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Būkite Akli ir Būsite 
Laimingi.

Priešų Desperacija.
“Mirties Bausmė” Be

Mirčių.
Nei Vieno Darbininko.
Marksas ir Leonas XIII.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

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

Francijos diktatorius Pet
ain pareiškė į Francijos 
žmones: x

“Jums, Francijos žmonės, 
tėra viena išeitis, būtent, 
sekti mane be jokių proti
nių rezervacijų...”

Kitais žodžiais tariant, 
jūs, Francijos žmonės, būki
te akli, aklai sekite paskui 
diktatorių Petain ir būsite 
laimingi. O Petain jus tem
pia į Hitlerio karą.

Nesinori tikėti, kad Fran
cijos žmonės Petaino aklai 
klausytų. Tie žmonės turi 
gražias, kovingas tradicijas. 
Jie, mes tikimės, atsimins 
garbingąją Paryžiaus Ko
muną.

Rooseveltas Sako, 
Galim Kariaut Be 

Karo Skelbimo

EXTRA

Lietuvos priešai yra atsi
dūrę labai didelėj desperaci
joje. Jų riksmas ir melai ta
tai parodo. Nei klerikalų, 
nei smetonininkų nei men
ševikų spauda nebepraveria 
burnos neapšmeižę ir neiš
niekinę Lietuvos.

Jie ten nieko gera nebe
mato. ir neberanda. Štai 
menševikai, kurie esą socia
lizmo šalininkai, prakeikia 
Lietuvą ir už tai, kam ji 
privertė buvusius generolus 
ir ponus duoną sau užsi
dirbti savo rankomis.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas užreiškė, 
kad jis siųs Amerikos lai
vus su karo reikmenim ang
lam per Raudonąją ,Jūrą, 
nepaisant, kad Vokietija 
pranešė, jog vokiečiai laiko 
tą jūrą karo sričia, vadina
si, skandins ten ameriki
nius laivus.
Priruošiami Dar 27 Ame
rikos Laivai Gabent Ang

lam Karo Reikmenis
Amerikos laivai jau yra 

nugabenę per Raudonąją 
Jūrą anglam karo pabūklų 
į Egiptą. Dabar valdžia pri
rengia siųst ten dar 27 a- 
merikinius laivus su kari
niais kroviniais anglam.

Darbininkų spaudos ko
respondentas Adam Lapin 
dėl to rašo iš Washingtono, 
jog Roosevelto valdžia įieš
ko naujų ir naujų priekabių

Prezidentas priminė, kaip 
seniaus Amerikos laivynas 
vedė du nepaskelbtus karus 
— vieną Viduržemio Jūroj 
prieš Barbarijos piratus, o 
kitą prieš ginkluotus priva
čius francūzų ir anglų lai
vus Vakarinėje Indijoje.

Tuom Rooseveltas leido 
suprast, kad Amerikos lai
vynas galės kariaut ir prieš 
vokiečius - italus be karo 
paskelbimo.
Planuoja Užimt Svetimas 

Salas ir Kolonijas
Prezidentas susirūpinęs, 

kad vokiečiai nepersimestų 
į Portugaliją ir į Cape Ver
de bei* Azorų salas ir į fran
cūzų Vakarinę Afriką.

Washingtono politikai vis 
plačiau kalbasi, kad reikė
tų užimt francūzų salą Mar
tinique, Caribbean Jūroje, 
ir Francijos Dakarą, šiaur
vakarinėje Afrikoje.

Sustreikavo Kietųjų An- 
gliakasykly Makleriai, 

Viso 91,009
Pittsburgh, JPa., geg. 18.- 

Sustreikavo 91-nas tūkstan
tis mainierių kietosiose an- 
gliakasyklose Pennsylvani- 
joj. Reikalauja pridėt po do
lerį algos per dieną dirban
tiems nuo dienų ir po 20 
procentų tiem, kurie apmo
kami pagal daugį iškasamos 
anglies.

New York. — Valdiška 
taikymo komisija įprašė 
viršininkus Jungtinės Mai
nierių Unijos atidet iki at
einančio penktadienio šauki
mą streikan 325-kių tūks
tančių mainierių prieš min
kštąsias aiigliakasyklas 
šiaurinėse ir pietinėse vals-

General Motors Darbininkai 
Nepatenkinti Vadų Su

tarčia su Bosais
Detroit, Mich. — General 

Motors automobilių darbi
ninkai (o jų yra 160,000) 
nepasitenkinę ta sutarčia, 
kurią CIO unijos direkto
rius Walter P. Reuther, 
Hillmano sekėjas padarė su 
fabrikantais. Sutartis duoda 
tiktai 10 centų valandinio 
priedo darbininkams ir bo
na 40 valandų darbo vertės; 
bet Reutheris su Hillmanu 
ir kitais valdiškais taikyto
jais padžiovė ant tvoros štai

kokius darbininkų reikala
vimus:

Lygiai mokėt moterims ir 
vyrams už tą patį darbą.

Damokėt po $25 savaitei 
darbininkam paimamiem į 
kariuomenę.

Pripažint darbininkų at
stovų - stewardu sistemą 
General Motors fabrikuose, 
kad jie visuomet galėtų at- 
stovaut ir gint darbininkų 
reikalus.

Pusantro karto tiek mo-

BUVĘS ANGLUOS AMBASADORIUS NU
BALTINA NAZIįJ VADA R. HESSA;

VADINA Jį “VISAI TEISINGU” ‘

MIi

“Kas kiek — kalėjimas ir 
mirties bausmė,” šaukia 
“Naujienos” (geg. 15) neva 
laiške iš Lietuvos.

Bet tai juodas melas. Jei
gu Grigaitis neparodys arba 
neįvardys tų Lietuvoje ta
rybinės valdžios nubaustų 
mirties bausme, jis dar kar
tą visiems pasirodys begė
dišku melagium ir fabrika- 
torium tų laiškų “iš Lietu
vos.” Mes nesame niekur 
girdėję nei vieno Lietuvoje 
nuteisto mirtin arba nu
bausto mirčia. Jeigu būtų 
taip, kaip Grigaitis sako, 
kad “kas kiek, tuojau mir
ties bausmė,” tai tokių 
teisimų ir nubaudimų 
būtų buvę ne desėtkai, 
šimtai.

savo karinį laivyną ir armi
ją anapus vandenynų.

Prez. Rooseveltas dabar 
pabrėžė, kad jis visur gins 
jūrų laisvę prekiniams A; 
merikos laivams, nepaisant 
bepusiškumo įstatymo, pa
gal kurį buvo uždrausta šios 
šalies laivams plaukt į ka
rines sritis.

GĄSDINA AMERIKĄ
“MIRTINU PAVOJUM”

Newport, R. I. >— Jungti
nių Valstijų karo laivyno 
ministeris Knox, kalbėda
mas apie Francijos bendra
darbiavimą su Vokietija, į- 
spėjo Ameriką, kad jai, 
girdi, “gręsiąs mirtinas pa
vojus.”

LOTYNU AMERIKOS DARBININKAI
REIKALAUJA IŠLAISVINTI BR0W- 

DERĮ, jy DRAUGĄ, KARO PRIEŠĄ

Anglai ir Vokiečiai iš oro 
smarkiai bombardavo vieni 
kitų prieplaukas ir miestus.

London. — Pirm karo bu
vęs Anglijos ambasadorius 
Vokietijai, Sir Neville Hen
derson, dabar šitaip atsilie
pė apie Rudolfą Hessą, at-

nu- 
jau 
bet

Apie pabėgėlius iš Lietu
vos Vokietijoje mes skaito
me, kad jie visi yra buvę 
“tarnautojai, kari ninkai, 
advokatai, mokytojai, kuni
gai, universiteto dėstytojai, 
gydytojai, inžinieriai, stu
dentai ir gimnazistai.” Taip 
sako pačių smetonininkų 
pranešimas iš Berlyno.

Vadinasi, toj pabėgėlių 
šaikoje nesiranda nei vieno 
darbininko, nei vieno vals
tiečio.

Bet jūs, Amerikos lietu
viai darbininkai, šaukia kle
rikalų, s m e t o n ininkų ir 
menševikų spauda, skubin
kitės ir aukokite tiems Ber
lyno paukščiams savo sun
kiai uždirbtus centus.

Buenos Aires, Argentina. 
— Susirinkę šeši tūkstan
čiai darbininkų Rosario 
mieste, Argentinoj, sveikino 
įkalintą E a r 1 Browderį, 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos generalį sek
retorių; vadino jį “didžiu 
draugu prieš-imperialistinės 
žmonių dauguomenės Pieti
nėje ir Centralinėje Ameri
koje,” ir pasižadėjo kovot, 
kad politinis kalinys Brow- 
deris, kovotojas prieš karą, 
būtų kuo greičiausiai išlais
vintas.

Bogota, Colombia. — Pil
domasis komitetas Lotynų

Ąmerikos Darbininkų Kon
federacijos Vidurinės Sri
ties išnešė rezoliuciją reika
laujančią, kad “prezidentas 
Rooseveltas tuojaus ir be
sąlyginiai paliuosuotų Earlą 
Browderį, tikrąjį draugą 
amerikinių tautų.”

Rezoliucija sako:
“Browderis tapo nusmerk- 

tas kalėjiman pagal įsaky
mą Wall Stryto didžiųjų pi
niguočių, kurie stengėsi nu
tildyt Browderio balsą, nes 
jis trukdė jų planus, sie
kiančius pavergt ir grobt 
mūsų žmones.”

kų Belgijoje kilo neramu
mas, nes jie buvo betikėję, 
kad katalikų bažnyčia ne
paiso jų reikalų ir nesirūpi-

Italai Didžiuojasi Savo
Narsa Ethiopijoje

Susikirto Francūzy ir 
Angly Orlaiviai Pale

stinoj irSyrijoj
Cairo, Egiptas. — Anglai 

praneša:
Vokiečių orlaiviai bom

bardavo 
Iraqe.

Anglų 
karinius 
francūzų 
bardavo

anglų pozicijas

atakavo 
Syrijoj,

orlaiviai 
punktus
kolonijoj, ir bom- 

vokiečių ir italų 
kariuomenę Iraqe.

Anglai iš oro atakuoja 
francūzų trokus, kuriais va
žiuoja liuosnoriai arabai iš 
francūzų kolonijos Syrijos į 
Iraqą, kovon prieš anglus.

Francūzai Syrijoj sutelkė 
60,000 savo kariuomenės pa
lei rubežių Palestinos, ang
lų kolonijos. .

Į Syriją atlekia vis dau
giau vokiečių ir italų orlai
vių karui prieš anglus

Susikirto francūzų ir an
glų orlaiviai virš Syrijos ir 
Palestinos.

Roma. — Italų komanda 
didžiuojasi, kad jau kelios

Ragina Ameriką Užimt 
Francūzy Dakarą

Senatas Užgyrč Suma
nymą Lavint Amerikoj 
Anglus į Karo lakūnus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas dauguma 
balsų priėmė sumanymą pa
rūpint šioje šalyje galimy
bes lavint anglus - kanadie
čius į karo lakūnus Angli
jai. Tai sumanymas valdiš
kos Finansų Atsteigimo 
Korporacijos, kuri žada pi
nigų tokiam anglų lavini
mui Amerikoje.

Ši valdiška įstaiga taipgi 
sumanė atpirkt tas orlaivių 
linijas, kuriąs vokiečiai kon
troliuoja įvairiose Pietų A- 
merikos respublikose.

lėkusį į Angliją nazių vadą:
“Jis yra gryniausias, fa

natiškas nazių santvarkos 
rėmėjas, teisingas ir širdin
gas.

“Mano supratimu, Hess 
per paskutinius dvejus me
tus priėjo tokios nuomonės, 
kad tikrieji Vokietijos niek
šai, kaip kad Himmler, 
Ribbentrop ir nazių partijos 
viršininkai abelnai, žiūri tik 
sau pasipelnyt iš nazizmo.”

Šimtai Tūkstančiy CCC 
Jaunuolių Bus Ver

čiami Kareiviais

London. — Iš pradžios 
buvo paskleisti paskalai per 
anglų radio ir laikraščius, 
kad atskridęs nazių vadas 
Hess išdavinėjęs karinius 
nazių sekretus ir smerkęs 
Hitlerio politiką. Tai buvo 
ne tiesa. Dabar Anglijos 
valdininkai įsitikinę, jog 
Hess tebėra karščiausias 
nazizmo rėmėjas.

Hessui atskrist į Angliją 
su taikos siūlymais padėjęs 
W. Messerschmitt, garsus 
inžinierius-budavotojas vo
kiečių karinių orlaivių, se
nas Hesso draugas. Tai 
Messerschmitt įrengęs Hes
sui ir naujoviškiausia orlai
vį.

Pereito šimtmečio vidury
je Belgijon buvo ištremtas 
Karolis Marksas. Daug jis 
ten darbavosi tarpe darbi
ninkų. šaukė juos kovoti 
prieš išnaudotojus. Savo 
galvoje ir raštuose jis for
mulavo socializmo mokslą.

na pagerinti skurdžios jų savaitės italai, apsupti ang- 
būklės.” _ ,v . lų iš visų pusių Alagi kalny-

Citatą ėmeme iš Chicagos ne Ethiopijoj, vis atsilaiko 
“Draugo? (geg. 15 d.). Va-lprįe§ anglus, nors anglai be 
dinasi, Monsignoro Pecci paliovos bombarduoja ita-

lų iš visų pusių Alagi kalny-

vadovaujama katalikų baž
nyčia Belgijoje pasirodė ka
pitalistų įrankis ir darbinin
kų priešas.

Už šitą gerą pasidarbavi
mą vėliau Pecci tapo pakel
tas į popiežius ir pasivadino

lus iš orlaivių ir kanuolių.

A mb asadorius Pageidauja 
Amerikonų Karių Anglijai

Washington. — Demokra
tas senatorius Pepper, šim
taprocentinis rėmėjas Roo- 
seevlto politikos, vėl parei
kalavo, kad Jungtinės Vals
tijos užimtų Franci jos Da
karą, vakarinėje Afrikoje, 
ir kad kariniais1 savo laivais 
lydėtų prekinius Amerikos 
laivus, kurie gabens anglam 
karo reikmenis per Raudo
nąją Jūrą. •

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pareiškė 
laikraštininkams, jog reikės 
kas nors daryt, kad įtraukt 
į “šalies gynimą” 250,000 
pašalpinių jaunuolių dirban
čių CCC stovyklose. Reiš
kia, Rooseveltas rems du į- 
neštus kongresui sumany
mus reikalaujančius muš- 
truot tuos jaunuolius ir mo
kint juos karo.

Amerika Perleidinės Sveti
mus Laivus Anglijai

Naziai Atgriebė nuo 
Angly Solumą

Berlin.-Vokiečiai ir italai 
vėl atėmė iš anglų Solumą, 
Egipte, ir Capuzzo fortą, 
Libijoj. Anglai laikinai bu
vo užėmę šias pozicijas, bet 
ant rytojaus tapo išmušti iš 
jų.

kėt už darbą šeštadieniais.
10 procentų daugiau mo

kėt už naktinį darbą.
Duot kiekvienam darbi

ninkui kasmet atostogas - 
vakacijas su tiek mokesnio 
kaip už 80 valandų darbo.

Pilnai p r i p a žint CIO 
Jungtinę Automobilių Dar
bininkų Unija kaipo vienin
telę General Motors darbi
ninkų atstovę.

Sulygint negrus su baltai
siais visuose darbuose, algų 
prieduose ir privalomuose 
pakėlimuose.
Neišgavo Net Pilno Unijos 

Pripažinimo
Reutheris derybose ' su 

samdytojais ir valdiškais 
taikytojais apėjo šiuos 
punktus ir neišreikalavo net 
pilno unijos pripažinimo.

Gyvenimo Brangimas
Sutartyje, be to, jis pasi

žadėjo per metus neleist 
darbininkam streikuot dėlei 
algų pakėlimo, nors gyveni
mo reikmenys šiemet pa- • 
brango jau virš 8 procentų 
ir per šešis artimiausius^ 
ihėnesius pabrangs dar 10 
procentų, kaip skaičiuoja 
net kapitalistų laikraštis 
“Detroit Free Press.”

Unijos direktoriaus Reu- 
therio sutartį turėtų priimt 
ar atmest darbininkų atsto
vai nuo visų unijos skyrių 
iš 65 fabrikų. Nes jie andai 
visuotinoje atstovų konfe
rencijoje ir išstatė minimus 
reikalavimus General Mo
tors fabrikantam. Bet Reu
theris dabar turi intenciją 
susišaukt tiktai nedidelę, 
viršūnišką saujelę savo se
kėjų ir taip užgirt sutartį. 
Desėtkai Tūkstančių Darbi

ninkų Streikuoja
Nors tokia sutartis pada

ryta penktadienio rytą, bet 
dar tebestreikuoja (šiuos 
žodžius berašant) 41 tūks
tantis darbininkų General 
Motors fabrikuose Flinte, 
Pontiace’e ir Saginaw’e, 
Mich., reikalaudami paten
kint pradinius darbininkų 
reikalavimus. Streikierius 
šaukia liautis pikietavus ir 
tuojau grįžti darban R. J. 
Thomas ir kiti vadai. Dar-. 
bininkai murma ir kalbasi; 
ot, kad turėtume tokius va
dus, kaip mainierių John L. 
Lewis, tai būtų kas kita.
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Bet apie tą patį laiką Ro
mos popiežius turėjo Belgi- 
jon pasiuntęs Monšignorą 
Peccį už nuncijų, prižiūrėti 
katalikų bažnyčios reikalus 
Belgijoje. Pecci gi darbavo
si taip, kad “tarp darbinin-

Kur tai Anglijoj. — Jung-

DAKAR — KARO PAVO
JUS AMERIKIEČIAM

Washington. — Senatorius

Washington. — Kaip tik 
prez. Rooseveltas pasirašys 
kongreso priimtą sumany
mą dėlei užgrobimo svetimų 
laivų, stovinčių Amerikos 
prieplaukose, jie tuojaus 
bus perleidinėjami Anglijai.

Leonu XIII. Socializmą jis tinių Valstijų ambasadorius Reynolds, galva senato ko
misijos kariniais reikalais 
persergėjo Roosevelto 'Val
džią, kad jeigu ji mėgintų 
užimt francūzų Dakarą, va

tuojau amžinai - prakeikė.'Anglijai John G. Winant, 
Bet iki pat šiai dienai Leo-'apžvelgdamas kanadiečių 
ną XIII katalikų dvasiški j a pulką, pageidavo, kad ame- 
perša darbo žmonėms užj^e-(rikonai plauktų į Angliją ir 
riausį jų draugą k* 
toją.

ary- sudarytų būrį savo pėstinin- 
'kų karių talkaut anglam.

>■ Maskva. — Sovietai su
mezgė diplomatinius ir pre
kybos ryšius su Iraqu.

karinėje Afrikoje, tai tikrai ORAS.—šį pirmadienį gie- 
įveltų šią šalį*į karą. dra ir šiltoka.dra ir šiltoka.
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ro laivų, ir atgabeno ang
lam šimtą orlaivių ir dikČiai 
įvairių kitų pabūklų ir reik
menų.

Vienas anglų karinis'la-
kūnas tiesiog vadina konvo
jum tuos Amerikos laivus.' $

AMERIKOS KONVOJUS JAU 
ATPLAUKĖ I RAUDONAI 

JŪRA, SAKO ANGLAI

ŠAUKIA AMERIKIEČIUS
KARAN DĖL BIZNIO

, Washington.—Prez. Roo
seveltas pareiškė, kad jeigu 
vokiečiai laimėtų karą, tai,
girdi, “sunaikintų užsieninę i Nicosia, Cyprus sala. — 
Amerikos prekybą.” Jis šau- i Anglų lakūnai šičia teigia, 
kė “kiekvieną amerikietį kad į Raudonąją Jūrą at- 
tuojaus dėt didžiausias pas- plaukė prekiniai Amerikos 
tangas, kad apgint pamatus, laivai, lydimi amerikinių kab
ant kurių rymo ir turi ry
moti užsieninė (šios šalies) 
prekyba.” v /

(Šičia jau kurstomi ame
rikiečiai karan dėl biznio, o 
ne dėl demokratijos ar tau
tų laisvės.)
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Amerikos Liaudis Turi Budėti
Griežtas Amerikos liaudies nusistaty

mas prieš karą, kovos kongrese ir sena
te, pažangių z profesionalų ir Amerikos 
Taikos Mobilizacijos išątojimai privertė 
Wall Strytą ir Roosevelto Administraci
ją keisti savo taktiką atviro karo klau
sime. Hooveris kalbėdamas pabrėžė, kad, 
kol šalyj yra tokis didelis nusistatymas 
prieš karą, nėra galimas pergalingas 
karas. Jis nepriešingas karui, bet bijo jį 
pralaimėti.

Griežtas Amerikos žmonių nusistaty
mas prieš konvojų, prieš siuntimą Ame
rikos laivų į karo zoną, prieš patroliavi- 
mą jūros ir žvalgavimą Anglijos imperia
listų naudai, pastatė ne kokion pozici- 
jon tuos, kurie ant žūt-būt Ameriką nori 
įvelti karam

Kodėl Roose veltas atidėlioja savo pra
kalbą? Kodėl pusė tuzino kongresmanų 
per radio tinklus sako prakalbas ir rei
kalauja konvojų? Kodėl turčių spauda 
veda taip pasiutusią propagandą už ka
rą? Visa tai yra jų tikslas įveikti Ameri
kos liaudies prieškarinį nusistatymą ir 
tuo kartu laukia kokios karo provokaci
jos.

Amerikos liaudis neturi nusiraminti^ 
neturi nustot kovojus prieš k&rą. Ameri
kos liaudis turi suprasti, kad Roosevelto 
nusistatymas siųsti Amerikos laivus į 
Raudonąsias Jūras, kurių srity j eina bai
sus karas, tai nėra taikos nusistatymas, 
tai yra tąsa senos karo politikos.

Amerikos piliečiai turi dar drąsiau, 
dar kiečiau kelti protesto balsą prieš 
konvojus, prieš Jungtinių Valstijų vilki
mą į karą, prieš siuntimą Amerikos lai
vų į karo zoną, prieš Wall Stryto ir kitų 
karo organizatorių ir bankierių politiką. 
Kiekvienas pilietis, kiekviena organi
zacija turi pareikšti savo balsą prezi
dentui Rooseveltui, kongresmanams ir 
senatoriams. Kiekviena organizacija pri
valo jungtis aplink Amerikos liaudies 
Taikos Mobilizacijos išrinktąjį komitetą 
kovai, kad ištraukus Jungtines Valstijas 
iš karo ir išlaikius nuo karo katastrofos 
mūsų sūnus ir šalį.

$28,011.40 Browderio 
Kovos Fondui

Gegužės mėn. 20 d. yra Earl Browde
rio, Amerikos komunistų vado, kuris šiuo 
metu sėdi kalėjime dėl antikarinės veik
los, gimtadienis. Komunistų Partijos Na
cionalinis Komitetas atsišaukė į narius, 
kad jie prieš Browderio gimtadienį visą 
mėnesį pasidarbuotų, parinktų aukų į 
Browderio Kovos Fondą, kad gražiai pa
minėtų komunistų vado gimtadienį.

CIO Darbuojasi
Vis daugiau ir daugiau CIO unijų pa

sisako prieš konvojus, prįeš davimą 
Amerikos karo laivų lydėjimui Anglijos 
laivų. Šiomis dienomis New Yorko CIO 
Taryba pasiuntė prezidentui Rooseveltui t 
griežtą telegramą, protestuojančią prieš 
konvojų naudojimą. Pats prezidentas ka
daise pasakė: “Konvojai reiškia šaudy
mą, o šaudymąsis reiškia karą.” Todėl 
organizuoti Amerikos darbininkai ir ke
lia savo balsą prieš konvojus.

Fašistų “Vienybė,” socialistų “Kelei
vis” ir “Naujienos” už tai CIO visiškai 
prakeiks!

’ laivai buvo angly paskandinti. Daugelis jOreivių žuvo jūroj.

Washington© Ponų Konvojaus 
Suokalbis prieš Žmones

šaipoko Audiencija Pas 
Lietuvos Prezidentą

Kai iš Brazilijos atsisupo 
į Brūklyną Jo Ekselencija 
buvęs - esantis - būsiantis 
Lietuvos prezidentas Tonis 
Smetona, tai Šaipokas vėžio 
riščia laksto, kad suorgani
zuoti tinkamą lietuviškos 
veiklos senų veteranų au
dienciją.

Visų pirm - pirmiausiai 
Šaipokas strimagalviais nu
bėgo pas saliūnininką Anta
ną Mikalauską, kad pasitart 
su juom, kaip tą kilnų užda
vinį tinkamiau atlikti. Anta
nas tuomsyk intymiai kal-

Cenzūra Amerikoje
Jungtinių Valstijų kongreso atstovai 

nubalsavo atimti algą Dr. Ruth Gruber iš 
New Yorko, kuri buvo priimta dirbti Vi
daus Departmente, tik todėl, kad ta mo
teris parašė knygą: “I Went to the So
viet Arctic.” Šis kongresmanų žygis pa
rodo, kad Amerikoj jau praktikuojama 
nazių metodą—naikinimas knygų ir puo
lama žodžio laisvė.

Daktarė Gruber nėra komunistė, nors 
ji turi teisę ja būti. Bet vienatinis jos 
“nusikaltimas,” kam ji prielankiai atsi
liepė apie Sovietų Sąjungos tyrimus šiau
rėje. Mat, dabar Wall Stryto bankieriai 
veda užpuolimo kampaniją prieš Sovietų 
Sąjungą, tokio nusistatymo yra ir Wa- 
shingtono valdžia, tai ir baudžia moterį 
už tiesos parašymą.

Reikalauja, kad Jis Skaitytųsi 
Su Unija .

New Yorko majoras LaGuardia prie
šinasi pasirašyti kontraktą su važiuotės 
darbininkų unijomis. John Santos, sek
retorius - iždininkas Transporto Darbi
ninkų Unijos, kalbėdamas unijos kon
ferencijoj pastatė sekamą klausimą:

“Jeigu buvo galima Detroito miesto 
majorui Jeffries pasirašyti kontraktą su 
miesto kontroliuojamos važiuotės dar
bininkų unija, tai kas gali būti blogo su 
New Yorko majoru'LaGuardia, jeigu ir 
jis su važiuotės darb. unija pasirašytų 
kontraktą?” New Yorko miesto važiuo
tės darbininkai reikalauja iš LaGuardios, 
kad jis duotų į tai atsakymą.

Jie Nori, kad ir Amerikos 
Jdunuoliams taip Būtų

Pranešama, kad Viduržemio Jūroj į 
Tunisijos pakraščius vanduo išplovė 30,- 
000 italų kareivių lavonų. Tai žuvę ka
riai laike transportų nuskandinimo. Tai 
savo laiku buvęs Italijos jaunimas, žuvęs 
imperialistų kovoj. Berlyno ir Londono 
cenzoriai slepia tas baisias žmonijos au
kas, kokias ji neša kare. Amerikos Wall 
Strytas ir karo šalininkai viską daro, 
kad Ameriką įstūmus karan. Jie iš karo 
kraunasi didžiausius pelnus, jie nori į to
kią katastrofą įstumti ir Amerikos jauni
mą, kad ji tūkstančiais skandytų ir žu
dytų. .

Visa Propagandos Mašinerija Užsukta Agitavimui Žmonių 
Už Karą, Bet Masės Tebelaiko Washington® Valdonus Ant 

Pavadžio. Reikia Energingos Veiklos Prieš 
Karą Visoje Amerikoje

Australijos Ministeris piJS6’ 8Š£
Šaukia Ameriką į Pil- dirbt karo i)abūklus-
, ną Karo Talką

Pataria Deportuot Hessą 
Atgal į Vokietiją

NAKTINĖ ABLAVA

Chicago. — Australijos 
ministeris pirmininkas Men
zies ragino Jungtines Vals
tijas “viską paaukot” karui, 
girdi, “dėl laisvės”: “Aš ne
bijau, kad vokiečiai galėtų 
užimt Angliją. Ko aš bijau, 
tai jog kraujo liejimas gali 
nusitęst dar ilgus metus. Ši 
kova galėtų būt sutrumpin
ta tiktai per pilną ir visišką

Vichy, Franci j a. — Poli
cija nepriklausomoj Franci- 
jos daly j naktį užklupo įvai
riuose miestuose žydus, vie
nu urmu areštavo 5 'tūks
tančius jų ir nuvežė į kon
centracijos stovyklas.

Tie žydai daugiausiai yra 
pabėgėliai iš Lenkijos, Aus
trijos. Čechoslovakijos ir

Amerikos pramonės bendra- Vokietijos.
Francūzų valdžia atėmėdarbiavimą su Anglija.”

W ashington. — Senato
rius Claude Pepper, karštas 
rėmėjas karinės Roosevelto 
politikos, nužiūri, kad nazių 
vadas Hess atskrido į Ang
liją veikiausiai kaipo “bai- 
sūniškas apgavikas” su sa
vais taikos siūlymais. Pep
per, todėl, pataria Anglijai 
“įsodint Hessą į orlaivį ir 
nugabent jį atgal į Vokieti
ją, kur jis anglam būtų ma
žiau pavojingas negu lai
kant jį Anglijoje.”

Anglijos ambasadorius, iš 800 svetimšalių daktarų Gaukite “Laisvei” naujų 
lordas-Halifax, kalbėdamas teisę gydyti žmones. skaitytojų

Šiandien visoj Amerikoje, 
ypač mūsų šalies sostinėje, 
tarpe valdininkų, svarbiau
sias klausimas: Ar panau
doti karinį laivyną lydėji
mui prekybos laivų su amu
nicija į Angliją, ar ne? Ly
dėjimas laivų arba, kaip va
dinamas konvojus reiškia 
“apsišaudymą, o apsišaudy
mas reiškią karą,” kaip ka
daise pats prezidentas Roo- 
seveltas buvo pareiškęs, kai 
jis dar prisiegavo Amerikos 
žmonėms, kad nei jis, nei jo 
administracija neves Ameri
kos į europinį karą.

Klausimas tebėra galuti
nai neišrištas arba neatsa
kytas tik todėl, kad kon
vojus arba karas tebėra neį- 
pirštas Amerikos žmonėms. 
Mūsų šalies. valdovai prisi
bijo liaudies.' O ta liaudis 
tebėra aiškiai ir griežtai nu
siteikus prieš karą.

Šiuo visu klausimu žurna
le “New Masses” (geg. 20 
d.) Joseph Starobin duoda 
labai įdomų ir išsamų strai
psnį. Jis rašo iš Washing
tono, gerai prisiklausęs ir 
patyręs visą situaciją. Sta
robin sako:

“Situacija galima apibu
dinti sekamai. Po ištisų 
metų labiausia sukoncent
ruotos ‘apšvietos’ (propa
gandos) kampanijos,. siste- 
mačiai\ skatinamos Baltojo 
Namo su labai energinga 
kooperacija žinių,. s radio, 
Gallup balsavimo, spaudos, 
pseudo-liberalinės inteligen
tijos, Amerikos žmonės te
bėra ne baisiausiai susiža
vėję ėjimu r karą. Niekas 
nėra įsimylėjęs į draftą 
(verstiną jaunimo ėmimą 
armijon). Niekur nesimato 
demonstracijos už valdžios 
patiektą taksų programą ir 
niekas -tikrai nėra susijau
dinęs už konvojų. Ponas H; 
Hooveris supranta dalyką, 
kai jis pripažįsta, kad tau
ta yra lab<i. pasidalinus. 
Geriausia, kas galima pasa
kyti iš valdžios pusės, tai 
kad žmonės nerangiai atsi
davę likimui, šalti linkui 
Roosevelto pastangų. Bet 
norint būti teisingesniu, rei
kia pasakyti, kad Baltasis 
Namas apverstas laiškais 
prieš karą ir prieš konvojų 
kiekvieną mielą kiekvienos 
savaitės dieną... Nepai
sant Hillmano veiklos, dar
bininkų judėjimas irgi nesu
sižavėjęs karu... ”•

Starobin .nurodo, kad 
žmonės pradeda -įmatyti vi
sose tose pastangose už

įtraukimą Amerikos į karą 
suokalbį, apgavystę, pinkles. 
Jis teigia, kad mūsų vald
žia dirba ranka rankon su 
Anglijos valdžia atvertimui 
Amerikos žmonių prie 'karo. 
Iš vienos pusės, pasak jo, 
Anglijos valdžia net padidi
na savo nuostolius, idant 
nugąsdinti Amerikos žmo
nes. Iš antros pusės, “Wa
shingtone leidžiami baisūs 
gandai, kad jeigu Roosevel- 
tas neateis pagelbon be ati
dėliojimo, Anglija gali susi
tarti su Hitleriu.” Tuo tar
pu ant tarptautinio stalo 
ėina diplomatinis lošis. Am
erika bando duonos pagelba 
laimėti Afrikoje Franci jos 
generolą Weygand. Japonai 
stengiasi Chiang Kai-sheką 
patraukti savo pusėn. Spė
jama, kad Anglija ir Japo
nija veda slaptas derybas. 
Washingtone kalbama, kad 
Artimuosiuose R. y t u o s e 
(Irake) nesitikima labai 
tvirto pasirodymo iš Angli
jos puses.

Visos šios machinacijos 
slepiamos nuo Amerikos 
žmonių, kai tuo tarpu visa 
mašinerija užvesta žmonių 
užagitavimui už karą. Tik 
Tarybų Sąjunga tvirtai lai
kosi taikos politikos ir ne
pasiduoda jokioms provoka
cijoms nei iš kurios pusės.

Roose veltas ir jo kabine
to nariai visi iki vienam už 
karą, už konvojų. Tik reikia 
dar gauti žmonių pritarimą. 
Čia Rooseveltas paleido dar
ban laivyno sekretorių 
Knox. Tas agituoja už kon
vojų. Karo sekretorius 
Stimson taip pat atvirai 
kalba už konvojų. Pagaliau 
išeina ir pats John D. Ro
ckefeller už ėjimą karan. 
Senatorius Pepper viešai 
šaukia už grobimą Afrikos 
pakraščių ir strateginių sa
lų' abiejuose vandenynuose 
“apsaugojimui Amerikos.” 
Jis taipgi kalba apie lėkimą 
Japonijon ir ištaškymą Ja
ponijos miestų iš oro. Will- 
kie pasiskubina pareikšti, 
kad ir jis už konvojų, už 
karą prieš Vokietiją dabar.

' “Bet Rooseveltas yra po
litikierius,” sako Starobin, 
jis žiūri, kokie vėjai iš kur 
pučia. “Prezidentas nori 
traukti Ameriką į karą, ži
noma. Jis taipgi tiki, kad 
jis galėtų vairuoti visą pa
saulį. Bet jis bijosi paban
dyti pirma, negu jis turės 
daugiau su savim.”

Konvojaus klausimas kaip 
tik duoda progą šitą klau

simą iškelti ir patirti žmo
nių sentimentą. Taip ir pra
dėtos diskusijos ir prakal
bos už konvojų. Anglijos ag
entai Washingtone turi ant 
rankų nelabai malonų dar
bą. Jeigu sakys, kad visai 
Anglijai riestai, tai Ameri
kos žmonės sutiks su Lind- 
berghu ir sakys: Tai kam 
mums besikišti, vistiek vis
kas nuėję velniop? O jeigu 
jie skelbs, kad Anglija len
gvai apsidirbs su Hitleriu, 
tai amerikiečiai sakys: Mū
sų pagelba nereikalinga.

Pereitą savaitę , pakyla 
Michigano senatorius Van
denberg ir pareiškia, kad 
Anglija savo nuostolius iš
pučia, kad iš viso tarpe sau
sio 1 ir balandžio 1 tiktai 
dvylika laivų su ameriko
niškais produktais tapo pa
skandinti. Aštuoni jų plau
kė Anglijon, o kiti į kitas 
pasaulio dalis. Todėl, sako 
jis, Anglija tiksliai padidi
na savo nuostolius, idant 
įtraukti Ameriką į karą.

Kaip ten nebūtų, pavojus 
be galo didelis, kad mūsų 
valdžia mūsų kraštą įtrauks 
į karą, pradėdama su kon
vojum. Washingtone, sako 
Starobin, jaučiąmas labai 
didelis reikalingumas agre
singos veiklos prieš karą. 
Labai naudingą darbą atlie
ka Amerikinės Taikos Mo
bilizacijos žmonės, kurie si- 
stemačiai pikietuoja Baltą
jį Namą. “Panašios veiklos 
reikia daug daugiau po visą 
plačią Ameriką.” .

’ Ko dar labai greitai rei
kia, tai plataus išaiškinimo 
žrųonėms, jog mes nesame 
atsidūrę tarpe kūjo ir prie
kalo, būtent, kad nebūtinai 
turime pasirinkti vieną iš 
dviejų: Rooseveltą arba 
Lindberghą. Abudu jie atsto
vauja ir gina tuos pačius 
imperialistinius interesus. 
Yra trečias kelias—teisin
gas ir praktiškas kelias, bū
tent, neduoti valdžiai trauk
ti Ameriką į karą, atmest 
Amerikos imperializmo pa
sinio j imus grobti svetimus 
kraštus, kovoti už tokią tai
ką, kurioje liaudis spręs pa
saulio reikalus, o ne sauja- 
lė imperialistinių grobikų.

bejosi su jo užeigos patron- 
komis Jadze Jasnooka ir 
Ane Čionobruvka. Šaipokas, 
norėdamas nuslėpti savo su
sijaudinimą, įsakė bartende- 
riui pastatyti visą gretą bo
kalų alaus, ir vieną po ki
tam juos skubiai tuštino. 
Kai bokalai buvo jau tušti, 
Šaipokas Antanui drąsiai 
pareiškė: “Šį vakarą turėsi
me audienciją pas Jo Ekse- 
lenciją. Būk! Gud bai.”

Greitai Šaipokas atšokavo 
pas Ksaverą Strumskį, vy
no ir degtinės sandėlio sa
vininką, ir tuč-tuojaus jį 
pakvietė prisidėt prie au
diencijos. Jis sutiko. Šaipo
kas, pasipirkęs kvortą Old 
Drum, — išdūmė kitus vete
ranus suorganizuoti.

Paskirtoj valandoj ir vie
toj susirinko trys Vincai, 
Ąnięętaą, Antanas, Idzido- 
rius, Ksaveras, Pranas, Dr. 
Matas ir prof. Šaipokas. Ši
tų rinktinių asmenų bute
lis, kitaip sakant, elitas, ap
lankė Jo Ekselenciją ir tu
rėjo pasikalbėjimą opiau
siais Lietuvos klausimais. 
Buvęs - yra - bus preziden
tas mus sutiko su dideliu 
draugingumu ir, širdingai 
pasveikinęs, plačiai paaiški
no savo Amerikon atsilan
kymo tikslus. Nusiskundė

(Pabaiga 4-tam pusi.)

Klausimai ir Atsakymai

Berlin. — Vokiečiai iki 
šiol yra paėmę 2 miliohus 
250 tūkstančių priešų ka
reivių į nelaisvę. Imtiniai 
daugiausia verčiami dirbt 
laukų darbus.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė paskyrė 90 mi- 
lionų dolerių pirkt Anglijai 
maistą šioje šalyje.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Darodymas Metų
Klausimas:

Neturiu gimimo metrikų, 
ir man kaip tik dabar rei
kia darodyti savo metus, 
kaip tą galiu daryti ?
Atsakymas:

Metų darodymui gali pri
statyti senus apsaugos cer- 
tifikatus, jie paprastai neša 
apdrausto žmogaus metus, 
gimimo rekordą, apsivedimo 
leidimą, arba kitus doku
mentus, kaip važiavimo lei
dimą, kliniko rekordą ir 
pan. Jeigu tokių dokumen
tų neturi, tamstai pagelbės 
tamstos paduotos informa
cijos apie metus, kuomet at
vykai į Su v. Valstijas.

Ar Neištekėjus Motina Gali 
Reikalaut Vaikui Pagelbos?
Klausimas :

Neištekėjus motina New 
Yorke su trijų metų vaiku
čiu dabar reikalauja pašal
pos, ar ji gali prašyti taip 
vadinamos “motinos pensi
jos”?
Atsakymas:

Taip, jeigu Socialūs Gero
vės Departmentas ras po 
pilnu ištyrinėjimu, jog yra 
geriaus vaikui pasilikti jos 
globoj. FUS.
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Jaunas Lietuvis Apvažiavęs 
Pusę Pasaulio

Kelios dienos atgal teko 
susitikti su jaunu lietuviu, 
28 metų amžiaus, kurį čion 
pavadinsime Povilu. Tai 
yra žmogus, kuris daug per
gyvenęs, daug vargo ir vis
ko matęs. Per pastaruosius 
kelis metus kiekvienas me
tas jo gyvenimo, tai nauja 
knyga.

Gimęs ir augęs Lietuvoj, 
Šiaulių — Papilės srity j. Vi
są savo jaunystės gyvenimą 
turėjo praleisti prie žiau
raus Smetonos fašistinio re
žimo. Povilas stojo kovon 
prieš fašizmą, veikė Lietu
vos Komunistų Partijos va
dovybėj, veikė Klaipėdoj ir 
kitur.

Bet štai pasiekia Lietuvą 
baisios žinios, kad Vokieti
jos ir Italijos fašizmas su 
pagalba ir pritarimu viso 
pasaulio imperializmo už
puolė Ispanijos liaudį. Suju
do visur darbininkai, važia
vo liuosnoriais į Ispaniją 
kautis. Nepasiliko mūsų 
broliai ir Lietuvoj. Važiuo
ja ir Povilas į Ispaniją.

Lengva pasakyti “važiuo
ja/’ bet ne taip lengva tas 
buvo padaryti. Net pas mus, 
demokratinėj Amerikoje, ir

tai buvo uždrausta liuosno- 
riams organizuotis, o ką jau 
kalbėti apie fašistinę Lietu
vą, kur ant kiekvieno žings
nio viešpatavo Smetonos fa
šistai. Kur Raudonajai Pa- 
gelbai darė visokias kliūtis, 
kad negalėtų suteikti kovo
tojams paramos. Kur, kaip 
Povilas sakė, prisiėjo so
džiuje eiti stuba nuo stubos 
ir rinkti nuo valstiečių po 
bulvę politiniams kaliniams. 
“Iš karto tas buvo sunku, 
mažai gaudavome, bet vė
liau jau surinkdavome tų 
dalykų, išleisdavome ant lai
mėjimo ir už gautus pinigus 
paremdavome politinius ka
linius”—sakė Povilas. — Aš 
ir patsai tris kartus buvau 
Lietuvos fašistų kalėjime.

Vieną kartą smetoninin- 
kai areštavo draugus, kurie 
ir bulves rinko politinių ka
linių naudai. Bet jau vals
tiečių ir miestelėnų kantry
bė baigėsi ir štai vienas 
valstietis sako: “Areštuoji 
tą jaunuolį!... Už ką?... 
Ar už tai, kad jis rinko po
litiniams kaliniams bulves? 
Jeigu taip, tąi ir aš kinkau 
arklį ir važiuoju į kalėji
mą.” Smetonos agentas bu-

Tarpe Plėšikų Negali 
Būti Vienybės

vo priverstas palikti jau
nuolį, kuris rinko bulves po
litiniams kaliniams.

Tokis buvo baisus reži
mas fašistinėj Lietuvoj. 
Prie tokių sąlygų išvažiuoti 
į Ispaniją, kovoti prieš fa
šizmą, važiuoti per fašisti
nę Vokietiją arba nedrau
gingas Franciją ir Angliją, 
tai buvo sunkus darbas.

O vis tiek Lietuvoj atsira
do nemažai žmonių, kurie 
vyko į Ispaniją kautis prieš 
fašizmą. Povilas sako, kad 
ten buvo trys iš Lietuvos 
gydytojai, buvo dešimtys ir 
kovotojų.

Ispanijon suvažiavo lietu
viai kovotojai iš Jungtinių 
Valstijų, Kanados, Brazili
jos, Argentinos, Uruguay, 
Lietuvos ir kitur. Lietuviai 
neturėjo savo armijos da
lies. Amerikiečiai kovėsi 
Washingtono batalione. Kiti 
lietuviai buvo Dimitrovo. 
Draugas Povilas ir eilė kitų 
kovotojų Dombrovskio (Pa
ryžiaus Komunos kovotojo 
vardo) brigadoj ir rašytojo 
Adomo Mickevičiaus bata
lione. Povilas išbuvo Ispani
joj 18 mėnesių. Pusantrų 
metų kovoj, tai daug reiš
kia! Dalyvavo Eskamadura 
kalnyno kovose, dalyvavo 
užpuolime ant fašistų per 
Ebro upę, kovėsi ir kitur iki 
paskutinių dienų, kada liau- 
diečių jėgos buvo įveiktos ir 
suvarytos į Franciją.

tams užsmaugti Ispanijos 
liaudies respubliką. “Demo
kratai” savo žygį teisino 
tuo, kad jie “nori Europoj 
taikos ir ramybės,” būk Is
panijos liaudiečių karas 
“drumsčia tą ramybę.” O 
tikrenybėj, Ispanijos liau
dies kovos gelbėjo Europą 
ir pasaulį nuo karo, nes ten 
fašistai laužė savo budeliš
kus dantis į Ispanijos liau
dies atsparumą.

Frontai Ispanijoj baigėsi, 
bet už kelių mėnesių, rūgsė- 
jo 1 dieną, prasidėjo Antras 
Pasaulinis Imp erialistinis 
Karas. Francija atsidūrė 
kare. Tada visoki agentai 
pradėjo lysti į liaudiečių 
stovyklas ir juos vilioti į 
Francijos Užsienio Legioną. 
Legioną, kurį sudarė rusai 
baltagvardiečiai ir kitokį 
pasaulio padaužos. Žinoma, 
kad tarpe Ispanijos liaudies 
kovotojų mažai atsirado, 
kurie sutiko stoti į tą ne
garbingą armijos dalį. Mū
sų draugai, pritariant Fran
cijos komunistams, reikala
vo, kad jiems duotų ginklą, 
kad juos apginkluotų ir jie 
stos, kaipo buvę Ispanijos 
liaudies gynėjai, kovotojai 
prieš fašizmą, stos vėl ko
von. Bet Francijos buržua
zijai tokių kovingų batalio
nų, pulkų, divizijų, korpų

nereikėjo. Ji jų bijojo, nes 
ji namie ruošė fašizmą. Ji 
žinojo, kad Ispanijos kovo
tojai turėdami ginklą ran
koj bus priešai, kaip vokiš
ko, taip ir francūziško fa
šizmo.

(Bus daugiau)

Naujas Karo Didlaivis 
“Washington” Kaštuoja 

70 Miliony Dolerių
Philadelphia, Pa. — Nau

jas galingas Amerikos karo 
laivas “Washington,” 35,000 
tonų, kaštuoja 70 milionų 
dolerių. Jis pastatytas per 
trejus metus be vieno mė
nesio, tai penkiais mėnesiais 
greičiau negu buvo mano
ma. Didžiosios jo' kanuolės 
turi 16 colių pločio gerkles, 
šaudyt didžiuliais šoviniais 
sveriančiais po 2,400 svarų. 
Tokių kanuolių yra 9.

Atsakydamas į laikraščių 
reporterių klausimą, minis- 
teris Knox pareiškė, kad 
šios šalies karo laivai turė
tų lydėt prekinius laivus su 
reikmenimis Anglijai, jeigu 
kitaip negalima būtų užtik- 
rint tų reikmenų pristatymą 

I anglam.

IDS Trečio Apskričio Piknikas
Lrir r - fri -

Šį pikniką rengia dvi vals
tijos -— New York-New Jer
sey. Tai bus. vienas iš didžiau
sių ir gražiausių piknikų šį 
pavasarį. •

Gegužės mėnuo, tai yra 
gražiausias mėnuo iš visų. Su
žaliuoja pievos ir medžiai. 
Draugės ir draugai suvažiuo
kime į šį pikniką atgaivinti 
per žiemą nualintą sveikatą, 
čia pakvėpuosite tyru oru, 
pasimatysite su senais pažįs
tamais, pasidalinsite mintimis 
ir patyrimais.

Minimas piknikas įvyks ge
gužės 25 dieną (sekmadienį), 
pirmą valandą po pietų. Pik
nikas įvyks visiems gerai ži
nomoje vietoje — Old Cider 
Mill, Vaux Hall Rd., Vaux 
Hall, N. J. (netoli Union,: N. 
J.)

Ta vieta yra labai puiki dėl 
viokių žaislų, ten yra ir boli-

5 $
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Armijai Paskirta
5 Mil. Vyrų

nimui vieta ir gera svetainė 
šokiams. LDS trečio apskri
čio pikniko rengimo komisija 
kviečia iš visų artimesnių ko
lonijų ir apylinkių dalyvauti 
šiame piknike, šiame pikni
ke turėsime valgių, gėrimų ir 
gerą orkestrą šokiams.

Kviečia LDS 3-čio apskri
čio komitetas.

G. Stasiukaitis.

Amerikinės Francūzų Kolo
nijos Neįtrauktos į Sutar

tį Su Vokiečiais (?)

Vichy, Francija, geg. 16. 
— Francūzų valdžia skelbia, 
kad jos bendradarbiavimo 
sutartis su Vokietija “nepa
liečia” Martinique salos ir 
kitų Francijos kolonijų, 
esančių arti Amerikos že
myno.

Įsigykite Šias Knygas
•E
>E

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS
Knyga iš arti 800 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, koplyčias, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

E

Kada Franci j a ir Anglija 
išvien kariavo prieš. Vokie
tiją, tai jos tvirtino svietui, 
kad niekas pasaulyj negali 
jas perskirti, kad jos ant 
amžių suvienytos ir išvien 
laikysis ir visas kitas vals
tybes apgins, kurios tik su 
jomis eis. Mes visada nuro
dėme, kad, kaip Vokietijos 
ir Italijos imperialistai ve
da karą plėšimo tikslais, 
taip Anglijos ir Franci jos 
imperialistai veda karą tais 
pačiais sumetimais. Mes sa
kėme, kad Anglija tik sten
giasi kitas šalis įvelti į ka
rą, kad savo kailį gelbėjus, 
kad jai kitos šalys neapei
na, kad ji jų tik tiek paiso, 
kiek jos gali Anglijai padė
ti. Tą gyvenimas pilniausiai 
patvirtino.

Mes daug kartų “Laisvėj” 
rašėme, kad Anglijos ir 
Franci jos “draugiškumas” 
yra silpnas, kad jos abi plė
šikiškos, kad jos nelaimėje 
viena kitą išduos, kad kiek
viena gelbės tik savo kailį. 
Tas ir pilniausiai pasitvirti
no.

Užtenka priminti tą, kada 
1940 metais Vokietijos ir 
Italijos fašistai užgulė ant 
Franci jos, tai Anglija rūpi
nosi ne tuo, kaip Franciją 
gelbėti, bet tuo, kaip grei
čiau savo armiją iš Franci- 
jos išvežti. Anglai ginklus, 
amuniciją viską paliko ir 
patys pabėgo! Anglų orlai
viai pirmieji paliko Franci-

Dar daugiau. Kada Fran- 
cija buvo parblokšta, kada 
ant jos užgulė Vokietijos ir 
Italijos fašistų armijų naš
ta, tai Anglija suorganiza
vo iš Francijos pabėgėlių 
“laisvų francūzų armiją,” 
kad kenkti Franci jai. Ang
lijos laivai užpuolė Franci
jos karo laivus Orano prie
plaukoj, daug nuskandino, 
tūkstančius jūreivių nužu
dė ir sužeidė, užgrobė Fran
cijos laivus, kurie buvo 
Anglijoj. Vėliau užpuolė 
Francijos prieplauką Daka
rą Afrikoj.

Franci jo j gi buvę “demo
kratai” maršalai Petain, 
Weygand, admirolas Dar
lan ir kiti per naktį virto 
atvirais fašistais. Dabar jie 
įsitikino, kad Anglija karą 
pralaimėjo, todėl numojo 
ranka ant buvusios “drau
gės” Anglijos ir jungiasi su 
Vokietijos ir Italijos fašis
tais bendrai veiklai, nes jie 
mano, kad taip pigiau atsi
pirks nuo Vokietijos ir Ita
lijos, kad lai už karą moka 
Anglija.

Prezidentui R o o seveltui 
tas jo draugų pasielgimas 
Francijoj labai nepatiko. 
Mat, dabar tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos impe
rialistų yra didžia usias 
“draugiškumas.” Bet mes 
sakome, kad’ir šis jų “drau
giškumas” yra tokis pats, 
koks buvo tarpe Anglijos ir 
Francijos.

Lai tik įveltų Ameriką at
virai į karą, lai tik būtų 
Amerikai blogai, nemanyki
te, kad Anglija rūpintųsi 
Amerikos reikalais. Ji tuo 
pat Amerikai atsimokėtų, 
kaip ji atsimokėjo Franci- 
jai. Arba, iš kitos pusės, 
kaip tik Anglijos imperijai 
bus blogai, būkime tikri, 
kad Wall Strytas pradės 
imti savo “globon” Anglijos 
kolonijas. Pirmiausiai tą 
pridengs tuo, kad jis “būk 
gelbsti jas nuo Hitlerio ir 
Mussolinio,” o vėliau išgel
bėsiąs ir nuo Anglijos ka
raliaus. Tarpe imperialistų 
negali ■ būti vienybės. Jie 
kiekvienas paiso tik savo 
kailio. Jie kitą gelbsti tik 
tiek, kiek jų pačių interesai 
to reikalauja.

Bet mes tikri, kad visoms 
šioms imperialistų kombina
cijoms bus padarytas galas. 
Ir tą galą padarys kiekvie
nos šalies darbo liaudis. 
Anglijos liaudis nebus amži
nai vergė Churchillo, kaip 
Vokietijos — Hitlerio, arba 
Italijos — Mussolinio. Liau
dis pati paims į savo rankas 
savb gyvenimo, gerovės, šei
mos ir ateities reikalus.

Francijoj Koncentracijos 
Logeryj

Baigėsi mūšiai Ispanijoj, 
nesibaigė kovos. Ir dabar 
ten eina žiauri kova tarpe 
darbo liaudies ir fašizmo.

<

Tik ji įgavo naujas formas. 
Apie 500,000 Ispanijos ko
votojų, moterų ir vaikų, ku
riems gręsė baisus fašistų 
teroras, atsidūrė Francijoj. 
Čia vėl prasidėjo baisus 
vargas ir skurdas.

“Demokratinė” Francija, 
kuri su Anglija padėjo pri
baigti Ispanijos liaudiečių 
valdžią, priėmė žiauriai, 
šiurkščiai Ispanijos kovoto
jus. Apvedė didelius laukus 
spyglių-dratų tvoromis ir 
suvarė kovotojus. Apstatė 
ginkluotais sargais. Suteikė 
medžiagų statyti • barakus. 
Dirbo patys kovotojai. Bet 
režimas žiaurus. V a 1 g i s 
prastas — lupynos, prasta 
sriuba. Tarpe internuotų 
yra 27 lietuviai. Draugas 
Povilas ir kiti nuolatos su 
mumis, amerikiečiais^ susi
rašinėjo. Mes žinojome apie 
jų padėtį. Mes teikėme 
jiems kiek galėjome pinigi
nės pagelbos.

Pagaliau, lietuviai susita
rė parašyti iš Ispanijos liau
dies kovų atsiminimus — 
Almanaką, kuriuos užvardi
no: “ISPANIJOS RESPUB
LIKOS FRONTUOSE” 
“Lietuvių Savanorių Atsi
minimai 1936—1939”.
. Išrinko redakcinę komisiją 
ir parašė atatinkamą Alma
naką 190 puslapių. Pateikė 
į tą Almanaką ir Povilas sa
vo raštą: “Ryšininkai Ata
koj.” Tai gražus buvo drau
gų darbas. Bet jis reikalavo 
lėšų. Jie rašė amerikiečiams 
ir mes su jų susitarimu 
siuntėme $100 per Smetonos 
atstovą p. Klimą Paryžiuj. 
Bet Smetonos atstovas, nors 
ir buvo pasižadėjęs perduo
ti jiems pinigus, bet pasi
laikė sau.

Karas ir Nauji Vargai
1939 metais Anglijos ir 

Francijos valdonai padėjo 
Italijos ir Vokietijos fašis

Pereitais metais Jungti
nės Valstijos reikalaujant 
Rooseveltui įvedė verstiną 
kareiviavimą.“ Visi vyrai 
nuo 21 iki 35 metų buvo su
registruoti. R e g i s t ruotų 
skaičius buvo 16,500,000 vy
rų. Neseniai ponia Roose- 
veltienė savo kalboj iškėlė 
reikalavimą, kad ir mergi
nos būtų registruojamos ir 
draftuojamos.

Suregistruotų vyrų su
grupavimui ir jų sveikatos 
patikrinimui sudaryta 6,500 
lokalinių draftavimo sky
rių (boardų). Ten buvo 
kiekvienas r e g i s t ruotas 
žmogus suskirstytas į kla
ses. Iki šiol tie draftavimo 
boardai surado, kad 33% 
registruotų žmonių iš svei
katos žvilgsnio visai netin
kami armijos tarnybai. Tai 
labai didelis nuošimtis. Tas 
parodo, kaip Amerikoj dar
bo liaudis vargingai gyvena, 
kaip silpna iš sveikatos taš
ko visuomenė.

Draftavimo boardai susi
dūrė su kita problema, tai 
paliuosavimais dėl darbo. 
Sako, kad šis klausimas su
darė daug nesusipratimų. 
Labai daug yra tokių, kurie 
nenori stoti armijon ir rei
kalauja juos paliuosuoti dėl 
“karinio ar taip, svarbaus 
darbo.” Laike 1917 — 1918 
metų karo, Amerikoj veik]

visi turčių sūneliai prisiden
gė darbais ir nėjo į armiją, 
nes ir tada buvo obalsis: 
“Work or Fight.”

Sakoma, kad dabar jau į 
armiją verstinai yra paimta 
480,000 vyrų. Bendrai vers
tinai į metus bus draftuota 
iki 900,000 vyrų. Kitą armi
jos, orlaivyno ir laivyno vy
rų skaičių sudarys liuosno- 
riai ir karo specialistai. 
Abelnai ginkluotos jėgos 
Jungtinių Valstijų siekia
mos pakelti iki 2,000,000 vy- 
rų. Tai du kartus didesnė 
jėga, kaip Hitlerio karo iš
vakarėse.

Draftavimo boardai skel
bia, kad iki šiol tik 10,% 
draftuotų sudaro vyrai virš 
30 metų amžiaus, o kiti jau
nesni. Ženotų būk yra tik 
“few”—keli. Karo specia
listai linkę prie to, kad įves
ti pakaitas verstino karei
viavimo reikale, kad regis
truoti ir į armiją imti nuo 
18 iki 25 metų amžiaus vy
rus'ir armijoj laikyti ne 
metus, bet 3 ar 4 metusf nes 
per vienus metus tai karei
vius vos galima apmokyti 
ginklą vartoti, o paskui jau 
reikia juos paleisti ir kitus 
imti, kuriuos vėl reikia nuo 
pradžios mokyti.

Taip dalykai yra su vers
tinu kareiviavimu.

V. S.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•
Liūdesio valandoje kreip
kitės prio manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsą šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis uūsite patenkinti.

• • .
1113 Mt Vęrnon S.reet

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110
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Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISft DR. D. PILKA 
Kaina $1.00 už egzempliorių. •E fe

E

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

lietu- •E1

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠfi DR. J. J. KAAKIAUCIUS

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 šj 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 infot merijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos .storijos.

56 puslapių; kaina 25c.
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‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,
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Telephone

SThrv 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.



kite dokumentus apie žemės, fabrikų, vedybų 
ir kitus reikalus Lietuvoje, jų tarpe Tarybų 
Lietuvos Konstituciją,—tie visi dokumentai 
telpa knygoj: Naujoji Lietuva Faktų ir Doku
mentų Šviesoj. Skaitykite brošiūras Teisybė

profesionalus ir darbininkų organizacijas. Ne
klausykite jų!

Naujosios Lietuvos priešai ir Amerikoj dar
bo žmonių laisvės ir demokratijos priešai ban
do įtraukti jus į savo smetoniškai-hitleriškus

Lietuvi, Žinok Teisybę Apie Lietuvą
Nuo Red. Kadangi Lietuvos reikalai 

mums visiems labai arti prie širdies, tai 
žemiau paduodame turinį lapelio, ku
ris yra plačiai skleidžiamas lietuvių ko
lonijose. Lapelis išleistas Apšvietos Ko
miteto.

Ilgai vargo Lietuvos darbo liaudis. Kankino 
ją klerikalai, kankino fašistai tautininkai. Gy
veno ji baisiame varge ir skurde. Laiškai, 
kuriuos mes gaudavome nuo giminių, buvo 
pilni nusiskundimų apie javų, galvijų pigumą, 
nedarbą, vargą ir skurdą, politinius persekio
jimus ir varžytines.

Bet ponų ir kapitalistų viešpatavimas pasi
baigė. Lietuvoj įsikūrė tarybinė santvarka, 
kada patys darbininkai, valstiečiai ir darbo 
inteligentija liaudies gerovei reikalus tvarko. 
Žemė priklauso valstiečiams, fabrikus tvarko 
darbo liaudis. Lietuva buvo ir yra Lietuva. 
Visos Lietuvos žemės sujungta į vieną daiktą 
su sostine Vilnium. Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės gerovei ji susirišo su Sovietų Są
junga bendram gyvenimui, apsigynimui ir 
ekonominei gerovei.

Bet tas nepatinka buvusiems dvarponiams, 
kapitalistams, fašistams smetonininkams. Jie 
sujudo ir pradėjo baisiausius melus skleisti 
apie mūsų brangią Lietuvą. Jie šaukia, būk 
Lietuvoj “šimtais šaudo.” Jie buvo paskelbę, 
būk sušaudyta generolai Gustaitis, Černius, 
Čepas ir kiti. O pasirodo, kad tie generolai 
buvo ir yra sveiki, gyvi ir Lietuvos armijos 
priešakyje. Jie buvo paskelbę, kad esąs sušau
dytas generolas Raštikis, o dabar tas ponas 
gyvena pas Hitlerį Berlyne, kartu su kitais 
Smetonos ištikimaisiais. Jie buvo paskelbę, 
kad esąs nužudytas klerikalų vadas Bistras, 
o dabar “Draugas” jau skelbia, kad ir tas gy
vas. Jie skelbia daug kitų melų. Laikraščiai 
“Vienybė,” “Tėvynė,” “Amerika,” “Keleivis,” 
“Dirva,” “Draugas,” “Darbininkas,” “Naujie
nos” ir kita tautininkų-klerikalų ir socialistų 
spauda be paliovos skelbia melus ir prasima
nymus apie naują santvarką Lietuvoj.

Atsiminkite, kiek tie laikraščiai jums praeityj 
prirašė melų! Atminkite tą, kiek jie su Lietu
vos smetonininkais ir klerikalais, socialistais 
ir kitais ponais išviliojo pinigų iš Amerikos 
lietuvių visokioms bendrovėms, “Vilniaus at
vadavimui” ir po kitokiomis skraistėmis!

Vokietijos fašistai grobia šalį po šalies. Visi 
laisvę mylinti žmonės bėga nuo Hitlerio, o 
naujos Lietuvos priešai — smetonininkai — 
kaip tik priešingai, — jie bėga pas Hitlerį į 
Berlyną. Ten pirmiausiai rado vietą ir Sme
tona su savo giminėmis. Vokietijos fašistai 
globoja lietuvius fašistus. Berlyne jie turi 
smetonininkų centrą, iš kurio skleidžia melus 
apie Lietuvą. Ir Amerikoj reakcines jėgos ir 
karo ruošėjai juos globoja ir jiems padeda.

Mielas broli ir sesute! Mes jums norime pa
teikti pluoštą faktų apie naują gyvenimą Lie
tuvoj. Mes jus norime persergėti jūsų pačių 
ir jūsų giminių gerovei. Kas gi naujo įvyko 
Lietuvoj ?

Kas Aria, Sėja, Tas žemę ir Valdo
Per šimtus metų Lietuvos valstiečiai dirbo 

žemę, o ponai naudojosi. Prie Smetonos reži
mo Lietuvoj buvo per 8,000 dvarponių, kurie 
buvo pasigrobę geriausią žemę. Patsai Smeto
na turėjo didelį dvarą. Dar pereitais metais 
Lietuvos pinigais už 125,000 litų Smetona ir 
jo seimas nupirko Jadvygai Tubelienei dvarą, 
tai yra, Smetonienės seseriai. Jie turėjo dva
rus ir dvarelius, o Lietuvos valstiečiai, samdy
ti bernai ir mergos jiems sunkiai dirbo. Tuo 
pačiu kartu Lietuvoj buvo per 60,000 valstie- . 
čių šeimų, kurios neturėjo nei pėdos savo že
mės. Jie buvo priversti dirbti ponams ir buo
žėms.

Dabar Lietuvoj ponų ir ponelių nėra. Bu
vusiems dvarininkams ir buožėms paliko po 
30 hektarų (apie 60 margų) žemės, tegul jie 
patys ją aria, sėja ir dirba. Kitą žemę nuo 
jų atėmė ir perdavė buvusiems bežemiams ir 
mažažemiams. Atimtos žemės susidarė 607,- 
496 hektarų ir dar pereitų metų rudenį Tary- 
bų Valdžia aprūpino ta žeme 75,623 buvusias 
bežemių ir mažažemių šeimas. Kad naujaku
riai galėtų gerai gyventi, tai Sovietų valdžia 
davė jiems 20,000,000 litų paskolos, medžio 
trobesiams, sėklų apsėti laukus, žemės įrankių, 
galvijų ir kitų reikmenų.

Kad palengvinti mažažemių būklę, tarybų 
vyriausybė panaikino 400,000,000 litų skolų, 
kurios buvo uždėtos ant Lietuvos valstiečių 
sprando. Aprūpino juos geromis sėklomis. 
Įsteigė 300 traktorių ir mašinų stočių, suteikė 
valstiečiams agronomų, žemės specialistų pa
galbą, trąšų ir kitų reikmenų. Atgabeno iš So
vietų Sąjungos 100,000 vaismedžių ir sodinin
kai juos pasodino Lietuvoj. Pereitą rudenį bi
tininkams davė 200,000 svarų cukraus, atvežė 
20,000 tonų galvijams pašaro, atgabeno tūks
tančius veislinių karvių, avių, kiaulių ir tt.
Pramones Kilimas—Darbininkų Laisvė
Baisiausi vargą kentė Lietuvos fabrikų dar

bininkai. Smetonos režimas buvo žiaurus. Jis 
išdraskė darbininkų organizacijas ir unijas. 
Kapitalistai vertė darbininkus dirbti ilgas va
landas už mažas algas. Dabar tam atėjo ga- 

< las. Nėra daugiau kapitalistų. Fabrikai, dirb-

i

tuvės ir žalios medžiagos priklauso liaudžiai. 
Susiorganizavo unijos. Darbininkų atstovai su 
unijų ir valdžios atstovais tvarko fabrikų ir 
dirbtuvių reikalus.

Prie Smetonos režimo Lietuvoj buvo 32,000 
bedarbių, kurie su savo šeimomis gyveno bai
siame varge. Sovietų valdžia likvidavo nedar
bą. Gamyba pakilo, daugiau padaro produktų, 
nes darbininkai žino, kad jie dirba savo nau
dai, o ne kokių kapitalstų.

Šiemet Lietuvos pramonė dar C daugiau pa
kils. Medžio pramonei paskyrė 18,000,000 rub
lių, kad ją pietus. Pieno ir sūrių pramonei bus 
išstatyta 20 naujų fabrikų. Elektros gamyba 
bus 5 kartus padidinta ir apšviesta Lietuvoj 
buvę tamsūs miesteliai ir sodžiai. Abelnai Lie
tuvos pramonė 1941 metais bus padidinta pen
kis kartus, žalias medžiagas Lietuva gauna iš 
Sovietų Sąjungos.

Ar Sovietai “Apvogė Lietuvą?”
Naujos Lietuvos priešai šaukia, būk Sovie

tai “Lietuvą apvogė,” viską išvežė, duoną ir 
mašinas. Keisti jų primetimai! Pirma šau
kė, būk “visus lietuvius iš Lietuvos išvežė, o 
rusus atvežė.” Paskui, kad išvežė Lietuvos ge
rybes.

Lietuva maža ir biedna. Lietuva neturi nei 
anglies, nei geležies, nei žibalo, nei daugelio 
kitų reikmenų. To viso Sovietuose yra.

Ne Sovietai iš Lietuvos gerybes išveža, bet 
jų atveža Lietuvon. Štai faktai:

Laikraštis “Tarybų Lietuva,” iš sausio 1 d., 
1941, rašė, kad 1940 m. iš Sovietų Sąjungos į 
Lietuvą buvo atvežta per 300,000 porų skūros 
apsiavų, 500,000 špūlių siuvamų siūlų; šil
ko ir medvilnes kojinių 2,000,000 rublių 
vertes; 60,000 tonų anglies, daug geležies, ke- 
rosino, žibalo, chemikalinių dalykų; 150 tonų 
silkių; 125 tonų kruopų; 15 tonų kavos ir 
daug žaliavų Lietuvos fabrikams.

Tas patsai laikraštis sausio 8 d., 1941 m., 
pranešė: “Šimtai vagonų atgabenta iš Sovietų 
Sąjungos gerybės Lietuvon.” Ir rašė, kad vėl 
atvežė į Lietuvą: 170,000 neišdirbtų odų Lie
tuvos fabrikams; 70 vagonų žaliavų chemika- 
liškiems fabrikams; 600 tonų avių kailių; 15 
vagonų šilko, 1,500 milionus plytų; 35 vago
nus žemės chemikaiiškų trąšų ir kitų gerybių.

Reiškia, ne iš Lietuvos išveža, bet į Lietuvą 
atveža. Tiesa, kaip ko Lietuvoje stoka iš ka
ro priežasties ir todėl, kad dabar visi nori 
apsiauti, geriau apsirengti. Prie Smeto
nos bedarbiai buvo basi, jų šeimos neturėjo 
drabužių, darbininkai ir valstiečiai baisiai var
go. Dabar gauna tris kartus didesnes algas, 
visi dirba, visi nori apsirengti.

Plečiasi Apšvietos Tinklas
Prie Smetonos fašistinio režimo jaunimas 

neturėjo vilties geriau gyventi. Tarpe jauni
mo viešpatavo girtuokliavimas, muštynės ir 
nesutikimai. Dabar tas viskas išnyksta. Tam
sybei ir atsilikimui atėjo galas.

Sovietų Lietuvos valdžia 1941 metais pasky
rė apšvietos reikalams net 203,000,000 rublių. 
Jau pereitais metais ji atidarė 280 vaikų 
priežiūros punktų su patalpa 15,000 vaikams; 
50 vaikų sodelių; 600 auklėtinių punktų; 150 
vasaros vaikų sodelių su patalpa dėl 7,500 vai
kų. Šiemet bus dar daugiau padaryta toj srityj.

Sovietų Lietuvos valdžia atidarė dar 230 
naujų mokyklų su 1,300 klasių. Reikia 1,300 
naujų mokytojų. Mokytojų auklėjimui veikia 
8 seminarijos, kuriose mokosi apie 2,000 būsi
mų mokytojų.

Greta vaikams ir jaunuoliams, steigiamos 
ir suaugusiems mokyklos. Darbininkai, kurie 
nori mokytis, trumpiau dirba, gauna pilną 
algą ir mokinasi. Jau 3,500 darbininkų lan
ko universitetus liuosomis nuo darbo valan
domis ir 6,000 kitas aukštas mokyklas. Jau 
atidaryta 136 pradinės suaugusiems moky
klos, į kurias lankosi 22,000 darbininkų ir 30,- 
000 valstiečių. Šiemet bus dar atidaryta 213 
naujų mokyklų ir 286 knygynai. Bus išleis
ta 525 naujos knygos, kiekvienos ne mažiau 
9,000 kopijų. Plečiasi Lietuvoj laikraščių ir 
žurnalų skaitymas.

Tarybų Lietuvos Konstitucija suteikia ly
gias teises vyrams ir moterims. Ji užtikrina 
piliečiams daktaro, advokato ir medicinos pa
galbą veltui. Šiemet Tarybų Lietuva vien so
cial iams reikalams (ligoj ir senatvėj pašal
poms) paskyrė 55,000,000 rublių.

Broli ir Sesute, Nesiduok Apgauti!
Kaip tik Lietuvoj’ atėjo ponų, kapitalistų ir 

fašistų terorui galas, Amerikoj sujudo kuni
gai, smetonininkai-fašistai, socialistai ir troc- 
kistai niekint Lietuvą.

Kunigas Baisūnas iškėlęs abu kumščius 
šaukė: “Europoj Hitleris apsidirbs su bolše
vikais!” Kunigų redaguojamas “Darbininkas” 
siūlė: “Mums reikia kreiptis prie Vokietijos ir 
prašyti užtarimo.” Fašistų “Vienybė” sušuko, 
kad Lietuva jai jau svetima. Socialistų “Kelei
vis,” “Naujienos” ir trockistų “Naujoji Ga
dynė” pradėjo skelbti melus, šaukti, būk Lie
tuvoj naikinami lietuviai. Tai šlykštus melas! 
Lietuva buvo ir yra 'Lietuva. Jos teritorijos 
suvienytos. Viskas vedama lietuviškai.

Skaitykite dienraščius “Laisvę” ir “Vilnį,” 
kurie rašo tik tiesą apie Lietuvą ir kitas ša
lis. Skaitykit amerikietės Anna Louise Strong 
brošiūrą New Lithuania, kuri buvo Lietuvoj 
tada, kai Smetopa pas Hitlerį pabėgo. Skaity-

Apie Lietuvą ir Laiškai iš Lietuvos, ir žinosite 
tiesą.

Naujos Lietuvos priešai prašo pas jus pini
gų. Jie pinigus siunčia į Berlyną fašistams.

Neduokite jiems nei cento! Naujosios Lietu
vos priešai kursto jus vienus prieš kitus, šau
kia prie boikoto prieš pažangius biznierius,

ratelius. Nepasiduokite jų žabangams!
Tegul gyvuoja Amerikos lietuvių darbo žmo 

nių tarpe vienybė!
Šalin iš lietuvių darbininkų tarpo smetoni 

ninkus-hitlerininkus, kurie skleidžia nesutiki 
mus ir demoralizaciją!

Apšvietos Komitetas.

ŠYPSENOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Ekselenciją, kad nuo iš
vykimo iš Lietuvos neturėjo 
nei vienos ramios dienos; 
devynis mėnesius buvo ke
lionėj, perėjo devynias mui
tines, kas sudarė daug ne
malonumų. Pasakė, kokią 
milžinišką pažangą Lietuva 
padarė jam prezidentau
jant. Jis sakė, kad prie jo 
viešpatavimo Kauno miesto 
ligoninės vadovybė išrado 
pasaulį pritrenkiantį išradi
mą. Ji išrado, kad tas 
minkštas popieris, kuris pa
prastai yra naudojamas tik 
tam tikrose vietose, pasek
mingai buvo naudojamas 
servetėlių, rankšluosčių ir 
skepetaičių vietoje. Tuo bū
du ligonys, gulintieji mies
to ligoninėje, po to išradi
mo jau nevartojo nei rankš
luosčių, nei nosinių ir šluos
tėsi savo lūpas ir nosis su 
tuo minkštu popierių. Taip 
sakant, ir ekonomiška, ir 
moksliška, ir praktiška, ir 
estetiška!

Jo Ekselenciją bėgdamas 
iš Lietuvos spėjo išnešti ra- 
gažę aukso ir Lietuvos vė-

Jo

— nepasakė, bet vėliavą tai 
su savim vežiojasi. O turint 
su savim Lietuvos vėliavą, 
aišku, galima bus turėt ir 
provizionalę ĮJetuvos val
džią, panašią, kokią turi 
prošepanai su Sikorskiu 
priešakyje. Tokia valdžia 
labai reikalinga prie taikos 
konferencijos stalo kai ka
ras baigsis. O karas kada 
nors turės baigtis, nes, kai 
visi išsimuš, tai nebus kam 
muštis.

Iš šitų Jo Ekselencijos 
pagrindinių dėsnių išeinant, 
pradėta svarstyti:

1. Kokia valdžia mums 
dabar reikalinga — provi- 
zionalė, t. y. tuomlaikinė, 
ar pastovi, t. y. buvusi - 
esanti - būsianti valdžia?

2. Kas, iš ko ir kokiu bū
du tokią valdžią turi suda-

3. Kur tokia valdžia turi 
susiburti, nes Lietuvoje jai 
ne kepurės nėra kur pasi
kabinti ?

Pirmas balsas priklauso 
Jo Ekcelencijai. Jis kalba:

“Argentinos, Brazilijos ir »

mi patim faktu parodytu
me, kad mes nepripažįstame

Šiaurės Amerikos lietuviai 
turi susiburti ir sudaryti 
prpvizionalę Lietuvos val
džią, kuri galėtų kąlbėt vi
sos tautos vardu.

“Kad iniciatyva tam kiltų 
iš pačios liaudies, kad, kar
tais, neišėjus į konfliktą su 
Lietuvai prielankiomis val
džiomis, kad neišrodytų, būk 
tik atskiri asmenys sudaro 
valdžią, lyg savo asmenybę 
gelbėdami.

“Tokia valdžia turėtų su
siburti tokios valstybės ri
bose, kuri pripažįsta val
džias išbėgusias bei išvytas 
iš savo šalies.

“Tokio kilnaus uždavinio 
įvykdymui, gerbiamieji, rei
kalingi labai sumanūs va
dai !”

Kalba Dr. Matas,’ buvęs 
diplomatas, tarptautinių tei
sių žinovas:

“Laukimas Amerikos lie
tuvių liaudies susibūrimo 
krūvon sudarymui provizio- 
nalės Lietuvos valdžios A- 
merikoj — yra neįmanomas. 
Ne dėl to, kad Amerikos lie
tuvių tarpe nebūtų tinka
mo vado, bet dėl to, kad tie, 
kurie galėtų tame darbe da
lyvauti, pririšti prie savo 
biznių ir neturi liuoso laiko; 
o tie, kurie yra bedarbiai ir 
turi laiko, — neturi jokio 
pasitikėjimo žmonėse. Vie
nas ir tiktai tas būdas, kad 
dabar pats Jo Ekselenciją 
imtųsi to kilnaus darbo ir 
šauktųsi pagelbon tokius 
^asmenis, kurie būtų atsako- 
mingi ir tinkami sudaryt 
Lietuvos valdžią Amerikoj.”

Kalba veteranas Anicetas, 
turėjęs geriausius pasiseki
mus prie a.a. Lietuvos At
statymo Bendrovės:

“Mums nereikalinga nei 
kalbėti apie provizionalės 
valdžios sudarymą, nes tai 
būtų didelė klaida: jau tuo-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
darbininkų įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stęičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

dabartinės Jo Ekselencijos 
valdžios. O to tik ir laukia 
mūsų priešai.Mes turime Jo 
Ekselenciją Prezidentą su 
Lietuvos vėliava, Ministerį 
P. Žadeikį ir daugiau išvytų 
iš Lietuvos valdininkų. Rei
kia tik sukuopti juos krū
von ir paskelbti tą krūvą 
esant Lietuvos valdžia, — 
Iššluotąja Lietuvos val
džia!”

Pirmadien., Gegužes 19, 1941

Kaip matote, gerb. skai
tytojai, diplomatas Matas 
nesutiko su Jo Ekselencijos 
mintimis, o Anicetas — su 
jų abiejų. O jūsų Šaipokas 
nenorėjo kelti jokio tušo, 
tai tik paklausė Jo Ekselen
cijos vieną klausimėlį:

Šaipokas: Ką darys Lie
tuvos žmonės, kai tamsta iš- 
sivežei Lietuvos vėliavą?

Jo Eks.: Jie turi jau kito
kią...

Šaipokas, negalėdamas vi
sų mintis pakreipt vienin- 
gon linkmėn, išsiėmęs iš ki
šenės Old Drum bonką vi
siems užvijo po burnelę ir 
davė įnešimą eit namon.

Įnešimas priimtas vienu 
balsu.

Prof, šaipokas.

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKĄ
Prašome pasižymėti, kad dienraščio 

“Laisvės” naudai didieji piknikai 
įvyks:

BALTIMORE, MD. GK5’ 25
LIBERTY PARK
Foster & Moff et Avės.

MAYNARD, MASS. ■=- 4
VOSE PAVILION PARK

BROOKLYN, N. Y. 'Z™ 6
KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

PHILADELPHIA RZ”” 31
MIKOLAIČIO PARKE

EDDINGTON, PA.

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS'
Varpo 

keptuvo 
yra 

unijinė
• UNION LABEL

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 diibną per paštą į kilus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kalnas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N, V,

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi
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Penktai

Francijos Vidaus Padėtis
‘ (Pabaiga)

Kaip vidaus, taip ir užsienio 
politikos klausimais valdančio
je Vichy stovykloje nėra nuo
monių vienodumo. Valdan
čiuose dabartines Prancūzijos 
sluoksniuose yra visiškas pa
žiūrų vienodumas dėl būtinu
mo lojaliai įvykdyti paliaubų 
su Vokietija sąlygas, tačiau 
gan aštrūs nuomonių skirtu
mai yra dėl tų galimybių, ku
rios gali būti išnaudotos už 
paliaubų rėmų. Galima nuro
dyti dvi pagrindines sroves, 
kurios egzistuoja pačioje Vi
chy vyriausybėje.

Viena grupė su Dea prie
šakyje mato išsigelbėjimą 
glaudžioje sąjungoje su Vo
kietija. Tą politiką remia Fro- 
saras ir “socialistų” vadas 
Spinasas. Ją vykdo Lavalis. 
Tačiau Lavaiio politika, užsie
nio spaudos tvirtinimu, sutin
ka pasipriešj/iimą Vichyj. Pe- 
tainas taip pat stovi už ben
dradarbiavimą su Vokietija, 
tačiau jis žiūri į tą reikalą 
atsargiau, negu jo buvęs už
sienių reikalų ministeris La
valis.

Kada valdantieji Prancūzi
jos sluoksniai sudarė paliau
bas su Vokietija, jiems atrodė, 
kad Anglijos likimas jau nu
lemtas, kad
priversta mesti ginklus. Ta
čiau karas užsitęsė ir dėl to 
proangliška propaganda ir 
proangliškos nuotaikos, kaip 
atrodo, sustiprėjo Prancūzijos 
buržuazijos tarpe.

Prancūzijos buržuazija vie
ningai išstoja tik prieš vieną 
nesutaikomą savo priešą — 
prieš Komunistų Partiją. Ta
čiau buržuazija, organizavusi 
žvėrišką terorą prieš Komu
nistų partiją, uždariusi jos or
ganą “Humanite,” neįstengė 
panaikinti jos įtakos darbo 
masėse. Apie tai kalba dau
gelis faktų. ...

Švedų laikraštis “Ny Dag” 
rašo, kad Prancūzijos komu
nistų kova paskutiniu laiku 
taip smarkiai išsiplėtė, kad vy
riausybė buvo priversta 2/3 
policijos jėgų m o b i 1 izuoti 
prieš kompartijos vedamą re
voliucinę kampaniją. Prancū
zijoje vyksta masiniai areštai. 
Kaip plačiai suorganizuota

komunistų propaganda, rašo 
tas pats laikraštis, galima ma
tyti iš policijo atskaitų, ku
riose pranešama, kad beveik 
visuose miestuose ir net smul
kiausiuose kaimuose komunis
tai traukiami teismo atsako
mybėn. Atskaitose nurodo
ma, kad policija atidengė 500 
komunistų kuopelių ir organi
zacinių centrų.

Prancūzų laikraštis “Petit 
Dauphinois” rašo, kad “pa
skutinėmis savaitėmis komu
nistai vėl pradėjo energingai 
veikti. ‘Humanite’ išeina po
grindyje, laikraštis spausdina
mas ir platinamas naktimis. Jį 
įkiša pro duris, įmeta į dėžu
tes laiškams. Miniatiūrinius

‘Humanite’ egzempliorius ar
ba lapelius įdeda į degtukų 
dėžutes ir išmėto visur. Maži 
lapeliai priklijuojami prie 
stulpų,, išmėtomi po gatves, ke
lius ir tt.”, ir laikraštis prieina 
išvadą, kad nors Komunistų 
Partija buvo paleista, tačiau 
“oficialus paleidimas yra vie
nas dalykas, o išnykimas — 
kitas.”

Fernandas Loranas laikraš
tyje “Jour Echo de Paris,” ry
šiam su komunistų suiminėji- 
mais Paryžiuje, Nicoje, Ka- 
neje, Narbone ir Marselyje, 
pareiškia : “K o m u n i z mas 
Prancūzijoj nemirė.”

P. Gelbras.
Ta <<T ”

Bostono ir Apielinkes Žinios

Anglija greit bus į kiliose

Prof. Bacevičius ir “Preziden
tas” Smetona

Profesoriui Vytautui Bace
vičiui pasisekė įžengti per fa
šistų spygliuotas vielas į šią 
šalį. Nuo pat įžengimo jis ap
sigyveno darbo žmonių “kem
pėje.” Jis neapsistojo kokia
me puošniame viešbutyj, bet 
inteligento, darbininko ir net 
ūkininko namuose. Jis valgo 
pietus-vakarienes irgi ne ko- 

kabaretuose, bet mūsų
parengtose vakarienėse, kurios 
tankiai įvyksta dulkėtuose 
kliubų kambariuose ir šiaip 
pas privačius darbininkus. Ne
padarysiu klaidos, kad man 
gyvenant 30 metų šioj šalyj, 
tai bene bus pirmas toks aukš
tas svečias iš Lietuvos, kuris 
atvažiavo pažinti Amerikos 
lietuvių darbo žmonių būklę— 
nėra abejonės, jis ją ir pažins.

Beviešėdamas pas mumis 
Bacevičius gausiai mumis ap
dovanojo. Jis per “šviesą” 
mus supažindino su Lietuvos 
kompozitoriais; nurodė mūsų 
chorvedžiams, kaip jie turėtų 

’elgtis meno srityje; davė 
mums eilę koncertų ir paskai
tų apie meną ir menininkus.

Reiškia; jis pažino mumis, 
o mes jį minėsime amžinai 
kaipo liaudies sūnų.

Daugelis sau vaizduojasi, 
kad Lietuva tik viduramžy tu
rėjo žymių žmonių. Bet taip 
manyti, tai yra didelė klaida.

Lietuvių tauta visuomet jų tu
rėjo ir turi, tik dabar daug 
daugiau, negu anais laikais. 
Gi mes, amerikiečiai, galime 
pasididžiuoti, kad vieną iš to
kių vyrų turime Vytautą Ba
cevičių.

Bet kaip su Antanu Smeto
na? Jis valdė mūs tautą. Skai
tėsi tautos “vadu”-“preziden- 
tu.” Bet pajutęs, kad jo vai
kai labai supyko ir rengiasi 
savo “vadą” sutvarkyti, nieko 
nelaukęs išdūmė į platų pa
saulį palikdamas visą tautą ir 
tėvynę.

Čia Smetona labai slidžiai 
įslidavo į šią šalį ir it blakė 
palindo po Dėdės Šamo “mat- 
rasu,” bijodamas pasirodyti 
Amerikos lietuvių visuomenė
je, o tik tyko tos nakties, kad 
ir vėl užkristi ant proletarų 
sprando ir da palakti nekalto 
kraujo. Bet to jis niekad ne
sulauks!

Medalis Kabo, Bet Nemato
Neseniai buvau “Laisvėje” 

parašęs apie Walwortho dar
bininkų streiką. Ten pažymė
jau, kad “Keleivio” ir “Darbi
ninko” redaktoriai be paliovos 
į darbininkus svaido penkta- 
kojais, tai tik pasitarnauja 
kompanijų bosams. Daleiski- 
me, kas šiandien tik pareika
lauja iš kompanijos žmoniš
kesnio atlyginimo, tai tas jau 
“penktakojis” arba jeigu dar-

Liniukas aktingai veikia uni
joj, tas irgi “penktakojis.” 
Bet už tokią mano pastabą, 
ve, kaip “Keleivis” num. 16 
gieda:

“Taigi, išeina, kad ‘Kelei
vis’ turi žinoti tą dirbtuvę la
bai gerai, jeigu žino, kurie 
tenai yra ‘penktakojai.’ Bet 
įdomiausia yra tai, kad Wal
wortho kompanija žiūri, ką 
‘Keleivis’ rašo ir katruos tik 
jis pavadina ‘penktakojais,’ 
tuos veja laukan.

“Ar gali būt dumesnė pa
saka ?”

Čia “Keleivis” nori pasakyti 
savo skaitytojams: ve, žiūrė
kite, tokia didele kompanija 
kaip Walworth as skaito “Ke
leivį” ir žino, ką jis rašo, ar 
tai ne stebuklai?

Bet aš norėčiau Michelsono 
paklausti štai ko: Kodėl Wal- 
worthas negali žinoti, ką “Ke
leivis” rašo, kuomet vyriau
sias bosas Padolskis yra lie
tuvis? šioj dirbtuvėj dirba 
apie 15 šimtų darbininkų ir 
nei vienas neperžengia dirbtu
vės vartų iki Padolskis jo ne- 
iškamantinėja. Na, o kas gi 
per vienas tas jaunuolis, ku
rį pirmiausia pašalino iš dar
bo už - organizavimą unijos? 
Tai buvo Vytautas Petrikutis. 
Jis priklauso švento Petro pa
rapijoj. Bet, kuomet unijos 
atstovas paklausė boso, už ką 
jį išmetė iš darbo, tai bosas 
sako: “Mes manėme, kad jis 
yra ‘penktakojis’.” Tai ko 
vertas toks laikraštis, kuris 
mato, suranda ir net įvardina 
darbininkus, kad tas ir tas 
yra penktakojis, gerai žinoda
mas, kad darbininkų klasėj 
negali būti penktakojų?

Mes visuomet sakome ir sa
komo, kad Martynas Diesas 
suka reakcininkų šeina-kata- 
rinką, o Michelsonas gastro
liuoja beždžionės rolę. Ar 
aišku dabar bus koresponden
tui? O kas liečia durnių, tai 
lai Michelsonas pasižiūri į 
veidrodį, ten pamatys.

Jaunutis.

Binghamton, N. Y
Atsilankęs Dirbtuvėn, Numirė 

Feliksas Vaitekūnas
Geg. 6 d. atsilankęs į’dirb

tuvę pasimatyti su draugais, 
staigiai numirė Feliksas Vai
tekūnas, viduramžis žmogus, 
viengungis. Comfort .dirbtuvė
je (Endicott-Johnson Co.) iš
dirbo jis daug metų. Prieš 
pereitas Kalėdas, atėjęs vieną 
rytą į darbą, pasijuto širdies 
priepuolį, suslobo ir tapo nu
gabentas ligonbutin. Ligonbu- 
tyje išbuvo gana ilgą laiką. 
Sveikata pasitaisė, pradėjo 
vaikštinėti ir sugrįžo namon. 
Gydytojai sakę jam, jog su 
pradžia birželio galėsiąs vėl 
pradėti dirbti. Ir štai, atėjęs 
atlankyti darbo draugų, besi
sveikindamas su jais, tapo šir
dies priepuolio ir vėl parblokš
tas—ir parblokštas .dabar jau 
amžinai. ..

Vaitekūnas buvo smagaus 
ir draugingo būdo žmogus. 
Priklausė į SLA 50 kuopą ir 
eilę metų buvo jos komitete— 
tai pirmininku, tai vicepirmi
ninku. Priklausė, rodos, ir į 
Sandaros kuopą.

Velionis paliko šiame mies
te seserį T. Varkulienę, pas 
kurią ir buvo pašarvotas. Gra
žios gėlės puošė jo šermenis, 
o vietos lietuviai skaitlingai 
atėjo paskutinį sykį pamatyti 
Feliksą. Skaitlingas būrys lie
tuvių, gegužės 9 d., palydėjo 
velionį į Glenwood kapines, 
kur tapo palaidotas prie savo 
brolio Jono ir sesers Teklės, 
kurie jau čia ilsisi nuo seniau. 
SLA 50 kp. sekr. Balčikonis 
pasakė keletą atsisveikinimo 
žodžių, primindamas, kad ne
tenkant Felikso, SLA kuopa 
netenka gero draugo.

J.

Ragina Darbininkus Ilgiau, 
Sparčiau Dirbt Karui

BALTIMORE, MD I
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Hartford, Conn.
Pas Mus Dirbtuvių Darbinin

kai Bruzda
Gegužės 13 d. Colt’s Patent 

Fire Arms Manufacturing Co., 
5,900 darbininkų, CIO unijos 
vadovaujami, išėjo streikam 
Reikalauja algų pakėlimo po 
20C'į valandą ir vienos savai
tės apmokamų vakacijų.

Ši išdirbystė gamina kari
nius pabūklus. Streikieriai lai
kosi drūčiai. Pikietas kol kas 
ramus. Policijos tvarkos da
rymui yra dikčiai. Miesto ma
joras Spdllecy sandarbininkau- 
ja tarpe darbininkų ir kompa
nijos , kad greičiau juos sutai
kius. Streiko pasekmes prane
šiu vėliau.

Kolodney & Myers Dresių 
Dirbtuvės siuvėjos jau strei
kuoja ketvirta savaitė. Kom
panija nesiskaito su jomis. Bet 
International Ladies Garment 
Unija deda didžiausias pa
stangas, kad streiką laimėjus. 
Duoda savaitinę algą po $7. 
Taipgi ir valgį. Skebų randa
si nedaugiausia. Jas į darbą 
atveža ir išveža mašinomis. 
Pikietavimas ramus. Tiktai

skebų vežiotojai labai žiauriai 
pasielgė. Gegužės 12 d., vie
nai iš pikietuotojų pervažiavo 
per koją.

žinoma, iš tokių šarlatanų 
negalima nieko gero norėti.

Nemunas.

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

VOKIEČIAI LAIMĖJĘ ORO 
MŪŠI KRETOJE

Berlin. — Oro mūšyje 
virš graikų salčs Kretos vo
kiečiai nušovė 8 anglų orlai
vius ir sunaikino 15 orlaivių 
tupėjusių ant žemės, kaip 
teigia vokiečių komanda.

Vokiečių lakūnai bombar
davo lėktuvų stovyklas 
Anglijoj ir sunkiai sužeidė 
kelis didžiuosius anglų bom- 
bininkus.

Washington. — Karinių 
darbų vice-direktorius W. 
L. Batt, kalbėdamas per ra
dio, skundėsi, kad Amerikoj 
dar toli gražu nepagamina
ma kiek reikėtų karinių pa
būklų sumušt vokiečius ir 
išgelbėt Angliją. Jis šaukė 
darbininkus dirbt smarkiau 
ir ilgesnes valandas.

^Laisvės" Piknikas
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 

naudai dienraščio “Laisves”

Sekmadienį, Gegužės 25 May, 1941
Prasidės 10-tą valandą ryto.

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

Back River Car Line

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

JONAS SIURBA, kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y. x

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

V. Paužos Orkestrą Gros Šokiams nuo 2 vai. po pietų
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 
3!/2 mailės, laikydamiesi po kairei, kol davažiuosite Eastern Ave., tada sukite po de
šinei ir pavažiavę vieną mailę rasite Parką.

AREŠTAVO 20,000 
ŽYDU FRANCI JO JE

London. — Holandijos ra
dio paskelbė, jog Vichy 
Francijos valdžia suėmė 20 
tūkstančių žydų ir gabena 
juos į koncentracijos sto
vyklas.

Lon'don, geg. 16. — Ang
lų laikraščiai, pagal valdžios 
nurodymus, jau mažai te
rašo apie Rudolfą Hessą, 
nazių vadą atskridusį su 
taikos pasiūlymais Anglijai.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7523 lias lieen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 568 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County, of Kings, to be consumed 
on the premises.

■ FANNY TRACHTENBERG
568 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12327 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
147 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH SEUTHE
147 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US ;
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti .Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergrcen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night
Managed by 

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh At • 
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c,, day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night.

D

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

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

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

Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus Ir jdės tinkamą “burner** 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavlmus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

■i1
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TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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. Išvirkščiama Serumo ir Čiopų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MĘDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

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

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

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą
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AndrulisVincas
Štai kokius

bėtojai pasižadėjo aiškinti:
Ką reiškia Rudolfo 

pabėgimas nuo Hitlerio?
Kaip Chicagos lietuviai .nu

siteikę linkui naujos Lietuvos?
Ar Amerika eis karan?

LAISVE ’
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PRAKALBOS PASAULINIAIS, AMERI
KOS IR LIETUVOS KLAUSIMAIS JVYKS 
RYTOJ VAKARĄ, PIL KLIUBO SALĖJ

Atsilankiusieji į mūsų pra
kalbas šio antradienio vakarą, 
gegužės 20-tą, girdės svečią 
kalbėtoją Vincą Andrulį, dien
raščio “Vilnies” redaktorių iš 
Chicagos, taipgi D. M. šoloms- 
ką, IJ>D Centro sekretorių, 
aiškinant svarbius klausimus 
—pasaulinius ir amerikinius, 
taipgi ii' apie Lietuvą.

čių Kliubo salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia 7:30 
v. v. įžanga nemokama. Ren
gia LLD 1 kuopa. Visi brook- 
lyniečiai ir apylinkių] lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.

klausimus kai-

Vietos Kurjozai
G ink aus pusvalandžiaburbis 

išrado ir paskelbė pasaulį pri
trenkiantį išradimą karo su
stabdymui. Aną vakarą “pats” 
Džou ir jo bliūdaplovis R. K. 
oro bangomis pasakė labai 
“patriotingą” kalbą. Kalbėjo 
jiedu “pasilsėdami,” t. y., vie
nas kitą perkirsdami, štai ta 
jų “prakalba:”

R. K.: “Jūropoj dedasi bai
sus dalykai. Džiaugkimės, 
kad mus ten nėra! Dekavoki- 
nie Dievui, kad mes gyvename 
šio šalyje. Melskimės, kad 
Dievas mus apsaugotų no ka
ro—kalbėkime puoterius. . .”

Ginkus (perkirsdamas R. 
K.): “Katrie nebmokate po
terius—mokinkiates!”

Kadangi šios “prakalbęs” 
klausiau ne vienas, tai, žino
ma, ten pat kilo mažos disku-

He58O!sij0S.

“Mes Esam Amerikonai, 
Gelbėtom Ameriką 

Šiandieną”
Kada Washingtone prezi

dentas Rooseveltas ir Wall 
Stryto lekajai iš darbininkų 
judėjimo—Ilillmanai ir jiems 
tolygūs — šaukė už siuntimą 
konvojų, tūkstančiai neWyor- 
kiečių darbo žmonių, CIO ir 
AFL narių, šaukė: “Nesiųskit 
konvojų!” “No A.E.F.” “Mes 
esame amerikonai, gelbėkime 
Amerika šiandien!”

Tie obalsiai aidėjo ir buvo 
griausmingais aplodismentais 
lydimi per su virš dvi valan
das užsitęsusiame masiniame 
mitinge-demonstracijoj Madi
son Square Parke pereito pen
ktadienio popietį.

New York© CIO Taryba 
Nubalsavo Prieš 

Konvojus

apvaikščiojama Brow-
Amerikos Komunistų

Tarybos posėdis, įvykęs per
eito ketvirtadienio vakarą, ne
dvejojančiai pareiškė savo pa
sipriešinimą prieš siuntimą A- 
merikos “konvojų ar sargybos 
.kariaujančioms šalims.”

Taryba savo rezoliucijoj pri
minė prezidentui Rooseveltui 
jo paties padarytą pareiškimą, 
kad “konvojai reikš šaudymą- 
si,

Apvaikščios Browderio 
Gimtadienį

Šiomis dienomis visoje vals
tijoje ir šalyje vyksta eilė mil
žiniškų masinių mitingų, ku
riuose 
derio,
Partijos ir minių darbo žmo
nių vado gimtadienis. Juose 
reikalaujama, kad Browderis, 
Amerikos No. 1 taikos čam- 
pionas, būtų paliuosuotas. Su
keliama aukų Browderio ir ki
tų komunistų gynimui, ir gau
nama desėtkais 
partijai.

Brooklyne toks 
tingas įvyks šį
gegužės 25-tą, didžiuliame Co
ney Island Velodrome. čia 
kalbės eilė nacionalini pasku
busių kalbėtojų, tame skaičiu
je ir ugningoji Močiutė Bloor.

Komunistai šaukia visus 
darbo žmones ir taikos mylė
tojus talkon padarymui to mi
tingo sėkmingu.

naujų narių

masinis mi- 
sekmadienį,

o šaudymas reiškia karą.”

Tarp Lietuvių

■ Pirmadien., Gegužes 19, 1941

jis manąs, jog “kartą išrink
tiems vadams nutarus veiklos 
kryptį yra kiekvieno piliečio 
pareiga padėti veiklą pravesti 
ta kryptimi.”

žinoma, ponas majoras sa-

vo prakalboje visai nepriminė 
to, kad tie “vadai” tik ir bu
vo išrinkti dėlto, kad jie pri
žadėjo išlaikyti šalį nuo karo. 
Kitaip kasgi būtų juos rinkęs.

Atlankius M. Riskevičiu
Kings County Ligoninėj

Draugas atrodo neblogai, 
bet vis dar nevaldo kairės 
rankos, nors koja jau biskelį 
goresnė. Sako, kad jau bando 
ant krėslo sodinti. Tarpais d.

nakreČia ir^jųokų, nors skaus
mo suimtas. A

Linkiu d. geriausios ištver
mės ir greito pasveikimo, taip 
pat užjaučiu jo žmonai M. 
Riskevičienei, kuri turi paneš
ti daug sunkumų ir gailestį 
matant savo draugą kankinan
tis. S. Petkienė.

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 štore turiu tam 
tikrą mašiną dėl darymo skysčių iš morkų. Jeigu kas pirksi- 
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,

Moterį] Apšvietos Kliubas, 
sakoma, pasišovęs pats dirbti 
ir prašyti talkon visas apylin
kėse esančias organizacijas, 
kad padėtų suruošti šaunų 
bankietą rudeniop, minint mo
terį! organizuoto darbo 25 me
tų sukaktį.

Majoras Ragino Imti 
Armijon Nesveikus

Pasimojime daugiau ir dau
giau vyrų subrukti kariuome
nėn ir savo kampanijoj už 
siuntimą karo laivų-lydėtojų 
amunicijos, majoras LaGuar
dia siūlė paskubint auginimą 
armijos imant kariuomenėn ir 
ne pilnai sveikus, bet dar ga
limus pagydyti vyrus. Tokį 
pasiūlymą jis davė kalbėda
mas Susiedijos Sveikatos Ko
miteto posėdyje, įvykusiame 
gegužės 12-tą, Waldorf-Asto
ria viešbutyje, New Yorke.

Majoras savo skubinimą 
stumt šalį į šaudymosi karą 
išreiškė sakydamas, kad An
glijai “reikia mūsų įrankių ir 
medžiagų” ir, kad “mes turi
me žiūrėti, kad tie įrankiai 
pasiektų ją, o ne jūrų dugną.”

Majoras savo kalboj tiesio
giniai neminėjo konvojų, bet 
iš jo kąlbos buvo aišku, kad 
jis nori, jog Amerikos jauni
mas grimstų į jūrų dugną sau
godamas tuos įrankius. Jis sa
kė :

“Aš šaukiu jus vienytis tuo 
klausimu. Aš nepaisau, kaip 
jūs vadinate tą metodą, bet 
mes turime žiūrėti, kad tos 
medžiagos ten būtų nuvežtos.”

Toliau majoras sakė, kad

Susibūrę aplink estradą vi
su laiku buvo virš pora tūks
tančių publikos, kurios dau
guma nuolat keitėsi. Anksty
biesiems apleidžiant, atvyko 
vėlybesnieji. Jei būtų, buvę 
garsiakalbiai, klausytojų mi
nia būtų buvus keleriopai di
desnė.

Garsiakalbių vartot neleido 
miesto administracija, kad ne
drumstų ramybę. Kam ? Apsi
dairiau aplink—iš vienos pu
sės parkas, iš kitos pusės mil
žiniški mūrai, komerciniai bil- 
dingai. Nejaugi bijojo, kad 
nuo šauksmo už taiką neiš- 
virstų medžiai, ar nesugriūtų 
mūrai, kaip bibliškame Jeri
che. Gyvenamų namų ties ta 
vieta nesimatė. Reiškia, bijojo, 
kad už bloko esančios BMT 
stoties keleiviai, iš darbų va
žiuojanti namo darbininkai ne
išgirstų balso už taiką ir ne
padidintų demonstrantų būrio.

Demonstracijai pirmininka
vo Dr. Annette Rubinstein, 
motiniškai atrodanti, graži 
Amerikos Taikos Mobilizaci
jos Moterų Divizijos pirminin
kė, Robert Louis Stevenson 
vidurinės mokyklos vedėja. 
Kalbėjo AFL ir CIO unijų vei
kėjai: Louis Weinstock, Ja
mes Gavin, taipgi George B. 
Murphy iš Nac. Negrų Kon
greso, Josephine Timms iš 
Amerikos Susisiekimų Sąjun
gos, David Gold way, anglų 
kalbos mokytojas, pravarytas 
iš Townsend Harris High 
School dabartinėse atakose ant 
pažangiųjų, fašizmui Ame
rikoj priešingų mokytojų, /ir 
Dr. Walter Scott Neff, Taikos 
Mobilizacijos New Yorke pir
mininkas.

Priimta protesto rezoliucijos 
prieš siuntimą Amerikos kon
vojų ir kariuomenės į karo 
sritis. Taipgi pasisakyta dar
buotis už palaikymą nuolati
nio taikos pikieto prie Balto
jo Namo, Washingtone.

Į taikos sargybą - pikietą 
(peace vigil) Washingtonan iš 
New Yorko pasiųsta būrys pi- 
kietų gegužės 17-tos rytą, spe
cialiu traukiniu.

Maspethietis Alekas Navic 
kas neseniai 
mokyklą su 
niu.

baigė aviacijos 
leitenanto laips-

pavažiuoti toliauMylintieji
į užmiestį smagiai ir naudin
gai praleis popietį busais iš
važiavę su LDS piknikieriais į 
Old Cider Mill Grove, Vaux 
Hall, N. J., šį sekmadienį, ge
gužės 25-tą. Bilietas tik $T.15. 
Bušai išeis nuo LDS raštinės, 
419 Lorimer St., 12:30 per 
pietus.

Brooklyn, N. Y.

1 t

GREEN STAR BAR & GRILL
—Ką manai ?—paklausiau 

savo šeimininko M., kuris se
niau yra buvęs dažnamaldžiu.

—Bunk !—trumpai nukirto 
i jis.—Gali Ginkus poteriauti, 
kol jam lūpos sutins, o karų 
tuomi nesustabdys!

Šeimininkė M-nė gardžiai 
nusikvatojo.

—Ko juokies?—klausiu jos. 
—•Kaip nesijuoksi, kuomet 

kalba apie poterius, 
jis pats netiki! Anais 
kai buvo sumėsinėtas 
Remeikos vargoninin- 
davatkos poteriavo ir

Ozonparkiečių Graunų, sū
nus Ernestas gegužės 3-čią 
susivedė su suomių kilmės 
mergina E. Lund. Jaunavedis 
yra ka rys-leitenantas. Ž.

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!
R.

am z.

Atvyko V. Andrulisbalan-

FRANK DOMIKAITIS
yellow gold filled 

.case. Guildite backGuildite back.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Liquor 
konfe-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

6 tat 
adresas:

MGRUEN
THE PROUDEST NAME IN TIME

GENT’S GRUEN
“STUART”

Visada yra gražus pasirinkimas pienišku valgiu 
Ir daržovių—virtų Ir žaliu.

LADIES' GRUEN 

“IONE”
15 Jewell, yellow 
Sold filled case, 

luildito back.

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer S-1158

Gaminami EuroplSko Ir Amerikoniuko stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kllbasal ir kepta paršlėna; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

Sovietų taikos politika.
Girdėsime ir aiškinimą eilės 

kitų, čia nesuminėtų klausimų.
Tos prakalbos bus gegužės 

20-tos vakarą, Liet. Am. Pilie-

BIRTHSTONERING
Cholc* oi ap* 

ne p r o p r 11U 
W birt hitonu 

for < 
month.

GENT'S QRUEN 

“SHERMAN”
__ . ‘tor 

low gold lillid 
. case. Guildito back.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Vifgitaia 7-4499

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuve

701 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham Ir 
Manhattan Avė.

CAMEO RING
Genuine cam
eo set In a 
massive gold 
mount Ing. 
Valuel

RESTAURACIJA
417 Lorimer SL—Brooklyn — “Laisves” Name

LADIES' GRUEN

‘CHARLOTTE”
15 Jewels yellow 15 Jewels, pink or 15 Jewels, pink 
gold filled case, yellow gold filled yellow gold fill

Pamatykite
Pasirinkite

pas

UPTON 3-DIAMONDS NEW CREATION
3 diamond! ne S t unn ing
ot in a lolid 5,3 ly. dnoignid
yolldw gold with 6 icintll- *
mounting. lotina d fa-

nonai,

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina pagelbėti mo

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

(116-118)

Parsamdo automibilius Ir ka
rietas veseHjom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

CHARLES’
UP-TO-DATE

B4RBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Turime Geros Degtines ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

Lietuvių Restaurantas
Moderniai ĮpuoŠta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNU ir DEGTINES
Turime ii4 kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandhvoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Ginkus 
kuriems 
metais, 
kunigo 
kas, tai
prašė dievo surasti piktadarį, 
o Ginkus—sutvėrė “suradi
mui” fondą. Nei poteriai, nei 
fondas nieko nepadėjo... Aš 
esu daugiau negu tikra, kad 
Ginkus nė “amžiną atilsį” nė
ra sukalbėjęs už ano nelaimin
go vargonininko dūšią!

—You right!—šūktelėjo šei
mininkas.—štai dar kas: Gin
kus per radijušą liepia mums 
poteriauti prieš karą, o jo 
laikraštis “Vienybė” gvoltu 
šaukia už karą. Hipokritas!

Dažnamaldis.

PATAISA
Gegužės 8-tos “Laisvėj,” 

straipsnyje “Brooklyne Orga
nizavosi Geležinis Vilkas,” pa
daryta paklaida, vieton A. B. 
Strimaičio suminėta ir paskiau 
greta jo pakartota p. Strums- 
kis, kaipo vienas iš figūravu
sių toj konferencijoj. P-nas X. 
Strumskis, Republic 
Store savininkas, toj 
rencijoj nefiguravo.

Konferencija, įvykusi
džio 20-tą, buvo sklokininkų- 
trockistų (talkoje su tautinin
kais) sušaukta tikslu suorga- 
nizuot persekiojimą visų, pa
žangiųjų lietuvių, taipgi ir biz
nierių, norinčių turėt reikalą 
su visais lietuviais, kaip tas 
pridera demokratingiem žmo
nėm. Amerikos Pilietis.

Pereitą šeštadienį lankėsi V. 
Andrulis, dienraščio “Vilnies” 
redaktorius iš Chicagos, atvy
kęs čionai organizaciniais ir 
spaudos reikalais. Jisai kalbės 
LLD 1-mos kuopos rengiamo
se prakalbose šį antradienį, 
gegužės 20-tą.

Jurgis Šniokis, 57 m.
609 Grand St., mirė geg. 16, 
bus laidojamas geg. 19, 2 v. p. 
p., Alyvų Kalneliu kapinėse. 
Pašarvotas grab. Bieliausko 
šermeninėj, 660 Grand Street. Tel. Ev. 4-8698

H O, Tai Proga!
j APDOVANOT f’ D TT f BT 
LAIKRODĖLIU: <JI lt U Al Al

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

STARTING

flT $2475

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS

There’s fl 
At A Price 

Purse

GRUEN
For Every

Robert Lipton
JEWELER




