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

v v • •rasenu.

Amerikos reakcininkai, ku
rių netrūksta ir tarp lietuvių, 
šaukia: “Uždaryti USA Ko
munistų Partiją,“ “Sukišti į 
kalėjimus komunistus,“ “Pulti 
kiekvieną, kuris priešinasi im
perialistiniam karui.“

Jie bando įtikinti kitus žmo
nes, būk tokiomis priemonėmis 
būsią galima sunaikinti komu
nistinį judėjimą.

Nieko toliau nuo tiesos!
Mes neisime giliau į istori

ją tuos “argumentus“ sumuš
ti. Užtenka paimti pavyzdžiu 
Krane i ją. To krašto Komunis
tų Partija buvo paskelbta ne- 
legale dar prieš karą. Šian
dien Francijoje įvesta dar kie
tesnė, dar žiauresnė fašistų 
diktatūra. Tarp 18-30 tūks
tančių Francijos komunistų 
yra įkalinta Petaino valdo
mame krašte.

Bet ar tuomi komunistinis 
judėjimas Francijoje tapo su
muštas? Ne! Jis gyvuoja. Į 
suimtųjų vietas stoja nauji 
tūkstančiai darbininkų ir vals
tiečių. Jie kovoja ir kovos iki 
laimės!

Vadinasi, Francijos parda- 
vikų—Daladiero, Blumo, Pe
taino, Darlano, Lavalo—pas
tangos eina niekais. Ne už 
kalnų toji diena, kurią Fran
cijos išnaudotojams ir jų sė
brams bus padarytas galas.

No. 127 LAISVES ANTRA^ini287s suwM2F:?871treet Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gegužes (May) 29, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

■*’ ’I

{3

Dabar Prez. Rooseveltas Gali
Kontroliuot Darbus, Varžyt Ne

patinkamus V aidžiai V eiksmus

Beje, lietuviškiems reakci
ninkams verta nepamiršti ir 
Lietuvos: Ar areštai, kalini
mai ir šaudymai ten išnaikino 
komunizmą ?

Pereitą sekmadienį Mask
voje atsidarė Sovietų Sąjungos 
žemdirbystės Paroda. Diena 
buvo saulėta. Oras gražus. 
Tūkstančiai kolektyvininkų ir 
darbininkų aplankė Parodą ir 
susipažino su tuo milžinišku 
progresu, kurį Sovietų Sąjun
gos žemdirbystė padarė per 
pastaruosius kelis metus.

Parodoje yra ir Pabalčio 
kraštų pavilijonas, kuriame 
yra išstatyti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos eksponatai.

Nereikia nei sakyti, kad 
tūkstančiai ir Lietuvos žmonių 
turės progos apsilankyti šito
je parodoje.

Brooklyn© ir apylinkės pa
žangieji lietuviai rimtai susi
rūpino įsisteigimu lietuviškos 
radijo valandos. Vienoje kon
ferencijoj apie tai jau buvo 
kalbėta. Neužilgo teks tuo 
reikalu daugiau tartis ir im
tis konkrečių žygių.

Turime atsiminti, kad tasai 
elementas, kuris šiandien lie
tuviškus radijo pusvalandžius 
turi, eina išvien su visais liau
dies priešais ir pažangiųjų lie
tuvių įstaigas bando boikotuo
ti.

Anksčiau ar vėliau jie turės 
progos įsitikinti, kad tokiu sa
vo darbu jie patys save nusi- 
boikotuos!

Baltasis Namas Washingto
ne yra pikietuojamas jau per 
virš 20 dienų. Pikietininkus 
stato ir palaiko Amerikinė 
Taikos Mobilizacija, šis pikie- 
tavimas vadinamas “Perpetual 
Peace Vigil.” Lietuviškai galė
tų būti: Nuolatinis Taikos 
Saugojimas.

Pikietininkų eilėse dalyvau
ja visokio pašaukimo žmonės: 
d a r b i n i n kai, intelektualai, 
dvasiškiai,—visi, kuriems rūpi 
išlaikyti Ameriką taikoje, ku
riems rūpi žmonių gėris ir gro
žis.

P i k i e t ininkai protestuoja 
prieš prez. Roosevelto admi
nistracijos pasimojimus nau
doti konvojus.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Rooseveltas Žada 
Apgint Jūrų Lais
vę Nuo Vokiečių

Ketina Pavartot Visus Žingsnius Reikalingus Pristatymui 
Karo Reikmenų iš Jungtinių Valstijų į Angliją

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas geg. 27 d., 
kalbėdamas per radio, už- 
reiškė:

“Jungtinės Valstijos mo
bilizuoja žmones ir priemo
nes tik atmušt užpuolimą... 
Kada mes vartojame žodį 
‘užpuolimas,’ mes turime 
mintyje greitumą šiandieni
nių karo veiksmų.

“Kai kuriem žmonėm at: 
rodo, būk mus niekas neuž
puola, kol pradeda bombos 
krist į New Yorką. Jie už
simerkia.

“Užpuolimas prieš Jung
tines Valstijas gali prasidėt 
su (priešo) užvaldymu bile 
pozicijos, kuri gręsia mūsų 
saugumui. Niekas negali 
šiąnakt pasakyt, kada dik
tatoriai užpuls šį amerikinį 
žemyną. Bet mes žinome, 
jog tai būtų savižudystė, 
jeigu mes lauktume, kol jie 
pasirodys mūsų kieme.

“Mūsų Bunker Kalnelio 
mūšis rytoj gales įvykt už 
kelių tūkstančių mylių nuo 
Bostono.”

Prezidentas užreiškė, kad 
ši šalis gins “jūrų laisvę” ir 
kovos prieš bet kokią Hitle
rio pastangą užviešpataut 
jūras. Iš jo kalbos buvo su
prantama, kad Amerikos 
karo laivai gal jau neužilgo 
kariaus išvien su Anglija.

PRIEŠ STREIKUS
Rooseveltas sakė:
“Kai gręsia pavojus šiai 

šaliai iš lauko pusės, tai ap
sigynimo darbas neturi būt 
pertraukiamas ginčais tarp 
kapitalo ir kapitalo, tarp 
darbininkų ir darbininkų 
arba tarp kapitalo ir darbi
ninkų.

“Visai šaliai yra įsteigta 
mašinerija tarpininkaut ir 
taikyt ginčus pramonėje. 
Ta mašinerija turi būt var
tojama nesustojant dirbti.”

GINS LAIVUS VEŽAN
ČIUS KARO REIKME

NIS ANGLIJAI
Prez. Rooseveltas pareiš

kė:
“Vokiečiai nuskandina pa

sibaisėtinai daug ir vis dar 
daugiau prekinių laivų — 
tris kartus daugiau, negu 
Anglijos laivastatyklos gali 
pabudavot naujų; tai du 
kartu daugiau negu Anglija 
ir Amerika kartu gali šian
dien pasistatyt naujų preki
nių laivų.

“Į tą pavojų mes galime
atsakyt dviem veiksmais 
tuo pačiu laiku: 1) Pasku
bint laivų statymą šioje ša- __
lyje, ir 2) sumažint anglų |vokiečius.

nuostolius atvirose jūrose, 
ir užtikrint visais galimais 
būdais, kad karo reikmenys 
bus pristatomi Anglijai:

“Tatai būtinai reikalinga. 
Tatai gali būt padaryta, ir 
tatai bus padaryta.”

Šis Roosevelto užreiški- 
mas parodo, jog jis turi in
tenciją kariniais Amerikos 
'laivais gint prekinius laivus 
gabenančius karo reikmenis 
Anglijai.

Suprantama, jog šiuo su
metimu prezidentas reika
laus, kad kongresas atšauk
tų Amerikos bepusiškumo 
įstatymą.

Jis, be kitko, persergėjo, 
kad Jungtinės Valstijos ne
leis Vokietijai ir jos talki
ninkam užimt tokius strate
ginius punktus, kaip Daka
rą, Azorų ir Cape Verdes 
salas, Icelandiją ar Green- 
landiją.

Užsipuldamas taikos rei
kalaujančius žmones Ameri
koje, prezidentas įtarė, būk 
tai esą vokiečių-italų propa
gandistai, naziai-bundistai 
ir fašistai.

Anglai Išžudę 18,000 
Vokiečių Mūšiuose 

Dėl Salos Kretos
London. — Anglai skai

čiuoja, kad jie graikų salo
je Kretoje ir aplinkiniuose 
vandenyse iki šiol.išžudę ir 
paskandinę jau 18 tūkstan
čių vokiečių kariuomenės.

Vokiečiai privertė anglus 
pasitraukt toliau atgal nuo 
Malemi orlaivių stovyklos 
Kretoje Šėlsta žiauri kova 
durtuvais naujose pozicijo
se.

Anglų ministeris pirmi
ninkas Churchill pranešė 
seimui, jog vokiečių orlai
viai ir italų kariniai laivai 
ties Kreta nuskandino tik
tai du anglų šarvuotlaivius 
ir keturis naikintuvus ir su
žeidė du didelius karo lai
vus.

Vis daugiau vokiečių nu
sileidžia parašiutais iš or
laivių į Kretą. Anglai taipgi 
atsiunčia pastiprinimų sa
viškiams.

Anglų laivynas atmušė vi
sus vokiečių-italų bandymus 
įgabent laivais karo pabūk
lus ir kariuomenę į Kretą.

London. — Anglų koman
da jau ne tvirtina, kad dau
giau jų atvyko į Kretą prieš

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ 
17 ANGLĮ! LAIVŲ

Berlin. — Vokiečiai sako:
Vokiečiu šubmarinai nu

skandino keturioliką preki
nių Anglijos laivų, kurie bu
vo pilni prikrauti karo reik-
menu. Tie laivai turėjo 77,- 
600 tonų įtalpos iš viso.

Vokiečių orlaiviai sunai
kino tris prekinius anglų 
laivus, viso 12,000 tonų.

Vokiečių lakūnai pataikė 
keturiomis bombomis į ang
lų karo laivą lėktuvų išve
žioto ją ir sužeidė dar du 
anglų šarvuotlaivius ties 
Kreta.

Vokiečių b o m b i n inkai 
atakavo rytines - pietines 
Anglijos prieplaukas.

Keturi iš Kiekvieno De- 
sėtko Amerikonu Per- 

silpni Armijai
Washington. — Generolas 

L. B. Hershėy, vienas iš 
drafto direktorių, užreiškė, 
jog dėl blogo maitinimosi 
40 procentų Amerikos jau
nuolių netinka kariuomenei, 
persilpni arba nesveiki; ir 
iš miliono pašauktų jaunų 
vyrų 400 tūkstančių turėjo 
būt atmesti dėl tos priežas
ties. “Tai tiesiog gėda šiai 
šaliai,” sakė gen. Hershey, 
kalbėdamas v i s a š ališkoj 
konferencijoj mitybos žino
vų.

Tas generolas, tačiau, siū
lo imt kariuomenėn ir pusę 
atmestų kaipo fiziniai ne
tinkamų; mes, girdi, juos 
“armijoj pataisysime.”

Vokiečiai Atėmę iš 
Angly Sotumą

Cairo, Egiptas. — Anglai 
teigia:

Vokiečiai ir italai su tan
kais ir orlaiviais persigrū- 
mė per sieną iš Libijos į 
Egiptą ir pažygiavo kelias 
mylias prieš anglus ir, tur
būt, atėmė iš anglų Solumą, 
pajūrio miestą.

Vokiečiai Užėmę Kandiją
London, geg. 28. — Ang

lai praneša, kad jie trau
kiasi nuo vokiečių iš salos 
Kretos sostinės Kandi jos.

Berlin, geg. 28. — Vokie
čiai užėmė Kandiją, salos 
Kretos sostinę; nuskandino 
keturis prekinius - kareivi
nius anglų laivus; paėmė į 
nelaisvę graikų admirolą. 
Anglai, atakuojami vokie
čių, bėga toliau atgal; kiti 
kraustosi iš Kretos.

London, geg. 28. — Vo
kiečiai jau laivais iškėlė 
tankų ir kitų karo pabūklų 
į salą Kretą, bet dar ne
daug, kaip sako anglų ko
manda.

Prezidentas Teigia, Jog Amerika Turi Būt Pasiruošus Atmušti Kad ir Už Tūkstančiu 
Mylią Pavoją Gręsiantį iš Nazią-Italu-Japoną Pusės

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas antradienio 
vakarė paskelbė, kad jis įve
da neribotą nepaprastą pa
dėtį visoje šalyje. Paskelbi
me jis sako:

“Ašies kariautojai (vokie
čiai - italai - japonai) sie
kia nuverst demokratinę 
tvarką visame pasaulyje, 
užviešpataut visas jo tautas 
ir jų ekonominius reikalus...

“Pats jau sveikas protas, 
reikalauja, jog norint už- 
itikrint saugumą šiai šaliai 
ir visam Amerikos žemynui, 
mes turime pereit nuo tai
kos laiko galios ant tokio 
pagrindo, kad galėtume 
veikt tuojaus ir griežtai 
prieš bet kokį priešų ban
dymą apsupt šį žemyną ar
ba prieš jų mėginimą įsi
kurt bet kokią bazę - sto
vyklą užpuolimui prieš jį, ir 
kad taip pat galėtume at
remt gręsiantį užplūdimą

Prieš Konvojus ir Karą Išstoja Bent 80 Procent. 
Žmonių Laiškuose Senatoriams ir Kongresma- 
nams, Protestuodami prieš Roosevelto Politiką
Washington. — Senato

rius R. R. Reynolds per die
ną gauna 400 laiškų, ir tik
tai dešimt iš jų pritaria ka
rinei Roosevelto politikai; 
visi kiti — prieš.

80 iš kiekvieno šimto laiš
kų, kurie ateina senatoriui 
G. M. Gillette’ui, reikalau
ja nekonvojuot - nelydėt A- 
merikos karo laivais preki
nių laivų į Angliją ir prieši
nasi kariniams Roosevelto 
žingsniams.

99 iš kiekvieno šimto laiš
kų, kuriuos gauna kongres- 
manas Louis Ludlow, smer
kia bet kokius valdžios 
žingsnius vedančius linkui 
karo.

Senatoriui C. W. Brooks’- 
ui kasdiena atsiunčiama po 
400 iki 500 laiškų, ir 90 pro
centų jų kalba prieš konvo
jus Anglijai ir prieš karą.

Laiškai, gaunami senato
riaus A. H. Vandenbergo 
faktinai vienbalsiai prieši
nasi konvojams ir karui.

Senatorius Burton K. 
Wheeler sako: “Mano gau
nami laiškai beveik visi iki 
vienam išstoja prieš konvo
jus Anglijai ir prieš karą.

Senatoriui H. W. Johnso- 
nui kasdien ateina po 200 
laiškų ir jie kalba prieš kon
vojus ir karą tokia daugu
ma kaip 50 prieš vieną.

Didžioji dauguma laiškų 

draskuniškų svetimų agen
tų į mūsų žemę ir visuome
nę.

“Aš, Franklin D. Roose
veltas, Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentas, todėl, 
paskelbiu, jog šiai šaliai 
prieš akis stovi neribotai 
nepaprasta padėtis, kuri 
reikalauja, kad jos armija, 
laivynas, orlaivynas ir pilie
tinis apsigynimas būtų pa
statytas tokiais pagrindais, 
kad būtų viskas priruošta 
atmušt bile kokius ir viso
kius užpuolimo veiksmus ar 
grūmojimus, a t k r e i ptus 
prieš bile dalį šio Vakarinio 
žemyno...

“Aš atsišaukiu į mūsų iš
tikimus darbininkus, taipgi 
ir į samdytojus, kad atidė
tų mažesniuosius savo skir
tumus ir sujungtų savo jė
gas į didesniąją pastangą, 
idant užtikrint išlikimą to
kios vienintelės rūšies val-

kitiem senatoriam ir kong- 
resmanam taipgi reikalauja 
nekonvojuot - nelydėt kari
niais Amerikos laivais pre
kinių laivų su karo krovi
niais Anglijai, ir protestuo
ja prieš prez. Roosevelto 
žingsnius stumiančius Ame
riką karam

Net tokie rėmėjai karinės 
Roosevelto politikos, kaip 
senatoriai Pepper ir Wag
ner, pripažįsta, kad daugiau 
kaip pusė jų gaunamų laiš
kų išstoja prieš konvojus ir 
prieš karą.

Naikinama Amerikos Demo
kratija, Sako Landon

A If. Landon, buvęs repu- 
blikonų kandidatas į prezi
dentus 1936 metais, pareiš
kė dabar, jog Rooseveltas 
su paskelbimu nepaprasto 
stovio bent laikinai panaiki
na Amerikos demokratiją, 
ir “jis jau gali daryt beveik 
viską, ką tik nori.”

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai, atsiliepdami į pas
kutinę Roosevelto radio 
kalbą, pakartoja: “Skandin
sime visus Amerikos laivus 
plaukiančius Anglijon.”

ORAS; — Giedra. 

džios, kuri pripažįsta teises 
darbui ar kapitalui.

“Aš atsišaukiu į ištikimus 
valstijų ir vietinius vadus ir 
valdininkus bendradarbiaut 
su Jungtinių Valstijų pilie
tinio apsigynimo įstaigomis, 
kad užtikrint vidujinį mūsų 
saugumą nuo griovikiškų 
veiksmų diriguojamų iš už
sienių ir sutvarkyt kiekvie
ną bendruomenę taip, kad 
kuo daugiausiai dirbtų, kuo. 
mažiausiai gaišintų laiką ir 
(kuo labiausiai vengtų berei
kalingų savitarpinių tryni- 
mųsi.”

KOKIĄ NAUJĄ GALIĄ 
PREZIDENTAS GAUNA^
Prez. Rooseveltas paskel

bė neribotai nepaprastą sto
vį pasiremdamas žymia da- 

i lim senaisiais įstatymais, 
kurie buvo išleisti prieš pat 
pereitą pasaulinį karą arba 
laike jo. Šiuom paskelbimu 
prezidentas įgyja galią se
kamuose dalykuose:

Jis gali beveik pilnai kon
troliuot darbus ir jų vady
bą. Jis gauna daugiau ga
lios stabdyt streikus ir prie
šingus valdžios politikai 
veiksmus.

Dabar prezidentas gali 
suspenduot įstatymus, kurie 
uždraudė verst darbininkus 
dirbt daugiau kaip 8 valan
das darbuose, atliekamuose 
pagal kontraktus šalies val
džiai.

Prezidentas dabar turi 
galią uždaryt bile radio sto
tį ar perimt ją valdžios nau
dojimui.

Jis gali perimt elektros 
dirbyklas ir tvenk inius 
amunicijai gaminti; paimt 
bile prekinius laivus, vei
kiančius pagal Jungtinių 
Valstijų įstatymus; suspen
duot taisykles dėlei praneši
mų perleidimo telegrafu ir 
radio; uždaryt kai kurias 
viešas vietas pagal įstaty
mus prieš šnipinėjimą; už
draust įvežimus iš nedrau
giškų Amerikai šalių; sulai
kyt laivus tų kraštų, kurie 
(skriaudžia Ameriką preky
boje; kontroliuot visų sveti
mų ir amerikinių laivų ju
dėjimus, ir tt.

Šį Penktadienį “Laisvė” 
Neišeina

šiam penktadieniui “Lais
ves” numeris neišeina, nes 
tai legalė Paminėjimų 
švente (Memorial Day).
-----------------------------—,
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“The Germans Are Backing a 
‘Free Lithuania’ Committee!...”
Čikagos lietuviški menševikai ar socia

listai, su fašistų talka, leidžia neva jauni
mui laikraštuką “Jaunimas.” Tame laik- 
raštukyj (iš geg. 15—31 laidoj) telpa tū
lo J. Liudžiaus laiškas iš Anglijos. Pami
nėtasis J. Liudžius sakosi esąs korporalu 
Anglijos kariuomenėje. Ir štai, kas ten 
yra pareikšta:

“Pasak vieno Londono laikraščių, vo
kiečiai remia ‘Laisvos Lietuvos’ komite
tą Berlyne (According to one of the Lon
don newspapers the Germans are back
ing a ‘Free Lithuania’ committee in 
Berlin). Kitą pranešimą skaičiau, kad 
daug pabėgėlių (buvusių bankininkų, 
dvarininkų, žvalgybininkų, etc. “L.” 
Red.) nuolat bėga iš ‘tarybinės priespau
dos’ į Rytų Prūsiją, ir kad jie yra labai 
gražiai vokiečių priimami. Veikiausiai 
Hitleris ruošiasi prie tos dienos, kuomet 
jis galės šluoti grindis su Sovietais ir 
trokšta tam tikslui naudoti anti-tarybi- 
nius lietuvius sau talkai.”

Mes jau ne kartą nurodėme, kad lie
tuviški smetonininkai, pabėgę į Vokieti
ją, yra maloniai priimami ir gražiai už
laikomi. Jie ten organizuojami. Jiem duo
ta proga naudotis Breslau miesto radiju, 
per kurį skleidžia anti-sovietinę propa
gandą. Subėgę ten, smetonininkai garbi
na nazizmą, garbina hitlerizmą.

I r
Bet tie patys smetonininkai, laisvai at

vykę iš Vokietijos į Ameriką, tuojau pa
virsta “demokratais” ir garbina Roose- 
veltą, kuris juos taip gražiai globoja! 
Jeigu Hitleris organizuoja smetoninin- 
kus karui prieš Sovietų Sąjungą, žadė
damas jiems “sugrąžinti Lietuvą,” tai 
Amerikoje prez. Rooseveltas daro kaip 
tik tą patį. Jis čia smetonininkus-fašistus 
naudoja karo propagandai “už demokra
tiją,” jis jiems žada “sugrąžinti Lietuvą.”

O fašistai - hitlerininkai - smetoninin
kai moka gražiai prisitaikyti prie abiejų: 
Hitlerio ir Roosevelto.

Progresas Sovietiniame Vilniuje
Lietuvos sostinė Vilnius, virtęs tarybi

niu miestu, daro didelį progresą. Tiesa, 
Vilnius niekados nenorėjo būti kapitalo 
širdis. Caro laikais Vilnius daug matė 
darbininkų griežtų išstojimų. Kada, po 
pereito karo, užsiliepsnojo darbininkų 
revoliucija, tai Vilnius net per du kartus 
buvo įkūręs Sovietų santvarką. Kada 
1939 metais Raudonoji Armija atėmė 
Vilnių nuo Lenkijos ponų, tai Vilniaus 
gyventojai nešė rezoliucijas ir reiškė pa
geidavimą pasilikti Sovietų Sąjungoj.

Dabar Vilnius laisvas. Dabar Vilnius 
tarybinis. Vilniuje visi fabrikai ir dirbtu
vės dirba ir dirba ne bankininkų naudai, 
bet darbo žmonių gerovei. Vilniuje auga 
skaičius greitadarbių, nes darbininkai ži
no, kad jie dirba savo gerovei. Vilniuj 
auga nauji namai, tai darbo žmonių gy- 
vennamiai ir fabrikai, mokyklos ir kiti 
apšvietos centrai. Greta Vilniaus, ant Vi
lijos upės būdavo j a didelę elektros ga
mybos stotį.

1941 metais vien pirmais trimis, sau
sio, vasario, kovo, mėnesiais, Vilniuje iš
leista liaudies apšvietos reikalams 4,000,- 
000 rublių. Mokyklose kiekvienos tautos 
vaikai jaučiasi laisvai, jie mokosi savo 
prigimtoje kalboje — lietuvių, žydų, len
kų, gudų ir rusų. Vilnius, tai daugelio 
tautų miestas. Lenkų šlėktos smaugė ki
tas tautas. Lietuviai fašistai darė tą pa
tį. Bet dabar Vilnius sovietinis, o tarybi
nė tvarka teikia laisvę visoms tautoms ir 
tautelėms.

Vilniuje apšvietos srityj reikės padir
bėti daug ir energingai. Kada Vilnius bu
vo išlaisvintas iš po lenkų šlėktų, tai jis 
turėjo 25,000 beraščių arba labai mažai 
mokančių skaityti ir rašyti. Dabar kas 
kita. Mokosi vaikai, jaunimas ir suaugę.

Gelžkeliečiai, Budėkite
Augant kainoms ant pragyvenimo rei

kalų keturios gelžkeliečių unijos įteikė 
kompanijoms reikalavimą pakelti jiems 
algas ant 30%. Tas turi būti padaryta su 
birželio 10 diena.

Wall Stryto bankierių laikraštis “Jour
nal” rašo, kad kompanijos turės atsi
kreipti į valdžią, kad gelžkeliečių reika
lavimų svarstymą atidėti mažiausiai iki 
rudens. Jeigu tatai kompanijoms pavyk
tų padaryti, tai reiškia, per kelis mėne
sius darbininkai turėtų dirbti už senas, 
mažesnes algas, tuo pačiu kartu pragy
venimas nuolatos eina į kalną. Gelžkelie
čiai turi budėti ir savo reikalavimus pa
remti kietu solidarumu.

Šiuo metu Amerikos lietuviai klerika
lai, fašistai ir socialistai renka aukas pa
bėgusiems smetonininkams (pas Hitlerį) 
gelbėti. Visuomenė privalo žinoti, kad tie 
pinigai (kaip mes ne kartą sakėme) eina 
Hitlerio karo mašinai tepti, nes Hitleris 
organizuoja visus smetonininkus karui. 
Todėl neturi būti duodamas nei vienas 
centas tiems, kurie kaulija aukas.

Ragina Išžudyti!
Čikagos “Naujienų” leidžiamas “Jauni

mas” (geg. 15—31) šitaip rašo:

“Mes daug ilgiau nepakęsime tų sveti
mų valstybių agentų šliaužiojimą mūsų 

(tarpe. Jie nepakenčia Amerikos, o Ame
rika nepakenčia jų.

“Jie prieš pačios Amerikos valdžios už- 
girtą liniją išeina agituodami, kad reikia 
labiau budėti ir daugiau veikti, kad dar
bas nevyktų.”

Nors šie trys sakiniai yra suregsti 
“funiška” kalba, mes, rodosi, galime 
įskaityti, kad negramotnas jų rašytojas, 
Grigaičio auklėtinis, čia kalba apie ko
munistus ir grąsina jiems “išnaikinimu.” 
Jis bliauna prieš komunistus, kodėl pa
starieji kovoja prieš įvėlimą Amerikos į 
karą, kodėl jie kelia savo balsą už taiką.

Valdžios “užgirta linija” yra karo lini
ja. Amerikos liaudis karo nenori. Todėl

Chinijos Savaitė
Dabar Amerikoj paskelbta Chinijos sa

vaitė. Vietomis renkamos aukos ir laiko
mi susirinkimai Chinijos naudai. Turčių 
spaudoj pasirodė po straipsnelį tuo klau
simu.

Bet ta “pagelba” Chinijai bus tik lašas 
į jūras, palyginus su tuo, ką Japonijos 
imperialistai gauna Amerikoj karui prieš 
Chiniją. Japonija perkasi Amerikoj žiba
lą, plieną, medvilnę, kas tik jai reikalinga 
karui prieš Chiniją. Jeigu Washingtono 
administracija nori Chinijai padėti, tai ji 
pirmiausiai turėtų sulakyti Japonijai ži
balą, plieną, ginklus ir amuniciją. Kol 
Roosevelto administracija to nepadarys, 
tai kalbos apie “pagalbą” Chinijai bus tik 
“gailėjimas už gr'iekus.”

Ar Lauks Kitos Progos?
Kada Amerikoj buvo pasklidusi žinia, 

kad garlaivis “Zamzam” žuvo su visais 
keliauninkais, ant kurio, kaip tyčia buvo 
140 amerikiečių — moterų, vaikų, kuni
gų ir misionierių, — tai karo šalininkai 
garsiai šaukė: “Barbarizmas!... Matote 
kaip hunai elgiasi... Atminkite Zam
zam !” Bet pasirodė, kad amerikiečiai ne
nuskendo. Karo šalininkams korta išsmu
ko iš jų rankų. Ar lauks kitos tokios 
progos, ar, su liaudies valia nesiskaity
dami, tuojau vilks mūsų šalį į karo ka
tastrofą?

Anglijos Pažangusis Darbininku Judėjimas Pasiuntė Vokie
tijos Darbininkam Pasveikinimą Proga 1-sios Gegužės Šven
tės. Vokietijos Slaptas Darbininkų Judėjimas Davė Anglam 
Brolišką Atsakymą ir Išdėstė Savo Tikslus Kovoj Prieš Hit
lerizmą ir už Taiką. Tas Vok. Darb. Atsišaukimas Skamba:
Broliai, Seserys, Draugai!

Jūsų broliški sveikinimai, 
kuriuos jūs mums siuntė te 
Pirmą G e g u ž ės, pasiekė
mus, nepaisant to, kad val
dančiosios klasės abi ejose 
Kanalo pusėse deda visas 
pastangas neleisti abiejų ša
lių darbininkams susisiekti.

Jūsų žodžiai yra tikra iš
raiška valios ir jausmų Ang
lijos darbo žmonių, kurie 
drąsiai kovoja vidury karo 
baisenybių už taiką. Tiktai 
liaudis taiką gali apginti ir 
palaikyti savo b e n dromis 
pastangomis—taiką be ane
ksijų ir kontribucijų, taiką 
be priespaudos vienos tau
tos per kitą, taiką be išnau
dojimo ir plėšimo žmonių ir 
klasių per kitus žmones ir 
klases.

Jūs davėte mums ir dar
bo žmonėms visų šalių pui
kų pavyzdį’formoj e savo ko
vingo liaudies judėjimo, ku
ris per Liaudies Seimą
skelbė programą už tikra 
liaudies taiką.

Jūs praktikoje įrodėte 
mums ir visų šalių darbo 
žmonėms, kad jūs vedate 
neatlaidžią kovą prieš savo 
imperialistinę buržuaziją ir 
josios įrankius Morrisonus 
ir Bevinus. Mes paimame

kurie patys n e a psakomai 
kentėjo kaipo pasekmė Ver
salio taikos sutarties ir ku
rie niekados nebepriims ki
tos panašios sutarties, neno
ri, kad panaši priespauda 
ir pavergimas būtų uždėta 
ant kitų žmonių.

Jie žino, kad tokios sutar
tys, kurios reiškia priespau
dą kitiems žmonėms, tiktai 
sėja pragarišką sėklą naujų 
kruvinų susikirtimų. Spren
džiant pagal-tam tikrus ap
sireiškimus, mes m a tome, 
kad ir tie mūsų žmonės, ku
rie buvo auka tiksliai išplės
tos neapykantos prieš Ang
lijos žmones, pradeda su
prasti, jog nei Anglijos žmo
nės, nei žmonės kitos kurios 
šalies, bando pastoti kelią 
Vokietijos liaudies socia
liam progresui, bet kad tai 
daro jų pačių plutokratija, 
kurie atnešė šį karą, iš ku
rio tik jie vieni semiasi sau

pa-i pelnus.
Mūsų darbo žmonės ple

čia savo kovą prieš savo

jūsų ranką ii“ sveikiname 
jus, Anglijos darbo žmones, 
visų šalių darbo žmonių so
lidarumo dvasioje, kuri vi
suomet buvo įkvėpimu vi-

plutokratija ir karinius pel- 
nagrobius. Mes užtikrina
me jums, kad šita kova pa
gelbės prašalinti iš kelio 
tuos keblumus ir pasiprieši
nimus, kurie vis dar nelei
džia prieiti prie teisingo,

Apvienykime savo pas
tangas kovoje prieš impe
rialistinius plutokratus.

Neleiskime jiems kurstyti 
mus vienus prieš kitus 
vardan jų troškimo valdyti 
pasaulį.

Nebeleiskime jiems kepti 
naujus suokalbius, kaip kad 
jie dabar kepa, už žmonių 
nugaros, pagelba kurių, 
kaip 1938 metais' Muniche, 
jie bando išgelbėti savo at
gyvenusią santvarką akivai
zdoje galingo liaudies judė
jimo, kurį atstovauja darbi
ninku klasė? £

Kaipo simbolį naujos žmo
nijos, taikos ir socializmo, 
kurio nešėjai ir viešpačiai 
gali būti tiktai darbininkai, 
valstiečiai ir inteligentai, iš
kilę iš jų tarpo, mes prieš 
save turime Sovietų Sąjun
ga.

Tik ji viena, Sovietų Są
junga, nuolatos kaupdamosi 
ir stiprindamosi sūkuryje 
imperialistinio karo suiru- 
rės, atstovauja tokią san
tvarką, kuri nepažįsta nei 
išnaudotojų, nei išnaudoja
mųjų, nei prispaudėjų, nei 
prispaustųjų, bet pažįsta 
tiktai darbo žmones, nesu
laikomai žygiuojančius pir
myn taikoje visų žmonių su 
visų lygiomis teisėmis.

Būtent šitoje dvasioje, 
dvasioje Ernst Thaelmanno, 
mes sveikiname Anglijos 
darbo žmones.

ŠYPSENOS
MŪSŲ GALVOS...

(Aukoju dideliems vaikams)

Siaubas ima mano kūną... 
Visko trūksta, visko stinga! 
Bet bastučių galvos brangs

ta,
O mūsų — visai atpinga.
Mūsų galvas kaklų mazgais 
Pradeda kai kas vadinti;
Arba—vieta, kur kepures 
Galima tik pakabinti.
Tegul... Gal tai yr’ ir tiesa, 
Kad mūs galvos yra tuščios; 
Kad mes vaikščiojam be

kelio,
Tarsi klajokliai po pusčius...
Štai, va, mano draugui Juzui 
Švarkas ir kelnės nuplyšo... 
Ir čebatai “gerti nori,” 
Galai pirštų lauke kyšo.
Bet Juzulis to nepaiso, — 
Nepaiso galvos nei kojų;
Jis nemato, jis nejaučia 
Dėl savęs jokių pavojų!
Jis, užrietęs “kaklo mazgą,” 
Stato atlapą krūtinę
Už buvusią ponų valdžią, — 
Prieš Lietuvą tarybinę.

—špokas.

Berlin. — Vokiečiai oro 
bombomis nuskandino dar 
du prekinius anglų laivus 
ties sala Kreta, kaip skelbia 
naziai.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

nuoširdaus susitarimo tarpe 
darbo žmonių šioje pusėje 
ir anoje pusėje Kanalo ir 
kuomi pasinaudoja tiktai 
plutokratija, tikrieji darbo

siems tikriems kovotojams žmonių priešai, kurie atsa-
už naują santvarką, už so
cializmą, kurių tarpe randa
me ir mūsų liaudies kovoto
jus.

Mes nenuilstančiai ir ne
paliaujančiai aiškiname Vo
kietijos žmonėms, kad jie 
yra a p g a u d i nėjami, kai 
Anglijos žmonės yra jiems 
perstatomi kaipo jų priešai 
ir užtvaras jų džiaugsmui ir 
gerovei.

Būkite tikri, draugai, kad 
Vokietijos darbo ž m o nės 
yra pasipiktinę naikinimu 
kriminališko orlaivių karo 
pagelba darbo žmonių namų 
ir kultūros paminklų. Vokie
tijos darbo žmonės, kurie 
dar laike pirmojo imperia
listinio karo 1914-1918 me-

ko už karą ir karinę pelna- 
grobystę.

Vokietijos ir Anglijos 
darbininkus jungia bendri 
interesai, kurie yra nesu
derinami su interesais tų, 
kurie kursto vienos šalies 
žmones prieš žmones kitos 
šalies ir kurie plečia karą 
vis labiau. Darbo žmonės ir 
visi tie, kurie stoja už so
cialinį progresą, yra už- 
interesuoti įsteigimu taikos 
be aneksijų ir kontribucijų, 
—taikos pamatu pilnos tau
tų apsisprendimo teisės, tik
ros liaudies taikos.

Vokietijos ir Anglijos dar
bininkai turi tik viena ben
drą priešą, būtent, imperia
listinius plutokratus, kurie

tais, taip pat sunkiais po- kraunasi sau pelnus pri
kalimais krizio metais ir versdami savo žmones krau-
pastaruoju laikotarpiu, pa
nešė neapsakomą vargą,— 
šitie Vokietijos darbo žmo
nės nenori pasmerkti Ang
lijos ir okupuotų kraštų 
darbo žmonių alkiui.

Vokietijos darbo žmonės,

ją lieti, ir kapitalistinę san
tvarką, kuri, nepaisant so
cialinės maskos, yra visur 
ta pati vergijos ir kruvinos 
priespaudos santvarka.

Broliai, Seserys, Drau
gai!

Atmininio Diena
Visose valstijose, apart'Alabama, Arkansas, Flori- 

kelių, Atminimo Diena bus'da, Georgia, Louisiana, Mis
minima gegužės 30 dieną, sissippi, North Carolina, ir 
Tai bus 73 paminėjimas ci- South Carolina nemini ge- 
viliam kare žuvusių karei- gūžės 30 d. Balandžio 26 d.
viu.

C-

Pirma Atminimo
Georgia, Alabama, Florida 

Diena Mississippi laiko ceremo- 
buvo minėta“ gegužės 30 d., nijas dėl konfederatų karei- 
1868 m. Generolas Logan Ncrth Carolina ir So. 
vyriausias oficierius ką tik,^ai’°]ina žuvusius pa- 
organizuotos veteranų orga- ^erJ)ia °^ciahai gegužes 10 
nizaeijos, Grand Army of A’ Kapų Puošimo Die- 
the Republic, išleido prane-(na;T . . _
Šimą, prašydamas žmonių! ,^ors ^ai kunos valstijos 
neužmiršti kare žuvusių ka- Patuose mini . Atminimo 
reivių. Generolas Logan sa- AienA Jos taipgi paskiria 
vo pranešime prašė žmonių specialę dieną . atminčiai 
kvietkomis papuošti kapus, konfederatų kareivių. Ken- 
arba kitokiu būdu apdailin- iAYJA švenčia gegužes 10 d.
ti kapus draugų, žuvusių 
kare.

ir Tennessee birželio 3 d.
FLIS.

Nuo 1868 m. ir per kiek 
metų po tam diena buvo va
dinama Kapų Puošimo Die
na ir tik 1870 m. Grand Ar
my of the Republic nariai 
nutarė pamainyti vardą į 
Atminimo Dieną, nes tas 
vardas geriau paaiškina 
dienos tikslą. Bet daug žmo
nių tebevartoj o pirmą var
dą.

Pietinėse valstijose —

Klausimai ir 
Atsakymai

Ištekėjo 1921 m., Bet Vyras 
Tapo Naturalizuotas 1926 m.

Klausimas:
Ar man negalite pranešti 

apie mano pilietybę. Atvykau 
i Jungi Valstijas 1919 m. iš
tekėjau 1921 m. Mano vyras 
tapo naturalizuotas 1926 m.

Amerikines Taikos Mobilizacijos nariai pikietuoja Baltąjį Namą Washingtone per 
24 valandas be pertraukos. Jie reikalauja, kad Jungtinės Valstijos nebūtą įtrauk
tos į imperialistinį pasaulinį karą.

Ar aš skaitoma piliete?
Atsakymas:

Teisybė, jog prieš rugsėjo 
22 d., 1922 m. ateivė moteris 
automatiškai įgydavo Ameri
kos pilietybę, jeigu ji ištekė
davo už Amerikos piliečio. Bet 
kuomet tamsta ištekėjai 1921 
m., jūsų vyras tuom laiku bu
vo ateivis, ir kadangi jis buvo 
naturalizuotas 1926 m., tas 
neduoda tamstai Amerikos pi- 
lietystės. Tamsta vis eisi atei
vė. Tamstai neroik išsiimti 
“pirmų” popierų, bet tik an
trų. FLIS.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
CAB Piršliukui ir Singeliu- 

kui, Hartford, Conn. — Jūsų 
eilėraščiais nepasinaudosime. 
Ačiū už rašinėjimą. Prašome 
rašyti daugiau prozoje.
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Youth Congress Program to Offer 
Widest Program for Discussion 
Among Youth of Cur. Problems

PROCEDURE
The 7th American Youth 

Congress is dedicated to the 
free discussion of those issues 
confronting youth, the adop
tion of policies plans for cam
paigns and organizational ac
tivities during the next year. 
In order to give effective em
phasis to the planning of cam
paigns and organizational ac
tivities, based on policy adop
ted after full discussion, it is 
proposed that general agree
ment on policy should be ar
rived at early in the Congress, 
allowing adequate time for 
the discussion of activities to 
be promoted during the next 
year in each field of work.

To facilitate the work of the 
Congress, there shall be a 
meeting of the Nat. Assembly 
of the American Youth Con
gress, Thursday, July 3 to:

1) Receive resolutions from 
Delegates and prepare a pre
liminary report on resolutions.

2) Receive nominations 
from Delegates and prepare 
nominations for the. Commit
tees of the Congress, to be 
elected by the Congress on 
July 4.

ALL ORGANIZATIONS 
planning to participate in the 
Congress should therefore 
send—IN ADVANCE — RE
SOLUTIONS and NOMINA
TIONS for Congress Commit
tees. Additional resolutions 
and nominations will of course 
be accepted at the Congress

Full Time at 
$21 Per Month

From a large number of letters 
received by relative and friends of 
boys in camp, we gather that one 
pressing problem which is universal 
among draftees is the inadequacy of 
$21 or even $30 per month.

Normal items of monthly expense 
which are reported from all parts 
of the country included:—25c for 
the Old Soldiers’ Home;. 25c. for 
“recreation.” 57 cents per. week 
is a minimum for laundry 
which includes a maximum of 1 
shirt. A 2nd shirt costs another 25c. 
In most cantonments each conscript 
receives 1 blanket. This is not suf
ficient for overnight manoeuvers so 
they buy a sleeping bag for $6.75. 
Shoe polish. SOS to clean their 
mess kits, extra towels, cleaning, 
haircuts, toilet articles, a Gerson 
belt, are necessary and add up to 
at least $6 a month. Smokers spend 
$2 to $4 per month on cigarettes 
or tobacco. All the rest is left over 
for “recreation” which is sometimes 
in town to which a private bus-line 
charges from $10c. to 50c. round
trip.

If a man has a furlough, can he 
afford to go home? His furlough is 
not a long one and therefore hitch
hiking would consume a major part 
most men are at camps a thousand 
or more miles away from home.

It is obvious that at the present 
rate of pay, conscripts will have 
$0.00 when they are discharged. 
Few will be able to get started in 
a job the day after they are dis
charged.

“Ford Power
Must Go”

DETROIT. — “This is the battle 
of America—to organize the unor
ganized millions,” CIO President 
Philip Murray, told a cheering 
crowd of more than 50,000 who fil
led Cadilac Square at a Ford elec
tion rally.

Predicting the smashing victory 
for the CIO United Automobile 
Workers which later brought the 
world’s biggest industrial plant into 
the CIO fold, Murray declared:

"T/ie Ford empire down through 
the years has believed itself to be 
mightier than the American people.

“That great captain of industry, 
Henry Ford, has stood aloof, has 
defied America and has defied his 
workers.

“But Ford is now confronted with 
the inevitable, the organization of 
his employes into the UAW-CIO.

“After five-years of travail, dis
crimination and anti-union persecu-ce.ledforfir

I also, but every organization is 
urged to act IN ADVANCE.

Thursday, July 3
10 a. m. Registration Opens
4 p. m. Meeting of AYC National 

Assembly
8 p. m. Opening Meeting—Speak
ers: Paul Robeson and others.

Friday, July 4
10 a. m. Organization of Congress 

—Election of Committees on: Re
solutions—Rules--Constitution and 
Organization—Credentials — Au
dit—Nominations

Report by Chairman
1 p. m. Report of RESOLUTIONS 

on: Job Security—Job Training— 
Conscription — Community Wel
fare

5 p. m.—Meeting of Congress Com
mittees

7 p. m.—ACTION PANELS I on: 
Job Security—Job Training—Con
scription—Community Welfare

Saturday, July 5
9 a. m. Report of Credentials Com

mittee
Reports from ACTION PANELS I 
Reports of RESOLUTIONS on Ci
vil Rights

1 p. m. Report of RESOLUTIONS 
on Foreign Policy and Internatio
nal Fellowship

7 p.m.—ACTION PANELS II on: 
Civil Rights—Peace Action—In
ternational Fellowship

Sunday, July 6
9 a. m. Interfaith Service
10 a. m. CONFERENCES on pro

motion of special activities among 
organizations of: Rural Youth— 
Student Youth—Religious Youth 
—Negro Youth—Industrial Youth 
—National and Fraternal Youth

1 p. m. Reports of ACTION PA
NELS II
Reports of Committees on: Audit 
—Constitution and Organization— 
Resolution—Nominations (officers 
and Cabinet)
Closing Addresses by Chairman
elect. Meeting of Newly-elected 
Cabinet.

Them Wedding
Bells

BROOKLYN, N. Y. — Bob Bas
tys, popular member of the Broo- 
lyn Builders and member of the 
branch’s Bowling Team, wedding- 
marched this past Saturday with 
Mary Cradden.

The members of the Builders and 
his many friends in the Aido Chorus 
wish the couple the best of luck 
and happiness in the years to come.

—Friend.

Joint Picnic by 
Baltic Groups

NEW YORK, N. Y.—Realizing 
that Lithuanians, Latvians, Esto
nians and Finns have much in com
mon and much to learn from each 
other, the Baltic Cultural Council 
has decided to hold another “Joint 
Picnic” this summer to bė held on 
June 15 at which time each natio
nality Will offer its program for the 
enjoyment of all. The site of the 
picnic has not yet been selected, but 
it will probably be held at picnic 
grounds in Queens, most suitable to 
all.

Ain’t Unions 
Bad?

SPRINGFIELD, Ohio.—Ten cents 
an hour blanket increase, plus stew
ard and grievance machinery, paid 
vacations and other gams were won 
by 200 members of Local 402 of the 
United Automobile Workers.

The pay boost, added to five cents 
given earlier in a futile attempt by 
the Buffalo-Springfield Roller Co. to 
forestall organization, brings the to
tal up $400-$500 annually for each 
worker.

Hint.
If you must borrow, always bor

row from a pessimist. He doesn't 
expect to get his money back any
way.

tion, the Ford workers today are 
free men and women.

“The Ford empire will crumble 
and out of his ruin will rise the 
power and dignity of that mighty 
force known as the UAW-CIO.”

Relating the growth of the CIO 
from 800,000 to five million mem
bers, Murray declared: “From coast 
to coast, there is today greater en
thusiasm to join the CIO than at 
any time in history.” 

hhes

In observance of Memorial 
Day the Lithuanian Daily 
Laisve will not be issued this 
Friday. The English Section 
will reappear in its usual size 
this Tuesday.

Marcantonio to 
Answer FDR’s 
‘Fireside Chat’

Listening-in parties for Vito Mar- 
cantonio’s radio answer to the Pre
sident’s fireside chat are being en
thusiastically arranged for next Fri
day night, Memoral Day, 7 P. M. 
Eastern daylight saving time, in res
ponse to an American Peace Mobi
lization action letter mailed out to 
local peace councils over the week
end.

In addition to bringing the fiery 
words of the fighting Congressman 
to millions of listeners, collections at 
parties will swell the APM’s NO 
CONVOY campaign funds to main
tain the Perpetual Peace Vigil in 
front of the White House.

“Wherever there is a radio owned 
by an APM member let there be a 
listening party,” the .Action Letter 
said. “Hear Roosevelt answered by 
a man who is more than his match. 
Hear the warmakers refuted in 
their false arguments for convoys, 
for blood and war. Hear the bril
liant and eloquent spokesman of 
peace, of the poeple, in an address 
you will want all your friends and 
all friends of peace to hear.”

Marcantonio will broadcast from 
New York City over an NBC na
tionwide hookup. His speech will be 
carried over Station WJZ.

Blass, Navikas 
Win Doubles

CLEVELAND, Ohio. — Accord
ing to final tabulations that have 
just come in, Tony Navikas and 
Johnny Blass are the doubles-win- 
ners in the LDS Nat’l Bowling To
urnament held in this city over the 
week-end of May 4th.

Both Navikas and Blass are mem
bers of the Brooklyn (LDS 200) 
Builders bowling team which won 
second place.

Final scores and results of the 
bowling tournament will appear in 
the June 1st issue of “Tiesa”, of
ficial organ of the Association of 
Lithuanian Workers (LDS) which 
sponsored the tourney.

Bats ’n Balls
KID QUIZ, BOSTON TEE PARTY

Mr. Q—Is it true that a major 
stockholder in some major league 
ball club can give you the right 
answer if you ask, “What happens 
if the ball lodges in fog, bent, bu
shes, long grass, or* the like?”

Dr. A—Not only that, but his an
swer will be backed up by the U. S. 
Golf Association, to the last man. 
Francis Ouimet, who was National 
Open Golf Champion before he was 
21, became a stockholder in the 
Boston Braves about a month ago. 
He’s on this year’s U. S. G. A. 
Rules of Golf Committee, also on 
the Championship Committee, the 
Implements and Ball Committee, 
and the Museum Committee.* * *
How to Pitch To No. 10

In football, “the Big Ten” means 
a great mid-West conference of uni
versities. When you’re talking base
ball, “Big 10 Conference” means the 
bases are full of Cardinals and the 
opposing infielders, are gathered 
around the pitcher in the middle of 
the diamond. The batter coming up 
is No. 10.

Subject of the big 10 conference: 
“How to pitch to Johnny Mize!”* * *

Mel Ott is the National League’s 
leading all-time record-maker in ac
tive service. Every homer Master 
Melvin hits and everjl base on 
balls he received sets a new lifetime 
record and if he figures in 150 ga
mes this season, that’s a new re
cord, too. The Little Giant’ last year 
became the first player in senior 
circuit history ever to play 150 
games in 9 different seasons.* * *

Linus Frey’s basepath scampering 
stood out conspicuously in the spring 
slump of the world champion Cin
cinnati Reds. In the season’s first 
month of play, the spry second- 
sacker stole 6 bases. Five National 
League clubs, the Cardinals, Pirates, 
Giants, Cubs and Phillies, failed to 
amass that many as their team to
tal for the same period.* * >(:

The Pittsburgh Pirates are way 
ahead of last year’s schedule. It was 
not until June 6, 1940, that the 
Bucs left last place and launched 
the drive which landed them in the 
first division at the finish of the 
National League race.

The defects of the mind, like 
those of the face, grow" worse as we 
grow old.—Rochefoucauld.

Pasikalbėjimas Stasio su Pijušu
__ a------------------------------------------------------------------ <----------------------

(S.cena, gatvė, ant durų už
rašas į “tautos vado” balių. 
Stasys su Pijušu sėdi ant laip
tų, greta jų čemodanai. Neaiš
kus balsas: “Valio už tautos 
vadą!”)

Pijus: (Pašoksta greitai, 
griebia čemodaną, su kita ran
ka dulkina kelinių., sėdynę.) 
Ką velnią mes čia išsėdėsime 
prie užpakalinių durų. Aš sa
kau, eikime į prezidento balių.

Stasys: Paspėsime, paspėsi- 
me, lai praeina pati pirmuti
nė kolekta. Tu žinai, mūsų 
darbas tverti fondus ir ragin
ti kitus aukoti.

Pijus: O kas čia kokis ni
kelis numesti varde gelbėjimo 
fondo, jeigu doleriai sugrįš, 
(žiūri akis įbedęs į Stasį.) Ar 
tu pasiutai, kur tu nori eiti į 
balių su ta nusususia tėvo uni
forma ?

Stasys: Ve, aš manau eiti ir 
neiti į prezidento balių.

Pijus: Ką tu, nežinai, kad į 
prezidento balių reikia juodo 
žipono su ilga perskelta uo
dega ?

Stasys: Nešauk, nešauk 
taip, Pijušėli, ta uniforma 
kaip tik atatinka momentui. 
Matai, mūsų atstovų viename 
mieste nepriėmė į prezidento 
balių.

O uniforma perstato vyčių 
generolą ir užtikrina įėjimą. 
Prie to, reikia pasimaskuoti, 
kad bile durnius komunistas 
nepažintų.

Pijus: Ką? Ar tu bijaisi tė
vynės pardavikų ?

Stasys: Aš bijau preziden
to daugiau, negu komunistų.

Pijus: Ką, tu sudurnavojai! 
Tai ko tu bijai prezidento ?

Stasys: Ve, tik kokie trys 
metai atgal mudu veikėme 
bendrame fronte su komunis
tais prieš prezidento Smetonos 
demokratiją Lietuvoj. Ar tu 
manai, tas nepasiekė prezi
dento ausų ?

Pijus: Pasiekė ar nepasiekė 
prezidento ausis, bet mes ne- 
uždyką veikėme, mūsų pusėj 
fondai paliko, ar ne? Ir jeigu 
kokios, mes galime patys pa
rengti prezidentui balių.

Stasys: Parengti preziden
tui balių. Aš nesu tam priešin
gas tik klausimas, ar jis sutiks 
eiti ant mūsų parengto ba
liaus ?

Pijus: Kodėl tu taip kvailai 
manai, kad neis?

Stasys: Kaip mes veikėme 
bendrame fronte, tai kartą bu
vau pakviestas su komunistų 
redaktorium nuo vienos estra
dos prakalbas sakyti.

Pijus: (Perkirsdamas) Tai 
kas čia tokio baisaus?

Stasys: Po prakalbų kokis 
pusgalvis ima ir pakiša man 
klausima: “Kokis skirtumas 
tarpe šaudymo žmonių Lietu
voj ir Rusijoj ?”

Pijus: Ir kaip tu atsakei į 
ta klausima ?

Stasys: Atsakiau, kad Lie
tuvoj niekšai šaudo žmones, o 
Rusijoj žmonės šaudo niek
šus. Pasakymas būtų ir palikęs 
pasakymu, bet, ve, tas pats 
redaktorius neperseniai ima 
ir išrašo per savo laikraštį tą 
incidentą. Man aršiau, negu 
būtų į snukį uždavęs.

Pijus: Bile tik mudu eisime 
į balių, tai viskas bus pamirš
ta. Kai paklydęs avinas su
grįžta namo, tai juomi džiau
giasi geriau, negu tuomi, 
kuris visada namie riogso.

Stasys: Kasgi galėjo numa
tyti, kad už trejeto metų pre
zidentas turės bėgti iš Lietu
vos į Berlyną ir net į Ameri
ką. Ir mudu reikalas vers ei
ti į pasitikimo balių.

Pijus: Tu niekad neperma- 
tai dalykų iš anksto.

Stasys: O tu tai moksliškai 
permatai.

Pijus: Ką gi tu gali priro- 
dyt, kad aš nepermačiau, ne- 
atspėjau ?

Stasys: Ar tu jau pamiršai, 
kaip per savo gazietą rašei, 
kad bolševikų valdžia nugrius, 
nugrius, o čia ne tik nenugriu
vo, bet dar išsiplėtė po visą

Baltiko pakraštį ir Lietuvą 
apėmė.

Pijus: O kur tavo gudrumas 
buvo? Visada, lyg šunio uode
ga, sekiojai paskui mane.

Stasys: Aš; tai aš, ne tiek 
daug mokytas, ale tu, pabai
gęs visokios filozofijos moks
lus. Supranti mokslinį socia
lizmą ir iki šiandien nieko ne
atspėja!.

Pijus: Ką tu manai, aš tau 
esu kokis mokslinis instrumen
tas? Ir su moksliniais instru
mentais nevisada lietų atspė
ja.

Stasys: Atsimenu, kaip sa
kydavai, kad Vokietijoj po 
socialės revoliucijos bus gali
mas socializmas, nes industri
jos išvystytos. O Rusijoj ne
galimas, nes ten nėra išvysty
tų industrijų. Matai, kaip Vo
kietijoj išaugo nacizmas, vie
toj socializmo.

Pijus: (Piktai) Tai ir gerai; 
išaugęs stiprus nacizmas nu
suks galvą bolševizmui. O jei
gu ne nacizmas Vokietijoj, tai 
kur būtų visi Lietuvos pabėgė
liai pasidėję?

Stasys: Sutinku ką tu sakai, 
bet ar nebūtų buvę geriau, 
jeigu būtų taip įvykę, kaip tu 
rašei, jeigu bolševizmas būtų 
nugriuvęs? Tuomet mano “Pa
keleivis” būtų buvęs garsus, 
o tavo “Jienos” turėtų autori
tetą. O dabar?

Pijus: O kas dabar?
Stasys: švaistomės nuo vie

nos pusės prie kitos ir vis ne- 
pataikom, ar neprisitaikom, 
kur masės yra.

Pijus: Spjaut ant masių, ku
rios neduoda dolerių. Nemoky
tos masės turi prisitaikyti prie 
mokytų vyrų, o ne mokyti 
prie nemokšų. Aš ten darau 
kontraktą, kur yra biznio.

Stasys: Taigi, taigi, kur biz
nio yra. Ką, ar tu aklas, kad 
nematai, kam biznis auga kaip 
ant mielių ?'

Pijus: Kam, kam gi čia tas 
biznis auga?

Stasys: Nagi mūsų priešai 
švenčia sau 30 metų jubilėjų 
savo laikraščio, o jų skaityto
jai, kad siunčia, tai siunčia 
aukas. Ir švęs visą metą. Tik 
tu pamislyk, visą metą!

Pijus: Užteks, užteks kal
bėtis apie kitų jubilėjus. Aš 
manau, jau atėjo laikas mums 
eiti į prezidento priėmimo ba
lių.

Stasys: Pirma ėjimo, dar 
kartą reikia šaltai apgalvoti, 
ar pasiseks Smetoną sugrąžin
ti Lietuvon.

Pijus: Koks durnas klausi
mas. Kaipgi nepasiseks? Ma
tai, visos srovės remia, tik vie
ni komunistai neremia.

Stasys: Ve, mano mieste 
prezidento balius skaitomas 
geriausiai pavykusiu. Per 350 
žmonių buvo. Aš savo laikraš
tyje sakiau 500. Ve, kaip rei
kia rinkti aukos Lietuvos gel
bėjimo fondan, tai vos-vos su
rinkta $43.00. Tarpe aukavu
sių buvo keli ir “big šots,” da
vė po $2.00. O likusieji tik piš.

Pijus: (Numoja su ranka) 
Tu vis iš tų masių pusės kalbi. 
Čia reikia žiūręti, kaip eina 
diplomatija. Matai, kad varde 
Amerikos lietuvių jau duotas 
cibukas mūsų valstybės vy
riausybei. O prezidentas turė

jo pasikalbėjimą su Smetona. 
Tie durniai bolševikai daro 
juokus iš to, bet mokytam re
daktoriui tai jau nusisekus 
diplomatija. Susidarė bendras 
frontas.

Stasys: Ve, vieną kartą mū
sų, bendras frontas jau buvo 
pradėjęs griūti.

Pijus: Na, kur tu matai 
mūsų bendro fronto griuvimą?

Stasys: Nagi, kaip Kleofas 
gavo kiką iš redaktoriaus vie
tos ir buvo pasiųstas pas kiau
les.

Pijus: O kam tau reikėjo 
baimintis ?

Stasys: Tu žinai, mes visi

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Binghamtoniškis F. Zeboris 

gavo laišką iš Lietuvos nuo sa
vo švogerio VI. Zidonio, kuris, 
apleidus asmeninio pobūdžio 
pokalbius, skamba sekamai:
Brangus švogeri!

Dėkoju už laišką ir atsipra
šau, kad taip ilgai neatsakiau. 
Vis su tais darbais užsiėmęs. 
Pas mus dabar yra tiek darbo, 
kad visur trūksta darbininkų.

Kaip jau žinai, 1940 metais, 
VI-15 d., įžengė darbo žmonių 
išvaduotoja, Raudonoji Armi
ja, kurią sutikome visi- su di
džiausiu džiaugsmu, kaip pri
dera kiekvienam darbo žmo
gui, nes kiekvienas pasijuto e- 
sąs žmogumi, kiekvienas pa
matė kunigų ir kapitalistų 
skleistus neteisingus šmeižtus 
apie Sovietų Sąjungą. Dabar 
kiekvienas darbo žmogus aiš
kiai mato, kiek nesąmonių bu
vo skleidžiama apie SSSR. 
Taipgi pasirodo, kad tie visi 
mulkinimai buvo sudaryti 
niekšo Smetonos ir jo pakali
kų, kurie kaip siurbėlės per 
dvidešimts metų čiulpė darbo 
žmogaus kraują ir iš jo statėsi 
užsieniuose sau namus, o dar
bininką laikė didžiausiam 
skurde ir tamsoje. Tik paju
tęs, kad reikės darbo žmogui 
už visas padarytas skriaudas 
duoti atskaitą, pabėgo uodegą 
paspraudęs į Vokietiją, o da
bar ir į Ameriką. Bet mes ir 
viso pasaulio darbininkai, pa
žinkime juos visus ir nesileis
kime, kad mūsų uždirbtais 
kruvinu prakaitu turtais nau
dotųsi išgamos ir visoki išnau
dotojai, kunigai, sukčiai ir fa
brikantai.

žinau, brangus švogeri, ir 
visi Amerikos darbininkai ži
no, kad jums Amerikos val
donai neleidžia pamatyti laik
raštyje tiesos žodžio apie so
cialistinę santvarką ir apie da
bartinį Lietuvos Socialistinės 
Respublikos gyvenimą, todėl 
aš nors trumpai tau parašysiu.

Pas mus dabar, nors ir per 
trumpą laiką, daug kas pasi
keitė. Dabar darbininkai ap
rūpinti darbu ir pragyvenimu. 
O ant vasaros vargu beapdirb- 
sime visus darbus, kiek jų yra. 
žemės darbininkai, kumečiai 
Ir bežemiai, mažažemiai ap
rūpinti žeme. Įvedus žemės 
reformą, buvo apkarpyti buo
žėm ir dvarininkam skvernai. 
Be to, pas mus dabar yra 
įvestas nemokamas gydymas, 

dirbame net sušilę, kad prigir
dyti dabartinę Lietuvos val
džią šaukšte vandens. Ir tam 
dideliam darbui reikalinga vi
sokių žinių prieš Lietuvos val
džią. Kleofas, redaguodamas 
laikraštį, duodavo daug žinių. 
Nors, žinoma, žinios tilpdavo 
ant paskutinio puslapio. O 
naujasis pasisakė būsiąs neu
tral iškas.

Pijus: Aš iš kalno žinojau, 
kad naujasis redaktorius bus 
“all rait.”

Stasys: Dabar ir aš matau, 
kad “all rait,” net ir melus 
apie Lietuvą perkėlė nuo pa
skutinio puslapio ant pirmo. 
Man tuoj pasidarė lengviau 
ant širdies.

Pijus: Na, kamon, einame, 
paskui nepriims.

Stasys: Nuėję turėsime ką 
parašyti savo laikraščiuose. 
Tu žinai, Pijušėli, aš jau bu
vau pritrūkęs žinių savo ko- 
lumnoj, užvadytoj, “nepa
gautos bolešvikų cenzūros ži
nios.” Turėjau rašyti iš savo 
galvos apie riebią žydelką 
Kaune, kaip ji norėjo įlysti į 
pilną gatvekarį, stumdė visus 
ir šaukė, uberaisa, tovarišč, 
uberaisa!

Pijus: Kur mokytas redak
torius, tai vis mokytas. Aš už
pildau dienraštį, o tau pritrū
ko nedėliniam. Na, kamon, ka
mon, einame, pasivėluosime!

Stasys: Gal ir bus gerai nu
ėjus. Jeigu garsiname prezi
dento balius per savo laikraš
čius, tai jau geriau eikime, pa
kol ne per vėlu.

(Išeina.)
Nežinomas.

steigiama po miestelius vaiku 
darželiai. Įmonės, kurios dėl 
bizniškų išskaičiavimų buvo 
uždarytos, paleidžiamos dar
ban ir darbininkai, kurie bu
vo išmesti į gatves be duonos 
kąsnio, grąžinti darban. Daug 
statoma namų, įmonių ir kito
kių’ darbų. Jau planai yra su
daryti aprūpinimui darbininkų 
ir valstiečių darbais ir pilnu 
pragyvenimu. Soči alistinėįe 
santvarkoje, kurie dirba, jie 
žino-, kad dirba sau, o ne iš
naudotojams. O apie vargą 
pas mus netenka nei galvoti. 
Nes iš broliškų respublikų 
gauname visokių žaliavų ir 
medžiagų. Nors fašistai ir sa
kė, kad ten nieko nėra, bet 
tas viskas buvo netiesa. Kur 
darbo žmogus yra pilnateisis 
savo šalies šeimininkas, kur 
kiekvienas žino, kad visomis 
darbo žmogaus sukurtomis ge
rybėmis naudosis tik tas, ku
ris dirba, o ne tas, kuris tur
tingas arba suktas, ten vargo 
nėra. Mūsų išmintingiausio 
vado ir mokytojo d. Stalino 
pasakyta, kas dirba, tas ir val
go ir visom darbo žmogaus 
sukurtom gerybėm naudojasi.

Viso gero linkėdamas tams
tų šeimai ir visiems Amerikos 
darbininkams pasilieku,

VI. Židonis.
Šiaulių apskr., 
Pakruojo m., 
Vyt. Did. «g-vė, Nr. 37, 
LTSR.

Krislai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Pikietininkai pradėjo nuola
tinį Baltojo Namo pikietavi- 
mą tuojau po to, kai karo se
kretorius Stimson pasakė ka
rinę’ kalbą, š. m. gegužės 9 
d. Jie pikietuoja dieną ir nak
tį.

Gal tūli mano, kad šiuo me
tu mūsų dienraštis per daug 
rašo apie karą, apie jo pavojų 
Amerikai, apie tai, kaip Ame
rikos žmonės turi kovoti, kad 
išlaikyti šį kraštą taikoje.

Ne, gerbiamieji! Mes ne- 
perdaug apie tai rašome. Mes 
be reikalo nešaukiame “Vil
kas, vilkas!” Tasai vilkas (ka
ras) yra prie mūsų krašto 
slenksčio.

Kas jo nemato, tas yra la
bai aklas.



Ketvirtaa puslapis LAISVA Ketvirtad., Gegužės 29, 1941

Chicagos Žinios
Ką Veikia Lietuvių Kultū

ros Ratelio Choras
Lietuvių Kultūros Ratelio 

Choras smarkiai ruošiasi prie 
metinio pikniko, kuris įvyks 
birželio 22 d., sekmadienį, Li
berty (irove, Willow Springs.

Kad geriau prisirengus pil
dyti piknike programą, pra
nešu visiems choro nariams, 
kad choristai lankytų choro 
praktikas, Gramonto svetai
nėj, 4535 S. Rockwell St. 
Apart dainų, dar reikės pasi
mokinti lietuvių liaudies šokių, 
kuriuos šoksime piknike.

Rudenį Statys Dramatišką 
Veikalą

Ratelio biznio komisija jau I 
išrendavo Sokol Hali ant spa-| 
lio 26 d. Tą dieną Lietuvių 
Kultūros Ratelio teatro mėgė
jai perstatys garsaus lietuvių 
lasytojo Putino-Mykolaičio is
torinę dramą “Valdovo Sū- 
nūs.” Mes prašome kitų, drau
gijų tą dieną nieko nerengti. | 
Tikimės, kad rateliečių užim-i

mininkei neatvykus, susirinki
mas buvo atidarytas per rašti
ninkę drg. Swort. Tvarkos ve
dėja vienbalsiai išrinkta drg. 
Neutaut, kuri gana rimtai ir 
atydžiai vedė tvarką.

Perskaičius pereito susirin
kimo protokolą, perskaityta 
keli laiškai. Vienas laiškas bu
vo nuo “Vilnies,” kuriame bu
vo kviečiama atsiųsti atstovę 
į “Vilnies” šėrininkų suvažia
vimą. Antras laiškas buvo nuo 
veikiančios komisijos 'prieš 
aukštas pragyvenimo kainas. 
Abu laiškai priimti.

Po apkalbėjimo nutarta pa
siųsti atstovę “Vilnios” šėri
ninkų suvažiaviman ir sykiu į- 
teikti pasveikinimą su $5.00. j 
Kalbant apie antrą laišką, tai j 
buvo platus raštiškas raportas 
nuo delegačių keliones į Wa- 
shingtoną. Vėliau apie tai 
daugiau parašysiu.

Draugė Neutaut išdavė ra
portą iš Taikos Kongreso New

Viešas Pranešimas 
Visuomenei

Per ilgoką laiką iš Mary- 
lando Sanito rijos Petras 
Yankus siuntinėjo laiškus 
organizacijoms prašant au
kų. Tas žygis iššaukė reika
lą patirti, kaip tos aukos pa
dalinamos. L i t e r a t ūros 
Draugijos centras ir Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo centras susirašė su Yan- 
kum pastebint, kad toki da
lykai neleistini, kada tas 
aukas niekas nekontroliuo
ja. Mes pasiūlėme ligoniams 
sutverti komitetą, jeigu 
jiems aukos reikalingos. To- 
kis komitetas nebuvo su
tvertas.

Norwood, Mass.

Yorke. Minėtas raportas pada
rė gilų atsidūsėjimą beveik

Tada mes pasiūlėme Lite
ratūros Draugijos ir kitoms 
mūsų organizacijoms Balti
more j, kaipo artimiausioj 
kolonijoj, ištirti tą dalyką. 
'Literatūros Draugijos 25

tas didelis darbas susilauks 
lietuviu visuomenes pritarimo.

V. R.

Suskilo Geniočio Tautine 
Parapija

Lietuvių katalikų tautinė 
parapija, kuriai klebonavo 
“arkivyskupas” Geniotis, o 
prezidentavo ponas Nekrošis, 
suskilo.

Ar pas Geniotį bent keletas 
asmenų pasiliko, neteko suži
not. Bet p. Nekrošio ir jauno 
kunigo Maskoliūno vadovauja
ma atskala jau įsisteigė savo 
bažnyčią , Mildos svetainėj. 
Jau per po^’ą pastarųjų sek
madienių ji ten laikė savo pa
maldas ir šiaip sueigas, o per
eito sekmadienio vakare turė
jo ir šokius.

Sakoma, būk Geniotis buvęs 
perdaug nesukalbamas, nesi- 
skaitęs su komitetu. S. V.

kiekvienos moters krūtinėje, 
nes artinasi dideli pavojai, kur 
mūsų sūnūs turės žūti.

Kliubas savo susirinkimuo
se niekuomet nepamiršta ser
gančių draugių; visuomet iš
kelia klausimą apie jų aplan
kymą, suteikimą jom dovanų 
ar šiaip reikalingos paramos.

Dabar noriu parašyti biskį 
apie mūsų mokytojas ir artis
tes. P. Stumbriūtė prirengė 
veikalą “Motina Streikuoja.” 
Veikalas buvo suloštas Motinų 
Dienoje. Lošėjos buvo: Ai
man, Supavičienė, Lapinskie
nė, Prakupimas, Stumbrienė; 
dvi jaunos mergaitės padaina
vo solo.

Prie susirinkimo pabaigos 
drg. Swort atsišaukė į drau
ges, kad pirktų numerius po 
du centu dėl išlaimėjimo ak
sominės paduškaitės. Tikslas 
to, kad sukėlus kiek pinigų 
atmokėjimui skolos, kuri pa-

Roselando Lietuvių Moterų 
Kliubas

Ir Mes Veikiame Pagal Išgalės
Mūsų kliubas laikė mėnesi

nį susirinkimą gegužės 8 die
ną, Darbininkų svetainėje. Pir-

sidarė siunčiant Washingto- 
nan delegates kovoję prieš 
aukštas pragyvenimo kainas.

Po susirinkimo buvo mažas 
pasilinksminimas ir taip susi-' 
rinkimą smagiai užbaigėme.

■ kuopa pasiuntė A. Žemaitį, 
i K. Juškauska ir V. Jakevi- I *
čių patirti padėtį. Minima 

Ikomisija apsilankė sanito- 
1 ritime balandžio 27 dieną, 
■kalbėjosi su ligoniais, jų tar
pe S. Gabrilevičium, ir pa- 
Įtyrė, kad išsidalinime aukų 
■buvo daug netikslumo. Gab- 
I rilevičius protestavo prieš 
P. Yankaus renkamas aukas 
ir atsisakė nuo bendradar
biavimo su P. Yankum.

Susidariusią padėtį ap
svarstė Literatūros Draugi
jos 25 kuopa ir kada vieni 
ligoniai atsisako nuo aukų, 
kiti nuo bent kokio komite
to steigimo, tai nutarė vie
šai pranešti visuomenei, 
ypatingai mūsų organizaci
jos nariams, kad ateityj ne
siųstų jokių aukų P. Yan-

Norwood© darbininkai pa
žangiųjų organizacijų, vadovy
bėj minėjo Pirmą Gegužės, 
kaipo darbo žmonių šventę, su 
prakalbomis ir dainomis. Dai
nas dainavo Norwoodo Vyrų 
Choras vad. M. Bolįo. Choras 
dainavo puikiai, kaip ir visa
da. Kalbėjo B. F. Kubilius lie
tuviškai ir J. Green, Komu
nistų Partijos Mass. Valstijos 
Organizacinis S e k r e torius, 
angliškai. Abu kalbėtojai pa
sakė gražias kalbas. Priimta 
prieškarinė rezoliucija ir pa
siųsta rezoliucija, reikalaujant 
paliuosuoti E. Browderj, Ko
munistų Partijos general į sek
retorių, iš kalėjimo. Sukelta 
apie $20 Browdcrio fondan.

Norwoodo “socialistai” Pir
mą Gegužės šiemet minėjo su 
kazyrėm ir bonka alaus. Nes11 
kada viršutinėj svetainėje ėjo 
kalbos ir dainos skambėjo, tai 
smetonininkai su socialistais 
pliekė iš peties “IGL.” Tai so
cialistų progresas.

Dar vienas prlmlntinas da
lykas, tai kaip Lietuvoj vieš
patavo buržuazinė - fašistinė 
valdžia, tai nereikėjo nei lie
tuviškos vėliavos, nei ko kito.

ra Vasiliauskas, žymiausia lie
tuvių dainininkas tenoras, 
Ona Mineikiūtė iš Montello, 
sopranas ir Moterų Grupė iš 
Montello, vad. Onos Mineikiū- 
tės, dainavo ir vaidino, gra
žiai pasižymėjo. Vietinis Vy
rų Choras, vad. M. Bolio, ir
gi puikiai dainavo keletą 
naujų dainų. Akompaniste 
buvo Aldona Virgiski. Publika 
programa tikrai gėrėjosi.

Svečias.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, geg. 30 d., dekoracijų 

dienoj, ALDLD 141 kuopa ruošia 
pikniką, Norman’s Rbck & Roll Inn, 
84 Beechwood Ave., Merchantville, 
N. J. Bus įvairių gorimų ir skanių 
užkandžių. Puiki orkestrą šokiams. 
Važiuokite nuo Camdcno keliu 38, 
privažiavę gelžkelio tiltą, sukite po 
tiesiai, apie vienas blokas. Nuo Fer
ry imkite autobusą No. 6 su užrašu 
Chapel Ave. Išlipkite.Tint Kenilworth 
ir eikite po tiesiai.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. įvyks susirinkimas, 

birželio 2 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Avė. Kviečiu visus narius dalyvauti 
ir naujų atsiveskite. Bus daug svar
bių dalykų apsvarstyti. — F. B., 
Sekr. (127-12.9)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių’’?Laisvas Kapinynas rengia 

metinį pikniką. Kalbės D. M. Šo-

Detroito minios

kaus vardu. Šį kuopos^ nu
tarimą paskelbiame viešai, 
kad Literatūros Draugijos, 

i o taip pat manome, kad ir 
j kitos darbininkiškos organi
zacijos n a siųstų atskiram 
žmogui pinigines aukas.

I). M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Bct ve, Lietuvoj fašizmas tapo 
nušluotas, išnaudojimas panai
kintas ir prasideda būdavoji- 
mas socializmo po raudona vė
liava. Tai mūsų socialistai su 
smetonininkais užsigeidė įsigy
ti buržuazinę Lietuvos vėlia
vą. Kuomet dabar Lietuvos 
vėliava yra raudona, tai, ro
dos, socialistai turėtų tik 
džiaugtis, nes jie savo laiku 
irgi skelbė, kad darbo žmonių 
išganymas tik po raudona vė
liava.

Reikia atiduoti kreditas fa
šiste! Vasiliauskienei, kad ji 
gabiai moka socialistus ve
džioti už nosies. Skirtumas 
tarpe smetonininkų ir buvusių 
“socialistų” išnyko.
Graži Programa Minėti “Lais
vės” 30 m. Gyvavimo Sukaktį

Gegužės 10 d. LLD 9 kp., 
LDS 3 kp. ir Moterų Apšvie- 
tos Kliubas surengė paminėji-

lomskas iš Brooklyn, N. Y. Dainuos 
Vilijos Choras, vad. B. Rasimavičiū- 
tei. Įvyks 30 d. gegužes. Lietuvių 
parke, Waterburyjc. Pradžia 1:30 v. 
po pietų. Programa 6 v. v. Kviečia
me visuomenę dalyvauti. Pinigai bus 
sunaudojami pagražinimui kapų. — 
Patriotas.

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia didelį pikni

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

BAYONNE, N. J.
L. A. U. Kliubas, bendrai su Ru

sų ir Ukrainiečių Kliubais ruošia 
pikniką, birželio 1 d. Pradžia 10 v. 
ryto, Patrylow’s Grove, 1 Summer 
Ave., Kenilworth, N. J. Kelrodis: 
Imkite route kelią 29 iki Mission 
Ave. ir sukit po kairiai, rasite pik
niką. Iš Bayonne busai išvažiuos 
10:30 vai. ryto nuo Liberty Hali, 
329 Broadway. (126-127)

ma dienraščio “Laisvės” 30
metų gyvavimą. Programos 
pildyme dalyvavo: Aleksand-

MONTELLO, MASS.
Broctono Liet. Tautiško Namo ati

darymui ruošiamas piknikas per ke
turias dienas ir naktis, — gegužes

Detroito Kalendorius darbas vis nėra užbaigtas.
Gegužės 31 d., 8 vai. vaka

re, 4097 Porter St., įvyks va
karienė ir šokiai. Rengia LLD 
ir LDS kuopos bendrai dėl ap
skričio reikalų. Todėl visus 
kviečia dalyvauti. Tikictas tik

Atstovas davė raportą iš 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi- 
vimo; raportas priimtas su pa
gyrimu. Taipgi kliubiečiai su 

! pasveikinimu pridėjo ir $5.00.
Dabartiniu laiku kliubiečiai

Waterbury, Conn.

29, 30, 31 ir birželio 1 dd. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti piknike. Praleisite smagiai laiką, 
susipažinsite su naujais draugais ir 
galėsite smagiai pasišokti. — Kom. 

(126-128)

ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 2 d., 7.30 v. v. Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Kviečiame visus 
narius dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime svarbių dalykų aptarti. 
— Fin. Rast. G. Š. (126-128)

PLYMOUTH-WYOMING, PA.
Penktadienį, geg. 30 d., įvyks ap- 

vaikščiojimas • Plymoutho Tautiškų 
Kapinių, 10 vai .ryto. Šiemet sukan
ka 20 metų gyvavimas šių kapinių, 
todėl turime darbuotis, kad būtų

kite savo draugų-giminią kapus, nu
sipirkite žemės, kad mirę galėtu
mėt laisvai ilsėtis Dėdės Šamo že
melėje. — Kom. (125-127)

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp. ir ALDLD 42 kp. 

bendras susirinkimas įvyks 1 d. bir
želio, 7 v. v., 171 Main St. Prašome 
narius dalyvauti susirinkime, nes 
reikės išrinkti komisiją dirbti pikni
ke, kuris įvyks 15 d. birželio.—Val
dyba. (126-128)

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-

nepaprastai sėkmingas apvaikščioji- ! bių reikalų aptarimui. Prašome na
mas. Kalbės R. Mizara, “Laisvės” rių, atsilikusių su duoklėmis, užsi- 
redaktorius iš Brooklyn, N, Y. Kvie- mokėti šiame susirinkime. — Kom. 
čiame draugus dalyvauti, aplanky- (125-127)

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

r

75 centai. ‘ rengiasi prie laivo ekskursijos,
birželio 22 d. į Putinbay salą.

Birželio 1 d., 12 vai. dieną, Reikia stengtis tą laivo eks- 
Detroito Pilietinimo Kliubas, * k ursi ją padaryti skaitlingą, 
rengia pirmą pikniką Beech-j Nutarta turėti draugiškas iš- 
nut Grove darže, Middle Belt j važiavimas kur nors patogioj 
Rd. Visus kviečia dalyvauti. 1 vietoj, ant ūkės ar prie ežero.

Birželio 1 d., 9 vai. ryte, 
LDS 21 kp. susirinkimas, 4097 
Porter St. Visi, seni ir nauji 
nariai, būkite laiku, nes už
baigę, važiuosim ant tyro oro.

Sekamas susirinkimas bus bir
želio 29 d., 10 vai. ryte.

Alvi.nas.

Gegužės 30 dieną yra ren
giamas Neprigulmingų Kapų 
Draugystės piknikas. šiame 
piknike kalbės D. M. šoloms
kas iš Brooklyno, N. Y. Visi 
waterburieciai kviečiami daly
vauti. čia bus gera proga iš
girsti įdomių žinių iš D. M. 
Šolomsko. Jis yra geras kalbė
tojas. Jis nušvies dabartinę 
padėtį, taipgi suteiks žinių 
apie Lietuvą.

Waterburietis.

Birželio 1 d., 10 vai. ryto, 
LDS 86 kp. susirinkimas, 1035 
Caniff St. Visi nariai privalo 
dalyvauti laiku, ir naujų narių 
stengkimės gauti.

Westsides Detroito Lietuvių i 
Pilietinimo Kliubo susirinki- ; 
mas bus laikomas 9 vai. ryto, 1 
Lietuvių svetainėje, ant 25-tos \ 
gatvės.

LDS 11 Apskričio konferen-1 
cija prasidės 10 valandą ry
te, o LLD 10-to Apskričio kon
ferencija prasidės 1 vai. po 
pietų, 4097 Porter St. Visi de
legatai ir tėmytojai atvykite 
laiku, gegužės 31 d., sekamą 
šeštadienį.

Apie D. L. Kliubą
Laikytame savo susirinkime,

Vaizdelis iš Motinos Dienos Taikos Parado, Clevelande. 
Tai vienas iš didžiulių parade .neštų-vežtu “flotų.” 
Šis buvo 6-tas metinis arba seniausis Mot. Dienos pa
radas visoj Amerikoj, kadangi clevelandicčiai pirmieji 
jį įvedė. Parade dalyvavo taip AFL, taip CIO unijos 
ir kitos masinės organizacijos. Lietuviai irgi turėjo 
savo būrį.

c——-——q

Valgykite ;
MEDU

NELAUKITE 
kol gausite slogas; valgy- s 

! kite medų, valgykite da- j 
■> bar, kad negauti slogų.

Valgykite Medu Vietoj 
Cukraus ;

Sako Dr. J. J. Kašldaučius

j Kaina 75c Kvorta s 
•

J; “Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi- 

; są ir apsirūpinkite su 
i medum. ;

L —-—-------------

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagclbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

PUIKI VIETA V AKACIJOM

geg. 25 d., kliubiecių didelis 
skaitlius labai rimtai svarstė 
bėgančius reikalus. Turi išrin
kę komisiją, kad surasti pato
gią vietą nusipirkti, kur nors 
prie gerų maudynių, plotą že
mės dėl vakacijų. Bet dar

Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai ap
linkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs kambariai 

guoliui, puikiausios rūšies valgiai
TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS

Burdas $12 į Savaitę Vaikams $6.00

Ši vieta yra garsiuose Catskill kulnuose, Up State, New 
York, kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

MRS. A. BLOZNELIS
Box 240, RFD 2, Cauterskill Rd.,

CATSKILL, N. Y. Tėl. tdisttlll 885F4
i----- . " ■ ;_______ ____ ■ ll
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

D
 Mūsų inžinieriai Išmistuos jūsų namus Ir įdės tinkamą “burner” I Į 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame M 
aprokavimus be joido mokesčio. W

D
tru-ember fuel co., inc.

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

oEsaofcs1" i,iitrii'Iota«^oiL2L^Aoraio

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

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

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

tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Čiopų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištari 
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

medikalis ištarimas $2.00.

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

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

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

t
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Great Neck, LI.
Visokios Naujienos

Draugė Kraučiūnienė jau 
sustiprėjus iš po dideliai sun
kios operacijos, kuri ją išlai
kė lovoje keletą savaičių. 
Linkiu drg. kuo veikiausiai 
drūčiai pasveikti ir vėl daly
vauti su mumis gyvenimo sū
kuriuose.

Pirmyn Choro įvykęs gegu
žės 4 d. pavasarinis parengi
mas buvo visokeriopai sėk
mingas. Programos didesnę 
dalį pildė choras savo jėgom. 
Choras atidarydamas progra
ma skambiai sudainavo ketu
rias gražias dainas ir užbaig
damas programą dainavo sy
kiu su soliste Rūta Sims dai
ną “Paimsiu lyrą aš.” Išėjo 
pagirtinai. Buvo suvaidinta 
komedija anglų kalboj, kurią 
sumokino Olga Bečiūtė ir ko
miška vienaveiksmė operetė 
“Velnias statinėj” G. Kaza
kevičiaus vadovystėj. Vaidi
nimas atlikta 
dainos tai silpnokai išėjo ne- j 
kurių 
Stygų Orkestrą gerai pasiro 
dė su 
stygomis, taipgi G. Kazakevi
čiaus vadovaujama. Solistė 
Rūta Sims, brooklynietė, savo 
švelniu balseliu pagirtinai su
dainavo keletą dainelių.

Publikos buvo nemažai, 
ypatingai brooklyniečiai skait
lingai atsilankė, taipgi ir 
newarkieciai nepamiršo mus 
atlankyti. Buvo ir vietinių aps
čiai. Choras širdingai ačiuoja 
visiems dalyviams už suteik
tą paramą.

vakaro linksmai kalbėjosi, sū
naus gimtadienio proga. 9 vai. 
ryte rado negyvą. Gydytojai 
pripažino kraujo užplūdimą 
ant širdies, tai priežastis mir
ties.

Uršulė iš Lietuvos paėjo iš 
Maugarų kaimo, Kupiškio pa
rapijos. Į šią šalį atvažiavo 
apie 36 metai atgal. Beveik vi
są laiką gyveno Great Necke. 
Abu su savo vyru išaugino du 
sūnų Antaną ir Joną ir dukte
rį Oną. Paliko nuliūdusius vi
sus.

Laidotuvėms labai prielan
kiai ir rūpestingai aptarnavo 
Žilinsko laidotuvių biuras. Pa
laidota Westbury Holy Road 
kapinėse.

Ilsėkies ramiai, Uršule, šios 
šalies žemelėj.

Nashua, N. H
sykiu 

pažan-

Choras 
keletą.

Dvejos Linksmos Sukaktuves
Gegužės 3 dieną buvo pa

minėta J. ir V. Kvarekų, 25 
metų ženybinio gyvenimo su
kaktis.

Gegužės 12 namų savininkų 
masiniam susirinkime suvažia
vo beveik visas štabas Nassau 
Countės taksų departmento. 
Rodė filmoje visokius pageri
nimus, naujus tiltus, kelius ir 

neblogai bet I’ ligonines išbudavotas, bet tas 
neįtikino mažų namelių taksų 

solistų. Brooklyniečiu ’nokėtojų. Jie apipylė viršinin
kus visokiais klausimais, doku- 

savo skambančiomis j mentaliai prirodindami dau- 
| giau negu dvigubą taksų pa- 
į kėlimą, ir visai į trumpą lai
ką. Paprastiems darbininkams 
kalbantiems dar atėjo į talką 
advokatas Andziulaitis su glė
biu faktų ir gerai pakedeno jų 
kailius.
ti, viršinmkai 
likusieji 
kandžių 
mų. Tai 
mėjimas.

Nepajėgdami apsigin- 
kiti pabėgo, o 

nupirko alaus ir už- 
aptildymui nenuora- 
visgi savo rūšies lai-

Drg. A. Bimba kalbėjo apie 
šios šalies rengimąsi į karą, ir 
dirbančiosios liaudies kovas 
prieš imperialistinius karus; 
ragino lietuvius neatsilikti nuo 
prieškarinio veikimo, 
kovoti už taika su visa 
giąja visuomene.

Pertraukoj Pirmyn 
vykusiai sudainavo
smagių dainelių. Literatūra 
buvo platinama. Lipskienė, 
Bėčienė ir Bimba visi darbavo
si.

Aukų lėšų padengimui au
kavo šie: M. Mikionis 50c.; 
po 25c.: F. Klaston, A. Simo- 
kaitis, K. Pauzaras, J. Kup
činskas, St. Skridulis, A. Ta- 
landziaučius, K. Talandžiau- 
čienė, M. Urbonas, D. Kas- 
mauskas, P. Lideikis, Ig. Ur
bonas, J. Dočkus ir P. Griške
vičius. Viso $6.53.

Antras kalbėjo V. Andru
lis. Jis palietė Lietuvos klausi
mą ir smetonininkų veiklą šio
je šaly. Kalbėtojas turtingoj 
ir šaižioje kalboje aiškino 
apie “bėdas ir vargus” Lietu
vos buvusių ponų ir valdonų, 
kuriems labai baisiai bloga, 
kad reikės dirbti naudingą 
darbą, jei norės gyventi da
bartinėj Lietuvoj. Publika tu
rėjo gardaus juoko ir pasimo- 
kinimo iš prakalbos.

Po prakalbų 
syk nesirado.

Nors tam tikri 
gėsi prakalbas iš
kyti, bet tas tiems nelaimin
giems mučelninkams nepavy
ko. Koresp.

Kadangi jie labai draugiški 
ir linksmo būdo žmonės ir su 
visais gražiai sugyvena, tai ir 
į jų pagerbimo pokylį susirin
ko labai gražus būrys pritarė
jų, draugų ir giminių. Visi 
linksminosi iki vėlumai nak
ties. Draugams buvo suteiktas 
sidabrinis setas.

tūrinio įsteigti. Kad ir šį sū
naus lizdelį jis svajoja pada
ryti lietuvių kultūros muzėju- 
ku arba knygynėliu. Anot jo, 
čia tautiniai sąmoningi Chica- 
gos lietuviai jaunuoliai galėtų 
būreliais liuoslaikiu atvažiuoti, 
ramiai sau laiką praleisti ir 
įvairių žinių pasisemti.

“Tai mano ir mano 
Algirdo sapnas,” sako 
ras.

LAVAL ĮSPĖJA AMERIKĄ 
NESIKIŠT KARAN

klausimų šį

erštai sten- 
kalno sulai-

Gegužės 13 visai nesirgus 
mirė Uršule Pundzcvičiene. Iš

Lietuvių Piliečių Kliubo 
prakalbos, gegužės 21 d., pui
kiai pavyko, publikos buvo 
daug ir geri kalbėtojai.

Cambridge, Mass
Štai ir Mes Neužmirštame 

“Laisvės”

Įsigykite Šias Knygas K
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Gegužės 18 dieną įvyko an
tros links mos sukaktuvės 
draugams Alukoniams. Jie 
taipgi minėjo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Čia 
taipgi dalyvavo daug giminių 
ir draugų.

Abiems jubilėjatams daly
vavusieji pokyliuose ir aš nuo 
savęs linkiu ilgo, laimingo ir 
linksmo gyvenimo.

Gegužės 17 dieną mirė ir 
tapo su bažnytinėmis apeigo
mis palaidota Kasparienė. Ji 
buvo religinga moteris. Ji pa
liko dideliame nuliūdime savo 
vyrą, sūnų ir dukteris, “miniš- 
kas.”

Laidotuvėsna susirinko skai
tlingas būrelis žmonių ir pa
lydėjo į kapus. Ilsėkis po juo
da šios šalies žemele. •

ar* n ”Graicunii Dvaras

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS

Knyga iŠ arti 300 puslapių, kaina $1.25.
Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 

istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. I). PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

ran k ved is angliškai kalbantiems mokytis

K

!

Balandžio 2.0 dieną įvyko 
pokylis F. ir B. Bitinams pa
gerbti jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. 
Pokylį suruošė giminės, drau
gai ir draugės. Daug darbavo
si d. Zizienė surengime. Jai 
pagelbėjo kitos draugės. Buvo 
gana smagi sueiga. Man labai 
patiko, aš manau, kad ir ki
tiems patiko. šiame pokylyj 
neužmiršta nei “Laisvė” pa
sveikinti. Nors su maža auka, 
bet geriau, negu niekas. Drau
gai Bitinai aukavo po dolerį, 

nuo 
pat 
mo- 
viso

Kiti surinkti smulkiais 
svečių. Viso $4.25. Tuo 
sykiu prisiunčiu ir savo 
kestį už “Laisvę” $6. Tai 
bus $10.25.

Dorchesterio Motepų 
pietūs. Jame teko da- 
ir man. Būta labai 

valgių ir gėrimų. Sve-

vybę . tokius griežtus fašis
tus, kaip Farinacci ir H. Ca- 
vallero.

Roma.—Italai teigia, kad 
jų torpedlaiviai nuskandino 
keturis anglų šarvuotlaivius 
Viduržemio Jūroj.

■1
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pavyks

būsite Brook-

sūnaus 
dakta-

Roma. — Mussolinis keti
na išvalyt laukan visus abe- 
jutiškus elementus ir įsta
tyt į fašistų partijos vado-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7170

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

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

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770
426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

>

fl 1"j

s
bI

BIRTHSTONE RING
Choice oi ap- 
j i si 995
for every Ajfa 
jnonth.

NEW CREATION 
8 t u n n i ng- 
ik šonas 
lotiną dia* MW 
mondf.

CAMEO RING
Genuine cam
eo eel In a 
maeclve gold 
mount ing. 
valuti

Vichy, Franci j a. — Na- 
zius remiantis francūzų po
litikas Pierre Lavai perser
gėjo Ameriką nesikišt ka- 
ran prieš nazius; sako, jog 
Amerikai galėtų atsitikt, 
kas atsitiko Franci jai.

Ar tas Graičūnams 
—ne nuo jų vienų priklauso. 
Tačiau yra žavu, kad daktaras 
net paskutines savo gyvenimo 
dienas, bejėges dienas, žada 
sunaudot lietuvių visuomenės 
labui. J. Kuodis.

ITALIJOS FAŠISTU VADŲ 
VALYMAS

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

M 1

“Kai jėgų neteksiu, arba jei 
suparalyžiuotas tapsiu. . . ”
D-rui Andriui Graičūnui ne

buvo lemta (jis sakosi to nie
kad nei nesiekęs) susikuopti 
turto. Jis buvo ir yra visuo
menininkas, kultūristas. Jo 
turtas — visuomenės, pirmoj 
vietoj lietuvių, labas. Kas jam 
visuomenes labui atsiekt arba 
jai pagelbėt pavyko, tuomi jis 
ir džiaugiasi. šaltas, plikas 
doleris Dr. Graičūno nepaver
gė. Nepasistatė jis namų, ne
susikrovė desėtkų tūkstančių 
dolerių. Viskas, ką jis savo 
atsargai, bejėgei senatvei tu
ri—tai pora akrų žemės su 
mažyte stubuke prie Downers 
Grove, keliolika mylių nuo 
Chicagos. Bet ir ši vietelė ne 
jo, o jo jaunesniojo sūnaus 
Algirdo nuosavybė.

Pereitą šeštadienį daktaras 
pavadino mane nuvažiuoti pa
sižiūrėti jo “dvaro” ir valan- 
dą-kitą ten ramiai praleisti. 
“Užkrenkiavau” savo dusulin
gą forduką, užsistačiau radi- 
jušuką — ir nei nepajutom, 
kaip jo “dvarą” pravažiavom. 
Apsigrįžom, į kairę — ir ve 
“palivarkas.”

Anksčiau maniau, kad dak
taras turi sklypelį žemės be 
nieko, tai biskį nusistebėjau 
pamatęs jaukų “bangaluką.” 
čia ir stalas, ir kėdžių, ir lo
va, ir moderniškas pečius, ir 
vargonai. Tik niekas jame ne
gyvena. Keturi kambariukai. 
Už “bangaluko” lietuviškas 
šulinys, su mediniu viedru ant 
virvės virš jo. Krovinys skal
dytų aržuolų, matyt, tvorai 
statyt. Išeinamoji būdukė. 
Šen-ten gėlių lovuke. Prie gra
žaus didelio miško; ir pats 
Graičūnų sklypas dar pusmiš- 
kis. Kiek toliau—gražus mū
rinis namukas. “Tai mano sū
naus laboratorija,” sako dak
taras. “O kokia jo profesija?” 
paklausiau, 
torius,” 
Sako, jis 
go j, nes 
laiku čia

“Kai jėgų neteksiu, arba jei 
suparalyžiuotas tapsiu, Lt i čia 
ramiai savo gyvenimo dienas 
užbaigsiu,” pareiškė daktaras 
savo apsisprendimą.

Visą gyvenimą visuomeni
ninku, Dr. Graičūnas ir prie 
mirties {rengdamasis (jis dar 
pajėgus ir gali ilgai pagyven
ti) vis dar mano ką nors kul-

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 

\ sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom.spalvom

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

Tel. Gleninore 5-6191

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

O, Tai Proga!
APDOVANOT vv m
LAIKRODĖLIU: U II U tl Al

Gegužės 18 dieną buvo su
rengta 
Kliubo 
lyvauti 
skanių
čiai priimta labai puikiai. Po 
pietų buvo pakviesta keletas 
svečių per pirmininkę, išsi
reikšti savo mintis. Buvo viso
kių išsireiškimų. Bet vienas iš 
ten kalbėjusių man geriausia 
patiko. Jis prisiminė, tarp kit
ko, ir apie karą. Ragino mo
teris organizuotis, laikyti mi
tingus, kelti protestus prieš ša
lies valdonus, kurio nori mūsų 
šalį įtraukti į karą. Jis sakė, 
protestuokime prieš karą ir 
prieš ėmimą į jį mūsų vyrų ir 
sūnų. Aš pilnai sutikau su jo 
kalba. Ir man atrodo, kad 
mes moterys turime veikti ir 
dar daug galime pasitarnauti 
taikai. Dirbkime, pakol dar 
nepervėlu. Jeigu mes negalė
sime sušaukti susirinkimų ant 
didelės skalės, tai nors savo 
kliubo susirinkimuose galime 
pi’iimti protesto rezoliucijas ir 
pasiųsti prezidentui Roosevel- 
tui, kongresmanams Lodge ir 
Walsh.

Marijona Stašienė.

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS

lietu-

c

Pamatykite 
Pasirinkite

c

MCRUEN
THE PROUDEST NAME IN TIME

FEDERACIJOS VADAI 
ŽADA “APVALYT” PRE

KINĮ LAIVYNĄ

“Artistas-dekora- 
paaiškino daktaras, 
dabar gyvena Chica- 
dėl darbo jam šiuo 
nepatogu.

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graliam ir 
Manhattan Avė.

pas

LIPTON 3-DIAMONDS
3 diamonds cVAntZ 
■•1 in a solid 
yellow gold JĮ v 
mounting.

"Laisvės" Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

LADIES' GRUEN

“IOHE”
IS Jewels, yellow 15 jewels yellow 
gold filled case, .........   ‘
Guildite back.

LADIES' GRUEN 

“CHARLOTTE” 
15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

.case. Guildite back.

Tai 
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kainu $1.50.

GENT'S GRUEN 
“SHERMAN” 

IS jewels, pink or 
yellow gold filled 

case. Guildite back.

MODELS
STARTINGflT s2475^

GENT’S GRUEN
“STUftRT”

gold filled case, 
Guildite back.

K 
Č 
c 
įc 
£
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New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

56 puslapių; kaina 25c.

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

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos vadai 
ketina “išvalyt” komunistus 
iš prekinio šios šalies laivy
no. Dauguma darbininkų 
tame laivyne yra CIO uni-

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

There’s A GRUEN 
At A Price For Every 

Purse

Robert Lipton
JEWELER
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Pažangieji Lietuviai Pasmerkė Lietuvių 
Vienybės Ardytojus; Parėmė

Kova už Taiką Yra 
Kova už Darbus

Atsargumas Išgelbsti 
Nuo Daug Nelaimią

Apšvietos Darbą
Gogu ž e s 27-tos vakarą, 

“Laisvės” svetainėj, įvyko va- 
karėlis-susirinkimas, į kurį bu
vo kviesta pažangiųjų organi
zacijų nariai ir darbininkiškos 
spaudos skaitytojai. Susirinko 
gražus būrys. Pribuvusius sve
čius jaunos gaspadinės pavai
šino silkių su bulvėmis užkan
džiu.

Vakaras anaiptol nesibaigė 
vaišėmis. Pažangieji žmonės 
šiais svarbiais laikais nevalgo 
tam, kad viską užmiršti, bet 
kad galėtų būti stipresni ir 
daugiau nudirbti. Kaip tik 
taip čia ir atsitiko. Vakaro 
pirmininkui D. M. šolomskui 
pakvietus pareikšti savo min
tis, daugelis svečių ir viešnių 
iškėlė eilę svarbių klausimų.

Sumanymų buvo visokių: 
vieni sakė reikiant didesnio 
budrumo ir veikimo už Ame
rikos lietuvių darbo žmonių 
vienybės išlaikymą akyvaizdo- 
je smetoninių hitlerininkų pa- 
simojimo tą vienybę ardyti. 
Kiti nurodė, kad mūsų šalis 
stumiama vis tolyn į karą. 
Treti palietė kitas svarbias 
darbo žmonių problemas.

Visi kalbėjusieji sutiko, 
kad dabar yra didesnio darbo 
ir švietimosi laikas, kad mes 
turim ir galim daugiau nu-

1 būt, per gyvenimą neužmir- 
jšim. Toj prakalboj jis pa
skelbė šalyje “neribotą nepa
prastą padėtį.”

Po tos prakalbos niekam ne- 
įsinorėjo ilgiau linksmintis, at
rodė sunku žodį pratarti. Ir 

, vargiai reikėjo tarti. Tos pra
kalbos reikšmę galėjai išskai
tyti visų, ypatingai tėvų-moti- 
nų ir jaunimo veiduose.

Atsipeikėję iš po pirmo už- 
gavimo, eidami namo žmonės 
kalbėjosi :

“Ne tokias prakalbas pre
zidentas sakė prieš rinkimus.”

“Ne tokias. Jei tokias būtų 
sakęs, šiandien nebūtų prezi
dentu,” atsako kitas.

Taip, tūkstančiams šiandien 
prisimena rinkimai, kuriuose, 
savo nelaimei, daugelis nepra- 
matė, kad už tuolaikinių prcz. 
Roosevelto ir Willkies’o kalbų 
apie taiką slypėjo pavojus 
karo. Tik vienintelis iš tuo
met buvusių kandidatų į pre
zidentus Browderis tuomet 
kalbėjo ir dabar tebekalba už 
taiką. Bet už tai jis šiandien 
uždarytas kalėjime. Kiti savo 
priešrinkimines kalbas seniai 
užmiršo, gieda kitas gaidas.

L. K. N.

Workers Alliance valstiji- 
nėj konvencijoj, įvykusioj 
■New Yorke pereitą sekmadie
nį, buvo stipriai pabrėžta gi
minystė tarp kovos už taiką ir 
kovos už darbus.

“Kova prieš nedarbą yra 
neatskiriama dalimi kovos 
prieš karą,” pareiškė Morris 
Engei, CIO komiteto nedarbo 
problemoms rišti pirmininkas.

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, kuris yra įnešęs kon- 
gresan special į Saugumo Prieš 
Nedarbą Biliu II. R. 4704, kai- 
bedamas konvencijos baigos 
bankiete aštriai kritikavo tuos, 
kurie “būdami aukštose vie
tose” siekia Ameriką įstumti į 
karą. Koki tie žmonės, jis 
apibūdino sekamai:

“Mes matome, kad tai tie 
patys žmonės šaukia už karą, 
diskriminuoja žydus ir negrus, 
ir ateivius, ir užsiima įtarinė
jimu ir riksmu prieš politines 
mažumas.

“Bot šiandieną yra skirtu
mas. Amerikos žmonės budi. 
Jie mato kasdien atidengiamas 
užlaidas.”

Abelnai, bedarbiuose reiš
kėsi nusistatymas, kad karas, 
kuriam yra šalis praskolina
ma, graso bedarbiams dar ar
šesniu nedarbu ir skurdu, ku
ris ir lig šiol jiems įgriso iki 
gyvo kaulo, iš kurio jie norėtų 
kuogreičiausia išeit.

dirbti: turėti dar sėkmingos-; 
nes pramogas; gauti organiza- j 
cijoms narių; praplėsti spau
dą ; ir iškilmingai ir masiniai 
paminėti Lietuvos liaudies iš
silaisvinimo iš po smetoninio 
režimo sukaktį skaitlingu at
silankymu į bendrą su kito
mis Pabaltės tautomis pikni
ką Rikers Estate Parke, Asto- 
rijoj, birželio 15-tą.

Gražios kalbos nepasiliko 
vien kalbomis, čia susirinku
sieji kalbėtojai ir ne kalbėto
jai suprato, kad apšvieta, kad 
darbas už taika ir demokrati
nių teisių išlaikymą reikalin
gas daugiau ko. Tad keliomis 
minutėmis suaukauta $147 su 
centais vedimui darbo ir pasi
žadėta tarp savo draugų ir pa
žįstamų sukelti daugiau. Dėl 
vienokių ir kitokių priežasčių, 
juk ne visi pažangieji čia bu
vo susirinkę, tačiau jie mielai 
pridės petį prie darbo progai ■ 
pasitaikius.

Su vadoje kalbų; susirinki- • 
mas vienbalsiai priėmė seka- į 
mą rezoliuciją:

Brooklyn© pažangūs lietu
viai, 100 skaičiuje, susirinkę į 
“Laisvės” svetainę, gegužės 27 
d., pareiškia:

1. Mes pasmerkiam šitą im
perialistinį karą ir protestuo
jame prieš tuos, kurie bando 
įtraukti Jungtines Valstijas į 
karo sūkurį.

2. Mes griežtai pasmerkia
me lietuvius smetonininkus, 
kurie sušaukę Brooklyne kon
ferenciją išstojo prieš pažan
gius lietuvius darbininkus, ir 
biznierius. Šie smetonininkai 
čia darbuojasi Hitlerio ir Wall 
stryčio naudai, stoja už karą, 
kursto lietuvius prieš lietuvius, 
sėja tarp lietuvių fašistiniai 
reakcinę politika.

3. Mes kviečiame lietuvius 
laikytis vienybėj ir kovoti 
prieš smetonininkus, kaipo 
darbo žmonių priešus, kaipo 
karo šalininkus. Kviečiame vi
sus darbuotis už taikos palai
kymą, už apgynimą demokra
tinių teisių.

4. Mes užgiriam taikos kon
ferenciją, kuri įvyks birželio 
7 d., Metodistų bažnyčioj, So. 
3rd St. ir Union Avė. Kviečia
me visas organizacijas siųsti 
j o. n delegatus.

(Pasirašo pirm.)

Po programos,, būrys susėdo 
išklausyti prezidento Roose
velto prakalbos, kurios, tur

Bestija Kapitonas Įmetė Lietuvį Jaunuolį 
Į Staugiančią Jūrą

Tai buvo šių metų balan
džio 14 ar 15 dieną. Estonų 
laivas “Meridina” plaukė iš 
Brazilijos į New Yorką. Jo ka
pitonas yra senojo Estonijos 
režimo šalininkas, visai sužvė- 
rėjęs niekšas fašistas.

Kapitonas sužinojo, kad lai
ve plaukia iš Brazilijos pasi
slėpęs jaunuolis. Kada laivas 
buvo už apie dešimties mylių 
nuo New Yorko uosto, bestija 
kapitonas paliepė jūreivius 
paimti minėtą “slapuką” ir iš
mesti į staugiančią jūrą. Ka
dangi jūrininkai daugumoje 
buvo pažangūs žmonės, tai jie 
atsisakė pildyti šitą žmogžu- 
dingą kapitono įsakymą. Tada 
kapitonas pats, apsiginklavęs 
dideliu revolveriu ir gavęs vie
ną kitą šalininką, paėmė jau
nuolį ir “įsodino” į visai ma
žutėlę valtelę. Jūrininkai ban
dė jaunuolį gelbėti, bet kapi
tonas revolverio pagalba pri
vertė juos pasitraukti ir pa
likti nelaimingąjį žūti stau
giančios jūros nasruose.

Minimas jaunuolis, užtiktas 
laive, matyt, numatė, kas jo 
laukia. Tai jisai išėmė iš ki- 
šeniaus visus savo “dokumen
tus” ir atidavė simpatingiems 
jūrininkams. Jis pasakė: Jei
gu kas su manim atsitiktų, tai 
šitie dokumentai pasakys, kas 
aš esu.

Jūrininkai peržiūrinėjo ne
laimingo jaunuolio dokumen-

Artinasi Baltike 4 
Tautą Festivals

Iš patikimų šaltinių sužino
ta, jog antrasis metinis Balti
ko Tautų Festivalas ruošiama 
ant daug didesnės skalės už 
pernykštį, kuris, kaip pamer 
nam, irgi buvo visapusiai sėk
mingas.

Pasilinksminimui ten yra di
delės galimybės, kadangi bus 
visokių lenktynių ir žaismių su 
dovanomis laimėtojams. šo
kiams yra didelė atviro oro 
platformą. Karšti ir šalti val
giai bus gaunami per visą die
ną nuo 10 ryto. Įžanga tik 
35c, vaikams nemokamai. 
Įvyks suomių parke ant Rikers 
Estate, Astoria, L. L

tus ir ant vienos popieros ra
do adresą mūsų dienraščio 
“Laisvės.” Jie tuos visus do
kumentus atnešė neseniai ir 
atidavė estonams jų Kliube 
ant Lexington Ave. ir 125th 
St,

Amerikinės Pabaltijos Kul
tūrinės Tarybos susirinkime, 
geg. 27, tai yra, užvakar, jau
nas estonas pradėjo mane 
klausinėti, ar mes lietuviai ne
žinome, ar koks nors lietuvis 
jaunuolis bandė pasiekti Jung
tinės Valstijas iš Brazilijos. Jo 
vardas yra William Balislovas 
Auryla. Ir išpasakojo visą ši
tą baisią istoriją. Minėti jūri
ninkai jiems sakę, jog jie ma
ną, kad jokios vilties nėra, 
idant jaunuolis Auryla būtų 
išlikęs gyvas. Jie matė, kaip 
jūrų bangos tartum ryte pra
rijo nelaimingąjį.

Iš dokumentų esą patirta, 
kad Balislovas Auryla buvo 
Jungtinėse Valstijose gimęs 
jaunuolis. Bet veikiausia ne
turėdamas pinigų kelionei, o 
patyręs, kad estonų laivas 
“Meridina” plaukia į Now 
Yorką, jame pasislėpė ir ma
nė laimingai pasiekti savo 
gimtinę šalį ir savo tautiečius 
lietuvius. Gal jis pats buvo 
girdėjęs ar skaitęs dienraštį 
“Laisvę,” , arba gal jam jo 
•draugai bei pažįstami patarė 
pribuvus Amerikon kreiptis 
prie pažangaus darbininkiško 
laikraščio. šitą visą istoriją 
dabar turi paslėpęs gilusis At- 
lantiko okeanas. Jaunuolis 
Auryla jos papasakoti nebega
li.

Pažangūs estonai, išgirdę ši
tą fašisto kapitono žmogžu- 
dingą pasielgimą, tuojau krei
pėsi prie advokato Standard, 
idant žmogžudį patraukus at
sakomybėn prieš Amerikos 
įstatymus. Deja, kapitonas 
jau buvo vėl išplaukęs į Bra
ziliją ir todėl tuo tarpu teisin
gumo ranka nebesuspėjo jį su
čiupti.

Tai šitokie žvėrys, kaip šis 
senas kapitonas, prieš metus 
laiko valdė Estoniją. Tai tokie 
pat fašistiniai bestijos ir 
žmogžudžiai prieš metus laiko 
valdė ir mūsų gimtinį kraštą 
Lietuvą. Rep.

Per visą gegužės mėnesį 
miesto sveikatos ir policijos 
departmental bendrai vedė 
saugumo kampaniją prelekci- 
jomis, filmomis, spaudoje, ši 
jau buvo penkta metinė kam
panija.

Pasekmės, kaip aprokuoja- 
ma, gaunasi, nor ir ne tokios 
žymios, kokių norėtųsi. Kar
tais sekamų metų ta pati sa
vaitė būna žalingesnė už pir
mesnę, tačiau einant iš metų į 
metus mieste didžiųjų sužeidi
mų ir užmušimų nuošimtis bis- 
kį mažėjąs.

Palyginus pernai metų skai
tlines su šių metų to pat lai
kotarpio skaitlinėmis, gavosi 
tokios išvados:

Nelaimių pernai 8,583, šie
met 8,590.

Užmušimų pernai 362, šie
met 302.

Sužeidimų pernai 10,168, 
šiemet 10,133.

Dr. Jacob II. Landes sveika
tos distrikte viršininkas, ap
robavo, kad tik Williamsbur- 
go-Greenpoint distrikte 100 
gyventojų pernai mirė nuo vie
nokios ar kitokios formos ne
laimėj sužeidimų. Iš tų 21 mi
rė nuo auto nelaimių, o 79 nuo 
kitokių įvairių, įskaitant ir na
mie pasitaikančias nelaimes.

Apie auto nelaimes jis sakė, 
kad jos pavojingesnės už tifti
są, tymus ir škarlatiną sudė
jus kartu, kadangi nuo tų mūs 
distrikte tuo laiku nemirė nei 
vienas žmogus, kada automo
biliais buvo užmušta 21-nas.

Pernai metais nuo nelaimių 
namuose mirė 160 vaikų jau
nesnių 15-kos metų. Kiti 117 
žuvo nuo auto nelaimių, o 56 
žuvo įvairiose nelaimėse — 
viso 333 vaikai. Gi per tą patį 
laiką nuo 7 limpamų žymiųjų 
vaikystės ligų mirė viso 96.

Nuo visokių nelaimių did
miestyje pernai išmirė per vi
sus metus 3,841 arba virš 10 
per dieną. Daugiausia—1,567 
—mirė nuo nelaimių namie: 
nukritimo laiptais, pavirtimo 
ant slidžių grindų ar pavirtus 
užkliūvant už kokio ne vietoj 
padėto griozdo, lūžus sukibu
sioms kedėms ar kopėčiom^. 
Dalis tų mirčių paeina nuo ne
atsargumo, kitos dėl biednat- 
vės. Nelaimės, kaip žinia, bu
joja biednuomenės kvartaluo
se.

Auto nelaimėse, reikia pasa
kyti, nors daugelis autoistų va
žiuoja tarsi vieni ant svieto 
gyventų ar tiksliai galo jieško- 
tų, tačiau yra kaltų ir pėsti
ninkų. Auto nelaimių statis
tika už 1940 metus rodo, jog 
mieste iš 881 mirimų auto ne
laimėse, 701 buvo pėstininkai, 
iš kurių daugelis buvę patys 
kalti, tai yra ėję skersai gat
ves ne laiku ir ne vietoj—prieš 
šviesas ir vidury bloko.

“SUSIRINKIMAI
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

Bizniaus Skyriaus susirinkimas įvyks 
29 dieną gegužes, 280 Union Avė., 8 
vai. vak. Prašome dalyvauti. — Al. 
Velička.

REIKALAVIMAI
Reikalingas ‘Porteris” dirbti alu

dėje (Bar & Grill). Prašome patyru
sio atsišaukti. 5402 Flushing Ave., 
Maspeth, N. Y. (126-128)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, garu šil

domas ir yra maudynė. Galima ir 
valgį pasidaryt. Vyras ar moteris 
gali atsišaukti. Renda ne brangi. 
Prašome kreiptis rytais iki 11 va
landos. 294 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Apt. 30. (126-128)
y— ■ .—..i!

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 
B------------- „—----------- -------- hj

Antradienį, 27 d. gegužės, 
(May) mirė Pranas Bukaus
kas, 62 m. amžiaus, gyvenęs 
333 17th St., Brooklyn, N. Y. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos šermeninėje, 231 
Bedford Ave., Brooklyn, N. 
Y. Bus palaidotas šeštadienį, 
31 d. geg. šv. Jono kapinėse.

Unijos Įsteigė Taikos 
Komitetą

Didžiojo New Yorko unijų 
konferencija, įvykusi pereito 
pirmadienio vakarą, sušaukta 
per Nacionalį Darbo Prieška
rinį Komitetą, įsteigė pastovų 
unijų komitetą darbui už tai
ką. Konferencijoj atstovauta 
50 New Yorko unijų.

Komiteto pirmininku vien
balsiai išrinktas Albert Ston
kus iš Elektristų-Radio-Maši- 
nistii 475 Lokalo. C. II. Van 
Tyne, Taikos Mobilizacijos 
darbui unijose direktorius, ir
gi vienbalsiai išrinktas komite
to sekretoriumi.
"Konferencija taipgi įsteigė 

laikiną Maisto Darb. Taikos 
Komitetą.

Frederick N. Myers iš na- 
cionalės jūrininkų unijos kal
bėdamas konferencijai pareiš
kė, jog “telegramų laikas pra
ėjo. Agitacijos laikas praėjo. 
Dabar yra laikas išeiti ant ša
ligatvių, į Nepertraukiamąją 
Taikos Sargybą, ir parodyti 
karo rengėjams, kad mes ži
nom, kokios dabar yra kozy- 
.rės!”

Eilė kitų kalbėtojų, žymių 
unijų atstovų, pareiškė min
tis už įvairias veikimo kryp
tis prieš karą ir prieš darbi
ninkų ir visos liaudies teisių 
varžymą administracijos už- 
kariniame vajuje.

Apart kitų rezoliucijų, pri
imta viena informuoti prezi
dentą Rooseveltą, kad “Sid
ney Hillman jokiu būdu neat
stovauja darbininkų.”

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer &11B8

F. W. SHALINS
(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

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 visų tiesų apie 
Tarybų Lietuvų.

Tuojau įsigykite šių knygelę, persiskaitykite ir 
padovanokite jų kunigų, tautininkų ir socialistų 
suklaidintiems žmonėms.

Reikalaudami minimos knygelės adresuokite sakamai:

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

SKELBKITES “LAISVĖJE"

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK. 
• •

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

fitaf 
adfesas;

Tel. Ev. 4-8698

VARPO KEPTUVE

Laukiame Jūsą Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE SAKEIS'

I UNION LABEL

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




