
KRISLAI
“Ramybės Nėra.” 
Pasigenda “Vadų.” 
Jiems Nepavyks.
Mes Galime Veikti ir su 

Lenkų Liaudimi.
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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Metams

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

Tuojau po to, kai preziden
tas Rooseveltas pasakė savo 
kalbą (pereitą antradienį), jo 
šalininkai manė, kad dabar 
krašte užviešpataus vienybė. 
Jie manė, kad karo priešinin
kai nutils ir tylės.

Bet jie apsiriko.
Iš Washingtono pranešama, 

kad prezidentas Rooseveltas 
savo ‘‘neribotos nepaprastos 
padėties” paskelbimu ne tik 
nenumalšino darbininkų, 
prieštaraujančių karui, jis ne
numalšino nei savo artimųjų 
bičiulių — senatorių ir kon
gresui anų.
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Vokiečiai Sakosi 
Jau Užėmę Grai

kų Salą Kretą

KONGRESMANAS V. MARCAN- 
TONIO SAUKIA VISUS KOVON 
PRIES KAR/ IR DIKTATŪRĄ

40 senatorių ir kongresma- 
nų, išklausę prez. Roosevelto 
kalbą, susirinko ir nutarė “tęs
ti savo kovą už taiką.” Tūli 
jau sakė kalbas per radiją. 
Tūli dar ruošiasi tai daryti. 
Aplink juos buriasi nemažai 
žmonių, kurie iš tikrųjų trokš
ta taikos, bet dar negali veik
ti nepriklausomai; nesupranta 
reikalo eiti išvien su Ameriki
ne Taikos Mobilizacija.

Darbo unijos, fraternalės: 
darbininkų organizacijos, ap- 
švietos kliubai ir rateliai, —j 
žodžiu, milionai Amerikos: 
žmonių nenori karo ir jie yra 
pasirįžę kovoti už taiką.

Taigi, atrodo, kad kova už 
taiką eis, kad karo ruošėjams 
nepavyko Amerikos liaudį už-! 
migdyti pažadais apie išgelbė- j MUS 
jimą demokratijos pasaulyje. į

Anglai Kretoje Turėsią Pasiduot Arba Tapsią 
Išžudyti, Kaip Teigia Naziai

Berlin. — Vokiečių ko
manda sako:

Vokiečiai visur sumušė 
anglus graikų saloje Kreto
je ir f ak tinai jau užvaldė 
salą. Anglai bėga į pietinį 
salos šoną, bando kaip nors 
pasiekt savo laivus ir pa- 

! bėgt. Bet tame salos šone 
nėra jiem tinkamų prieplau
kų. Vokiečių orlaiviai be jo- 

įkios atlaidos bombarduoja 
juos tenai ir padarys taip, 

; kad tie anglai turės pasi
duoti ar mirti.

Naziai sako, kad anglai 
žvėriškai supjaustę-sužaloję 

\ parašiutistus vokiečių ka- 
pakliuvusius į anglų

rankas. Už tai žada dešim
teriopai anglam atkeršyti.

ANGLAI PRIPAŽJSTA, 
KAD VOKIEČIAI LAI

MĖS KRETOJE
London. — Anglų valdžia 

(šiuos 
teigia, 
Kretoje 
nos” ir

žodžius berašant), 
kad anglai saloje 
“prispirti prie sie- 

desperatiškai veda 
paskutinę apsigynimo kovą,
bet vokiečiai laimės.

Užsimušė buvęs vyriau
sias anglų komandierius 
Kretos kariuomenės genero
las Freyberg, beskrisdamas 
į Egiptą..

Vienas žmogus iš Argenti
nos rašo prof. Vytautui Bace
vičiui :

“Nieko naujo čia neįvyko. 
Nei vieno pabėgėlio čia netu
rime, nes nei vienas jų neat- j 
važiavo. Nei vieno vado nei j 
vaduko nesusilaukėme, kad 
mums vadovautų. Esame, mat, 
biedni, tai todėl niekas ir ne
atbėgo pas mus, pas Argenti
nos lietuvius. Be to, esame la
bai nubažnytėję ir ‘nukunigė- 
ję.’ Aukų pas mus, kaip žinai, 
labai sunku gauti, 
pinigo, ten, aišku, 
nei vadai...”

3,800 Jūreivių Žuvo 
Su Dviem Karo 

Laivais
Anglija. — Su Vokietijos 

karo laivu “Bismarcku” žu
vo 2,300 jūreivių ir oficie- 
rių, kuomet anglų bombi- 
ninkai ir karo laivai nu
skandino tą naujausią vo
kiečių karo laivą. Anglam

Fordas Priverstas 
Tartis su CIO 

Darbo Unija

Washington. — Darbietis 
kongresmanas Vito Marcan- 
tonio, kalbėdamas per radio, 
sekamai atsakė į pastarąją 
prez. Roosevėlto kalbą ir 
paskelbimą nepaprasto sto
vio :

“Prez. Rodseveltas praei
tą antradienį paskelbė šau
dymą, kraujo] liejimą ir dik
tatūrą pagal Wall Stryto ir 
Londono Ašies karo planą, 
už imperiją ir diktatūrą.

“Nors spauda, radio, ap- 
gavingi darbininkų vadai ir 
galingieji valdovai stengiasi 
jus, amerikiečiai, įbaidyt į 
karo stovį, bet daugiau kaip 
90 procentų Amerikos žmo
nių yra nusistatę prieš ka
rą, priešingi konvojams - ly
dėjimui kariniais Amerikos 
laivais prekinių laivų į Ang
liją, priešingi siuntimui A- 
merikos kariuomenės ana
pus vandenynų. 

a

būk karas esąs neišvengia
mas ir klausimas esąs už
baigtas. Bet jūs, Amerikos 
žmonės, galite ištraukt mū
sų šalį iš karo ir palaikyt ją 
nuošaliai nuo karo.

“Prez. Rooseveltas baugi
no jus, būk gręsiąs Ameri
kai užpuolimas iš Hitlerio 
pusės, nors senatorių komi
sija laivyno reikalais vien
balsiai pareiškė 1940 m. ge-

Streikieriai Atme
ta Roosevelto 

Įsakymą
CIO ir Federacijos Streikieriai Vieningi; 

Sako, Valdžia Kalba už Bosus
Seattle, Wash. — Tarp- 

tautinė Medžio Darbininkų 
Unija, CIO, atmetė valdiš
kų tarpininkų įsakymą, kad 
12,000 streikuojančių jos 
narių turį grįžt darban pa
gal prez. Roosevelto pa

CIO IR FEDERACIJOS 
MAŠINISTŲ VIENYBĖ

/U;

San Francisco, Calif. — 
500 streikuojančių CIO ir 
1,200 Am. Darbo Federaci
jos mašinistų-laivastačių at-

Keista, kad argentiniečių 
neaplankė nei vienas smetoniš
kas vadas. Pas mus jų net 
perdaug. Gal reikėtų argen- 
tiniečiams pasiųsti vadienė: 
Jadvyga ar Zosė. Tegu gi ir 
Argentinos žmonės pamatytų 
fašistiškų cirkų !

Kunigų “Draugas” rašo:
“Pirmoje vietoje mums, A- 

merikos lietuviams, reikia už- 
megsti artimus santykius su 
latvių ir estų visuomenė
mis ...”

Aišku, klerikalai nori tokio 
bendradarbiavimo tam, kad 
sėkmingiau pakandžioti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos tarybi
nes respublikas; kad pakan
ti žibti pačią Sovietų Sąjungą.

Netikime, kad tos* rūšies 
bendradarbiavimas tarpe A- 
merikos lietuvių, latvių ir es
tų kada nors įvyktų ir būtų 
pasekmingas. Mes žinome, jog 
Amerikos lietuviai, latviai ir 
estai savo daugumoje yra nu
sistatę prieš imperialistinį ka
rą; jie eina išvien su savo tė
viškių liaudimi.

^nesirodo! PavYko išgelbėt tik apie 
šimtą “Bismarcko” jūreivių 
ir oficierių. Jie tapo paimti 
nelaisvėn.

“Bismarck” ' pirm to nu
skandino didžiausią anglų 
karo laivą “Hood,” 42,100 
tonų įtalpos, su kuriuo žuvo 
apie 1,500 anglų jūreivių.

Anglai dabar teigia, kad 
“Bismarck” buvęs 50,000 to
nų, o ne 35,000 tonų, kaip 
kad pirmiaus paskelbta.

Detroit, Mich. — Šį pir
madienį Fordo Automobilių 
kompanija pradės derybas 
su atstovais CIO Jungtinės 
Automobilių D a r b ininkų 
Unijos. Tai dar pirmą kartą 
savo istorijoj ši kompanija 

' priversta tartis su unija, 
kas liečia darbininku reika
lavimus.

Dvylika dienų atgal For
do darbininkai milžiniška 
dauguma balsų pasirinko 
CIO uniją kaipo bendrą sa
vo atstovę. Balsavimai buvo 
pravesti valdininkų priežiū
roje, pagal šalies darbo san
tykių įstatymą.

gūžės 16 d., kad jokia šalis ■ skelbtą nepaprastą stovį, metė atsišaukimą senatorių 
nei šalių sąjunga negali sėk
mingai užpult Jungtines 
Valstijas. O senatorių komi
sija per ištisus metus tyri
nėjo tą klausimą pirm tokio 
pareiškimo.

“Gąsdindamas H i t leriu, 
prezidentas neteisėtai pasi
savina galią pats spręst, ka
da, kur ir ką reikėsią pra
dėt šaudyt, faktinai naikin
damas bepusiškumo įstaty
mą ir siekdamas įvest dikta- 

Prezidentas paskelbė ne- turą net ant kiekvieno ame- 
paprastą stovį ir pasiryžo jrikiečio gyvybės, 
atimt iš Jungtinių Valstijų 
kongreso teisę spręst karo 
ir taikos klausimą kaip tik 
todėl, kad jūs taip nusistatę 
prieš karą. Tai tuom sume
timu jis stengėsi parodyt,

"Amerikos žmonės, išsto
kite, kaip laisvi vyrai ir mo
terys, kaip narsūs vyrai ir 
moterys, ir parodykite, kad 
jūs nesiduosite toliau įstumt 
jusį į šį karą/’

MARININKAI RAGINA CIO ŠAUKT VISŲ AMERIKOS 
DARBO UNIJŲ SUVAŽIAVIMĄ KOVAI PRIEŠ KARĄ

DIDŽIULIS GAISRAS 
JERSEY CITY J

Anglai Užėmė Bagdadą;
Iraąiečiai Pasidavė

Didžiojo Niujorko lietuvių, 
latvių ir estų visuomenės tai 
palaiko draugiškus santykius. 
Su jomis eina ir suomiai. Bir
želio 15 d. Astorijoj, Niujor
ko priemiestyj, įvyks milžiniš
kas piknikas, ruošiamas Pa- 
balčio kraštų tautinių grupių.

Ten dar kartą bus įrodyta 
solidarumas ir draugiškumas, 
viešpataująs tarp paminėtų 
visuomenių.

Jersey City, N. J. — šeš
tadienio vakare kilo gaisras 
skerdyklose prie 6tK gatvės 
ir sudegino apie 450 avių ir 
veršiukų, paskui sunaikino 
didelį grūdų sandėlį, supleš
kino artimus prieplaukų 
įrengimus, apdegino sandėlį 
įvairių karinių medžiagų ir 
padarė daug kitų nuostolių. 
Valdininkai tyrinėja gaisro 
priežastį.

SUSIRŪPINĘ DĖL RO
LANDŲ INDIJOS

Čikagos Grigaitis orijentuoja- 
si kitaip: jis orijentuojasi lin
kui “lenkiškos visuomenės.” 
Jis eina su pilsudskininkais ir 
kitokiais lenkais liaudies prie
šais.

Lietuviai darbo žmonės tu-

Washington. — Amerikos 
valdžia ketina veikt prieš 
Japonijos daromą spaudimą 
saloms Rytinės Rolandų In
dijos. Japonai reikalauja, 
kad Rolandų Indija pasira
šytų palankią Japonijai pre
kybos sutartį. Amerikos 
valdžia tam priešinasi.
retų, kur tik yra galima, už- 
megsti artimesnius ryšius ir su 
lenkų visuomene, su lenkais 
darbo žmonėmis. Su jais veik
ti išvien, bendradarbiauti ko
vai už taiką, kovai prieš lie
tuviškus ir lenkiškus liaudies 
priešus!

Lodnon. — Anglų kariuo
menė, daugiausia indusai, 
užėmė Iraqo sostinę Bagda
dą, ir iraqieciai jau per
traukė mūšius su anglais, 
pasirašydami pertaiką.

Iraqo ministeris pirminin
kas Rašidas Ali ei Gailani 
pabėgo į Iraną.

Sugrįžo Abdul Illah, pir
miau buvęs Iraqo valdovas, 
kurį Rašidas buvo nuvertęs 
mėnuo atgal. Anglai dabar 
iš naujo pastatė Abdulą II- 
lah Iraqo valdovu.

Iš Iraqo paspruko vokie
čių orlaiviai, kurie padėjo 
Rašidui kariaut prieš Angli
ja.

New York. — Susirinki
mas Visašališkos Marininkų 
Unijos, CIO, vienbalsiai nu
tarė ragint Industrinių Or
ganizacijų Kongresą—CIO, 
kad sušauktų visų darbo 
unijų suvažiavimą Ameriko
je,, idant sutelkt žmones ko
vai prieš karą — “ištraukt 
Ameriką iš Europos karo ir 
palaikyt ją nuošaliai nuo to 
karo.”

Rezoliucija priimta 3,000 
narių, dalyvavusių susirin
kime, sako:

“Rooseveltas neoficialiai 
paskelbė karą ir iš esmės 
pagrūmojo įvest karinę dik
tatūrą. Tuomi jis visiškai 
sulaužo savo prižadus, ku
riuos jis davė Amerikos 
žmonėms kandidatuodamas 
į prezidentus.”

Marininkų Uniją prašo 
CIO unijų valdybą, kad į

prieškarinį suvažiavimą pa
kviestų ir visas Amerikos 
Darbo Federacijos unijas ir 
nepriklausomas unijas ir 
žmonių organizacijas:

“Organizuoti ir neorgani
zuoti Amerikos darbininkai 
yra pasiryžę vadovaut, kad 
išgelbėtų- Amerikos žmones 
nuo tos skerdynės, kuri yra 
vedama už kapitalistų pel
nus ir rinkas,” sako mari
ninkų rezoliucija:

“Teisė kariauti ir mirti 
palikta darbininkams. Teisė 
traukti pelnus iš to palikta 
DuPontam, Morganam, Gir- 
dleriam, Henry Fordam, 
Melionam, laivų savininkam 
ir kitiem žmonių priešam.

“O tie, kurie plepa apie 
demokratijos išgelbėjimą 
užsieniuose, jie stengiasi su
naikint demokratiją pačioje 
Amerikoje.”

LEIDŽIA ROOSEVELTUI ŠEI
MININKAUT PINIGAIS

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 226 balsais 
prieš 138 nutarė dar dvejus 
metus duot prez. Roosevel- 
tui galią nustatinėt dolerio 
vertę pagal jo paties supra
timą. Republikonai smar
kiai priešinosi prezidento 
šeimininkavimui kas liečia 
pinigų vertę.

Šiaurinė Airija Atrėmė 
Anglijos Draftą

Ulster. — šiaurinės Airi
jos gyventojai taip stipriai 
ir skaitlingai (demonstravo 
prieš Anglijos valdžios pasi
nio jimą įvest verstiną karei
viavimą, kad Anglija tapo 
priversta atšaukt tą savo 
planą.

AR MIEGOJO ANGLIJOS 
LAIVYNAS?

Roma. — Parplaukė bū
rys italų sifbmarinų iš Rau
donosios Jūros Į Italija. 
Anglų laivynas niekur neuž
klupo nei vieno iš tų subma- 
rinų.

Reikmenys Pabrango 6 
Proc. per 3 Mėnesius
Detroit, Mich. — Per tris 

paskutinius mėnesius mais
tas ir kiti gyvenimo reikme
nys Michigan valstijoj tapo 
pabranginti šešiais procen
tais, o kambariai — net de
šimčia procentų.

“NEIŠTIKIMŲ” MEDŽIO
JIMAS FABRIKUOSE 
Washington. — Valdžios 

agentai tyrinėja pirštų nuo
spaudas darbininkų dirban
čių kariniuose darbuose; 
jieško “neištikimų.” ,

Berlin. ■— Vokiečiai 
ėmė į nelaisvę daugelį 
lų pietinėje dalyje salos 
Kretos.

pa- 
ang-

Unijos pirmininkas O. M. 
Orton telegrafavo tiem tar
pininkam, kad jie kalba 
taip, kaip medžių kompani
jos nori.

Streikieriai r e i k a lauja 
pridėt pusaštunto cento al
gos valandai, pilnai pripa
žint uniją, duot savaitę ap
mokamų atostogų kasmet ir 
panaikint darbą nuo kaval- 
kų (akordinį).

komisijos iš Washingtono, 
kad jie grįžtų darban. Abie
jų unijų mašinistai pareiškė 
vienybę vienų su kitais ir 
pranešė, kad jie tik tada 
|grįš darban, kai laivų sta
tymo kompanijos padarys 
! naują sutartį su jais, kai 
samdytojai pakels valandinę 
algą iki $1.15 ir sutiks mo
kėti dveja tiek daugiau už 
viršvalandžius.

ra
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Bombos Užmušė 30 
Žmonių Dubline, 
Airijos Sostinėj

Parlekia Ambasado
rius Kurstyti Šią

Šalį į Kara
C 6 4,

---------------------- > '

Hyde Park, N. Y. — Pa
šaukus prez. Rooseveltui, 
parlekia jo ambasadorius 
Anglijai, Johnas G. Winant, 
karštai agituojantis Ameri
ką karan prieš Vokietiją.

Amerikonų spaudos ko-1 y'ra^savivaldiika‘da- I : 
respondentai sako: Ambasa-Anglijos imperijos, bet 
do liūs Winant tyčia Pa',jki šiol atsisakė > kariaut 
sauktas pagąsdinti šią salį prįe§ vokiečius ir laikėsi be- 
apie gresiantį baisų pavo- pUSj§kai

X .4

Dublin, Airija. — Nežinia 
kieno orlaivis numetė tris
bombas į Dubliną, Airijos 
respublikos sostinę, ir už
mušė 30 iki 40 žmonių, o su
žeidė apie pusantro šimto; 
sunaikino apie 50 namų. — 
Airija yra savivaldiška da-

jų demokratijai Anglijos ir 
Amerikos” iš vokiečių pu
sės. Tuomi vėl prez. Roose
veltas stengiasi palenkt ka
rau amerikiečius, kurie dau
giau kaip 90 procentų prie
šinasi karui.

Airijos vyriausybė tyrinė
ja, katros šalies orlaivis mė
tė bombas į Dubliną.

GAZOLINO PASNIKAS RY
TINĖSE VALSTIJOSE

Prancūzu Valdžia Pa
smerkia Angliją

Vichy, Franci ja. — Fran-

Washington. — Amerikos 
valdžia perleido Anglijai 
tiek prekinių laivų, kad jau 
neturi kaip vandeniu par-

■■si?

cūzų ministeris vice-pirmi- gabent gana gazolino j ryti- 
ninkas karčiai pasmerkė an- nes valstijas.
glus, kad jie dabar tris kar- Ministeris Ickes ir prezid. 
tus bombardavo Francijos Rooseveltas sako, reikės su- 
prieplauką Sfaxa, Tunisijoj. varžyt gazolino vartojimą
Jis priminė, jog nuo to lai
ko, kai francūzai padarė ka
ro paliaubas su vokiečiais, 
tai anglai pagrobė 792,000 
tonų Franci j oš laivų:
“žmogžudiškai” užpuolė 
francūzų Dakarą ir užgrobė 
kai kurias francūzų koloni
jas Afrikoj. Anglija abelnai 
stengiasi sunaikint prekinį 
ir karinį Franci jos laivyną 
ir atskirt ją nuo kolonijų, 
sakė ministeris Darlan. 
Tarp kitko jis išdėstė, kaip 
Anglija apgaudinėjo fran- 
cūzus, įtraukdama juos į 
karus, o paskui skriausda
ma. Pasak Darlano, tai, gir
di, Francija daugiau laimė
sianti per bendradarbiavi
mą su vokiečiais negu su 
anglais.

Darlan grasino, kad fran
cūzai visomis galimybėmis 
kovos prieš užpuolikiškus 
veiksmus iš Anglijos pusės.

privačiams automobiliams 
tose valstijose, o gal ir už
draust jiem važinėt sekma
dieniais.

Vokiečiai įnirtusiai 
Bombardavo Angliją
London. — Vokiečių or

laiviai įtūžusiai bombarda
vo Liverpoolį, Bristolį, Co
ventry ir kitus Anglijos 
miestus.

Anglai skelbia, kad jie 
dabar turi pagerintas prieš
lėktuvines kanuoles, daug 
geriau nutaikančias šovi
nius į vokiečių orlaivius.

ORAS.—Dar bus lietaus.

Tokio. — Japonai perser
gėjo Rytinę Rolandų Indiją, 
kad ji turi pasiskubint pasi
rašyt prekybos sutartį su 
Japonija.

a < 4 -^
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“Pabalčio Valstybių Diena”
Niujorko valstijos gubernatorius p. 

Lehman, sakoma, paskelbė birželio 15 d. 
“Pabalčio valstybių diena.” Nematėme 
tos p. Lehmano proklamacijos, todėl ne
žinome, kokiais sumetimais jis tai pada
rė. Iš trumpos New York “Timese” ži
nutės tiek galime sužinoti, kad “Estija, 
Latvija ir Lietuva ilgai buvo laisvės sim
bolis ir jų žmonės yra padarę didelių 
paaukojimų laisvei ir demokratijai.”

Bet šis sakinys pats sau prieštarauja. 
Viena dalis jo teisinga, kita — neteisin
ga. Teisinga toji dalis, kuris sako, kad 
Pabalčio valstybių žmonės yra paaukoję 
daug triūso ir darbo kovai už laisvę ir 
demokratijų. Bet neteisinga toji dalis, 
kuri sako, būk Pabalčio valstybės buvu
sios “laisvės simboliais.”

Jeigu ponas gubernatorius būtų norė
jęs tiesų sužinoti, tai jis galėjo ta pada
ryti. Jis būtų sužinojęs, kad, sakysime, 
tokioj Lietuvoj, liaudis per virš 20 metų 
nežinojo, kas yra laisvė, kas yra žmoniš
kas gyvenimas. Lietuvos žmonės buvo su
varžyti, kalėjimai buvo perpildyti politi
niais kaliniais, darbininkais, valstiečiais 
ir intelektualais. Visas kraštas buvo pa
verstas kalėjimu. Lietuvų valdė buvę ca- 
ristai, buvę kaizeristai, paskui nitleris- 
tai. Lietuvų išnaudojo ir pančiojo banki
ninkai, dvarponiai ir visokį nenaudėliai. 
Tokis buvo gyvenimas buržuazinėje, 
fašistinėje Lietuvoje, tokis buvo gyveni
mas ir kituose Pabalčio kraštuos!

Tiesa, tų kraštų žmonės pasirįžusiai 
kovojo prieš priespaudų ir neteisybę. 
Tiesa ir tame, kad tų kraštų žmonės, pa
galiau, nuvertė išnaudotojų valdžių — 
Smetonos ir jų sėbrai išnešė kudašių pas 
Hitlerį, o paskui — pas Rooseveltų, ku
ris, kaip ir Vokietijos valdovas, tuos Lie
tuvos liaudies nevidonus gražiai priėmė 
ir čia juos globoja, — panašiai, kaip p. 
Lehmanas.

Pabalčio kraštų žmonės, nuvertę savo 
išnauuotojus, tuojau nusitarė įstoti į So
vietų Sąjungos tautų šeimų. Jie tai pa
darė tam, kad apsaugojus savo nepri
klausomybes, kad užtikrinus sau ateitį, 
kad neleidus imperialistams trempti jų 
gyvenimų.

Kitais žodžiais, Pabalčio kraštų žmo
nės kovojo, kaip sako p. gubernatorius, 
aukojosi demokratijai ir laisvei ir šian
dien ja pasiekė!

Tai, kuriais gi sumetimais p. guberna
torius skelbia “Pabalčio valstybių die
nų”? Nesunku atspėti. Amerikos impe
rialistai, Wall gatvė ir jos tarnai, neap
kenčia Sovietų Sųjungos labiau negu ko 
kito. Nepaisant, kaip daug jie ruošiasi 
kovoti prieš Hitlerį, jų vyriausias tikslas 
—sunaikinti Sovietų Sųjungų. Tasai 
jų tikslas buvo, yra ir bus ateityj. 
Ir štai p. gubernatorius Lehman, kuris 
yra artimas bičiulis prez. Roosevel- 
to, kuris įeina į tų karo mašinų, katra 
velka mūsų kraštų karan, bando bent tuo 
būdu pasitarnauti Smetonoms ir kitiems 
fašistams, bei jų talkininkams — ruošti 
Amerikos lietuvius, latvius ir estus ka
rui!

Tikslas aiškus! Kiekvienam jis supran
tamas.

Jei ponui gubernatoriui rūpėtų tautų 
laisvė, tai jis turėtų paskelbti “Indijos 
dienų,” kurių engia Anglijos imperialis
tai; jis turėtų paskelbti “dienų” tų kraš
tų, kurie yra užimti Hitlerio karo maši
nos ir spaudžiami. Bet jis to nedaro. Jam 
rūpi kovoti prieš Sovietų Sųjungų!

Nežinome, kų tų dienų veiks Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos fašistai. Kaip jie ban
dys pasinaudoti “gubernatoriaus dova

na” Sovietų Sųjungos priešams. Bet mes 
žinome, kad tų dienų — “Pabalčio Vals
tybių Dienų,” — birželio 15 — Didžiojo 
New Yorko pažangioji lietuvių, latvių ir 
estų visuomenė susirinks į Riker Parką, 
Astorijoj, į piknikų ir ten pareikš 
džiaugsmo, kad jų tėvų žemės sykį ant 
visados išsilaisvino iš išnaudojimo ir ku
ria naują, beklasinį gyvenimą!

Kitų New Yorko valstijos miestų lie
tuviai, latviai ir estai, — atskirai ar ben
drai — privalo padaryti ta patį.

Tragiška Žydų Padėtis 
Palestinoje

Sunku įsivaizduoti padėtį, kokioje 
šiandien yra atsidūrę Palestinoje gyvena 
žydai. Jų ten yra apie 500,000 gyventojų, 
kurie buvo suvežti po pirmojo pasauli
nio karo ir apgyvendinti “žadėtoje žemė
je.” Anglijos imperialistai, kaip žinia, 
per pereita karų pažadėjo žydams nepri
klausomų Palestinų, bet ji niekad tokia 
nebuvo.

Kas gi šiandien dedasi Palestinoje?
Iš vienos pusės pranešama, kad vokie

čiai ir italai ginkluoja-arabus. Milžiniška 
propaganda varoma tarp arabų prieš žy
dus. Sandėliai ginklų sudaryti. Arabai 
mobilizuojasi — mobilizuojasi slaptai ko
voti prieš “savo neprietelius,” atvykusius 
iš kitų kraštų iš jų žemę paveržti.

Iš kitos pusės, gauname žinių, kad 
Anglijos viešpačiai ginkluoja žydus; 
jiems suteikę net 50,000 šautuvų, daugy
bę rankinių granatų, kulkosvydžių ir ki
tų ginklų ir amunicijos kovai su arabais.

Vadinasi, parako bačkos yra paruoš
tos, — laukiama tik degtuko liepsnelės ir 
Palestinoje gali prasidėti “naminis” gais
ras, kuriame gali žūti tūkstančiai nekal
tų žmonių.

Bet tai ne viskas. Sakoma, kad anglai, 
iš vienos pusės remdami žydus, iš kitos 
— taikosi ir prie arabų, jiems gerinasi. 
Tai yra sena anglų imperialistų politi
ka: kurstyti vienus prieš kitus ir abiejus 
valdyti, spausti, išnaudoti.

Kalti už tų padėtį yra, aišku, Anglijos 
imperialistai. Bet kaltė taipgi puola ir 
ant žydų tautininkų (zionistų) vadovy
bės. Jinai per visų laikų ėjo su Anglijos 
imperialistais. Jinai yra kalta dėl to, kad 
tarp arabų ir žydų nebuvo Palestinoje 
žmoniško sugyvenimo. Reikia atsiminti, 
kad arabai buvo ten paneigti. Pel’ tų vi
sų laikų arabai augino kerštų nekaltiems 
žydams, buvusiems žydų tautininkų įta- 
koje.

Žydai komunistai visuomet skelbė, kad 
vienintelė išeitis Palestinoje — bendra 
žydų-arabų valstybė, nusistačiusi prieš 
imperializmų; bendras žydų-arabų sugy
venimas, draugiškas sugyvenimas. Deja, 
zionistų lyderiai to nesiekė. Šiandien, ma
tyt, jau pervėlu.

Kas aukščiau pasakyta, neužtenka. 
Vokiečių-anglų karo liepsna plečiasi. Ko
vos vis aštrėja ir artinasi linkui Suezo 
kanalo. Vokiečiai yra pasirįžę eiti linkui 
Suezo kanalo per Afrikų ir per Azija. O 
tai inims ir Palestina. Tuomet Palestinos 
gyventojų nelaimė dar bus baisesnė.

Kova Prieš Karą Nesustos
Paskelbdamas nepaprastų šalyj stovį, 

prez. Rooseveltas tuomi siekė sulaužyti 
Amerikos liaudies prieškarinį nusistaty
mų. Washingtone kongresmanai, senato
riai ir visi piliečiai, kurie nori Jungtines 
Valstijas išgelbėti iš karo katastrofos, 
sujudo.

Senatorus George, pirmininkas užsie
nio reikalų komisijos, pareiškė, kad se
natoriai ir kongresmanai, kaip ir visa 
Amerikos liaudis, kurios 80 nuošimčių 
yra priešingi karui, vedė ir ves kovų 
prieš atvirų karų. .Jis sako: “Prezidento 
paskelbimas nepaprastos padėties dar ne
gali atimti piliečiams jų teisę kelti pro
testų prieš karų susirinkimuose, spaudoj, 
per radio, telegramomis, laiškais ir rei
kalavimais senatoriams, kongresma- 
nams ir prezidentui, kad susilaikytų nuo 
karo.”

New Yorko valstijos senatorius R. A. 
Moore reikalauja, kad karo klausimas 
būtų leistas piliečiams balsuoti. Tvirčiau
siai Roose velto kalbų kritikavo, tai sena
torius McCarran, kuris tarpe kitko sakė:

•“Ajs manau, kad tai naujas būdas pa
skelbti karų. Pręzidentas žadėjo, kad 
ginklai ir reikmenys turi būti pristatyti 
Anglijai. Kad tų padaryti, tai imsis kon
vojų, o konvojai reiškia atvirų karų.”

Senatorius Taft sake: “Paskelbimas 
nepaprastos padėties yra nelegališkas.

Bėgamaisiais 
Klausimais

Laikas Prisiminti 
Pažadėjimus

Kada mūsų šalyje buvo į- 
vesta verstinas kareiviavi
mas, tai prezidentas Roose
veltas, kaip ir kandidatuo
damas į trečia terminų, 
tvirtino, kad tai yra tik ap
sigynimo priemonės, kad A- 
merikos kariai nebus siun
čiami į kitas šalis kariauti, 
kad jie niekur nebus veža
mi.

Dabar Rooseveltas išleido 
patvarkymų, kad liepos 1 
dienų turi registruotis vėl 
1,250,000 jaunų vyrų, kurie 
iki tos dienos sulauks 21 
metų amžiaus. Labai svar
bu dabar priminti Roosevel- 
tui jo pirmesnius pažadus. 
Mes daugiau jų negirdime, 
bet girdime tik ta, kad yra 
planuojama siųsti Amerikos 
armijų į Dakaru, Francijos 
kolonijos paėmimui, kalba 
apie perėmimų Francijos sa
lų Martinique ir kitų, kas 
reiškia siuntimų Amerikos
armijos į kitas šalis, kas 
reiškia karų.

Lavai Fašistiniai Planai
Dar taip neseniai Fran

ci j a skaitėsi “demokratinė” 
ir jos valdonai vardan “de
mokratijos išgelbėjimo” ga
vo diktatoriškų galių. Pier
re Lavai per ilgus metus bu
vo Francijos valdžioj. Jis ir 
jo kolegos nudavė esu dideli 
demokratai, bet kaip tik 
prisiartino Vokietijos fašis
tų armija, tai jie pasmaugė 
Francijoj demokratija ir į- 
vedė fašizmų pirm, negu 
ten pribuvo Vokietijos fa
šistų armija. <■

Laval, Petain, Weygand 
ir kiti išsimiegojo ir atsikė
lė tikrais fašistais. Aišku, 
kad jie kalbėdami apie de- 
mokratij a v e i d m ainiavo, 
kad jiems dęmokratija ne
rūpėjo, kaip daugeliui Wall 
Stryto politikierių ji nerūpi*

Dabar Lavai yra Vokieti
jos fašistų įrankis ne vien 
Francijos pavergimui, bet 
ir kitų šalių. Šiomis dieno
mis jis siūlė sudaryti “Ap- 
vienytų Europų.” Jo apvie- 
nyta Europa turėtų būti 
Vokietijos fašistų valdoma 
ir atsukta priJy; Sovietų Sų- 
junga. Jis tarpe kitko pa
reiškė: “Aš dar 1933 met. 
mačiau, kad būsimi mūšiai 
Europoj biis tarpe fašizmo 
ir bolševizmo. Aš pasirinkau 
fašizmo pusę.” Tie planai 
neišdegė, tai jie dabar no
rėtų pavergti kitas tautas 
ir tada visi pulti Sovietus. 
Neišdegs ir šie planai.

Pasiekimai Tarybų Latvijoj
Profesorius A. Kirchens- 

tein, pirmininkas Latvijos 
Aukščiausio Sovieto, daro 
peržvalgas tarybinės Latvi
jos. Fašistinėj Latvijoj dar
bo valstiečiai buvo labai pa
vergti, nes visokį grafai, ba
ronai ir dvarponiai turėjo 
pasisavinę žemes. Darbiniu-

Mokėkite Duokles
Jau virš penki mėnesiai 

prabėgo, bet dar labai daug 
kuopų neprisiuntė į centrų 
nei vieno nario duoklių už 
1941 metus. Vietomis dar 
yra narių, skolingų už 1940 
metus.

Mes prašome visus narius 
mokėti duokles, o valdybas 
prisiųsti jas į centrų. Mes 
išsiuntinėjome visoms kuo
poms laiškus pažymint, kaip 
jos stovi duoklių reikale. 
Taipgi pasiūntėmė apskričių 
komitetams atskaitas iš jų 
kuopų stovio. Apskričių ko
mitetai privalo prižiūrėti 
savo kuopas, kad jos paaug
tų nariais ir pasimokėtų 
duokles.

Gaukite Naujų Narių
Šiemet mūsų vajus už 

naujus narius buvo silpnas, 
nes 1940 metais per visus 
metus turėjome naujų narių 
vajų. Šiemet naujų narių 
gavome tiktai 109. Bet ga
lima gauti daugiau. Lietu
viai darbininkai džiaugiasi 
Lietuvos liaudies išsilaisvi
nimu. Tų progų išnaudoki
me budavojimui Literatūros 
Draugijos. Vasaros laiku, 
kada įvyks daug piknikų ir 
išvažiavimų, tai reikia per
statyti mūsų organizacijos 
reikalus jų dalyviams. Gau
kime daugiau naujų narių, 
o kur yra lietuvių, bet dar 
nėra mūsų kuopos, tai rei
kia sutverti.

Centro Komiteto Nomi
nacijos

Visoms kuopoms išsiunti
nėta po dvi blankas dėl no- 
minavimo kandidatų į Cen
tro Komitetų ir alternatus 
1942—1943 metams. Nomi
nacijos tęsis iki rugpjūčio 
15 dienai. Laiko turime už

Prezidentas neturi teisės skelbti tokių 
padėtį.”

Senatorius Vandenberg sakė: “Niekas 
nepakeitė mano nusistatymo, kad Ame
rika turi pasilikti nuošaliai nuo karo ir 
atsisakyti tos politikos, kuri velka mus į 
karų.”

Senatorius Nye sakė: “Prezidento kal
ba reiškia, kad mes jau dabar naudoja
me konvojus karo zonoj. Tie žygiai ski
riasi nuo prezidento žodžių.”

Visa eilė senatorių ir kongresmanų iš
stojo prieš teikimų Anglijai pagelbos. Jie 
sakė, kad Amerika viską duoda Anglijai, 
o Anglija veža į kitas Šalis net garvežius 
ir 20% pigiaųf{juos parduoda, kaip Ame
rikos gamintojai. Net Jungt. Valstijose

kų ir darbo inteligentijos 
gyvenimo sąlygos buvo sun
kios. Latvijoj veik trys ket
virtadaliai . gimusių vaikų 
mirdavo metų nesulaukę. 
Taip buvo didelis vargas ir 
skurdas.

Tarybinėj Latvijoj atim
tos žemės nuo grafų, baro
nų ir *' ponų ir atiduota 
buvusiems bežemiams ir 
mažažemiams. Viso dar
bo valstiečiai gavo 2,373,- 
000 akrus žemės. Jiems 
suteikta 25,000,000 rublių 
paskolos pradžiai naujo gy
venimo. Labai daug padary
ta ir industrijoj, kurioj jau 
dirba 160,000 darbininkų. 
Bedarbė visai išnaikinta, 
nauji fabrikai ir dirbtuvės 
būdavo j ama.

Kartu plečiasi apšvietos 
ir kultūros įmonės. Vien 
sveikatos reikalams šiemet 
paskirta 143,000,000 rublių. 
Latvijos artistų festivalis 
buvo suruoštas Maskvoj.

V. S.

Dalis pagarsėjusio Burmos kelio, Azijoj, kuriuo 

Chi.nijos kariuomenė gauna daug karo medžiagų iš
pasaulio.

A. L. D. L. D. Reikalai
tektinai. .Kuopų valdybos 
privalo sušaukti skaitlingus 
susirinkimus. Kartu kuo- 

ipoms pasiųsta ir po keletu 
lapelių dienotvarkio, kurie 
reikia įklijuoti į konstituci
jos knygelę. Jeigu kuriose 
kuopose neturite užtektinai 
konstitucijos, tai praneškite 
ir mes prisiusime veltui. 
Centre konstitucijos knyge
lių turime dar apie 1,000.
Organizacijos - Apšvietos 

Fondas
Literatūros Draugija tu

ri organizacijos — apšvietos 
fondą, kuris finansuoja or
ganizacinius ir apšvietos 
reikalus. Šis fondas pasilai
ko tik aukomis. Jis turi 
daug darbų ir reikalauja iš
laidų. Mes turime ne vien 
karts nuo karto nuvažiuoti 
į vieną, kita apskritį, kuopą, 
organizuoti naujas kuopas, 
bet ir leisti lapelius svar
biais reikalais.

Todėl prašome visas kuo
pas ir apskričius, taip pat 
ir narius, kad neužmirštu- 
mėt organizacijos — apšvie
tos fondų, bet pagal išgalę 
prisiųstumėte aukų.

Gegužės mėnesį mes išlei
dome 10,000 lapelių, kurie 
atsiėjo apie $65, bet įplaukų 
į šį fondų gavome tiktai $3 
nuo ALDLD 25 kuopos iš 
Baltimorės. Todėl, mes pra
šome dabar aukoti tam fon- 
'dui, kad mes galėtume veik
ti ir ateityj.

Liaudies kovotojų reika
lams įdavė ALDLD 24 kuo
pa surinkus ant blankos $2, 
J. Daugintis iš W. Hanover, 
Mass, aukavo $1, P. Penko- 
nis iš Haverhill prisiuntė 
surinkęs ant blankos $2; 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliųbas iš Montello prisiun
tė per K. čereškienę $5 ir 

A. Mugianis iš San Francis
co prisiuntė $6, kurie buvo 
sukelti už drg. Šilkaitienės 
paaukotų lėkštę.

Kanadiečių “Liaudį es 
Balsui” gauta aukų nuo 
binghamtoniečių per H. Žu
kaitę $1.85 ir A. E. Pason 
atsinaujino prenumeratų ir 
paūkavo $2. Pirmiaus “L.
B. ” gauta aukų nuo drg. X 
$50; nuo ALDLD 141 ir 138 
kuopų po $2 ir nuo ALDLD 
39 kuopos $3.
• Visiems aukavusiems ta^ 
riame didelį ačiū!

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Klausimai ir 
Atsakymai

Keturi Metai Jungt. Valstijose 
ir Reikalauja Pašalpos

Klausimas:
čia atvykau 1936 m. kaipo 

I pabėgėlis. Mane parsitraukė 
turtinga giminė. Per kelis mė
nesius jau nedirbu, ir mano 
giminė atsisako ant toliau man 
pagelbėti. Ar galima jį pri
versti mane užlaikyti ? Ar ga
liu prašyti viešos pašalpos?
Atsakymas:

Jokiu būdu negalima pri
versti giminę užlaikyti tave. 
Nėr galima priversti asmenius, 
kurie pasirašo po afidavitu, 
išpildyti jų prižadas. Tik tiek 
matdnfe tarristos atsitikime, 
jeigu į penkis metus po atvy
kimo prašysi viešos pašalpos, 
tapsi visuomeniška sunkenybe, 
ir dėlto gali tamstą išdepor- 
tuoti.

Kad nors dabartiniu laiku 
negalima išdeportuoti asmenis 
į nekurias Europos šalis, bet 
neišmintinga prašyti viešos pa- 
gelbos. FLIS.

paskelbta obalsis: “Pirkite Anglijos tavo
ms!”, tuo laiku, kada iš Amerikos vis
kas vežama Anglijai, o Amerikoj piliečiai 
apkraunami dideliais taksais.

Reiškia Rooseveltui nepavyko sulaužy
ti opozicijų karui ne vien tarpe darbo 
liaudies, kuri griežtai karui priešinga, 
Amerikos Taikos Mobilizacijos veiklą, ir 
net prieš jo politikų nusistačiusius sena
torius ir kongresmanus.

Amerikoj kova prieš karų ėjo ir eis. 
Tos kovos svarbiausi nugarkaulį sudaro 
ne kas kitas, kaip darbo liaudis. Ji siun
tė ir siųs reikalavimus prezidentui, 
kongresmanams ir senatoriams, kad 
Amerika būtų ištraukta iš karo, kad bū
tų sulaikyta karo politika.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
i

J. W.—Ačiū už auką ir eilė
raštį. Deja, eilėraščiu nepasi
naudosime, nes juomi to tiks
lo, kokio draugas siekiate, ne
pasieksime; be to, ne eilėmis 
tokius klausimus ir galima 
spręsti. Reikia su tuo asmeniu 
pasikalbėti asmeniškai arba 
organizacijos narių susirinki
muose.

Lucy J. Evanuk, Gardner, 
Mass. — Jūsų eilėraščiu pasi
naudoti negalėsime. Atleiskite. 
Prašome rašyti žinelių.
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LAISVĖ Trečias puslapis •i

Prieš Hitlerį, Mussolinį ir 
Visus Karo Kurstytojus

Ką šiandien galvoja ir veikia Italijos darbininkai? Argi 
jie pritaria Mussolinio kruvinai imperialistinei politikai? 
Argi jie džiaugiasi, kad Hitleris faktinai užvaldė Italijos 
politiką? Tai be galo svarbūs klausimai. Į juos atsako 
neseniai gautas ir amerikinėje spaudoje plačiai atžymė
tas Italijos Komunistų Partijos pareiškimas šio imperia
listinio karo reikalu. Mūsų skaitytojų informacijai že
miau paduodame šitą I. K. P. manifestą Į Italijos ir viso 
pasaulio žmones.

Vargiai prabėgo vieni 
metai—sako Italijos darbi
ninkų atsišaukimas—nuo to 
laiko, kaip Italija tapo 
įgrūsta į karą. Po labai rim
tų militarinių pralaimėjimų, 
kurie kaštavo — užmuštais, 
sužeistais ir karo nelaisvėn 
paimtais — šimtus tūks
tančių kareivių ir juod- 
marškinių, mūsų šalis ir jos 
žmonės tapo ekonominiai 
nualinti ir pažeminti, ir jų
jų opiausi interesai išduoti. 
Jie yra grūdami vis toliau 
keliu į katastrofą.

Italijos kareiviai privesti 
prie supliekime Afrikoje ir 
Albanijoje. Libijoje buvo 
paimta nelaisvėn visa armi
ja. Rytinėje Afrikoje visa 
garsioji fašistinė imperija,
kurios užkariavimas kasta-1 Italijos liaudis turi pasto
vo virš aštuoniasdešimt bi-1 ti kelią šitai nelaimei. Itali-

tas jo apgynimui. Visi mūsų 
miestai kupini amžiais senų 
kultūrinių kūrinių, betgi ne
turi slėptuvių nuo bombų 
mūsų žmonėms, kuriems 
grūmoja nušlavimas.

Jūromis Italijon nebegali
ma įgabenti nei vienas grū
das javų, nei viena uncija 
anglies bei geležies. Iš Ita
lijos! negalima išvežti nei 
vienas mastas audeklo, nei 
vienas fruktas. Prieš mūsų 
akis stovi giliausis ekonomi
nis krizis, vargai ir alkis. 
Mūsų kraštui ir jo turtams 
grūmoja 
tik tam, 
užsienio 
tikslus. 

t

Italijos Liaudis ir Karas

apiplėšimas vien 
idant patenkinti 

spėkos plėšikiškus

Jlįjonų lirų, subliūško.
Padengimui šio begėdiš

ko bankroto ir savo atsa
komybės, Italijos fašizmas 
pasikvietė talkon užsienio 
jėgą, atsiklaupė ant kelių 
prieš Vokietijos militarizmą 
ir atiduoda šalį Vokietijos 
imperializmui. Italijos žmo
nės, kurie yra pralieję tiek 
daug savo brangaus kraujo 
laimėjimui savo nepriklau
somybės, tapo paversti Vo
kietijos vasalu (pavaldiniu). 
Vokietijos kareiviai jau Si
cilijoje. Visas mūsų kraštas 
užplūstas vokiečių viršyto
mis ir šnipais, kurie su pa
žeminimu žiūri į italus, už- 
grobinėja mūsų maistą išve
žimui Vokietijon, o tuo tar
pu italai darbo žmonės yra 
priversti apsieiti su badavi
mo porcijomis. Daugiau 
kaip trys šimtai tūkstančių 
Italijos darbininkų sumobi
lizuota ir išgabenta Vokie
tijon, o tie, kurie pasiliko 
namie, priversti prakaituoti 
dešimt ir daugiau valandų į 
dieną.

Karas Toliau Plinta
Vokietijos įsikišimas Ita

lijos valdonų naudai pagrei
tino pravedimą Vokietijos 
imperializmo užkariavimo 
planų Balkanuose ir Vidur
žemio jūrą pavertė 
triausio mūšio sceną, 

• vedamas prie pat 
krašto rubežiaus ir 
labai rimtas pasėkas 
eis Italijos žmonėms paneš
ti. Vokietijos armijos pasi
sekimai uždėjo priespaudą 
ant Balkanų žmonių ir api
plėšė Balkanų kraštus, bet 
nepriartino karo pabaigos. 
Priešingai 1 Tie laimėjimai 
davė vokiškam imperializ
mui naujaš pozicijas, iš ku
rių jie gali toliau tęsti ka
rą.

Abiejų pusių imperialisti
niai plėšikai vis giliau įsi
velia į šitą kruviną avan
tiūrą. Jungtinės Valstijos su 
neišsemiamais šaltiniais at
virai ateina Anglijai pagal
bon. Karas tapo pasauliniu 
karu, kuris į save traukia 
vis naujus kraštus ir grū
moja katastrofa. Vis nauji 
šimtai tūkstančių žmonių 
siunčiama į skerdynę. Itali
jos laivynas baigiamas su
naikinti. - --------------------------------

Genoa miestas jau buvo yra karas tarpe imperialis- 
bombarduotas iš jūrų, o nei tinių plėšikų už apvaldymą 
vienas šūvis nebuvo iššau- pasaulio, už pasidalinimą

j as- 
kuris 
mūsų 
kurio 
prisi-

jos liaudis nenorėjo šio ka
ro ir su kiekviena prabė
gančia diena ji vis giliau 
įsitikina, jog šis karas nėra 
karas už jos reikalus. Itali
jos liaudis visados kovojo 
didvyriškai, kuomet ji žino
jo, kad ji kovoja už savo 
nepriklausomybę, už savo 
laisvę. Italijos žmonių sūnūs 
yra teisingi, kuomet jie ne
nori šiandien kariauti, nes 
.reikalas, už kurį jie yra 
siunčiami mirtin, nėra jų 
šalies reikalas.

Niekas mūsų krašto neiš
provokavo. Niekas mūsų 
krašto neužpuolė. Stambieji 
kapitalistai, bankieriai, spe
kuliantai ir kariniai kon- 
traktoriai ir avantiūristai, 
kurie sudaro fašistinę va
dovybę, norėjo karo. Jie ti
kėjo pralobti iš karo, padi
dinti savo pelnus pagelba 
apiplėšimo ir užkariavimų, 
pagelba uždėjimo brutališ- 
kos priespaudos ant kitų 
žmonių.

Fašistiniai vadai įgrūdo 
Italiją į šį karą, pravesda- 
mi militarinę sutartį su vo
kiečių imperializmu, kurio 
šiandien vergais jie yra. Ko
kia nauda bus mums, ita
lams, jeigu vokiečių armi
ja užkariaus ir apiplėš visą 
Europą? Šis užkariavimas 
reikš mums tik vieną daly
ką, būtent, netekimą mūsų 
ekonominės ir politinės ne
priklausomybės, pavertimą 
Italijos užsienio imperializ
mo vasaline valstybe.

Mes nebenorime grįžti į 
Franz Josef laikus, kuomet 
vokiečiai ėjo mūsų šalies 
valdonų roles ir italus laikė 
žemesne rase, nepajėgiančia 
save valdyti. Mes nenorime, 
kad Balkanų ir kitų Euro
pos žmonių neapykanta, ku
riuos pavergė vokiškas im
perializmas, būtų atkreipta 
prieš Italijos liaudį. Mes ne
norime nei būti tarnais už
sienio imperializmo, nei ka
lintojais kitų žmonių.
Karas ne Italijos Liaudies 

Naudai
Karas prieš Angliją nėra 

karas už mūsų laisvę. Tai 
nėra karas tarpe proletaria
to ir plutokratijos, kaip fa
šistai lyderiai tvirtina. Tai

kolonijų ir viso pasaulio ge
rybių.

Taip vadinamoji imperija, 
kuri buvo paskelbta su to
kiomis didelėmis iškilmėmis, 
reiškė Italijai tiktai nelai
mę ir kraujo praliejimą. 
Italijos -liaudis nereikalauja 
kolonijalių užgrobimų dėl 
savo gyvavimo ir savo atei
ties. Kas jai reikalinga, tai 
laimėjimas atgal savo lais
vės ir užtikrinimas savo ge- 

nušluojant valdan- 
šiandien

rovės, 
čiąją kliką, kuri 
slegia ir išnaudoja ją. Tik
rieji Italijos liaudies intere
sai gludi tame, kad kolo
nijų žmonės laimėtų laisvę 
ir nepriklausomybę, kaip 
nuo Londono plutokratų 
jungo, taip nuo jungo plu
tokratų, kurie valdo Vokie
tiją ir Italiją. Anglijos žmo
nės niekuomet negrumojo 
Italijos žmonių laisvei. Prie
šingai, jie padėjo mums 
praeityje mūsų kovoje už 
mūsų nepriklausomybę ir 
garbingai priėmė Garibaldį 
ir Mazzinį, kurie buvo per
sekiojami namie ir užsieny j.
Anglijos ir Italijos žmonių 

Interesai
Šiandien Anglijos žmonės 

milžiniškoje daugumoje yra 
darbo žmonės, mūsų klasi
niai broliai, išnadojami pra
monės kapitalistų lygiai 
taip, kaip išnaudojami yra 
Italijos darbininkai. Nese
niai Londone susirinko at
stovai šimtų tūkstančių An
glijos darbininkų, kurie pa
reiškė, kad jie kovoja už 
Anglijos imperializmo su
mušimą ir nori baigti karą 
su taika, kuri būtų įsteigta 
liaudies interesų. Skersai 
apkasus ir karo frontus 
mes turime ištiesti savo 
draugiškumo ranką Angli
jos revoliuciniams darbinin
kams; mes turime prisidėti 
prie jų kovoje už padarymą 
galo šitam baisiam karui. 
Fašistiniai lyderiai meluoja, 
kai jie sako, kad Graikija 
grūmojo mums ir užpuolė 
mus. Visuose istorijos lai
kuose Italijos geriausi vy
rai—liberalai iš Santerre di 
Santa Rosa, Garibaldi, ir 
kovotojai ir socialistai iš 
Domokos — paaukojo savo 
gyvybes už Graikijos lais
vę ir nepriklausomybę.

Grumojami abiejų pusių 
imperialistų, Graikijos žmo
nės buvo priversti ginti sa
vo kraštą, kaip kad praeity
je gynė jį nuo turkiškų už
puolikų. Italijos liaudis ne
turi jokio reikalo okupuoti 
tą kraštą ir išplėšti iš Grai
kijos žmonių laisvę, su ku
riais mes turime ir galime 
gyventi santaikoje. Dar ma
žiau mes norime matyti 
Graikiją ir kitus Balkanų 
kraštus vokiečių armijų 
okupuotus ir paverstus vo
kiečių kolonijomis.

(Pabaiga bus)

Klaidos Pataisymas
Mano straipsnyje “Vyrai 

Nebūkite Pliki,” kuris tilpo 
“Laisvėj” geg. 27 d., yra įsi
skverbus klaida. Ten pasa
kyta, kad po nukirpimo 
plaukų trumpai reikia galvą 
gerai išmazgoti.šiltu vande
niu, o turėjo būti šaltu van
deniu. Čia klaidą pataisau.

John Vaivada.

Mirė M. Bulaukienė
PHILADELPHIA, Pa.—Ge

gužės 29 dieną mirė Mary Bu
laukienė. Pašarvota pas gra- 
borių J. Romanauską, 1113 
Mt. Vernon Street.

Pirmadienį, birželio (June) 
2 d. bus palaidota.

J. Bulauka.

F.

Chicagos Žinios
Abekas Sugrįžo “Vilnies” 

Redakcijon
Draugas F. Abekas, “Vil

nies” redaktorius, jautęsis 
kiek nesveikata ir aplaikęs 
pasekmingą operaciją, sugrįžo 
“Vilnies” redakcijon žymiai 
susveikęs ir sustiprėjęs.

Per pastaras dvi savaites 
jis laiką praleido Vašių ūky
je ir dabar atrodo visas sau
lės išbučiuotas. Draugai ir 
mūsų veikimas jo seniai lau
kė sugrįžtant ir velijo sveika
tos. Rep.

Chicagos Traukinys Aksidente
Pirmadienio ryte iš Chica

gos išvažiavęs Pennsylvania 
traukinys kelionėje turėjo ne
laimės. Važiuojant per San
dusky, O., skersai trek i ų smar
kiai norėjo pravažiuoti auto
mobilius, kuriame buvo 9 žmo
nės. Automobilius sudaužytas 
į šipulius ir žmonės vietoje 
užmušti. Užmuštųjų tarpe 
randasi keturi vaikučiai. Ne
laimingieji paėjo iš Saginaw ir 
Hamtramck, Mich.

Apsivertus Laiveliui Vienas 
Paskendo

Michigan ežere, apie mylią 
nuo Evanstono, Roy Norcl ir 
Frank Eaton patiko nelaimę. 
Vėjas jų laivelį apvertė. Per

įsi- 
nu-

30 minutų jie abu laikėsi 
kabinę laiveliu. Roy Nord 
tarė plaukti krantan pašaukti 
pagelbą. Kranto nepasiekęs jis 
paskendo. Eatonas, laikęsis 
prie laivelio, už dviejų valan
dų išgelbėtas.

Eina Didelis Prieškarinis 
Veikimas

Visos šalies plotmėj veikia
ma, kad mūsų šalis nebūtų 
įtraukta karam šaukiama ma
siniai susirinkimai, priimama 
rezoliucijos, renkama parašai 
ir siunčiama peticijos prez. 
Rooseveltui, kad jis stovėtų už 
taiką. ,

Aną vakarą Elgine, netoli 
nuo Chicagos, surengtas masi
nis susirinkimas. Susirinko 
miestelio gyventojai pareikšti, 
ką jie mano apie pavojus mū
sų šaliai.

Kalbėtoja pareiškė: “mes 
motinos reikalaujame, kad ne- Į 
būtų daugiau ‘nežinomo karei
vio’ dėl žinomų priežasčių.”

Moterys sako, kad niekas 
kitas nenukenčia nuo karo, 
kaip jaunimas, motinos-tėvai. 
Tai teisybė. Karų rengėjai su
sikrauna milionus dolerių ir 
todėl jie šiandien daug kalba 
apie “patriotizmą.”

Karo Priešas.

Naujos Anglijos “Laisvės” Pikniko Reika 
lu, Liepos 4, Maynard, Mass

Visiems Naujosios Anglijos
Apskričiams ir Kuopoms

Gegužės 25 d., 
Mass., įvyko konferencija

piknikokričių “Laisvės 
kale.

Konferenciją
Grybas, 11:30

Hudson, 
aps- 
rei-

J.atidarė 
vai. iš ryto. 

Konferencijos pirmininkas iš
rinktas J. Grybas, sekretore 
D. Lukienė. Iš raportų pasiro
dė, kad jau technikiniai ir ki
ti darbai pradėti, kaip tai: 
įžangos tikietukai išsiuntinėti, 
kalbėtojai ir orkestrą gauta, 
dailės programa priruošta.

Nutarta duoti sekančias do
vanas tom draugėm bei drau
gam, kurie parduos daugiau
siai įžangos tikietų: — 1-ma 
dovana $10, 2-ra dovana $5.

Nutarta garsinti mūsų pik
niką per radio. Palikta pikni
ko komisijai.
1 Nutarta, kad Montello, 
Bridgewater, Stoughton ir 
Worcester draugai tvarkytų 
gėrimų stalus. Kitos kolonijos, 
kaip tai: So. Boston, Norwood, 
Lawrence, Haverhill, Lowell, 
Nashua išrinkite draugus dirb
ti prie vartų ir automobilių 
statymo'.

Nutarta kviesti mūsų apskri
čio moterų kliubai bei kuopos 
prisidėti prie valgių stalo. Jei
gu yra moterų kliubų bei kuo
pų, .kurios gali ir nori suruošti 
savo valgių stalą, yra kviečia
mos tą padaryti. Tos, kurios 
negali savo* valgių stalą su
ruošti, yra kviečiamos prisidė
ti prie bendro moterų stalo. 
Konferencija nutarė prašyti 
drg. Benulienės, Naujos An
glijos apskričio moterų bei 
kliubų sekretorės, kad ji pa
rašytų laiškus moterų kliubam 
bei kuopoms kviečiant jas pri
sidėti prie valgių stalo.

Nutarta, kad kolonijos at- 
siveštų ką nors piknike išleisti 
ir patys turės išleisti, 
turi priduoti pikniko 
jai.

Pageidaujama, kad
lonijų draugės bei draugai ra
šytų į “Laisvę” apie savo ko
lonijos darbuotę prie. pikniko, 
kaip tai tikietų išpardavimas, 
moterų prisirengimas prie jų 
valgių stalų ir t.t.: Montello— 
d: Baronas; Bridgewater — d. 
Kalvelis; Worcester — d. Lu
kas; Hudson — d. Perednis; 
So. Boston — dd. Tamošiaus- 
kienė ir Dambrauskas; Mil
ford — d. Repšys; Stoughton 
—d. Lavas; Norwood — d. 
Grybas; Nashua — dd. Vil
kausimas ir Egeris; Lawrence— 
d. Penkauskas; Haverhill — 
d. Dambrauskas; Lowell —d. 
Karsonas; Lynn—< d. Putrius;

Pinigus 
komisi-

šių ko-

Lietuviai Kovotojai už Ispanijos Laisvę 
r\ np— — Guzo levynen

(Laiškas Laisvės Kovotojo)
Brangūs draugai!

Prieš nekurį laiką esu rašęs 
jums, kad mes jau apleidžia
me reakcijos logerius ir va
žiuojam namų link, šiandien 
su didžiausiu džiaugsmu galiu 
sveikinti jus iš laisvos mūsų— 
visų dirbančiųjų tėvynės—So
vietų Sąjungos.

Apie du šimtai buvusiųjų 
Internacionalėj Brigadoj ko
votojų, jų tarpe 24 lietuviai, 
šiomis dienomis įžengėm į lai
mingąjį šeštadalį žemės rutu
lio, kur nėra nei karų, nei 
skurdo. Bujoja naujas, lai
mingas gyvenimas.

Mūsų išlaisvinimas dar kar
tą įrodo visiems skurstantiems 
po kapitalistų jungu, kad pro
letariato tėvynė Sovietų Sąjun
ga, vesdama taikos politiką 
sugeba išlaisvinti iš po kapita
listinio režimo ištisas valsty
bes, milionines mases ir neuž
miršta jos sūnų, skurstančių 
emigracijoje. Pavyzdžiui, mus, 
Pabaltijos ir kitų išlaisvintų 
šalių piliečius išplėšė iš Fran- 
cijos logerių, 
gyvenimą ii 
gyvybes nuo bado ir teroro.

Su didžiausiu džiaugsmu

grąžino mus į 
išgelbėjo mūsų

mus pasitiko proletariato tė
vynė ir priėmė mus kaip tik
ruosius sūnus. Suteikė visapu
sišką pagalbą. Kad nors mes 
ir esame tarp nepažįstamų, 
bet jaučiamės, kaip geriausio
je savo šeimoje. Nėra žodžių 
išreiškšti tą meilę, kuri mus 
supa ir tą džiaugsmą, kurį 
mes pergyvenam atsidūrę lai
mingoje žemėje.

Ta pačia proga noriu iš
reikšti jums, draugai ameri
kiečiai, širdingiausią revoliu
cinę padėką už daugkartinę 
jūsų pagalbą, kuri, mums bū
nant logeryje, buvo ne tik ma
teriale parama, bet ir mora
lė, nes mes iš to matėme, kad 
progresyvi visuomenė mus ne
užmiršta. Tas mums pridavė 
jėgų pergyventi barbariškiau- 
sį logerių režimą.

Laikinai apsistojom poilsio., 
namuose, sanatorijose, kur tu
rėsime pataisyt sugriautą svei
katą ir nervus, o vėliau sto
sim į socialistinį statybos dar
bą, kurio dabar yra gana* 
daug, ypač naujose Tarybinė-' 
se Respublikose.

Su proletariniais linkėji
mais, S. Talalis.
Maskva, 7-IV-41. /
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Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuve

■

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.
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Pamatykite 
Pasirinkite 

pas

LIPTON BIRTHSTONE RING
Choice o! ap- 

r o p r 1 a te 
t r t batonai

gontą.

3-DIAMONDS 
3 diamonds
Mt in a solid 311193 
yellow gold 13 
mounting.

NEW CREATION 
6 t u n n 1 ng- 
X 6’.’ted $9095 £ J 
lotiną di a- jfav

e
Fitchburg — ,d. Šamui ė'has; 
Gardner — dd. Aukštikalnis 
ir Sleikis; Lewiston — d. Lau- 
danskas ir Rumford — d. Pui
dokas.

Draugės ir draugai, pikniko 
darbininkai yra prašomi, kad 
būtumėte ne vėliau 10 vai. iš 
ryto pikniko vietoje.

Pikniko gaspadoriai bei ko
misija išrinkta šie draugės ir 
draugai hudsoniečiai: dd. Jok
šienė, J. Jaskevičius, S. Jan
kauskas, F. Grybas, Markū
nas ir Šidlauskas.

Konferencija užsidarė 2:30 
vai. po pietų.

Konferencijos pirm.
J. Grybas,

Konferencijos sekr.
D. Lukienė.

ai Proga!
APDOVANOT vn •e
LAIKRODĖLIU: VI ii V ii Al

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS 5 p!

z’CRUEN '
THE PROUDEST NAM

MODELS
STARTING

flT $2475

IN TIME

There’s A GRUEN 
At A Price For Every 

Purse

GENT’S GRUEN 
“SHERMAN” 

15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

case. Guildite back.

LADIES’ GRUEN GENT’S GRUEN
“IONE” “STUART”

15 jewels, yellow 15 Jewels yellow 
Sold filled case, gold filled case, 

uildlte back. Guildite back.

' LADIES' GRUEN
"CHARLOTTE"
15 jewels, pink or __
yellow gold filled yellow 

.case. Guildite back.

Robert Lipton
JEWELER

CAMEO RING
Genuine cam*

$1995 "X *,J $M95 
W“r"’' ■*
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Mich. Zoščenko.

Kai Aš Mažas Buvau
Kai aš mažas buvau, labai mėgau va

karieniauti prie vieno stalo su suaugu
siais.

Ir Lilė mėgo tokias vakarienes nema
žiau, kaip aš.

Visų pirma, kad ant stalo būdavo įvai
riausio valgio. Tokia dalykų būsena man 
ir Lilei labiausia ir patiko.

Antra, suaugusieji visuomet pasako
davo įdomius faktus iš gyvenimo. Ir tas 
mus lig tam tikro laipsnio interesuodavo.

Žinoma, iš pradžių už stalo mes ra
miai ir tyliai užsilaikėme. Bet paskui įsi
drąsinome. Lilė pradėjo įsimaišyti į kitų 
kalbas. Kartais veblendavo be saiko. Aš 
taipgi įsimaišydavau su savo pastabomis.

Tos mudviejų pastabos prajuokindavo 
svečius. Ir tėtė su mamyte išsyk buvo 
net patenkinti, kad svetimieji mato mūsų 
ypatingą prasilavinimą.

Bet štai kas vėliau atsitiko vienos va
karienės metu.

Dėdė pradėjo pasakoti kokią tai ne 
labai įtikinančią istoriją apie tai, kaip jis 
išgelbėjo gaisrininką. Tas gaisrininkas 
apdegė laike gaisro. Ir dėdė jį ištraukė iš 
ugnies.

Galimas daiktas, kad tai buvo grynas 
faktas. Bet man su Lile tas pasakojimas 
nelabai patiko.

Lilė sėdėjo kaip ant adatų. Papildymui 
dėdės pasakojimo, ji atsiminė panašią 
istoriją, tik daugiau įdomią. Ir greitai 
norėjo ją papasakoti, kad neužmirštų.

Bet (lede lyg tyčia pasakojo savo is
toriją labai išlėto.

iš pykčio, mūsų tėvams pareiškė:
—Jūs labai blogai auklėjate savo vai

kus. Jie man ir išsižioti neleidžia — visą 
laiką perkirtinėja savo kvailomis pasta
bomis.

Bobutė, kuri sėdėjo gale stalo, ties sa- 
movaru, piktai pažvelgusi į Lilę, prabilo:

—Žiūrėkite — vieton nusiminti dėl sa
vo tokio pasielgimo, tiedu išdykėliai vėl 
imasi už valgio; jie dargi nė apetito ne
nustojo — kemša už du... Vaikai, trau
kitės nuo stalo ir eikite gulti!

Lilė nedrįso garsiai bobutei atsakyt. 
Bet ji patylomis sukuždėjo:

—Ant pikčiurnų ledą tirpdo.
Bobutė tų žodžių nenugirdo. Bet dėdė, 

kuris sėdėjo greta Lilės, tuos žodžius pri
ėmė savo sąskaiton. Tuo labiau, kad jis 
ištikrųjų smarkiai buvo supykęs.

Jis net pašoko, išgirdęs Lilės tuos žo
džius.

Atsikreipęs į mūsų tėvus, jis taip sakė:
—Kada tik rengiuos pas jus svečiuos- 

na, tai visuomet man prisimena jūsų vai
kai. .. Ir man, atvirai kalbant, net noro 
nėra važiuoti. Jie mane tiek paveikia, 
kad nei valgis nelenda. Jie čia vieni pa
tys kalba ir valgo... Nesuprantu, kam 
čia svečiai reikalingi...

Tėtė sakė:
—Akivaizdoje to, kad vaikai pasielgė 

visai palaidai ir tuomi pačiu pažeidė mū
sų pasitikėjimo jausmą link jų, aš už
draudžia nuo šios dienos jiems vaka
rieniauti sykiu su suaugusiais. Tegul bai
gia gert jiems įpiltą arbatą ir eina savo 
kambarin.

Baigę gert artritą, Lilė ir aš pasitrau
kėme nuo stalo, lydimi svečių skanaus 
juoko.

Nuo to laiko veik du menesiu mus ne
leido prie didžiųjų stalo.

Po poros mėnesių aš ir Lilė pradėjome 
tėvui prisikalbinėti, kad jis mus vėl leis
tų vakarieniauti sykiu su suaugusiais. Ir 
mūsų tėvas, kuris tą dieną buvo gerai 
nusiteikęs, sako:

—Gerai, pavėlinsiu, bet kategoriškai 
užginu už stalo bent ką nors kalbėti. 
Bent vienas jūsų žodis, ištartas kiek gar
siau, — ir daugiau nesėdėsite už stalo.

Ir taip, vieną gražią dieną, mes vėl už 
stalo — valgome sykiu su suaugusiais.

Dabar mes sėdime ramiai ir tykiai. 
Mes žinome dėdės charakterį. Žinome, 
kad nors pusę žodelio prasitarus, — tėtė 
niekuomet dauginus neleis mus valgyti 
su suaugusiais.

Bet nuo to įspėjimo mudu su Lile men
kai nukentėjom. Mudu valgėme uė ketū
rius, karts nuo karto viens kitam nusi
šypsodami. Mūsų supratimu, suaugusieji 
apsiriko uždrausdami mums kalbėti. Mū
sų burnos, paliuosuotos nuo kalbų, pil
niausiai buvo užimtos valgymu.

Mudu suvalgėme viską, kas tik buvo 
galima, ir jau priėjome prie saudumynų.

Suvalgę saldumynus ir išgėrę arbatą, 
mes nusprendėme dar valgyti — vėl vis
ką imti kaip ir iš pradžios. Tuo labiau, 
kad valgių ant stalo mažai jau buvo li
kę, ir mama iš naujo visko nešė ir dėjo.

Aš paėmiau pyragaitį ir atsipjoviau 
šmotą sviesto. Sviestas buvo kietas — ką 
tik buvo paimtas iš už lango.

(Tąsa bus)

Mostelėjusi ranka į dėdę, ji pareiškė:
—Kas gi ten tokio! štai mūsų kieme 

viena mergaitė...
Lilė neužbaigė savo minties, nes mo

tina jai pirštu pagrasino. Ir tėvas į ją 
rūstokai pažiūrėjo.

Dėdė užraudo. Jam nepatiko, kam Li
lė apie jo pasakojimą pasakė “kas gi ten 
tokio.”

Atsikreipė jis į mūsų tėvus ir sako:
—Aš negaliu suprast, kodėl jūs sodina

te vaikus prie stalo'1 sykiu'išti suaugusiais. 
Jie mane perkirtinėja. Ir štai aš dabar 
pamečiau pasakos siūlą... Ant ko aš ap
sistojau?

Lilė, norėdama tą nemalonumą atitai
syti, sako:

—Tamsta apsistojai ant to, kad apde
gęs gaisrininkas sakė tamstai “mersi.” 
Bet vis gi keista, kaip jis galėjo ką nors 
sakyt, kuomet buvo apdegęs ir gulėjo be 
sąmonės... O ana mergaitė mūsų kie
me. ..

Lilė vėl neužbaigė savo atsiminimų, 
nes motina jai šleptelėjo su ranka.

Svečiai nusišypsojo. O dėdė dar labiau 
paraudo iš piktumo.

Matydamas, kad dalykai blogi, aš ban
džiau surast išeitį. Lilei aš sakau:

—Nieko tame keisto, Lile, ką čionai dė
dė pasakojo. Žiūrint, kokie apdegėliai, 
Lile... Kai kurie apdegėliai gaisrininkai, 
nors ir guli be sąmonės, bet kalbėti dar 
gali. Jie klajoja. Jie kalba, nežinodami ką 
kalba. Todėl anas apdegęs gaisrininkas 
ir pasakė — “mersi.” O ištikrųjų, gal 
būt, jis norėjo pasakyt — gelbėkite.

Svečiai nusijuokė. O dėdė, drebėdamas

Laiškai iš Lietuvos
Gerbiama “L.” Redakcija:

Čionai prisiunčiu du laišku 
iš Lietuvos ir norėčiau, kad 
jūs juos patalpintumėte “Lais
vėje,” nors vienas laiškas la
bai senas. Dalykas, mat, ta
me, kad aš jį buvau pasiuntęs 
į “Tėvynę” ir prašiau jos, kad 
patalpintų. Bet jiems kas nors 
buvo nekošer, todėl jie laiš
ką išlaikė 40 dienų ir nepatal
pino. Aš tada pareikalavau 
laišką sugrąžinti.

Kaip sakiau, prisiunčiu du 
laišku nuo mano artimų gimi
nių. Abudu laiškai iš to paties 
kaimo.

Taigi, matote, kaip yra su 
“Tėvyne.” Dabar aš jai‘nie
kados netikėsiu, ką ji talpi
na.

Antanas Pranckaitis, 
435 Cumberland St., 
Rumford, Me.

Pirmas Laiškas 
Mielas Dėduk!

Labai nudžiugome gavę 
sų laišką su sveikinimais ir 
kėjimais, labai ačiū.

jū- 
lin- 

Todėl 
dabar, nors jau ir po Naujų
Metų, sveikinu linkėdama lai
mingų Naujų Metų ir dar 
daug kitų sulaukti ir laimin
gai praleisti. Aš dabar, dėduk, 
mažai būnu namieje, nes bai
giu mokytis siūti. Gyvenu 
daugiau Lukšiuose, jau dabar 
gal pradėsiu tuojau ir viena 
siūti. Būdama Kalėdų atosto
gų, apsiuvau namiškius. Da
bar dar grįšiu į Lukšius brai
žyti.

Vakar gavome jūsų laišką, 
o šiandien jums rašau, nes jau 
ryt išvažiuoju.

Dėde, klausiat, kaip dabar 
mums prie naujos valdžios. 
Aš tai kol kas mažai ką pa
tyriau, nei bolgiau nėra, nei 
geriau. O pas žmones, tai kal

bų daug visokių ir nuomonių 
visokių labai daug, kaip ir vi
suomet.

Pas mus šiemet žiema, kaip 
ir pernai, labai gili, sniego la
bai daug, nors šaltis kol kas 
ir nėra toks stiprus, kaip per
nai. Tai, ot, dėduk, labai no
rime jums atsiųsti mudvi su 
A Ibi n ute savo fotografijas, bet 
kol kas gyvenimas taip viską 
tvarkė, kad negalėjom. Jei 
niekas nepasikeis, tai gal šią 
vasarą ir atsiųsim. Ir mes jūsų 
norėtume sau turėti paveiks
lą, kad galėtume 
pierio įsivaizduoti 
atmenamą, mažai 
bet kartu malonų 
dę. Taigi, dėduk, 
Su pagarba.

Jūsų Cecilija Pranskaityte. 
1941-11-15 d.

O! sveikas, sveikas, brangu
sis Dėduk! Nuoširdžiai ačiū 
jums už tokius kilnius kalėdi
nius linkėjimus, nors mes juos 
ir gavome jau gerokai po Ka
lėdų. Nors per Kalėdas taip, 
kaip kiekvienais metais, stalas 
linko nuo apkrautų valgių ir 

nors iš po- 
savo tą ne
pažįstamą, 

ir gerą dė- 
viso gero.

kepsnių, netrūko nei pyrago, 
nei mėsos, buvo ir kiaulienos 
ir antienos, bet visų veiduose 
spindėjo pilnai adventiškas 
nusiteikimas ir neišsprendžia
mo likimo klausimas. Seniau 
būdavę gyveni ir džiaugiesi 
žmogus, o dabar gyveni ir ne
žinai, kam, kodėl, nes vaka
ruose vyksta visą naikinantis 
karas. Išeinu būdavo kuria 
nors giedrią tykią dieną dar 
prieš. Kalėdas į lauką darbuo
tis ir būdavo girdžiu vakarų 
pusėje tylų ir dusliai slegiantį 
burr-burr-burr įvairių sprogi
mų balsą. Taigi, reikia įsivaiz
duoti, kaip yra baisu vietoje, 
kur tas viskas vyksta, kad 
balsas taip toli girdėti. Na, iš 
kitos pusės paėmus, gal mums 
ir nereikėtų per daug gązdin- 
tis, nes mus saugoja ir globo
ja galingoji Raudonoji Armi
ja. Jos bombanešiai kaukda
mi ir virpindami orą, tankiai 
raižo mūsų pilkąją padangę, 
tuo būdu mums užtikrina ra
mybę ir saugumą nuo galimo 
vokiečių įsiveržimo į mūsų že
melę. O kaip girdėti, patys 
vokiečiai gyvena pusbadžiai. 
Taigi Rusija mus saugoja ir 
nuo bado.

Bendrai, padėtis pas mus 
nebloga, darbų miškuose šie
met 100 nuošimčių, daugiau, 
kaip praeitais metais, nes dau
giau kertama miško; aš dėl 
namų padėties dirbti po miš
kus nejau, vežti miško me
džiagą, nors ir siūlo. Kol kas 
mes nevažiuojame. Kiti žmo
nes tai važiuoja ir gerą atly
ginimą gauna. Už kietmetro 
nuvežimą į Kašelius moka po 
20 ir daugiau rublių, žiūrint 
kaip toli vežama. Už supjaus
tytas ir skaldytas kiek mažiau.

Laikraščiai, žurnalai ir kny
gos leidžiama nauji, vietoj 
“Mūsų Laikraščio” ir “ūkinin
ko Patarėjo,” eina du-kart 
savaitinis “Valstiečių Laikraš
tis.” Bendrai, reikia pasakyti, 
kad laikraščių yra, kaip ir 
anksčiau: ir savaitraščių ir 
dienraščių. žmonės skaito 
juos tokius, kokie yra, nu, 
daugelis pasitenkina ir senai
siais leidiniais.

Mūsų šeimoje žymesnių pa
sikeitimų kol kas dar nėra, aš 
vis ruošiuosi palikti, bet nors 
tėtės sveikata, palyginus su 
ankstybesniu laiku, yra gera, 
man vistiek gaila jo. Taigi, 
nors tas man truputį ir nuo
stolinga, bet gal būt ir aš pa
liksiu vietoje. Bet, ištikrųjų, 
tai yra ateities klausimas, žie
ma, nors ir šalta, bet mūsų 
kambarys yra šiltas, nes tu
rime gerų malkų pasirūpinę iš 
anksčiau, o šiemet gavome nu
sipirkti du metrus malkų. Kiti 
tai gavo truputį po daugiau.

Su pagarba, jūsų sūnėnas, 
Vincas Pranckaitukas.

Antras Laiškas
Sveikiname jus, mūsų bran

gus broleli, švogerėli ir dėdu- 

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke Į 
sustokite persitikrint.

I ' . <___ ___ ________ _________ j

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1540

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išmieruos Jūsų namus ir |dės tinkamą "bdrtiet” 
arba visą garo arba karšto Vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokaviinus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

m

Salo šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotą Degtinių, Vyno ir Šampano. O Alus tai goriausios rūšies 

RlIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

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

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

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU- 
JŽįį I LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnčs 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 k 

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

MEDIKALtS IŠTYRIMAS $2.00.

DK. LOUIS ZINS į.jgfl'ĮE 
(30 Metų Privačios ir Ligoninių Praktikos) J M|
110 East 16 St., N. Y.

l'arp Union Sq. ir Irving PI.
Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

te, ir sveikindami per šį nu
dėvėtą popiergalį linkim lai
mės ir sveikatos, kokia tik ga
li būti jūsų kapitalistinėje 
Amerikoje. Labai dėkojame 
už laišką, kurį gavome kovo 
12 d. ir kuris mums sukėlė 
džiaugsmą, kad gavom nuo 
jūsų bent kokią žinelę. Mes 
dabar gyvenam visi namie. 
Mudu, aš ir Antanukas, žie
mą ėjova į girias dirbti, o 
mergaitės, tai namuose dar
buojasi: ir gaspadoriauja, ir 
verpia, ir mezga, ir siuva, žo
džiu, jų darbas nenumatomas 
ir neapskaičiuojamas. Mamu- 
kei koja, dėkui dievui, sugi
jo. . .

Dabar, pradėjus rodytis pa
vasariui, prasidėjo ir kiti dar
bai, reikia pasirūpinti kuru, 
kurio mes, dėkui dievui, turi
me dar savo krūmuose. An
tra, mudu su Antanuku, gal 
būt, turėsiva abudu išeiti į ka
riuomenę tarnauti Raudonajai 
Armijai ir' palikti tėvelį vie
na, v

Dėdute, prie socialistinės 
santvarkos dalykų eiga visai 
kitokia, kaip kad buvo prie 
kapitalistinės, arba, kitaip sa
kant, smetoniniais laikais. Da
bar nieko negalima kraut at- 
sargon, dabar negalima bent 
ką kraut atsargon. Pavyz
džiui, jeigu mes norėtumėm 
prik irsti malkų 3 ar keturiem 
metam, tai čia būtų turto su
koncentravimas į vieną vietą. 
O tas dabar jau negalima. Pas 
mus žmonės iš seniau yra pa
pratę taupyt, kad susikrovus 
kokį nors kapitalą ir paskui 
nusipirkti žemės, o jei turi, 
tai kad jos prisipirkus dau
giau ar panašiai. Dabar yra 
visai kitaip: žemė yra visa nu
savinta, reiškia, suvalstybinta, 
jokių dokumentų nuosavybės 
niekas neturi, pas notarą par- 
duotinai užrašyti negali, todėl 
ir nei pirkti, nei parduoti že
mės taip pat niekas negali. 
Kas gyveno ūkyje didesniam, 
kaip 30 ha, to žemės atėmė 
tuos viršus, kas buvo per 30 
hektarų ir davė tiems, kas jos 
neturėjo ar kas mažai turėjo, 
bet kas ją gavo, tai nesiskai
to, kad tai jų žemė. Ta žeme 
yra visa valstybės turtas ir jei 
nori ant jos gyvent, tai dirbk 
ir naudokis jos turtu, žemė 
pavesti kitam galima tik tes
tamentiniu būdu, ką gali pa
daryti tarp savęs tik šeimos 
nariai. Tai, matai, dėdute, 
kaip dabar yra Lietuvos Res
publikoje sutvarkyta žemės 
reforma. Vienu atžvilgiu; tu
rim žemės, kiek norim, nes vi
sas liaudies turtas priklauso 
visiems lygiai. O antru atžvil
giu, neturim jos, nes visa že
mė suvalstybinta ir norėdami 
gyvent, naudojamės valstybės 
turtu. Todėl dabar pas mus 
nėra nei buožių, nei buržujų, 
nes visi dvarai nacionalizuoti.

Visi, kurie turėjo didelius na
mus miestuose, įmones, fabri
kus, ar kitus kapitalistinius 
pajamų šalinius, jų visų nete
ko, nes socialinė tvarka i’eika- 
lauja, kad visi lygiai dirbtų, o 
neimtų dykai pinigus.. Taip 
pat nacionalizuotos visos par
duotuvės, restoranai ir kitos 
įmonės, nes pavieniai asme
nys, jas laikantieji, skaitosi 
spekuliantai, nes nedirbdami 
ima pinigus ir juos krauja ka
pitalistinei! sąskaiton. O da
bartinė santvarka reikalauja, 
kad kapitalas nestovėtų vieto
je. Be to, kad gyvenimas bū
tų gyvesnis, dabar Lietuvoje 
yra įvestos darbo talkos. . .

Nors mūsų globėja Sovietų 
Sąjunga su mūsų arba savo 
kaimynais vokiečiais ir gerai 
sutinka, bet, anot patarlės, at
sarga gėdos nedaro. Mes rau
donarmiečių matom labai 
daug nes apie mus, o ypatin
gai netoli pasienių jų knibž
dėte knibžda, kas mums užtik
rina saugumą ir galima tikėti, 
kad į praėjusią padėtį sugrįž
ti jau niekad neteks. O kas į 
praėjusią padėtį sugrįžti no
rėtų ? Tai tie, kurie gerai val
gė, gerai buvo apsirėdę, o da
bar to visko padaryti negalin
tieji, nes iš jų atėmė pajamų 
šaltinius. ‘

Kada reikės išeiti į kariuo
menę, dar nežinome, vieni sa
ko, kad pavasarį, kiti sako, 
rudenį, o kada iš tikrųjų, tai 
niekas nežino. Kai mudu išei- 
siva į kariuomenę, tai namuo
se reikės darbininkų vyrų, nes 
tėveliui vienam persunku. Rei
kės tada apsivesti katrai nors 
sesučių. Dabar apsivesti Lietu
voje, tai labai lengva, nereikia 
eiti nė į bažnyčią, įvesta civi
line metrikacija ir tas viskas 
atliekama raštinėje, kaipo do- 
kumentalinis dalykas. O po to 
gali eiti, kur nori, ar į bažny
čią, ar į koplyčią, atlikti va-

Valgykite 
MEDŲ

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašk’aučlus

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

dinamo sakramentinio dalyko.
Bemotavičia.

1941-III-13 d.

Packard Auto. Darbi 
ninku Laimėjimas

Detroit, Mich. — Kai Pack
ard automobilių darbininkai 
CIO nubalsavo streikuot, tai 
kompanija pridėjo po 8 cen
tus algos per valandą ir suti
ko duot po $40 kiekvienam 
atostogom kasmet. Taip laimė
jo 13 tūkstančių darbininkų.

StambusJeruzale.
skaičius francūzų kariuome
nės perbėgo iš Syrijos į ang
lų kolonija Palestiną ir pri
sidėjo prie anglų kovot iš
vien su jais prieš Iraqą.

Berlin. — Vokiečiai žada 
per keletą dienų užimt Kretą.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 4 d. birželio, pas ’ dd. 
Praleikus, 401 Electric St., pradžia 
7:30 v. v. Draugai užkviečiami daly
vauti ir užsimokėti metinę mokes
tį, nes Centrui reikalinga pinigų. 
Taipgi bus ir Centro viršininkų no
minacija 1941-1942 metams. Sekr.

(129-131)

2

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
d. birželio, Liet. Taut. Namo kam

bariuose. Tą patį vakarą kuopos
vardu bus išleistas laikrodėlis. Pel
nas yra skiriamas palaikymui Pa
žangiųjų Lietuvių 
Programų. Todėl visi nariai, kurie 
paėmėte knygelių pardavimui, malo
nėkite priduoti pinigus susirinkimo 
arba anksčiau. S. Baronas.

Tarybos Radio

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. įvyks susirinkimas, 

birželio 2 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Kviečiu visus narius dalyvauti 
ir naujų atsiveskite. Bus daug svar
bių dalykų apsvarstyti. — F. B., 
Sekr. (127-129)

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.
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Didžiausias pasaulyj motoras baigiamas taisyti Pitts- 
burghe; jis bus nugabentas i Dayton, Ohio, USA ka
riuomenės “Vėjiniam Tuneliui,” kuriame bus bando
mi nauji orlaiviai.

Laisvoji Sakykla

ti ir netiesą rašyti, stotų dar
ban ir dirbtų naudingą darbą.

“Kliubietis” taipgi užsipuo
la ant kliubo literatūros. Jis 
sako, kad kliubo literatūra su
sideda iš “Laisvės” ir “Vil
nies,” kurią skaito “Bimbos 
davatkos.” Būt labai gerai, 
kad visos moterys užsiintere
suotų skaitymu. Aš patarčiau 
skaityti visokius laikraščius ir 
paskui palyginti vieną prie ki
to. čia norėtųsi paklausti 
“Kliubiečio,” kur buvo tie 
“sveikai protaujanti” nariai, 
kaip kliubas nutarė vien tik 
“Laisvę” ir “Vilnį” užsiprenu
meruoti ? Man rodosi, kad tie 
patys nariai priklauso ir prie 
kliubo ir prie LSD?

Tas “Kliubietis” užsipuolė 
ir apšmeižė tiek daug žmo
nių. Jeigu jis mano, kad jis 
teisybę rašo ir nuduoda tai 
darydamas atliekąs gerą dar
bą, tai kodėl jis pasislėpė po 
slapyvardžiu? Jis turėtų nau
doti pilną 'vardą ir džiaugtis, 
kad jis dirba kultūringą dar
bą. Jei “Kliubietis,” pamatęs 
savo tokią didelę klaidą at
šauks balandžio 16 .d. “Kelei
vy” tilpusią korespondenciją, 
tai jis bus vyras.

“Laisvei” tariame širdingą 
ačiū už patalpinimą mūsų raš
to.

Lucy J. Evanuk.
Gardner, Mass. 
Gegužės, 1941.
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Philadelphijos Lietuviai Minės Lietuvos 
Pasiliuosavimo Metinę Sukaktį

Brangūs broliai ir seserys!
Kaip žinia, reakcingoji Phi

ladelphijos lietuvių klika sten
giasi visokiais būdais pakenkti 
progresyvių lietuvių rengia
miems parengimams. To atsie- 
kimui jie naudoja visokias 
priemones. Jie nebegarsina 
mūsų parengimų oro bango
mis ir visaip kitaip stengiasi 
mums koją pakišti. Bet mes 
turime gerus garsinimui šalti
nius ir todėl mes sakome, kad 
jų blogos valios pastangos nu
eis niekais. Todėl gerbiami 
Philadelphijos lietuviai, kada 
pamatote skelbiamus mūsų 
parengimus “Laisvėje,” žino
kite, kad tai yra jūsų šventa 
pareiga tuose parengimuose 
dalyvauti. Parodykime po
nams, kad mes mokame įver
tinti savo reikalus. Dalyvau
kime savo parengimuose ma
siniai.

Kaip žinia, birželio 25 die
ną sueina lygiai metai nuo to 
laiko, kai Lietuvos liaudis pa- 
siliuosavo iš po ponų vergijos. 
Sueina lygiai metai, kai mūsų

broliai ir seserys nusitarė pri
sidėti prie laisvųjų tautų są
jungos ir nusprendė arti že
mę ir gyventi be ponų. Už to
kią jų drąsą mes turime juos 
tik pasveikinti ir tuomi pri
duoti jiems daugiau energijos 
darbuotis savo tėvynės kūrimo 
labui. Mes tą istorinę Lietuvos 
liaudies dieną galėsimo pami
nėti birželio 8 dieną, Mikolai- 
čio Sodo.

Stengkimės, kad neliktų nei 
vieno doro Philadelphijos lie
tuvio darbininko, kuris neda
lyvautų šioje iškilmėje. Steng
kimės visi ten dalyvauti.

Šiame piknike bus graži 
meninė programa ir kalbėto
jas iš Brooklyno.

Taigi 8 dieną birželio visi 
pasimatysime Mikolaičio sode.

Pastaba: Eikit iki City Line. 
Nuo ten su mašinomis būsite 
nuvesti į pikniką.

Kviečia Philadelphijos dar
biu. organizacijų pikniko ren
gimo

Komisija.

Pasikalbėjimas Trijų Vyrų
GARDNER, MASS.

Balandžio 16 d., tilpo “Ke
leivy” korespondencija iš 
Gardner, kurią parašė “Kliu
bietis.” Dėl to, kad “Keleivyj” 
tilpusi korespondencija buvo 
melaginga ir dėl to, kad mūsų 
kliube priklauso moterų, “Ke
leivio” skaitytojų, kurios yra 
aprašytos neteisingai, parašiau 
pirmą atsakymą “K.”, tikėda
masi ,kad “K.” redakcija, su
žinojus apie korespondencijos 
neteisingumą, norės pataisyti 
klaidą įdedant į “K.” mūsų 
atsakymą. Ir laukėm keletą 
savaičių, tačiau “K.” to atsa
kymo netalpino.

Norėdami, kad žmonės su
prastų, kad Gardnerio lietu
viai tokie pat, kaip ir kitų ko
lonijų lietuviai, nei blogesni, 
nei geresni, ir |cad mes nesa
me taip žemai nupuolę, kaip 
kliubietis mumis nupiešė, tai 
prašome “Laisvės” patalpinti 
tą atsakymą, kuris buvo pa
siųstas “Keleiviui” ir kurio jis 
netalpino.

Balandžio 16, “K.” “Kliu
bietis” nupiešė L. S. Draugys
tės susirinkimą. Aš apie tą su
sirinkimą negaliu daug ką sa
kyti, nes aš prie tos organiza
cijos nepriklausau. Bet norė
čiau pastebėti, kad jeigu būna 
neužbaigti reikalai LSD susi
rinkime ir ten tiek daug “svei
kai protaujančių” žmonių at
silanko į sekantį susirinkimą, 
tai aš nesuprantu, kodėl 
“Kliubietis” ar jo draugas ne- 
įnešė pasiūlymo užbaigti tą 
aukų klausimą ir be jokių 
šturmų viskas būtų užbaigta 
ir nebesitęstų kaip uodega.

Tas pats raštininkas aiški
na, kad Gardneryje yra Pilie
čių Kliubas, kuris tikrai yra 
komunistų kliubas, tiktai pa
sislėpęs po virš minėtu vardu. 
Mes to niekad negirdėjome. 
Mes žinome, kad prie Piliečių 
Kliubo priklauso daug narių 
įvairių pažvalgų. Gal būt kliu
be yra keletas komunistų sim- 
patizatorių. Jeigu “Kliubietis” 
teisybę rašo, tai kaip jis pri
klauso prie tokio kliubo, ku
ris yra komunistų. Jis pasira
šo “Kliubiečiu,” o Gardnery 
yra tik tas vienas lietuviškas 
kliubas.

Toliau tas rašytojas pasako
ja, kad Gardnerio moterys yra 
labai pasileidę, ypač tos, ku
rios lanko tą kliubą. Jis sako, 
kad jos nieko neveikia, tik ge
ria, kazyriuoja ir “Bimbos ga- 
dzinkas”' gieda. Kadangi aš 
šiek tiek tame kliube veikiu 
ir su kliubo moterų grupe dai
nuoju, aš noriu pastebėti, kad 
aš nesu savo amžiuje gerus 
svaiginančių gėrimų Ir netikiu, 
kad dabar pradėsiu ir aš nei 
sykį nesu mačiusi nei vieną 
moterį girtą, su kuriomis aš 
dainuoju. Bot galima prileisti, 
kad “Kliubietis” nedamatė ge
rai. Aš patarčiau jam kuo- 
greiČiausiai nueiti pas akių gy-

dytoją, gal jis jam pagelbės. 
Brolau “Kliubieti,” kadangi 
tie batai, kurių kalimui tu- 
tiek daug energijos padėjai, 
man netinka, tai grąžinu juos 
atgal su savo komplimentais 
už puikią melagystę.

Kas link “Bimbos gadzin- 
kų.” Nors aš mažai apie mu
ziką suprantu, bet žinau, kad 
dainos, kurias mes dainuoja
me, turi muzikališkos vertės. 
Štai jos: “Plaukia Nemunėlis” 
—Vanagaičio; “Eisiu pas mer
gelę,” “Iš tolimos šalelės,” 
“Kur banguoja Nemunėlis,” 
“Giedu dainelę,” “Onytė” (is
paniška meliodija), “Lyra” 
(Neapolitanų laivininkų dai
na), “Apleistas” (muzika 
Kschato.) Paskutinės trys dai
nos yra gerai žinomos ne vien 
tik mūsų tautos žmonėms, bet 
viso pasaulio žmonėms. Ne
būtų pro šalį “Kliubiečiui” pa
studijuoti muziką pirma, ne
gu jis ką rašo apie ją. Jeigu 
virš minėtos dainos yra “Bim
bos gadzinkos,” tai turime 
duoti Bimbai kreditą už paži
nimą geros muzikos. Beje, 
mes nebandome “lepšių išrau
ti.”

“Kliubietis” taipgi neteisin
gai apibudino kliubo veiklą. 
Jis sako, kad mes nieko nevei
kiame, tiktai “geriame, kazy- 
riuojame.” Tai visai netiesa. 
Kur “Kliubietis” buvo, kaip 
moterų kliubas rengė vakarie
nes, prakalbas ir pamokas del 
pilietybės? Jis, turbūt, kaip 
tas Rip Van Winkle, kaž kur 
užsnūdo.

Tiesa, Gardnery galima bū
tų daug daugiau nuveikti. Dir
va plati. Bet “Kliubietis” apie 
tai nesirūpina. Jis neagituo
ja už prakalbas, diskusijas, o 
mes moterys su mielu-noru pa
dėtumo tam darbui.. Mums dar 
reikia daug daugiau darbinin
kų varyti naudingą darb*ą. 
Tad mes patartume “Kliubie
čiui,” kad vieton apgailestau

Waterbury, Conn.
Iš Mūsų Apylinkes

Gegužės 25 dieną įvyko ke: 
tūrių draugysčių piknikas: 
Parko Bendrovės, ALDLD 28 
ir LDS 49 kuopų ir Vilijos 
Choro. ..žmonių buvo gražus 
būrys, žinoma, atsižvelgiant, 
kad tai buvo pirmas piknikas 
šį pavasarį, publikos galėjo 
būti daugiau. TaČiaus ir oras 
prie to prisidėjo. Buvo debe
suotas, nejaukus. Tačiau su
sirinkusieji nepaisė. Jie sma
giai baliavojo iki vėlumai. 
Tenka manyti, kad virš minė
toms draugystėms atliks pel
no.

Šįanr piknike teko matyti 
platinant atsišaukimus: “Lie
tuvi, žinok teisybę apie Lietu
vą.” Taipgi mačiau platinant 
tikietukus “Laisvės” pikniko, 
kuris įvyks liepos 4 dieną, 
Maynard, Mass. Draugė Yun- 
keliūnienė sakėsi, kad jai ge
rai sekasi pardavinėti tikietu- 
kai. ši draugė gyvena Bridge- 
porte, Conn., bet ji visada sto- 
rojasi būti mūsų parengimuo
se. Sako, aš visada žiūriu 
“Laisvėje,” ar yra parengi
mai Waterburyje, jeigu yra, 
tai aš ir atvažiuoju. Waterbu
ris, tai mano sena kolonija, 
kurioje taip ilgai gyvenau, to
dėl ir negaliu taip greitai už
miršti.

Bravo, drauge, kad nepa
miršti mūsų.

Waterburietis.

London. — Anglų orlai
viai vaikosi vokiečių šar
vuotlaivį “Eugen,” 10,000 
tonų.

London. — Nuo karo pra
džios anglai sakosi sunaiki
nę 561-ną vokiečių laivą.

Office Phono 
EVergreen 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thufs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night.

Pietų laike, dirbtuvės kie
me patvory, ant krūvos akme
nų ir senų plytgalių, sėdi trys 
lietuviai darbininkai ir valgo 
šaltus pietus. Prieš metus lai
ko tie trys žmonės nenorėda
vo susitikti, peš visuomet susi
tikę susiginčydavo, o kai ka
da net išsikoliodavo. Mat, jie 
yra, arba teisingiau sakant, 
buvo skirtingų politinių įsiti
kinimų. Jonas, jautėsi esąs 
socialistas, todėl, kad skaito 
“Keleivį.” Kazys skaito “Dir
vą,” jis sakosi esąs tautinin
kas; o Jokūbas visuomet buvo 
geras katalikas.

Kuomet “tautos vadas” išve
dė iš Lietuvos gaują parazitų 
ir nusivedė pas savo mylimąjį 
apgynėją Hitlerį, tai Ameri
koj socialistų, tautininkų ir 
katalikų vadai ir vadukai, vi
si vienu balsu subliovė, kad, 
anot jų—Lietuva pražuvo. 
Bendrom spėkom pasibudavo- 
jo smalos virimo- ir melų ke
pimo fabriką ir pradėjo vai
šinti tais skanėsiais savo se
kėjus. Nuo to laiko Jonas, 
Kazys ir Jokūbas pasijuto su
varyti tartum į vieną tvartą; 
nustojo vienas kitą užgaulioti,

pasidarė kaž kaip draugiškes
ni, atviresni ir dabar jau pra
dėjo tiksliai jieškoti progų su
sitikti, pasikalbėti, pasidalin
ti įspūdžiais, mat, jiems buvo 
įkalbėta, kad dabar visų šven
ta pareiga gelbėt savo bro
liams pasiliuosuoti iš “kaca- 
pų” nagų.

šį sykį Jonas kramtydamas 
sausą “senvitį” pradėjo pasi
kalbėjimą :

—Biesas žino, kas iš to mū
sų Lietuvos vadavimo išeis ir 
ar ištikrųjų verta aklai tikė
ti, ką mums mūsų vadai nu
pasakoja ?

—Ką tas reiškia, kodėl tu 
taip manai?—paklausė Ka
zys.

— Vakar gavau nuo brolio 
laišką iš Lietuvos, — tęsė Jo
nas— rašo, kad jis negalįs 
atsidžiaugti, kokią jiem laimę 
atnešęs perversmas Lietuvoje. 
Rašo: “Dirbau, kaip jautis 
dvaro laukuose, dėl dvarinin
ko, o buvau laikomas taip, 
kaip mūsų senelis—šunies vie
toj, o dabar, valdžia davė že
mės iš to paties dvaro lauko, 
kurį per daug metų ariau dėl 
kito, dabar ariu dėl savęs.”

Toliau rašo, kad švogeriui 
taipgi pridėjo daugiau žemės, 
mat, jis buvo mažažemis; o 
dvarininkas pabėgęs į Vokieti
ją. Aš irgi to dvaro kumety- 
nėje užaugau; atsimenu da
bartinio pabėgėlio tėvą, buvo 
piktas ir žiaurus. . . Mano tė
vą jis be laiko nuvarė į ka
pus. . . Mano senelis buvo 
Skurlupėnų dvaro baudžiau
ninkas, tuomet jo savininkas 
supykęs ant jo ir įmainė mū
sų dvaro savininkui ant šu
nies. Gal dėl to ir mano tėvą 
tankiausiai vadindavo šunsnu
kiu ir mušdavo, kaip šunį. Už 
tai aš nuo pat mažens pradė
jau nekęsti dvarininkų.

—Taip, tai taip, — įsimaišė 
Jokūbas, — bet ar galima ak
lai tikėti, kad tą laišką tavo 
brolis rašė? Ir aš gavau laiš
ką nuo savo švogerio ir jis 
džiaugiasi gavęs žemės, bet aš 
tą laišką nunešiau parodyti 
klebonui, tai jis man ve ką 
pasakė: “Tu esi kvailas, kaip 
avinas, jei tu manai, kad tą 
laišką rašė tavo švogeris.” O 
aš jam sakau, kad tikrai ma
no švogeris, nes aš jo rank
raštį pažįstu, tuomet klebonas 
man sako: “Jei taip, tai tur
būt burliokas raudonarmietis 
įrėmęs durtuvą tavo švogeriui 
į krūtinę liepė taip rašyti.” 
Tuomet aš nei jum apie tai 
nieko nesakiau, nes maniau, 
kad gal ir tiesa, ką klebonas 
sako, bet dabar ir aš jau abe
joju.

—Aš irgi nesu jum sakęs, 
kokį laišką aš esu gavęs, — 
praneško Kazys. — Neužilgo 
po perversmo aš parašiau į 
Lietuvą saviškiams, kad neti
kėtų naujosios valdžios priža
dams, o kovotų prieš ją vi
sais galimais būdais. Jie man 
negreit atrašė ilgoką laišką, 
išgarbindami naująją valdžią,

o ant galo parašė taip: “Bu
vai ir esi didelis asilas, kad 
lieji ašaras todėl, kad Lietu
voje sugriuvo ponų rojus.”

—Aš manau, kad jie rašo 
tiesą,—tarė Jonas — per visą 
laiką aš tėmijau laikraščiuose, 
kokie žmonės pabėgo iš Lie
tuvos, ir nesuradau, kad būtų 
pabėgęs bent vienas kumetis 
arba kokis paprastas valstietis 
darbininkas; figūruoja tiktai 
dvarininkai, kunigai, aukšti 
valdininkai, stambūs biznie
riai ir žvalgybininkai; žodžiu 
sakant, visi parazitai!

—Tur būt taip ir yra, — lė
tai išstenėjo Jokūbas — kle
bonas liepia aukoti į Lietuvos 
vadavimo fondą, kad, kaip jis 
sako, išplėšti Lietuvą iš “ka- 
capų” nasrų, o kai atsibalado- 
jo čia Smetona su visa savo 
vilkstine, tai už mūsų suauko
tus dolerius viešbučiuose viš
čiukus ryja ir dar šampanu 
užpila, o mes čia sausus “sen- 
vičius” gromuliuojam.

—Tiesą sakai, Jokūbai, — 
pritarė Jonas — Smetona su 
savo vilkstine mums čia tik 
tiek naudos teatneša, kaip kad 
viduryje tilto skylė.

—Arba kaip mūsų klebonui 
nesveikuojanti, nusidėvėjusi jo 
gaspadinė, — pridūrė Jokū
bas.

—Daugiau į tuos vadavimo 
fondus nebeduosiu nei sudilu
sio cento! — karštai pabrėžė 
Jonas.

Tuo tarpu dirbtuvės švilpu
kas nutraukė jų pasikalbėji
mą.

Jei nugirsiu kitą sykį juos 
besikalbant, tai vėl parašysiu.

Raguotis.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Įsigykite Šias Knygas
5 “Gyvenimo Saulėleidis”

Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 
Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LcVANDA-LEVANDAUSKAS

300 puslapių, kaina $1.25'; vasaros sezonu $1.00.

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.

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street

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

Brooklyn, N. Y.

•3
g

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

lietu

i
fe

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

r - - ------- - --4_— 1-.. ■ ------------------------- * * ‘ ■■■ ■■■■■——

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
——■ ■■  .......-■ i ——■    * , t ■, \ .................. .....................H, ■■■*-

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SuNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už isredymą

♦
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English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.
Vasaros sezonu $1.25.

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

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą 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 informarijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros seonu 20c.

"Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N
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Daug Padaryti

VELT

judžio—muzikališkos komedijos

Organizacijom r

Telefonas: Humboldt 2-7964

6

6-tą,
Nuo savęs linkiu

N. P.

įvardi

MIRĖ
f"

a K

(129-131)

Yorko valstijoj 
veteranu belikę 
skaičius kasmet

prieša- 
radosi

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

gyvybei, 
pinigin

ėm onė ms

30-tą,mieste 
paradai ir 
kritusioms 
me kare.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N, Y. 

Tel. Evergreen 8-7170

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Juo 
karan, juo 

senukai ne
karti i, kaip

neparodė nei 
klausiusi gub Leh- 

majoro

krautuvė randasi

mitingas 
790 Broadway, su žy- 
kalbėtojais.

Liet. Kom.

sakydamas: 
įeisime

Bet kiti

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

337 Union Avenge 
Brooklyn, N. Y.

Tel. St*gg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer S-1158

Petraičiai Turėjo ‘Tarę”

Lankėsi “Laisvėje”

Scena iš sovietinio 
“Volga-Volga,” sėkmingai rodomos jau trečia savaite 
Miami Teatre, 6th Avė. ir 47th St., New Yorke. Greta 
šios stebėtinai puikios komedijos, rodoma vėliausios 
žinios iš Sovietų Sąjungos.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

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

buvo minėta “Laisvėj,” 
garsusis smuikininkas 
Kreisler po sužeidimo 

išgulėjo arti mėnesį be 
Visu tuo laiku jis

Atminimų Dieną, gegužės 
įvyko tradiciniai 

mitingai pagerbti 
Amerikos Civiliu-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-3622

puslapis

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATARĘ BARBERIAI

Tho
rn.; Wil- 

m.;

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

Kutenančiai amagi, Kauni komedija, įkandi 
Nuolat kasdien nuo 10 A. M. — 20c. iki

MIAMI PLAYHOUSE

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės priešpus- 
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, birželio 4 d., 7:30 v. v. L. A. P. 
Kliubo svet., 280 Union Avė. Nariai 
prašomi dalyvauti ir savo mokesčius 
užsimokėti. Taipgi bus renkama pu
sė valdybos sekantiems metams. Ch. 
Nečiunskas, Sekr.

Railway Express Agentūros 
darbininkai nusitarė skelbt 
streiką. Jam diena dar nenu
statyta.

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME* 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

ų kapinių 
ŠERMENINE

(Koplyčia)

Atminimų Dienos Iškilmės 
Panaudota Užkarinei 

Propagandai

New Yorko parado 
kinese eilėse dar vis 
penki to karo veteranai, tik 
šiemet jie jau buvo persilpni 
maršruoti, vežti dviejuose au
tomobiliuose. Jais buvo 
mas H. Stritch, 95
liam H. Jackson, 97 
George W. Collier, 98 m.; Ro
bert S. Heilferty, 94 m., ir 
William Raser, 93 m.

Visoj New 
Civilio Karo 
tik 59-ni, jų 
mažėja.

Iš dalyvavusių parade senu
kų tik vienas Stritch pareiškė 
paramą administracijos karo 
politikai, 
greičiau 
geriau.”
turi entuziazmo 
to entuziazmo 
publika, 
mano, majoro LaGuardijos, 
New Yorko prezidento Isaacs 
ir kitų užkurinių kalbų. Jų 
piršimas karo—raginimas pri
sitaikyt prie prezidento Roo- 
sevelto “nepaprastos padėties” 
—iššaukinėjo tik retus su
pi iaukšėjimus. Jų kalboms nė
ra tų audrų, kokias sukeldavo 
masės Naujos Dalybos laikais, 
kada jie persistatydavo einą 
su liaudimi. Dabar keliai ski
riasi—liaudis nori taikos, jie 
nori karo, tad ir liaudies pri
tart is jų kalboms ataušo.

“Padėtis šiemet yra rimtes
nė, negu pirmesniais metais,” 
sakė Lohmanas, t^ėmydamas 
maršuojančius, kurių spauda 
aprokavo buvus apie 70,000, 
pažymėdama, kad tie tūkstan
čiai parado dalyvių ir tėmyto- 
jų tarnaus kraštui “narsiai ir 
pasišventusiai, kada bus pa
šaukti.”

Majoras reporteriams sakė, 
per visą naktį dirbęs “apsigy
nimo problemoms.”

New Yorko prezidentas Isa
acs ragino klausytojus “dary
ti viską padėt Anglijai,” ir 
tam nesigailėt “visokių aukų.” 
Jis sakė, kad Jungtinės Valsti
jos “turi pabudavot tas Angli
jai reikalingas tankas ir ka- 
mioles,” ir turi žiūrėt, “kad 
jos ten būtų nuvežtos.”

Klausytojuose gavosi suprati
mas, kad tai tiesioginis atsi
šaukimas už konvojus ir už 
šaudymosi karą.

Generolas Philipson sakė, 
kad Jungtinėms Vasltijoms 
esąs “pavojus” ir kad “padė
tis šiandien panaši tai, kokia 
gręsė šiauriams 1861 m.”

Davimui militariškumo šių 
metų paradui, jam vadovavo 
armijos būriai, militariškos 
policijos, kariai iš Camp Dix 
ir iš N. Y. valstijos 
jos.

Medicinos Mokslas Gali Į Įspūdingas Vakaras 
Ispanų Pagalbai

Jau 
kad 
Fritz 
troku
sąmonės, 
buvo rūpestingai daktarų pri
žiūrimas ir gydomas. Paga
liau, jis atsigavo ir dabar 
daktarai skelbia, kad krizis 
praėjęs, jam jau leidžiama po 
5 minutes atsisėsti. Lovoje 
gulėdamas jis klausąs muzi
kos ir laukiąs dienos, kada vėl 
galės pats ją pildyti.

Pas mus medicinos mokslas 
irgi aukštai pakilęs, tik reikia, 
kad jis būtų naudojamas gel
bėti ir paprasčiokų 
kaip naudojamas 
giems, ar įžymiems 
gelbėti.

Amerikiečių Ispanams Gel
bėt Komitetas rengia įspūdin
gą vakarą šį trečiadienį, bir- 
žerio 4-tą, Academy of Music, 
30 Ląfayette St., Brooklyne.

Kokių įdomių dalykų bus 
aiškinama sąryšyje su Ispani
jos padėtimi, jau matyt iš 
kvietime mitingai! iškeliamų 
klausimų. Tarpe kitų, randa
me sekamą: “Franco yra fa
šistas! Dėl ko Valstybės De- 
partmentas gelbsti Frankui?”

Tarpe eilės žymių kalbėto
jų, bus garsusis artistas Rock
well Kent, nuo pradžios Ispa
nijos demokratijos gynėjų ko
vų iki šiol nesvyruojančiai iš
silaikęs demokratijos gynėjų 
draugu.

Williamsburgo, Greenpoin- 
tės ir Ridgewoodo organizaci
jos prašomos išrinkti delega
tus į šios apylinkės taikos 
konferenciją, įvykstančią bir
želio 7-tą, 2 v. po pietų, Me
todistų bažnyčios salėj, kam
pas So. 3rd St. ir Union Avė., 
Brooklyne. Kurių susirinki
mai neįvyks šią savaitę, val
dybos prašomos įgalioti atsto
vus. Su registracija reikia pri- 
duot po 25c už delegatą kon
ferencijos lėšoms.

Išvakarėse, birželio
įvyks konferencijos atidarymo 
masinis mitingas Lorraine 
Hall, 
miais

Pereito šeštadienio rytą lan
kėsi Vincas ir Domicėlė Ra
jeckai iš Bridgeport, Conn., 
atvykę Brooklynan su reika
lais, o taip pat švenčių pro
ga aplankyti savo pažįstamus 
Kaulinius ir kitus brooklynie- 
čius. “Laisvės” mašinų išmokė
jimui svečiai aukojo $1.

Taipgi lankėsi “Laisvėje” 
Juozas Lieponis iš Dedham, 
Mass. Svečias paaukojo “Lais
vės” reikalams $1.

Švenčių proga lankėsi mies
te ir kariškių. Mūs įstaigą ap
lankė karys Robertas Matuse
vičius.

Mušeikos Grasino Ramiems 
Jaunimo Kongreso Pikie- 

tams už Taiką

Šeimos Diena Pagelbėjo
Federalis teisėjas Forman 

paliuosavo iŠ armijos II. 
Greenberg, bronxietj, kada tas 
išsiaiškino, jog nors jis apsi
vedė tik šių metų sausio 4-tą, 
bet jis buvęs tą dieną vedy
boms pasirinkęs dar 1939 m., 
kadangi tai esanti jo senukų 
50 metų ir jo tėvų 25 metų ve
dybinės sukakties diena.

Tarnaitė Prisipažinus
Betty Klempa, 19-kos me

tų, tarnaitė, Bronx teisme pri
sipažinus užmušime savo šei
mininkės, Mrs. Leah Rubin. 
Pirmą teismo dieną, pirmadie
nį, ji gynėsi kaltės, bet antrą 
dieną, manoma, prikalbinta 

1 advokato ir giminių, sutiko 
į prisipažinti, kad tuomi išvengt 
elektros kėdės.

Bausmė už antro laipsnio

Traukinys Užmušė Darbe
Frank Robertson, 36 m., 

875 60th St., tapo mirtinai su
žeistas traukinio taisant sig
nalą prie Broadway ir Put
nam Ave. Jo sandarbininkai 
J. Mehling ir H. Olsen susi
žeidė bandydami jį gelbėt.

Vincent John Garlaus-Gar- 
lauskas, 40 m. amžiaus, gyve- i žmogžudystę gali būt nuo 20 

m. iki gyvos galvos kalėjimo. 
Numažinus laiką už gerą pasi
vedimą, ji galėtų išeit už 12 
metų.

Po įvykusios žmogžudystės 
pereito spalio 15-tą, anot poli- 
cijps, ant tarnaitės batų buvę 
surasta kraujo žymės ir ji pri
sipažinus šeimininkę užmušus 
už nuolatinį jos barimą.

no 87-15 76th St., Woodhaven, 
N. Y., mirė kietvirtadienį, ge
gužės 29 d., Kings County li
goninėj. Laidotuvės įvyks pir-

. madienį, birželio 2 d., Holy 
Trinity kapinėse. Kūnas pa
šarvotas namuose, po virš mi
nėtu antrašu. Laidotuvių pa
reigom rūpinasi graborius J.
Garšva.

Kad Ne Kelnės...
G. Schettino ir J. Mucciola 

gal būtų pabėgę po atėmimo 
iš James Jasinskio $38. Bet jie 
norėję užtikrint, kad jis jų 
nesivys, įsakę nusimaut kelnes. 
Tas paklausė, bet, vietoj ati
duot, vikriai apvyniojo aplink 
vieno plėšiko galvą ir taip jį 
pagavo, o kitas pats pasidavė. 
Plėšikai nuteisti į Sing Sing.

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

TRECIA DIDŽIOJI SAVAITft — Artkino Perstoto

"Volga - Volga"
Diriguojamą Gregoro Aleksandrovo, vadovaujamoj rolėj Liubov Orlova 

pašaipa ir žavinti muzika.
1 P. M. Šiokiom Dienom

Sixth Avenue
arti 47 St., N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių darbininkų 

dirbti prie SHEEP CASING 
SELECTORS (avies žarnų atrinki
mo. Mokėsim pagal darbo patyrimą. 
Kreipkitės: Sayer & Co., Inc., 356 
W. 11th St., New York City.

“Laisvėj” jau buvo rašyta, 
kad New Yorko Jaunimo Kon
greso skyrius pikietuoja kon- 
gresmano Edelsteino namus, 
170 Second Ave., New' Yorke, 
iki tasai kongresmanas daly
vaus su savo rinkėjais pasita
rime taikos reikalais, kaip to 
pageidauja didelė didžiuma jo 
rinkėjų.

Pikietuoti už taiką, kada ša
lis ruošiama karui, nėra leng
va problema. Viena jauna pi- 
kietė, būk tai už atsikalbinė
jimą provokatoriams, buvo 
areštuota ir padėta po $500 
kaucija. Karo šalininkų, pasi
rodo, mobilizuojama apylinkės 
valkatos ir socialdemokratai 
visokiausiais būdais užgaulio
ti pikietus. O pereitą penkta
dienį pikietų kapitonui Her
bert Levine grasinta peiliu. 
Ten pat buvęs policistas atsi
sakęs bent ką daryti prieš pro
vokatorių poną Goldstine. Tai 
mačiusieji pasirašė afidavitą 
ir sieks teismo keliu užpuoli
ką patraukt atsakomybėn.

Jaunimas atsišaukė į apylin
kės organizacijas ir visus tai
kos mylėtojus visais būdais 
remti jų pikietą, kurį jie yra 
nusisprendę tęsti iki jų išrink
tas kongresmana$ ims skaity
tis su savo atstovaujamų žmo
nių reikalavimais.

Gegužės 29 d. Juozas Pet
raitis minėjo gimtadienio su
kaktį. Ta proga buvo suruoš
tas pokylis. Jį surengė Juozo 
žmona ir 'M. Petraitienė. Nors 
viskas buvo surengta paskubo
mis, bet pokylis buvo sėkmin
gas. Svečių dalyvavo virš po
ra desėtkų. Svečių kalbose bu
vo išreikšta daug linkėjimų 
Juozui Petraičiui ir visai Pe
traičių šeimai.

Puotai įpusėjus, M. Petrai
tienė svečiams pranešė sma
gią žinią, kad nuo šios dienos 
atidaro dar vieną krautuvę, 
kuri yra gana erdvi ir bus ga
lim . tinkamai sutvarkyti bal
dus.

Petraitienė sako: Pagaliau ir 
lietuviai turėsite puošnią ra
kandų krautuvę ; ir vienintelę 
Lietuvių Rakandų Krautuvę. 
Brooklyne.

Naujoji
tik kelios durys nuo buvusios 
krautuvės.
Petraičiams kuo geriausio pa
sisekimo jų versle.

New Yorke nuo nelaimin
gų nuotikių miršta daugiau, 
negu nuo džiovos, plaučių 
degimo, ar cukraligės.

Nuo nelaimių, žinoma, 
bai daug nukenčia vaikai,
dangi pas juos dar nėra išsi
dirbęs budrumas saugotis.

uz-

la-
ka-

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

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

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

Tel. Glenmore 5-6191
si

si

Piimadienis, Birželio 2, 1941

Laiškai iš Lietuvos
Nauja knygele 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 tiesą apie 
Tarybų Lietuvą.

Tuojau įsigykite šią knygelę, persiskaitykite ir 
padovanokite ją kunigų, tautininkų ir socialistų 
suklaidintiems žmonėms.

Reikalaudami minimos knygeles adresuokite sakamai:

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

SKELBKITES “LAISVĖJE

NOTARY

PUBLIC
t
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.Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—-Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

nuvirti kopūstai ir barščiai
ATDARA NUO ANKSTI RYTb Iltį 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 Parė Kiekvieną šeštadienį!

Turime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

tai 
adresaS:

Tel. Ev. 4-8698

VARPO KEPTUVĖ

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

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

THt BAKERS*

JUNIOR LABU

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus mieštus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksiipe informacijas apie svori Ir kal tas.

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

BROOKLYN. N Y.




