglis reikalinga karo 
pabūklų gamybai.. O gal alie
jus užėmė anglies vietą. Grei-

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lįetuviška 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

BALTIMORE, MDFRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Prasidės 10-tą valandą ryto.

Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 
naudai dienraščio “Laisves”

RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name Laisvės" Piknikas

Sekmadienį, Gegužes 25 May, 1941

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

nuvirti kopūstai ir barsčiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

Ir daržovių—virtų ir žalių.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Pa tarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Brooklyn, n.y

THE BAKIRS'
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
AUNIONLABIL

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 Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kalnas.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

rinr— —t nr »n i

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis. 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

Liberty Park
Eastern & Moffett Avės., Baltimore, Md.

Back River Car Line

IŠTISA PROGRAMA:
V. Valukas ir sūnai iš Scranton, Pa., dainuos trio. Finnish Merginų Choras, 
Baltimore; Lyros Choras, Philadelphia; Lyros Choras, Baltimore, Md. ir 

JONAS SIURBA, kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y.

Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike, išgirskite puikią programą ir svarbias 
prakalbas.

V. Paužos Orkestrą Gros Šokiams nuo 2 vai. po pietų • z
Programa prasidės 5 vai. vakaro

Iš Baltimorės vižiuokite Eastern Ave. iki Moffett Ave. ir čia rasite Parką, Gatveka- 
riais imkite 23 Back River Car, kuris nuveš tiesiai į parką.

Iš Philadelphijos imkite Route 40 ir važiuokite iki Stemmers Run, kuris yra apie 9 
mailės nuo Baltimorės. čia bus dvi traffic šviesos ir ant Southwest kampo prie to 
skerskelio yra Gulf Gasoline stotis, tai šiame kryžkelyje sukite po kairei ir važiuokite 
31/2 ’ mailės, laikydamiesi po kairei, kol davažiuosite Eastern Ave., tada sukite po de
šinei ir pavažiavę vieną mailę rasite Parką. *

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

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

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

tinkamą gydymą. Įšvirkščfhma Serumo ir Čiepų, 
ištyri-

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

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

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

I*

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

J IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
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New WtaR<žaK08fe7i niot
Mobilizuoja Masinį Delegaciją 
į Washingtoną Gegužes 17-tą
New York o darbininkų ir 

kitos antikarinės organizaci
jos, vadovaujant Amerikos 
Taikos Mobilizacijai, organi
zuoja masinę delegaciją vykti 
Washingtonan 
prieš stūmimą 
liau į karą.

Newyorkiečių
lyvaus nepaliaujamame pikie- 
te prie Baltojo Namo. Tasai 
pikietas nebuvo pertrauktas 
nei dieną nei naktį jau antra

su protestu
Amerikos to-

delegacija da-

savaitė. Jame dalyvauja taip 
vietinės — Washingtono — 
taikos jėgos, taip iš kitur pri- 
būnančios delegacijos.

Delegacija išvyks iš Penn
sylvania stoties specialiu trau
kiniu, 8 vai. ryto, šį šeštadie
nį, gegnės 17-tą. Sugrįš tą pa
tį vakarą. Kelionė į abi puses 
(round trip) $5 už delegatą.

• Bilietus delegacijos trauki
niui užsisako Taikos Mobili
zacijos raštinėj, 381 Fourth

Tūkstančiai Newyorkiečiąi Išeis 
Demonstracijon už Taiką

Amerikos Taikos Mobilizaci- labai gerai pritaria taikos dar- 
ja skelbia iš visur gaunanti bui.
gerą atsiliepimą apie jos ren-1 Kongresmanas Vito Mare- 
giama taikos demonstracija si . ,v ... . ..

, :n antonio pasizadeięs kalbėtipenktadienj, gegužes 16-tą, “ 1
4:30 po pietų, tuojau po dar- demonstracijoj, jei tik kon- 
bo. Bus Madison Square Par-j grėsmės pareigos jam leis iš- 
ke, Madison Ave. ir 24th St. J vykti iš Washingtono. Tikima- 
Ne\v Yorke. i si, kad tūkstančiai taikos mV-

Dr. Walter Scott Neff, or-llėtojų tą vakarą savo vakarie- 
ganizacijos sekretorius, sako, nę atidės porai valandų ir at- 
jog šaukimui demonstracijos vyks demonstracijon tiesiai iš 
išleista 250,000 lapelių, kad darbo, kadangi šių dienų da- 
jiems radosi gausa liuosnorių | lykų -eiga reikalauja masinio 
platintojų ir kad visuomenė ’ ir greito atsiliepimo.

Dėlko Hess Nutūpė Anglijoj Tūkstantis N. Y. Motery Iš- 
ir Dėlko Taip Svetingai vyko j Washington^ Protes- 

Tenai Priimtas? ituot prieš Siuntimą Kcnvojy
Visą laiką, kada Amerikos l Trečiadienio rytą iš Penn- 

žmonės buvo šaukiami skubė- ■ sylvania stoties, New Yorke, 
ti lieti kraują už Angliją, bu- j išvažiavo Washingtonan apie 

, , . ... , 1,000 moterų protestuoti Roo-vo sakoma, kad Angina ka- ’ , . . ; . .. ,.Jseveltui pries siuntimą konvo- 
riaujanti prieš fašizmą, kad ji (karo laivų-palydovų pre- 
norinti pagauti Hitlerį. Bet kiniams amunicijos laivams), 
štai, aną dieną nutūpė Angli-: jr abclnai prieš šalies “įvėlimą 

toliau į karą.” Pasiuntinybę 
sumobilizavo Suvienytų Mote
rų Sąjunga. Tai anaiptol ne 
radikališkų moterų organiza
cija. Nuo dabar, be abejo, 
girdėsim jas vadinant komu
nistėmis, kadangi jos prie
šingos šiam karui.

joj Hitlerio antroji ranka—i 
Hess’as, No. 3 fašistas, kuris 
buvo Hitlerio numatytas antru 
jo įpėdiniu, jeigu jis ir Goe- 
ring’as žūtų.

Ko jis išvyko iš Vokietijos? 
Dėlko jis nutūpė Škotijoj ? Ir 
dėlko Anglija, kuri išžudė mi
nias žmonių kare, kad pagau
ti Hitlerį, taip tūpčioja apie 
Hess’ą, vieną iš dviejų vyriau
sių Hitlerio padėjėjų visose 
blogadarybėse ? Ar Hess’as ta
po priešfašistu ?

Tie ir eilė kitų klausimų bus 
atsakyta šį antradienį įvyk
siančiose prakalbose, Pil. Kliu- 
bo salėje, 280 Union Avė., kur 
kalbės svečias kalbėtojas iš 
Chicagos V. Andrulis, ir D. 
M. Šolomskas. Rengkitės į jas

Rockaways viena diena su
gaudyta 65 asmenys už 
nėjimą ant pėstininkų 
dviračiais ir rateliais.

važi- 
tako

Glendalėj pertaisoma Victo
ry Field, įruošiama daugiau 
patogumo vaikų ir suaugusių 
žaismėms.
patys ir kitiems apie jas pa
sakykite.

SMAGIAUSIAS ŠIEMETINIS SOVIETŲ JUDIS
Artkino Rodo

"Volga - Volga"
sudiriguota Gregoro Aleksandrovo;
žymias roles vaidina Liubov Orlova

Smagiausia, juokingiausia komedija, įkandi pašaipa ir žavinti muzika.
Nuolat nuo 10 A. M. — 20c iki 1 P. M. šiokiom dienom.

MIAMI PLAYHOUSE £7*1
♦ 9

4 LIETUVIŲ DOMEI!
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš persikėliau į nau

ją vietą, po numeriu 465 Lorimer Street, netoli Grand Stry
čio. Pirma buvau 380 Hooper Str.

Aš parduodu įvairų nesugadintą maistą ir Vitami
nus, tinkamą kiekvienam vartoti. Jaunam, senam, sveikam 
ir ligoniui. Galite gauti tikro bičių medaus, geros ruginės 
duonos, WHEAT GERM, įvairių žolelių sutaisytų arbatų 
nuo vidurių sukietėjimo, ir šiaip arbatų: Mint Tea, Alfalfa 
Tea, Molt gėrimų su Vitaminais, kaip tai: JOYANA, TA
VA, CHEER, kurie turi net penkius Vitaminus: A 4.500, 
BĮ 300, C 500, D 850, G 500; visi tie Vitaminai randasi 
kiekvienoje uncijoje molt gėrime. Arba Vitamin B Com
plex sirupas ir tabletėlis ENRICH, tonikas kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų, taipgi kam pabodo alus gerti, 
tas galite užeiti išsigerti morkų skysčių, nes store turiu tam 
tikrą mašiną dėl darymo skysčių iš morkų. Jeigu kas pirkai
te už $3.00 ar daugiau, tas gausite spalvotą VITAMIN 
FOOD CHART ir knygutę veltui. Vitaminus ir maistą siun
čiu paštu ir į visus kitus miestus. Rašykite šiandien, arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvėlė atdara kas dieną nuo 10 
vai. ryto iki 9 vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
KANAPORIS

465 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Baltimorčs Piknikas
“Laisvės” Naudai ,

Pareikalavo Garsiakal
bio Taikos Mitingui

Taikos Mobilizacijos admi
nistracinis sekretorius Oscar 
Schnell gavo teismišką iššau
kimą policijos komisionieriaus 
Valentine’o pasiąiškint, dėlko 
jis neduoda leidimo vartot 
garsiakalbius taikos demons
tracijoj Madison Sq. Parke, 
įvyksiančioj geg. 16-tą, 4:30 
vai. po pietų.

Dzūkelio Raportas
poAną dien bežiopsant 

Grand Strytį sutinku vieną ge
rą prietelių, ir pastarasis tuo
jau manęs klausia:

—Tai ko čia ponas žiopsai 
į viršų dairydamasis?

—Dalykas tame prieteliau : 
mūsų redaktoriai sakė, kad 
duosią truputį avanso, nors 
čeverykų palopymui, jeigu su
rasčiau gerą laikraščiui žinią. 
Tai ot, einu ir dairausi. . . sa
kau, gal kas per langą iššoks, 
ar kur automobilis į sieną 
įvažiuos, tuomet dui į redak
ciją ir gal ką gaučiau nors dėl 
“padlemkų”.

—Tai ponas esi “nuts”!— 
Mano prietelius atšovė.

—Nieks ant Grand Stryčio 
nešokinėja pro langus. . . — 
prietelius pastebėjo. — Skai
tyk visokius laikraščius, eik į 
galiūnus ir ten rasi lietuviškų 
žinių. Ir dar juokingų žinių. 
Ar girdėjai aną vakarą pono 
Unkul Džiou radio pusvalan
dį?

—Ne, negirdėjau, — atsa
kiau.

—Negirdėjai?! Nugi ponas 
Unkulis perstatė anauncerį, 
kuris, pasak jo, beveik profe
sorius. Kaune muzikos krema- 
toriją kiek ten mėnesių lankė, 
o dabar garsindamas vienus 
šokius aiškino ve kaip : “šokiai 
prasidės 7-tą valandą vakare 
ir tęsis iki Veliuonos naktį...” 
Pasiklausęs tokios per radio 
burlcskos “profesoriaus” kal
bos, nuėjau pas Unkulį siūly
tis už kalbėtoją per radio.

—Tai ką, nepriėmė ponas 
Unkulis ?—pasiteiravau.

—Unkulis sako: “Jeigu su- 
vašysi mari dišes, tai leisiu 
prie makarafono kalbėt, o jei 
ne, tai neleisiu. Nes pas mane 
visi, kurie kalba, tai turi po 
kelias valandas vašyt dišes 
mano kendžių palociuje.”

—Aš kaip buvau Kaune 
vieno laikraščio koresponden
tu, tai man mokėdavo nuo ei
lutės, tai būdavo galėjai ten 
ir dalyvaut visur ir nuvažiuot, 
o čia. . .—neužbaigęs pamojo 
su ranka mano prietelius.

—Bet, — patylėjęs mano 
prietelius tęsė, — gali tokias 
žinutes rinkti, kaip antai: 
Central Brooklynę parapijonai 
ruošiasi išvyt savo dvasiškąjį 
tėvelį; sako, prisilupo dolerių 
ir dabar nepaiso visai Dievo. 
Daugiau : galima parašyti kai 
kas apie Navy Yard, kur die
ną-naktį viskas tik ūžia, knib
žda, seni namai desėtkais kas
dien pranyksta, o jų vietoj 
dygsta kareivinės. Tūkstančiai 
žmonių kasdien laukia darbo, 
bet nelavintų neima; gauna 
darbus tik mechanikai.

Tai su šiuo ir persiskyrėm 
su tuo prietelium. Ir leidausi 
tekinas į redakciją.

Dzūkelis.

Prašome Pasiimti Laiškus
M. Jokubauckas 
Mrs. M. Laukaitis • 
Juozas Mankauskas
J. B. Mitzken
John Svirsky
Julia Stankaitis

' M. K. Tarnui.

Parkway ligoninėj, N. Y., 
randasi 9 metų mergaitė Ga
brielė Ferrera, kuriai nuo sau
sio mėnesio padaryta 60 krau
jo perleidimų. Jai gelbėti at
sišaukė 375 kraujo davėjai.

Reikalu

Baltimorięčių piknikas nau
dai dienraščio “Laisvės” įvyks 
25 d. gegužės. Tai jau visai 
arti. . Reikia labai suskubėti 
platinti tikietukus ir nesivelin- 
ti atsiskaityti su jais.

Šį šeštadienį, gegužės 17 d. 
bus paskutinis studentų susi
rinkimas mokyklon. Prasideda 
vasarmetis ir komisija nutarė 
anksčiau užbaigti sezoną, 
idant vaikučiai turėtų liuoses- 
nio laiko prie prisiruošimo už
baigti amerikoniškas mokyk
las.

Kviečiame ir tėvus dalyvau
ti, nes bus graži muzikališka 
programa, vaikučiams lengvų 
pavaišinimų ir kitokių įvairy
bių.

Laikas tas pats, 2-rą vai. po 
pietų, “Laisvės” svetainėje.

Baltimorięčių yra pats pir
miausias mūsų dienraščio nau
dai piknikas šią vasarą, reikia 
rūpintis, kad jis pavyktų.

Draugai iš Great Neck (ar
ti New Yorko) važiuoja į 
Baltimorės pikniką, važiuos ir 
brooklyniečių. Aišku, kad dau
gelis nuvyks iš Pennsylvanijos, 
iš mainų srities. Bet ką daro 
Philadelphia, tai negirdėt.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

: Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

' 221 SO. 4 th ST.
'l . •

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
OFISO VALANDOS:

• 9 ryto iki 9 vakaro, ir
DANTŲ GYDYTOJAS sulyg sutarties išanksto.

705 Fourth Avenue Tel. SOuth 8-1551

Liet. Stygy Orkestrai

r™—-------—------------

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Liet. Stygų Orkestros pa
mokos įvyks gegužės (May) 
18-tą, “Laisvės” salėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 11 vai. iš ryto. Visiems 
svarbu dalyvauti. Bus ir nau
jų muzikantų — beisas ir pia
no armonika.

Geo. Klimas.

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

MIRĖ
Catherine Mačys, 64 metų 

amžiaus, gyvenusi 142 Richar
dson St., Brooklyn, N. Y., mi
rė Kings County ligoninėj, 
gegužės 13-tą. Bus palaidota 
gegužės 17-tą, šv. Jono kapi
nėse. Pašarvota pas graborių 
J. Garšvą, 231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

John Pazunas, 69 metų ‘am
žiaus, gyvenęs 133-08 230th 
St., Laurelton, L. I., mirė 
Kings County ligoninėj, gegu
žės 13-tą. Bus palaidotas ge
gužės 16-tą, šv. Jono kapinė
se. Pašarvotas pas graborių 
J. Garšvą.

Priminimas
Visi lietuviškos dainos 

lėtojai ir Aido Choro draugai 
prašomi patys prisiminti ir ki
tiems pasakyti, jog Aido Cho
ro balius su žavinga dainų 
programa įvyks jau rytoj va
karą, gegužes J 7-tą, “Laisves” 
salėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Dainuos patsai choras, 
vadovaujant Aldonai Žilins
kaitei. Grieš G. Kazakevičiaus 
orkestrą. Įžanga tik 25c.

m y-

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina pagelbėti mo

tinai prie namų darbo. Taipgi pri
žiūrėti vieną vaikuti. , Gaus ir nak
vynę. Atlyginimas $30.00. Prašome 
telefonuoti Bensonhurst 6-0922.

(116-118)

Reikalinga “Finisher” ir “Button 
Hole Maker” (Finišerių ir Skylinių) 
prie vyrų paltų. Darbą galima par
sinešti namon. Kreipkitės pas 
Schnitzer & Pollack, 297 Broadway, 
cor. Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

IrnMinxirxT*^1

J. Le VANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
Brooklyn. N Y

l’ei *4taiT£ ‘3-O'JRF
VIGHT—HAvemeyer K 1158

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.i* > . 

s" • J-
Suteikiam garbingas laidotuves

/ Kįoply.<5ias suteikiam nemoka- 
mai visoje, dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y., 

Tel. Evergreen 8-7179

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS 
/ 1 

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

; VALANDOS: 2-4 ir 6-8 ‘
' Nėra valandų sekmadieniais

< „ ** l»> ■**

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

MODELS

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS G R ABORTUS
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.

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 Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklynę

159 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

Stat 
a^esas;

L® 

Tel. Ev. 4-8G98

GRUEN
for GRADUATION
for WEDDINGS
for ANNIVERSARIES
for BIRTHDAYS g
MGRUEN 1

THE PROUDEST NAME IN TIME

STARTING —

«t$247
There's A GRUEN 

At A Price For Every 
?□ Purse

Robert Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

LADIES' GRUEN
“IONE”

15 jewels, yellow 
□old filled case, 
Guildite back.

GENT’S GRUEN 

“STUART”
15 Jewels yellow 
gold filled case, 

Guildite back.

LADIES’ GRUEN GENT'S GRUEN 

“CHARLOTTE” “SHERMAN” 
15 jewels, pink or 15 jewels, pink or 
yellow gold filled yellow gold filled 

.case. Guildite back. case. Guildite back.

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
. Manhattan Ave.

Pamatykite 
Pasirinkite

LIPTON
3-DIAMONDS
3 diamonds 
set Id a solid 51^93 
yellow gold ly 
mounting.

BIRTHSTONE RING
Choice of ap-

NEW CREATION 
6 t u n n i ng- ____
Ux sVtt $9Q95 e ; $1995
lating dla- for ovory
monds. month.

CAMEO RING
Genuine cam
eo set in a JI OC
massive gold /| OP
^alu.Ul°t,nfl- W




