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Šiuo metu per visas Jung
tines Valstijas yra varoma uo
li “ateivių gaudymo” kampa
nija. Federalinio Investigaci- 
jos Biuro agentai sušilę dar
buojasi suimdinėdami ateivius. 
Jie yra areštuojami be jokio 
formalinio leidimo, be varan
tį. Jie areštuojami ir kišami į 
kalėjimus ir ten laikomi.

Bet ar visi ateiviai yra pa-, 
našiai tra o j am i? Toli gra
žu ne! Puolami, persekioja
mi daugiausiai tik tie ateiviai, 
kurie yra biedni. Turtingieji 
ateiviai čia gauna šiltą priėmi
mą ir jie sau puikiai gyvena.

Naziai Iškėlė Tankus 
Į Kretą; Anglų Būklė 
Ten Labai Pavojinga

Anglų Laivynas Apleido Kretą; Naziai Laivais 
Plaukia j Kretą, Sako Italai

MAŽIAI GRŪMOJA 
ŠAUDYT AMERI
KOS KONVOJUS

Darbo Unijos Smerkia Valdžią, 
Kad Ji Vartoja Laivyno Jėgas 

Prieš Darbininkų Streikus
Unijistai Klausia: Ar Laivynas Jau Streiklaužių Mašina? 

Elektrininkai įspėja prieš Baudžiavą DarbininkamPereito sekmadienio laidoj 
“Sunday Workerio” bendra
darbis, Lawrence Emery, pa
duoda eilę pavyzdžių, kaip vi
sokios rūšies nenaudėliai, jei 

• tik jie turtingi ir “įtakingi,” 
laisvai atvyksta į mūsų kraš
tą ir čia sau prašmatniai lė
bauja.

įvairios rūšies monarchistai, 
fašistai, bankininkai ir kitoki 
įtakingi “didvyriai” randa 
mūsų krašto duris atviras ir 
čia ne tik laisvai gyvena, bet 
eina į stambius biznius ir da
rosi gražius pelnus.

Lietuviams daug nereikia 
aiškinti, nes jie puikiai mato, 
kas darosi su visokiomis Lietu
vos išmatomis. Smetonos, Tū- 
belienės, Griniai, Vileišiai, 
Prunskiai ir kitokį elementai, 
pabėgę iš Lietuvos, pirmiau
siai apsistojo pas Hitlerį Ber
lyne. Ten jie buvo šiltai pri
imti. Ten buvo vaišinti 
buvo gražiai užlaikyti, 
gyvendami, jie tarnavo Vo
kietijos imperialistams ir šau
kė: “Heil Hitler!”

Paskui jie nusitarė atvykti 
Amerikon. Rooseveltas atida
rė jiems mūsų krašto vartus, 
juos šiltai pasitiko, juos glo
boja ir naudoja savo politikai, 
kuri yra karo politika. Šian
dien 
tieji Lietuvos liaudies priešai, 
tosios lietuvių tautos išmatos 
jau patapo demokratais ir gar
bina Rooseveltą panašiai, kaip 
jie garbino Hitlerį prieš kelis 
mėnesius!

Akyregyj to, prezidentas 
Rooseveltas velka mūsų kraš
tą į karą ir sako, kad tai yra 
daroma demokratijai pasaulyj 
apsaugoti!

Ten
Ten

tasai fašistinis brudas,

Sam Brown praneša iš So
vietų Sąjungos, kad tarybinės 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
naujas gyvenimas virte verda. 
Visur nauja statyba, miestas 
gražinamas, darbininkams bu
tai remontuojami, mokslas 
sirpsta, kaip niekad pirmiau. 
Vilniaus universiteto studentų 
skaičius pasidvigubino, paly
ginti su smetoniškais laikais. 
Darbingumas fabrikuose paki
lo, nes stachanoviečių judėji
mas smarkiai prasiplėtė,—so
cialistinės lenktynės veikia. 
Vyriausybė yra pasirįžusi kuo- 
veikiausiai likviduoti beraštys- 
tę visoje Lietuvoje!

Korespondentas baigia:
“Lietuvos liaudis, kuri,

broliška kitų tarybinių respu
blikų pagalba, išsilaisvino iš 
kapitalizmo, drąsiai ir viltin
gai varo pirmyn kultūrinę re
voliuciją.

“Šiandien kiekvienas Vilniu
je lavinasi. Lietuviškoji kul
tūra stiprėja ir sirpsta.”

su

Antradienį, (t. y. šiandien) 
prezidentas Rooseveltas trans
liuos per radiją savo garsiąją 
kalbą, prie kurios jis rūpestin
gai ruošėsi. Jo kalbos turi
nys nėra žinomas, bet spėja
ma, kad jis “pasakys ką nors 
naujo” apie tai, kaip greičiau 
Jungtines Valstijas į antrąjį 
imperialistinį karą įtraukti — 
oficialiai.

Aišku, Rooseveltas—tai ne 
Tysliava arba Grigaitis, kurie-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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Metams

London, geg. 26. — Vo
kiečiai jau iškėlė tankus į 
graikų salą Kretą prieš 
anglus, kaip pripažįsta ang
lų vyriausybė. Kokiu būdu 
vokiečiai tuos tankus įgabe
no, dar esą nežinia. Mano
ma, kad mažesnių tankų jie 
nuleido parašiutais iš orlai
vių.

Anglų padėtis Kretoje pa
sidarė “labai pavojinga,” 
sako anglų komanda, “il
gai per kelias valandas iš 
viso jau bus išspręstas Kre
tos likimas.” ,

Vokiečiąi atgabena vis 
daugiau savo kariuomenės, 
nuleisdami ją parašiutais.

Anglų laivynas iki šiol už- 
kirtinėjo kelią vokiečiams 
laivais įvežt į Kretą kariuo
menę ir karo pabūklus, bet 
anglų karo laivai jau nega
lės visad sulaikyt vokiečius

Valdžia Siekia Už
draust Streikus Dar
bininkams Amerikoj

dabartines

Atlanta, Georgia. — A- 
merikos prekybos ministeris 
Jessie Jones atsišaukė į 
“darbininkus ir fabrikantus 
nebūt saumyliais, nemėgint 
pasinaudot iš 
rimtos (karinės) padėties, 
nestabdyt jokių darbų, o 
valdžiai, kapitalui ir darbi
ninkams veikt išvien visame 
Fame, nejieškot perdidelių 
pelnų ir nesistengt išgaut 
neteisingus algų pakėlimus 
už darbą.” — Visa jo kalba 
reiškia, kad darbininkai tu
rį pasiaukot neva šalies gy
nimui, kuomet fabrikantai 
iš to didina sau pelnus 30 
iki 200 procentų.

Winchester, Virginia. — 
Demokratas senat. Byrd at
sišaukė į prez. Rooseveltą 
“griežtai veikt, kad užkirst 
kelią bet kokiem streikam.” 
Tas rooseveltinis senatorius 
pasmerkė streikus karinėse 
pramonėse, sakydamas, būk 
juos “sukurstą saumyliški 
gaivalai, maištininkaudami 
prieš Amerikos valdžią.”

PRIEŠ KARINIS SUVAŽIAVI
MAS PENKTADIENI

Washington. — Šį penk
tadienį čia įvyks prieš-kari- 
nis suvažiavimas Amerikoj 
Jaunimo Komiteto prieš ka
rą ir kelių kitų organizaci
jų; reikalaus, kad Roosevel
tas sustabdytų savo žings
nius velkančius Ameriką į 
karą.

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad jų orlaiviai nuskandinę 
kelis prekinius anglų laivus 
pačiose Anglijos prieplauko- 
se.

nuo kėlimo laivais naziu ka
riuomenės į Kretą, — kaip 
įspėja anglų karininkai.

ANGLAI STENGĖSI IŠ
KRAUSTYT SAVO KA

RIUOMENĘ Iš KRETOS

Roma. — Kariniai italų 
laivai ir vokiečių ir italų or
laiviai jau praeitą, šeštadie
nį nuvijo anglų karo laivy
ną nuo graikų salos Kretos, 
— sako italų karininkai, — 
ir dabar vokiečiai j Kretą 
jau daugmeniškai gabena 
savo kariuomenę laivais, ku
riuos lydi kariniai italų lai
vai. Anglų karo laivai sten
gėsi išplukdyt kaip galint 
daugiau savo kariuomenės 
iš Kretos; dabar jie jau pa
bėgo iš Kretos vandenų į 
saugias stovyklas kitur, 
kaip teigia italai.

Angly laivynas Jau 
Pabėgęs nuo Kretos,

Berlin, geg. 26. — Valdiš
ka vokiečių žinių agentūra 
tvirtina, kad Anglijos karo 
laivynas “tikrai pabėgo iš 
Kretos vandenų,” neatsilai
kė prieš vokiečių orlaivius 
ir italų karinius laivus.

SENATORIAI PRADĖJO 
TYRINĖT STREIKUS

Washington. — Senatorių 
komisija pašaukė tardyman 
vedėjus Darbo Federacijos 
in CIO mašinistų-laivastačių 
streikų San Francisco apy
gardoj. Tyrinės ir kitus 
streikus vadinamuose “apsi
gynimo” darbuose.

ITALIJOS KOMUNISTŲ PARTIJA ŠAUKIA 
TAIKYTIS SU ANGLIJA; PALIUOSUOT
ITALUS IŠ VOKIEČIŲ BAUDŽIAVOS

Stockholm, Švedija. — 
Švedų Komunistų Partijos 
oficialis laikraštis perspaus
dino Italijos Komunistų 
Partijos atsišaukimą prieš 
karo tęsimą. Atsišaukimas, 
be kitko, sako:I 7

“Mussolinis ir jo genero
lai pasišaukė svetimą vals
tybę jiem pagelbėti. Italijos

1 žmonės tapo išduoti ir pa
versti vokiečių baudžiaunin
kais. Vokiečių kariuomenė 
jau užėmė Siciliją (didžiau
sią Italijos salą); Vokietijos 
kariai ir šnipai veikia viso
je šalyje ir elgiasi su italais 
taip, kaip aukštesni su že
mesniais. Jie ima mūsų 
maistą ir siunčia į Vokieti
ją. Daugiau kaip 300 tūks
tančių italų darbininkų per
siųsta į Vokietiją, o kurie|ir nei vienas šūvis iš italų

Berlin. — Aukščiausias 
vokiečių karo laivyno admi
rolas Erich Raeder, besikal
bėdamas su japonų žinių 
agentūros Domei korespon
dentu, užreiškė: Jeigu Ame
rika kariniais savo laivais 
lydės - konvojuos prekinius 
laivus su reikmenimis į 
Angliją, tai jau bus “atvi
ras karo veiksmas” iš Ame
rikos pusės, ir vokiečiai juos 
“šaudys, jei pasirodys rei
kalinga.”

Kad Jungtinių Valstijų 
kariniai laivai dabar Atlan
to Vandenyne veikią kaip 
sargybiniai anglų laivam, 
ir šnipinėja prieš vokiečius, 
tai irgi jau karo veiksmas iš 
Amerikos pusės, sakė admi
rolas Raeder, ir per tą šni
pinėjimą, girdi, jau žuvę ke
li vokiečių laivai.

BĖGĄS IRAQO VALDŽIOS 
GALVA GAILANI

Ankara. — Pranešama, 
kad Iraqo valdžios naujasis 
galva Ali Al Gailani rengia
si pabėgt. Anglai imą viršų. 
Į Iraqą sugrįžęs senasis val
dovas Abdul Illah, Anglijos 
šalininkas. Prieš jį demons
travo 10,000 arabų Basroj.

TROKAI PROTESTU ROOSE- 
VELTUI PRIEŠ KARA

Washington. — Trokai 
laiškų, daugiausia su 'pro
testais prieš konvojus ir ki
tus karinius prez. Roosevel
to žingsnius, kasdien yra 
suverčiama į prezidento raš
tinę Baltajame Rūme, kaip 
rašo korespondentas “New 
Yorko Posto”.

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad Italijos kariniai lai
vai nuskandino keturis ang
lų šarvuotlaivius ties sala 
Kreta.

liekasi namie, tai priversti •»
dirbt po 10 valandų per die
ną be poilsio.”

Italijos Komunistų Parti
jos pareiškimas, toliau,, 
smerkia vokiečių atliktus 
“plėšimus” Balkanų kraš
tuose, ir sako, jog vokiečių 
pasisekimai ten netarnaus 
greitesniam karo užbaigi- 
nui, “bet priešingai.”

“Jungtinės Valstijos su 
neišsemiamais savo medžia
giniais šaltiniais padeda 
Anglijai,” tęsia italų komu
nistų pareiškimas: “Karo 
tęsimas reiškia naujas ne
laimes Italijai. Italijos karo 
ir prekybos laivynai naiki
nami ir toliau. Jau buvo iš 
jūros bombarduota Genoa,

New York. — Jungtinė 
Statybos Darbininkų Unija, 
CIO, pasiuntė protesto tele
gramą Amerikos karo laivy
no ministeriui Fr. Knox’ui, 
kad laivyno sunkvežimiai su 
marininkais du kartu perva
žiavo per streiko pikietinin
kų eiles prie Biltwell Plieno 
produktų fabriko Brook
lyne ir vežė iš jo užbaigtus 
metalinius durų rėmus.

Unijos protestas reikalau
ja, kad laivyno ministeris 
ištirtų šį streiklaužiavimą; 
sako:

“Darbininkai streikuoja 
už pamatiniai būtinus daly
kus, reikalaudami pakelt 
uždarbį ir pripažint uniją, 
šis samdytojas laužo šalies 
įstatymą: atsisako derėtis

Vokiečiai Nuskandi
nę 24 Karinius Angly 

Laivus Ties Kreta
, Berlin, geg. 26. — Vokie

čių komanda praneša:
Vokiečių orlaiviai iki šiol 

nuskandino 7 Anglijos šar
vuotlaivius, 8 karinius lai
vus naikintuvus, 8 torped- 
laivius ir vieną submariną, 
ties Graikijos sala Kreta.

New York, geg. 26. — 
New Yorko “Times” rašo: 
Remiantis oficialiais vokie
čių pranešimais, tai Vokie
tijos orlaiviai padarė dau
giau nuostolių Anglijos lai
vynui ties sala Kreta, negu 
kad vokiečių karo laivas 
“Bismarck” padarė, nuskan
dindamas didžiausią anglų 
karo laivą “Hood,” 41,000 
tonų įtalpos.

pusės neiššautas jai apginti.t 
Gręsia sunaikinimas visiem 
miestam, liudininkam šimt
mečių kultūros — juose nė
ra nei vienos slėptuvės nuo 
priešo oro bombų.,

“Niekas neprovokavo mus 
karam Niekas negrūmojo 
mums. Mes nenorime grįžt į 
laikus Frano Juozo, kuomet 
vokiečiai buvo viešpačiai 
mūsų šalies, kada italai bu
vo laikomi žemesnės rūšies 
žmonėmis, neturinčiais ga
bumo patys valdytis. Mes 
nenorime būt tarnais* sveti
mos imperialistinės valsty
bės kalėjimo viršininkų 
prieš kitas tautas.

“Anglijos žmonės niekada 
negrūmojo laisvei Italijos 
žmonių. Kaip tik priešingai,

GALINGO ELEKTRININ- 
KU LOKALO PROTES

TAS ROOSEVELTUI
Cleveland, Ohio. — Galin

gas čionaitinis skyrius 735-

su darbininkų unija. Visur vastačius. Jie pasiuntė pa- 
mieste mūsų pikietininkų Ii- smerkimo telegramą prez. 
nijos atsilaiko, tik su viena Rooseveltui, pareikšdami: 
išimčia, kur Jungtinių Vals
tijų marininkai laužo ’mūsų 
eiles... Argi jau laivynas 
virto streikų laužymo maši
na?” pikietininkų linijas darbi

ninkų ginče su samdytojais 
San Francisco, tai yra aiš
kus nurodymas, jog tamstos 
valdžia pasimoja įvest prie- 
vartišką baudžiavą Ameri
kos darbininkam. 735-to

tas Jungtinės Elektrininkų, i skyriaus nariai reguliaria- 
Radio ir Mašinų Darbinin- j me savo susirinkime protes- 
kų Unijos, CIO, vienbalsiai tuoja visu galimu stiprumu 
pasmerkė valdžią už tai, prieš tokį elgimąsi ir šaukia 
kad jinai naudoja karo lai- tamstą tuojau sustabdyt ka- 
vyno trokus ir jūreivius i rinių jėgų vartojimą prieš 
prieš streikuojančius San j streikuojančius darbinin- 
Francisco mašinistus - lai- kus.”

••

PERŠA ANGLIJAI 
AMERIKOS KA

RO LAIVUS
Washington. — Senato

rius Norris, “nepriklauso- 
mietis,” pareiškė, kad Jung-< 
tinės. Valstijos “turi tuojaus 
perleist Anglijai bei Kana
dai stambų skaičių karinių 
Amerikos laivų”; sako, tegu 
anglai šiais amerikiniais 
karo laivais lydisi prekinius 
laivus su kroviniais iš Ame
rikos.

Senatorius Norris nusi
gandęs, kad vokiečiai nu
skandino galingiausią Ang
lijos karo laivą “Hood;“ nu
sigandę esą ir Roosevelto 
valdžios nariai.

Cairo. — Anglai praneša, 
kad vokiečiai parašiutais 
nuleido dar tūkstančius sa
vo kareivių į graikų salą’ 
'Kretą. *

jie praeityje padėjo mums 
atgriebt Italijos nepriklau
somybę ir parodė didžio 
pritarimo mūsų Garibaldi’ui 
ir MazziniTū.”

Italų Komunistų Partijos 
pareiškimas galop, primena 
visus tuščius prižadus, ku
riuos fašistų valdžia davė 
Italijos žmonėms, bet neiš
pildė. Pareiškimas kaltina 
italų fašistų valdžią, kad ji
nai plėšia šalies turtų šalti
nius.

Italy komunistai reikalau
ja, kad “Mussolinis sudras
kytų karinę savo sutartį su 
vokiečių imperializmu,” kad 
tuojau pradėtų taikos dery
bas su Anglija ir kad iš
siųstų laukan vokiečių ka
riuomenę iš Italijos.

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

“Kad Jungtinių Valstijų 
valdžia vartoja ginkluotas 
jėgas, lydėdama skebus per

Maistas Pabrangi
namas 25 Proc., o 

" Kitąmet Dar Tiek
New York. — Kad gele

žinkelių darbininkai reikar 
lauja pridėt 30 procentų al
gos, tatai k a p i t a 1 ištini s 
“World-Telegram” vadina 
“juokingu” reikalavimu.

Bet dabar įvykęs Ameri
kos Groserių Fabrikantų 
Susivienijimo suvažiavimas 
Skytope, Pen nsylvanijoj, 
apskaičiavo, jog vien šiais 
metais maisto dalykai viso 
pabrangs 25- procentais ly
ginti su 1940 metais. Pana
šiai skaičiuoja ir tūlos val
diškos įstaigos. Tuo tarpu 
geležinkelių pelnai žymiai 
pakilo, daugelyje atsitikimų 
aukščiau kaip 30 procentų, 
nekalbant apie dar dides
nius pelnų pakilimus įvai
riose pramonėse.

Kiti žinovai lemia, jog 
1942 m. amerikiečiai turės 
mokėt jau 50 procentų 
brangiau už valgių produk
tus negu pernai.

Pats “World - Telegram” 
pripažįsta, jog gyvenimo 
reikmenys jau šiemet pa
brango 10 procentų.

Kava pabranginta 65 pro
centais, ir tai su Roosevelto 
valdžios pritarimu, kaip tei
gia Art Shields, darbininkiš
kos spaudos rašytojas.

JAPONAI UŽGROBĖ AMERI
KOS SIUNTINIUS

■v

'.'h

i 
t

Hanoi, Indo-China. — Ja
ponai' Indo-Chinoj, francū- 
zų kolonijoj, užgrobė 10 mi- 
lionų dolerių vertės reikme
nų, kurie buvo iš Amerikos 
atsiųsti pergabent Chinijai. 
Japonai išlaužė duris sandė
lių, kur šie reikmenys buvo 
laikomi.

Amerika jau užprotestavo 
Japonijai.

ORAS: Būsią giedra.
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Michigano Organizuoti Darbiniu-. 
kai Prieš Konvojus

“Konvojai reiškia karą ir todėl aš ne
noriu imti dalyvumą tame,” pareiškė 
George F. Addes, Suvienytosios Automo
bilių Darbininkų Unijos sekretorins-iždi- 
ninkas, Michigano Valstijos CIO unijų 
atstovų suvažiavime, įvykusiame Jack- 
son, Mich., pereitą savaitę.

Tokioje dvasioje įvyko paminėtasis 
CIO unijų suvažiavimas. Tokioje dvasio
je 448 delegatai priėmė rezoliuciją, smer
kiančią Roosevelto politiką, kuri traukia 
Ameriką į imperialistinį karą.

Šis Michigano CIO unijų suvažiavimas, 
dar ir dar kartą parodo, kad Amerikos 
darbininkai nenori karo, kad jie nenori, 
idant mūsų krašto jaunimas būtų siun
čiamas kur nors žūti už imperialistų inte
resus. Jie nori gerinti gyvenimą Ameri
koje, kovoti už didesnes algas, už geres
nes darbo sąlygas, už išlaikymą demokra
tijos mūsų krašte.

Nėra reikalo nei sakyti, kad šis Michi
gano CIO unijų atstovų suvažiavimas bu
vo pakilusiame ūpe, nes tuo pačiu sykiu 
virš 80,000 Fordo darbininkų pasisakė už 
įstojimą į CIO, į Suvienytąją Automobi
lių Darbininkų Uniją.

George F. Addes kitą svarbų dalyką 
suvažiavimo dalyviams priminė:

“Organizacinio veikimo ekonominiame 
fronte neužtenka. Mūsų laimėjimai ne
gali būti apsaugoti tik tokiu veikimu. 
Mes tą turime paremti stipria politine 
akcija, kovodami už įstatymus, apsaugo- 
jančius darbininkus ir visą liaudį, kovo
dami už geresnius gyvenimui namus, už 
sveikatingumą, geresnę socialinę apsau
gą ir kovodami už nugalėjimą visokių 
prieš-darbininkiškų sumanymų, kurie 
šiuo metu yra nešami į valstijų seime
lius ir šalies kongresą.”

Šis Michigano CIO unijų atstovų suva
žiavimas gali būti pavyzdžiu kitų valsti
jų organizuotiems darbininkams.

Prieš konvojus, prieš karą kyla ir kyla 
vis galingesni liaudies balsai.

Ir jie kils!

Airiij Tauta Vienijasi
Anglijos imperialistų politika buvo ir 

yra: paskirstyk ir valdyk. Skirstė ji tau
tas, skirstė kraštus, kad lengviau būtų 
jie valdyti, spausti, išnaudoti.

Vienu tokių kraštų yra Airija. Nors 
anglų imperialistai po pereito karo sutei
kė Airijai neva nepriklausomybę, tačiau 
ją padalino: šešis apskričius atskyrė ir 
juos pasiliko savo tiesioginėje kontrolė
je. Tieji apskričiai sudaro Ulsterio sritį, 
kur, sakoma, gyveną dauguma protesto- 
nų tikybos žmonių, nenorinčių susidėti su 
katalikiška Airija. Kita Airijos dalis 
palikta “laisvai valdytis.”

Bet štai užeina antrasis imperialistinis 
karas. Anglijos viešpačiai ir vėl nori Ai
riją panaudoti šitam karui. Bet Airijos 
liaudis tam griežtai priešinga, prieš bent 
kokius Londono ponų pasimojimus pri
versti juos kariauti kovoja. Kol kas 
Anglijos ponai bijos jėga užimti visą Ai
riją ir priversti ją kariauti už Anglijos 
imperialistų interesus. Jie supranta, kad 
Jungtinėse Valstijose yra daug airių tau
tybės žmonių. Jie eitų tuomet išvien su 
Airija; jie padarytų Anglijai daug ne-

London, geg. 26. — Grai
kų karalius Jurgis II su ar
timiausiais jam ministeriais 
pabėgo iš salos Kretos į 
Egiptą; vos paspruko nuo

Hess, Hess, HessLaiškas Laisves Redakcijai

sve-

Klausimai ir Atsakymai

Draugiškai,
Pavyzdžiui,

Bismarkio jėgos

— tai tas pats Bis- tas’ Kaunas-

šalies

Ankara, Turkija, geg. 22. 
—Nėra jokio patvirtinimo, 
kad pulkas Francijo^ armi-

reakcijonierių 
momentaliai 

liaudžiai, my- 
ko minėtas

už juos mokestį pa- 
jeigu per J. V. paštą 
Europon siųsti negali-

“NIEKO NAUJO”

lėktuvinėmis kanuolėmis 
nušovė žemyn 14 vokiečių 
orlaivių, kurie gabeno nazių 
karius į Graikiją.

viršutiniuose geležinkeliuose, neseniai

Atsakymas:
Dienraščio “Tarybų Lietu

va” adresas yra: Duonelaičio 
g. 24, Kaunas.

Dienraščio “Tiesa” adresas: 
Daukanto gatvė 12, 111 aukš-

Berlin. — Vokiečiai spė
ja, kad anglų kariuomenė liaudį. Taip buvo ir perei- 
stengsis pabėgt nuo vokie- tame Ispanijos civiliam ka
čių ir iš Graikijos salos Kre- re, — fašistai ir “demokra
tes. |tijos” gelbėjo frankistams.
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Mobi- 
priešį dešinioji ranka, 
į šalį
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smagumų Jungtinėse Valstijose. Todėl 
kol kas Airija ir išliko neįtraukta į karą, 
nors ji labai daug dėl karo siautimo ken
čia.

Anglijos viešpačiai, tuo būdu, manė: 
na, tegu “nepriklausomoji Airija” pasilie
ka nuošaliai, bet mes paskelbsime versti
ną kariuomenėn ėmimą jaunų vyrų Uls- 
terio srityj. Bet ir Ulsterio sritis, pasiro
do, nenori Anglijos imperialistų klausyti. 
Jie griežtai priešinasi verstinam kariuo
menėn ėmimui. Jie šiuo metu vienijasi 
(nepaisant tikybinių skirtumų) su ištisa 
airių tauta prieš Anglijos plėšikus, pasi- 
mojusius juos įtraukti į karo liepsną.

Kitais žodžiais, airių tauta vienijasi. 
Vienijasi prieš bendrą priešą bendram 
tikslui: kovai prieš karą. Galimas daik
tas, kad šis bendras airių tautos žygis 
pagelbės jiems ateityje išlyginti visus ne
susipratimus ir suvienyti juos prieš Ang
lijos imperialistus. Galimas daiktas, kad 
šis airių tautos žygis užtikrins airių tau
tai vienybę ir nepriklausomybę visai Ai
rijai pilnoje to žodžio prasmėje.

Persivertė Ragožiumi
Per tūlą laiką savaitraštis “Saturday 

Evening Post” vaidino neva prieškarinę 
rolę — izoliacinę rolę. Bet štai vienu ypu 
tasai laikraštis ima ir pasikeičia. Jau jis 
sėdi Roosevelto kariniame vežime. Jau 
jis už karą, “už demokratijos išgelbėjimą 
pasaulyje.”

Panašiai yra ir bus su daugeliu t. v. 
izoliacininkų, kurie šiandien kalba neva 
prieš karą, bet tikrumoje — už karą. Pa
našiai bus su daugeliu tų “didvyrių,” ku
rie šiandien yra t. v. America First Ko
mitete. Panašiai, sakome, bus todėl, kad 
jie nėra taikos šalininkai, kad jie yra ka
ro šalininkai, kad jie priklauso tai pačiai 
imperialistų grupei, kuri šiuo metu stovi 
už įtraukimą mūsų krašto į karą!

Tik liaudis, tik organizuotas darbinin
kų judėjimas, gali būti nuoseklus kovo
tojas už taiką, — tikrasis kovotojas už 
taiką.

Ar Jiems Pavyks Pavogti 
ALK Pinigus?

“Vilnyje” L. J—as rašo:
“Pernai Grigaitis ir keli kiti smetoni- 

ninkai buvo nuvykę į Washingtoną ir 
matėsi su pačiu Rooseveltu. Sako, Gri
gaitis Rooseveltui įteikęs lietuvišką pyp-. 
kę su ginteriniu cibuku.

“Iki tam ‘tfipui’ dar buvo kalbama, 
kad panelė Mikužiūtė atsiskaitys su bu
vusiuoju Amerikos Lietuvių Kongreso iž
du. Bet, sako, dabar tokia mada, jei tik 
prigauni kiek pinigų, — ‘užšaldyti.’

“Taip atsitiko ir su ALK iždu.
“Vėliausiu laiku eina gandai, kad bū

tinai reikalinga sukelti ar ne $800 parsi- 
gabenimui iš Paryžiaus tūlo fašisto, kurį 
ten Smetona buvo pasiuntęs mokintis. 
Kaip ‘tautos vadas’ nebeprieina prie Lie
tuvos iždo, nebemoka stipendijos, fašisti
nis peniukšlis atsišaukęs į Grigaitį, o šis, 
taip labai geros širdies ant svetimo gero, 
pasiūlęs ALK iždą.

“Mano informantas sako, kad ir panelė 
Mikužiūtė sutikusi išpildyti tą ‘humaniš
ką’ žestą, tik ji viena negalinti pinigų iš 
bankus šimti. O buvusis ALK pirminin
kas R. Šniukas atsisakęs pasirašyti ant 
čekio.

“Reiškia: ALK iždas tebėra ‘užšaldy
tas’.”

“Laisvėje” pakartotinai buvo klausta: 
kaip yra su buvusio Amerikos Lietuvių 
Kongreso iždu? Niekas iki šiol neatsa
kė. Dabar L. J—as šiek tiek duoda infor
macijų apie tai.

Turime atsiminti, kad tie ALK pini
gai yra sudėti pažangiosios lietuvių vi
suomenės, o ne menševikų. Bet, nelaimei, 
menševikų žmogus (p. Mikužiūtė) buvo 
iždininkė, pas ją tie pinigai. Menševikai 
darys viską, kad juos pasigrobus ir su
naudojus smetonininkams šelpti, karo 
propagandai, kovai prieš tarybinę Lie-

Bet tai nieku būdu neleistina. Tie ALK 
Veik. Komiteto nariai, kurie nepritaria 
menševikų smetoniškai politikai^ turėtų 
sykį ant visados pareikalauti iždo. Jis ga
lima sunaudoti naudingiems tikslams. Jis 
neturi būti atiduotas menševikams — 
smetonininkams.

vokiečių oro bombų ir nuo 
besivejančių nazių parašiu- 
tistų.

Dabar Jurgis II su savo 
valdžia persikels į Angliją.

Washington.' — . Senato
rius Mead reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos tųojaus 
užimtų visas Francijos sa
las netoli Amerikos.

Gerbiamieji:—
Gerai, kad “Laisvė” 112 

numeryj parašėt editorialą 
kas link Ch. Lindbergho, 
kas jis per kovotojas už tai
ką, kadangi kapitalistinėje 
spaudoje gana daug yra ra
šoma, tai jį smerkiant, tai 
kaip kas giria, todėl nega
lima nutylėti ir “Laisvės” 
dienraštyje. Aš manau, kad 
beveik visi “Laisvės” skaity
tojai supranta tatai, kad 
Lindberghas nėra tikrosios 
taikos šalininkas bei už ją 
kovotojas. Tačiaus jo išsto
jimas prieš bemierį Roose
velto valdžios tempimą ša
lies į europinį karą yra ne
blogas dalykas; jis plačiai 
žinomas žmogus netik šioje 
šalyje, bet ir pasaulyje, to
dėl jo balsas ypač prieš 
tempimą S. V. į europinį ka
rą, duoda didelės reikšmės 
palšose žmonių miniose. Ar 
ne jo rezignacija iš orlaivy- 
no korpuso ir šalies prezi
dentą susirgdino? Ar bent 
prisidėjo sirgdinti besaikį 
gelbėjimą Anglijai? Juk tik
rojo kovotojo už visuotiną 
taiką, sakysim balsas Fos- 
terio ar Browderio, tokios 
reikšmės nepadarys, nors 
jis šimteriopai šventesnis, 
tik reakcijos replėms atvi
resnis, todėl esamoje padė
tyje dviejų 
susikirtimas 
pasitarnauja 
liūčiai taiką,
editorialas neatskiria.

Draugiškai,
“Laisvės skaitytojas,

tui, kuriame yra žymiausių 
taikos priešų ir priešų So
vietų Sąjungos. Ten slepiasi 
visoki reakcijos ramsčiai. 
Jeigu Lindberghui rūpėtų 
taika, tai jis eitų ne su “Am
erica First” komitetu, bet 
su Amerikine Taikos 
lizacija; jis kovotų 
reakciją; jis trenktų 
ir Hitlerio medalį.

“Laisvei” svarbu,

Per keliatą dienų tas var
das mirgėjo komercinėj 
spaudoj, skardėjo radijų ko
mentavimuose, girdėjosi 
žmonių kalbose.

Kas do per “fruktas” tas 
Hess ?

Hess—kruvinojo Hitlerio

Hesso atskridimas pas sa
vo bičiulius Anglijon nėra 
kokis ten misteriškas ar 
pripuolamas dalykas. Tai 
dviejų šalių valdančiųjų 
grupių konsultacija prieš 
numatomą joms pavojų iš 
liaudies puses.

kad 
mūsų kiekvienas skaitytojas 
suprastų sykį ant visados, 
jog už taiką tegali pasek
mingai ir ryškiai kovoti tik 
Amerikos liaudis, tik Ame
rikos darbo žmonės. Tik jie, 
eidami išvien, veikdami en
ergiškai ir uoliai gali sulai
kyti Amerikos imperialistus 
nuo įtraukimo mūsų krašto 
į pasaulinį imperialistinį ka
rą oficialiai.

Todėl visokios iliuzijos 
apie kokius tai “taikos me
sijus”, kaip Lindberghas, 
turi būti išsklaidytos.

Hess — vienas nazizmo 
fundatorių Vokietijoje.

Hess—didžiausias anti-se- 
mitas pasaulyje.

Hess—bjauriausias darbi
ninkų judėjimo priešas.

Hess—pikčiausias Sovietų 
Sąjungos neprietelius.

Ir... Hess—“garbės 
čias” Anglijos lordų!

Džiūgauja Anglijos ir 
Amerikos kapitalistų didla- 
piai Hess’o atskridimu, jo 
“geromis” intencijomis, jo 
drąsa, jo noru “išgelbėti 
žmoniją,’L ir... jo griežtu 
nusistatymu prieš socializ
mo šalį Sovietų Sąjungą. O 
tas tai ir svarbiausia!...

Jei orlaivis būt nesuge- 
dęs, tai Hess būt pataikęs 
pas kunigaikštį Hamiltoną 
ant pat vakarienės. Bet jam 
prisiėjo išdribti iš orlaivio 
su parašiutu. Nusileido jis 
kiek toliau nuo savo drau
go palocių. Dėl tokio “pa
taikymo” buržuazinė spau
da labai kredituoja Herr 
Hess’ą. Esą, pataikė savo 
draugo plotan. Gi tas plo
tas, kaip skelbiama, esąs 
“tik” 157,386 akrų. Taigi, 
sunku į tokį plotą ir nepa
taikyti ...

Užginčija “Laisvy Francūzy” 
įsiveržimą Syrijon

Vadinami “laisvieji fran- 
cūzai” paskelbė per radio iš 
Ekvatorinės Afrikos, kad 
jų kariuomenė įsiveržė į 
Syriją, Franci jos koloniją. 
Pasakojo, kad vienas Fran
ci jos generolo Dentzo pul
kas Syrijoj taipgi perėjęs į 
pusę “laisvųjų francūzų”, 
kariaujančių išvien su ang
lais.

(Vichy Francijos valdžia 
tatai užginčija).

Ko Hess Anglijon atskri
do, kokie jo tikslai—nepa
sakoma, bandoma laikyti 
slaptybėj.

Kodėl slepiama?
Aišku, kad kas nors jo 

atskridime blogo: bjauraus, 
dvokiančio... Kitaip, juk 
nereiktų kavoti!

“Žmonijos gelbėtojas” 
Hess dabar turėtų atidaryti 
aviacijos ir parašiutavimo 
mokyklas visose kapitalisti
nėse šalyse. Viešpataujan-' 
čios klasės rateliuose jis tu
rėtų gero pasisekimo. Dau
gelis jau galvoja, kur ir 
kaip reikės nutūpti...

Dagys-Diglis.

Red. Pastaba.—Mes para
šėme paminėtąjį editorialą 
tikslu, kad parodžius mūsų 
skaitytojams tikrąją daly
kų padėtį. “Laisvė” puikiai 
žino, kad įvairūs demago
gai ir liaudies priešai, veid
mainingai kalbėdami bei ra
šydami, suklaidina ne vieną 
skaitytoją. Lindberghas yra 
vienas tokių. Lindberghas 
juo labiau yra pavojinges
nis tuo atžvilgiu, kadangi 
jis yra plačiau žinomas, ką 
pripažįsta ir skaitytojas D. 
J. Lindberghas priklauso 
tai pačiai imperialistų kli
kai, kuri šiuo metu Angli
jai gelbsti, tik jis turi skir
tingą nuomonę apie tai, 
kaip pasekmingiau pasitar
nauti Amerikos Imperijai. 
Jo ir visų su juo einančiųjų 
imperialistų manymu, Ame
rikos imperialistai laimėtų 
daugiau, jei jie neremtų An
glijos, bet priverstų ją susi
tarti su Vokietijos imperia
listais ir paskui visi bendrai 
pultų Sovietų Sąjungą.

Taigi Lindberghas nėra 
jokis taikos šalininkas. Jei
gu jis šian ar ten taria žo
dį už taiką, tai tik dema
gogijos tikslais, kad sulai
kyti darbininkus nuo stoji
mo kovon už tikrąją taiką. 
Todėl Lindbergho kalbos 
Amerikos imperialistams 
nepavojingos.

Tik pagalvokit: Kai Lin
dberghas kalba, tai patys 
stambiausieji laikraščiai, ka
ro šalininkai jas garsina. 
Bet kai Niujorke andai įvy
ko Amerikinės Taikos Mo
bilizacijos sušauktas suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
ne tik darbininkų, bet ir in
telektualų,—žymių intelek
tualų,—tai toji pati spauda 
bandė visaip boikotuoti, už
tylėti tą darbo žmonių, ko
vojančių už taiką žygį. Tas 
daugiau negu kas kitas pa
rodo, kas yra tikrieji kovo
tojai už taiką ir ką mes tu
rime remti.

Lindberghas priklauso 
“America First” Komite-

Juodas fašistinis Hess at
skrido pas Anglijos juodąją 
reakciją. Atskrido savas 
pas savą pasitarti, kas rei
kia daryt, kad ant liaudies 
uždėti varžtai netrūktų, kad 
nepasiliuosuotų vienos ir ki
tos šalies liaudis ir nepa
siųstų peklon visus Vokieti
jos ir Anglijos Hessus. Už 

jos Syrijoj perbėgęs į “lais-jlai misija ip laiko- 
vųjų francūzų” pusę arba į ma didžiausioj slaptybėj! 
kad “laisvieji” būtų įsibrio 
vę į Syriją. I

Praeities istorijoje buvo 
ne vienas atsitikimas, kai 
buržuazinės valdžios pada
vė pagalbos ranką viena ki
tai nuslopinimui liaudies su

laikė
Washington. — Amerikos i 

valstybės ministeris Cordell kilimo. 
Hull pareiškė, jog paskuti- Prūsijos - Francijos karo 
niu laiku “niekas nepersi- 1871 m. 
mainė santūriuose tarp Am- jau veik galutinai buvo pri- 
erikos ir Martinique salos.” trenkusios buržuazinę Fran-trenkusios buržuazinę Fran

ci ją, bet kai darbininkai su- 
London, geg. 23. — Anglų kilo, įsikūrė Paryžiaus Ko- 

karo laivynas atmuša vokie- niuna, • 
!čių kareivinius laivus nuo markis gelbėjo 
salos Kretos.

buržuazijai 
nugalėt komunarus. Laike 
Rusijos pilietinio karo, juo- 

London. — Anglai prieš- dos caristinės jėgos buvo re
miamos “demokratinių” in- 
terventų—Anglijos, Jungt. 
Amerikos Valstijų ir k. Gi 
Rusijos buržuazinės jėgos 
ranka rankon ėjo su inter- 
ventais prieš savo

Draugai:
štai dalykas, kuris man yra 

įdomiu.
Parašykite (nors jau buvo 

rašyta “Laisvėje”, bet nepadė
ta nuošalyje), koki laikraščių, 
leidžiamų Lietuvoje, yra ad
resai ?

Kaip 
siųst), 
pinigus 
ma ?

Kadangi tėvelis turi dau
giau laiko dabar skaityti, ne
dirba, norėtų daugiau tiesiogi
nių žinių iš Lietuvos gauti.

Be to, gal jūs turite prenu
meratų ir daugiau ypatoms iš 
Brooklyn, ar kitų miestų, tai 
pridėkite ir mūsų prenumera
tą. Kiek jums kainuos, aš pa
siųsiu. Daug domesio kreipia
me į “Darbo Lietuvą” laikraš
ti.

Visais reikalais su Lietuvos 
laikraščiais susirašinėkite tie
siai patys. Apgailestaujame, 
kad “Laisvė” negali patarnau
ti. Rašykite jiems ir klauskite, 
kaip galėtumėte kurį nors jų 
laikraštį gauti.

t

Sako, kad Anglų Orlaiviai 
“Katalija” Priešus

London. — Anglai skel
bia, kad jų orlaiviai “kata
lija” vokiečius, italus ir jų 
karinius įrengimus Libijoj 
ir Egipte.

• Medr.nis vagonas, naudojamas Čikagos 
smarkiai susikūlęs nelaimėje. Nepaisant Čikagos visuomenės reikalavimų, kad 
visi vagonai būtų geležiniai, kompanijos dar vis naudoja medinius!
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Strange Man With 
Striped Trousers
A SHORT STORY 
by D. W. Voikanis.

(With due apology to all writers, 
both master and pulp, who have 
helped to perpetuate the grisly le
gend oT the vampire.)

AMTER CARLSON says that 
this really happened to him.

The Editor of the Denver Worker 
avers that he is either making up 
a big story or that someone was 
playing a joke on him. The local in
structor in Advanced Dialectics at 
Carlson’s home town says it is an 
interesting example of early super
stitions brought forth from an un
suspected subconscious in Carlson’s 
mind from some contact as a child 
with an ancient hang-over from the 
early Twentieth Century who in all 
probability must have been over
looked by the revvies.

But there are some who make a 
claim that old-thought patterns, if 
persistent long enough, can leave a 
trace in the space-time continuum 
which has accounted for this.

Amter. He had close set. dark eyes, 
somehow shot with red and looking 
as if they had pored intently over 
minute figures for years. His nose 
was long and hairy, his cheeks pale 
and sunken as if he had never tast
ed enough food, his teeth, which 
were yellow and broken, were fram
ed in thin hungry lips above the 
most extraordinary feature — a 
long goat-like beard, stained yellow 
with tobacco juice and hinting of 
other unpleasantries. The man’s 
white scraggly hair hung long and 
matted beneath his hat.

The thing that got Amter was the 
abnormally unpleasant expression the 
man bore — a malignant hunger as 
he stared at Amter through his 
rheumy eyes, and his mouth seemed 
to drool with a sort, df greedy obs
cenity.

“Who are you, — com—rade?”
Carlson managed to ask the stranger, 
swallowing his revulsion with brow- 
derian fortitude.

IT HAPPENED in the dark hours 
of the morning of one May Day 

several years ago. Am ter Carlson 
had been in the Appalachian SSR 
capital looking up records in con
nection with research he had been 
doing on the geological migrations 
of rock strata expectant in the 30th 
millenia to come. But as is custo
mary, he decided to cut short his 
work and spend the holiday with his 
friends in Denver. Therefore he 
took a small airflyr from the Long 
Distance hangar ' about midnight 
and, fixing the auto controls on the 
Rocky Mountain ASR beam, went 
to sleep.

It seems, however, that he had 
been too hasty in his selection of 
flyrs. At least his unfamiliarity with 
the field had led him astray. The 
craft he had taken should have been 
locked up for repair, it had been re
ported in a few hours before as er
ratic. Had it not been the night be
fore May Day, it would probably 
have been fixed, but the schedule 
was off. (Carlson did not know that 
of course but he found out a couple 
hours later when the whistle of the 
emergency control woke him.

It was darkish out, there was on
ly a thin glow of moon light and ve
ry many clouds. The flyr was side
slipping gently downwards, rocking 

. like a cradle, its engine squawking 
and grunting.

THE OLD FIGURE grinned and 
chewed speculatively a minute 

upon some non-existent quid, while 
all the time his hungry eyes were 
fixed on Amter.

Finally ne spoke in a grating 
harsh voice:

“Why I’m yer uncle, boy, dont- 
cher know me?”

He raised a bony hand and be
gan to rakę his beard as if specu
lating on what he could do with 
Amter.

Carlson mumbled something about 
not having an uncle that looked 
like him. He was scared a bit — 
this was his first meeting with a 
lunatic and such an odd one at that.

The old man grinned even more 
evilly if that were possible, and 
stepped a bit closer.

“Why! I’m yer Uncle Sammy, 
yew know me! Sure yew do?”

“What do you want?” asked Am
ter stepping back to the flyr.

"Why I want you,” the old man 
grinned and his beard waggled un
pleasantly. “I need you. Your old 
Uncle San/ needs you!”

He stepped again closer to Carl
son.

"What do you need me for?” 
asked the Denverite, searching des
perately through his memory for 
ways of handling lunatics.

A Call, to the Seventh 
American Youth Congress

The American people—despite their will for peace—have 
[ been led to the brink of the shooting stage of World War II. 
; The use of convoys, involving the U. S. Navy in combat, is? 
j WAR. The sending af an AEF to Europe, the Far East or 
; Latin America has become an immediate danger. ;;
{ Almost a million youth have already been conscripted into ; 
' the armed forces. Yet new proposals are made to lower the'; 
'draft age to 18, to extend the period of the draft from one; 
; year to three, to make conscription permanent. Measures are, 
even being discussed to conscript girls into a system of forced;; 

{ labor. ;
{ The Lili of Rights is threatened in the name of “national 
Į defense” as concerted efforts are made to destroy academic? 
{freedom, the rights of labor and the rights of racial, religious! 
{and political minorities. Discrimination agaist the Negro? 
{people, Jim Crow and lynching continue unabated. {
{ Four million young people are unemployed and out of? 
{school, seeking jobs, training and education. Despite this, at- 
{tempts are being made to reduce Federal aid to youth, perhaps ! 
{abandon it completely, just as the original purpose of Federal; 
{youth aid has already been abandoned in favor of a plan for 
{cheap youth labor. Millions of youth need extended and equal; 
{educational opportunities yet school budgets are slashed. Mil
lions of working youth ask security and decent conditions?
but their demands are refused on the pretext that they must? 

? “sacrifice”. > ?
{ THESE! ARE THE PROBLEMS:—
;! People in high places, attempting to use defeatism and fa-{ 
'talism to conquer the will of the American people, have 
claimed that wo can do nothing about these problems. THEY? 
CAN be solved. THEY WILL BE SOLVED B YA UNITED?

;! GENERATION. ?
? Elect your delegates note for the ?
;! 7th AMERICAN YOUTH CONGRESS {
; To be held in Philadelphia ?

; JULY 3-6, 1941 {
{to discuss these grave problems which confront American!; 
{youth and to work out a common program for a common! 
{effort to solve them. !

----——--- -----

Negroes Not
Fooled By 
^Democracy’ 

All this week, anti-poll-tax week 
throughout the nation, U. S. war
mongers have been flooding Harlem 
with thousands of leaflets warning 
Negroes of their fate if Hitler 
comes over.’

But Harlem sees through the 
trick. .

It has been definitely antagonized 
by British Empire appeals for help.

That was the verdict reported to 
an American Peace Mobilization 
photographer by five prominent 
New York City Negroes.

“They tell us 
if Hitler con
quered America 
he’d treat us 
like an inferior 
race,” said Dr. 
James J. Jones, 
Harlem physi
cian. “Why Hit
ler would blush 
with shame if he 
could come to 
this country and 
see how ‘inferior 
races’ are re$l-

was a doughboy

would happen to Negroes if 
are railroaded to the battle-

again: "American officers 
to tell the French we were 
devils, and apes. So when we

Dr. Jones 
ly treated.”

Dr. Jones, who 
in the last war, gave a preview of 
what 
they 
front 
used 
black
first came to a village the French 
kids would run alongside of us look
ing for our tails. But after a week 
or so we’d get acquainted, and then 
we’d have the run of the village, 
more so than the white troops.

“Those Southern bureaucrates ran 
everything. They’d put up signs like 
‘Negroes Not 
they’d block 
when movies 
camps. They
rest camps and Jim-Crowed wound
ed Negro soldiers v 
home to recuperate.’

“Aren’t we persecuted, lynched, 
denied jobs right here by our pre
sent rulers?

Served in This Hut’; 
off Negro sections 
were shown in Army 
even segregated us in

Taking the hand-controls, Carlson 
eased it out a bit and looked over 
for a safe landing place. Below was 
dark and nothing familiar could be 
seen. He switched on the ground 
spot, but found that it was rough 
fields beneath until he came to 
what looked like an old road. The I 
ship landed jerkily.

CARLSON GOT OUT, he says.
more annoyed at the bad craft 

than interested in his surroundings. 
He fished open the engine lid and 
lifting out the power-box turned it 
over in the cabin light. He saw 
what was wrong — the feed-bar had 
partially polarized. It had to be re
versed and that would take about 
ten minutes, not to mention a few 
more to readjust the controls.

It was not until then that Carl
son looked around. He had figured 
that he was somewhere in the mid
Western regions, though whether in 
agricultural or industrial sector, he 
had no idea.

The section he had landed in 
seemed to be deserted and run
down. He guessed it was one of the 
regions where nothing in particular 
was needed to be done and which 
had been left to regrow into jungle. 
The road was obviously deserted, it 
was still good for the most part, 
once apparently one of the better 
military highways during the Dark 
Days.

To one side he now noted a field 
filled with upright greyish, weed en- 
grown stones. A graveyard, he gues
sed, and wondered vaguely to him
self at the morbidity which must 
have possesed people to so en
tomb corpses.

It was then that he noticed the 
man standing in the shadows by the 
side of the road.

“Hello, comrade,’’ Carlson called 
out.

The figure did not answer. It was 
tall and thin, but the darkness of 
the night sTiowed nothing further. 
Amter had no side or front spot on 
the craft, the ground lights and ca
bin lights showed nothing more. 
Carlson says now that he felt a bit 
uneasy then, the figure seemed odd 
—so thin a figure was odd any
where. i

Amter turned back to work on 
the engine. When he looked up 
again the man was standing very 
close to him, perhaps three or four 
feet.

IT WAS THEN that Carlson no
ticed real queemess: the very cu

rious manner in which he dressed.
The man was perhaps six and a 

half feet tall and his height was 
accentuated by his curious gaunt
ness and his odd stove-pipe hat. It 
was a beaver type of ancient head
gear such as Amter recalled was 
usually associated with pictures of 
Lincoln. Save that this had a wide 
blue band about its base with seve
ral big white stars on it. The man 
had on equally archaic clothing — 
a blue cut- away coat, a ve5t dotted 
with stars, and long absurdly strip
ed trousers, red and white.

THE SKY BECAME darker sud
denly. The old man seemed to 

grow even thinner and taller and 
his eyes seemed to spark with red I 
fire.

“I want your flesh and blood to1 
keep me alive, I want your bones to 
lean on, I want your life to eat!” 
He made a rush for Amter but the 
young man leaped back and ran 
around the flyr.

The old fiend raced after him 
shrieking words about “Liberty!” 
and “Patriotism!” and babbling 
about “defense of democracy!” Am
ter ran around and around just 
ahead Of him. He wasn’t too worried 
about coping with him, as a full 
comrade he could lick his weight 
in wildcats, but his training made 
him loathe to voluntarily hurt any
one, even in self-defense.

But it was then that he noticed 
that the man in the striped trousers 
was actually growing longer and his 
arms stretching out further and fur
ther while he ran. That was what 
threw Amter into panic. What was 
he dealing with? »
“T WANT YOU for liberty!” screa- 1 med the horror in a cracked 
voice. ‘T hdnger for your blood to 
make me free, free, FREE!!” His 
long claws were already almost 
closing on the madly running Ame
rican and hiA teeth were standing 
out waiting for the kill, when Am
ter tripped and fell.

His Red card fell out of his belt 
pouch and hit on ttop of his chest 
(for Amter was a Party Man) and 
a flicker from one of the flyr’s 
ground sports illumed' it.

The man in the striped trousers 
was already looming Over Carlson 
when the card fell into the light. *

His face, which had been gleam
ing with hungry anticipation, sud
denly took on a cast of maniacal 
fury, there was a curiosly muffled 
scream and then suddenly he wasn’t 
there.

He just wasn’t there.
Amter Carlson swears to that. The 

man, the striped trousers, the blue 
jacket, the stove-pipe hat, all just 
suddenly ceased to be there. There 
was nobody but Amter Carlson, the 
Red card on his chest, the airflyr, 
the lonely road, and the mooiklit 
abandoned grave-yard. {

He put the card in his pouch, 
made some hasty adjustments to 
the engine, replaced it, got in and 
took off under hand-control.

HE FOUND OUT later that the 
graveyard had been a govern

ment cemetery in a former “state” 
capital and that its occupants had 
been, for the most part, bourgeois 
legislators and governors and a few 
military men of the officer caste. 
One more fact may be mentioned 
though, it is probably of no signifi
cance: the Red card fell on his 
chest with the side that bears the 
vita-photo of Browder upwards.

A wise man is never less alone 
than when he is alone. — Swift.

It was his face that really upset was a convent.

Education Neglected.
Tess—I went to college four years 

and was never kissed.
Bess—That was no college, that

“A couple of drunken drivers, yer honor.” 
“Hully gee, and me with a hangover.”

Bats ’n Balls
KID QUIZ NO. 365 — ANCIENT 

HISTORY CLASS
Q— What pitcher led the National 

League fielding averages in starting 
double plays in 1924? z

A—Wilbur Hubbell, of the Phil
lies.

Q—Who batted in 81 runs with a 
.254 batting average in 1915?

A— Art Fletcher, of the Giants.
Q—Who was the only man that 

ever pitched 2 no-hit games for 
Brooklyn ?

A—William H. (The Adonis) 
Terry, 1886 and 1888.

Q— Who hit .393 in 153 National 
League games in 1930, yet didn’t 
win the batting championship?

A—**Babe Herman, of the Dod
gers.

Q— What National League pitch
er had the most runs scored against 
him in 1926?

A—Wayland Dean, of the Phil
lies.

Q—What pitcher led the National 
League in 1939 with 17 wins, 6 de
feats for a .730 PC?

A— The same Charlie Root, then, 
as now, of the Chicago Cubs.

Q—Who was hit by a ball right 
between the eyes in 1937?

A—Al Dobinis of the LDSers.

BIG BILL PUTS PITCHERS WAY 
OUT IN FRONT

Regardless of whether the pitch
ers are ahead of the hitters or the 
hitters ahead of the pitchers, in the 
National League this year the 
pitchers are so far ahead of them
selves as hitters compared to 1940 
that it’s no contest.

No National League moundsmen 
had more than one homer for the 
whole season last year. This year 
Big Bill Louisiana Lee, of the Chi
cago Cubs, hit 2 in one afternoon 
in Philadelphia, the Cubs last port 
of call on their May Eastern trip.

Besides setting the season’s high 
in winning streaks with their 10 
straight which finally came to grief 
in Boston May 6, the St. Louis 
Cardinals set a new modern record 
by winning their first 12 games 
played away from home. Until the 
Braves snapped the streak the Red 
Birds had played 1,000 PC ball on 
the road, 12 and 0, as against .500 
PC on their home grounds, 3 and 3.

Pointing out that Bučky Walters 
won 3 straight for the Cincinnati 
Reds by scores of 3-2, 2-1, and 1-0, 
Tom Meany, in the New York PM, 
gag-of-the-months thusly: “Getting 
better all the time...'.....The guy’ll 
finally win one With fractions.”

en they came

“Aren’t we prevented from vot
ing? Why the country wouldn’t be 
on the verge of war today if 10,- 
000,000 Southern people, instead of 
a handful of Southern Bourbons, 
could elect their representatives to 
Congress.

“If we believe in democracy, let’s 
enforce it at home. War would make 
bad conditions worse, and Negroes 
being on the lowest rung of the lad
der, we would suffer most.”

“Negro Women 
and youth have 
no illusions 
abput what this 
war may bring 
them,” according 
to his wife, Mrs. 
Rena Jones. 
“Even if there 
are a few more 
jobs, they don’t 
go to Negroes,” 
she said. “Be
sides we all 
know that war

time employment

Mrs. Jones

is only the tempo
rary kind.’

Dr. Yergan

“Having lived 
in Africa for 14 
years,” said Dr. 
Max Y e r g a n , 
president of the 
National Negro 
Congress and 
vice-chairman of 
APM, “I speak 
from experience 
when I say that 
British imperia
lists and Ameri-
can Bourbons
are the great

barriers to Negro freedom. Both 
practice persecution of minorities, 
both are enemies of democracy. Our 
fight is not their fight. Our fight 
is on the battlefront of peace.” ’

A Conscript Program 
We Can Fight For |

1. Full protection of the health and well-being of conscripts 
by providing adequate clothing, housing, food, hospitalization, 
sanitation and medical facilities. Assignment of conscripts for 
training near home; adequate furloughs with transportation 
provided (one week minimum in three months) ; emergency 
leaves with transportation provided in case of sickness or death 
in families.

— o —
2. Safeguard the welfare of conscripts and their dependents;

by provisions against repossessions of articles or property pur- “ 
chased under the installment plan; by a moratorium on mort
gage, tax or insurance payments; by no evictions of dependents » 
of conscripts.

X '— 0 —
3. Adequate protection against unfair practices, discrimina

tion or favoritism in selecting men for service, and careful ob
servance of the rights of conscientious objectors. Guarantees 
against all discrimination for race, religious or political beliefs. 
in all armed forces and the Air Corps; abolition of Jim-Crow 
regiments, companies or units and of the practice of using Ne
gro soldiers as labor battalions. Open the ranks of officers to 
enlisted men and conscripts; for full rights to promotion to 
serve as officers for Negro soldiers.

— o —
4. Protection of the (Constitutional rights of conscripts-to vote, 

to exercise absentee suffrage, to waive the poll tax, and to 
participate in political activities; for the right to subscribe to 
and receive all publications and mail free of censorship; for 
the full right to belong to trade unions; against the use of con-

' scripts for interference in labor disputes. No unjust or ar
bitrary disciplinary practices or corporal punishment and for 
the right to appeal to civil authorities and courts.

— o —
5. Raise conscripts’ base pay to $40 a month or to equal pre

vailing trade union standards in industry for similar work. For 
payment of $30 per months base pay to start immediately upon 
induction, not after four months’ of service. Adequate com
pensation of conscripts and or dependents for disability, injury 
or death. Continuation of Social Security rights during train
ing period.

— o —
6. Guarantee' to conscripts return of jobs with full seniority 

rating after time of service by providing penalties for viola
tions by employers and provisions for enforcement without red- 
tape or delays. Whenever conscripts are unable to return to 
work in private industry, the government shall provide work 
on government public works at trade union standards of pay. 
Immediate provisions of penalties against employers who dis
criminate against young workers because they or liable or eli
gible for military service..

— o —
7. Deferment of service of all students enrolled in school 

during the academic year and for all students who have com
pleted two years of college education until graduation.

ABOVE ALL
PROTECT THE LIVES OF CONSCRIPTS

NO CONVOYS. . .NO A.E.F.

The Stuka dive bomber is , Germany’s ace in its war from the 
sky on Britain. ..As German bombers rain death upon the civi
lian population on Britain, so does England’s RAF bomb the 
people of Germany. The War From the Skies spares no one— 
and to what end?

“Brains Build Ball Clubs”, the 
ancient baseball adage, is proved 
smashingly by the fact that 3 of 
the Big Four on Brooklyn’s pitching 
staff came to the National League 
as draftees. Ignored by high-pay
ing talent scouts, these men owe 
their chance for big league fame to, 
the acumen of front office judge
ment. ,

Whit Wyatt, Luke Hamlin, Curt 
Davis and Hugh Casey comprised 
the quartette which furnished the 
mound might for the Dodger’s 
spring sensationalism. Wyatt was 
the only one who came to the Na
tional League via the big-dollar 
route, having been purchased by the 
Brooks after his great year with the 
Milwaukee' Brewers in 1938, W 23, 
L 7, ERA 2.37, 208 strikeouts.

The Dodgers drafted Hamlin from 
Milwaukee in 1936 and Casey from 
Memphis in 1938. Davis was draf
ted from San Francisco by the 
Phillies in 1933. I

A Chilly Episode
Friend—Was your husband cool 

when the burglars were breaking in 
the other night?

Spouse—He must have been—he 
was shivering all over.

Alien Raids 
Part of the 
War Drive

Arrests of non-citizens now being 
conducted by the Department of 
Justice were assailed as “a shock
ing example of stimulation of hys
teria and. prejudice against Ameri
cans of foreign birth and foreign, 
descent” and as an effort to “high 
pressure Congress into immediate 
enactment of the Hobbs Concentra
tion Camp bill.”

These charges were made in a 
statement issued by Hugh de Lacy, 
national chairman of the American 
Committee for Protection of For
eign Born.

Mr. De Lacy cited cases of per
sons recently arrested to show that 
arrests were made without war
rants, that persons were not in
formed of their constitutional rights 
when apprehended, and that per
sons are being held without bail, 
contrary to usual practice.

“This is a complete reversal af 
established policy”, Mę, De Lacy as
serted, “and contradicts the as
surances given by the Department 
of Justice during the Allien-Regis
tration period, when non-citizens 
were promised a humane and fair 
treatment of their difficulties.”

The wholesale' arrests; Mr. De 
Lacy added, are designed to in

fluence the Congress into passage of 
the Hobb bill (HR 3) which would 
provide concentration camp im
prisonment for those ordered de
ported, but for whom passports 
cannot be secured.

Mr. De Lacy stated that the ar
rests are stimulating hysteria and 
anti-allien feeling, because they are 
conducted in such manner as to cast 
suspicion on the loyalty and integ- }, 
rity of all non-citizens and the for
eign bom.

“The truth is,” Mr. De Lacy de
clared, “that most of those arrested 
for illegal entry are working people, 
who came here to escape tyranny 
and oppression. They are hard
working people, many of them mar
ried. to American citizens and have 
American born children.

“To imply that they are agents 
of foreign governments is a deliber
ate attempt to use them for par
tisan and un-American purpose.”' I— ■ - ■ .................... ............

After the Guilty Party
The 200 members of the club he-

ing addressed after the luncheon by 
a laborious speaker remained dead 
silent at the conclusion of the talk. 
Then as one man they arose and 
started for the speaker’s table.

Being a small, rather timid man, 
the speaker turned to his neighbor 
and said: “I do hope I said nothing 
to offend any one!”

“Oh, that’s all right. It’s not you 
they’re after. It’s the man who 
brought you!”

My mind to me a kingdom fs. 
Chaucer.
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Antradienis, Gegužės 27, 1941

M. Baltulioniūte.
San Francisco Miestas ir Jo 

Gyventojai
(Įspūdžiai ir vaizdai)

Waterbury, Conn. VYRAI, NEBOKITE PLIKI!

(Pabaiga)
Nors jai, kaip dailios išvaizdos mergaitei, 
nebuvę labai sunku gaut darbas, tačiau 
dažnas darbų mainymas ir sunkus, var
gingas gyvenimas išvedęs ją iš kantry
bės ir nusprendus daugiau darbo nejieš- 
koti, nes pilnai žinojus, jog ras tokią pa
čią padėtį, kaip ir anksčiau turėjus su 
darbdaviais.

Kada jos sutaupyti pinigai visiškai iš
sibaigė, jai kitos išeities nebuvo, kaip 
atsimt sau gyvybę bei tapti gatvine. Il
gai jinai galvojus apie tuos du keliu. Pa
galiau nusprendus tapti gatvine ir iš to 
duoną pelnytis.

Tačiau pareiškė, kad gatvinės mergi
nos gyvenimas esąs baisesnis ir už mir
tį ir jinai gailisi, jog iš virš minimų dvie
jų kelių pasirinko tą peklišką gyvenimą.

Užklausiau jos, kas atsitinka tom mer
ginom, kuomet jas jaunystė apleidžia. 
Jinai giliai atsikvėpus pareiškė, jog gat
vinių merginų jaunystė esanti labai 
trumpa, ot, sako, taip tik lyg vienos gra
žios dienos gražus popietis... Tuomet vy
rai savo žvilgsnius daugiau joms neeikvo
ja, nemeta, nes jų vietas užima pradinės, 
jaunos, gražios. O anos lieka tik bai
saus gyvenimo išmatomis! Be to, jinai 
pridūrė, jeigu pasižvalgytum po San 
Francisco miesto gatves, tai pastebėtum 
daug kalbamų gyvenimo išmatų gatvėse.

Taipgi užklausiau jos, sakau, argi jos 
negalėtų susirasti sau draugus vyrus ir 
apsivesti ir gyventi kaip pridera? Jinai 
keistai nusišypsojo ir pareiškė, taip, sa
ko, apsivesti, bet kiek šiandien tokių vy
rų rastum, kurie norėtų vesti tokią mer
giną. Nepaisant, tęsė jinai toliaus, kad 
vyras būtų šimtą nuošimčių jai lygus, 
t. y., toj pat gyvenimo aplinkoje, bet vis 
dėlto jis niekad nenorės vesti merginą, 
tokį gyvenimą vedusią.

Pagaliau, jinai sako, jeigu kurios ir 
apsiveda, giliai savyje slėpdamos savo 
praeities juodą gyvenimą, tas praeities 
gyvenimas jų sąžines graužia, neduoda 
ramybės joms.

Todėl jinai, sako, šiandien pasižvalgius 
po gatves, ypač S. F. miesto gatves, kur

veikiausia daugiau, negu kur nors kitur, 
pastebėsime labai daug dar amžiumi jau
nų merginų, moterų, bet savo išvaizda, 
figūromis, sveikata ir suirusiais nervais 
—nusigyvenusių iki žemiausio laipsnio. 
Vienu žodžiu, jinai sakė, tokių merginų 
gyvenimas begaliniai yra žiaurus, bever
tis, beviltis ir visapusiai juodas. Be to, 
baigdama pridūrė, mažai žmonių randa
si, kurie šių merginų gyvenimo juodą pa
dėtį suprastų bei interesuotųsi jomis. 
Pasakė sudie ir išlipo Fresno mieste, nes 
sakė, jog ten vykstanti asmeniais reika
lais.

Valandžiukę sėdėjau skęsdama savo 
mintyse. Tai, sakau, pasaulis, tai surė
dymas, tai gadynė. Ypač Jungtinėse 
Valstijose gyvenant, rodos, čia neturėtų 
tas būti, nes čia juk vadinama aukso ša
lis, turto šalis, kur, rodos, šios šalies vi
si gyventojai galėt gyventi priderančiai, 
žmoniškai, žiūrėt į gyvenimą su' vilčia 
ir be baimės, kur niekam nereikėtų save 
nuodyti su įvairios rūšies nuodais, kad 
paskandinus, paslėpus savo bėviltį, pilną 
skausmų gyvenimą...

Lietuviai
Apie vietinius lietuvius gal vėliau ka

da biskį papasakosiu, nes šiuo tarpu ir 
taip daug laikraštyje vietos užimsiu. Tik 
tiek pasakysiu, kad čia San Francisco ir 
Oaklando apylinkėj lietuvių randasi, ro
dos, apie pora šimtų. Taipgi, kaip S. F. 
mieste, taip Oaklande, randasi ALDLD 
ir LDS kuopos, kurios gražiai gyvuoja ir 
jų nariai yra veiklūs.

Be to, “Vilnies” ir “Laisves” skaityto
jų nemažai randasi. Mano supratimu, 
iš “Laisvės” štabo redaktorius turėtų 
nors retkarčiais kada atvykti į vakarus. 
“Vilniečiai” dabar kas metą prisiunčia 
iš. savo tarpo draugą į Kaliforniją ir jie 
iš to turi geras pasekmes. Be to, ' šio 
krašto vietiniai lietuviai laukia svečių 
iš toli.

Tai tiek šiuo tarpu apie garsų San 
Francisco miestą. Papasakojau apie jį, 
kaip mokėjau ir kaip jis šiandien mano 
akims atrodo, nesigilinus į jo praeitį bei 
šiandienines jo smulkmenas.

Laisvo Kapinyno Iškilme
Jau prabėgo apie 40 metų, 

kaip Waterbury laisvai ma
nanti lietuviai pradėjo galvo
ti, kad yra reikalinga lietu
viams turėti laisvas kapines. 
Kadangi tais laikais mirus 
laisvamaniui kunigai nepri
imdavo į kapines, dabartės 
jau nepaiso, ar laisvas ar ti
kintis, bile turi pinigų.

1902 metais tapo įsteigtos 
lietuviškos laisvos kapinės. 
Nuo to laiko iki dabarties to
se kapinėse yra palaidota apie 
300—gal biskį daugiau ar ma
žiau, nes tikros skaitlinės ne
turiu.

Prisiminus tų. laikų veikėjus 
ir kapinių steigėjus, tai mažai 
gyvų randasi, čionai paminė
siu senus veikėjus; G. Bendo- 
raitis, ilgus metus buvęs fi
nansų raštininku ir daug dir
bęs kapinių labui, P. Butkus, 
pirmutinis tų laikų darbuoto
jas ir tvirtas laisvamanis, V. 
Zubrickas ir šiandien yra ka
pinių gaspadorium.

Gal ir daugiau tų laikų dar
buotojų dar randasi, bet man 
nežinomi.

šitas kapines tvarko šios 
draugijos: šv. Jurgio Drau
gija iš Union City, Conn., Lie
tuvių P. P. Kliubas ir Water- 
burio Lietuvių šviesos Draugi
ja. Pirmiau buvo daugiau 
draugijų, bet joms susivieni
jus, pasiliko tik trys viršuje 
paminėtos.

Kapinynas, kaip praeityje, 
taip ir šitą metą “Decoration 
Day” arba kapų puošimo die
noj, rengia pikniką. Tai bus 
30 d. gegužės, Lietuvių Par
ke, Waterbury, Conn. Pikni
kas bus su gražia programa. 
Dainuos Vilijos Choras, kalbės 
D. M. šolomskas iš Brooklyn, 
N. Y.

Taigi, Waterburio ir apylin
kės lietuviai dalyvaukime šia
me Lietuvių Laisvo Kapinyno 
metiniam parengime. Paren
gimo komisija kviečia jus vi
sus ir iš anksto taria širdingai 
ačiū už skaitlingą atsilanky
mą.

Iki pasimatymui.
Kapinyno Pirmininkas, J. S.

Kada tik aš matydavau 
“Laisvėje” apie plaukų užlai
kymą, tai aš visada su atyda 
perskaitydavau. . Aš manau, 
kad ir visi tokius straipsnius 
perskaitydavo. Aš pamislyda- 
vau, kad man reikėtų, tai aš 
visai kitaip daryčiau.

Metai atgal pradėjo slinkti 
arba kristi man plaukai nuo 
galvos. Prisitaikiau laiką ir 
daviau nukirpti plaukus trum
pai. Išmazgojau galvą šiltu 
vandeniu ir muilu ir šepečiu 
ištryniau gerai galvą. Galva 
pasidarė plika, balta, kaipo 
kopūstas. Vaikai sako: Ką tu 
padarei, turėjai baltus, gra
žius plaukus? O dabar žiūrėti 
į mane nenori. Turėjau valgy
ti kepurę ant galvos užsidėjęs, 
kol vaikai priprato.

Ataugo man plaukai, kaip 
ir buvę. Jau nekrinta. Paskui 
vaikai sako: Senasis žmogus 
žinojo, ką daro.

Palioviau prausęs šiltu van
deniu. Vaikščiojau be kepu
rės, kiek galima vengiau, kad 
neprakaituotų galva. O jeigu 
kakta sušildavo, tai visada 
perbraukdavau šaltu vande
niu. Kol trumpi plaukai bu
vo, tas lengva buvo padaryti.

Kadaise mačiau “Laisvėje” 
kieno tai paduota, kad trum
pai kirpimas plaukų nieko ne
gelbsti. O man pagelbėjo. At
siminkite, kad mažiems vai
kams trumpai nukerpa plau
kus ir žiūrėkite, kaip jiems at
auga tankūs, geri plaukai. 
Mes negalime norėti, kad 
mums ataugtų taip, kaip ma
žiems vaikams. Ale mums ga
li plaukai susilaikyt ir nobe- 
kristi.

Tik dyvai man, kad tokio

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

f MONTELLO, MASS. ]

Per Keturias Dienas ir Naktis

IŠKILMINGAS PIKNIKAS

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

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

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

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

mažo dalyko žmonės nežino. 
Didelis nuošimtis vyrų plin
ka ir būna visą amžių pliki, o 
jeigu būtų nusikirpę trumpai, 
būtų išlikę su plaukais.

Aš pats šią vasarą vėl kirp- 
siu trumpai.

John Vaivada.

Viršininkai Bethlehem lai- 
vastatyklų pareiškė, jog 
bergždžias būtų dalykas pa
imt užstreikuotas laivasta- 
tyklas į valdžios rankas. “O 
ką valdžia padarys, jeigu 
darbininkai neis dirbti ir 
gana?” užklausė Bethlehem 
kompanijos vice-pirminin- 
kas Homer.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos su

sirinkimas įvyks antradienį, gegužės

ką. Piknikas bus per dvi dienas, 
geg. 30 ir birželio 1 dd. Llewellyn 
Park (Dandos Parke), Llewellyn, 
Pa. Apie pusantros mailės nuo Mi
nersville. Yra graži vieta maudytis, 
didelės pušys ir didelė vieta šo
kiams. Gros gera orkestrą dėl šokių. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. —Kom. (125-127)

PLYMOUTH-WYOMING, f’A.
Penktadienį, geg. 30 d., įvyks ap- 

vaikščiojimas Plymouth© Tautiškų 
Kapinių, 10 vai .ryto. Šiemet sukan
ka 20 metų gyvavimas šių kapinių/ 
todėl turime darbuotis, kad būtų 
nepaprastai sėkmingas apvaikščioji- 
mas. Kalbės R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius iš Brooklyn, N. Y. Kvie
čiame draugus dalyvauti, aplanky
kite savo draugų-giminių kapus, nu
sipirkite žemės, kad mirę galėtu
mėt laisvai ilsėtis Dėdės Šamo že
melėje. — Kom. * (125-127)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 1 d., 2 vai. po 
pietų, 408 Court St. Malonėkite da
lyvauti visi nariai, atsiveskite ir 
naujų kandidatų, nes bus daug svar
bių reikalų aptarimui. Prašome na
rių, atsilikusių su duoklėmis, užsi
mokėti šiame susirinkime. — Kom.

(125-127)

SANDĖLIS VISOKIŲ
27 d., 8 v. vak., Lietuvių Svetainėj, 
29 Endicott St. - Draugijos atstovai 
prašomi dalyvauti.
(124-125) J. Lukas, Sekr.

CLEVELAND, OHIO
j Cleveland© Lietuvių Veikiantis 
Komitetas rengia prakalbas drg. V. 
Andruliui, trečiadienį, 28 d. geg. 
Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Pradžia 8 v. v. Jis kalbės apie svar
bius dalykus, kurie dedasi pasaulyje. 
Kviečiamo visuomenę dalyvauti.

(125-126)

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.

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia didelį pikni-

r—~~—~————

i; Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS į

66 Court Street !;
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

s

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

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

• •

1113 Ml. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Tai Bus Atidarymas Lietuvių Tautiško Parko
Keswick Road (Nuo Winter St.) Montello, Mass.

KETVIRTADIENĮ, GEG. 29 — Atidarymo Vakaras. Šokiai nuo 
8 vai. vakaor iki 2 vai. ryto.

PENKTADIENĮ, GEG. 30 — Dekoracijų Dienoj (Memorial 
Day). Piknikas nuo 12 vai. dienų. Šokiai nuo 4 vai. po pietų iki 
2 vai. ryto. Kalbės Miesto Valdininkai.

ŠEŠTADIENĮ, GEG. 31 — Atidarymas reguliariškų šeštadieninių 
šokių, Bus duodama specialios dovanos.

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 1 — Reguliariškas Piknikas. Spor
tų diena. Taipgi bus ir graži muzikališka programa.

ŠOKIAMS GROS ART MASON’S ORKESTRĄ
5c Check Dancing

Bus visokių žaislų, muzikos ir kitokių įvairių pasilinksminimų

Patarnausime su Skaniais Užkandžiais ir Gėrimais

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

aprokavimus lie jokio mokesčio. O

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

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

O

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

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

tinkamą gydymą. Jšvirkščiama Serumo-ir čiopų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00. A

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti šiame iškilmingame Lietu
vių Tautiško Parko atidaryme. Užtikriname dalyviams, kad smagiai pra
leisite laiką. Lietuvių Tautiškos Svet. Susivienijimas.

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.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
užeikite ir jūs

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546
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A. L. D. L. D. Reikalai
ALDLD 12 Apskričio Protoko-■ 
las iš Pusmetines Konferenci
jos, kuri Atsibuvo 27 d. Ba

landžio (April) Scranton, 
Pa., 134 W. Market St.

Konferenciją atidarė 12 
Apskričio organizatorius R. 
Janušaitis 1 vai. po pietų. Or
ganizatorius paskyrė j Man
datų Komisiją šiuos draugus: 
J. Visockį, J. Vilkelį ir J. K. 
Navalinskienę. Kol Mandatų 
Komisija sutvarkė mandatus, 
tai organizatorius pakvietė 
St. Jasiulionį tarti keletą žo
džių. St. Jasiulionis pasakė 
įspūdingą prakalbėlę kaslink 
ALDLD veikimo praeityje ir 
dabar, kokią ji lošia rolę. Už 
tai mūsų poetas gavo daug ap-. 
lodismentų nuo delegatų.

Mandatų Komisija raporta
vo, kad delegatai yra prisiųsti j 
nuo 6 kuopų, viso yra delega-! 
tų 19, o 12 Apskr. valdybos 4 į 
nariai, tai sudaro 23 delega
tus. Kol Mandatų Komisija , 
galutinai sutvarkė mandatus, i 
tai dar du draugai buvo pa-; 
kviesti pakalbėti. Pirmas kal
bėjo J. Norkus. Jis kalbėjo 1 
kaslink to vakaro parengimo 
ir svečių priėmimo. O antras 
kalbėjo P. Šlekaitis. Jų kal
bos patiko publikai.

Likosi perskaitytas dieno- 
t vark is ir tapo priimtas kaip 
parašytas.

Prezidiumo rinkimas. Pir
mininku likosi išrinktas St. Ja
siulionis, pirmininko pagelbi- 
ninku P. Šlekaitis, užrašų sek
retorium D. Praleika. J Rezo
liucijų Komisiją likosi išrink
ti šie draugai: Yndrulienė, J. 
Žukienė ir P. Šlekaitis.

Po tam sakė skaitymas ra
porto iš metinės konferenci
jos. 12 Apskričio raportas pri
imtas su pataisymu, kuriame 
nebuvo pažymėta metinėj' 
konferencijoj 97 kp. delegatai | 
J. Jasulaitis ir M. Norbutie- 
nė. Nutarta, kad būtų visos, 
kuopos protokole pažymėtos, į 
kiek randasi 12 Apskričio ri-1 
bose. Tas darbas pavestas at
likti 12 Apskr. užrašų sekre
toriui.

12 Apskričio organizato
riaus raportas priimtas vien
balsiai. Finansų sekretorei P. 
Radišauskienei nepribuvus į 
12 Apskr. konferenciją, tai P. 
Pacenkienė išdavė raportą už 
save kaipo 12 Apskr. iždinin
kė ir draugė P. Pacenkienė 
padavė pastabą, kad protokole 
yra pažymėta, būk Itadišauc- 
kienė yra 12 Apskr. iždininkė, 
o P. Pacenkienė finansų rašti
ninkė. O turėjo būti taip, kad 
P. Pacenkienė yra 12 Apskr. 
iždininkė, o P. Radišauckienė 
finansų sekretorė. Tas viskas 
likosi greitai atitaisyta per 
konferenciją. Iždininkės ra
portas priimtas vienbalsiai.

Iždo globėjų raportas sutin
ka su iždininkės raportu. Li
kosi priimtas vienbalsiai.

Po priėmimui 12 Apskr. ko
miteto raportų, sekė diskusi
jos. Kalbėjo J. Vilkelis kas
link 12 Apskr. komiteto apsi
leidimo per tą laiką. J. Vilke
lio pastaba 12 Apskr. komite
tui buvo vietoj. Bet kad šian
dien yra daug visokių skers- 
painiu, tai jau daug negalima 
kaltinti nei valdybą.
Antaras kalbėjo J. Pagiegala 

kaslink tų užmirštų kuopų 12 
Apskr. ribose, kad 12 Apskr. 
organizatorius turėtų susiži- 
not apie jų neveikimą arba 
apsileidimą ir kad metinėj 
konferencijoj būtų išduotas 
raportas.

Seka Kuopų Raportai

Raportas 97 kp.: Delegatai 
R. Jarvis ir M. Navickienė. 
Kuopa narių turi 7 užsimokė
jusius, gerame stovyje. Susi
rinkimus laikė 2, ir vieną pa
rengimą. Tas parengimas da
vė pelno $8.88. Kuopa iš iž
do aukavo “Laisvės” pasvei
kinimui su 30 m. jubilėjum $3 
ir E. Browderio fondui $1. 
Kuopa ižde turi $6.71.

43 kuopos raportas: Dele
gatai dalyvauja šie: J. Yasu- 
laitis, J. Visockis ir J. Vilke
lis. Nuo metinės konferenci
jos kuopa turėjo 2 parengi-’ 
mus. Pirmas parengimas pel

no davė $10.86, antras $15.80. 
Už brošiūras įplaukė 26c. ir 
už narių mokestį iš viso į kuo
pos iždą įplaukė $43.39. Kuo
pa aukavo šiems reikalams: 
“Laisvės” bazarui $2, mainie- 
rių reikalams $2, delegatų ke
lionės lėšos $4.50, kurie buvo 
pasiųsti į Taikos Konferenci
ją, kuri įvyko 5—6 dd. ba
landžio men. New Yorko 
mieste. Kuopa susirinkimus 
laiko kas mėnesis. Į kuopą 
prisirašė 3 nauji nariai. Viso 
kuopoj randasi 31 narys. Kuo
pos ižde pinigų randasi $25.- 
32. Kuopa įgaliavo delegatus 
per susirinkimą, kad duot pa
peikimą 12 Apskr. valdybai 
už neveiklumą.

Iš 39 kuopos veiklos: Dele
gatų turi prisiuntus į konfe
renciją 5: P. Yndrulienę, P. 
Šlekaitį, V. Medelį, Ant. Gali
nį, Ign. Klevincką. Kuopos 
darbuotė eina gerame ūpe. 
Susirinkimus laiko kas mėne
sis, narių yra užsimokėjusių 
už šiuos metus 21. Laike va
jaus gauta 4 nauji nariai. Bu
vo išplatinta daug literatūros. 
O daugiausia buvo išplatinta 
tai knygos apie Lietuvą, kurią 
parašė A. Bimba. Buvo su
rengtos 3 prakalbos. Nariai 
užsilaiko kuopoj solidariškai. 
Ižde pinigų randasi, bet nepa^ 
žymėta kiek. Taip pat yra ir 
aukota iš kuopos iždo svar
biems reikalams, bet nepaduo- 
ta kiek.

20 kuopos Moterų Skyriaus 
raportas: Delegatės dalyvau
ja: O. Kirelienė, O. Mikalajū
nienė, A. Mikalajūnaitė ir J. 
K. Navalinskienė. Mote rų 
Skyriaus raportas iš 4 mėnesių 
veiklos: Susirinkimus laiko re
guliariai pas drauges stubose 
ir po kiekvieno susirinkimo tu
ri paskaitas ir diskusijas. Tu
rėjo vieną parengimą kovo 
mėnesį. Pelno davė $16.72. 
Turėjo surengusios prakalbas 
K. Abekui. Likosi išplatinta 
daug literatūros. “Laisvės” 
specialio numerio buvo išpla
tinta 40, tiem lietuviam, ku
rie neskaito mūsų spaudos. 
Buvo pasiųsti 2 delegatai į 
Taikos Konferenciją, kuri įvy
ko 5—6 dd. bal. men. New 
Yorke. Naujų narių gavo

šiais metais 14. O viso turi na
rių moterų skyriaus 63, ir 
dabar turi vajų, kad ligi meti
nės konferencijos būtų gauta 
50 naujų narių. Moterų Sky
riaus ižde pinigų yra $26.28. 
Moterų Skyriaus aukos: “L.” 
bazarui $3, Marylando Sena- 
torijos lietuvių seneliams $3, 
V. Turauskui $2.

20 kuopa vyrų ir moterų 
bendrai: Veikimas eina gera
me ūpe. Visi draugiškai užsi
laiko. Iždas nepažymėtas. 
Kuopos delegatai: Pagiegala, 
Jasilionis, Jasilionienė ir žu
kienė.

12 kuopos raporto nėra. 
Tik dalyvauja delegatė V. Bo- 
tyrienė. Veikimas kuopoj ne
pergeriausias. Bet kuopa gy
vuoja ir gyvuos.

219 kuopos, Forest City, 
Pa.: Delegatų nebuvo prisiųs
ta, tik raportas buvo prisiųstas 
laišku ir likosi perskaitytas ir 
priimtas vienbalsiai. Narių 
kuopa turi užsimokėjusių už 
šiuos metus 18, bet iždas tuš
čias. Tik užsimokėjo į 12 Aps
kritį 90c. už 1940 metus.

Visų, 12 Apskr. kuopų ra
portai likosi priimti vienbal
siai.

Rezoliucijų komisija per
skaitė 3 rezoliucijas, kurios 
jau “Laisvėj” tilpo. Tapo pri
imtos vienbalsiai. Nutarta, 
kad 2 rezoliucijos būtų pa
siųstos ir į Washington, D. C. 
Nutarta, kad orui atvėsus bū
tų surengtas prakalbų marš
rutas 12 Apskr. ribose.

Nutarta, kad būtų atšaukta 
12 Apskr. komiteto kelionės 
lėšos, kurios buvo per metinę 
konferenciją sulaikytos, kad 
komitetas negali važiuot to
liau kaip tik už vieną dolerį.

V. Valukas pridavė raštišką 
rezignaciją, kaipo iždo globė
jas. Laiškas priimtas vienbal
siai. O jo vieton likosi paskir
ta M. Navickienė.

Metinė konferencija nutar
ta, didžiuma balsų, laikyt 
Binghamton, N. Y.

Bilų išmokėjimas: “L.” už 
plakatus ir bilietus $4.69; už 
svetainę $2.00; 12 Apskr. or
ganizatoriui $2.00; protokolų 
sekretoriui $1.15; 12 Apskr. 
centro komiteto kelionės lėšos 
už 3 posėdžius M. Norbutienei 
$1.48 ir M. J. Pacenkienei 
$1.48.

Pastaba nuo užrašų sekre
toriaus: 12 Apskr. draugės ir 
draugai, malonėkit man at
leisti, kad aš protokolą suvė
linau paskelbti spaudoje.

ALDLD 12 Apskr.
Sekretorius.

Posėdžio valdyba:
St. Jasiulionis, pirm.
P. Šlekaitis, pirm, pagelb. 
D. Proleika, užraš. sekr.

Montello, Mass.
Lietuvių Moterų Veikla

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyko gegužės 16-tą. Apart vi
sų dalykų, nutarta rengti val
gių stalą dėl Lietuvių Tautiš
ko Namo Bendrovės pikniko, 
kuris įvyks gegužės 30 dieną. 
Visos draugės prisižadėjo su 
skaniais užkandžiais prisidėti. 
Taipgi kviečiam visas L.T. 
Namo nares ir pašalines prisi
dėti prie mūsų svarbaus dar
bo.

Gegužės 18 dieną L.M. Apš. 
Kliubo narės, su savo šeimyno
mis, turėjo “May walk” (Ge
gužinį pasivaikščiojimą) pas 
Joną Gutauską ant farmos. 
Atsilankė apie 40 ir visi links
mai praleido dieną ant tyro 
oro ir gėrėjosi pavasario gra
žumu. Visi likosi labai užga
nėdinti ir prašė, kad būtų 
daugiau tokių suėjimų.

Kliubo susirinkimai įvyksta 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno 
mėnesio. Kitas susirinkimas į- 
vyks birželio 27 dieną, Lietu
viu Tautiškam Name. Kvie
čiam visas nares ateiti ir atsi
vesti naujų narių.

Žemaite.

ninkams po 5 centus į valan
dą bonusų. Bet unijos lokalas 
180 tuom nesitenkina. Forma
liai kompanijai jau įteiktas 
reikalavimas pakelti visiems 
darbininkams algas po 10 cen
tų į valandą ir to neskaityti 
“bonusais,” bet reguliare al
ga. Racinietis.

idant tuoj įstumt Ameriką 
į karą.

Senatorius Bon pareiškė 
—“tai kruvinas ‘mokslas’ ta 
Roosevelto ministerių skel
biamoji jūrų laisvė.”

ŠAUS BE PRIEŽASTIES 
VELIAMA KARAN

*‘JŪRŲ LAISVE” TAI 
KRUVINAS MOKYMAS

Washington. — Senato
riai Wheeler ir Nye kaltino 
Rooseveltą ir jo ministe- 
rius, kad jie veržiasi panai
kinti bepusiškumo įstatymą,

Atlantic City, N. J., geg. 
23.—Chicagos Universiteto 
pirmininkas Hutchins čia 
debatuose sake, jog Roose
velto valdžia be priežasties 
velka Ameriką į karą, kuo
met šalis tam dar ir nepri- 
ruošta.

Laiškai iš Lietuvos
Nauja knygelė iš 92 puslapių, kaina tik 10c. Virš 

šešiasdešimt laiškų iš Tarybų Lietuvos. Rašo inte
ligentai ir darbininkai. Jie savo laiškuose, rašy
tuose giminėm ir draugam pasako visą tiesą apie 
Tarybų Lietuvą.

Tuojau įsigykite šią knygelę, persiskaitykite ir 
padovanokite ją kunigų, tautininkų ir socialistų 
suklaidintiems žmonėms.
Reikalaudami minimos knygelės adresuokite sakamai:

Racine, Wis.
Pasirašė Naują Kontraktą
Pereito mėnesio 10 dieną 

Jacobson Manufacturing kom
panija pasirašė naują kontrak
tą su CIO unijos lokalu 556. 
Naujasis kontraktas garantuo
ja darbininkams sekamas są
lygas :

5 centus į valandą daugiau 
algos naktiniame darbe.

Apmokamos atostogos.
Keturių valandų apmokėji

mą, jei darbininkai ateina į 
darbą, bet tą dieną nėra kas 
daryti.

Sureguliavimą mokesties už 
darbą nuo šmotų, pradedant 
tuo laiku, kada prasidėjo de
rybos tarpe unijos atstovų ir 
kompanijos.

Darbininkai tai skaito ne
mažu laimėjimu. Keli metai 
atgal, kai čia dar nebuvo su
siorganizavusi CIO unija, tas 
būtų buvę neįmanoma.

J. 1. Case kompanija perei
tą mėnesį “dovanojo” darbi

“Laisves” Administracija
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Office Phone 
EVergrcen 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

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

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

I O, Tai Proga!
4 APDOVANOT <3 "D WT <1 >T 

LAIKRODĖLIU: VI it V tl IV
Le VANDA

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer a 1158

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

J. GARŠVA
Graborius-Undortaker 

į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ISbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)
•

! Parsamdo automibilius ir ka- 
: rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-0770

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

Sun. ail day and night

6

GENT'S GRUEN 

“STUART”
15 jewels yellow 
gold filled case, 

Guildite back.

LADIES' GRUEN 

“CHARLOTTE” 
15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

.case. Guildite back.

GENT'S GRUEN 

“SHERMAN" 
15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

case. Guildite back.

I
Pamatykite 
Pasirinkite

LADIES' GRUEN
“IONE”

15 jewels, yellow 
Sold filled case, 

uildlte back.

*•

BIRTHSTONE RING
Choice of ap- EiLWJlslOos 

for every *£■ 
ponth.

CAMEO RING
Genuine cam
eo sit in a Cl I(K 
massive bold* I /■

NEW CREATION 
8 t u n n i ng- 
u., s4,:ad sopos 
lating di a- MV 
nona*.

3-DIAMONDS
3 diamonds e«Anr 
set in a solid 
yellow gold 13 
mounting.

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
^CRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

STARTING

flT $247 ■
There’s fl GRUEN 

aAt A Price For Every 
Purse

Robert Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa 
tikima laikrodžių i 
brangakmenių krautuvė

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Ave.

į. ii

pas

LIPTON
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Šį Vakarą Susirinkimas 

ir Vakarėlis
Williamsburge Šaukiama 

Taikos Konferencija

Tarp Lietuvių
Brooklyno ir Maspetho lie

tuviškos parapijos bendrai tu
rėjo išvažiavimą laivu j Rye

Antradienį, gegužės 27 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
Svetainėj, 419 Lorimer St., 
įvyks labai svarbus susirinki
mas. I jį kviečiami visi dar
bininkiškų organizacijų nariai 
ir dienraščio “Laisvės” skaity
tojai. Šiame susirinkime bus 
aptarta labai svarbūs reikalai, 
kaip tai: kova prieš karą, j

prieš fašizmą ir kiti darbinin
kų ir pažangių biznierių bei 
profesionalų reikalai.

Apart to, kad bus šie daly
kai aptarta, bus kartu ir va
karėlis, kuriame turėsime už
kandžių ir gėrimų. Rengėjai 
kviečia visus ir visas atsilan
kyti, nes ši sueiga bus labai 
svarbi.

Rengimo Komisija.

Aštuoniolika Tūkstančiui Publikos 
Dalyvavo “Browderiui Laisvinti” 

Mitinge, Coney Islande

Williamsburgo Taikos Tary
ba, kuri yra dalimi Ameriki
nės Taikos Mobilizacijos, šau
kia susiedijos organizacijų 
Taikos Konferenciją.

Kaip patirta iš atsiųstos 
spaudoj paminėti programos, 
konferencija taip pat svarstys 
darbų ir abelnas šios apylin
kės gyventojų problemas.

Konferencija įvyks šeštadie
nį, birželio 7-tą, 2 vai. po pie
tų, Metodistų Bažnyčios salėj, 
kampas So. 3rd St. ir Union 
Avė., Brooklyne. Registracija 
25c už delegatą.

K o n f e rencijos išvakarėse, 
birželio 6-tos vakarą, šaukia
ma masinis mitingas Lorraine

Hali, 790 Broadway.
Taikos Taryba atsišaukia į 

organizacijas išrinkti delega
tus, o jeigu kurių mitingų, tuo 
laikotarpiu nebus, kad valdy
bos paskirtų atstovus, šaukimo 
konferencijon laiške pabrėžia
ma svarbumas ir skubotumas 
to darbo sekamai:

“Dabartinė kampanija įvelt 
Ameriką į karą siuntimu kon
vojų prieina paskutinį laipsnį. 
Jeigu mes neveiksime skubiai, 
mes būsime pastūmėti į ‘šau- 
dymosi laipsnį’ šiame kare. 
Kaip sakė pats prezidentas: 
‘Konvojai reiškia šaudymąsi, o 
šaudymąsis reiškia karą? Tai 
dėlto mes esame priešingi kon
vojams.”

Beach pereitą sekmadienį. 
Svietas linksmavo, nors ramiai 
sėdintiems ir reikėjo dantimis 
pakalenti, oras buvo šaltas. 

” . • “ • “
Einant į laivą galvojau, gal 

mano dolerio neims, kaipo nuo 
“Laisvės” patrioto. Juk da
bar boikoto gadynė. Ale, kur 
tau. Vaišių irgi niekas negai
lėjo, nors visas pirk.

Pasikalbėjus su kiekvienu 
ir visais katalikai žmonėmis, 
ypatingai turinčiais jau išėju
sius armijon ar turėsiančius ei
ti sūnus, visi trokšta taikos. 
Bet gerų troškimų negana, 
bažnytinės organizacijos, ne
žiūrint prabaščių noro tarnaut 
karui (parapijom) jaunimo gy
vasčių lėšomis), turėtų įsi- 
traukt į darbą už taiką. Juk 
ir Dievo prisakymas sako: 
“Neužmušk.”

Anna Ašmenskaitė ir Benny

šia pavasaryje šalna sunaiki
nusia vaismedžių derlius.

O farmeriam ir su geru der
liumi sunku verstis dėl nenor
malumų pardavime produktų. 
Farmerys, kaip rodo statisti
ka, gauna 1 centą už tą kiekį 
duonos, už kurį miesto darbo 
žmogus moka 9c. ž. R.

New Yorko miesto firmos ir 
valdžios įstaigos nuo 1-mos iki 
15-tos gegužės gavusios iš fe- 
d erai ės valdžios $56,613,796 
apsigynimo kontraktams ir 1.1.

Padaugėję Taksy Mokėtojai
Nuo asmeniškų įplaukų tak

sų mokėtojų skaičius, taipgi 
neįkorporuotų biznių taksai 
šiemet pakilę, kaip skelbia 
Valstijos Taksų Departmen- 
tas. Esą prisidėję 400,000 nau
jų mokėtojų, o įplaukos vien 
per balandžio mėnesį buvo 
penkiais milionais daugiau, 
negu pernai per tą patį mė
nesį.

Biznių taksų mokėtojų skai
čius pakilęs 15 nuošimčių ir 
įplaukos 20 nuošimčių.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Nežiūrint šaltoko oro perei
tą sekmadienį, į Coney Island 
Velpdrome prisirinko 18,000 
Browderio draugų ir pasekė
jų, kad jį pasveikinti jo 50 
metų sukaktimi, pasisakyti už 
jo išlaisvinimą ir paremti jo 
partiją — Komunistų Partiją, 
kuri veda pirmyn Browderio 
kovą už taiką ir liaudies ge
rovę.

Mitinge stipriai pasisakyta 
už Browderio išlaisvinimą iš 
kalėjimo. Geriausiu įrodymu 
to, kaip žmonės žiūri į Brow- 
derį, buvo tame mitinge par
davimas ką tik išėjusios iš 
spaudos naujos laidos jo kny
gos “The Way Out,” kurios 
parduota čia pusketvirto tūks
tančio ir pasižadėta artimoje 
ateityje parduoti New Yorko 
mieste 50,000. Knyga buvo iš
leista seniau ir daugelis jau 
turėjo ją įsigiję aukštomis 
kainomis. ši laida padaryta 
masiniam platinimui, po 35 
centus kopija.

William Z. Foster, naciona- 
lis K. P. pirmininkas, taipgi 
Robert Minor, veikiantysis se
kretorius, savo prakalbose pa
reiškė, jog kova už Browderio 
laisvę yra žūtbūtina kova už 
gyvastį darbo unijų ir kitų 
liaudies organizacijų.

Kalbėtojai nurodinėjo, kad 
karo rengėjai siekia sutriuš
kinti darbo unijas, bet jie už- 
atakavo Browderj, didžiausį 
karo priešą, pirmiausia. Dar
bo unijų eilė ateis paskiau, 
jeigu jos nekovos prieš karą ir 
įkalinimus kovotojų prieš ka
rą.

Unijos gali laimėti, sakė 
kalbėtojai, tik reikia kovoti. 
Amerikos darbininkai laimi 
vieną mūšį po kitam savo eko
nominėse kovose. Tačiau karo 
klausimu, sakė Fosteris, jos 
parodė silpnumo akyvaizdoje 
to fakto, kad masės darbo 
žmonių yra priešingos karui.

“Darbo unijos turi vadovau
ti taikos judėjimui,” pareiškė 
Fosteris, o kitaip Wall Stry- 
tas ir Rooseveltas greit pa
darys Ameriką kariaujančia 
šalimi.

Fosteris perspėjo, kad fa
šistai, kaip Hearstas ir Lind- 
berghas nudavimu taikos drau
gais gauna masėse pasekėjų. 
Tikrenybėje, sakė Fosteris, jie 
yra imperialistai ir karo kurs
tytojai.

“Aš nežinau, ar Lindber- 
ghas nešiojo Hitlerio medalį,” 
sakė Fosteris, “bet kiekvienas 
žino, kad jis tą medalį nešio
ja principe, jeigu neturėjo 
drąsos jį užsisegti ant atlapo.”

Publikoje pasigirdo stiprus 
vilko saliutas, kad kalbėtojai 
suminėjo socialistų “fatrės” 
Norman Thomas’o išstojimą su 
Lindberghu America First mi

tinge pereitą penktadienį.
Taip Fosteris, taip ir Mi

no)- ragino darbininkus kelti 
Browderio išlaisvinimo klau
simą unijose. Darbininkai ne
turi leisti reakcionieriams vi
duje unijų įbauginti darbinin
kus tylėti tuo svarbiu klausi
mu.

“Darbininkai negalės ženg
ti pirmyn ar bent išlaikyti vis
ką laimėtą, jeigu jie daleis 
savo čampionus sumesti į ka
lėjimą,” pareiškė Minor. Jis 
nurodinėjo, jog darbininkams 
yra lengviau kelti savo balsą 
už Browderj, negu buvo uni- 
jistams kovoti tuo laiku, ka
da Tom Mooney buvo sufrė- 
muotas. Minoras tai žino vi
sapusiškai, kadangi jis buvo 
pirmojo Mooney gynimo orga
nizatoriumi, ir jis taip pat or
ganizuoja Browderio gynimą.

Mitinge taipgi kalbėjo Ja
mes W. Ford, pagerbdamas 
browderj, kaipo vyriausį neg
rų laisvės čampioną. Israel 
Amter pabrėžė, kad Browde- 
ris yra simboliu darbininkų 
klasės atbudimo ir dėl to jis 
įkalinta. Močiutė Bloor ragi
no savo veikimu “tam senam 
vyrui ir tai senai moteriškei 
Washingtone parodyki, kad 
mes esame liaudis,” ir kad 
Browderis turi būti išlaisvin
tas. Peter V. Cacchione savo 
kalboj pavadino majorą La- 
Guardiją “No. 1 karo kursty
toju.” Cacchione pravedė rin
kliavą, kurioje sudėta $1,500, 
nors visi buvo pasimokėję po 
20c. įžangos.

John Gates, buvęs leitenan
tu Ispanijos demokratijos gy
nimo armijoj, vadas Jaunų 
Komunistų Lygos, ypatingai 
daug svarbos davė jaunimo 
kovai prieš karą, sakydamas:

“Jaunimas turi padaryt ga
lą defitistinei filosofijai Roo- 
sevelto ir Lindbergho, būk tik 
kapitalizmas galįs laimėti Šį 
karą. Liaudis gali laimėti, jei
gu ji prives šį karą prie galo 
savu būdu ir už savus intere
sus. Tokį kelią rodė Browde
ris, tai išeitis, pravesta Sovietų 
Sąjungos—socializmo šalies.”

Mitinge vienbalsiai priimta 
rezoliucijos už paliuosavimą 
Browderio, prieš konvojus ir 
karą, už žemesnes kainas ant 
pragyvenimo reikmenų, taipgi 
už atmetimą Vinson Biliaus, 
kuris yra taikomas prieš dar
bininkų teises streikuoti ir or
ganizuotis. R.

White Plains teisme prade- 
' dama teisti keturi kaliniai, 
Riordan, McGale, Wade ir 
Kieman už mirtį policisto, ka
lėjimo sargo ir vieno kalinio, 
kurie buvo nušauti laike kali
nių bandymo pabėgti iš Sing 
Sing.

Daily News—*** 
“Stipriai-smagus, tikrai geras pasilinksminimas.”—N. Y. Times

2-rą DIDŽIĄ SAVAITĘ — Artklno Pers hito

“Volga - Volga”
Diriguojamą Gregoro Aleksandrovo, vadovaujamoj rolėj Liubov Orlova 

Kutenančiai amaci, Aauni komedija, {kandi paAaipa ir žavinti muzika.
Nuolat kaadien nuo 10 A. M. — 20c. iki 1 P. M. Atokiom Dienom

MIAMI PLAYHOUSE

Rudaitis ruošiasi sutuoktu-

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, klibasai ir kepta paršlena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK. 
• • 

i

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

Scc.na iš sovietinio judžio “Volga-Volga,” rodomo antra 
savaitė Miami Teatre, 6th Avė. ir 47th St., N. Y. Ju- 
dyje yra gražios muzikos-dainų ir yra kupinas saikas 
juokų.

vėms. Sakoma, toji laiminga 
diena būsianti birželio 1-mą. 
Laimingo šeimyniško gyveni
mo ! 

*1

Laisvietis Juozas Byronas 
pereitą savaitę lankėsi mainie- 
riuose ir Catskill kalnų srityse 
farmeriuose. Farmeriai, sako 
Byronas, bėdavoja, juos rūpi
na sausra, kuri gali pakirsti 
jų būsimą derlių. O kaip kurie 
farmeriai nusiskundžia buvu-

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

MIRĖ
Gegužės 23 d., Bellevue li

goninėj, mirė Platz Slavins
kas, 43 m. amžiaus, gyvenęs 
91-13—31st Ave., Jackson 
Heights, N. Y. Jo kūnas pa
šarvotas J. Garšvos šermeninė
je, 231 Bedford Ave., Brook
lyne. Palaidotas geg. 26 d., 
š v. Kazimiero kapinėse.

Irvin? Teatre
Šią savaitę (iki penktadie

nio) rodoma nauja meiliška 
drama “Naujasis Mokytojas,” 
taipgi “Pirmas Filminis Kon
certas,” ir vaizdai iš Tarybi
nės Lietuvos. Teatras randasi 
Irving PI. ir 15th St., N. Y.

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Susivedė
Pereitą šeštadienį susivedė 

Antanas Bastis su Mary Crad- 
den. Antanas priklauso LDS 
jaunimo kuopoje BuiLDerS ir 
Bowling tyme, yra vienas iš 
s e k m i n giausių sportininkų. 
Jiedu, beje, buvo nuvykę su 
LDS jaunimu ir i Clevelande 
įvykusį nacionalį Bowling Tur- 
nametą.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

du jau prieš porą savaičių šau
kė, kad Amerika turinti skelb
ti Vokietijai karą be niekur 
nieko! Jis to, veikiausiai, ne
sakys. Jis kalbės už davimą 
Anglijai didesnės ir “tiesiogi- 
nesnės” paramos—gal konvo
jų, gal ko kito, bet esmėj bus 
tas pats—kąrąs.

Taigi, prieš karą nusistačiu
si Amerikos visuomenė nekan
triai ir nervingai laukia, ką 
prezidentas pasakys.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. Glenmore 5-6191 <
■4

Geros kloties šeimyniniame 
gyvenime!

LDSer.

Lankėsi “Laisvėje”
Sulaukę savo vedybinio gy

venimo vienų metų sukakties, 
Edwardas ir Amelia Skeivis, 
abu veiklūs LDS nariai ir spor
tininkai, sumanė iš Clevelando 
patraukti į šalies sostinę Wa- 
shingtoną. Ten pamatė sosti
nės įdomybes, tame skaičiuje 
ir Taikos Sargybą. Na, o pas
kiau, argi geri LDSei’iai galėtų 
pravažiuoti neaplankę savo 
centro? žinoma, kad ne. Tai
gi, ta proga aplankė LDS ir 
“Laisvės” įstaigas. Apsistoję 
buvo Imperial Hotel. Išvyko 
atgal į Clevelandą pereitą šeš
tadienį.

Nepaisant, ką ponas prezi
dentas pasakys, jam duos at
sakymą kovingas Jungtinių 
Valstijų kongresmanas Vito 
Marcantonio. Pastarasis trans
liuos savo kalbą per radiją 
penktadienį. Jis transliuos per 
National Broadcasting Kom
panijos stotis lygiai 7 v. (Eas
tern Daylight Saving Time.) 
Amerikinė Taikos Mobilizaci
ja pakvietė kongresmaną kal
bėti.

Kiekvienas , asmuo, kuriam 
rūpi mūsų krašto gerovė ir at
eitis, privalo išgirsti kongres- 
mano Marcantonio kalbą. i.

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

“New Yorke Aidai”
Gegužės 28-tos vakaro 7 :30 

girdėsim radio programą, ži
nomą po vardu “New Yorko 
Aidai,” iš stoties’ WJZ. Bus 
kalbų, vadovaujant programos 
vedėjui Jąck Arthur, taipgi 
bus muzikos-dainy ir įvairu
mų. Programoj—-Linton Wells, 
Kay Lorraine, Paul Wing, Edi- 
sonieriai, ir Josef Bonime’s or
kestrą.

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, Cpffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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.
----------- į.---- --------------------------------------------- -----

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Turime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms
’ ir parems

THt BAKERS'

/UNIOI LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė (ribibhrkb)




