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81 Nuošimtis Priešingas 
Karui.

Tysliava su Grigaičiu už
Karą 1

Net ir Knox Nedrįso To 
Sakyti!

Grigaičių ir Smetonų Demo
kratija.

Kokią Demokratiją Turi 
Lietuva ?

Rašo R. M i žara Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gegužės (May) 20, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII
Amerikinis Institutas Visuo

menės Opinijai Patirti, pada
ręs neseniai balsavimus (atsi
klausęs tam tikros dalies pi
liečių), skelbia, kad tik 19 
nuoš. užklaustųjų pasisakė už 
tai, kad Amerika dabar stotų 
į karą. 81 nuošimtis pasisakė 
prieš.

Vadinasi, dar kartą tapo 
įrodyta, kad milžiniška Jung
tinių Valstijų gyventojų dau
guma nenori karo, nenori, kad 
mūsų kraštas jin būtų įveltas; 
nenori eiti muštis arba siųsti 
savo vaikus žūti už Anglijos 
ir Wall gatvės imperialistų in
teresus.

Mes visuomet sakėme ir sa
kome, kad Amerikos žmonės 
yra priešingi karui. Tą gali 
matyti kiekviename žingsnyje.

ir socia-
Andai 

raginda-

Lietuviški fašistai 
listai kitaip mano. 
“Vienybė” paskelbė, 
ma Amerika skelbti kara Vo
kietijai! Tam pritarė “Naujie
nos.” Vadinasi, fašistai ir so
cialistai čia pilnai susitaiko, 
susikalba.

Reikia atsiminti, kad net 
R o o s e v e Ito administracijos 
žmonės, toki karšti “patrio
tai,” kaip karo sekretorius 
Simpson ir laivyno sekretorius 
Knox, nedrįsta viešai sakyti 
Amerikos žmonėms, kad mūši; 
kraštas turi skelbti Vokietijai 
karą. Jie sako, reikią siųsti 
konvojus, reikią siųsti Ameri
kos karo laivus saugoti Angli
jos prekybos laivus, gabenan
čius karinips Anglijai reikme
nis ir maistą. Jie nujaučia A- 
merikos visuomenės opiniją ir 
todėl susilaiko.

Na, o lietuvių fašistų laik
raštis pasirodė “patrijotiškes- 
nis” net ir už didžiausius 
Wall stryto agentus. Socia
listai tam pritaria!

Susitarę tie vyrai—Tyslia- 
vos su Grigaičiais—sako Ame
rikos lietuviams: “Eikit ka
riauti už Anglijos ir Wall gat
vės imperialistų reikalus, ei
kit kariauti, gal tas mums pa
dės sugrąžinti Lietuvon Sme
toną su Zose, Jadvyga ir visa 
žvalgybininkų kompanija. Ka
riaudami jūs galit žūti, o 
sau ponausime!. . . ”

mes

Gri-

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

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

v v • •rasenu.

STREIKAS 100,- 
000 “KIETŲJŲ” 

MAINIERIŲ
New York, geg. 19.—Nu

stojo dirbę apie 100 tūks
tančių mainierių kietosiose 
angliakasyklose.

Tęsiamos derybos tarp 
Johno L. Lewiso, Jungtinės 
Mainierių Unijos (CIO) pir
mininko, ir kompanijų. Ka
syklų savininkai tikisi grei
tu laiku susitart su unija, 
gal, girdi, “net šiandien bus 
sutartis pasirašyta.”

Svarbiausias mainierių 
reikalavimas tai pridėt po 
dolerį algos per dieną ang
liakasiam, dirbantiem nuo 
valandų ir po 20 procentų 
tiem, kurie dirba kontrakti
nį darbą arba “nuo štukų.”

Sunkiau dalykai eina tarp 
minkštųjų an gi i a k asyklų 
bosų ir mainierių pietinėse 
valstijose. Ten savininkai 
atsisako pridėt savo mai- 
nieriam tiek uždarbio, kad 
pietiniams angliakasiams 
būtų mokama lygiai tiek, 
kaip ir šiauriniams. Jeigu 
jie nesusitars su unija, tai 
šį penktadienį gal būsiąs vėl 
paskelbtas streikas 325 tūk
stančių mainierių minkšto
siose angliakasyklose.

Amerika Siūlanti 
Japonijai Politinę 

Ir Prekybos Sutartį

Federacijos Vadai Šaukia Savo 
Unijas Laužyt ir Federacinių 
Mašinistų Streikų Californijoj

Johnas Frey, Galva Federacijos Metalisl’ij Uniją, Pasižada ir Pats Asmeniškai Eiti per 
Streikuojančią Mašinistą Pikietininką Eiles.

San Francisco, Calif. — 
Kai sustreikavo 1200 Darbo 
Federacijos ir 700 CIO ma
šinistų vienuolikoje laiva- 
statyklų, tai ir 18 tūkstan
čių kitų federacinių laiva- 
stačių sustojo dirbę. Jie at
sisakė eit darban per maši
nistų pikietininkų eiles.

Visų pirma Wm. Greenas, 
galva Amerikos Darbo Fe
deracijos, pasmerkė maši
nistų streiką ir liepė visiem 
laivastačiam gįžti darban, 
skubiausiai statyti valdžiai 
karinius ir prekinius laivus 
už 500 milionų dolerių.

Dabar Johnas P. Frey, 
pirmininkas metalo darbi-

ninku unijų Darbo Federa
cijoj, atvyko į San Francis
co ir įsakė visiem kitiem lai- 
vastačiams laužyt streiką 
savųjų ir CIO mašiništų. 
Jis pervarė tarimą Metalis
tų Taryboje, atstovaujan
čioje tuos federacinius dar
bininkus San Franciscoj ir 
artimuose pajūrio miestuo
se, šaukiantį 15 tūkstančių 
laisvastačių tuojaus eit dar
ban per mašinistų streiko 
pikietus.

Frey apšaiikė šį streiką 
“neteisėtu” ir pareiškė:

“Aš, kaipo pirmininkas 
Metalistų Unijų, taipgi eisiu 
per pikietininkų eiles.”

uz 
ir

Streikuojantieji mašinis
tai reikalauja $1.12 algos 
per valandą vietoj dabarti
nio dolerio ir dveja tiek 
kėt už viršlaikius.

Prieš dvigubą algą 
viršvalandžius išstojo
Sidney Hillmanas, Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos pirmi
ninkas, kuris taipgi yra vie
nas iš direktorių valdiškos 
karinių darbų komisijos.

Streikuojantieji laivas ta- 
tyklų mašinistai susirinks šį 
penktadienį į masinį mitin
gą ir svarstys gubernato
riaus Olsono pasiūlymą dė
lei streiko baigimo.

Amerikiečių Taikos
Mobilizacija Reika

lauja Ištirt Diesą

NUSKENDO 120
AMERIKONU SU

EGIPTO LAIVU

Vyriausias Italy Ko 
manfa. Pasidavė 
Anglam Ethiopijoj

C. HULL IR H. ICKES PAREIŠKĖ, 
KAD AMERIKA VISKį DARYSIAN

TI, IDANT ANGLIJA LAIMĖTU
Washington, geguž. 19. — tvirtino, kad Jungtinės Vai 

Rooseveltas rengiasi siųsti stijos panaudos “visas jė- 
Amerikos karo laivus taikingas”, idant Anglija sumuš- 
ninkauti Anglijai, kaip kad tų vokiečius. “Visos jėgos,” 
matyt iš jo ministerių C. suprantama, taip pat reiš- 
Hull’o ir H. Ickes pareiški-lkia Amerikos karo laivyno 
mų. ir armijos siuntimą talkon

Anglijai prieš vokiečius. Ic
kes atvirai sakė, kad “mes” 

į (Amerika ir Anglija) veda- 
A me karą prieš Vokietiją-Ita- 
-'liją ir prieš “visus diktato- 
- ■ rius.”

New Yorko “Aš Esu 
Amerikonas Dienoje” majo
ras LaGuardia, Roosevelto 
“vyrukas”, šaukė, jog Ang- 
lijos-Amerikos “demokrati
ja” turi parodyt, kad jos 
“nebijo ne tik Adolfo (Hit-

Andai Čikagoje įvyko 
gaičio sušauktoji konferencija 
“Lietuvai gelbėti.” Konferen
cijoj buvo priimta rezoliucija 
(kaip ir paprastai), kurioje, 
tarp kitko, yra pasakyta, kad 
Grigaitis nori Lietuvoje demo
kratijos.

Baisus dalykas!
Taigi, Lietuvos “demokrati

ja” susirūpino ir Grigaitis, ir 
Tysliava, ir šimutis, ir Lauč- 
ka, ir kun. Urbanavičius ir, 
pagaliau, Antanas Smetona! 
Dabar liekasi dar išgirsti, tas 
žodis iš Zosės ir Jadvygos. 
Tuomet jau bus gražiausia 
kampanija su vienu ir su tuo 
pačiu obalsiu.

žodžiu, greitu laiku mes 
matysime, kad Lietuvai “de
mokratijos nori” kiekvienas 
ž v a 1 g y bininkas, kiekvienas 
niekšas, plėšęs, teriojęs, engęs 
Lietuvos liaudį per eilę metų 
ir paskui pabėgęs “per beržy
ną į Berlyną!”

Maskvos. — Sovietų laik
raščiai išspausdino praneši
mus, kad Amerikos valdžia 
pasisiūlė Japonijai į tarpi
ninkus baigt karą Chinijoj 
ir padaryt politinę ir eko
nominę sutartį tarp Japoni
jos ir Jungtinių Valstijų.

Japonija iš savo pusės, 
sakoma, sutiktų palikt ra
mybėje Rytinę Holandijos 
Indiją ir vengt karo Pieti
nėse Jūrose, jeigu Amerika 
duotų stambią paskolą Ja
ponijai ir padarytų jai įvai
rių nusileidimų prekyboje.

Japonija, girdi, ištrauktų 
ir savo kariuomenę iš Chir 
nijos, jeigu Amerika pripa
žintų japonam “viešpatau
jančią poziciją” Chinijoje.

BMHMMlRMMHMt

Bet Lietuvos liaudis, ponai 
fašistai, klerikalai ir socialis-

Jie dabar visi eina išvien. 
Šiandien negali atskirti, kur 
prasideda buvęs smetoniškas 
žvalgybininkas ir kur baigiasi 
socialistas. Po žodžiu, “demo
kratija,” tie žmonės nori su
grąžinti Lietuvon dvarponių, 
fabrikantų ir bankininkų vieš
patavimą su “tautos vadu” 
Smetona priešakyje!

Štai, kur yra šuo pakastas!

Maskva. — Anglai gautų 
gana žibalo iš Persijos-Ira- 
no, jeigu vokiečiai ir užimtų 
Trapo žibalo šaltinius, — sa- 
ko Sovietų spauda._______
tai, jūsų siūlomą demokratiją 
jau išbandė ant savo kailio. 
Per virš 20 metų toji demo
kratija ją slopino ir persekio
jo. Tokios demokratijos, ko
kią jūs siūlote, jie niekad 
daugiau į Lietuvą neįsileis.

Jie turi savo demokratiją, 
kuri remiasi šiais dėsniais: 
Žemė tam, kas ją dirba, visi 
krašto turtai—visiems darbo 
žmonėms; kas .nedirba, tas ir 
nevalgo; kiekvienam darbo 
žmogui teisė darbui, teisė po
ilsiui, teisė mokslui!. . .

Washington. — įtartinas 
Dies, pirmininkas kongres- 
manų komisijos “tyrinėjan
čios neamerikinius judėji
mus,” pareikalavo, kad val
dyba Amerikonų Taikos Mo
bilizacijos išduotų savo do
kumentus Diesui ar jo ag
entam. Taikos Mobilizacijos 
valdyba griežtai atmetė 
Dieso reikalavimą ir pati 
pareikalavo, kad kongresas 
ištirtų Dieso komisijos veik
smus, priešingus Amerikos 
konstitucijai, ir kad išna
grinėtų, kaip Dieso komisi
ja darbuojasi įtraukt šią ša
lį į karą, nors dauguma am
erikiečių trokšta taikos.

Taikos Mobilizacijos val
dyba atrašė laišką Šamui 
Rayburnui, pirmininkui kon
greso atstovų rūmo, ragin
dama ištirt paties Dieso 
priešamerikinę veiklą.

Dies planuoja suardyt 
nuolatinį pikietininkų budė
jimą prieš prezidento Bal
tąjį Rūmą. Žmonės suvažia
vę iš įvairių valstijų pikie- 
tuoja Baltąjį Rūmą be jo
kios pertraukos dieną ir 
naktį; reikalauja neduot 
Amerikos karo laivų į talką 
Anglijai, nesiųst armijos j 
karą anapus vandenynų ir 
taip toliau.

Alexandria, Egiptas. — 
Vokiečiai ar italai nuskan
dino Egipto laivą “Zam- 
zam” su 120 amerikonų, dau
giausia misionierių. Laivas 
plaukė iš New Yorko į Eg
iptą, viso vežė 201-ną kelei
vį ir trokus, automobilius, 
mašinas ir kt. reikmenis, 
gal anglam. Jis keliavo pro 
Pietinę Afriką į Raudonąją

NUMATO ATVIRA KA
RA TARP FRANCUOS 

IR ANGLIJOS
Ankara, Turkija. — Čio

nai tiniai diplomatai spėja, 
kad Syrijoj neužilgo išsivys
tys atviras karas tarp fran
cūzų ir anglų.—Syrija yra 
francūzų kolonija.

Cairo, geg. 19.—Anglų or
laiviai pleškina karinius vo
kiečių punktus Syrijoj ir 
nazių orlaivių stovyklas 
Graikijoj, kaip praneša an
glai.

Santiago, Chile. — Iš šios 
Pietų Amerikos respublikos 
išplaukė 5 prekiniai vokie
čių laivai: tikisi prasmukt 
pro karinius anglų laivus.

London. — Anglų orlai
viai kriušino vokiečių laiva- 
sta tykias Kiely j.

Vichy. — Vokiečiai 
liuosavo 100,000 Franci jos 
karių iš nelaisvės.

pa-

FRANCŪZŲ ORLAIVIAI 
NUVEJĄ ANGLUS'

Vichy, Francija, geg. 19.- 
Anglų orlaiviai bombarda
vo francūzų lėktuvų stovyk
las Syrijoj, įtardami, kad 
ten esą vokiečių orlaivių. 
Bet kai tik pasirodo grei
tieji francūzų kovos lėktu
vai, tai anglų bombininkai 
kiekvieną kartą pabėgą.

Franci jos vyriausybė už- 
reiškė, kad jinai visomis 
karinėmis savo jėgomis giųs 
Syriją nuo ąųglų.

ORAS. — Baugią giedra.

<iv

Cairo, Egiptas. — Italų 
karaliaus vietininkas 
pi jo j, kunigaikštis
pasidavė anglam su 
italų kariuomenės
Alagi kalnyne, ir dabar pats 
laikomas kaip anglų imtinis.

Ethio- 
Aosta 
7,000 

Amba

Roma, geg. 19.—Italų ko
manda tvirtina, kad jie dar 
stipriai ginasi nuo anglų 
Gondar srityje ir į pietus 
nuo Addis Ababos, Ethiopi
jos sostinės.

Italijos fašistai skelbia,' 
kad anglai garbingai apsi
eina su Amba Alagi suim
tais italais kaipo “narsiais 
kariautojais.”

London. — Skaičiuojama, 
kad italai turi Ethiopijoj 
dar 37,000 kariuomenės, ap
art 7,000 pasidavusių Amba 
Alagi. Juos anglai taip pat 
ketina nušluot ar paimt į 
nelaisvę. Tuomet anglai ga
lės savo karines jėgas iš 
Ethiopijos permest į Egip
tą ir Iraąą pasmarkintai ten 
kovai prieš vokiečius-italus 
ir iraąiečius.

Svarbios Prakalbos 
Philadelphijoje

Penktadienį, gegužės 23 
d., 8 vai. vakare, Lietuvių 
Liaudies name, 735 Fair
mount Ave., kalbės “Vil
nies” redaktorius Vincas 
Andrulis.

, Prakalbos bus labai svar
bios, nes dabar pasaulyje 
yra daug svarbių įvykių. 
Kviečiame visus ir visas at
silankyti. t

ALDLD Kuopa.
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Hull, Amerikos valstybės 
ministeris, sakė per radio: 
“Mes viską darysime, «kad 
pristatyt karo reikmenis 
tiem, kuriem jie skiriami” 
(Anglijai). Jis tvirtino, kad 
Anglijos laimėjimas esąs i 
būtinai reikalingas, idant 
apsaugot Ameriką ir jos už
sieninį biznį. Ministeris Hull 
taipgi žadėjo prekybos lais
vę ir gavimą reikalingų
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pramonei medžiagų visom, . -1 h, Benito (Musgoli. 
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“galėtų išvengti streikų,” 
jeigu jie nori, kad Amerika' 
laimėtų per Anglijos laimė-;
jimą.
“Aš ESU “AMERIKONAS” 

DIENOJE
Amerikos vidaus reikalų 

ministeris H. Ickes sekma
dienį, kalbėdamas New Yor
ko “Aš Esu Amerikonas” 
mitingui Central Parke,

PADARĖ TREČIAS 
ABLAVAS PRIEŠ 

.... ATEIVIUS
Washington. — Pagal įsa

kymą generalio prokuroro 
Ru H. Jacksono, praeitą šeš
tadienį ir sekmadienį buvo 
padarytos ablavos prieš nu
žiūrimus ateivius, ypač prieš 
neseniai arba nelagaliai at
vykusius į šią šalį. Suimta 
ir iškvosta tūkstančiai atei
vių. Per du šimtus iš to 
skaičiaus dabar suvaryta į 
kalėjimus bei ateivybės sto
tis ir laikoma deportavimui 
iš Amerikos Tuzine įvairių 

v............... . 0 vietų, ypač uostų miestų,
pradžios iki šiol valgio da- areštuota įvairių tautų žmo- 
lykai Amerikoje pabrango ngs: italai, holandai, vokie- 
8 procentais, kaip skelbia čiai> švedai, anglai, jugosla-

Maistas per Metus 
Pabrangsiąs dar 

25 Procentais
Washington. — Nuo kai

pati darbo ministerija.
Kapitalistų Wall Street!

Journal pranašauja, jog iki atvykę su savo laivais jūri- 
kitų metų kovo mėnesio ninkai . darbininkai, kurie 
maistas pabrangs dar 25 Jungtinėse Valstijose išbu- 
procentais. vo Jaugiau negu 60 leidžia-

Valdžia nieko nedaro, kad mų dienų. Kiti suimti, idant 
sulaikyti didžiuosius biznie- Jškamantinėt, ar teisėtai jie 
rius nuo sauvališko bran-įvažiavo j šią šalį, 
ginimo valgio dalykų.

Gyvenimo reikmenų bran
ginimas faktinai jau suėdė 
10 procentų algos priedus, 
kuriups darbininkai, išsiko
vojo tūlose pramonėse.

vai ir kiti.
Daugelis areštuotų yra

Italas Karaliukas 
Kroatijai

Roma. — Italijos karalius 
Viktoras Emmanuelis pas
kyrė savo antros kartos 
pusbrolį, Spoleto kunigaikš
tį kaipo Kroatijai karalių 
Aimone I.

Kroatija buvo Jugoslavi
jos dalis, iki vokiečiai nu
kariavo Jugoslaviją. Tada 
Hitleris žadėjo Kroatijai 
“nepriklausomybę.”

Tai jau trečia ablava prieš 
ateivius padaryta pagal pa
tvarkymą Jacksono, Roose- 
velto vyriausio prokuroro. 
Du tūkstančiai ateivių are
štuotų per pirmesnes ablavas 
yra skiriami deportavimui 
bei suvarymui į koncentra
cijos stovyklas. Dalis jų įka
linta už veikimą prieš karą 
bei už darbininkų reikalus.

Per paskutinį užklupimą 
daugiausia ateivių areštuo
ta New Yorke, San Francis
coj, Oaklande, Floridoj, 
Philadelpijoj ir Cąmdene.

■
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Prancūzai, Girdi, Laikysis 
Išvien su Vokiečiais

Beirut. — Aukštasis fran- 
cūzų komisionierius Syrijai 
ir Lebanui Dentz pareiškė 
per radio, kad Franciją lai
kysis išvien su vokiečiais 
prieš Angliją.
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atskridimo tikslas bandoma laikyti pa- 
slaptyj, taip, kaip ir imperialistų kafo 
tikslas.

Tik vienas dalykas yra aišku, tai tas, 
kad Hessas bijo proletarinės revoliucijos 
ir Vokietijoj, ir Anglijoj ir imperialistų 
kolonijose. Kad jis bijo, idant darbo liau
dis nenušluotų sužvėrėjusią kapitalizmo 
tvarką, kuri velka žmoniją nuo vienos 
prie dar didesnės katastrofos. Vienas da
lykas žinoma, kad jis buvo ir yra di
džiausias Sovietų Sąjungos priešas, tos 
tvarkos, kuri yra pavyzdys viso pasaulio 
žmonijai, kaip galima tvarkytis be tur
čių ir išvengti karų. Tas tai jau žinoma. 
To negalėjo paslėpti imperialistai.

Kova už Suezo Kanalą
Amerikiečių žurnale “Curd „ v_______ ....____

rent History” tilpo straips- tūkstančių bendro akcijų 
nis “KoVa už Suezą”:

i c

“Anglijai šiuo metu iš 650

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Po Dūmų bus ir Liepsna
Fašistinė Franci jos valdžia padarė su

tartį su Vokietijos fašistais. Kol kas su
tarties turinys neskelbiamas, bet spėja
ma, kad Vokietija paleis gerą dalį fran- 
cūzų belaisvių karių, sumažins finansinę 
naštą ant Francijos, kuri buvo uždėta 
po 400,000,000 frankų į dieną už užlai
kymą Francijoj vokiečių armijos.

Vokietija už tai iš Francijos gaus tei
sę naudotis Francijos kolonijomis karui 
prieš Angliją ir Francijos sutikimą karo 
reikalų bendravime. Jeigu tai pasitvir
tins, tai reikš, kad Francijos fašistinė 
valdžia galutinai įstikino, kad Vokietija 
karą laimės ir todėl nori palengvinti sa
vo naštą Anglijos lėšomis.

Po šių derybų ir sutarčių plėsis dar 
daugiau karo liepsna. Mes manome, kad 
Francijos, kaip ir Vokietijos bei Angli
jos liaudies likimas yra jų pačių reika
las. Kad darbo žmonija turės nusikratyti 
imperialistų jungą ir pati savo reikalus 
tvarkys.

Reikalauja Laisvės Browderiui
Venezuelos, Pietų Amerikos respubli

kos, Komunistų Partija prisiuntė ilga lai
šką, kuriame pasmerkia Earl Browderio 
įkalinimą, pabrėžia tą faktą, kad Brow
der įkalintas tik todėl, kad jis yra la
biausiai Amerikos liaudies mylimas va
das kovoje prieš karą. Venezuelos Ko
munistų Partija pasižada, kad ji kovos 
už Browderio išlaisvinimą ir tuo dar 
daugiau paakstina Jungtinių Valstijų 
darbo liaudį kovon už Browderio išlais
vinimą.

Perėmimas Francijos Laivų
Kiek laiko atgal Jungt. Valstijų vald

žia perėmė Vokietijos, Italijos ir fašis
tų pavergtų kraštų laivus, kurie stovi 
Amerikos prieplaukose. Dabar jau per
ėmė ir Francijos laivus, jų tarpe ir di- 
Člžiausį pasaulyje laivą “Normandie”. 
Tuo kartu Roosevelto Administracija vis
ką padarė tam, kad tuos laivus perdavus 
Anglijos valdonams karo vedimui. Tai 
dar vienas žingsnis, kuris mūsų šalį atvi
rai veda į karo katastrofą.

Senos Apgavimo Pasakos
Australijos ministerių pirmininkas R. 

Menzies karo sumetimais lankosi Ameri
koj. Vyriausias jo tikslas, tai kaip įtrau
kti Jungtines Valstijas į karą. Greta to 
jis apgavinėja darbo žmorieš senomis pa
sakomis. Jis pasakoja, kad po šio karo, 
jeigu Anglija jį laimės, tai pasaulyje 
“nebus gerų senų dienų,” kad daugiau 
“nebus didelio skirtumo tarpe turtingų ir 
biednų.”

Tai žinoma apgavimo pasakos. Jis ži
no, kad Anglija yra kapitalistinė valsty
bė, kad ji buvo ir nori tokia pasilikti. 
O prie kapitalizmo negali būti kitokios 
tvarkos, kaip tik turtingų ir biednų.

Ir laike Pirmo Imperialistinio Karo 
karaliai ir prezidentai sakė, kad tai “pa
skutinis karas,” kad daugiau karų nebus. 
Tada jie ir pasakojo, kad biednų nebus 
ir net į ministerių vietas buvo pasišaukę 
socialistus. Tokios pasakos reikalingos 
imperialistams karo metu, kad žmones 
apgavus.

Vienas Dalykas Jau Aišku
Rudolfo Hesso atskridimas į Angliją 

sukėlė turčių spaudoj daug trukšmo. Per 
ištisą savaitę rašė, spėliojo, gyrė jį, gar
sino, da ir dabar tie spėliojimai eina. Jo

Hooveris ir Rooseveltas už Karą
Rooseveltas pravarė įvairius bilius už 

karą ir teikia visokeriopą pagelbą An
glijai* Hooveris kalba “prieš karą”, bet 
ir jis pilniausiai sutinka su Roosevelto 
planais remti Angliją.

Kaip Rooseveltas, taip ir Hooveris aiš
kiai parodo, kad jie nori, idant karas 
plėstųsi. Mat, iš karo Amerikos kapita
listai, ginklų ir amunicijos gamintojai, 
darosi sau didžiausius pelnus, o darbo 
liaudis moka aukštus taksus.

Aišku, kad Hooveris nėra karui prie
šingas. Jis tik kalba, kad Amerika dar 
nėra pilnai karui prisirengus. Iš kitos 
pusės jis, kaip ir kiti Sovietų Sąjungos 
priešai vis dar mano, kad gal bus kaip 
nors surasta kelias susitaikinti su Vo
kietija ir atsukti viso kapitalizmo karo 
mašiną prieš Sovietus.

Amerikos imperializmo įsigalėjimo rei
kalais, pavergime Pietų Amerikos ir 
Centralinės Amerikos respublikų, grobi
me kitų kraštų, visų jų reikalai supuola. 
Tais klausimais sutinka Rooseveltas, Ho
overis, Lindberghas, Bullittas, Knoxas ir 
kiti Washingtuno valdžios ir_Wall Stryto 
šulai.

Tik Amerikos darbo liaudis yra už- 
interesuota išlaikymu taikos, tik jai ka
ras yra nelaimė, tik ji neturi tikslų kitų 
šalių pavergimui, tik jos griežtas prieš
karinis nusistatymas ir sulaiko dar Roo
sevelto administraciją ir Wall Stryto ka
pitalistus nuo atviro karo.'

Laiškai iš Lietuvos
Bronė Ambrozaitytė iš Par

nassus, Pa., gavo laišką iš Lie
tuvos, nuo V. ImbrožaiČio. Ap
leidus asmeninio pobūdžio 
kalbas, laiškas skamba seka
mai: ’ .

yra daugiau, 
daugiau. Tik 
pabrango rū- 
Bet mes ma-

mums labai gražiai. Mokina- 
mės ir mes rusiškai. Norim 
išmokti. Smagiai gyvename. 
Visi draugai, kaip vienas. Jau 
ponais nereikia vadintis. Ir 
diena po dienai laukiame, ka
da visai bus gerai... Ar pas 
jumis dar ponai nebėga keli
nes pasiraitę kaip mūsą, kad 
išbėgo ?

Viso labo.
V* Itabrozaitis.

Šiauliai, Kėdainių g-vė, 7.

Šiauliai, 1941-1-15 dr
Aš manau, kad pas mus yra 

vienas dalykas geriau. Pas 
mus iš kapitalizmo virto so
cializmas ir darbo žmogui yra 
geriau. Darbą 
uždirbt galima 
pas mus dabar 
bai ir avalinė.
nome, kad tai yra laikinas da
lykas. Už kokių metų atpigs. 
Dabar pas mus ponų nėra. 
Mes visi vienos klasės. Nuėjus 
kur į fabriką nereikia drebė
ti ir bijoti prieš poną žodį 
pasakyti, kaip kad seniau bū
davo. Pasakai ką nors prieš 
poną, tai tuoj ir per vartus. 
O paskui niekur kitur negau
si darbo. . . Pas mus yra daug 
rusų kariuomenės. Padainuoja

Matctišas Beržanskis iš Su
garloaf, Pa., gavo laišką iš 
Lietuvos, kuris, apleidus asme
ninius pokalbius, Skamba se
kamai :

Laiskas
1941 m.-III-14 d.

Gerbiamasis Dėde, klausia
te, kaip mums einasi Lietuvo
je. j tuos gandus, kuriuos bu
vote surašę prašome netikėti* 
Mes esame labai patenkinti su

ta valdžia. Davė mUms žemės 
visiems bežemiams ir mažaže
miams, nuo septynių ha ligi 
dešimts ha. Mes gavom sep
tynis hektarus ir tris arus 
(aras—žemės ploto miera, yra 
lygi šimtui ketvirtainių met
rų) Pašušvio dvare. Gavome 
miško medžiagos 115 m., gau
sime karvę, arklį ir, gal būt, 
avį. Mums duodama dvide
šimtas nuošimtis nuolaidos, jei 
perki už ‘daugiau, kaip šimtą 
rub. Mes esame dėkingi mūsų 
valdžiai ir pradėsime pavasarį 
dirbti savo sklypą žemės. Tai
gi, brangus dėde ir tetute, jūs 
galite suprasti, kiek tai mums 
bus džiaugsmo, kada nereikės 
tnums daugiau vergauti dVarL 
nihkams ir buož?ėms, kur mūsų 
tėveliai pusę sveikatos padėjo 
svetimiems bedirbdami.

Sudiev,
Tamstų duktė,

Pranciška.
Mūsų antrašas: V. Stankus, 

Pajeslio pašt. agent., Kėdainių 
apskr., Pašušvio dvar.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

100,000 gyventojų. Prie išė
jimo — Suežo miestas. Ka- 
da-tai Suezas buvo užmirš
tas arabų kaimelis, dabar 
jis yra ‘Shell Oil Company’ 
centras, kame išskirstomą 
nafta, gaunama Persijos į- 
lankoje. Į pietus tęsiasi 
Raudonoji Jūra—Britų im
perijos ‘gyvybinė linija/ ku
ria taikos metu kasdien bū
davo pervežama milionui 
dolerių Anglijos prekių ...

“Jeigu Anglija būtų iš
stumta iš Viduržemio Jūros, 
jeigu Šiaurės Afrika, ara
biškasis pasaulis ir sausu
mos keliai į Indiją patektų į 
ašies šalių kontrolę, Britų 
imperija gautų mirtiną 
smūgį. Jeigu gi šių šalių 
puolimas susilauktų napo
leoniškosios armijos likimo, 
tada Anglija būtų žengusi 
lemiamą žingsnį kovoje už 
Europą.”

“60% pasaulinės alavo pro
dukcijos, 80% šilko žalia
vos, 30% vilnos Įiereina per 
Suezo kanalą* ‘Tranzitinis 
muitas padidina, pavyz
džiui, cukraus ir vilnų kai
ną 3%. Gana apsunkinantis 
muitas gramozdiškoms ir 
pigiosioms prekėms — ang
liai, naftai, medvilnei, džu- 
tui.

“Kanalo, iškasto per ne- 
vandeningą smėlio dykumą,

A

skaičiaus priklauso 353.5
“Išsiplečianti kova už Su-'tūkstančiai. Likusios akci- 

ezą gali tapti viena iš le- jos daugiausiai randasi 
miamųjų antrojo pasaulinio Francijoje, privačių asmenų 
karo kovų. Kanalas yra rankose*. Iš 32 kompanijos 
anglų užtvara, ginanti Indi- direktorių — 19 anglų, 10 
ją, Arabijos ir Persijos įlan-'francūzų, 1 holandas ir 2 

egiptiečiai (nuo 1937 metų).
“Už tranzitą imama 1,4 do-1 ilgis — 166 klm., gi plo- 

lerio už toną prekių ir 70 
centų už toną balasto. Kiek
vienas keleivis prilyginamas 
tonai prekių, o vaikas — to
nai balasto.

“1937 metais iš 36,491,000 
tonų prekių, perėjusių per 
Suezą, 17,854,000 tonų buvo 
anglų, 5,866,000 tonų—italų, 
3,315,000 tonų—vokiečių, ir 
toliau — olandų, francūzų, 
japonų.

ją, Arabijos ir Persijos įlan
kos naftos vamzdžius, ang
lams priklausančius kelius, 
einančius rytinės Vidurže
mio Jūros dalies linkui, o 
taip pat kelius, einančius į 
Britanijos kolonijas Rytų 
Afrikoje.

“Sūezo kanalas visada bu
vo ir pasiliks pagrindiniu 
tašku kovoje už dominavi
mą. Jau Augustas kovojo už 
šitą tašką (nors tada dar 
nebuvo kanalo) prieš Anto
nijų ir Kleopatrą* Napoleo
nas, kovodamas prieš jūrinę 
Anglijos galybę, vos neteko 
savo imperijos, kada Nelso
nas sumušė prancūzų laivy
ną prie Abukiro. Dabartinei 
Italijai Suezo kanalas, Mus- 
solinio žodžiais, yra ‘pačia 
gyvybe.’

“Italija neturi alavo, kau- 
čuko, naftos. Ji turi įsivež
ti daug anglies ir vilnų. Tai
kos metu 87% Italijos pre
kybos ėjo per Viduržemio 
Jūrą. 90% naftos Italija įsi- 
veždaVo per Suezo kanalą. 
Mussolinis visada žinojo, 
kad karo su Anglija atveju 
jūros keliai bus jam užtver
ti, o Rytų Afrikos Italijos 
kolonijos , taps izoliuotos. 
Italų imperija gimė su kil
pa ant kaklo, gi Anglija, tu
rėdama savo rankose Suezo 
kanalo kontrolę, laiko kilpos 
galus savo rankose.

“Bet Suezo reikšmė nėra 
išsemiama vien strategine 
jo padėtimi. Kadangi tai 
yra viena iš svarbiausių 
tranzitinių'arterijų, tai ka
nalas yra taipgi milžiniško 
pelno šaltinis tiems, kurie 
jį laiko savo rankose. Pra
džioje, kai tik kanalas bu
vo pastatytas, nedaugelis 
pilnai suprato jo ekonominę 
reikšmę. Chedinas Izmailas, 
išlaidingas Egipto valdyto
jas, kreditorių spaudžiamas, 
lengvai atsiskyrė su savo 
176 tūkstančių kanalo akci
jų. Lordas Bikonsfieldas, 
tuometinis Anglijos prem
jeras, mielai nupirko tas ak
cijas Anglijos vyriausybei 
už 20 milionų dolerių, šian
dien jų vertė yra dešimt 
kartų didesnė. Pakanka pa
sakyti, kad kanalo pelnas 
1938 metais siekė 50 milio
nų dolerių.

“Suezo kanalo kompani
jos koncesijos terminas bai
giasi 1968 metais, kada ka
nalas turės ‘už atitinkamą 
atlyginimą’ pereiti Egipto 
vyriausybės nuosavybėn.

metrų. Kanalu gali plaukti 
laivai, kulnų gremzlė siekia 
iki 34 pėdų. ‘Empress of 
Britain,’ išspaudžiąs 42,000 
tonų vandens, linijinis lai
vas ‘Renown,’ lėktuvnešis 
‘Eagle’ praplaukė per šį 
kanalą.

“Prie įplaukimo į kanalą iš 
Viduržemio jūros pasttytas 
Port Saido miestas, turįs

Kaip Tvirta Yra Raudonoji

Tai kaipgi tvirta yra Raudo
noji Armija? Tai yra klausi
mas, į kurį daugelis žmonių 
dar vis neturi atsakymo ir į 
kurį visados pravartu bandyt 
atsakyti. 1937 ir 1938 metų 
laikotarpyje daugelis liberalų 
teigė, kad išnaikinimas trockis- 
tų ir bukariniečių (tos imperia
listų penktosios kolonos) pa
vojingai susilpninęs Sovietų 
ekonominį gyvenimą ir jų ka
rines pajėgas. Daugelis žmonių 
mane, kad Sovietų Sąjunga nu
sprendė nestoti į dabartinį katą 
dėl savo militarinio neprisiren- 
gimo. Prisiminkime pulkininką 
Charles Lindberghą, kuris pri
sidėjo prie pagimdymo Municho 
tragedijos su savo pasakomis 
apie Sovietų silpnybę ore. Dar 
ir šiandien daugelis Amerikos 
kolumnistų, kaip Walter Lipp
man, kurie sakosi esą nazių 
propagandos neįkandami, tebe
tiki, kad Sovietinė diplomatija 
esanti nulemiama baimės kitų 
valstybių—baimės, kuri kylan
ti iš silpnybės.

Bet šiomis dienomis išėjusio
je

” (Kova už Pasaulį) žy- 
m i 1 i t a r i n i s tėmyto- 

Max Werner pasakoja

j e knygoje “Battle for 
World 
mus 
jas
visai ką kitą. Jis teikia aukš
čiausią pagarbą Sovietų karinei 
pajėgai ir pašvenčių ištisą kny
gos skirsnį Suomių-Sovietų ka
rui, labai girdamas Sovietų mi- 
litarinį laimėjimą. Wernerio 
parodymai turi dvigubos svar
bos dar ir todėl, kad jis yra 
pirmiau parašęs knygą “The 
Military Strength of the Pow
ers” (“Militariška Valstybių 
Pajėga”). Jo nuomonė turi dar 
didesnės svarbos, kadangi jis 
nėra, joks Sovietų Sąjungos pa
sekėjas, taipgi nėra joks ko
munistas. Po teisybei, jo naujo
ji knyga palaiko šiame kare 
Anglijos-Amerikos karo bloką 
ir su šito bloko problemomis 
Werner riša save.

I
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Sovietų Sąjungos Ginkla
vimosi Procesas

Kalbėdamas apie prieškari
nius metus, Werner sako seka
ma :

“Abelnai kalbant, galima sa
kyti, kad Sovietų Sąjungos ap
siginklavimas buvo padvigubin
tas 1937-1938 metų laikotarpy
je — padvigubinta buvo indus
trinė ginklų gamyba ir .Raudo
nosios Armijos apginklavimas. 
Keliatas faktų tai įrodo. 1937 
metais Sovietų militarinis bud- 
žetas siekė tiktai 22 bilionu ir 
keturius šimtus milionų rublių; 
1938 metais militarinis budže- 
tas jau siekė 34 bilionus rub
lių, o 1939 metų jau net 45 bi
lionus (į šį budžetą įėjo išlai
dos ir karinės pramonės komi- 
sarijatų). 1938 metais Sovietų 
Sąjungos ginklų gamyba buvo 
padidinta nuo 36 iki 40 nuošim
čių. O pabaigoje trečiojo Pen
kių Metų Plano karinė pramo
nė. žada dar pakilti trimis de
šimtimis nuošimčių, tai yra, ta 
pramonė paskutiniais penkiais 
metais bus pakilus trigubai.

“Šios skaitlinės, įgauna tikrą 
reikšmę, kuomet mes svarstome 
Sovietų Sąjungos apsiginklavi
mo pastangas nuo 1935 iki 
1937 metų ir jos apsiginklavi
mo pasiekimus 1937 metais. 
Šiame reikale geriausiais liudi
ninkais bus tie, kurie yra savo 
akimis matę ir kvalifikuoti 
spręsti, kaipo vadai didžiųjų 
militarinių užsienio misijų, ku
rios daug laiko praleido Sovietų 
Sąjungoje, ir aukšti tarptauti
niai militarinių reikalų autori
tetai. Sekamų autoritetų pa
reiškimai yra pilnai kvalifikuo
ti ir pasitikimi • Francūzų ge
nerolų Loizeau ir Schweissgut, 
kurie vadovavo Francijos mili- 
tarinei misijai Sovietų Sąjun
goje 1935 ir 1936 metais; na
rių Francijos orlaivystės misi
jos, kuri lankėsi Sovietų Są
jungoje 1936 metais, vyriau
siai Prancijos orlaivių specia
listo Breguet ir Poetz, kurių 
vardais yla orlaiviai pavadin
ti; Boussoutrot, Francijos pir
mininko Atstovų Buto Aero
nautic Komisijos; ir Andtaudo,- 
Francijos Orlaivystės Ministe
rijos sekretoriaus pagelbininko; 
Anglijos generolo Wavell, da
bartinio vyriausio komandie- 
riaus Artimuose RytuOse ir pul
kininko Martel (abudu buvę 
nariais Anglijos misijos 1936 
metais Sovietų SąjUhgoje) ; ce
chų generolo Luza, pirmininko 
cechų misijos 1936 metais; ir 
pagalinus vokiečių generolų 
Guderian ir Bulow, ir vadovau
jančių Anglijos militarinių ra
šytojų gen. GrovOs ir pulk. Lid
dell Hart.

Militarinių Specialistų 
Nuomones

Ir štai šių vyrų raportų su
trauka, palyginta su tarptauti
ne militarine literatūra: Apie 1----- -- ------- „— ---------
1937 metus Sovietų Sąjungos minterno Pakto)* Ar 1939 me- 
Raudonoji Arini j a, skaičiumi!

Vokietijos 
Guderian 
Lenkijoje 
1935 me-

divizijų visų armijos dalių, 
specifiškai skaičiumi karinių 
orlaivių ir tankų — šių moder
niškų puolimo ginklų — stovėjo 
pirmoje vietoje visoje Europo
je, pralenkdama net 
armiją. Generolas 
(didvyris kampanijų 
ir Francijoje) dar
tais griežtai teigė, kad Sovie
tų Sąjunga turėjo 10,000 tankų. 
Generolas Bulow spėjo, kad 
Sovietai dar 1936 metais tu
rėjo 8,000 orlaivių. Kadangi 
1939 metų karinė gamyba bu
vo dvigubai didesnė kaip 1937 
metais, tai be jokios abejonės 
parodo, kad dabartinio karo iš
vakarėse Sovietų Sąjunga tebe
buvo pralenkus Vokietiją ...

“Ryšyje su tuo mes turime 
daugiau labai svarbių faktų. 
1937-1938 m* taikos laiku Rau
donoji Armiją turėjo du milio- 
nu vyrų, suorganizuotų išimti
nai į kadrines divizijas su ma
žiausia dviejų metų tarnyste. 
Likusios trumpo termino terito- 

■ rinės divizijos, tai yra, tos di
vizijos, kurios turėjo milicijos 
pobūdį, ir sudarė dvidešimts 
tris infanterijos nuošimčius, 
buvo paverstos reguliarėmis di
vizijomis. Tas parodo, kad, iš 
vienos pusės, Raudonosios Ar
mijos komanda buvo pasiryžus 
palaikyti armiją didesne Už se
kamą skaitlingiausią armiją 
Europoje, būteht, Vokietijos 
armiją, o iš antros pusės, jinai 
skubino didinti skaičių pilnai 
išlavintų rezervų — nuo 650,- 
000 per 1935 metus iki 1,000,- 
000 per 1939 metus.

Oro Karines Spėkos
“Savo reporte Komunistų 

Partijos kongresui 1939 metais, 
Vorošilovas suteikė labai svar
bių skaitlinių apie palyginamą 
stiprumą Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos karinių oro spėkų. 
Pagal jį, visas . bombų salvo 
(tai yra, bombų svoris, kurį ka
riniai orlaiviai gali numesti bet 
kuriuo laiku) Sovietų karinio 
orlaivyno buvo du sykiu dides
nis už Vokietijos bombų salvo, 
dvidešimt penkiais’ nuošimčiais 
didesnis už Vokietijos ir Itali
jos orines spėkas, sudėjus į dai
ktą, arba apie dešimčia nuošim
čių didesnis sudėjus į daiktą 
Vokietijos, Japonijos ir Italijos 
orines spėkas. Galimas daiktas, 
kad tuo laiku Vorošilovas šiek 
tiek nedakainavo Goeringo 
Luftwaffe (vokiečiai taip vadi
na savo orines jėgas). Bet šis 
palyginimas parodo, kokioj 
aukštumoje Sovietų Sąjunga 
yra išlaikius savo apsiginklavi
mą.

“Raudonosios Armijos ko
manda siekė šimto procentų 
pirmenybės ant Vokietijos oro 
spėkų, idant ore būt stipres
niais prieš bet kokią priešų ko- 
aliciją-apsijungimą (1939 me
tais tas reiškė tą grupę, kurt 
buvo prisidėjus prie Anti-Ko-

(Tąsa aiit 5-to ptislp.)
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ITS THIS WAT 
FOLKS

įvyk
THIS MONTH the legal machine

ry of the State of New York grin
ded out of its mills a small sheet 
of parchment which signified to one 
and all that the Lithuanian Fine 
Arts League (the Lietuvių Meno 
Sąjunga) was duly incorporated.

At present this charter is resting 
upon the desk of Mr. Frank Pakal
niškis, secretary of the League. 
Whether it will be framed or not is 
something to be left to the future.

But the charter is difinitely here 
— and in many ways that is a re
lief to the directors and most act
ive LFAL members who worked- to 
secure the incorporation.

Elsewhere on this page you may 
find the purposes and aims of the 
LFAL. 
find 
put 
the

In reading them you may 
an answer to a question often 
to me: just what the devil is 
League and what does it do?

FEW SHORT MONTHS ago, 
after having filed the necessary ap
plications, both Pakalniškis and my
self, with our counsellor, Mr. Bre- 
des, were called to—of all places— 
the Department of Labor in regards 
to the application for incorporation.

Our aims and purposes, crudely 
drawn and worded, were read to 
the assemblage and all those in
terested were invited to speak. A 
member of the American Federation 
of Labor arose and objected to the 
fact that the Aims, as read, would 
enable the LFAL to 
wages and hours of 
that fashion compete 
of unions of artists.

In a way the objection 
AFL was justified insofar as every 
union should be constantly on the 
alert to 
prevent 
creeping 
employed
mation of company unions are very 
well known.

Granting the 
AFL’s objection, 
simple matter to 
"amateur” and 
doubts. Since the aims were a 
passed by the Department of Educa
tion, incorporation would have been 
a finished fact.

deal with the 
artists 
with a

and in 
number

of the

guard its interests and 
unknown groups from 
into its field. The tricks 
by corporations in the for-

validity of the 
it would be a 
insert the word 

thus dispel all 
..... ......already

MUCH TO OUR SURPRISE, how
ever, the chairman of the hearing 
picked up the strings and continued 
with a number of aspersions upon 
the character and intentions of the 
directors of the League. Summed 
up, his short talk stated that in these 
trying times the emphasis should 
be placed upon "Americanism” and 
we should look not towards Europe 
for cultural inspiration but to our 
own shores—that all organizations 
involved in such national work as 
ours are suspect of trying to hold 
back from the complete Americani
zation of the great melting-pot. 
Furthermore, he demanded, another 
hearing should be held at which 
time the intentions of the directors 
could be further discussed and their 
standing as citizens examined.

The intimation of the last state
ment, naturally, was insulting. But 
nothing could be said or done at 
the time so the hearing was 
until the Department of 
chose to call another one.

closed
Labor

weeks 
i and 
board 

wondering

Trečias poslapis

Lithuanian Fine Arts League
Purposes and Aims

Peace Vigil Until America Book Review
Gets Out and Stays Out of War

maintained a ‘looking away’ 
when attempts were made to 

the 
up

line. Last night they 
an attack by three 

Eugene Wallach of New 
as *he was leaving the

WASHINGTON. — Nationwide 
attention, focused on the Perpetual 
Peace Vigil in front of the White 
House since 3 p. m. Friday, May 
9, forced police the same night to 
disperse a mob of more than 80 
Marines lined up on Pennsylvania 
Avenue ready to attack the day- 
and-night pickets. This was the 
fifth assault on the line and on in
dividual pickets.
For the first five days of the Vigil, 

police 
policy 
smash 
broke
Marines on 
York City, 
office to join the Vigil.

Saturday night a police officer 
tripped and shoved Jack Kalish, of 
Washington; the same polieman 
stood by when 10 soldiers, pretend
ing to be drunk, attacked Nathan 
Shilepsky, of Bridgeport, Conn. Shi- 
lepsky was hit over the head with 
a seized picket sign.

A New York girl who would nof 
give her name was threatened by 
an FBI agent, because she spoke to 
two draftees who expressed agree
ment with the purpose of the Vigil. 
Her leaflets were torn up, and the 
draftees were chased away.

Fifteen Marines, civilians and sol
diers > combined forces to swing fists 
and heavy belt-buckles at a line of 
5 pickets, mainly girls, late Monday 
night. One of the marchers, Edward

Young, of the Veterans of the Ab
raham Lincoln Brigade, was slashed 
across the face.

Fearful that provocations would 
develop into an organized mass at
tack on the Vigil by . servicemen, 
a delegation, consisting of Marion 
Briggs, APM national administrative 
secretary, Sarah V. Montgomery, 
APM Washington leader, and Young, 
the beaten picket, conferred Tues
day with General Edwin M. Wat
son, personal secretary to the Pre
sident.

Watson promised that civil liber
ties would be upheld, and that the 
Vigil line would be protected.

Field told of the sympathetic and 
encouraging reactions of passersby 
to the Perpetual Vigil.

One young man managed to get 
close to the pickets in spite of the 
fact that police tried to keep 
people away. He edged up to a pick
et from Baltimore and said: "Wish 
I could be on the line with 
I’m a government, worker and 
be seen around.”

A saintly-looking middleaged 
whispered' "Keep it up” as she
ried past the line. Many drivers 
stopped their cars near the line to 
watch the pickets and shout encou
ragement.

“Wish you luck,’ 
the pickets hear
march back and forth with their 
lanterns in front bf the Executive 
Mansion.

you; 
can’t

“Fall of Paris"
In a review of 

"Fall

gratifying is the 
by Ehrenburg. An 
in France for a 
Eherenburg knows 
country, high

Lyros News 
of Baltimore

April 27, 1041, this past month 
the Lyros Chorus had a successful 
dance. The .successfulness of this af
fair is due to the hard work of 
preparation by Mrs. Juškauskienė 

andBartulas 
Jr.
Bartulas are al- 
the Lyros Cho- 
they have done

and Lena, Bertha 
Charles Juškauskas, 

Lena and Bertha 
most newcomers in 
rus and believe me
the most toward the good of the 
Lyros Chorus. They are very so
ciable and very pleasant chorus 
members.

At this affair 50 books were dis
tributed among the chorus members 
and that took a lot of work to get 
the members to sell the books and 
to sell tickets for the dance.

our regret many 
on at the same 
Bacevicius gave

1. To increase co-operation amongst amateur artists, art stu 
dents; to hold competitions and exhibitions, and to promote the 
study and improvement of the arts in the field of literature, 
drama, music and song.

2. To maintain and support units and members at large in 
their activity in the field of fine arts, in the form of choruses, 
dance, drama, writers’, painters’ and sculptors’ groups.

3. To provide its members and groups as far as possible with 
publications, distributed on a non-profit basis, such as songs, 
music, plays, literary and educational material.

4. To perpetuate the influence of Lithuanian art in Americans 
of Lithuanian extraction and to encourage the talents of young 
people of said extraction to foster and invigorate their work 
in the fine arts with the true American democratic spirit.

5. To inculcate in its members the highest ideals and concepts 
of Americanism as related to the fine arts.

6. To offer assistance to Americans of Lithuanian extraction 
who have especial talent, to pursue the study of the fine arts.
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Protest Melo
drama in Arrest 
of Seamen

Call for Appro 
priation for 
Peace

May 4, 1941. The Lyros Chorus 
of Baltimore had a well known and 
distinguished guest, Professor Vy
tautas Bacevicius come and give a 
Piano Concert.

Unfortunately to 
affairs were going 
day Professor V. 
his piano concert.

But those who had the opportuni
ty to hear a great pianist and com
poser were fortunate.

Professor Bacevicius is a inspir
ing pianist and with excellent abili
ty to put such vivid and entrancing 
mode in his great playing.

His playing intrigued the audience 
tremendously.

I had the pleasure of meeting 
Professor Vytautas Bacevicius. Pro
fessor Bacevicius is the nicest per
son you could ever want to meet. 
He is modest and very sociable and 
above all has a great sense of hu
mor. (Which 
to lack.)

One thing 
is very fond
tain Miss Virginia Jekevicutie sure 
was very popular with the profes
sor. It was too bad the other gals 
didn’t have a chance to even get 
near Professor (who also dances 
very well) especially the brunettes.

.3®' I

NEW YORK. — A 
the procedure adopted 
Department officials in 
German and Italian seamen last 
week was "spectacular and unpre
cedented” and intended to influence 
“the actions of the United States 
Congress... into immediate enact
ment of a concentration camp bill” 
is contained in a letter of protest 
sent to Attorney General 4 Jackson 
by Hugh De Lacy, Chairman of the 
American Committee for Protection 
of Foreign Born, it was announced 
today by the Committee’s national 
office, 79 Fifth Avenue, New York 
City.

"Without wishing to question your 
Department’s authority to tempora
rily detain these seamen,” Mr. De 
Lacy says in his letter to the Attor
ney General, "we do wish to pro
test the spectacular and unprece
dented fashion in which these ar
rests were made. The procedure 
adopted appears to us to have been 
calculated to make front-page news 
and to inflame the public mind.”

The need for the arrests was 
also questioned by Mr. De Lacy, in 
his letter, “since these seamen are 
not in the United States of their 
own choosing and neither your De
partment nor the Federal Bureau of 
Investigation has presented any 
proof of their violating the laws 
of pur country. Their crime, accord- 
ingvto reports made public, was in 
overstaying their leave since it is 
impossible for them at the present 
time to either leave the country 
or be deported.”

"Our experience,” Mr. De Lacy 
asserts, "leads us to the conviction 
that actions such as those taken by 
your Department during the past 
week promote war hysteria and 
incite unjustified suspicions against 
the foreign born in this country. At 
the same time, because of your pub
lic utterances, we believe that these 
mass arrests were carried out with 
a view of influencing the actkms of 
the United States Congress and at
tempting to pressure Congress into 
immediate enactment of a concen
tration camp bill.

"We wish to voice our unalterable 
opposition, and the expressed oppo
sition of more than 15,000,000 or
ganized Americans, to the passage 
of any measure that would establish 
concentration camps in our conutry, 
since such a measure would serve to 
undermine the democratic and con
stitutional rights of all Americans, 
native and foreign born, citizen and 
non-citizen.”

charge that 
by Justice 

rounding up

NEW YORK. — A swift nation
wide drive for a Peoples Emergency 
Appropriation for Peace will be 
launched this week by the American 
Peace Mobilization as a concrete 
‘No” to the Administration’s hectic 
rush to war.

The reveille to an intensification 
of peace activity was sounded today 
by the Rev. John B. Thompson, na
tional chairman of APM.

SO

most professors seem

ex-sponsor of the LDS Mrs.

First

OVER THE AIR
>

Bill

stand Į Nurse (suspiciously)—What have 
t r/M i zl zxl z-r tP 1 1 *?

no government in 
America and the 

American countries 
unless it is friendly

novel 
period 
Front

the 
the

11, 1941. The Baltimore LDS 
Club held a Mother’s Day 
which turned out to be the best 
the club has had in a long

lady
hur- last 

third

All love has something of blind
ness in it, but the love of money es
pecially. — South.

people’s program of the Am- 
Peace Mobilization.”
drive for a People’s Emer- 
Appropriation for Peace will

Pa- 
gra- 
The 
the

I learned and that he 
of blondes. That cer-

achievement of Soviet literature 
only in the Land of Soviets could 
this instructive chapter from the 
history of France been truthfully 
written.”

Finance the People’s 
"Against Discri- 

in American Industry!”,

is the remark
most, as they

Peoples 
of Civil War 
end of 1936. Eh- 
broad picture of

myself feel that our mis
North and South Ameri- 

should make it clearly 
that

to judge from the first part of 
novel, the "Fall of Paris, is

so 
of 
to 
in

his 
no- 
Ca- 
the 
de-

Adapted from the 
METRO-GOLDWYN-MAYER 

t Picture by

RANDALL M WHITE

the 
an 

achieveriicnt of Ilya Ehrenburg, an
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Truth Behind ^America First’
"America First” is led by men 

who would rather come to business
like terms with Hitler than fight 
him, who are willing to let Hitler 
run Europe if American fascists can 
run North and South America, the 
American Peace Mobilization charg
ed in a statement addressed to the 
American people.

The APM warned the thousands 
who have been listening to speeches 
by Colonel Charles Lindbergh and 
other America First’ spokesmen 
against accepting that organization’s 
program as a genuine peace pro
gram.

“Its leaders are wealthy business 
men like General Robert E. Wood, 
president of Sears Roebuck, and

MOSCOW.
Ilya Ehrenburg’s new novel, 
of Paris,” Izvestjia writes:

"Scores of articles, pamphlets, and 
books have been published abroad 
attempting to answer, the question 
—how come such a seemingly strong 
capitalist power like France collaps
ed under the very first blows of the 
enemy troops and in a few weeks 
come to debacle and capitulations?

"The authors of those books on 
France’s defeat have failed to un
derstand anything of the catastrophe 
which befell her or to draw the les
sons from it. They continue to look 
for those responsible not where it 
is easier to discover them—they 
continue to hate the splendid French 
people, continue to fear the people 
more than the foreign conquerors.

"But precisely this class fear of 
their people on the part of -the rul
ing financial clique was the main 
cause of the collapse. All the more 
responsible and 
task undertaken 
observer of life 
number of yeras. 
and loves this
culture, its people.

"Having lived through 
years, months and days of 
republic in Paris it was logical that 
on his return to the USSR, Ehren
burg should be that author who in 
the form of a novel depicts the tra
gedy of the French people.

“Insteed the fall of Paris was the 
result of the policy of the ruling 
classes of France who placed their 
personal well being above national 
interests, who hated and foared 
their people. These people showed 
a disregard for the technique and 
science of warfare, for the army, 
and its personnoil and with a string
iness typical of burly shopkeepers 
grudged the means necessary for ex
tending the Maginot Line to the 
English channel, and thus deprived 
of its importance the already exist
ing section of the line which the 
German Army skirted without par
ticularly great difficulties.

"The first part of the 
far published covers the 
the birth of the 
the first months 
Spain, about the 
renburg gives a
Paris in these years—from the wor
king class quarters on the outskirts, 
the famous ’red belt’ of Paris, to 
the Bourbon Palace, from the studio 
of the artist who according to 
own words likes "when there is 
thing afoot” to the Ministerial 
binet where the destinies of 
country and other countries is
cided upon. Insofar as it is possibleFiddlings from 

Worcester

LATER ON, DURING the ’ 
that followed, the directors 
members of the executive 
discussed the matter, 
why there was such a delay in a 
matter that ordinarily should have 
been over a long time ago. What 
was the reason for the hearing 
chairman’s unexpected thrust at the 
aims and purposes of the organiza
tion? Was his attitude an indication 
that the higher-ups in administrat
ive positions were embarking 
a policy that resembled the 
sorship and suppression in the 
ring countries of Europe? ,

These questions bothered us. 
very fact that we were given no op
portunity to solve problems raised by 
the union by the simple insertion of 
the word ‘amateur” proved, to us, 
that the chairman was not so much 
interested in finding the proper ex
pression of the League’s aims and 
purposes, but more so in discoura
ging and intimidating the directors 
who strove for incorporation.

Why?
EACH GUESS WAS as good 

any other. I personally believe 
was frierely a lack of understanding 
on the part of the hearing chair
man as to the meaning of “Americ
anism” and "patriotism.” I feel 
that once a man is able to love his 
country with his eyes open, in
stead of blindly, with his mind open, 
instead of closed 
realize that anything which enriches 
the lives of American people, en
riches America.

All culture, tradition, aspiration— 
enriches life. That man is blind who 
damms these things because they 
are not ostentatiously wrapped in 
the American flag or twisted by a 
perverted patriotism that is closed 
instead of open, shallow instead of 
deep.

These, of course, are merely opi
nions expressed in looking back
ward. Perhaps it was another case 
where the -wheels of government 
procedure are huge and crude. Let 
us think that.

Feeling that the former may have 
been the case* the directors and ex
ecutive after a full discussion decid
ed to withdraw the application from 
the Department of Labor, rewrite 
go as to correct the broadness 
ed out by the union man, ai

Sunday morning the Wor- 
Aido Chorus left Endicott 
at aproximately nine o’clock, 
destination was Hartford, 
and though it takes over

hours to get there, music,

the cho- 
pictures 

who had 
cameras

upon 
cen- 
war-

The

as
it

then he will

WORCESTER, Mass.—Here I am 
again. I know that I haven’t writ
ten for a long time, but as it goes: 
"absence makes the heart grow fon
der.”

Last 
cester 
Street 
Their 
Conn., 
two
laughter and singing shortened the 
ride considerably.

After a short rehearsal, 
rus went outside and had 
taken by several members 
remembered to take their
along. We had dinner and were 
soon split up into several groups. 
Back at the hall, "Grigutis” was put 
on, and it was followed by a supper 
and dancing.

We left Hartford after nine, but 
we didn’t arrive in Worcester until 
twelve—thirty.
Fiddlings:-*—

Joe Kizys certainly has a great 
deal of wind stored up some place. 
Imagine playing his harmonica all 
the way home! Mr. K. must have 
gotten some very nice pictures, es
pecially since they were not posed 
for... \

I want to congratulate Mrs. K. 
on the new addition to her family...

What’s the matter, girls, couldn’t 
you even make the musician smile? 
Why didn’t you ask him to join the 
chorus?...

I wonder what kind of lipstick 
Al prefers? I’ll bet ten to one, it’s 
Cashmere Bouquet! No kidding, Al, 
that’s the brand she uses...

The chorus had a meeting Wed
nesday, and the following committee 
was seated for the picnic to be 
held June 8: Ruth Duaderis, Vickie 
Chesna, Mrs. Machulis, Albert Dup- 
sha and Mr. Repšys.

Remember, everybody! Rehearsal 
is this Wednesday, and try to come 
a little before eight.

—The Fiddler.

Max Babb, president of Allis-Chal
mers” the statement continued, 
“Allis-Chalmers is the company that 
called on storm troops to mow down 
its striking employees.

"General Wood, America
chairman, is the individual who has 
gone on record as saying that ‘Ame
ricans like 
sion is in 
ca ... We 
understood
Mexico, Central 
Caribbean South 
will be tolerated 
to the United States, .and that if
necessary we are prepared to use 
force to attain that object.’

“The peace program of the Amer
ican Peace Mobilization calls for the 
friendliest relations with the people 
of Latin America. We insist on the 
democratic right of South American 
peoples to choose their own govern
ments.

"The APM peace program also 
calls for improving the American 
standard . of living with higher 
wages, adequate relief, social secu
rity benefits, 
rich instead 
strengthening 
berties. Only 
program can
effective bulwark against 
APM said.

"The APM program for 
son does not attract

May
Youth 
Picnic 
picnic 
time.

Our
Juskauskienė received a small token, 
a gift from the LDS Youth Club in 
appreciation for the hard work 
Juskauskienė has accomplished in 
setting the club on its own two feet.

The club wishes to thank Miss 
Ruth Paserskis, Mildred Deltuva, 
Mr. Mack and Mr. and Mrs. 
serskis and the rest that so 
ciously helped at this picnic, 
club made good profit from 
picnic. Ida Balses.

etc., for taxing the 
of the poor and 

our constitutional li- 
a peace based on this 
be a permanent and 

fascism,”

this rea- 
Christian 

Fronters, Ku Klux Klaners, or Ger
man-American Bundists. America 
First meetings do. Father Coughlin’s 
paper Social Justice praised Lind
bergh’s support of America First in 
a lead editorial on its April 28th 
issue. In New York City, Joe Mc
Williams, notorious anti-Semite, and 
a number of veteran Coughlinite 
orators are stump speaking for 
America First.” .

WASHINGTON. — Joe Louis will 
be punching to preserve his heavy
weight crown from Buddy Bear’s 
onslought in a world championship
ship bout to be covered as an ex
clusive NBC-Blue Network feature 
Friday, May 23, beginning at 10:00 
p. m., EDST, by those famous Adam 
Hat ytwins—Sam Taub and 
Stern.

Toub and Stern will begin their 
ringside report on the fifteen-round 
battle at 10.00 p. m., EDST. The 
Louise-Baer bout will be staged at 
Grifffith' Stadium here.

Louis, a year older now, will be 
making his seventeenth : 
against challenges to his authority 
over the world’s heavyweight popu
lation. The fury in his gloves has, 
the dopsters say, slackened a bit. 
In proof, they cite that he had 
trouble with Abe Simon, at Detroit,

and Tony Mušto, at St. Louis, in 
his last two fights. Both carried 
Louis into late rounds before he 
could put them away.

Baer, on the other hand, looked 
i comfortably competent in his last 
ring outing. The younger brother of 
the famous Maxie stopped Tony 
Galento and owns impressive vic
tories over Lee Savold and Natie 
Mann. Baer combines fair boxing 
skill with a brushing punch. Weigh
ing about 240 pounds, Baer Will 
tower over the champion and have 
the advantage in reach and weight.

you been doings Ellen?
Ellen—Rover’s eaten my dolly’s 

slippers, so I’ve been punishing him.
Nurse—How?
Ellen—I’ve been to his kennel and 

drinked his milk.

"The war appropriation of Wash
ington must be met head on with 
an appropriation for peace by the 
people,” Rev. Thompson declared in 
a statement received at APM na
tional headquarters.

“All over America the people, 
startled and angered by White 
House decisions in which they want 
no part, are moving forward to take 
their destinies into their own 
hands,” he said. "Our drive will 
make it possible for us to unite 
anti-war sentiment around the steel- 
cored 
erican

The 
gency 
encompass the entire country, and 
aims at the goal of raising $40,000, 
enrolling 100,000 new Volunteers 
for Peace, and distributing 2,500,000 
penny pamphlets.

To help the local Councils during 
the drive for a People’s Emergency 
Appropriation for Peace, the APM 
National Office will attempt to co
ver the country with promotional 
peace leaflets, brochures, coupon 
books, and Volunleer cards.

Campaign slogans of the People’s 
Appropriation are: -"You Can Help 
Win Peace for America.” "Support 
the $40,000 People’s Emergency Ap
propriation for Peace,” “No Con
voys, No AEF!”, "We are Jhe 90% 
in America Who Want Peace!” “Ex
tend and Strengthen American De
mocracy!”, 
Fight for Peace!”, 
mination 
"Mobilize vthe Millions for Peace!” 
and "Join with the Millions Who 
Want Peace!”

“Our drive is necessary to sharp
en the peace efforts of the Americ
an people to cut through the Admi
nistration’s drive to total war,” the 
Rev. Thompson said.

“By putting across this campaign 
we can build most successfully the 
peace forces in the local communi
ties and obtain the necessary funds 
to guarantee the effective carrying 
on of our activities.”

“The funds will permit us to 
route speakers, publish a mass of 
new pamphlets, spread organizers 
through the field, and prepare press 
and radio material,” he said. "New 
members will constitute the best 
possible weapon of the. American 
people in the fight for peace.”

Wifie—You never do hear of 
women cashiers embezzling or run
ning off with their employer’s mo
ney.

Hubby—No, but when they do, 
they always take the employer, too.

SYNOPSIS: Boys Town is threatened with financial collapse. Whitey 
Marsh (Mickey Rooney), Mayor of Boys Town, on trial adoption with 
Mr. and Mrs. Maitland (Henry O'Neill and Mary Nash) has been com
mitted to Marysport Reform School for a crime committed by little Flip 
Breyer (Darryl Hickman). Whitey and Flip are sent to "solitary " and 
there they sec Miles Fenely fall dead Irom beatings. Father Flanagan's 
(Spencer Tracy) efforts clean up the Marysport Reform School methods.

NOW READ THE LAST CHAPTER — BELOW

JIM

*int> 
re-

submit to the Department of Edu
cation.

THE APPLICATION was receiv
ed, studied and then granted. The 
Lithuanian Fine Arts League is 
now incorporated.

So the little story ends. If you 
have not read the aims and pur
poses which are on this page, read 
them now. We feel that every mem
tier of a chorus should read and 
study them. They sum up what the 
choruses live for.

“Bohunfc has been killed. I thought 
f you’d like to see him buried.”

Boys Town’s last financial reprieve was almost 
over when Father Flanagan returned home 
from Marysport. Even worse, Ted Martley’s 
faith had slipped again. Father Flanagan had 
been unavoidably absent from his bedside when 
his operation was performed. Then Bohunk, 
the puppy he had come to regard as the only 
friend he had in the world, was struck by a 
truck and killed/

Take me bitch, Father: I’ll try 
to walk some more tomorrow.”
But Bohunk, in death, wrought his second 

miracle—even as his first had been to make a 
bitter crippled boy smile. Ted. again bitterly 
resentful, struggled from Father Flanagan’s 
arms as they reached the crowd around the 
puppy’s grave. His heavy braces clanked as 
they struck the frozen ground—but he 
walked ,.. a few tottering painful step&L

. • v *'lA 4’f ’ : ’ "b - f ' .ni '*• ii

“You’re not going out of business as 
long as I have money to stop it!”

There was mingled joy and gloom in Boys 
Town when the Maitlands came again. Father 
Flanagan had proved his point. “Where else 
do they breed boys as loyal as Whitey .. . and 
faith as fine as Ted’s,” said the hard-boiled 
business man to his wife as they opened the 
dominie’s door. “This work must go on!'

Be staunch and keep thef aith—and 
you will walk among the giants!”
It was a Commencement that nearly never 

happened. Father Flanagan, more solemn than 
ever before in his life, was speaking. "The 
coddled, the weak, the doubting will fall,” he 
said, "but the men will survive, and high will 
be the honor they will win. You graduates must 
be such men—Men of Boys Town!

THE END
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Jaunas lietuvis Apvažiavęs 
Pusę Pasaulio

(Pabaiga)
Kada liaudiečiai nestojo į 

Franci jos buržuazijos Už
sienio Legioną, tai jų padė
tis pasidarė dar sunkesnė. 
Maistas blogas. Reakcija. 
Mušimai. Šaudymai į tuos, 
kurie bando ištrūkti iš lo- 
gerio. O ,klausimas: kas 
dar rytoj bus?

valgyti. Indija pavergta, bet mas Ispanijoj. Susitikti 
kada ji pasijudins, tai bus jos bendradarbiais.
didelis kapitalistinio pasau
lio sukrėtimas.

Laivas ir vėl plaukia. Vėl

SU

Maskvos ovacijomis, žinau, 
kad sociale kompeticija jau 
buvo prasidėjus tarp Lietuvos 
darbininkų, kad mūrininkai 
padirbo tris kartus tiek darbo, 
kaip pirmiau, ir kad visur ki
tur produkcija padidėjo, nes 
“fabrikai dabar mums pri
klauso.“

Tai taip siauri rubežiai pa
sikeitė neribotais horizontais.

i nėra rubežių nuo 
Baltiko iki Vladivostoko, nuo

Amerikos generolas Pres
ton Weatherred agitavo ka- 
ran ir pareiškė: “Jei tik vo
kiečiai nuskandintų bent 
vieną karinį Amerikos lai
vą, tai ši šalis beveik neiš
vengiamai kariautų.”

nukenčia. Todėl, kad Liberty 
Parkas turi didelę virtuvę, di
delę šokių salę (su baru), yra 
ir kitas didelis baras po stogu.

širdingai kviečiame daly
vauti visus Baltimorės lietu-

vius šiame “Laisvės“ piknike, 
kur gausite progą sueiti su sa
vo senais draugais ir pažįsta
mais iš kitų miestų, 'kurių, 
kaip girdėjau, bus keli busai.

Povilui mūsų įstaiga pati- 
Į ko. Patinka ir darbininkiš- Daugiau 
kas judėjimas. PoVilas ma
no kokį laiką pagyventi, pa- vakarinės iki rytinės jūros.’{pasilieka jo užnugaryj my- ---- 1 —---- ,

lios, jūros ir okeanai. Vėl viešėti Jurgio Wa^hingtono 
bėga diena po dienos, savai
tė po savaitės.

— Na ir vėl Baltimorės 
prieplauka, — sako Povilas.

Povilas ir dar keli drau---- Vėl tie mūsų prielankūs
gai, po daugelio bandymų, 
ištrūko iš logerio. Bet kur 
dėtis? Aplinkui karo padė
tis. Francijos buržuazijos 
įsakyta daboti Ispanijos ko
votojus. Patenka į Bresto 
prieplauką. Povilas įieško 
būdų, kaip ištrūkti jau iš 
Francijos, kuri visa virto į 
logerį ir kaskart darosi vis 
baisesnė ir žiauresnė kiek
vienam laisvę mylinčiam 
žmogui. Draugai, francūzai, 
padėjo. Po kiek laiko Povi
lui pavyko gauti darbą ant 
suomių laivo.

Kelione po Pasaulį
Nuo. suomių laivo vėliau 

pateko ant jugoslavų. Ka
ras — jūroj pavojus. Veikia 
kariaujančių valstybių karo 
laivai ir submarinai. O dar 
pavojingesnes minos, kurios 
nutrūksta nuo inkarų, pasi
leidžia keliauti jūroj ir tada 
pavojingos kiekvienam.

Povilas jau antru kartu 
yra ant Amerikos žemės. 
Pirmu kartu jis atvyko pe
reitais metais į Baltimorę. 
Ten susitiko su mūsų lietu
viais draugais, buvo tinka-, 
mai priimtas. Vėliau ir vėb 
išvyko į pasaulį. Šiuo kar
tu jam teko būti Japonijoj, 
Indijoj, Afrikoj ir Sovietų 
Sąjungos Vladivostoko prie
plaukoj.

— Iš Vladivostoko, kaip 
magnasas traukė mane į 
Lietuvą! — sako Povilas:— 
Į laisvą, Sovietinę Lietuvą! 
Oi, kiek buvo širdyj džiau
gsmo, kada plaukdami suži
nojome, kad Lietuva virto 
tarybinė, kad Lietuvoj jau 
pasžbaigė Smetonos ir jo 
šaikos režimas!

Bet iš Vladivostoko grei
tai turėjo išplaukti laivas, o 
pas Povilą asmenybės doku
mentų nėra — jie liko Fran- 
cijoj logeryj. Kol bus susi
siekta su Lietuva, tai laivas 
nelauks. Na, Povilas ir vėl 
ant laivo, vėl jį supa jūrų 
bangos. Jis vėl sieloj keliau
na į Lietuvą, kur paliko jo 
senutė motina ir draugė 
mergina. Laivas supa, skai
to jūrų mylią po mylios, ke
liauna prieplauka nuo prie
plaukos, šalis nuo šalies.

Štai prieplauka, Indijoj, 
netoli Kalkutos. Indija, tai 
milžiniška ir turtų šalis, ku
ri turi 370,000,000 gyvento
jų, kuri skaitosi Anglijos 
karaliaus karūnos pažiba. 
Taip, Indija turtinga, ten 
yra tūkstančiai kunigaikš
čių—Anglijai parsidavusių, 
jie turi savo armiją. Jie iš
vien su Anglijos imperialis
tų armija turi apie 500,000 
vyrų po ginklu ir 50,000 
anglų policininkų. Šiai gink
luotai armijai padeda dar 
3,000,000 įvairių tikėjimų 
kunipp Visi jie viešpatauja 
ant indusų darbo ’ liaudies. 
Visi apnikę Indijos kūną. 
Turčiai gyvena pertekliuje, 
o darbo liaudis baisiai varg
sta. Užtenka primint tą fak
tą, kad Indijoj kas metai de
šimtys milionų žmonių 
miršta, kad Indijoj į metus 
100,000,000 jos gyventojų 
nei kartą sočiai negauna pa-

draugai — Balsys, Žemaitis 
ir kiti. — Sveiki!... Svei
ki!... Paskui Philadelphija, 
pažintys su vietos veikėjais. 
O ant galo ir Brooklynas ir 
pirmoj vietoj traukė Povi
lą “Laisvė,” kaip kokis mag- 
nasas. Pamatyti tą įstaigą, 
apie kurią jau žinojo gyven
damas Lietuvoj ir kovoda-

vadovystėj išlaisvintoj A- 
merikoj. Susipažinti su mū
sų judėjimu. Kaip tik sąly
gos leis, imsis už plunksnos 
ir rašys apie tai, ką teko 
pergyventi. Tai, žinoma, bus 
žingeidus aprašymas tos ke
lionės, tų didelių prityrimų. 
Ačiui, draugui, už suteiktas 
žinias ir dabar mes, “Lais
vės” bendradarbiai ir skai
tytojai, lauksime, kada Povi
lo atsiminimai galės tapti 
mūsų visų savastimi.

“Laisvės” Rep.

Anna Louis Strong

Neriboti Lietuvos Liaudžiai 
! lorizontai

Sugrįžtant iš vieno neseniai 
nacionalizuoto fabriko, man 
teko praeiti pro vieną siaurą, 
bet gilų klonį, Kauno pakraš
tyje. Iš to klonio išsikišusios 
buvo vėjo plevėsuojamos ke
turios raudonos vėliavos. Ta
kas buvo dumblinas, labai iš
mindžiotas, susijungiantis su 
vieškeliu tarp žalių kalnų, ant 
kurių vieno ganėsi karvė. Virš 
tako buvo pastatyti vartai, ku
rių viršuj buvo užrašas: “Nu
žudytieji Draugai, Lietuvos 
liaudis tęsia jūsų pradėtą dar
bą toliau.“

Nejauki vieta, ar, geriau 
pasakius, vieta, kuri buvo pir
miau nejauki. Tai žudynių 
laukas. Gana netoli nuo mies
to dėl išvežimo pasmerktųjų 
iš kalėjimo auštant rytui; sy
kiu užtektinai toli, kad pilie
čiai negalėtų žudynėms kliu
dyti. Čia keturiolika metų, at
gal, Smetonai ginkluota jėga 
užgrobiant valdžią, buvo nu
žudyti keturi komunistų va
dai: Karolis Požėla, Juozas 
Greifenbergeris, Rapolas čior- 
nis ir Kazys Giedrys.

Jie buvo sušaudyti. Jie buvo 
užkasti. Nebuvo išpilti kapai, 
nebuvo jokių paminklų, pažy
minčių jų laidojimo vietas. 
Darbininkai atėjo naktį supil
ti jų kapus ir apsodinti juos 
gėlėmis. Bile kas pagautas 
lankant kapus būdavo areš
tuojamas. Bet naktys yra tam
sios, ir daugelis raudonos auš
ros rytų 
kuriuos 
davo ir 
žemes.
Smetonos policija sutrempda
vo į žemę atmintį Tų žminių, 
kuriuos ji buvo nužudžius.

Klonis dabar jau neapleis
tas. Ant kiekvieno kapo di
džiulė raudona vėliava reiškia 
laikiną pagarbą iki kol pasto
vūs paminklai bus pastatyti. 
Panaši raudona vėliava žymi 
netolimais nužudyto valstiečių 
vado kapą, nužudyto už va
dovavimą valstiečių sukilime 
Suvalkuose, 1936 m. Didžiu
liai nuo Kauno darbo uąijų gė
lių vainikai apdengia jo kapą. 
Čia vakarais ateina darbinin
kai jaunuoliai su savo mergi
nomis, taipgi moterys su sa
vo mažyčiais. Jie brenda per 
purvą ir vandenį, tekantį iš 
viršaus kalno, jį apdrėkinant. 
Jie čia tyliai stovi nusiėmę ke
pures.

Netolimai mūsų stovi dar
bininkas su mažučiu^ sūnelių, 
laikydamas jį už rankos, “čia 
pirmiau,“ aiškina jis vaiku
čiui, “šaudydavo žmones už 
politiką.“ Kada vaiko akutės 
išsiplečia, jis aiškiau papasa
koja: “Jie buvo šaudomi už 
organizavimą d a r b įninką.“ 

1 Tai jau dabar pamoka iš isto
rijos, kaipo iš tolimos praei
ties.

ir SSSR, 
per vie-

prie ne-privažiavome 
raudono stulpo, pažy- 
rubežių. Kareiviai pa- 
iš abiejų pusių, pasvei-

rasdavo ten vainikų, 
policija piktai nuim- 
išlygindavo vėl kapų 
Per keturioliką metų

Vertė J. Byronas

Baltimore, Md

MAYNARD, MASS. L'T 4
TOSE PAVILION PARK

BROOKLYN, N. Y. ‘ir 6

EDDINGTON, PA.

1113 ML Vernon Street

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

Liūdėsio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

PHILADELPHIA, PA.

Telefonus Poplar 4110

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS’

BUNION LABEL

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čiolų rugių, senvičiam duona, bal
ta duoba, 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 svorį ir kainas.

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

Salo šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikonišku ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir Šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

i Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Chungking, Chinija. — 54 
Japonijos orlaiviai atkakliai 
ardė ir degino Chungkingą, 
laikinąją Chinijos sostinę; 
užmušė bei sužeidė apie 300 
žmonių.

SUMAŽINA MĖSOS PORCI
JAS VOKIETIJOJ

Berlin. — Vidutinis 
kieti jos gyventojas iki 
galėjo pirkt apie svarą 
sos per savaitę, pagal mais
to kortelę. Nuo birželio pra
džios bus leidžiama pirkt 
jau tik 12 uncijų ir du treč
daliai mėsos per savaitę, 
apart sunkiai dirbančių dar
bininkų. Sunkiadarbiai ga
lės gaut po apie porą svarų 
mėsos per savaitę. Truputį 
bus padidinta sviesto porci
ja-

Vokiečių valdžia skelbia, 
kad dabar jų krašte paga
minama 700 tūkstančių tonų 
sviesto per metus, o Jungti
nėse Valstijose 750 tūkstan- 

tonu.

Vo- 
šiol 
mė-

čių

Išmislai apie Sovietų ■ 
Lakūnus Iraqui

Maskva. — Tass, valdiška 
Sovietų žinių agentūra, šeš
tadienį užginčijo praneši
mus paskleistus užsieniuo
se, būk Sovietai leidžią re- 
krutuot savo lakūnus kaipo 
liuosnorius į Iraqo oro lai
vyną karui prieš anglus. Tie 
pranešimai yra “gryni iš
mislai ir klasta,” sako Tass.

Sako, Amerika Kariautų, jei 
Naziai Nuskandintų Tik 

Vieną Jos Laivą
Mineral Wells, Texas. —

Didžiulis Piknikas Jau Čia.
Pavasaris jau atėjo, piknikų 

sezonas jau prasidėjo. Pikni
kas, kurio baltimoriečiai taip 
ilgai laukė, įvyks Liberty 
Parke.

Šį didžiulį pikniką rengia 
Amerikos Lietuvių Literatūros 
Draugijos 25 kuopa naudai 
dienraščio “Laisvės“. Bus se
kmadienį,. gegužės 25 d., Li
berty Parke, Eastern ir Mof
fet Avės, šiemet mes apvaikš- 
čiojame “Laisvės“ 30 metų gy
vavimo sukaktį. Ir šiemet mes 
susiduriame su labai sunkio
mis ekonominėmis problemo
mis. Todėl yra reikalas vi
siem susipratusiem darbinin
kam dalyvauti šiame piknike, 
ir paremti savo klasės dien
raštį, kuris visų darbininkų, 
nežiūrint pakraipų, reikalus 
gina.

Skaitlingai dalyvaukite šia
me piknike, išgirskite puikią 
programą *ir svarbias prakal
bas. Bus duodama stambios 
piniginės dovanos prie įžangos 
bilieto: $25, $10 ir trys po $5.

Ištisa programa: V. Valu
kas ir sūnai iš Scranton, Pa., 
Finnish Merginų Choras, Bal
timore; Lyros Choras, Phila
delphia; Lyros Choras, Balti
more, ir Jonas Siurba, kalbė
tojas iš Brooklyn, N. Y.

Kaip visiem baltimoriečiam 
yra žinoma, Liberty Parkas 
yra vienas iš puikiausių pikni- 
kauti. Jeigu pasitaiko ir lie
taus, tai pikniko dalyviai ne-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

“LAISVES” NAUDAI

Prašome pasižymėti, kad dienraščio 
“Laisvės” naudai didieji piknikai 

Įvyks:

BALTIMORE, MD. CZ“S 2 5
LIBERTY PARK
Foster & Moffet Avės.

Prisiminė man tas klonis iš 
Kauno išvažiuojant specialiu 
traukiniu, kuris vežė Seimo 
delegatus į Aukščiausią SSSR 
Sovietą. Tai buvo traukinys 
pilnas linksmų ir susijaudinu
sių žmonių, kuriuos per pra
eitas kelias trumpas savaites 
aš išmokau pamilti. Būriai 
žmonių su vėliavomis kiekvie
noje stotyje, atsisveikina ar 
priima atvažiuojančius. Kiek
vienas traukinio kompartmen- 
tas paskendęs gėlėse nuo lin
kėtojų : Gėlės iš Kauno, gėlės 
iš Vilniaus, gėlės iš Minsko ir 
taipgi iš Maskvos. Net ir auto
mobiliai buvo papuošti.

Netikėtai mums reikėjo per- 
sėst į kitą traukinį Vilniuje; 
spartus konstrukcijos darybas 
pakeitė siaurą europišką nor
mą plačia rusiška norma; So
vietų traukinys mus čia pasiti
ko. “Tuoj pravestas platesnis 
kelias,“ sakė šypsodamasis 
yienas iš delegatų.

“Kelios mylios atgal,“ sakė 
kitas, “mes pervažiavom seną
jį tarp Lietuvos ir Lenkijos ru- 
bežių; praeitą rudenį jis buvo 
panaikintas. Tuoj mes pasiek
sim rubežių tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos ir buvusį ru
bežių tarp Lenkijos 
Trys rubežiai išnyko 
nūs metus.“

Mes 
didelio 
minčio 
traukė
kino traukinį. Delegatai ilgai 
žiūrėjo į stulpą, vienas kitam 
pastebėdami: “Jau čia jo ne
bus mums grįžtant; tai pasku
tinį sykį mes jį matome,“ sakė 
jie.

Traukinys artinosi linkui 
Maskvos.

Maskvoje specialiai pastaty
ti pasitikimo vartai su užra
šu: “Tegyvuoja draugiškumas 
tarp liaudžių mūsų didžiulės 
galingos tėvynės.“ Maskvoje 
Kremliaus baltos sienos po 
raudonomis žvaigždėmis. Mas
kvoje Aukščiausio Sovieto po
sėdis kėlė ovacijas, pirmą kar
tą istorijoj girdėdami nepri
klausomos s o v ereinitetiškos 
valstybės prezidentą paduo
dant prašymą priimt ją į SS 
SR. Po prezidento Paleckio, 
kalba keli kiti. Paskutinis kal
ba Pranas Zibertas. Perkal
bant mano senam draugui šu- 
mauskui/ jis pasakoja apie sa
vo dvidešimts metų kalėjimą 
ir apie savo senąją motinėlę, 
kuri per tą visą laiką tikėjo
si, kad jos sūnelis kada nors 
iš ten pasiliuosuos.

“Ir dabar tie visi metai at
rodo, kaip kad nebuvę. Mes 
įsijungėm į darbą su nąuja 
energija.“

Žinau, kad tos kalbos buvo 
girdimos Kaune per radio, 
kad aplinkui garsiakalbius ant 
Laisvės Alėjos dideli būriai 
kėlė ovacijas unisonu kartu su

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

w'-W.

PHILADELPHIA XS° 31
MIKOLAICIO PARKE.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairiu Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546
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VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

rekordą.
liečia tankinę armijos

niekas neginčijo 1939
Raudonosios Armijos

kas
vy-

Telefonas: Humboldt 2-7964 

530 SUMMER A VE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N; J.

Vapof 
Room, 
tesian

PAŽANGIEJI LAIMĖJO 
CIO KOVĄ

Bittneris Prašalintas 
iš Vadovybės 
laiko atgal CIO unijų 
sudarė čia Tarybą,

F4O

vienos pusės, Rusija 
tankines formacijas, 

ir mūsiškės ‘greitosios

inghouse Workers Organizing 
Committee. Aišku, Bittneris 
geruoju nerezignuojąs, 
metamas lauk.

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto ir visų orga

nizacijų susirinkimas įvyks 22 d. 
geg., 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Bus daug svarbių dalykų svarstoma, 
kviečiame dalyvauti susirinkime. — 
Sekretorius. (119-120)

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewės St. elevelterio stoties.

kta 
mour &

Buvo 
! wood ir 
i Iyka.

Dabar paskelbta, kad Van

e

GW

Kaip Tvirta Yra Raudonoji Armija?

kienė) numirė gegužės 13 
! 5 vai. vakare, namuose, 3031 
i S. Emerald Avenue.

Rep.
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Laiškas iš
I sietuvos

Liužinas iš Johnson 
Y., aplaikė iš Lietu- 

švogerio sekamą laiš-

------------------

idien., Gegužės 20, 1941

r— ~ -r?.; - i > -<

.• -.v.
’F : ♦: : . '■'T ■

J. Sklar Mfg. Co. streikieriai, Queens, N. Y., įsisteigė netoli fabriko ant tuščio loto 
šėtrą; streikieriai priklauso United Electrical, Radio & Machine Workers (CIO) 
unijai. Iš viso streikuoja 350 darbininkų. Streikas jau tęsėsi per virš penkias 
savaites. Streikieriai reikalauja didesnių algų ir geresnių darbo sąlygų.

Chicagos Žinios
Streikan

Geg. 13 paskelbė streiką 
2,000 geležies liejikų 
se Chicagos ir priemiesčių i
foundrėse. Darbininkai jau ' 
senai yra susiorganizavę j In
ternational Molders’ Union of Bittnerio ir Levino Skymai At- 
North America, ADF. Strei- mesti; 
kui vadovauja vietinis lokalas. i

Liejyklų savininkai sako vi-1 Kiek 
sai nemanę, kad streikas kils, j lokalai
padarytas jiem lyg surpryzas kad geriau būtų vesti organi- 
ir dabar bėdavoja, kad plieno i zacinius reikalus. Tarybon įė- 
produkcija smarkiai susidemo-Į jo pažangieji, kurie čia dide-

i unijų viršininkai. Tas ne- 
, nes esą liejyklos turi1 patiko kriaučių, unijos biuro- 

karinių [ kratijai ir Van A. Bittneriui.
savo Tarybą 

tary-

ralizuos. Valdžia irgi išreiškė j lių 
baimės, nes esą liejyklos turi j pa 
už milionus dolerių' 
užsakymų, kas nebus galima j Jiedu “sutvėrė 
greitai padaryti. nepripažindami teisėtos

Streikas vyriausiai kilo dėl bos.
atsisakė ! Veik visų unijų vadai 

algas. | cagoj tam pasipriešino.
Washingtone

Vietinės unijos 
konferenciją ir J)asi- 
Levin-Bittnerio biuro- 
mašinai.
vadai kaltina Bittnc- 

ir jis sako, | rį, kad jis ne tik neorgani- 
unijų, bet kenkia uni- 

Dėka jo elgesiui, užken- 
padaryti sutartį su Ar- 

Co.
atvykę Allan Hay- 
Jamcs Carey tirti da-

to, kad kompanijos 
pakelti darbininkams 
Molderiai reikalauja 
valandą. Kontraktas 
gė balandžio 1 d. ir 
neatnaujinamas.

Šioj industrijoj dirba nema
žai ir lietuvių. Su vienu strei- 
kieriu kalbėjaus i 
kad kova bus laimėta. Ir tei-1 zuoja 
sybė, jei jau kompanijos mi-|jom. 
Bonus pelno žeriasi, darbinin
kam irgi turi tekti nors delelė

Molderis.

vadovybė 
tirti dalyką, 
atlaikė 
priešino 
kratinei

Unijų

Jo vieton paskirta* J. C. 
wis.

Iš 85 unijų lokalų net 
smarkiai priešinosi Bittnerio-
Levino biurokratinei mašinai 
ir reikalavo Bittnerį atšaukti. 
CIO vadai, matyt, jų paklausė 
ir Bittneris išvytas iš Chica- 
gos.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad iš visų CIO unijų pras
čiausia, mažiausia rūpinasi sa
vo narių reikalais, tai kriaučių 
unija—ACW. Jos biurokrati
ja visai nepaiso darbininkų, 
nesiskaito su jais. Chicago j 
tos unijos bosas yra Sam Le
vine. Jis, matyti, norėjo val
dyti visą CIO čia, kaip valdo 
savo uniją. Jis rado kitą tokį 
—Van A. Bittner. Abu jie 
mojosi pravesti skymą, bet 
prieš juos sukilo visi vietos 
unijų, vadai ir jų skymas su
byrėjo.

Lokalų vadai kaltina Bittne- 
i-į ii' tame, kad jis meta lau
kan visus organizatorius, ne
žiūrint kaip geri būtų, jei tik 
jie neremia jo 
dabar gerokai 
gai.

Levinas irgi

Numirė A. Kassaro
Apie keturios savaitės atgal 

sužeista automobilių aksiden- į A. Bittner rezignuoja iš 3-čios 
te Agnes Kassaro (Kaseraus-1 didžiausios CIO unijos—Pack-

gavo per nosį. 
Jis galės bosauti kriaučių 
unijoj, nes ten turi savo ma
šiną sudaręs, bet jis negalės 
bosauti visame CIO Chicagoje. 

CIO unijos taigi išlaiko sa
vo gerą reputaciją, nesiduo
da biurokratijai įsivyrauti,

5
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Laisvės" Piknikas
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 

naudai dienraščio “Laisvės”

Sekmadienį, Gegužes 25 May, 1941
Prasidcs 10-tą valandą ryto^

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

Back River Car Line

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

JONAS SIURBA, kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y.

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

V. Paužos Orkestrą Gros šokiams nuo 2 vai. po pietų
Programa prasidės 5 vaL vakaro

Iš Baltimorės vižiuokitc Eastern Ave. iki Moffett Ave. ir čia rasite Parką. Gatveka- 
riais imkite 23 Back River Car, kuris nuveš tiesiai į parką.

Iš Philadelphijos imkite Route 40 ir važiuokite iki Stehimers Run, kuris yra apie 9 
mailės nuo Baltimorės. čia bus dvi traffic šviesos ir ant Southwest kampo prie to 
skerskelio yra Gulf Gasoline stotis, tai šiame kryžkelyje sukite po kairei ir važiuokite 
3įĄ mailės, laikydamiesi po kairei, kol davažiuosite Eastern Aveb tada sukite pu de
šinei ir pavažiavę vieną mailę rasite Parką,

taipgi laikosi pažangiai, ne
leidžia rekacininkams nutemp
ti jas pas karo kurstytojus ir 
paversti jas įnagiu biurokra
tų, kad jie naudotų kaip no
ri. Unijistas.

Gerbiamas švogeri Ignai ir 
Sesute Maryte!

Tamstos rašėte, kad pas jus 
Amerikoje fašistai šneka, kad 
pas mus Lietuvoje nėra nei 
kalėdų nei velykų, nei kitokių 
švenčių. Tai yra didžiausia 
netiesa! Lietuvos kunigas nėra 
nuo religinių pareigų atleistus. 
O jeigu ir yra tokių, tai ne už 
tikėjimą, bet už politiką. Nes 
kunigėliams į tokius dalykus 
nagus kišti yra uždrausta, 
štai, mes galime padaryti iš
vadą net ir iš Lančiūnavos pa
vyzdžio. Niekas neatmena, 
kad čia kada nors būtų buvęs 
kunigas, o dabartinė valdžia 
leido kunigui bažnyčią nau
doti religiniams jų reikalams. 
Kas nori ir kas tiki, tai tas ir 
eina į Lančiūnavos bažnytėlę 
garbinti dievulį, kas sekmadie
nis ar ii* kas dieną. Kalėdas 
šventė visa Lietuva. Nes pUgal 
konstituciją yra užtikrinta pil
na religinė laisvė. Tik drau- 

po-džiama bažnyčiose varyti 
litinį ir agitacinį darbą.

Klausėt, kas giria ir 
peikia dabartinę Lietuvos
riausybę. Tai yra labai keblus 
klausimas. Yra visokių žmo
nių ir visokių chuliganų. Yra 
iš biednų ir turtingų, kurie 
pirmiau buvo girtuokliai, mu
šeikos, peštukai ir kiti tipai. 
Dabar jie yra puikiausia su
tvarkyti ir sutupdyti į savo 
vietas. Taigi tie pilna gerkle 
rėkia, kad jiems yra negerai ir 
sunku gyventi. O rimti žmo
nės, kad ir turtingi, sako, kad 
dabar gerai ir galima gyventi.

Kas link Raudonosios Armi
jos. Visai netiesa, kad jie bū
tų apdriskę ar eitų į civilines 
krautuves pirktis maisto. Ten
ka matyt, kaip oficieriai susi
tinka gatvėje su eiliniais ka
reiviais. Jie pasisveikina ir 
pasikalba ne kaip dfiėieris su 
eiliniu, ne kaip viršininkas su 
pavaldiniu, bet kaip geri 
draugai. žinoma, tarnyboj 
viršininkas yra viršininku.

Kas link teisybės, tai teisy
bę dabar yra lengva surasti. 
Jei pamatei, kad kas neteisin
gai elgiasi, tai kiekvienam 
žingsny gali pajiėškoti teisy
bės, nepaisant, kas jis bus, 
valdininkas ar paprastas žmo
gus.

Su aukšta pagarba,
V. A. Maršalkai su šeima.

Būdai, 1941, kovo 1 d.

Washington. — čia pas
kleista gandai, kad Franci- 
jos Petaino valdžia leidus 
vokiečiam vartot francūzų 
karo laivų ir orlaivių stovy
klas Europoj ir Afrikoj.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

(Tąsa nuo 2-ro puslp.)
tais Sovietų Sąjungos pirmehy- 
bė tikrai buvo didesnė dviem 
sykiais ar kiek mažiau, dabar 
sunku pasakyti, tačiau nėra 
abejonės, kad Raudonoji Oro 
Jėga buvo gerokai stipresnė už 
Vokietijos Luftwaffe. Mes ne
turime informacijų apie Sovie
tų karinio orlaivyno kokybę nuo 
1936-1937 metų, kai Sovietų ka
riniui orlaiviai dalyvavo Ispa
nijos civiliam kare. Mes turime 
nuomonių, būk nuo to laiko 
Raudonosios Oro Jėgos kiekybė 
nepagerėjus palyginus su ank- 
stybesniais metais, kuomet jo
kios kitos šalies oro pajėga ne
buvo jos pralenkus kiekybėje. 
Bet pagal Vorošilovo pareiški
mus, Raudonoji Armija turėjo 
didoką skaičių mūšio orlaivių 
ir bombnešių, kurie daro dau
giau 300 mylių į valandą. Tas 
prilygtų geriausiems Vokietijos 
ir Anglijos orlaiviams.

“Sovietų militarinė literatūra 
pastatė labai aukštą lygį orlai- 
vystei dėl rinktiniausių puoli
mo armijos dalių. ‘Vojennaja 
Misi’, Raudonosios Armijos va
dovaujantis militarinis orga
nas, reikalauja vidutiniai 3,500 
militarinių orlaivių dėl dviejų 
devynių korpusų armijų ve
dant ofensyvą prieš priešą. 
(Kovalev, “Oro Spėkos Pasi
ruošimas Ofensyvui,” “Vojen
naja Misi,0 1940 m. liep. mėn., 
p. 77). Nemažiau kaip vienas 
penktadalis Sovietų karinio or
laivyno susideda iš sunkiųjų 
bombnešių, tai aukštesnis nuo
šimtis, negu bet kurios šalies 
orlaivyno pasaulyje. Sovietiniai 
sunkieji bombnešiai, netgi se
nojo tipo (TB-6), nors ir šiek 
tiek mažesnio tolio, yra taip 
jau greiti, kaip amerikinės 
‘skrajojančios tvirtovės’ Boein- 
go tipo, o jų bombinė įtalpa 
yra didesnė. O naujesnieji So
vietų bombnešiai, Bolchoviti- 
novo tipo, turi dai’ didesnę 
bombinę įtalpą (po keturius to
nus ir daugiau) ir gali aukš
čiau iškilti — jie tame turi pa
saulinį

“Kas 
ranką, 
metais
pirmenybę ant Vokietijos armi
jos. Vokiečiai tą faktą buvo 
viešai pripažinę. 1939 metų 
rugsėjo mėnesį Vokietijos ka
rinis žurnalas ‘ Panzer trupp e* 
rašė:

> “I
turi
kaip
divizijos,’ kurios gali atlikti 
didelius veikimo darbus; iš 
antros pusės, ji pastoviai 
priskiria keturius tankinius 
batalijonus kiekvienai infan
terijos divizijai. Tiktai šalis 
su tokiais milžiniškais žalio-

Room, Turkish Room, Russian 
Large SWitnming Pool, Fresh At ' 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accdmodati6nd.

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

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

Sun. all day and night.

sios medžiagos šaltiniais gali 
aprūpinti tokiomis didelėmis 
mašininėmis pajėgomis ma
žiausias armijos veikiančias 
^vienutes.’

Raudonosios Armijos 
Tankų Jėga

“Raudonosios Armijos nauje
snio tipo tankos, nuo 1938-1939 
metų, niekados nebuvo pralenk
tos per vokiečių tankas ir yra 
toli gražu geresnės už Talki
ninkų tankas.. Naujoji sovietinė 
tanka prie > infanterijos, turi 
stipresnes sienas, negu panašios 
Francijos Tenault tankos ir tris 
sykius greitesnės. Naujoji vidu
tinio sunkumo sovietinė trijų 
dešimtų tonų tanka turi stip
riausi tos rūšies apsiginklavi
mą — turi tris kanuoles ir ke- 
turius kulkasvaidžius.

“Panašiai Sovietų infanteri
jos apginklavimas turi didžiau
sios svarbos. Pagal Vorošilovo 
pareiškimus, ’ Sovietų armijos 
korpuso šaudomoji jėga yra 
dvidešimt penkiais nuošimčiais 
aukštesnė už vokiečių armijos 
korpuso (Sovietų armijos kor
pusas gali į minutę paleisti 79 
tonus kulkų, minų, granatų ir 
bombų, tuo tarpu vokiečių ar
mijos korpusas tegali paleisti 
59 tonus). Galimas daiktas, 
kad čia vokiečių šaudymo jėga 
gali, būti šiek tiek nedadėta, ta
čiau negali būti jokios abejonės 
dėl Sovietų infanterijos nepa
prastai aukšto apsiginklavimo.

Net jeigu Raudonosios Armijos 
infanterijos apsiginklavimas 
būtų tolygus vokiečių infante- 
rijai, Raudonoji Armija visada 
turės kiekybinę pirmenybę ap
siginklavime, nes jinai visados 
turi didesnį armijos korpusų 
skaičių, negu Vokietijos armi
ja.”

Baigdamas savo pažvalgą So
vietų militarinio pajėgumo 
prieš šį karą, Max Werner ka
tegoriškai pareiškia:

“Viską suėmus, galima pasa
kyti, kad Sovietą Sąjungos ap
siginklavimas, kuris pasiekė la
bai aukštą laipsnį 1937 metais, 
buvo tęsiamas tokiu tempu, jog 
prieš pat šio karo išmušimą, 
Sovietą Sąjunga buvo stipriau
siai ginkluota šalis visoj Euro
poj.1’

(Bus daugiau)

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 žoles ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygele aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

Žarnų Nėsveikumai, 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.

MEPlKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

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

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

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūšų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kaitras su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAIT1ENĖ IR SŪNAI
J ŪŠ fticikėaitfe už rakandus, o ne už išredymų

S.flw.ii iri LiijUruri XXSBZ3Ž3
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buvo vie
ni oky to j as

žinoma, 
Savo pra-

Albert Spalding, Marian An
derson, Kate Smith, Bill Ro
binson, Eddie Cantor ir Vic
tor Moore. T-as.

Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus ir Jdfis tinkamų “burner** 
arba -visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai sutelkiame 

aprokav|mus be jokio mokesčio.

Pranas Pakalniškis,

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

f Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam BoiTer)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Aš Esu Amerikonas” 
Dienos Iškilmės

Išgirskite Pamatinį Aiškinimą 
Apie No. 3 Nazio Hess Vizitą 

Pas Savo Sėbrą Churchill
Ko Hess’as atvyko pas 

Churchill? Dėlko jis ten taip 
meilingai buvo priimtas? Už 
ką, ištiesų, Anglija kariauja? 
Jeigu šis karas vedamas už 
gaudymą Hitlerio, kaip tai at
sitiko, 
rankai Hessui 
nuo 
pas 
Kur 
dar

kad Hitlerio kairiajai 
nei plaukas 

galvos nenukrito nutūpus 
Hitlerio “gaudytojus”? 

link eina šis karas? Ar 
galima išlaikyti Ameri-

nuo siuntimo kariuomenės 
į užjūrius?

Lankėsi ‘laisvėje”
*Gale pereitos savaitės lan

kėsi “Laisvėj” binghamtonietė 
H. žukaitė-Pine, G. Šimaitis iš 
Montello, J. I>avas iš Stough- 
tono, A. J. Smitas iš Philadel- 
phijos, K. čiurlis iš Bayonne, 
P. Sakatauskas ir J. Bimba iš 
Paterson.

Tie yra tik dalis klausimų, 
kuriuos Amerikos gyventojai 
viens kitam stato, bet ne vi
sada gauna teisingą atsakymą.

į tuos ir į daugį kitų klau
simų girdėsite nuodugnų ir 
teisingą atsakymą mūsų pra
kalbose šį vakarą, antradienį, 
gegužės 20-tą, Pil. Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne.

Virš minėtais klausimais/o 
taipgi ir apie Lietuvos padėtį 
ir apie Lietuvos priešų Šurną 
čionai Amerikoj kalbės V. An
drulis, “Vilnies’* redaktorius 
iš Chicagos, taipgi D. M. šo- 
1 omskas, Liet. Literatūros Dr- 
gijos Centro sek r.

Pradžia 7:30 vak. Įžanga 
nemokama. Rengia LLD 1-ma 
kuopa.

Brooklyniečiai ir apylinkių, 
lietuviai kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.

MIRĖ
m.

ge
Vincas Buteliauskas, 50 

amž., 393 Hewes St., mirė 
gūžės 18 d., Greenpoint ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioj, 660 Grand 
Si. Bus palaidotas gegužės 22 
d., šv. Jono kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolį Praną Buteliauską, pus
brolį Juozą Vilkauską ir šei
mą. Visi giminės ir pažįstami 
prašomi atsilankyti į Vinco 
Buteliausko šermenis.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

LDS 3-čias Apskritys 
Rengia Didelį Pavasa

rinį Pikniką

Hall

ant 
sek-

Diskriminacija 
Švietime

L. L. T. Kultūrinis 
Vakaras

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su a me

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone j EVergreen 8-9770

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rhelngold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNU ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav. 
411 Grand St, Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

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

JONAS STOKES
Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graboriua-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

viliokių kapinių 
VELTU! ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Pranešame, kad LDS Aps
kritys rengia pirmutinį šiame 
sezone pikniką, Old Cider 
Mill Grove, 186 Vaux 
Rd., Vaux Hall, N. J.

Visi norime išvažiuoti 
tyro oro, ta proga bus
madienį, 25 d. gegužės. Vieta 
graži, oras puikus, nuvažiuoti 
galima į vieną valandą laiko.

Pasilinksminimų užtektinai 
šokiai prie geros orkestros, 
Bowling Alleys dėl sportinin
kų.

Programoj dalyvauja: Ban
gos, Sietyno ir Aido chorai. 
Prakalbą pasakys J. Gasiūnas, 
“Tiesos” redaktorius.

Bus piniginės dovanos. Už
kandžių ir gėrimų bus užtek
tinai.

Dabar jau laikas registruo
tis važiavimui. Norime iš anks
to žinoti, kiek busų paimti.

Bušai išeis nuo LDS Ofiso, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
12:30 vai. dieną.

Užsiregistruot galima “Lais
vės” ofice.

Kelionė į abi puses $1.15. 
Nesivėluokite su registracija.

Apskričio Komisija.

Vairuojant Auto b? Leidimo 
Sužeidė du Kūdikius

Dvi merginos, Mary Caim ir 
Helen Albrechet, 17 ir 16 me
tų, Flushing, išvažiavo brolio 
mašina pasivažinėti, prarado 
kontrolę, užvažiavo ant šali
gatvio ant Parson Blvd, neto
li Cherry St. ir sužeidė du kū
dikius, 5 ir 6 metų. Mašina 
gal dar būtų daugiau žalos 
pridarius, bet atsimušus į ce
mentinį pašto dėžutės stulpą 
sustojo.

Rado Pamestą Kūdikį
Naujagimis berniukas ras

tas miegant ant krūvos laik
raščių koridoriuje namo, 240 
Avenue A, N. Y., pereitą sek
madienį.

s. Teis už Vengimą Drafto
Federalė “grand džiūrė” 

įkaitino brooklynietį bedarbį 
John J. Desario ir elektros in
žinierių Richard K. Phillips už 
vengimą drafto.

Dr. Max Yergan, iš Miesto 
Kolegijos atleistas negrų isto
rijos instruktorius, savo parei
škime spaudai kaltino Aukš
tesniojo švietimo Tarybą dis
kriminacijoj. Jis sako, kad jo 
atleidimas iš negrų istorijos 
dėstytojo pareigų paeina iš 
Augštesniojo švietimo Tary
bos nusistatymo nedaleisti ne
grų pastoviais mokytojais.

Dr. Max Yergan 
nintėlis negras 
Miesto Kolegijoj.

Diskriminaciją, 
bandyta pridengti,
nešime apie atleidimą Dr. J. 
Salwyn Schapiro, N. Y. Ko
legijos Istorijos Department© 
veikiantis pirmininkas rašė, 
būk Dr. Yergan atleidžiamas 
dėlto, kad Istorijos Dep-te 
esąs nusistatymas laikas nuo 
laiko pakeisti švietėjus.

Dr. Max Yergan savo pa
reiškime sumuša tą argumen
tą, sakydamas:

“Dėlko švietimo viršininkai 
norėjo mane prašalinti iš Mie
sto Kolegijos ir dėlko jie sie
kė mane diskredituoti ? Atsa
kymo nereikia toli jieškoti. 
Mano pozicija Nacionaliame 
Negrų Kongrese, mano kriti
ka valdžios anti-negriškos po
litikos valdžios ‘apsigynimo 
programoj,’ mano priešinimasis 
Džim-Krovizmui prieš negrus 
generalėj Amerikos darbų sri
tyje, o taip pat ir socialiame 
mūs gyvenime — tos yra tik
ros priežastys, kurios išaiški
na Kolegijos Administracijos 
elgesį.”

Penktadienio vakare, 8 vai., 
L. A. P. Kliubo svetainėj, 280 
Union Avė., Brooklyne, įvyks 
gražus kultūrinis vakaras, šį. 
parengimą ruošia Lietuvių 
Liaudies Teatras baigimui šio 
sezono darbo.

D r. A. Petriką, kuris yra 
autorius keletos žymių knygų, 
paruošė paskaitą apie Bronių, 
Vargšą, Amerikos lietuvių 
dramaturgą. Bronius Vargšas 
buvo veiklus teatro mylėtojas 
ir dramaturgas prieš 30 me
tų. Susipažinti su jo kūryba ir 
asmeniu yra labai svarbu 
kiekvienam lietuviui. Dr. Pet
riką, kaipo žymus literatas, 
Vargšo kūrybą tinkamai nu
švies savo paskaitoje. Be to, 
bus ir gera programa:

1. Dr. A. Petrikos paskaita 
apie Br. Vargšą.

2. Liet. Stygų Orkestrą.
3. “Už Smetonos Puodynę” 

—juokingas dialogas.
4. Aidbalsiai — dainuos 

gražių dainų, po B. šalinaitės 
vadovybę.

Kaip matote, tai bus gera 
ir įdomi programa. Įžanga vi
siems veltui.

L. L. T. Komitetas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

“Aš Esu Ameriko’nas” die
nos iškilmėse pereitą sekma
dienį, Central Parke, N. Y., 
dalyvavo tūkstančiai publikos, 
kuriai kalbėjo stambūs mies
to ir Šalies valdininkai, taip
gi buvo meno programa, ku
riai buvo sukviesta žymūs me
nininkai.

Tarpe kalbėtojų buvo majo-x 
ras LaGuardia, federalis tei
sėjas John C. Knox, vyskupas 
William T. Manning, rabinas 
Stephen S. Wise, vyskupo pa
vaduotojas kun. J. Francis A. 
McIntyre. Vyriausiu kalbėto- 
jumi buvo Harold L. Ickes, J. 
V. vidaus reikalų ministeris.

Ickes, kaip ir kiti šio mitin
go kalbėtojai, žinoma, šaukė 
už karą. Kitokį čia nebūtų ga
lėję būti. Ickes sakė:

“Mes turime duot Anglijai 
viską, ką mes turime. Ir tuo- 
mi viskuomi aš laikau viską, 
kas reikalinga išmušti gyvastį 
iš mūs bendro priešo.”

Liaudies atsparą karui jis 
vadino “vištiška baime.”

Jų.'kalbas nešiojo po visą 
apylinkę galingi garsiakalbiai, 
čia neveikė majoro LaGuar- 
dijos įstatymas prieš drumsti
mą ramybės. Čia, kur kalba
ma už karą, valia buvo gar
siakalbius naudoti, o pereitą 
penktadienį, Madison Square, 
Parke, kur buvo kalbama už 
taiką, neleido vaitot garsia
kalbių vardan “gyventojų ra
mybės.”

Meno programoj dalyvavo

vės” redakcijos štabo narys, 
LMS sekretorius, stipriai susir
go kokia gerklės liga. Randa
si namie.

Penki J. V. armijos oficie- 
riai išskrido Kliperiu kelyje į 
Londoną, kaipo karo “tėmyto- 
jai.”

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

GREEN STAR BAR & GRILL

New Yorko Komunistai 
Gauna Naujų Nariu

New Yorko komunistų sek
cijos yra pasibrėžusios atatin
kamai atžymėti gimtadienį 
savo vado Earl Browderio, 
Amerikos No. 1 taikos čam- 
piono, kuris Amerikai pradė
jus ruoštis į karą tapo įkalin
tas, kad nekliudytų šalies stū
mimui į karą.

Browd,eriui šiandien, gegu
žės 20-tą, sueina 50 metų am
žiaus. Nuo pat jo įkalinimo iki 
šiol komunistai vedė Browde
rio gynimo vajų, ir sukėlė dvi
dešimt aštuonis 
dolerių Browderio 
munistų gynimui, 
jo gimtadieniui
Browderio vajų gavimui nau
jų narių. Tame vajuje ir New 
Yorko-Brooklyno sekcijos turi 
savo kvotas.

Kaip rašome “Daily Worke- 
ryje,” daugelis sekcijų išpildė 
trečdalį ar daugiau kvotos 
mažiau kaip trečdaliu laiko. 
Iki galo pereitos savaitės buvo 
gauta narių sekamai:

1-ma, Queens, gauta 16 
(kvota yra 18); 2lra, Queens, 
10; 8-ta ir 10-ta, Kings, 5; 
9-ta ir 12-ta, Kings, 9. Harle
me gauta 17, įvairiose kitose 
New Yorko miesto sekcijose 
41.

tūkstančius 
ir kitų ko- 

o artinantis 
paskelbė

Orlaivinėj Nebus Vakaciją
Republic Aviation Corp., 

Farmingdale, L. L, paskelbė, 
kad jos darbininkams šiemet 
nebus vakacijų, dėl paskubos 
gaminti karui orlaivius.

Švitindamasis saulėj ant 6 
aukštų namo stogo, 226 Kim
berly Pl., Bronx, J. Baldwin, 
59 m., nuvirto nuo krašto ir 
užsimušė.

SMAGIAUSIAS ŠIEMETINIS SOVIETŲ JUDIS 
Artkino Rodo

"Volga - Volga"
sudiriguota Gregoro Aleksandrovo;
žymias roles vaidina Liubov Orlova

Smagiausia, juokingiausia komedija, įkandi pašaipa ir žavinti muzika.
Nuolat nuo 10 A. M. — 20c iki 1 P. M. šiokiom dienom.

MIAMI PLAYHOUSE ** tčTl

Girnoj

Pustrečio Šimto Asmenų Choras 
Dainuos Velodrome Geg. 25-tą

Browderio gimtadienio “pa
re” — masinis mitingas šį se
kmadienį, didžiuliame Coney 
Island Velodrome, bus turtin
gas ney vien tik geromis pra
kalbomis, kurios labai svarbu, 
bet ir dainomis.

Mitinge dainuos 250 asmenų 
choras, sudarytas iš Liaudies 
Choro ir Philharmoniško Sim
fonijos Choro dainininkų, o 
publikai būs išdalinta dainų 
kopijos ir chorui vadovaujant 
pravesta masinis dainavimas. 
Tarpe kitų, dainuos “Get Out 
and Stay Out of War.”

Prakalbas sakys William Z. 
Foster, Am. K. P. pirmininkas, 
Robert Minor, veikiantysis se
kretorius, James W. Ford, 
Močiutė Bloor, Israel Amter,

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

sta/

John Gates, Peter V. Cac- 
chione. Pradžia 2wval. po pie
tų. įžanga tik 20 c. Jei lytų, 
mitingas bus nukeltas į pirma
dienio vakarą, geg. 26-tą.

Tel. Ev. 4-8698

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. & RICH. HILL

Trečiadienį, 21 d. geg., 8 v. v. Ba
zelio patalpoj, kampas Crescent St. 
ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Nariai, kurie gali
te, dalyvaukite. — V. Paukštys.

(119-120)

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

tJ

O, Tai Proga!
APDOVANOT f! D IT T W? 
LAlkRODELIU: <JI it U *1 IN

O

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

LADIES' GRUEN
“IONE”

15 jewels, yellow 
gold filled case, 
Guildite back.

GENT'S GRUEN 
“SHERMAN’4 

15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

case. Guildite back.

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Robert Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuve

701 GRAND ST
BROOKLYN, N.

Tarp Graliam ir 
Manhattan Avė.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-8622

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. Le VANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAverneyer 81158

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

tnnl visos^jjtalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

Įį&&

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS

•CRUEN
THE PROUDEST NAME IN TIME

MODELS
STARTING-^ —at *24*’“

There’s fl 
£Xflt A Price 

Purse

GHUEN
For Every

GENT'S GRUEN LADIES' GRUEN
“STUART” “CHARLOTTE”

15 jewels yellow 15 iewels, pink or 
gold filled case, yellow gold filled 

Guildite back. .case. Guildite back.

BIRTHSTONE RING
Choics of dp-

Pamatykite
Pasirinkite 

pas

LIPTON 3.DIAMONDS NEW CREATION 
3 diamonds fine S t u n n I ng- --------

SA1® $I95 x rxs S7Q95 s ? $1995
mounting. latlng di a- LU for »v»ry

nonas. month.

MISS

CAMEO RING
Genuine cam-




