
Bando uždaryti bumą. 
“Tobacco Road.” 
Gal visko pritruks. 
Derybos su Fordu.
Kalnai melų.

Rašo A. Bimba
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Tiesa, kad prezidentas Roo
seveltas paskelbė neribotą ne
paprastą padėtį. Tačiau Ame
rika dar nėra oficialiai kare. 
Karą paskelbti gali tiktai Jun
gtinių Valstijų Kongresas. O 
Kongresas karo dar nepas
kelbė.

Bet komercinė spauda jau 
bando žmonėms įkalbėti bur
nų užsidarymą. Bando žmones 
įtikinti, kad prieš karą jau ne
begalima kalbėti. O kurie te
bekalba, tie jau darosi šalies 
išdavikais.

Tai labai gudri propagan- 

nių.
prieš karą galima ir reikia 

kalbėti visur ir visiems, kurie 
karo'nenori. Krašto išdavikai 
yra tie, kurie traukia Ameri
ką j baisią skerdynę. Jie ne
paiso nei krašto, nei liaudies.

Kurie lanko teatrus, tie bus 
matę New Yorke ant Broad
way veikalą “Tobacco Road.” 
O kurie nematė, progos ne
beturės, nes šio veikalo ro
dymas pasibaigė pereitą šeš
tadienį.

Tai buvo toks veikalas, ku
ris ilgiausiai išgyveno ant 
Broadway. Buvo 3,180 atskirų 
parodymų — rodymai nustęsė 
ištisus aštuonius metus. Pirmas 
lošimas įvyko 1933 metų gruo
džio 3 dieną.

Visoje teatro istorijoje to
kių “stebuklų” nėra buvę.

Man šis veikalas nepatiko. 
Meninė jo vertė nebuvo kažin 
kokia.

Tiesa, veikalas vaizdavo 
pietinių valstijų baltosios bied- 
nuomenės baisiausi skurdą. Jo 
tema socialinė. Deja, idant 
bizniškai laimėti, visas veika
las buvo tirštai nudažytas ly
tiniu sensacionalizmu. Sociali
nės pamokos buvo nukeltos į 
dešimtąją vietą.

Atsimenu, Amerikai einant 
į. pirmąjį imperialistinį karą 
pirmiausia pritrūkome cuk
raus. Reikėdavo ką nors ki
tą pirktis, jeigu norėdavai 
gauti cukraus.

O dabar, išvakarėse mūsų 
šalies žengimo į antrąjį pasau
linį karą, jau garsiai kalbama 
apie pritrūkimą gazolino. Pri
truks ir kitų daiktų. Gal ne 
tiek pritruks, kaip reikmenų 
spekuliantai trukdys pristaty
mą, idant kainas pakelt ir sa
vo pelnus padidinti.

Reikia nepamiršti: karas 
darbo žmonėms yra vargas ir 
mirtis, o kapitalistams puiki 
rugiapjūtė.

Jau prasideda derybos tar
pe Fordo kompanijos ir Uni
ted Automobile Workers uni
jos. Unija reikalauja algų pa
kėlimo ir unijos pripažinimo.

Darbininkai nubalsavo už 
C.I.O. uniją. Fordo “open 
shop” karalystė sugriuvo. Ar
šiausias darbdavis turi skai
tytis su 
bininkų

>

organizuota savo dar- 
pajėga.

Fordo darbininkų su-Prie 
organizavimo labai daug dar
bavosi detroitiškis draugas Ba
ronas. Deja, jo jau nebeturi
me gyvųjų eilėse. Nelaboji 
mirtis pasišaukė jį pirma, ne
gu šis Fordo darbininkų lai
mėjimas buvo pasiektas.

Kalbuosi aną dieną su vie
nu lietuviu ir jis mane klau
sia: Tai ką gi mano dabar pa
siekti klerikalai, tautininkai ir 
menševikai tais savo melais 
apie tarybinę Lietuvą ?

AŠ irgi dažnai galvoju apie 
tai. Pirmiausias jų tikslas, tai 
radimas durnių tiems melams 
tikėti., Juo daugiau jų bus, 
tuo sveikiau bus melagiams. 
IŠ melais apglušyto žmogaus, 
jie žino, bus galima gauti ir 
nikelių ir dolerių Lietuvos 
“gelbėjimui”, kas trumpai rei-

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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—laivastačių, reikalaudami 
pridėt valandinės algos ir 
dveja tiek mokėt už viršlai
kius. Jų streikas sulaikė 
valdžios užsakymus karinių 
ir prekinių laivų už 500 mi
lionus doleriu, v

Sako, Reikės Sustabdyt Strei
kus, nes Kitaip Anglai 

Galį Pralaimėt
Washington, birž. 2. — 

Valdiška t a r p i n inkavimo 
komisija pašaukė šiandien 
O. M. Ortoną, pirmininką 
Medžio Darbininkų Unijos, 
CIO, pasiaiškint, kodėl jis 
nepasistengė sugrąžint dar
ban 22 tūkstančius streikuo
jančių miško darbininkų va
karuose, kodėl tie streikie- 
riai atmetė valdžios ragini
mus grįžt darban ir tik pas
kui derėtis su samdytojais.

San Francisco, Calif. — 
Nežiūrint spaudimo iš val
džios pusės, tebestreikuoja 
1,900 Amerikos Darbo Fe
deracijos ir CIO mašinistų galės prakišt karą.

92,623 Žmonės Žuvo 
Nelaiminguose Nuota

kiuose per Metus
Washington. — Valdiš

kas gyventojų skaičiavimo 
biuras atranda, jog 1939 m. 
visoj šalyj per nelaimingus 
atsitikimus mirė 92,623 
žmonės. Automobiliai užmu
šė 30,468; kritimuose ir 
griuvimuose žuvo 22,878; 
prigėrė 5,450; geležinkelių 
nelaimėse užmušta 
nušauta bei nusišovė 
nuo apdegimų mirė 
kasyklose žuvo 1,540;
viuose 396; perkūnas nu
trenkė 390; sušalo 190.

3,394;

1,794; 
orlai-

ANGLIJA PRADĖSIANTI 
KARA PRIEŠ PRANCŪZŲ 

SYRIJA IR LEBANA
Ankara, Turkija. — Čia 

suprantama, kad Anglija 
paskelbs, jog francūzų ko
lonijos Syrija ir Lebanas 
tai esančios jau vokiečių 
užimtos žemės; todėl ang
lai turį pradėt karo veiks
mus prieš tas kolonijas.

Vokiečių orlaiviai iš Šy- 
rijos bombardavo anglus 
Iraqe, laike iraąiečių karo 
prieš Angliją.

FABRIKAI TURĖS KLAUSYT 
ROOSEVELTO

Hyde Park, N. Y., birž. 2. 
—Prez. Rooseveltas pasira
šė kongreso tarimą, kad jis 
gali įsakyti bile dirbyklai 
gamint karo reikmenis, ne
paisant, kokius kitus užsa
kymus ar sutartis ta dir- 
bykla turėtų.
škia gelbėjimą melagių kiše
nių.

Paskui seka nuodijimas lie
tuviškos visuomenės ir tempi
mas jos į reakcijos ir karo 
kurstytojų lagerį. Niekuomet 
nereikia pamiršti, kad lietu
viški reakcionieriai yra įran
kis amerikinės juodosios reak
cijos.

San Francisco, Calif. — 
Sustreikavo 4,500 A. Darbo 
Federacijos narių, dirbusių 
sandėliuose; reikalauja pri
dėt po 10 centų valandai. 
Samdytojai siūlo tik po pen
ktuką.

Washington. — Valdinin
kai tariasi kaip nors su
stabdyt streikus tokiose 
pramonėse, kaip laivų sta-» 
tymas ir plienas. Sako, jei
gu Amerika nepristatys An
glijai gana laivų, tai anglai

Airija Užprotestavo, 
kad Vokiečiai Bombar

duoja Ją iš Oro
Dublin. — Airijos vald

žia užprotestavo Vokietijai, 
kad vokiečių orlaiviai dviem 
atvejais mėtė bombas į Ai
riją. šeštadienį oro bombos 
užmušė bent 35 žmones Du
bline ir sužeidė 120; sunai
kino tiek namų, kad 300 as
menų liko be pastogės. Sek
madienį gi “nežinomi” sve
timi orlaiviai mėtė bombas 
kaimų sritin, į pietus nuo 
Dublino.

Bombų skeveldros rodo, 
jog tai buvo vokiečių bom
bos, kaip teigia airių vy
riausybė. Ji reikalauja, kad 
Vokietija atlygintų už už
mušimus, sužeidimus ir me
džiaginius nuostolius ir duo
tų rimtą užtikrinimą, jog 
vokiečiai daugiau neskris 
per Airijos žemę.

KAIP IŠDAVINĖJAMI NAU
JESNI ATEIVIAI

New York. — Kasdien vis 
daugiau ateivių atgabenama 
į Ellis Island ateivybės sto
tį deportuot juos iš Ameri
kos arba suvaryt. į koncen
tracijos stovyklas. Sakoma, 
kad dauguma jų slapta at- 
vykę j šią šalį.

Daugiausia jų areštuoja
ma pagal privačių šnipukų 
nurodymus per laiškus ir 
telefoną.

Daugelis dabar asmeniš
kai neva susidraugauja su 
atrodančiais naujais atei
viais, kad galėtų juos iš
duot.

40 BIL AMERIKOS DOL 
ANGLAM PER METUS

Washington, birž. 2.—Ka
riškų darbų valdyba sako, 
kad Jungtinės Valstijos tu
rės išleisti 40 bilionų dole
rių per metus, idant dau- 
giais karo pabūklų siunčia
mų Anglijai sumušt vokie
čius ir italus.

SVARBI ATEIVIAMS 
KONG. MARCANTO- 
NIO RADIO KALBA
New Yorjv — Jungtinių 

Valstijų kongresmanas Vito 
Marcantonio kalbės per ra
dio ketvirtadienį, birželio 
12 d., 11:15 vai. naktį, prieš 
ablavas, kurias Ameri
kos valdžia daro, užpuldi- 
nėdama nepiliečius ateivius. 
Kongresmanas Marcantonio 
aiškins, ką reiškia Hobbso 
sumanymas kongresui, rei
kalaujantis įsteigt koncen
tracijos stovyklas nepilie- 
čiams ateiviams nepagei
daujamiems valdžiai. Tuom 
Marcantonio atsakys ir į 
generalio prokuroro Jack- 
sono neseniai pasakytą ra
dio kalbą prieš ateivius. Jis 
kalbės vardu Amerikiečių 
Komiteto Ateiviam Ginti.

Marcantonio kalba bus 
skleidžiama visai šaliai per 
Mutual Broadcasting Syste- 
mą. Čia paduodame mies
tus ir radio stotis, per ku
rias ji bus girdima:

New York City, W0R; 
Aberdeen, Wash., KABR; 
Akron, Ohio, WJW; Balti
more, Md., WBAL; Boston, 
Mass., WAAB; Bridgeport, 
Conn., WICC; Buffalo, N. 
Y., WGR; Chicago, Ill., 
WGN; Cleveland, Ohio, 
WHK; Detroit, Mich., CK- 
LW.

Los Angeles, Calif., KHJ; 
Philadelphia, Pa., WIP; 
Pittsburgh, Pa., WCAE; 
Portland, Ore., KALE; Ro
chester, N. Y., WSAY; St. 
Louis, Mo., KWK; San 
Francisco, KFRC; Seattle, 
Wash., KOL; Washington, 
D. C., WOL; Wilkes Barre, 
Pa., WBAX.

ANGLAI PROVOKUO
JA FRANCIJA Į 
ATVIRA KARA

Vichy, Franci ja. — Fran
cūzų valdžia kaltina Angli
ją, kad ši stengiasi iššaukt 
Vichy Franci ją į atvirą ka
rą su anglais.

Anglija atmetė Fra nei jos 
protestą, kad anglų orlai
viai bombardavo francūzų 
laivą “Rabelais” prieplauko
je Sfax, francūzų Tunisijoj. 
Tai jau trečiu kartu anglų 
orlaiviai atakavo tą francū
zų prieplauką. Paskutiniu 
atveju joj buvo ir du tušti 
pabėgę prekiniai italų lai
vai. > Francūzų valdžia tei
gia, jog pagal tarptautinius 
įstatymus jie turėjo teisę 
jieškoti prieglaudos francū
zų prieplaukoj.

Vichy Francijos valdžia 
stiprina savo kolonijų gyni
mą iš oro šiaurinėje Afriko
je.

Santikiai tarp Anglijos ir 
Francijos darosi vis labiau 
įveržti.

ANGLAI IR TOLIAU Už- 
PULDINĖSIĄ FRANCI

JOS LAIVUS
London. — Anglų valdžia 

tvrtina, kad Franci j a lei
sianti vokiečiam naudot 
prekinius francūzų laivus, 
todėl, anglai turį teisę juos 
užpuldinėti.

Vokiečiai Paėmę Ne 
laisvėn 13,000 An

glų Kretoje 
________ H-----------------------------------------------------

Naziai Pajuokia Angly Tvirti
nimą, kad Jie Išgelbėję 

15,000 Savąją
Berlin, birž. 2.—Vokie

čiai praneša:
Vokiečiai paėmė į nelais

vę daugiau kaip 13,000 an
glų ir graikų kareivių saloje 
Kretoje. Per 13 dienų kovą XYIVLUJC. J.0 U1CI1U nuVt* sjkra
dėl Kretos, vokiečiai ir ita7's 
lai, daugiausia oro bombo- ;
mis, nuskandino 11 anglų 
šarvuotlaivių, 12 naikintu
vų ir 8 mažesnius karinius 
laivus.

Vokiečiai pajuokia Angli
jos paskelbimą, būk jinai 
paspėjus iškraustyti 15,000 
savo karių iš Kretos į Egip
tą; tai tik anglų propagan
da, sako vokiečiai.

400 Prarado Gyvybę New Jersey Gaisras Pa
darė 25 Milionus Do- čiai nuleidžiami parašiutaisįvairiose Nelaimė

se per Šventes
Chicago. —• Visašališka 

Saugumo Taryba skaičiuo
ja, jog Paminėjimų (Memo
rial) Dienoje, šeštadienį ir 
sekmadienį per nelaimingus 
nuotikiūs žuvo 400 žmonių 
visose Jungtinėse Valstijo
se, o pagal radio skaitme
nis pirmadienio ryta, tai 
426.

Daugiausia gyvybių pra
rasta automobilių nelaimė
se—270; paskui seka pas
kendimai — 56. Geležinke
liuose užmušta 13. Kitos at
sitiktinos šventadienių 
tys įvyko dėl įvairių kitų 
priežasčių.

mir-

MAŽAI ANGLŲ TEPASPRU- 
KŲ E KRETOS

Berlin, birž. 2.—Tik visai 
mažam skaičiui anglų ka
rių tepavyko pasprukt iš 
salos Kretos; visus kitus vo
kiečiai paėmė nelaisvėn bei 
užmušė, kaip tvirtina vokie
čių komanda.

ARGENTINA ATMETA
ROOSEVELTO KARA

Buenos Aires, Argentina, 
birž. 2.—-Nors prez. Roose
veltas stengiasi įtraukt Ar
gentiną ir kitas Lotyniškos 
Amerikos šalis karan prieš 
Vokietiją, bet “Argentina 
tvirtai laikysis bepusišku- 
mo,” kaip pareiškė veikian
tysis Argentinoj preziden
tas Rąmon S. Castillo.

Gaisras Kanados Orlaiviu 
Fabrike

Vancouver, R. C., Canada.' 
—Apdegė dalis Boeing fab
riko, kur statoma 
Anglijai; sudegė 
planai. Nuostolių 
apie $100,000.

orlaiviai 
orlaivių 

pasidarė

ORAS. — Dalinai 
niaukę.

Jeigu anglai ir būtų iš- 
kraustę 15,000 savo kariuo
menės, tai būtu tik maža 
dalis buvusio jų skaičiaus 
Kretoje.

Anglai ten turėjo vien 
australų ir nauja-zelandie- 
čių 35,000 iki 50,000. Be to, 
su anglais išvien kariavo 
apie 60,000 graikų.

Anglai, bemėgindami iš- 
" raustyti iš Kretos, kur 

skaudžiau nukentėjo ne
gu andai; kada jie kraustėsi 
iš Dunkirko.

Užbaigę su anglais Kreto
je, vokiečiai nieko nelauk
dami kirs naujus smūgius 
Anglijai.

Anglų karo laivynas da
bar tapo nuūiuštas vokiečių 
oro bombomis į mažą tri
kampį rytinėje dalyje Vi
duržemio Jūros.

leriy Nuostolių iš orlaivių; su jais anglai 
greitai apsidirbę. Kas nuga
lėjo anglus Kretoj, tai vo
kiečių orlaiviai smigikai.

Anglų vyriausybė teigia, 
kad jų kova prieš vokiečius 
Kretoje žymiai nusilpnino 
nazių jėgas; todėl naziai ne
galėsią taip greitai daryt

t-U

Jersey City, N. J.—Gais
ras Čia padarė 25 milionus 
dolerių nuostolių, supleš
kindamas aštuonis blokus 
namų ir kitų pastatų prie
plaukos srityje. Valdžios 
agentai tyrinėjo gaisro prie- didįjį žygį‘prieš pačią Ah- 
žastį ir paskelbė, jog nie- gliją.
kas tyčia jo neužkūrė: jis Anglų komanda teigia, 
atsitiktinai įvyko, pavyzd- jog vokiečiai ties Kreta nu? 
žiui, nuo numesto cigarete skandinę tik tris Anglijos 
galiuko. į šarvuotlaivius ir keturis

Sudegė skerdyklos, did- naikintuvus.
Žiulis grūdų sandėlis; gazo
linas, guma ir kitos karinėj 
medžiagos, skiriamos Angli
jai, ir 11.

Liepsnos šoko iki 1,000 
pėdų aukštyn. 400 ugniage
sių gesino gaisrą nuo šeš
tadienio vakaro iki pirma
dienio ryto. Vien tik New 
Yorko gaisrinis laivas išpy
lė po 30 tonų vandenio kas 
minutę į pleškančius pasta
tus.

Be kitko, sudeginta 20 
stambių tavorinių valčių ir 
apdeginta Erie geležinkelio 
stotis. Nei vienas žmogus 
nežuvo, tik 50 ugniagesių 
sužeista, ir tai nepavojingai.

VOKIEČIŲ KOMUNISTAI
SMERKIA NAZIŲ ŽYGIUS

Stockholm, Švedija.—čia 
gautas Vokietijos Komunis
tų Partijos atsišaukimas pa
smerkia Hitlerio įsiveržimą 
į Jugoslaviją ir kitus Bal
kanų kraštus.

Washington. — Amerikos 
valdžia gegužės mėnesį per
davė Anglijai 50 žibalinių 
laivų, 500,000 tonų įtalpos.

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus XII savo pareiškime 
reikalavo, kad medžiaginiai j V OB i I • 1 — < 1 •

London, birž. 2.—šimtai 
Vokietijos orlaivių desėt- 

žemės turtai būtų lygiau kais tūkstančių bombų nai- 
paskirstyti tarp įvairių tau- kino anglų pramones mies
tų. '

apsi-
tą Manchesterį.

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

ANGLAI IŠKRAUSTĖ 
15,000 SAVO KA

RIU IŠ KRETOS

<•1

London. — Anglai skek 
bia:

Anglai laivais iškraustė 
15,000 savo kariuomenės iš 
graikų salos Kretos.

Anglai žiauriai nukentė
jo, bet vokiečių nuostoliai 
buvo milžiniški.

Anglų karininkai dabar 
nužiūri, kad vokiečių oriai-, 
viai atakuos Anglijos valdo
mą salą Cyprus, rytinėje 
dalyje Viduržemio Jūros, ir 
bombarduos ten sutelktą 
anglų laivyną; gal naziai 
pradės oro veiksmus ir 
prieš anglų Suezo kanalą, 
Egipte.

Vokiečiai laimėjo Kretoj 
todėl, kad jų orlaiviam iŠ 
Graikijos į Kretą buvo tik 
100 mylių, o anglų orlaiviai 
turėjo skristi iš Egipto 300’ 
mylių ir daugiau; tai buvO 
perilga kelionė, ypač grei
tiesiem, lengviesiem anglų 
kovos lėktuvam.

Anglų kariai sako, kad 
nebaisūs buvo jiems vokiev

1.1
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ROOSEVELTAS PASIRAŠO 
UŽGROBIMĄ VOKIEČIŲ • 

IR ITALŲ LAIVŲ
Washington, birž. 2. — 

Prez. Rooseveltas šiandien 
pasirašo kongreso tarimą 
užgrobt Italijos ir Vokieti
jos laivus sulaikytus Ame
rikos prieplaukose. Jis žiū
rėt, ar Vokietija ir Italija 
dėl to pradės karo veiks
mus prieš Ameriką, kaip 
kad grąsino vokiečių ir ita
lų valdininkai. Pasirašyda
mas šį tarimą, prezidentas 
darąs išbandymą jų grasini
mų, kaip rašo New York 
Times korespondentas.

ADVOKATU GILDIJA UŽ 
STREIKŲ TEISŲ

Detroit, Mich. — Ameri
kos Advokatų Gildijos su
važiavimas patvirtino kon
stitucinę darbininkų teisę 
streikuoti dėl būklės page
rinimo ir pasmerkė valdžios 
sumanymus verstinai taikyt 
darbininkus su samdytojais.

NAZIAI BAISIAI NAIKINO 
MANCHESTERĮ

i
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tuvos Nepriklausomybės Sąjunga” nie
ko nebus, t. y. šlamštai, ir tokiems or
ganizuotiems “kūnams” mes šiame kri
tiškame momente turime tik vieną iš
eitį—pasmerkti juos. Jeigu krikdemai 
ir marksistai biznio sumetimais mano 
ką atsiekti, tai klysta jie. Jų dema
gogiškas ir atskalūniškas darbas juos 
numaskavo. Neduokite jiems aukų, ne- 
remkite jų, jie kaipo išgamos, patys 
per save sunyks.

O visa nelaimė, pasirodo, yra tame, 
kad, “Amerikos Lietuvio” akimis žiūrint, 
klerikalai . (Šimulis, Prunskis ir Laučka) 
ir menševikai (Grigaitis ir Michelso- 
nas) nepakankamai žemai nusilenkė 
prieš tautos vadą Smetoną. Ir kaip ilgai 
jie špygą kišeniųje nešios prieš Smeto
ną, taip ilgai “tikrieji tėvynainiai” siųs, 
jiems prakeiksmus.

Anglijos Lordai Nori
Užpulti Sovietų Sąjungą

Nepateisinamas Maisto Kainų 
Kilimas

Iš visų šalies kampų plaukia žinios 
apie pragyvenimo pabrangimą. Daugiau
sia pakilo maisto produktų kainos. Kai 
kurie produktai pabrango nuo 25 iki 30 
nuošimčių. O buržuazija alasą kelia, kai 
darbininkai pareikalauja algų pakėlimo 
tik ant 10 nuošimčių.

Šis maisto kainų kilimas nėra pateisi
namas. Juk nieko Amerikoje dar nesto- 
kuoja—ypatingai nestokuoja maisto. Vi
sur jo pilna. Tai kam tas kainų kėlimas? 
Ogi tam, kad maisto kompanijos galėtų 
savo pelnus padidinti.

Valdžia turi sudarius komisiją kainų 
kilimo suvaldymui. Bet ką ta komisija 
veikia? Beveik nieko. Ji jau kelintu kar
tu gieda apie neleidimą kilti plieno ir 
kitokio metalo kainoms, tartum paprasti 
žmonės metalą valgo. Bet nė piršto dar 
nepajudino suvaldymui maisto kompani
jų. O tai maisto brangimas reiškia tie
sioginį apiplėšimą visos Amerikos liau
dies. Sunkiausia našta krinta ant darbo 
liaudies pečių. Skaitlingos šeimos nega
li išsiversti, skriaudžiasi ant maisto. Kū
dikiai negauna tinkamo maisto. Jų svei
kata krinka. Prasideda sp'Cjalinė deterio- 
racija.

Kaip kainų kilimas surištas su karu, 
taip kova prieš karą turėtų būti surišta 
su kova prieš kainų kilimą. Iki šiol šito
kio surišimo nesimatė.

Smetonininkai apie Savo 
Talkininkus

Negalima sakyti, kad viskas ramu kle
rikalų, smetonininkų ir menševikų bend
ram fronte. Klerikalai nepasitiki tauti
ninkais ir menševikais, ypatingai pinigų 
reikaluose. Menševikai zurza prieš Sme
tonos politinę pakaleni ją, nors su ja ben
dradarbiauja. O kai kurie smetonininkai 
atvirai prakeikia klerikalus ir menševi
kus, kaipo pikčiausius išgamas.

Tokius komplimentus klerikalų ir men
ševikų adresu dažnai siunčia smetoni
ninkai iš “Amerikos Lietuvio”, štai kaip 
jie garbavojami geg. 31 laidoje:

Tiek to, tas jau praėjo; bet po to 
nuvažiavimo Washingtonan, atsirado 
“Lietuvai Gelbėti Taryba”, ir ji mirė 
saulės nemačius. Mat nežiūrint to, kad 
buvo bandoma įtikinti visuomenę, kad 
ji remtų tą “Lietuvai Gelbėti Tarybą”, 
bet pinigų ji negavo, visuomenė neau
kavo.

Tada buvo daromi skymai, tveriami 
fondai, bet pinigų kaip nėr taip nėr. 
Ant galo atsirado su labai ilgu vardu 
kūnas, būtent “Demokratijos ir Lietu
vos Nepriklausomybės Sąjunga,” vietoj 
fondų. Šita pūslė kaip kam galėjo at
rodyti, kad tai labai sveikas dalykas, 
bet tikrenybėj, tai socialistų skymas, 
gau£i sau grašių. Lietuva jiems tiek 
rupi, kiek gegutei po Šv. Jono kukuoti.

Iš šitų visų blizgučių pasirodė biau- 
rus skymas, būtent, kad “Naujienų” 
redaktorius p. Grigaitis, “Draugo” re
daktorius Leonardas Šimutis ir antras 
“Draugo” redaktorius kun. J. Pruns- 
kis ir p. Varkala, buvo jau nukiutinę 
pas lenkus konferuoti. Iš karto socia
listų vadas, Grigaitis užsigynė, bet vė
liau jis buvo sugautas bemeluojąs, nes 
lenkų spauda tą paskelbė. Ar tai šitaip 
musų vadinami politikai Lietuvos rei
kalais rūpinamasi?!

Išvada gali būt Tik viena, kad iš tų 
vaisių, kuriuos jau davė “Lietuvai Gel
bėti Taryba” ir “Demokratijos ir Lie

Sugrįžo ne su Geru
Labai skubiai prezidentas Rooseveltas 

parsišaukė Amerikos ambasadorių Ang
lijai poną Winant. Jis turi išduoti ra
portą iš karo eigos. O ta karo eiga neina 
taip, kaip Anglijai reikia. Tad, galima 
spėti, Winanto raportas prisidės prie pa
greitinimo oficialaus Amerikos įtrauki
mo į karą.

1917 metais Londone Amerikos atsto
vu buvo ponas Page. Po karo buvo pa
skelbti dokumentai, kurie įrodė, kad tas 
Page ragino ir reikalavo, kad preziden
tas Wilsonas paskelbtų karą Vokietijai. 
Nes, girdi, jeigu Amerika neis karan An
gliją gelbėti, tai Anglijai ir jos talkinin
kams sukištos Amerikos paskolos pražus, 
biznis visur nukentės ir Amerikos kapi
talistų pelnai sumažės. Tai vardan tų 
paskolų ir pelnų Wilsonas įtraukė Ameri
ką karan.

Mums atrodo, kad labai panaši misija 
bus ir pono Winanto atlikta. Jo skubus 
sugrįžimas su raportu nežada gero šios 
šalies žmonėms. Budėkime!

A r Franci ja Kariaus?
Vokietijos ir Francijos fašistinių val

džių sutartis artimam bendradarbiavi
mui ir nuolatos augantis tarpe Francijos 
ir Anglijos priešingumas gali privesti 
prie to, kad Francija pradėjusi karą iš
vien su Anglija prieš Vokietiją, gali jį 
baigti bloke su Vokietija prieš Angliją.

Anglija bombarduoja Francijos kolo
nijas. Tas dar daugiau blogina jų san
tykius. Francija turi milžiniškas kolo
nijas Afrikoje, kurios užima 4,272,685 
ketv. mylias ir turi 42,000,000 gyventojų.

Vokietijos ir Italijos imperialistams 
labai svarbu gauti tas Francijos koloni
jas savo pusėn, kad Afrikoj ir Artimuo
se Rytuose sumušus Angliją. Francijos 
karo jėgos ten ir Syrijoj yra stiprios. 
Prie to, Francija dar turi stiprų karo 
laivyną, kuris susideda iš: 1 ar 2 šar
vuočių, 1 orlaivių vežiko, 14 kruizerių, 
56 naikintojų, 60 submarinų ir apie 100 
kitų pagelbinių karo laivų.

Taigi, nepaisant Anglijos pastangų su
naikinti Francijos laivyną Orane, kad jis 
netektų Vokietijai, nepaisant, kad Angli
ja užgrobė apie kelis desėtkus Francijos 
mažesnių- karo laivų, visvien Francijos 
laivynas yra dar stiprus sūbmarinų, 
kruizerių ir naikintojų srityj, kuris būtų 
pavojingas Anglijai, jeigu jis susijungtų 
su Vokietijos ir Italijos laivynais.

LaGuardia “Užimtas Kitais 
Darbais”

New Yorko miesto majoras LaGuardia 
neturi laiko rūpintis miesto reikalais. 
Pereitą žiemą per kelias savaites gulė
jo pajuodęs, purvinas sniegas, užteršęs 
miestą, platino ligas, o majoras “taupė 
pinigus” ir rūpinosi Kanados apgynimu.

Dabar prezidentas Rooseveltas suor- 
ganizavb naują departmentą “CIVILIAN 
DEFENSE,” kurio priešakyj padėjo La- 
Guardią. LaGuardia tuojau davė pareiški
mą, kad jis sieks “paakstinti žmonių ūpą,” 
įvesti griežtumą transporte ir naudos visą 
eilę kitų priemonių. Aišku, kad LaGuar
dia dar mažiau rūpinsis tokiais dalykais, 
kaip New Yorko .miesto švara, kaip -iš- 
griovimas netikusių gyvenimui namų, 
kaip kiti liaudžiai naudingi reikalai. Jis 
virto, kaip kokis “generolas,” jis visą sa
vo laiką atiduoda apsiginklavimo, karo 
ir Kanados apgynimo reikalams. Jau tas 
vienas parodo, kad jis neturėtų būti ren
kamas vėl į majorą.

Galingi britai toriai, dide
li lordai, nori taikytis su Vo
kietija ir kartu užpulti so- 
cialistiškąją šalį — Sovietų 
Sąjungą.

Visi kapitalistai - aristo
kratai to nori.

Tą žino, be abejo, kiekvie
nas daug ar mažai apsišvie
tęs žmogus. Bet per pasta
ruosius metus-dvejus Ame
rikos ir Anglijos spauda tos 
“idėjos” beveik visai nemi
nėjo. Tą idėją, rodos, slepia 
nuo paprastų žmonių, nuo 
liaudies. Ją, tą idėją, galima 
rasti retkarčiais tokioje 
spaudoje, kuri skiriam inte
ligentijai, arba vidurinei ir 
aukštajai klasei. Iš tokios 
spaudos čia ir paduosiu ži
nią. ;

Draugija “Foreign Policy 
Association,” kurios centras 
yra New Yorke ir turi sky
rius kiekviename didmies
tyje, leidžia Buletenus apie 
politiką. Gegužės 23 d. Bu- 
letene rašo apie “Hess’o tai
kos misiją.” Ištrauka:

“Rodos, galima tikėti, 
kad Hess’as tikėjosi gauti 
pritarimą tarpe tų britų to
rių elementų, kurie kitąsyk 
gėrėjosi ‘apraminimo’ (‘ap
peasement’) politika, ir ku
rie dar tebetiki, jeigu na-< 
cizmas sugrius, taika bus 
galima padaryti ar tai su 
Vokietijos armija, ar su Vo
kietijos pramonininkais — 
gal būt su žvilgsniu į galuti
nai bendrą užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos.”

Taip rašo Vera Micheles 
Dean. Ji kitus klausimus 
apie priežastį Hess’o atlėki- 
mo iš Vokietijos į Angliją 
vadina antraeiliais klausi
mais. Buvo laikraščiuose ra
šinėjama, kad jis atlėkė čia, 
bijodamas Vokietijos vals- nesako, kad reikia, susitais- 
tybės (Reich) žuvimo, arba 
norėdamas pašalinti gre
siantį “artimesnį Sovietijos 
- Vokietijos bendradarbia
vimą”; kad jo misija buvus 
Hitlerio užduota jam, ir dėl 
to jį’galima vadinti “penk- 
takolonistu” No. 1, arba 
kad jis priklauso prie nacių 
grupės, priešingos tolesniam 
kariavimui. Tas viskas esą 
antros eilės klausimai. “Jei-

gu net būt galima įrodyti, 
jog Hess pertraukė ryšius 
su Hitleriu, būtų sunku pa
tikrinti, kad jo idėjos apie 
Europos ir pasaulio ateitį 
yra pamatiniai skirtingos 
nuo fuererio idėjų.”

Po šių žodžių ponia Dean 
rašo tą, ką aukščiau pacita
vau — apie idėją bendro 
užpuolimo Sovietų Sąjun
gos. Toliau prideda, kad 
Anglijoj yra maža grupė 
“kraštutinių kairiųjų,” ku
ri taip pat nori taikos su 
Vokietija. Tokį jų elgesį pa- 
vandina “p a r a d o ksiniu” 
(nenuosekliu, sau priešta
raujančiu).

Kas tie “kraštutiniai kai
rieji”? Tai, matomai, visoki 
socialistai, demokratai, ra
dikalai, anarchistai. Jie apie 
socializmą kalbėdavo, bet 
nieko nedarė, kad ta idėja 
įvyktų. Jie manė, kad ji ne
gali įvykti. Jie savo sielos 
gilumoj turėjo privatinės 
nuosavybės meilę, žmonių 
išnaudojimo tikslą! Jie nėra 
dideli turčiai. Dėl to politi
koje yra “kairiais.” Jie tiki, 
kad tuomi patiks darbinin
kų minioms; jos išrinks juos 
į valdžios vietas, o tada jie 
tai ir lobs, ir pralobs! ■

Panašių ponelių ir mes 
turime. Jie nėra turčiai. Bet 
jaučiasi esą turtingi. Jie ka
pitalistų idėjai “pasišventę” 
(nors da ir vadinasi socia
listais). Jie labai ir labai no
ri išnaikinti Sovietų Sąjun
gą, t.y. socializmą, kuris te
nai įvyko ir ramiai, taikiai 
ir tiksliai plėtojasi. >

Bet nereikia manyti, jog 
to' pat išnaikinimo atsiža- 
dėjo Amerikos bilionieriai, 
tikrieji valdovai. Nors jie

nesumuš vienos socialistinės į 
šalies; jie tiki, kad reikia 
visos šalys sutraukti į vie
ną didžiulę kovą. Jie tiki ir 
žino, kad neišnaikins tary
bų valdžios, jeigu eis ir vi
sos šalys prieš ją, bet eis 
“liuosu noru,” po savomis 
vadovybėmis, o ne po viena 
vadovybe, viena diktatūra, 
kuri galėtų priversti visas 
kitas šalis eiti į tą galutiną 
pasaulio kapitalizmo gelbė
jimo karą.

Skirtumas tarp skelbėjų 
taikos derybų su Hitleriu ir 
šalininkų sumušimo Hitle
rio ir nacizmo yra tik tame 
klausime: kas v i ešpataus 
kaipo vienas diktatorius— 
vadas visam pasaulyj?

Taikos šalininkai mato, 
kad Hitleris jau gana pasi
žymėjęs kaipo tinkamas bū
ti visapasauliniu vadu; tik 
reikia su juo susitarti, vi
soms kitoms šalims jo klau
syti ir bus “šventas” darbas, 
greičiau atliktas. Hitlerio Į 
sumušimo šalininkai nori 
patys pasaulį valdyt; jie jau 
nuo seniai pusėtinai gerai 
pasaulyj įsiviešpatavę ir ti
ki, kad tas “šventas” darbas 
jiems priklauso, jie vadais 
turi būt. Trumpai sakant,

' iapitalistĮnis . k J ausi mas 
toks: Ar pasaulį ves Vokie
tija su Italija, .ar Ąnglija 
su’ Amerika? Vieni ir kiti 
dar nėra tiek galingi, kad 
jau atvirai oficialiai imtų 
skelbti savo tikrą pasaulinio 
karo tikslą — socializmo ir 
k o m u n i zmo išnaikinimo 
tikslą. Bet jie jau bent tiek 
galingi, kad drįsta atvirai 
šitą savo karą vadinti “re
voliucija.” Tas tai ir pasako 
mums visą tiesą, parodo jų 
programą. K a p i talistiška 
“revoliucija” prieš socialis- 
tišką-komunistišką revoliu
ciją. Bet kad ta kapitalistų 
pasaulinė revoliucija pavyk
tų, tai pirma turi perlieps- 
noti revoliucija prieš seną
ją, iki šiol buvusią kapitalis
tų šalių santvarką. Turi vi
sur įvykti tokia ar panaši 
santvarka, kurią dabar va
diname fašizmu. Kapitalis
tų valdžia bus visos jų kla
sės vienytoja — bus tikru, 
realiu tos klasės komitetu. 
O liaudis, darbininkija bus 
pavergta. “Demokratijos” 
neliks prasmės, o gal nė 
vardo. Mažųjų šalių nepri
klausomybė liks tiktai bejė
gis žodis. Jos visos turės 
priklausyt ar tai “ašiai,” ar 
britų-jankių konsolidacijai, 
— žiūrint į tai, kuri pusė 
išlaimės dabartinę “revoliu
cijos” dalį, kurią meę vadi
name imperialistų karu.

Prieš Hitlerį, Mussolinį ir 
Visus Karo Kurstytojus

kius su Hitleriu, bendrai vi
soms šalims užpult ir su
mušti Sovietų Sąjungą, bet 
jų toks tikras noras. Toks 
noras yra tų, kurie nori 
greit padaryt taiką su Hit
leriu; toks noras yra ir tų, 
kurie nori kartu su Anglija 
sumušti Hitlerį.

Ir tie ir, kiti tiki (ir dali
nai jau žino), kad pusė ka- stambiuosius 
pitalistinių pasaulio š a lių stambiuosius fabrikantus ir

(Pabaiga)
Tai kaip tik šitokius re

zultatus davė itališko fašiz
mo beprotiška, kriminališka 
politika. Fašizmas meluoja, 
kuomet jis savo troškime 
paslėpti savo atsakomy
bę ir savo visos politikos 
bankrūtą, teigia, jog Itali
ja turėjus per dvidešimts 
metų vesti kovą už savo 
teisę gyventi. Iš tiesų gi Ita
lijos fašizmas per paskuti
nius dvidešimt metų vedė 
kovą prieš Italijos liaudį, 
prieš darbininkus ir valstie
čius, kuriems išplėšė laisvę 
ir kurių porcijas kasmet 
mažino, idant pralobinti 

žemvaldžius,
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Banguojančios upės neužtvenksit!

aristokratus ir visus tuos, 
kurie lobsta žmonių vargu.
Fašizmo Prižadai ir Darbai

Fašizmas žadėjo kraštą 
apvalyti rluo buvusio režimo 
korupcijos. Betgi fašisti
niai vadai yra didžiausia 
korupcijos suėstų gaivalų 
klika, kokius tik kada Itali- 
lija yra mačiusi. Vardan 
krašto apgynimo jie išlupo 
iš žmonių 170,000,000,000 li
rų, kurių didelė dalis tikro
vėje pateko į amunicijos sa
vininkų, avantiūristų ir fa
šistinių lyderių kišenius. Fa
šizmas žadėjo išlaisvinti 
žmones iš kapitalistinės ver
gijos, betgi šiandien visas 
šios šalies turtas yra stam
biųjų kapitalistų rankose, 
monopolizuotas per trustus 
ir arteles. Tik keli šimtai 
gudrių apgavikų ir speku
liantų naudoja šituos tur
tus išimtinai savo naudai, 
tuo tarpu smaugdami smul
kius ir vidutinius gaminto
jus.

Fašizmas prižadėjo vals
tiečiams žemę, namus ir 
gerbūvį. Betgi valstiečiai 
yra atiduoti malonėn stam
biųjų žemvaldžių, bankų ir 
trustų, ir yra prislėgti naš
tos skolų ir taksų. Jie ne
begali laisvai parduoti savo 
produktus, nes juos atima 
iš jų “šauliai” (carabinieri) 
atidavimui Vokietijai.

Fašizmas prižadėjo jauni
mui vietą saulėje ir paverti
mą Italijos į galingą ir ger
biamą kraštą. Bet Italijos 
jaunimo garbingiausi senti
mentai, jų meilė savo gimti
niam kraštui, panaudota pri
spaudimui kitų žmonių ir 
išplėšimui iš jų laisves, 
idant Italijos kapitalistams 
padidinus turtus. Fašizmas 
Italijos jaunimą grūdo į 
skerdynę ir išeikvojo desėt
kus bilijonų pinigų vedimui 
karo prieš beginklius Ethio- 
pijos žmones, pagelbėjimui 
reakcinei klikai Ispanijoj 
užgniaužti Ispanijos liau- 
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Another Look at 
Fine Arts League

By the Young Oak
(conclusion)

IN A NUMBER OF articles a few 
weeks ago on the L.M.S. (Lith

uanian Fine Arts League) we end
eavored to show some of its faults 
and to point out a few possible pro
jects that might be undertaken. In 
writing this — the last article — 
I feel more than ever before, that 
many of the criticisms in the pre
ceding articles were just and are 
being proved so every day in the 
year.

The other day a friend approach
ed me and said, "Why do you bo
ther to write, criticizing the group 
which runs the LMS?”

Naturally I wanted to know why 
I shouldn’t bother, and the friend 
came forth with a torrent of 
words. Some of it went like this:

"flow can you teach or persuade 
a group composed of egoistical, 
stubborn or plain stupid people? If 
you did present something worthy, 
they woulcį not care to accept it 
because it’s not their own idea. 
Some conceited people belong only 
because they think it’s the proper 
thing to do.”

My friend said much more — and 
while I differed with many of the 
strongly worded points, I had to 
admit that he was plowing in the 
right direction. It’s sometimes true 
that a person crams into a position 
which he uses to his own advan
tages and whims. However, I believe 
the real culprit is the pseudo-intel
lectual who works on the pass-the- 
buck theory of letting the other 
fellow do the hard work.

WE, THE OFF SPRING of Lit
huanian born parents, have a 
sacred duty which we must attend 

to. We may even have laughed at 
some of our parents’ customs and 
ways and at their seemingly crude 
attempts with cultural acitivity.

But have we analyzed the en
deavors of our elders and their 
preparation for such labors?

Our fathers came from a Czar- 
ridden Lithuania where cultural ac
tivity brought persecution and illi
teracy ran rampant. They came ill- 
equipped to step into a fast mov
ing life. Most often their only asset 
was a strong back and. a will to 
work. Yet these people, despite the 
difficulties that all immigrants en
countered in America, had a thirst 
for cultural movements. In their 
spare time they founded choruses, 
dramatic groups, newspapers and 
cultural units of all sorts.

All these groups, from the lop 
to the bottom, were founded by Lit
huanian immigrants. Has the LMS 
grown stale since it does not, with 
its lofty position, form new groupš* 
and activities which lost Lithua
nians in. a strange land did? The 
LMS has never really tapped the 
fields of the dance, of painting, of 
sculpture, of protography. In addi
tion, it fears to experiment with 
various themes and methods which 
are proven staple by American 
technicians and artists.

What the LMS needs now are 
red-blooded, strong-willed leaders, 
who like the founding immigrants of 
yesteryear, will move onward to 
preserve what we have and bridge 
the streams which lie ahead.

The last statement might sound 
like an FDR line, but how other
wise can one word a sentence op
posed to haphazarded efforts and 
pseudo-intellectualism ?

TODAY, YOUTH FORM the ma
jority in our cultural units. 

They are the torchbearers on the 
roads built by our fathers and they 
are the builders of the future. Yet, 
this same youth cannot function 
when it is improperly trained, half
heartedly lead and oftentimes, 
through error, prevented from as
suming that which is justly due 
them.

At the same time we find many 
Lithuanians who are much better 
equipped than their parents ever 
were, who have gained this equip
ment largely through the sincere 
sacrifice of their parents, and yet 
who refuse to participate in Lithua
nian cultural activities. Methinks 
that we have to convince these 
ladies and gentlemen of the folly of 
their ways.

It is true that we have many 
good theoreticians, tacticians and 
leaders. But we also need capable 
leaders who can put ideas into ac
tion, and action into our ideas.

A few nigpts ago in reviewing 
some of the past issues of the Lais
ve Youth Section that I have saved 
for the past few years, I came ac
ross a wisely worded article by 
Miss Marion Grozan. I’ve never met 
the young lady but in reading her 
article I note that she understands 
the basic fundamentals of our cul
tural group troubles. Not only that, 
but she also presents a likely and 
well planned cure. People of this 
type are thę ones who can help 
the LMS and I believe that there 
exist a score or so other well-versed 
intellectually minded youth.

tf

IN ITS DECLINE, and, with its 
death rattle, our economy of ca

pitalism is constantly undermining 
democratic culture and it fosters 
only that from which it way profit.

Recently the New York Chamber 
of Commerce declared that there 
are too many schools in America. 
It is plain that our rulers fear the 
development of the intellectual 
powers of man and the Onriched 
personality which is a product of 
education.

It becomes obvious, and impera-
five that we, the Lithuanian youth 
of America, must prepare not only 
to build our cultural organizations, 
but also to defend them.

The finest bulwark, the best bat
tle-unit, is a fine and strongly knit 
cultural unit, and that should be 
our goal.

WHEELING IN TOWARD a 
close, I just can’t help but 

remind the able critics that should 
this article appear to be sheer com
plaining, with no remedies offered, 
please read a few of the preceding 
articles in past issues.

A digest of some reforms and pro
jects advocated in these and other 
articles will reveal that they favor:

1. — An LMS convention every 
year.

2. —A convention to be held inde
pendent and apart from other 
groups.

3. —A popular democratic method 
of electing the executive officers of 
the LMS.

4. —Reorganization of departments 
with addition of new departments 
and specialists heading each.

5. —Departments in LMS embrac
ing individual artists, photography, 
dramatics, paintings and sculpture.

6. —A joint Lithuanian, Latvian 
and Estonian Symphony orchestra.

7. —Production of some operettas 
in English.

8. —Production of English one-act 
plays with Lithuanian ones on the 
same program.

9. —A rotating system wherein 
neighboring choral groups can visit 
each other with their programs.

10. —Adoption of best American 
and foreign methods and modes in 
all branches of our art.

11. —LMS sponsored exhibitions in 
painting, sculpture, photography, 
dramatics and dance.

12. —A genuine Literatūra ir Me
nas section in Laisve with empha
sis placed on American-Lithuanian 
activities.

IN CLOSING, I might add that 
Lithuanian youngsters who can’t 

find an outlet for their talents 
among their Lithuanian cultural 
units, will naturally turn to Ame
rican peoples’ movements. There
fore, it is improper to condemn any 
American born Lithuanians with the 
"ištautėję” label.

And, as a direct close, I add that 
since I am not a "big shot” ac
cording to standards set up in the 
respJective craniums of LMS dignita
ries, it is easy to ignore any sug
gestions I make. Anyhow, I feel that 
figuratively I’ve got a mass off my 
chest.

Thanking both editors and read
ers, I write: FINIS.

“I hear we’re out to make the world safe for democracy again.”

Labor Takes Lead in the 
Anti-War Battle Here

NMU Nixes 
ShipTransfers
....NEW YORK. — Pointing out that 
the British have 8,000,000 tons of 
shipping engaged in non-defense tra- 
fic, the National Maritime Union 
asked the United States Maritime 
Commission not to transfer any 
more American ships to Great Bri
tain.

The request was made in a let
ter sent to Admiral Emory S. Land, 
Commission chairman, and signed 
by five NMU National Officers: 
Ferdinand C. Smith, secretary; M. 
Hedley Stone, Treasurer; and Fre
derick F. Myers, Howard McKen
zie and Jack Lawrenson, National 
Organizers. Joseph Curran, NMU 
President, is on the West Coast,

The Union points out that British 
ships are among those carrying sup
plies from South America and the 
East Indies Io Spain, where they 
are re-shipped to Germany and Ita- 
y.

“British exports of oil from the 
East Indies to Japan have quadrup
led since the war began,” the letter 
states.

“If the British want additional 
ships for war .trade, let them take 
a few hundred ships from non-war 
traffic. If we have any ships to 
spare (and the Maritime Commision 
has told Congress we haven’t) let’s 
put them into the non-defense rou
tes now occupied by British ships.

"We are opposed to further trans
fer of America vellesls to Great Bri
tain or to any other foreign country 
until such time as our own depleted 
merchant marine is built up to the 
standard outlined in the Merchant 
Marine Act of 1936.”

Detroit Special

OVER THE WAVES...

A permanent Greater New York 
Labor Committee Against War was 
created and set into motion by re
presentatives of more than fifty 
New York unions, meeting under 
the auspices of the National Labor 
Committee Against War last Mon
day night.

The National Labor Committee 
is affiliated^ with the American 
Peace Mobilization.

Delegates from both A. F. of L. 
and CIO unions participated in the 
conference which was a follow-up 
of the American People’s Meeting,

Springsong for Metropolis
Drums beating, shod in moccasins, 
The city rises sodden, beautiful 
With April spring-rites primitive 
Amidst the sprawling jungle-twisted streets; 
The steel sequoias are encoiffed in clouds 
Pastelled with lilac hues,
And dusk and dawn are fed more delicate 
With colors than their own ...
Swell now the chanting,
Hark to the voices
Rise from the caverns and the canyons up;
Up from the pavements,
Up from the subways,
Up from the shops and up from the salons,
Up from the plants and up from the factories, 
Rise from the suites and the offices up;
Up from the brothels,
Up from the taverns, 
Up from the churches, 
Up from the hospitals, 
Up from the tenements and skyflung penthouses, 
Rise from the crest of the planet’s highest edifice 
Up!
Louder -than taxis,
Louder than subways,
Louder than traffic jams along the highways,
Louder than coast-guns,
Louder than bombers,
Louder than earthquakes or strident five-alarmcrs, 
Louder than the cries of the sardined masses, 
Louder than the demagogues and patriotic classes, 
Up!

The dark moon wanes,
The dark moon wanes,
Winter has fallen and the trees are awakening;
The dark moon wanes, ,
The dark moon wanes,
Life is for sunlight and springrain pattering,
Life is for those who spend their time living it, 
The dark moon manes, 
The dark moon wanes.

City of darkness,
City of sunshine,
City of color and prison grey, •
We who are chanting,
We who are crying,
We who are marching and we who are dying,
We shall inherit you
Out of the darkness we shall deliver you, 
Out of the winter we shall awaken you, 
Cleanse you and comfort you,
Glorify and color you,
We shall rediscover you, /’ 
Build you anew...
Lulled with saxophones and promises
The city sleeps
while the full moon
Awaits with poker face 
Its hour of awakening.

—Robert W. Lowndes.

Wedding bells will ring for HUGH 
JAMES, announcer on Lowell Tho
mas’ news-casts, and pretty Clemen
tine Torrell, popular young NBC 
actress, on June 3. Studio acquain- 
tancec of the pair will act as brides
maids and ushers. Their romance 
began over a year when HUGH, 
just transfer from Washington, was 
assigned to the announcing chore 
on a program featuring the bride- 
to-be... DIANA COURTNEY, whose 
songs are featured on the NBC- 
Blue Network’s “Fantasy in Melo
dy” series, was seated in one of the 
NBC foyers the other day, waiting 
for rehearsal. Suddenly a studio 
door swung open, a woman emerged 
and asked agitatedly, "Are you an 
actress?” DIANA said no but ad
mitted to reading lines occasionally.
A few minutes later she was on the 
air reading a commercial. The other 
girl hadn’t shown up... EZRA 
STONE, star of NBC’s "Aldrich Fa
mily,” is sporting a self-designed 
script - rack at his rehearsals and 
broadcasts that does all but read 
his lines. It has special shelves to 
hold pen and pencil and an indica-
tor to mark his place... RUDY VA
LLEE is causing some confusion at 
NBC’s Hollywood studios with sec
retary named GINNY SIMMS, no 
relation to the KYSER songstress... 
MEREDITH WILLSON maestro of 
NBČ’s Coffee Time stanza, has 
been engaged to write the music 
for the screen version of "Little Fox
es” which will feature BETTY 
GRABBLE, WILLSON’s new job in 
the musical scoring of the “Great 
Dictator” had more than a little to 
do with his selection...

Playgoers may recognize young 
DICK VAN PATEN, who will play

“Jimmy Dugan’ when “Reg’ular Fel- 
lars” replaces JACK BENNY for 
the Summer, as the youngster in 
“On Borrowed Time” and the ‘Ame
rican Way”... BOB BURNS, just 
an interested spectator at the Lock
heed Aircraft Factory in California 
recently, was called to say a few 
words to the employees. BOB’s 
voice didn’t carry very far so he 
addressed them at the Hollywood 
Bowl (seating capacity 24,000) last 
Sunday.

FIRST LOVE
Roy Shield, NBC Central Division 

music director, couldn’t bear to 
trade in his old car on the new 
one. Instead, he shipped it to his 
Oregon ranch, where he’ll use it on 
fishing trips.

—
Donald Dickson Just Buys and 

Buys and Buys
HOLLYWOOD. — Donald Dick-* 

son will look around aarefully 
before he offers to buy ice cream 
for anyone at NBC’s Hollywood Ra
dio City again.

While Dickson was cooling his
heels in an NBC office, the famous 
G—H—r (adv.) man hove into sight.

“Ice cream for the crowd,” the 
NBC Red Network baritone said, 
expansively, indicating two people 
who were busy at their desks.

Dickson didn’t know that a door 
behind him opened into another 
office where there was a roomful
of NBC stenographers and he didn’t 
know that they could hear his voice.

They did. They poured through 
the door. Instead of three sales, the 
ice cream vendor passed out 18 or
ders, and Dickson dug deep in his 
pocket to make good.

held in New York last month.
The Conference set up its new 

Executive Committee and elected 
its officials as the first step in its 
drive to mobilize the New Ydrk 
labor movement to take the lead 
in the struggle against involvement 
in the war.

Albert Stonkus, of Local 475, Uni
ted Electrical, Radio and Machine 
Workers, was unanimously "elected 
chairman of the new committee. C. 
H. Van Tyne, trade union direcor 
of the New York Peace Mobilization, 
was unanimously elected secretary.

A highlight of the Conference was 
the establishment of a provisional 
Food Workers Peace Committee, 
which was organized during the 
meeting by delegates from the cu
linary trades.

The '-Conference delegates heard 
Frederick N. (Blackie) Myers of 
the National Maritime Union tell 
them that the "time for telegrams 
has passed. The time for agitation 
has: passed. Now is the time to get 
out on the sidewalk, out on the 
Perpetual Peace Vigil, and show 
the war-makers that we know what 
the score is!”

Other speakers included Charles 
Collins, of the Hotel & Club, Local 
6; Ann^ Berenholz of the Joint Co
uncil of the United Office and 
Professional Workers; Alex Crosby, 
editor of Federated Press and Van 
Tyne. Chairman of the Conference 
was Joseph Dermody, Secretary of 
District 4 of the UERMWA.

Hearty applause greeted the an
nouncement by Daniel Allen, of the 
State, County and Municipal Wor
kers, that the N. Y. State Industrial 
Union Council would send a delega
tion to Washington to protest the 
war drive.

•Among the resolutions passed at 
the meeting were the following: 
Against “any kind of naval opera
tions to involve the U. S. in the 
War”; for the defense of the Tran
sport Workers Union, now under at
tack by Mayor LaGuardia; against 
the Vinsbn Bill; for no discrimina
tion in defense industry, or in the 
army and navy.

Other resolutions were passed in
forming the President that “Sidney 
Hillman is in no way representa
tive of labor”; against the proposed 
new tax plan; for 100% taxation 
of all war profits; for the support 
of the Perpetual Peace Vigil, by 
sending huge delegations to the ca
pital on. Memorial Day.

Additional decisions condemned 
the deportation proceedings of Ha
rry Bridges; against the alien-hunt; 
and for a city - wide mass meeting 
of labor and its friends to “mobilize 
effectively the overwhelming and 
growing sentiment against war.”

The Almanac Singers presented 
a sample of an anti-war revue which 
was designed for production in 
union halls.

The first officer called a deckhand 
to him and said: “Go below and 
break up that poker game.”

The sailor was away for the bet
ter part of An hour. When he re
turned the officer barked: ‘Did you 
break up that game?”

“Yes, sir,” said the sailor.
“What in thunder took you so 

long?” demanded the officer.
‘‘Well, sir,” the sailor replied, “I 

had only a quarter to start with.”

The last rehearsal of the Aido 
Chorus till next fall was a huge 
success. Our last appearance of the 
season at Falcon Hall was excel
lently performed. Everybody was 
attentive and gave forth all that 
was to be given. I imagine that any
one standing outside would wonder 
Why the walls would bulge at va
rious intervels. Everybody liked us 
and we enjoyed every bit of the 
rest of the program.

Our big picnic of June 8th is only 
one week away. It’s going to be at 
Beechnut Grove and will commence 
at 12 noon. Eat, drink and be mer
ry to the swellogant swing music 
of the 11 piece Bucanneers orches
tra.

The headline personal news 
brings Ed Drutches the incorrigable 
bachelor in with a delightful case of 
marriage. It seems a little tyke of 
a nurse (Sophie, native of Grand 
Rapids) from Ypsilanti bewitched 
the poor fellow and now they’re 
plodding the thorny path together. 
Congrats, kids.

—KID KONG.

“No Convoy” 
Activity 
Increasing

Councils of the American Peace 
Mobilization are busy in every 
state of the Union, and their activit
ies sum up to “No Convoys!” re
ports coming into the National Of
fice indicate, according to APM of
ficials here.

Cleveland's APM Council, always 
active, undertook last Saturday to 
picket the Plain Dealer, local paper 
well-known for its warmongering. 
Marchers carried , slogans against 
convoys and against an AEF, and 
arounsel much favoragle comment 
from passersby, APM leaders re
port.

At the May 25th meeting of the 
Fisher Body Local of the United 
Automobile Workers, the Perpetu
al Peace Vigil in front of the White 
Hause was endorsed. Joe Chaka 
was sent to Washington as the Lo
cal’s representative on the line.

■ San Francisco writes asking that 
new Volunteer cards be rushed to 
the West Coasts. S. F. leaders in 
their letter comment on the “good 
press” which local newspapers have 
been giving to the Vigil. They add 
that many local union officials en
dorse the Vigil unanimously.

From the New York Peace Coun
cil, there is a report about one Vo
lunteer who succeeded in signing up 
as APM members the occupants of 
two three-family houses in the Ita
lian district near Coney Island.

“And they’re all members of one 
family,” the Volunteer proudly com
ments.

Washington APM leaders write 
that they have just received word 
of the departure from Cambridge, 
Massachusetts of two Harvard men, 
who’ll march on the line in front 
of the White House carrying ban
ners and dressed in ‘John Harvard’ 
costumes.

The two Harvard men are bring
ing with them 1,500 signatures from 
the Pniversity — every single one

Elect Your Delegates to 
The Amer. Youth Congress 
All youth and youth-serving organizations, youth councils 

and assemblies and organizations desiring to promote the 
welfare of youth are urged to send Delegates to the 7th 
American Youth Congress.

Each national organization shall be entitled to 7 Delegates.
Each regional, state-wide or city-wide council or federation 

of youth organizations shall be entitled to 3
Each local organization shall be entitled to 

membership up to 50; 1 Delegate for every 
members, up to 500; 1 Delegate for every 
members.

delegates.
1 Delegate 
additional 
additional

fer
100
500

3.00

2.00
5.00
Phila-

Registration
Fees for Delegates from national organizations . . . .$5.00
Delegates from other organizations situated

within 200 miles of Philadelphia ......................
Delegates from organizations 200 or more miles 

from Philadelphia .............................................
Visitors ......................................................... ................
Delegates will register at the Hotel Stephen Girard,

dephia, beginning at 10 a.m., Thursday, July 3. It is not neces
sary to register in advance but in order to facilitate arrange
ments, each organization is requested to write the American 
Youth Congress, 230 Fifth Avenue, N. Y. C. before June 25th 
and just as soon as the decision to send delegates has been 
made.

Each delegate must present the fee and a credential (a 
letter signed by an officer of the organization he represents) 
when he registers.

Registration continuous from 10 a.m., July 3 until 12 noon, 
July 4.

Housing Information
The following rates are available at the convention head

quarters — Stephen Girard Hotel, Chestnut Street West of 
20th: Double room — $2.00 per person per day; Dormitory 
style — $1.25-1.50 per person per day. Additional accom
modations available at nearby hotels 
same rates.

Do not send in money or requests 
hotels.

For further information: American
Fifth Avenue, N. Y. C.

at approximately the

for reservations at

Youth Congress, 230

opposed to convoys and to an AEF, 
the report adds.

Twenty thousand signatures 
against war and against convoys 
were brought to the nation’s vapital 
by Claire Neikind and Gloria Agrin, 
leaders of the American Student 
Union in New York. They had plan
ned to present them to President 
Roosevelt, but he sent word through 
his secretary that he was too busy 
to see them.

A delegation from Spanish Har
lem, led by Fausta Mercada, and 
consisting entirely of members of 
the United Mothers for Aid to Spa
nish Republican Children, took over 
the Washington picket line for two 
hours Monday.

In Tacoma, Washington, the APM 
organized a mass meeting for Hugh 
De Lacy, president of the Wash
ington 
Funds 
lected.

The
Council early this month reiterated 
its stand against convoys and an 
AEF, asserting that “use of con
voys would immediately plunge this 
country into war,” Houston APM 
leaders report. 250 Texas crowded 
the NMU hall in Houston to hear 
James Merrell, port agent, describe 
the current uses of the merchant 
marine in shipping supplies 
pan and other belligerents.

From the Journeymen 
Union of the Amalgamated
ing Workers, New York, came $5.00 
with the comment that the funds 
should be used “to keep the Vigil 
Light burning.'

Commonwealth Federation, 
for the Peace Vigil were col-

Texas State Industrial Union

The urchin terrorized the other 
youngsters of the neighborhood, 
says a Liverpool paper, but as yet 
he had failed to make any impres
sion upon young Clarence, the son 
of the local squire.

“You tallow-ficed slob!” snarled 
the bully to Clarence. “For a couple 
of pins I’d bryke yer fice. 
he spat on his 
fists, and shook 
the other boy’s

Clarence was 
“I shall go,"

suit the lexicons in the library with 
reference 
find tha 
nificance, 
tise you 
gentleman bound to uphold 
mily honor.”

Sad Plight
made a 
tribe of 
no weapons for

And 
hands, clenched his 
them fiercely under 
nose.
unmoved.
he said, “and con

to that word ‘slob.’ If I 
it has an opprobrious sig- 
I shall return and chas- 

as becomes the son of a 
the fa-

Explorer—I have 
kable discovery: a 
beings that possess 
warfare!

Listener—Is that 
think there was a part of the world 
that was so uncivilized.

remar- 
human

so? I didn’t

to Ja-

Did He Belong to the Union?
Magistrate—What is your name 

and occupation, and what are you 
charged with?

Prisoner—My name is Sparks. I 
am an electrician, and I’m charged 
with battery.

Magistrate (after recovering his 
equilibrium)—Officer, put hint in a 
dry celt
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Kai Aš Mažas Buvau
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Prieš Hitlerį, Muss ulinį ir
Visus Karo Kurstytojus

t

Antradienis, Birželio 3, 1941 

vę, gerbūvį ir nepriklauso
mybę Italijos liaudies.

(Pabaiga)
Tą sušalusį sviestą aš norėjau užtept 

ant kepaliuko. Bet man nesisekė: trupė
jo, krito...

Kad sviestą suminkštyti, pasmeigiau 
peilio galu ir pradėjau jį šildyti ant stik
linės karštos arbatos. O kadangi savo ar
batą senai jau buvau išgėręs, tai padėjau 
šildyt ant dėdės stiklinės, nes dėdė gre
ta manęs sėdėjo.

Dėdė ką tai pasakojo ir į mane nekrei
pė jokio dėmesio.

Tuo tarpu peilis ant arbatos įkaito. 
Sviestas truputį aptirpo. Jau maniau jį 
tepti ant kepaliuko. Palengvėliu trau
kiant ranką nuo stiklinės sviestas nusmu
ko nuo peilio... Ir pataikė jis tiesiog į 
arbatą.

Aš pastyrau iš baimės.
Išplėstomis akimis žiūrėjau į sviestą, 

kuris plūduriavo karštoje arbatoje.
Paskui apsidairiau aplink. Bet niekas 

nš svečių nepatėmijo įvykio.
Tik viena Lilė matė, kas atsitiko.
Ji pradėjo kikenti, pažvelgdama tai į 

mane, tai į stiklinę su arbata.
Bet ji dar labiau prasijuokė, kuomet 

dėdė, vis ką tai kalbėdamas, pradėjo 
šaukštuku makaluoti po stiklinę.

Ir maišė jis ilgai, kol visas sviestas iš
sileido. Arbata liko panaši į vištienos bul
joną.

Dėde paėmė stiklinę į ranką ir pradėjo 
ją nešti prie burnos.

Lilė, kuri su didžiausiu smalsumu lau
kė kas dėsis kai dėdė nurys gurkšnį tos 
arbatos, staiga lyg nusigando. Ji dar gi 
prasižiojo, kad riktelėti dėdei: negerk.

Bet, pažiūrėjusi į tėtę ir prisiminusi, 
kad uždrausta kalbėti, tylėjo.

Aš taipgi nieko nesakiau. Truputį gūž
telėjau pečiais, plestelėjau rankomis ir 
tėmijau į dėdės fizijonomiją.

Tuo tarpu, dėdė prinešė stiklinę prie 
burnos ir sriuobtelėjo didoką gurkšnį ar
batos.

Ir tuom pačiu sykiu, jo akys pasidarė 
didelės, kupinos nusistebėjimo. Jis suste
nėjo, pašoko* nuo sėdynės, prasižiojo ir, 
pastvėręs servetėlę, pradėjo kosėti ir 
spjaudytu

Mūsų tėvai užklausė jo:
—♦ Kas jums pasidarė?
Dėdė iš išgąsčio žodžio ^negalėjo ištar

ti. >
Jiš rodė pirštu į savo burną, kaž-kaip 

mykė ir lėtai apžiūrinėjo savo stiklinę.
Tuo tarpu visi dalyviai sustojo ir iš

gąstingai žiūrėjo į dėdės stiklinę arbatos.
Mūsų motina, šiurptelėjusi tos arbatos, 

pareiškė:
— Nenusigąskite, gerbiamieji, čionais 

plūduriuoja nesūdytas sviestas, kuris yra 
ištirpęs karštoje 'arbatoje.

Tėvas sako:
— Taip, bet visgi įdomu žinoti, kaip 

tas sviestas arbaton pakliuvo? Na, vai
kai, pasidalinkite su mumis jūsų nustebė- 
jimais.

Gavusi leidimą kalbėt, Lilė sako:
— Mikutis kaitino sviesta ant tos stik

linės, ir šmotas pliumptelėjo arbaton ...
!)• tuom pačiu sykiu Lilė pasileido 

juoktis.
Kai kurie svečiai irgi juokėsi. Kiti gi, 

su dideliu rimtumu ir rūpestingumu ap
žiūrinėjo savas stiklines.

Dėdė piktokai kalbėjo:
Dar ačiū, kad jie man arbaton tik 

sviesto įdėjo. Jie galėjo deguto įpilt. Žin
geidi!, kaip -aš būčiau jautęsis, jei būtų 
buvęs degutas... Ne, tie vaikai mane da
vės iki pamišimo. Jau man aišku ...

Viena iš viešnių prabilo:
— Mane kitas dalykas interesuoja. 

Vaikai matė, kad sviestas įpuolė arba
ton. Stebėtina, kodėl jie nieko niekam

I apie tai nesakė. Ir leido gerti tokią arba
tą. Tai štai kame jų didžiausias prasikal
timas.

Užgirdęs tuos žodžius, dėdė sušuko:
— Ach, iš tikrųjų, niekingi vaikai, ko

dėl jūs man nieko nesakėte?'Aš gi bū
čiau tos arbatos negėręs... *

Lilė, nustojusi juoktis, pasakė:
— Mums tėtė griežtai uždraudė kalbė

ti prie stalo. Todėl mes nieko ir nesakė
me.

Aš, apsišluostęs ašaras, pramurmėjau:
— Nė vieno žodelio tėtušis nepavelino 

mums pratart. Kitaip — mes būtume pa
sakę ...

Tėvas, nusišypsojęs, sako:
. — Jūs ne blogi vaikai, bet paiki. Iš 

vienos pusės, žinoma, buvo gerai, kad jūs 
laikėtės mano įsakymo. Reikia ir ant to
liau taip elgtis — pildyt įsakymus ir pri
silaikyti esamų taisyklių. Tačiau, visa tai 
turi būt daroma su protu. jJeigu čionai 
būt nieko neatsitikę — jūsų šventa pa
reiga buvo tylėt. Bet, kai sviesto šmotas 
įpuolė arbaton, arba bobutė užmiršo už
sukti samovaro kraną — jums reikėjo 
šūktelėk Ir vieton pabaudos, jūs būtu
mėt gavę pagyrimą. Viskas reikia daryt 
su apskaičiavimu, prisitaikant prie besi
keičiančių apystovų. Ir tuos žodžius jūs 
privalote aukso raidėmis įrašyt savo šir- 
dysna. Kitaip — visuomet bus absurdas...

Mamė sakė:
— Arba, pavyzdžiui, aš būsiu uždrau

dusi jums neišeiti iš kambario. Staiga 
gaisras. Ir jūs, kvailiukai, nebėgtumėte 
laukan, leistumėte sau suspirgti kamba
ryje? Priešingai! Jūs turėtumėte šokti 
laukan, šaukti gaisro gesintojus.

Vienas svečių sakė:
— Arba, pavyzdžiui, karo metu aš va

dovauju visu ba tali jonu. Man įsakyta už
imti kalnelį. Ir mano vyresnysis pasako: 
“Jeigu pasitrauksite nuo tos kalvos — 
būsite teismui atiduoti.” , Už pusės valan
dos, priešas užėjo mums iš užpakalio. Aš 
įsakiau savo kariams pasitraukti nuo 
kalnelio. Ir ačiū tam, mes išėjome perga
lėtojais. ,

Bobutė sakė:
— Jeigu aš, pavyzdžiui, visiems pripy

liau po antrą stiklinę arbatos, bet Lilei 
— ne. Reiškia, aš pasielgiau pilnai teisin
gai.

Visi gardžiai nusijuokė, apart Liles. O 
tėvas sakė:

— Tamsta, bobute, ne visai teisingai 
pasielgei, nes apystovos vėl pasikeitė. Iš
siaiškino, kad vaikai nekalti. O jeigu ir 
kalti, tai menkniekiuose. Bausti už pai
kystes gal ir galima, bet pavojinga. Per 
daug būtų nubaustų. Prašome bobutės 
įpilti Lilei arbatos.

Visi smagiai kvatojo. O mudu su Lile 
plojome rankomis.

Tėtušio žodžiai ne išsyk man buvo su
prantami.

Bet pasekmes aš supratau, ir įvertinau 
jo tėviškus žodžius.

Ir tų žodžių, gerbiamieji vaikai, aš vi
suomet prisilaikiau mano gyvenimo ke
lionėje. Ir mano asmeniniuose reikaluose. 
Ir karo lauke. Ir dar gi, pavėlinkite pasa
kyt, dalinai net pačiame mano darbe.

Manajam darbe aš, pavyzdžiui, mo
kiaus iš senųjų garbingų plunksnos meis
terių. Ir manyje buvo didelis užsidegimas 
rašyti sulyg tų taisyklių, kurių jie laikė
si. Bet aš pamačiau, kad apystovos pasi
keitė. Gyvenimas ir visuomenė jau ne ta, 
kokia buvo prie jų. Todėl aš nebandau, 
mėgdžioti jų taisykles.

Abelnai, anuos tėviškuosius žodžius aš 
aukso raidėmis įsirašiau į manąją širdį.

Ir todėl, gal būt, aš ir likau dalinai lai
mingu žmogumi. Ir ačiū tam, aš žmo-. 
nėms, gal būt, perdaug neįsikyrėjau.

Vertė Proncė.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
dies siekimą laisves, prislė- 
gimui Albanijos, pravedi- 
mui kriminališkos militariš- 
kos sutarties, kuri Italiją 
padarė vokiško imperializ
mo vergu.

Tai štai kaip fašizmas nu
alino kraštą, įgrūdo į nelai
mę, privedė prie sumušimo 
ir tautinio pažeminimo, ir 
šiandien paverčia jį užsie
nio valstybės vasalu. Fašiz
mas yra duobkasis Italijos 
jaunimo ir tuo pat kartu 
duobkasis mūsų šalies. Pri
brendo jau laikas, kuomet 
Italijos žmonės, jeigu jie 
nori išsigelbėti iš dabarti
nės tragiškos padėties, turi 
tarti savo žodį, turi paimti 
savo likimą į savo rankas.

Fašizmas pasėjo pasidali
nimą ir nesantaiką tarpe 
žmonių, padarydamas gali
mu reakcinei klikai palaiky
ti savo viešpatavimą, pra
dėti karą, privesti kraštą 
prie katastrofos kranto. Fa
šizmas kurstė valstiečius ir 
smulkius gamintojus prieš 
darbininkus, sėjo neapykan
tą prieš revoliucinį proleta
riatą, prieš komunistus, ne
teisingai juos perstatyda- 
mas tautos priešais, ir iš
grūdo socialistus, katalikus 
ir demokratus į užsienį.

Jau atėjo laikas, kuomet 
visi darbo žmonės, kurie iki 
šiol su gerais norais palai
kė fašizmą, suprastų, jog 
būtinai reikalinga viso kraš
to visų sveikų ir reikalingų 
spėkų vienybė, jeigu mes 
norime apsisaugoti nuo ka
tastrofos. Fašizmas tiksliai 
apgaudinėja liaudį, kuomet 
jis teigia, kad darbininkų 
klasė nesuprantanti tautos 
interesų. Darbininkai yra 
labai susirūpinę, kad jų ša
lis būtų išgelbėta nuo su
griuvimo. Štai kodėl jie ve
da kovą prieš valdančiosios 
kapitalistinės klasės sau- 
mylystę ir gobšumą, prieš 
fašizmo korupciją ir tironi
ją su tikslu atsteigti žmo
nėms laisvę ir taiką.

Komunistai neturi jo
kios neapykantos linkui tų 
darbo žmonių, kurie praei
tyje buvo fašizmo apgauti

ir kurie šiandien, akivaizdo
je tragiškų pamokų, prade
da pamatyti tiesą. Tiems 
darbo žmonėms mes ištie
siame savo draugišką ran
ką. Bet mes dabar esame 
ir visuomet buvome neper
maldaujami priešai stam
biųjų kapitalistų, spekulian
tų ir avantiūristų, kurie 
išnaudoja, apgaudinėja ir 
spaudžia liaudį.

Pasmerkimas tiems, ku
rie šiandien kursto liaudyje 
pasidalinimą! Pasmerkimas 
tiems, kurie stengiasi neleis
ti liaudžiai patraukti atsa
komybėn tuos, kurie yra 
kaltininkais už šituos var
gus ir nelaimes! Užtenka 
melų! Užtenka kriminalys- 
čių! Užtenka karo! Išmes
kite laukan prasižengėlius 
—tuos, kurie yra šio karo 
ir šių militarinių pralaimė
jimų kaltininkais! Išmeski
te laukan vokiško imperia
lizmo klapčiukus! Galia tu
ri pereiti šiandien į rankas 
tokios valdžios, kuri kyla iš 
žmonių ir pasiremia liaud
ini, kuri duoda užtikrinimą, 
kad ji darys greitus žygius 
išėjimui iš dabartinės situa
cijos, idant išgelbėti kraštą 
nuo visiško sugriovimo.
Greito Veikimo Programa

Šitoje padėtyje, taip nule
miamoje dėl mūsų šalies gy
venimo ir ateities, Italijos 
liaudžiai reikia valdžios, ku
ri galėtų priimti ir praves
ti sekamus išsigelbėjimo žy
gius :

1. Panaikintų militarinę 
sutartį tarpe Italijos fašiz
mo ir Vokietijos imperializ
mo. Sustabdytų karą. Iš
trauktų Italijos armiją iš 
užsienio. Užvestų derybas 
už taiką, kuri laiduotų ne- 
paliečiamybę, nepriklauso
mybę ir garbę mūsų šalies.

2. Vokietijos armija turi 
išsikraustyti iš Italijos, 
idant Italijos žmonės galė
tų atsiekti taiką ir laisvai 
nuspręsti savo likimą ir at
eitį.

3. Laisvė Albanijos, Libi
jos ir Ethiopijos žmonėms. 
Nepriklausomybė visiems 
kolonijų žmonėms nuo bet

kokio užsieninio imperializ
mo.

4. Fašistinė milicija turi 
būt tuojau paleista.

5. Atsteigimas konstituci
nių patikrinimų ir liaudies 
laisvių. Atsteigimas žmo
nėms teisės išsirinkti muni
cipalines tarybas ir miestų 
majorus. Išlaisvinimas visų 
politinių kalinių ir išdepor- 
tuotų į bausmės salas.

6. Sugrįžimas prie aštuo- 
nių valandų darbo dienos 
be nukapojimo algų. Abel- 
nas peržiūrėjimas kolekty
vių sutarčių ir laisvas rinki
mas visų viršininkų darbo 
unijose.

7. Sukonfiskuoti grūdus 
ir kitokį maistą, kuris ran
dasi pas didžiuosius žem
valdžius ir jų sąjunginin
kus. Įvesti tikrą liaudišką 
kontrolę ant paskaidymo vi
sų svarbiausių prekių. Už
draudimas išvežimo Vokie
tijon tokių žemės ūkio pro
duktų, kurie reikalingi mai
tinimui Italijos žmonių.

8. Prieš užgrobimus ir 
priverstinus pristatymus že
mės ūkio produktų. Paliuo- 
savimas darbo valstiečių 
nuo skolų ir aptaksavimų. 
Paskyrimas žemės beže
miams ir mažažemiams vals
tiečiams stambiųjų žemės 
savininkų kaštais.

9. Sukonfiskavimas visų 
karo pelnų. Sukonfiskavi
mas turtų, kurie buvo iš
plėšti iš žmonių per stam
biuosius fašizmo lyderius. 
Aptaksuoti kapitalą, idant 
aprūpinus visas karo aukas 
ir užtikrinus duoną ir dar
bą darbo žmonėms.

10. Įsteigimas tikrų ir ar
timų draugiškų ryšių su So
vietų Sąjunga, su ta socia
lizmo žeme, visų žmonių 
tvirtove jų kovose už taiką.

Mūsų šalies ateitis pri
klauso nuo pravedimo to
kios programos.

Italijos Komunistų Parti
ja šaukia visus kareivius, 
darbininkus, žemės ūkio 
darbininkus ir valstiečius; 
šaukia visus italus, kurie 
myli savo kraštą ir yra su
sirūpinę savo tėvynės atei
timi, suglausti savo eiles ir 
vesti ryžtingą kovą už grei
tą užbaigimą karo, už lais-

Laiškas iš
Lietuvos

Brooklynietė Ona Lapata 
gavo laišką nuo seseryčios Al
binos Lipšienės (Rampškaitės) 
iš Liudvinavo, kuriame, pralei
dus šeimos ir giminės pobū
džio žinias, rašo:

“Mes dar gyvename tuom 
kart gerai. Vyras tarnauja 
pašte (jis tarnavo ir seniau).

“Klausiat, kaip dabar, ar 
geriau gyventi Tarybų Sąjun
goje. Taip sakant, kurie ne
buvo turtingi, tiems geriau. 
Mes esame dar laimingi, kad 
mūsų dar karas nepalietė, 
nors Europoje suka ir niščina 
žmonių sukurtą kultūrą ir žu
do žmones. . .”

Istanbul, Turkija. — Tur
kų valdžia pasiuntė savo ko
misiją į Jungtines Valstijas 
pirkt ginklų.

London. — Anglų karo 
laivynas t e bekontroliuoja 
rytinę dalį Viduržemio Jū
ros, prieš nazius ir italus.

London. — Anglai sako, 
kad jų orlaiviai pavojingai 
sužeidė vokiečių karo lai
vus “Gneisenau” ir“Scharn- 
horst” Breste, Franci j o j.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD. CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas jvyks 3 d. birželio, 7.30 v. v., 
157 Hungerford St. Kviečiame na
res dalyvauti šiame susirinkime ir 
naujų atsivesti. Bus svarbių dalykų 
aptarti. Darysime gimnastikas po 
susirinkimo. Būkime laiku. — V. 
Kazlau, Sekr.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas {vyks 

birželio 5 d., 8 v. v., 29 Endicott St. 
Išgirsite raportą iš “Laisvės” pikni
ko suvažiavimo. Stengkitės atsiteisti 
su duoklėmis. Taipgi bus ir kitų 
svarbių dalykų aptarti. — J. M. Lu
kas, Sekr. (130-132)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas jvyks 

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

(129-131)

Rochester, N. Y.
•------- -

Gegužės 23 dieną, DLK Ge
dimino draugija surengė jau
nuoliui G. Vaitui išleistuvių 
vakarą. Jis išvažiuoja į U.S. 
armiją. G. Vaitas yra išdirbęs 
draugijos komitete du metus. 
Jis dalyvauja tarpe progresy
vių visur. Taipgi priguli prie 
LDS 11 kuopos.

Į jo išleistuves susirinko 
daug draugų ir draugių atsi
sveikinti su d. G. Vaitu. Drg.
F. Manelis, draugijos

ninkas pasakė keletą žodžių 
linkėdamas d. G. Vaitui gerų 
pasekmių Dėdės Šamo armi
joje. Ir ragino sugrįžus vėl 
dalyvauti kartu su mumis, 
įteikė jam aukso žiedą nuo 
DLKG draugijos su jos var
du P. Bugailiškis. Jis taipgi 
linkėjo jaunuoliui geriausio 
pasisekimo.

LDS 11 kuopa įteikė Schae
ffers fountain pen, kaipo do
vaną. Drg/ G. Vaitas padėka- 
vojęs už suteiktas dovanas ir 
surengtą jam išleistuvių vaka-

mijos dirbti su mumis, kiek tik 
jam leis spėkos.

Drg. Vaitas yra pirmas pa
imtas į kariuomenę, kuriam 
mes surengėme išleistuvių va
karą. Aš esu tikras, kad tiem, 
kurie dirbo su mumis ir yra 
užsitarnavę pagarbos, bus su
rengta išleistuvių vakarai.

Korespondentas.

pirmi-rą, prisižadėjo sugrįžęs iš ar-

London, geg. 28. — Ang
lai, turbūt, sunaikino vieną 
kareivinį italį-vokiečių lai
vą, 18,000 tonų, Viduržemio 
Jūroj.

XOE=3OI

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išinieruos jūsų namus ir {dės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas Eyergreen 7-1661

imk 4s

C

f

Kaina 75c Kvorta

MEBIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės j “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

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

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

Šiokiom Dienom 9 A. M.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Raškančius

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

Valgykite 
MEDŲ

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ŽUKAITE
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

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

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

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

P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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Waterbury, Conn
parengimų.

Duodame ant lengvą išmokėjimą be jokią nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Philadelphia, Pa p i r-

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Open Day and Night

Įsigykite Šias Knygas
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“Pritruksią” Gazolino

Inside Phone 
EVergreen 4-6485
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5 
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Pamatykite 
Pasirinkite

Office Phone 
EVergreen 4-6971
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Lietuvos 
lietuvių 
priešai;boi-

pa-

pas

LIPTON

.kuris 
t ik i eta i 
tikietai 
tačiaus

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

Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 
Angliškais Paaiškinimais

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

Sun. all day and night.

GENT'S GRUEN 

“STUART” 
15 Jewels yellow 
gold filled case, 

Guildite back.

Hyde Park, N. Y.—Prez. 
Roosevelts s paskyrė savo 
ministerį Ickes faktinu dik
tatorium žibalo-gazolino 
pramonės ir prekybos.

LADIES' GRUEN

“JONE”
15 Jewel*, yellow 
Sold filled case, 

uildite back.

ir 
nėra 
bet

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

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

Cairo. — Anglai nukirto 
žemyn penkis bombinius 
kiečių orlaivius ir kelis 
vos lėktuvus Libijoj

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

LADJES' GRUEN 

“CHARLOTTE” 
15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

.case. Guildite back.

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

English- Lithuanian
Sell - Instructor

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

PARAŠĖ I)R. J. J. KAŠKIAUCIUS

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

GENT'S GRUEN 

“SHERMAN” 
15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

case. Guildite back.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

4i-

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Italijos oro bomberis nuskandino a.ngly laivą Viduržemio Jūroj.

Lawrence, Mass, Matthew Collins, 83 metų 
amžiaus senelis, kažkur prapuo
lė. Jau 24 vai. kaip j ieškoma 
jo. Paleista policija ir apie pen
kiasdešimts skautų jo jieškoji- 
mui mieste ir už miesto pakelė
se.

Bendras Frontas Trijų Aukšto 
Proto Asabų.

Įvykus perversmui Lietuvoje, 
kaip žinia, Smetona pabėgo per 
beržyną į karklyną, o iš ten į 
Berlyną pas brolį Hitlerį prie
glaudos j ieškot i. O gen. T. M., 
aptiekorius J. T., profesorius 
A. A., aukšto proto trys asabos, 
sudarė trijų punktų bendro 
fronto programą. Tie trys pun
ktai lietuviams yra labai svar
būs: 1) Visus, kurie tik užgy- 
rė dabartinę Lietuvos valdžią, 
išmesti iš visų draugijų, ypa
tingai iš valdybų, o įstatyti, 
kaip jie vadina, “tikrus lietu- 
vius”-smetonininkus; 2) šmeiž
ti visokiais būdais visus progre
syvius, ypatingai biznierius, ku
rie nelinkę trūkšmairti kartu su 
smetonininkais; 3) Skelbti 
kotą visiems progresyvių 
rengimams.

Tais punktais remiantis
minusia jie pradėjo skandalą 
kelti L. P. P. Kliube ir jie 
stengėsi visą valdybą prašalin
ti, bet jiems tas nepavyko. Na
riai nekreipė domės į tai.

Paskiau jie pradėjo niekinti 
ir šmeižti visaip progresyvius 
ir atkalbinėti žmones nuo prog
resyvių parengimų. Jie tam pa
naudojo net oro bangas. Koks 
ten apsmuktakelnis rėkė, rėkė, 
kad niekas neitų į progresyvių

parengimus, bet tas viskas nu
ėjo veltui. Kada tas negelbėjo, 
tai jie pradėjo rengti parengi
mus tomis pačiomis dienomis, 
kad sulaikius publiką nuo lan
kymo progresyvių
Bet ir tas neišdegė. Pavyz., Vi
lijos Choras turėjo parengimą, 
o generolas tą pačią dieną tu
rėjo koncertą, bet jų parengi
mas buvo mizernas. Gegužės 25 
d. Parko Bendrovė turėjo pik
niką, kuriame dalyvavo apie 
400 žmonių, o tą pačią dieną 
profesoriaus vadovaujamos su- 
saidės surengtas parengimas 
buvo mizernas, pasekmės blo
gos. Gerai lietuviška patarlė sa
ko: Nekask kitam duobės, nes 
pats įpulsi.

Pasirodo, kad lietuviai darbo 
žmonės žino, .kad tie vadovai 
nėra darbininkų 
tautos gynėjai, 
tautos draugai,
buržuazijos palaikytojai.

Jaunuolis.

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduo,darnus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Miesto politikieriai su miesto 
gaspadorium traukiami tyrinė
jimams už kyšininkystes ir dar
bų pardavinėjimus. Kaip paaiš-j 
kėjo, tai jie nuo dviejų šimtui 
dolerių iki tūkstančio dolerių 1 
ėmę kyšių už miestavus dar-’ 
bus. Jie visi bus tardomi! 
grandjurės. Į tą i--------- k. f.._ ..... __ ... .
tas ir Dr. Oskar, lietuvis, gėri-!*1 ir dainininkas Vasiliauskas, 

komisionierius.1 kuris sekmadieniais kaip 9 vai. 
jr palinksmina per WHDII iš Bos

tono. Bendrovė, paremdama 
Lietuvių Progresyvių radijo 
programą, padarys naudingą 
darbą.

Maple Parko kliubas nutarė 
surengti pikniką dėl progresy
viu Lietuviu Tarybos radijo 
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skandalą į vėl-1 Pusvalandžio. Nutarta pakvies-

tyrinėjimams
Li plent, mokyklų

Jis pardavinėjęs

mų laisniu 
Traukiamas 
francūzas 
kom. narys,
mokytojams darbus. Ir ėmęs po 
tūkstantį dol. Tai blogi pyragai, 
kad iš pirmų službos metų rei
kia traukti į teismus už žuliky- 
stes. Matote, kokie teisingi

LDS 125 kuopa turėjo suren
gusi ban kietą. Puikiai pavyko.

mūsų valdininkai. Ne gana to, į Dalyvavo ir svečių. Per pietus
kad jie gauna iš valdžios rie
bias algas, bet dar ir darbinin
kus skriaudžia. Tokiems mck- 
leriams reikėtų uždėt sunkios 
bausmės. Bet klausimas. Varna 
nuo varniukų netoli skrenda. 
Atrodo, kad ir teisėjai netoli 
skris.

Joseph P. Thornt sakosi ne
sąs kaltu paėmime $2,000 nuo 
M. Adelaide O’Sullivan už pas
kyrimą mokytojauti Lawrence 
High Schoolėj. Atrodo, kad iš
kils visos “zlodziejų” šunybės.

Daug darbininkų atleista iš 
WPA. Jie negauna jokios pa
galbos. O katrie 1940 metais 
dar dirbo dirbtuvėse, o vėliau 
netekę darbo dirbtuvėse, gau
davo darbo WPA, tai tie ne
gaus Social Security, pareiškė 
vietinis WPA valdininkas.

bu^o svečiai pakviesti išsireikš
ti, ką jie mano apie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą. Visi 
labai gražiai atsinešė linkui Su
sivienijimo. Kai kurie pasiža
dėjo šiame parengime įstoti j 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą, sakydami, kad tai yra ge
riausia draugija ir vedama be- 
partyviškai. Kas nori, tas gali 
prigulėti. Čia neskirstomi na
riai pagal jų pažiūras ar įsiti
kinimus.

Mūsų Parengimai
Ateinantį sekmadienį, 8 d. 

birželio (June), visos darbi
ninkiškos organizacijos rengia 
pirmą pikniką, kuris įvyks Mi- 
kolaičio darže - parke. Lyros 
Choras pildys programą, o ge
ra orkestrą grajys šokikams.

Šios organizacijos rengia 
“Laisvės” pikniką 31 d. rug
pjūčio, Mikolaičio parke,' toj 
pačioj vietoj, kurioj buvo ren
giami piknikai pastaraisiais 
metais. Mūsų “Laisvės” skai
tytojai, mūsų organizacijų na
riai ir visi mūsų judėjimo 
draugai-rėmėjai turėtumėt pa
remti ateinančios nedėlios pik
niką, tai yra 8 d. birželio.

Šiame piknike kalbės J. Or- 
manas, LDS jaunimo organiza
torius. Dabar mūsų progresy- 
viams žmonėms reikia budėti, 
reikia apsi,jungti vieningumo 
ideologija ir juo labiau rem
ti tą visą veikimą, kuris veda 
prie laimingesnės ateities. 
Meskit pesimizmą į šalį ir vi
sokius tuščius įsivaizdinimus 
ir abejones. Į šį pikniką mes 
kviečiam smulkius biznierius 
ir visokius lietuvius.

žmonės nuo City Line bus 
nuvežti į vietą ir parvežti.

Rep.

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

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

Room, 
tesian

“Laisvės” pikniko, 
įvyks 4 dieną liepos, 
platinasi gerai. Nors 
buvo vėlokai prisiųsti, 
jau prieš savaitę laiko tapo pa
skleisti ir išdalinti. Ir jau pasi
rodė šiek tiek rezultatų. Pav. J. 
Supetris, jau baigė pardavinėt 
antrą knygutę tikietų. L. Gross, 
F. Zula, raportavo, kad ir jie 
jau baigę pardavinėti gautus 
tik ictus. Visi stengkitės savo 
tikietus paskleisti. Nes jie ne
bus imami atgal. Reikės sugrą
žinti tik pinigus. Teko nugirsti, 
kad kai kurie draugai savo ti
kietus pasidėję ant lentynų ir 
džiovina. Jeigu taip ištikrųjų 
yra, tai patartina draugams 
juos nusiimti nuo lentynų ir 
nešiotis su savim. Jų nereikia 
džiovinti. Jie ir taip yra sausi. 

... | Visada turėkite tikietų su sa-geresmus kareivius. . ~ . .,vim. Pasiūlykite jų savo pazįs- 
Ar senai dar čia Dėdė Samas tamiems ir draugams, žmonės 

rėkė ir žadėjo jiems viską. Tai reikalauja ir nori įsigyti tikie- 
tau, ir kariauk už kapitalistus. I tus iš kalno. Nes tai yra metinė 
Netekai, kojos, rankos ar akies.'mūsų . brangaus dienraščio 

nevalgiusiam šventė ir todėl kiekvienas nori 
joje dalyvauti. Be to, dar šiame 

Darbininkų šaly to nėra. Ten Pikniko pasiro?'ti eks' 
visi aprūpinti kuogeriausiai. Jų; ‘ra’ .ncs alals ">etais dlcnrastls 
. . . v. ii-ii i švenčia 30 metų gyvavimo sukurtai žino, kad jie deda galvas . v. :
už darbininkų reikalus, už savo'kakt’’ to< e's,a,s m,eta's turl 
tėvynę. Tarybų šalyje karys I Piknikas būti daug skaitlingos- 
yra pagerbtas. Ne taip, kaip'"18 llz VI3US pikm-

kuspas kapitalistus. ’’ , _ _ • ._______ ; Darban, drauges ir draugai, 
kad kitos kolonijos mūsų ne- 
praleifktų.

Lawrence Dzūkas.

Vetcrnanų pašalpa sumažė
jo nuo $34,709.56 iki $11,354.29, 
kuri buvo išmokama per pasta
ruosius metus. Atrodo, kad ir 
tiems patrijotams numušamas 
geras duonos kąsnis. Tai vis 
ženklai rengimosi prie karo. 
Mat, kareivėliai, jūs nenaudin
gi šiam karui, netinkami; tai 
mažiau ir valgykite. Mat, dabar 
reikia rekrutuoti jaunesnius iri

O be to dar ir 
reikės pabuvoti.

Alfred W.
Methuen gyventojas, 

teisman. Atsitiko ši- 
uždegė seną žolę sa
il* norėjo ją nude- 
padarymą “fajaro” 

po penkių

Ex-ugniagesis 
Krauss, 
patrauktas 
taip. Senis 
vo pievoje 
ginti. Už
senis sulaikytas 
šimtų dolerių paranka.

Blogai, kad nei ugniagesiai 
nežino tiesų, žolės nevaliai 
ginti iki birželio 15 dienos.

de-

iš-Senis Ig. Trybulec tapo 
trauktas iš Spicket upelio. Kaž
kaip eidamas į jį pataikė ir būt

Washington. — Vidaus rei
kalų ministeris Ickes pareiškė, 
kad gal reikės uždraust ryti
nėse valstijose sekmadieniais 
važinėt žmonėm automobiliais 
be tikro reikalo. Nes reikią 
taupyt gazoliną karui.

Andover, N. J. — New
kad biskį prigėręs. Bet žmonių Jersey valstijos vyriausybė 
pastebėta ir greitai pranešta! uždare nazių stovyklą 
policijai. Išgelbėtas. (“kempę”) Nordland.

MODĖIiiS 
STARTING 

AT ;

O, Tai Proga!
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‘‘‘‘Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA-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.

Lietuvių Kalbos Gramatika

f«wr GKa»IIZMTM«»W
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
M C R U E M

THE PROUDEST NAME IN TIME

There’s R GRUEN 
Ai R Price For Every 

.Purse

3 - DI AMO NDS NEW CREATION
3 diamonds cWtfttnr B * uniting- 
sst !n a solid ly d
yellow gold |L«S with 6
mounting. latina

monels,

Meri Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ii* 
brangakmenių krautuve

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.

BIRTHSTONE RING
Choice of ap- 

i1995 
for every 
month.

CAMEO RING
Genuine cam
eo set in a čl J| QC 
massive gold *> Į /Į

>5
5j
5
5j
§

3

lietu-

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
FARAšft I)R. J. J. KAŠKIAUOIUS

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

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

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. . Brooklyn, N. Y.
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Miesto IWO Pasisakė Prieš 
Atakas Ant Ateivių ir 
Prieš Kempių Bilių

Tarptautinio D a r b in inkų 
Ordino New Yorko Miesto 
Komitetas, varde 40,000 savo 
narių, birželio 1-mą pasiuntė 
generaliam Jungtinių Valstijų 
prokurorui Jacksonui protes
tą prieš areštus nepiliečių atei
vių ir prieš valdžios pasimoji- 
mą įvestį koncentracijų kem
pes.

Smerkdamas areštus ir bū
dus, kuriais tie areštai prave
dami, kaipo “panašius fašistų 
būdams,” komitetas savo pa
reiškime sako:

“Sykiu su tais areštais at
gaivinta vajus įsteigt koncen
tracijų kempes pravedimu 
Hobbs biliaus.

‘“Ateiviai Jungtinėse Valsti
jose yra ištikimi Amerikos pi
liečiai. Jie prisidėjo labai 
daug prie išvystymo šios ša
lies ekonominio gyvenimo. Jie 
sudėjo didžiulę donį išauklė
jimui Amerikos demokratijos. 
Mes griežtai protestuojame’

Siuvėju Žinios
Trečiadienio vakare, 28-tą 

gegužės, įvyko Lietuvių griau
čių Amalgameitų Unijos 54-to 
Skyriaus mėnesinis ir bikni- 
kinių tikietų pirkimo susirin
kimas, Am. Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, žmonių at
silankė vidutiniai.

Kuomet suminėjau pikniki- 
nių tikietų pirkimą, tai ir pra
dėsiu juos skaitliuoti, idant su
prastumėt, kaip organizacijos 
remia vienos kitų parengirpus.

Dr. Martyno Liuterio Drau
gystės pikniko, įvykstančio 
sekmadienį, birželio 22-rą, 
Hoffman Parke, nupirkta 30 
tikietų už $9.

Jurginės Draugystės pikni
ko, įvykstančio šeštadienį, bir
želio 28-tą, Dexter parke, nu
pirkta 40 tikietų už $16.

Atlapų dirbėjų (lapel ma
kers) laivu išvažiavimo, nu
pirkta 15 tikietų už $15.

Dariau s-G irėno pikniko, 
įvykstančio šeštadienį, 19-tą 
liepos, Dexter parke, nupirk
ta 60 tikietų už $21.

Lietuvių Am. Piliečių Kliu
bo pikniko, įvykstančio šešta
dienį, birželio 14-tą, Dexter 
parke, nupirkta 50 tikietų už 
$17.50. Viską krūvon sudėjus, 
tai kriaučiai kitų organizacijų 
piknikams išmokėjo $78.50 
vienam susirinkime, o kur dar 
yra vasaros galas?

Bet atsiminkite, kad ir 
kriaučiai nesnaudžia. Jųjų pi
knikas įvyks'šeštadienį, liepos 
12-tą, Dexter parke, tai kiek 
yra man žinoma—jie irgi rik- 
tuoja glėbius tikietų kitoms 
organizacijoms. Tai va taip 
ir dalinamės tikietais, o ar pa
siseka vieni kitus apgauti ant 
kokio dolerio, tai klausimas.

Raportai
Kiek supratome iš praneši

mų, tai Chicaga ir New Yor- 
kas jau rengiasi prie ateinan
čių metų konvencijos, kuri 
įvyks Chicagoje. Chicagiečiai 
nori, ant ko sutinka ir new- 
yorkiečiai, kad ateinančioji 
konvencija būtų trumpesnė 
dienomis, kalbomis, maršavi- 
mais ir šūkavimais. Tai ge
ras sumanymas, nes iš tų 
sieksninių kalbų kriaučiams 
jokios naudos nėra. Tiesa, de
legatams pusėtinai ausis išba- 
rabanija, tai ir viskas.

Unijistų Apdrauda
Apie unijistų apdraudą turi

me štai kokius pranešimus. 
New Yorke ir jo apylinkėj 
unijistų amžius didumoje sie
kia 49-nis metus. Kitur tru
pučiuką žemesnis. Pavyzdys 
yra duodamas Clevelandas, 
nes tenai daug dirba jaunų 

prieš tokius žygius, kuriais tie 
žmonės pastatomi į antraeilių 
piliečių pozicijas.

“Mūs manymu tikraisiais 
Amerikos demokratijos prie
šais yra ne ateiviai, bet ‘Gar
bingi Džentelmanai/ kurie,, 
daugeliu atvejų, užima aukš
tas vietas. Tie vyrai temdo 
mūsų civiles laisves. Tie vyrai 
yra didžiausiu pavojumi mūsų 
demokratijai.

“Mes rūpestingai raginame, 
kad jūs pavartotumėt savo 
aukštą vietą sulaikymui tų 
atakų ant sveturgimių ^Ameri
kos piliečių ir nepiliečių.”

IWO planuoja eilę masinių 
mitingų ir įvairių veiksnių po 
visą miestą protestui prieš tas 
atakas ant ateivių. Veikti, 
kaip pabrėžė Amerikos Atei
viams Ginti Komitetas, reikia 
greitai, kadangi numatoma, 
jog reakcininkai bandys pa
skubinti tą Hobbs koncentra
cijų bilių prieš uždarymą 
kongreso sesijos.

merginų-moterų. Bet abelnai 
imant,—kriaučiai jau yra pa
gyvenę žmonės. Tokiu būdu, 
kuomet amžius daug rišasi su 
valstijos įstatymais, kurie nu
sako mokesties gavimą, tai ir 
visas apdraudos darbas lyg ir 
ant vietos stovi. Spėjama, jog 
užims daugiau metų, pakol 
viską sutvarkys.

Prie to, dar ir su manufak- 
černinkais nėra padaryta su-f 
tartis. Unija deda pastangas, 
idant adatos industrija apmo
kėtų apdraudą. Tai jei tas 
pasiseks pravesti, tada manu- 
fakčerninkai mokės 3-čią nuo
šimtį į apdraudos fondą, o 
unijistas gaus po $10 per 12- 
ką ar 15-ką savaičių, kada 
sirgs, ir $500 pomirtinės. Su
laukęs 70 metų gaus pomirti
nės tik $200, nes jokia ap
draudos kompanija tokio auk
što amžiaus žmogui daugiau 
nemokanti, čia dar kas nors 
yra neaišku.
Ar Reikia Gelbėti Angliją?

Amerikos Darbo Federaci
jos kokis tai skyrius sumanė 
gelbėti Angliją ar jos darbi
ninkus. Stipriau pravesti gy- 
veniman tą sumanymą, jie at
sikreipė ir prie Amalg. Uni
jos. Tačiau nieko nelaimėjo, 
nes italai labai pasipriešino. 
Jie sakė, kad jeigu mes gel- 
bėsime Angliją ar jos darbi
ninkus, tai mes prisidėsime 
prie žudymo savo brolių, gi
minių mūsų gimtinėje.

Registracija
Paskutines dvi savaites ėjo 

firmų registracija ir dar ne
užsibaigė; 470 firmų nėra taip 
lengva suregistruoti, kurios iš- 
dirbinėja New Yorke visokius 
rūbus. Ir tik maža dalis jųjų 
reikėjo sustabdyti, kitos liue
sai pasidavė unijos pašauki
mui. Abelno sustabdymo dirb
tuvių nebuvo.

Pakėlimai
Uždarbio pakėlimai prasi

dėjo nuo 19-tos dienos gegu
žės. Dabar yra pertvarkomi 
kainos lapai.

Kaip jau visiems yra žino
ma, kad kriaučiai gavo 10-tą 
nuošimtį pakėlimo mokesties, 
pradedant nuo 2-ro N. linijos. 
Bet ant 1-mo N. linijos žipo- 
nų buvo pakelta 13-tas nuoš., 
tačiau ne visi ten lygiai gavo. 
Gavo 10-tą, ne daugiau, kaip 
11-tą, o likusius atidavė ma
žiau uždirbantiems. Vadinasi, 
kiti gavo daugiau, negu 13-tą 
nuošimtį.

Pas Lietuvius
Atkočaičio kriaučiai vaikš

tinėja jau dvi savaitės. Sako
ma, kad su pradžia birželio 
pradės vėl kirpti. Todėl apa
tinės dirbtuvės darbininkų,

K. Degutis Gauna $25
šeštadienį užėjau pas Ka

zį Degutį, kuris užlaiko barz- 
daskutyklą 306 Union Avė., 
netoli Ten Eyck, ir nuolatos 
skelbiasi mūsų dienraštyj, kad 
apsiskusti ir apsikirpti. Kazys 
kaip visada buvo gerame ūpe 
ir pastatė klausimą:

— Ar pažįstate Z. Baltimo- 
rėj ?

Atsakau, kad taip.
— žinai, aš buvau laimin

gas laike dienraščio “Laisvės” 
pikniko, įvykusio Baltimorėj, 
prie įžangos bilieto man ten
ka dovana $25.

— Nieko’ stebėtino, mūsų 
dienraščio piknikai visada su
traukia daug publikos, kur 
žmones smagiai laiką pralei
džia, pasimato su daugeliu 
svečių ir tie, kurie turi “lukę,” 
tai turi progą .gauti dovanų 
prie įžangos bilietų. š.

SUSIVEDĖ
Birželio 1-mą susituokė Al- 

fonija Ašmenskaitė ir Benis 
Rudaitis. Santuokos apeigos 
buvo lietuvių bažnyčioj ant 
N. 5-tos, o pokylis Liet. Pilie
čių Kliubo salėj. Jaunųjų pa
lydovais buvo Marijona Aš
menskaitė su Bill Rudaičiu ir 
Ruth Klaston su Pete Remish. 
Nuotaką atidavė josios dėdė 
Juozas Kripavičius iš Mc
Adoo, Pa.

šeimyniško pobūdžio poky
lyje, apart minėtų, buvo visos 
Rudaičių giminės šeimynos, 
taipgi jaunosios giminės ir ar
timieji draugai, I£ast New Yor
ko ir Woodha’veno Yakščių 
šeimynos, Maspetho Bojeliai, 
ir eilė kitų. Iš Ansonia, Conn., 
buvo atvykusi teta Antanina 
Pikevičienė su dukromis Mag- 
dute, Alenute ir Onyte.

Po iškilmių, . jaunieji sėdo 
savo mašinon ir išvažiavo me
daus mėnesiui po įvairias ša
lies vietas. Rep.

Unija Pasižadėjo Paremti 
“Ispanijai Amnestijos” 

Mitingą Birželio 4
Arthur Osman, Urmo Par

duotuvių ir Sandėlių Darb. 
Unijos Lokalo 65, CIO, prezi
dentas ir tos unijos interna- 
cionalis vice-prezidentas atsi
šaukė į narius aktyviai pa
remti “Ispanijos Amnestijos” 
masinį mitingą, kuris įvyks ryt 
vakarą, birželio 4-tą, Acade
my of Music, 30 Lafayette 
Ave., (centraliniame) Brook
lyne.

Atsišaukime sako:
“Lokalo 65-to nariai karia

vo Ispanijoj gynime Ispanijos 
Respublikos. Kovose prie Ma
drido vartų mūsų unijos na
riai sudėjo dideles aukas . . .

“Ispanijos d e m o k ratijos 
dvasia dar gyvuoja, ji niekad 
nemirs. Tūkstančiai Ispanijos 
kovų didvyrių randasi koncen
tracijų kempėse Francijoj h’ 
francūziškoj šiaurių Afrikoj. 
Milionai tebelaikomi Franco 
kalėjimuose ir kasdieną nau
jos aukos puola nuo Franco 
šaulių kulkų.

“Franco kalėjimuose taipgi 
būna ir 39 Jungtinių Valstijų 
piliečiai, kuriuos Valstybes 
Departmentas apleido . . .”

Pareiškime toliau sakoma, 
jog to masinio mitingo kalbė
tojų bus iškelta daug naujų 
faktų apie gyvenimą Ispanijo
je.
kur buvo siuvama laisvi rūbai, 
į viršutinę ant uniformų ne
priima.

Riaubos dirbtuvė irgi užda
ryta. Laukia uniformų. Pra
nešama, kad apie liepos mė
nesį pradės siūti Anglijai ke
lis milionus kareiviškų žiponų.

Šiaip nieko naujo. Gal pri
sieis ką nors parašyti iš čer- 
manų susirinkimo, kuomet bus 
grynai lietuviškos žinios.

Čermanų susirinkimas bus 
13-tą birželio, Piliečių Kliube. 
Pradžia 5-tą vai. vakare.

. J. N.

Tarp Lietuvių
Visi žmonės, kurie priešin

gi Amerikos įsivėlimui toliau 
į šį karą už Europos imperi
jas ir Wall Stryto reikalus, 
trockistinių smetonininkų ga- 
zietoj “N. G.” (No. 22) Stil- 
sono išvadinami “zoologišku 
pasauliu.”

Stilsonui pikta, kad tie žmo
nės laikosi nusistatymo už tai
ką ir jų vardu jis negali Judos 
andelio vesti, o už jo paties 
kudašių niekas neduoda nei 
sudilusio grašio.

Švenčių proga, Auna Bui
vydienė buvo nuvykus į Conn, 
pasiviešėti pas savo ten prieš 
keletą metų išvykusią draugę.

Birželio 1-mą susituokė 
Adeline V. Dragūnaitė su An
tanu E. Samalioniu.

Richmondhilliečiams Jonui 
ir Paulinai Bičiūnams užperei- 
tą šeštadienį buvo suruoštas 
šaunus netikėtasis pokylis 
East New Yorke.

• • ” • *”
Kur sueisi būrelį lietuvių, 

visi kalbasi apie Lietuvos liau
dies išsilaisvinimo dieną ir ta 
proga įvyksiantį'šaunų pikni
ką iRikers Estate Parke, Asto- 
rijoj, rengiamą bendrai lietu
vių, latvių, estų ir suomių or
ganizacijų. v Ž. R.

MIRĖ
Penktadienį, geg. 30 dieną, 

Kings County ligoninėj mirė 
Edward Mallin, 19 m. am
žiaus, gyvenęs 109-46 — 139 
St., Richmond Hill, N. Y. Ve
lionis pašarvotas grab. Sha- 
lins-Šalinsko laidotuvių koply
čioj. Laidojamas antradienį, 
birželio 3 d., 10 vai. ryto, po 
pamaldų, į Šv. Trejybes kapi
nes, aptarnaujant Shalins-Ša- 
linsko laidotuvių biurui.

Liko tėvas Aleksandras 
Mallin, motina Ona Mallin - 
Naujo.kaitytė.

Paul S. Kupecky, 26 m., pri
mušęs John Korp, kad atimt 
iš jo $9.80, kuriuos jis restau- 
rane gavo grąžon iš dešimkės, 
tapo nuteistas trim metam į 
Sing Sing. Jo sėbras Joseph 
Seifert tebelaukia nuteisimo.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių darbininkių 

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

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.

(129-131)

LDS 1 ’kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 5 d. “Laisvės” 
Svet., 419 Lorimer St. Pradžia 7:30 
v. v. Visi nariai dalyvaukite.—Sekr.

(130-132)

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

r

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Lankėsi “Laisvėje”
Mrs. Lena Kezeik iš West

erly, R. T., lankėsi Havers
traw, N. Y., pakeliuj sustojo 
pas savo seserį Brooklyne. At
vežė “Laisvės” Jubilėjui pa
sveikinimą $3.00 nuo Jono 
Ūless iš Westerly, R. L, ir nuo 
savęs davė $1,00. Nori pa
matyt Sovietų judį “Volga - 
Volga.” Antradienį išvažiuoja 
į Westerly, R. T.

Norintiems Pasimokini
WPA Dailės Projektas vel

tui mokina metalo dailės dar
bų antradienių ir ketvirtadie
nių vakarais nuo 6 lig 10 vai., 
Franklin K. Lane mokyklos 
patalpose, Queens.

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 visą tiesą apie 
Tarybų Lietuvą.

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

Reikalaudami minimos knygelės adresuokite sakamai:

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

SKELBKITES “LAISVĖJE”

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

NOTARY
PUBLIC

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

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK.

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7904

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

VARPO KEPTUVE

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

JUNIOR LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kai tas.

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

THE BAKERS’

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

I




