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Karo Laivus
Vokiečiai p ra

labai tolimų

Penktadienį
lionų vertes darbus.

girdėję, kad 
Anglijos val- 
apie taiką, su

DABAR DAUG DAUGIAU SVIESTO, 
TAD KODĖL JIS TAIP PABRANGO?

Svarbūs Kretoje 
Punktai Jau Esą 

Naziy Užimti

Amerikonus “Zam 
zam” Keleivius

buvo
E. A. 
pava-

350 Miliomj Doleriu 
“Pašalpos” Orlaivių 

Fabrikantams

ORAS 
siau.

Siekia Pastatyt po 
500 Bombininkų per 

Mėnesį Amerikoj

ko. Tegul 
dūksta, o 
aukštesnių 
voja.

ANGLAI PRARADO DAU 
GIAU ORLAIVIŲ

15,000 Vokiečiu 
Perkelta Oru 

į Kretą

Kaip tas dvi istorines die
nas atžymės Amerikos lietu
viai? Kokioj formoje jie pasi
džiaugs ykartu su Lietuvos 
žmonėmis ?

Trečiadienio laidoj buvo didelis pluoštas pasveikinimų, 
o šiandien aplaikėme sekamai:

L. Tilwick (Tilvikas), Easton, Pa., $10.00.
Drg. G., Brooklyn, N. Y., $5.00.
J. B., Richmond Hill, N. Y., $1.00.

Washington. — Dešimt 
mėnesių atgal Amerikos lai* 
vynas turėjo 2,172 karinius 
orlaivius, o dabar turi jau 
3,476.Amerikoje plačiai veikia

bus gausiai 
Philadelphie-

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

O liepos 21 dieną sueis ly 
giai metai, kai Lietuva pasi
skelbė tarybine ir nutarė pri
sidėti prie Tarybų. Sąjungos 
Tai bus didžioji metinė Lietu 
vos tautinė šventė.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Visos sviesto branginimo 
biznis po priedanga “pagal
bos Anglijai” yra begėdiš
ka pelnagrobystė, kišenių 
apkraustymas žmonėms.

Ką dėl to daro prez. Roo- 
sevelto valdžia?—Visai nie
ko. O maisto trustai teisina 
valgių branginimą “šalies 
gynimo reikalais.”

manyti, jog šitie

Washington. — Valdžia 
skiria 350 milionų dolerių 
kompanijoms statančioms 
orlaivius, kad jos padidintų 
savo fabrikus, pagerintų jų 
įrengimus bei pasibudavotų 
naujų fabrikų, idant galėtų 
pastatyt daug daugiau karo 
orlaivių negu dabar.

Jungtinėse Valstijose.
Bet dabar sviesto speku

liantai Kanadoj rengiasi 
daugmeniškai pardavinėt jį 
Jungtinėse Valstijose, gaut 
po 10 centų svarui daugiau 
negu Kanadoj, kaip atranda 
New York Sun, kapitalisti
nis dienraštis. Tada ir ka
nadiečiams pabrangs svies-

San Francisco, Calif. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos Metalistų Unijų galva 
John P. Frey ir kiti tokie 
vadai patys ėjo ir darbinin
kus šaukė darban per pikie- 
tininkų eiles streikuojančių 
mašinistų laivastatyklose. 
Darbininkai niekiu ančiai 
baubė prieš tuos vadus- 
streiklaužius. Vadų paklau
sė tik keletas šimtų laivasta- 
čių, o 15 tūkstančių jų atsi
sakė streiklaužiauti. Jie ro
do vienybę ir pritarimą dvy
likai šimtų Darbo Federaci
jos ir penkiem šimtam CIO 
streikuojančių mašinistų.

Berlin
neša, kad jų lakūnai tiesio
giai bombomis pataikė j vie
ną didžiulį anglų karo lai
vą, į penkis šarvuotlaivius 
ir vieną naikintuvą, rytinėje 
dalyje Viduržemio Jūros; 
padegę keturis iš tų karinių 
laivų, o vienas šarvuotlaivis 
taip sužeistas, kad žymiai 
pasviro šonan.

Berlin. — Vokiečių orlai
viai parašiutais nuleidžia 
vis daugiau savo karių į sa
lą Kretą prieš anglus. Bū
riai vokiečių bombininkų be 
atlaidos naikina priešų po
zicijas toj saloj.

Washington. — Roosevel- 
to valdžia “desperatiškai 
stengiasi užčiaupt lūpas 
Amerikiečių Taikos Mobili
zacijai, uždaryt burnas 
žmonėm, išstojantiem prieš 
talkininkavimą anglam ka
riniais Amerikos laivais ir

Baldų Darbininkų Protestas 
Prieš Konvojus

Chicago. — Suvažiavimas 
CIO Rakandų Darbininkų 
Unijos vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kur pasmerkė 
Roosevelto valdžios pasine- 
šimą siųst konvojus Angli
jai, tai yra, Amerikos karo 
laivais saugot ir gint preki
nius laivus plaukiančius su 
kariniais kroviniais į Angli-

London? — Anglai nepa
tvirtina, kad vokiečių bom- 
bininkai sužeidė septynis 
karinius Anglijos laivus.

' London, geg. 22.—Anglai 
teigia, kad vokiečių kariai, 
persirengę paprastais dra
bužiais; .persikelia šimtais į 
Francūzų koloniją Morokko, 
Afrikoj.

Auga Minių Protestai 
Prieš Amerikos Kon

vojus Anglijai

W ashington.—Senatorius 
Connally ir dar vienas se
terius sakosi 
Amerikos ir 
dovai kalbasi 
vokiečiais.

Berlin. — Vokiečiai ūži 
minėja vieną po kito svar 
bius punktus graikų salo 
je Kretoje. — Ši sala, ap 
tvirtinta anglų, yra buvei 
nė Graikijos valdžios.

Clevelandiečių Demonstraci
ja prieš\ Konvojus Anglijai

Cleveland, Ohio. — 7000 
žmonių paradavo gatvėmis, 
protestuodami prieš Ameri
kos konvojų siuntimą tal
kon Anglijai ir prieš kitus 
Roosevelto veiksmus ir pla
nus, kuriais jis traukia 
Jungtines Valstijas i karą.

KRISLAI
Geležinkeliečiai Kalba.
Tylėk ir Bijok.
Birželio 15 ir Liepos 21.
Baltimorės Piknikas.
Priešu Agentūra.

Rašo A. Bimba

Berlin. — Vokiečiai leis 
grįžt namo bent daugumai 
iš 140 išgelbėtų amerikonų, 
kurie plaukė Egipto laivu 
“Zamzam” iš New Yorko 
į Alexandria, Egipte. Bet 
dar abejojama, ar vokiečiai 
paleis 24 amerikonus, kurie 
keliavo vairuot anglam li- 
gonvežimius . (ambulansus) 
karo fronte Egipte. Naziai 
pirma gerai iškamantinės 
vairuotojus, ar jie nesužino
jo kokių karinių vokiečių 
sekretų.
Vokiečiai Teigia, kad “Zam- 

zam” Nuskandintas
Vokiečiai patvirtina, kad 

jų karinis laivas nuskandi
no “Zamzamą,” beplaukiant 
jam pro Pietų Afriką,— 
nors vakar pranešimai iš 
jįTtur pasklydo, būk vokie
čiai tik užgrobę “Zamzamą” 
ir parsivarę jį į vieną savo 
prieplauką užimtoj Franci- 
jos dalyj.

Vokiečiai yra oru perkėlę 
apie 15 tūkstančių savo ka
reivių į graikų salą Kretą 
prieš anglus, kaip skaičiuo
ja United Press, amerikonų 
žinių agentūra.

Dabar nakties laiku vo
kiečiai gabena savo karei
vius ir mažomis greitomis 
valtimis į Kretą. Anglų val
dininkai pripažįsta, kad jų 
karo laivai negali užkirst 
kelio tom vokiečių valtim.

Graikijoj esą priruošta 40 
tūkstančių vokiečių kariuo
menės kelt laivais į Kretą.

Anglai toje saloje turi 
apie 20 tūkstančių austra
liečių ir nauja-zelandiečių 
kareivių.

Jeigu vokiečiai užimtų^a- 
lą Kretą, tai Anglijos karų 
laivynas prarastų svarbiau
sią sau atramą rytinėje da
lyje Viduržemio Jūros, o vo
kiečiam palengvėtų veiks
mai prieš anglus Egipte. 
Nuo Kretos tėra tik 340 
mylių iki Egipto ir 440 my
lių iki anglų Suezo kanalo.

STREIKAS PRIEŠ AMUNICI
JOS FABRIKĄ

' Ravenna, Ohio.—Sustrei
kavo 5,000 darbininkų prieš 
valdžios statomą amunicijos 
fabriką. Reikalauja pakelti 
algas ir pagerint kitas są
lygas. Jie priklauso Ameri
kos Darbo Federacijai. Šiuo

Jeigu Čia pasiūlymui vieta, 
tai štai ką aš siūlau: Nusitar
kime, kad liepos 21 d., pirma
dienį, be jokios išimties, kiekvie
noj kolonijoje turėsime sueigą 
arba mitingą, didelį arba mažą. 
Suėję pasikalbėsime, pasidalin
sim mintimis, pasidiskusuosime 
apie Lietuvą, na, ir pasilinks
minsime.

Washington. — Generalis 
direktorius karinių darbų 
Wm. S. Knudsen paprašė 
Fordą statyt didžiuosius ke- 
tur-motorinius karo orlai
vius ir paragino tris kitas 
lėktuvų kompanijas pasku
bint bombininkų gaminimą. 
Knudsen nori, kad iki kitų 
metų rudens Amerikoje bū-% 
tų pastatoma po 500 didžių
jų bombinių orlaivių per 
mėnesį.

Jeigu dabartiniai planai 
būtų įvykdomi, tai, girdi, 
po dviejų metų nuo šiol 
Amerika ir Anglija jau pra
lenktų vokiečius statyme di
džiųjų bombininkų.

Nereikia 
streikai tiktai tiek ir tereiškia. 
Ot, taip sau, tiktai ekonomi
niai darbininkų reikalavimai. 
Jie turi taip pat rimtą politinį 
charakterį. Jie parodo Ameri
kos darbininkų politinį bren
dimą.

Darbininkai nebepasiduoda 
buržuazi jos v e i d m a iningai 
propagandai.

New York.—Šiemet Jung
tinėse Valstijose yra svies
to keturiais milionais svarų 
daugiau negu pernai. Šį ge
gužės mėnesį Amerikoj pa
gaminama 21 proc. daugiau 
sviesto negu pernai tą patį 
mėnesį.

Bet žmonės šioj šalyj da
bar turi mokėt 9 centais 
brangiau už'HPvąrą sviesto 
nęgu metai atgal. Valdžia 
sako, tai todėl, kad “Angli
ja gauna mūsų sviestą.”

Amerikos valdžia “dova
nai” siunčia sviestą "Angli
jai. Bet Kanada, Anglijos 
imperijos dalis, pardavinė
ja Anglijos valdžiai sviestą 
už gerus pinigus; ir žmonės 
už svarą sviesto Kanadoje 
moka 10 centų pigiau negu

Šį sekmadienį Baltimorėje 
įvyks dienraščio “Laisvės” me
tinis piknikas. Kiek žinau, 
mūsų svetingi baltimoriečiai 
yra gerai pasiruošę gražiai ir 
maloniai pasitikti ir ' priimti 
svečius. O svečių žada būti 
daug, net ir iš 
kraštų.

Philadelphija 
atstovaujama, 
čiai busais trauks Baltimorėn.

Šis piknikas bus pirmutiąis 
šiam sezone “Laisvės” naudai. 
Lai ji esti šimtu nuošimčių 
pasekmingas!

Washington. — Vokietija 
pareikalavo, kad Amerika 
iki birželio 10 d. ištrauktų 
visus savo diplomatinius at
stovus iš Paryžiaus. Vokie
čiai prašo laukan iš Pary
žiaus ir visų kitų kraštų at
stovus. Tai todėl, kad Pary
žius jau taip pat laikomas 
“praplėsta karo veiksmų 
sritim.”

Iki šiol Paryžiuje 
Amerikos konsulas 
Plitt ir šeši’ konsulo 
duotojai.
KODĖL PARYŽIUS JAU 

KAJO SRITIS?
Gal anglų orlaiviai pra

dės bombarduot Paryžių už 
tai, kad Francija leidžia 
veikt vokiečių orlaiviams iš 
francūzų kolonijos Syrijos 
prieš anglus Iraqe. Gal vo
kiečiai ruošiasi ir Paryžiaus 
sirtį panaudoti milžiniškiem 
prisirengimam siųst nazių 
armijas į Angliją. Tai dėl 
šių priežasčių jie skelbią 
Paryžių karo sritim.
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tegina Siųst Amerikos 
Laivus, Kur Tik Val

džiai Patinka

Džiugu, kad karinė isterija 
neapsuko galvos Amerikos or
ganizuotiems d a r bininkams. 
Congress of Industrial Organi
zations unijos puikiai užsilai- 

komercinė spauda 
unijos reikalauja 
algų, ir už jas ko-

Anglai į Dieną 
Apsidirbę su 
1000 Nazių

LAISVĖS ANTRA^.2.’. s!’.:™™ VREET Brooklyn, N

Nepamirškime, kad birželio 
15 dieną sueis lygiai metai, 
kaip per beržyną į Berlyną 
pąspruko kruvinoji Smetonos 
pakalenija. Baisus slogutis nu
sirito nuo Lietuvos liaudies 
sprando. Tai buvo pradžia 
Lietuvos liaudies išsilaisvinimo 
iš amžiais įsigyvenusio išnau
dojimo.

London, geg. 22.—Anglų 
orlaiviai bombardavo vokie
čių prieplaukas ir žibalo 
dirbyklą Bethume, Franci- 
joj. Vokiečiai nukirto sep
tynis anglų orlaivius, o an
glai—penkis vokiečių lėktu
vus, kaip praneša anglai.

Kaip ir visuomet, komerci
nės spaudos rolė yra labai 
šlykšti. Ypatingai “New York 
World - Telegram” įtūžusiai 
puola darbininkus už streikus 
ir reikalavimus.

Darbininkai turėtų tylėt ir 
badauti, kai visos pragyveni
mo reikmenos jau baigia į 
aukštą medį įlipti. Jiems per
šamas patriotizmas, pasiauko
jimas. Išdavikais ir penktos 
kolonos žmonėmis vadinami 
visi, /Kurie nesutinka ramiai 
bad auti.

Roma. — Italų radio skel
bia, kad graikų valdžia jau 

;pabėgo iš Kretos į Egiptą, 
anglų pusiau-koloniją.

Naziai Prašo Lauk Vokiečiai Kvočia 24 
Amerikos Atstovus

Iš Paryžiaus

Jau prabilo ir Geležinkelie
čių Brolijos, kurios atstovauja 
350,000 darbininkų. Jos rei
kalauja dajrbininkams algų 
pakėlimo net 30 nuoš.

Algų pakėlimo reikalavimai 
dabar keliami visur. Kai kur, 
norėdami unijoms užbėgti už 
akių, kapitalistai *patys pake
lia algas keliais nuošimčiais. 
Kiti užsispyrusiai laikosi prieš.

Tokia sueiga gali būti sve
tainėje arba laukuose. Reikia 
iš anksto prisiruošti.

O gal kas turite praktiškes
nį pasiūlymą atžymėjimui tos 
istorinės dienos mūsų tautos 
gyvenime?

. _ ............—_ ■

London, geg. 22.—Vokie
čių orlaiviai ir sklandytu
vai nuleido dar tūkstančius 
nazių kareivių į graikų sa
lą Kretą. Šėlsta kruviniau- 
sios tiesioginės kautynės 
tarp vokiečių ir anglų. Mū
šiai siaučia be fronto, dau
gelyje atskirų vietų. Anglai 
sakosi atmuša vokiečius.

Anglai per vieną dieną 
užmušę bei nelaisvėn paėmę 
tūkstantį tų nazių. Vokie
čių parašiutistai aprengti 
rusvais drabužiais, pana
šiai kaip anglų kareiviai/iš 
Naujosios Zelandijos; tatai 
apsunkina anglam pažint, 
kur priešai, o kur saviškiai.

(Vokiečiai vd užginčijo, 
kad jie angliškai aprengę 
savo karius siunčiamus į 
Kretą. Sako, jog ir kiti vo
kiečių kariai veikianti šil- 
tesniuose kraštuose yra ap
rengti tokiomis rusvomis 
uniformomis.)___________
Anglijos imperialistų . agentū
ra, pasivadinusi save “Com
mittee to Defend America by 
Aiding Allies.” Pinigų šis ko
mitetas turi kaip šieno nuo
dijimui Amerikos gyvenimo.

Komitetas sušilęs darbuoja
si įtraukti šį kraštą į europinę 
skerdynę.

Niekas šios svetimos valsty
bės agentūros nesuvaldo. Ko
mercinė spauda ją garsina ir 
jos darbus remia.

Washington. — Amerikos 
karo laivyno ministeris 
Frank Knox pareiškė laik
raštininkams: Kongresas
“padarė baisią klaidą, kada 
jis andai išleido bepusišku- 
mo įstatymą.” Knox reika
lavo panaikinti tą įstatymą, 
paskelbt, kad Amerika gins 
sau “jūrų laisvę” siųst lai
vus su kroviniais, kur tik 
jai patinka.

“Prezidentas taipgi tvir
tai tiki į jūrų laisvę” Ame
rikai, pridūrė ministeris 
Knox.

Neseniai Knox reikalavo 
kariniais Amerikos laivais 
lydėt prekinius laivus su 
karo reikmenimis į Angliją. 
Dabar jis sakė, kad tokie ly
dėjimai - konvojai tai būtų 
tiktai dalis senos ameriki-

DARBININKAI NIEKINA
FEDERACIJOS VADUS - 
KAIP STREIKLAUŽIUS

Rooseveltas “Tvirtai Tiki į Tokią Pat 
Jūrų Laisvės Politiką,” Sako KnoX ■ 

nės jūrų laisvės politikos.
Bepusiškumo įstatymas, 

be kitko, uždraudžia Ame
rikos laivams plaukt į ka
rines vietas, ir įpareigoja 
prezidentą paskelbt, kokios 
vietos yra laikomos karinė
mis.

John Vaičikauskas, Binghamton, N
John Uzubal, Chicago, Ill., $1.00.
Į mūsų prašymą gauti “Laisvei” naujų skaitytojų 

šiuom kartu atsiliepė drg. Mingila iš New Yorko. Gavo 
“Laisvei” naują metinį skaitytoją ir LDS naują narį. 
Taipgi Mrs. M. McDermott iš Nashua, N. H., prisiuntė 
du naujus metinius skaitytojus.

Aukotojams ir draugams, kurie prisiuntė naujus skai
tytojus tariame širdingai ačiū. Lauksime daugiau.

' “Laisvės” Administracija.

Prezidentas su Dieso Pagalba Stengiasi 
Užgniaužt Balsus prieš Karą

prieš siuntimą šios šalies ar
mijos karan anapus vande
nyno. Tai nuslopint tuos 
balsus prieš karą dabar 
kongresinė Dieso komisija 
pradėjo naujus neva tyrinė
jimus prieš Amerikiečių 
Taikos Mobilizaciją,”—taip 
pareiškė Mrs. S. V. Mont
gomery, viena iš tos orga
nizacijos veikėjų.

Jinai atrėmė kaipo “šlyk
ščius melus samdytų šnipų” 
tuos Dieso pasakojimus, 
būk Taikos Mobilizacija tai 
esą “raudonieji, kurie kur
stą visuotinus streikus, gir
di, norėdami pakrikdyti 
Amerikos apsigynimą”.
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Laukia Roosevelto Karo Kalbos
Kelios dienos atgal Wall Stryto banki- - 

ninku laikraštis “The Wall Street Jour
nal” rašė: “Sekama Roosevelto kalbaz bus 
raktas į mūšį, apie kurį dabar kalba. Jis1 
laipsniškai pakeitė poziciją nuo spalio 
mėnesį pareikštos ‘nesikišti į užsienio' 
karus/ į poziciją ‘muštis ir numirti/ už 
kurią kalba jo žmona, Wallace, Stimson 
ir kiti. Busimoji Roosevelto kalba bus 
didžiausias žygis.”

Darbininkų Akimis Žiūrint

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .................... $6.00
United States, six months ................ $3.25
Brooklyn, N Y., per year _________ $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ______ $3.50
Foreign countries, per year ................ $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ............  $6.00
Canada and Brazil, six months —....- $3.50
—ii I i^'i.i .1 ..■■■nr................į------------- r......t-„ —

Taip bankininkų laikraštis apibūdina 
būsimą Roosevelto kalbą, prie kurios jis 
senai rengiasi. Kada Rooseveltas ren
giasi sakyti karo kalbą, tai tuo kartu 
kasdien tuzinai karo šalininkų kongres- 
manų, senatorių, kitų politikierių per ra- 
dįo ir susirinkimuose sako agitacines kal
bas, kad oficialiai įtraukus mūsų šalį į 
karą.

mis plerpsi, bedančiai seniai 
iš kongreso rūmų radio ban
gomis švepsi apie “pavojų” 
demokratijai; pinigus, tą 
kraują ir prakaitą šios ša
lies darbo žmonių, žeria ka
ro mašinai jau ne saujom ir 
ns špatais, bet keltuvais 
(kranais) ir vis būk tai de
mokratijos “labui” ir “prieš” 
tą nelabąjį kaizerį No. 2— 
Hitlerį, Visai panašu į 1916-

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

Act of March 3, 1879. ' I

Anti-Semitizmas Churchillo 
Globoje

Kiekvienas pažangus žmogus žino, ko
kis yra bjaurus buržuazijos įrankis anti
semitizmas. Kurstyti tautą prieš tautą, 
tai sena Rusijos carizmo ir kitų reakcijų 
priemone, nes tada jiems lengviau pa
vergti visus darbo žmones. Amerikoj re
akcija sėja neapykantą tarpe baltų ir 
negrų, čia gimusių ir svetur gimusių, 
tarpe tautų ir religijų, kad to pagalba 
būtų galima suskaldyti darbo žmonių 
jėgas ir visus laikyti dar labiau paver
gus. Skleidžia reakcininkai ir anti-semi- 
tizmą.

Įdomiausias dalykas buvo Londone, 
kada po Anglijos valdžios priežiūra taip 
vadinama “Lenkijos valdžia” išleido šlyk
štų pareiškimą, kuris permirkęs anti-se- 
mitizmu. Londone tą padarė Lenkijos 
ponai; jie tą bjaurų žmonių skaldymą 
panaudojo tuo laiku, kada plačiai kal
bama, kad bus organizuojama žydų ar
mija kovai prieš Vokietijos jėgas. Jie 
griebėsi to paties įrankio, kurį kiekvienoj 
prakalboj naudoja Hitleris, kada jis dėl 
karo verčia ant žydų bėdas.

Lenkų valdžios galva, generolas Sikor
skis, negalėtų turėti nei savo valdžios, 
nei “armijos”, jeigu ne Anglijos valdžios 
parama, jeigu už jo pečių nestovėtų 
Churchillas. Anglija jį globoja, šeria, o 
jis gieda Hitlerio anti-semitinę giesmę! 
Generolas Sikorskis lankėsi Kanadoj ir 
Jungtinėse Valstijose, jis čia buvo pri
imamas, garbinamas, kaipo “demokra
tas,”, o tas gaivalas buvo ir yra tikros 
demokratijos didžiausias priešas!

Karo šalininkai, elementai, kurie dir
ba įtraukimui Amerikos į karą prieš Vo
kietiją, ypatingai daug dangstosi demo
kratizmo skraiste ir apgaudinėja žydus, 
kalbant, kad jie yra priešai anti-semitiz- 
mo. Jie kelia Vokietijos bjaurius anti
semitinius žygius pridengimui savo im
perialistinių tikslų. Bet gi tas Lenkijos 
valdžios pareiškimas parodo, kad visi im
perialistai yra ne vien plėšikai, kitų kraš
tų pavergėjai, bet ir bjaurūs anti-semi- 
tai. Jeigu Churchillas tokius antisemitus 
globoja, tai ir jis yra nei' kiek negeres- 
nis.

Valgio Brangumas—Pasekmė 
Karo Politikos

Su kiekviena diena maistas brangsta. 
Tas apsunkina darbo žmonių padėtį, nes 
iš tų mažų algų darosi vis sunkiau gy
venti. New Yorke išeinąs laikraštis “P. 
M.”, kuris atvirai agituoja už įtraukimą 
Amerikos karan u^/Angliją, kuris rūpi
nasi Anglijos reikalais, o ne Amerikos, 
bando išteisinti pragyvenimo brangimą. 
Jis rašo, kad tai yra “ne taip jau labai 
bloga,” kad “Anglijoj yra dar blogiau,” 
kad visą “tą reikia pergyventi demokra
tijos naudai.” Taip rašo tam, kad žmo
nes apgavus.

“P. M.” slepia nuo liaudies tiesą. Jam 
apeina slėpti tą, kad Amerikoj maisto ir 
visko yra labai daug, kad kainas kelia 
spekuliantai, kad kainos kyla su žinia 
Roose vėl to Administracijos, kuri rūpi
nasi kuo daugiau pagaminti kanuolių, 
tankų, orlaivių, kuo greičiau šalį įvelti 
į karą, o ne liaudies gerove. Roosevelto 
Administracijos politika yra tam, kad su
mažinti žmonių pirkimo jėgą. Nuolat ky
lančios kainos ant maisto ir kitų reikme
nų yra išdavas Roosevelto administraci
jos politikos, kuri velka šalį į karą. Ir 
tai tik pradžia Amerikos žmonių nelai
mių, jeigu masių organizuota kųva neiš
gelbės mūsų, palies iš karo katastrofos.

Tuo kartu Amerikos liaudis vis la
biau nusistato prieš karą. Tą galima ma
tyti tarpe darbininkų, farmerių, studen
tų ir moterų.

.Auga Turčių Pelnai
New Yorko Birža gegužės 20 dieną pa

skelbė, kad bėgyje 12 savaičių korpora
cijų pelnai pakilo ant $437,407,000. Wall 
Stryto 75,000 bankininkų ir kapitalistų 
šėrininkų su dideliu džiaugsmu pasidali
no tuos pelnus. Daugiausia pelnų gauna 
plieno, ginklų ir amunicijos gamintojai.

Tie ponai gardžiai pasijuokia iš Roo
sevelto Administracijos šauksmų: “Pasi
aukokite demokratijai!” Jie gardžiai pa
sijuokia ir iš Roosevelto kalbų, būk iš 
šio karo milionieriai nepasidarys pelnų.

Mes senai sakėme, kad nei vienas karo 
laivų statytojas, gamintojas orlaivių, 
tankų, kanuolių ir kitų ginklų jų nega
mins, jeigu iš to neturės pelno. Mes vi
sada sakėme, kad ginklų ir amunicijos 
gamintojai nori karo, nori, kad Amerikos 
jaunuolius pasiuntus žūti į mūšio laukus, 
nes tada dar daugiau bus gaminama gin
klų ir amunicijos. Amerikos liaudis turi 
kovoti prieš karo organizatorius, prieš 
tuos, kurie pelnų dėlei gatavi šalį įstum
ti į baisią katastrofą.

Dėl Dr. Yergan Prašalinimo
Ir vėl pasekmėje reakcinio veikimo 

Rapp-Coudert Komiteto prieš pažangiuo
sius mokytojus iš Miesto Kolegijos pra
šalinta dvylika pažangių mokytojų ir jų 
tarpe negras istorijos dėstytojas Dr. Max 
Yergan.

Drg. Yergan yra pažangus žmogus, 
jis veikia* Negrų Nacionaliame Kongre
se, jis veikia Amerikos Taikos Mobili
zacijai. Aišku, kad kas kovoja už lygias, 
konstitucines teises negrams, kas kovo
ja už Amerikos ištraukimą iš karo, tas 
Wall Strytui ir bankininkų paklusniems 
“švietimo” komitetams yra baisus.

Prašalinimas Yergan iš mokytojaus 
vietos kartu yra žygis prieš negrų rasę 
ir pažangiuosius žmones. Miesto Kolegi
jos studentai kelia prieš tai protestą ir 
reikalauja, kad visi išmesti mokytojai 
būtų priimti atgal.

Bankininko Pasakos 
Žmonėms Apgauti

Wall Stryto bankininkas James B. 
Warburg sako saldžias pasakas, būk dvi
dešimto šimtmečio kapitalizmas taip su
sitvarkęs, kad jis suteikia galimybę vi
suomenei lygiai dalintis turtais. Jis tokią 
pasaką skelbia pateisinimui savo ir kitų 
Wall Stryto bankininkų turtingos padė
ties tam, kad apgavus darbo žmones, ku
rie vargsta ir skursta. Žinoma, tai tik 
pasaldinta, padailinta bankininko kalba. 
Juk ir seniau kapitalistų “mokslininkai”« 
sakydavo, būk “visi *yra lygūs, visi turi 
progas bagotais būti.”

Bet tam netikėjo ir netikės darbininkai. 
Kas tik nori matyti tikrą gyvenimo pa
dėtį, tai mato ir žino, kad sau jale banki
ninkų ir kapitalistų kraunasi didžiausius 
pelnus, o tuo kartu apie pusė Amerikos 
žmonių gyvena baisiausi vargą ir skur
dą, nes 50 milionų žmonių turi gyventi iš 
$9 savaitinės algos. Ponas Warburg su 
savo šeima per vieną dieną vien maistui 
daugiau praleidžia, kaip $9, gi darbinin-- 
kas sunkiai dirbdamas turi per savaitę * 
gyventi iš tos algos, sumokėti randą, ap-! 
sirengti ir padengti kitas būtinas išlai
das. Tai kur čia tas lygus turtų pasida
linimas?

Prie kapitalistinės siste
mos visur ir visada darbi
ninkui žmogui sunkus gyve
nimas net taip vadinamuose 
“normaliuose” laikuose, o 
dabar, kuomet siaučia 'ka
ras, pasidarė dar sunkiau,, 
Nekalbant apie tas šalis, 
kuriose jau veik du metai 
kaip karo mašina ardo, de
gina, žudo žmones ir naiki
na viską, bet pažvelgus į 
taip išgarbintą ir turtingą,(4917 metus. Kaip kur nau- 
Ameriką, pamatome, kad ir 
čia darbo žmogui kaskart 
darosi sunkiau ir sunkiau. 
Karo liepsna dar šio kraš
to nep’asiekė, o jau nešame 
daugy sunkesnę naštą.. Kas 
bus, kuomet ši šalis oficia
liai pradės kariauti “už de
mokratiją?”

Visi ženklai rodo, kad 
Amerika įsivels į šį karą. 
Ir koks panašumas! Šių žo
džių rašėjas turėjo “laimę” 
dalyvauti pereitame kare ir 
buvo pasiųstas kareivio uni
formoje į Franci ją parvežti 
gyvą ar negyvą kaizerį, nes 
buvo kalama galvon, kad 
kaizeris buvo visų blogumų 
priežastis, o labiausia, jis 
kėsinosi ant “demokratijos.” 
Pasekmes pereito karo 
mums žinomos. Daugeliui 
dar net šiandieną, iki šiol 
žaizdos neužgijo ir. ašaros 
nenudžiūvo, gi dabar vėl 
girdime tą pačią “melodiją”. 
Būbnais barabanija, dūdo-

ja armonika, naujas būbnas 
—seni “muzikantai,” o kaip 
kur nauji “muzikantai”—se- 
nbbųbnai ir dūdos, bet “me
lodija” ta pati ir 'labai iš
gverusi, nepakenčiama au
sim darbo žmonių.

Demokratija,—labai reik
šmingas žodis. Kapitalistai 
ją turi ir jie gerai supranta 
kaip jos trokšta darbo žmo
nės, tad pasirinko tą vilio
jantį obalsį, kaipo vyriau
sią kazyrę ir po jo priedan
ga apgaudinėja darbo klasę 
ir bando įstumti ją į skerdy- 
nę dėlei sau didesnių pelnų. 
Bet pabandyk, darbo žmo
gau, pareikalauti tos demo
kratijos iš tų rėksnių, kurie 
neva galvas guldo “už de
mokratiją” per radio ir did- 
lapius, ką gausi? O gi ko
munisto vardą, arba pris
kirs prie “subversive” ele
mento, bei apšauks Hitlerio 
agentu. Negana to, išvarys 
“demokratiškai” iš darbo ir

tuomet jau bėdos nepasibai- rių oficialės metinės algos, 
gia.

Kuomet dar taip neseniai 
kuri nors darbininkų orga- 
n i z a c ija bei pažangesnis 
k o ngresmanas pateikdavo 
reikalavimą valdžiai pager
inti ką nors, kas naudinga 
būtų ne vien t i e sioginiai 
darbininkams bet visai ša
liai aplamai, tai tie patys 
ponai, kurie balsavo už 9 bi
lionus dolerių karo reika
lams, tuomet “verkė,” ska- 
zavojosi, kad pinigų nesą, 
kad taksai pakils, o labiau
sia kad būk reikią subalan
suoti “budžetą,” nes kitaip 
šalis subankrutuos ir tt. O 
dabar nei ot apie “bud- 

iūoja bilionus 
kaip kokius grybus. Vienok, 
kada reikia jiems patiems 
pad aryti “sacrifice” kaip 
kad agituoja mus, darbinin
kus, pasišvęsti—“sacrifice,” 
tai ponų kišeniai kietai už
daryti, arba jeigu aukoja, 
tai labai šykščiai, pav., kada 
su pirma gegužės prasidėjo 
pardavinėjimas “bondsu” ir 
išvakarėse kalbėjo per radio 
prez. Rooseveltas, klausau 
ausis ištempęs jo kalbos, 
agitacijos pirkti bondsus, 
pasišvęsti, ir gale kalbos pa
reiškia, kad jis padaro pra
džią pirkimo—pavyzdį, na 
manau: “mažiausia paklos 
10,000 dolerių,” nagi pareiš
kia, kad perka už 500 dol. 
Ko nenuvirtau nuo krėslo iš 
nusivilimo. Tai bent pavyz
dys ! 500 dol. iš 75,000 dole-

šalies galva pašventė šalies 
reikalams apsigint nuo to 
baisūno Hitlerio! Gi kiti du 
valdžios atstovai, kurie kal
bėjo pirm jo, iždininkas 
Morgenthau ir pašto galva, 
visai neprisiminė apie pirki
mą bondsų, mat, jie juos tik 
parduoda. Ką tas reiš
kia? Tas parodo, kad tas 
riksmas, toji agitacija prieš 
Hitlerį yra v e idmainystė. 
Karas yra kapitalistams biz
nis: daugiau naikinsi—dau
giau gaminsi; daugiau ga
minsi—daugiau pelno, pel
nas kapitalistams apeina, o 
ne kokia ten demokratija, 
apie kurią barška pasamdy
ti tarnai nuo visų stogų ir 
iš visų skylių.

Jei jiems apeitų demokra
tija, mūsų ponai jos nevar
žytų savo šalyj; duotų ją 
negram pietuose, nenumes- 
dinėtu nuo baloto komunis
tų partijos ir tt. Apart to, 
būtų užstoję Abisinijos žmo
nes prieš Mussolinio juod- 
marškinius, Čechoslovakijos 
žmones, Ispanijos liaudį, 
Chiniją. Jie to nepadarė ir 
nemano daryti. Kaip parda
vinėjo, taip pardavinėja Ja
ponijai plieną ir žibalą, o 
dabar net dar daugiau. Pel
nas! Ve, kas jiem rūpi. Jei 
taip, tai ko vertas tas visas 
riksmas, toji isteriką prieš 
Japoniją ir Hitlerį? Never

gtas nė lukšto kiaušinio.

Žmonių Švietimas Naujojoj Lietuvoj
plane vaikų darželių kiekis 
numatoma padidinti ligi 
280, o juose vaikų—ligi 15,0 
tūkstančių. Greta vaikų 
darželių, 1941 m. numatoma 
organizuoti vaikų aikšteles 
ir vaikų vasaros kolonijas 
ne tik miesto darbininkų 
vaikams, bet ir kaimo dar
bininkų ir darbo valstiečių 
vaikams.

Bendro Lavinimosi 
Mokyklos 

1939-40 mokslo metų pra
džioje pradžios mokyklų bu
vo 2713 su 6650 klasių ir 
331,820 mokinių. 1940-41 
mokslo metų pradžioje pra
džios mokyklų skaięius pa
didėjo ligi 2,723, su 7,099 
klasėmis ir 335,342 moki
niais. Vadinas, jau mokslo 
metų pradžioje pradžios 
mokyklų skaičius padidėjo 
10, klastų^ skaičius 449 ir 
mokinių skaičius — 3,5 tūk
stančio. 1941 metais prad
žios mokyklų skaičius bu$ 
padidintas ligi 2950, klasių 
skaičius — ligi 8,209 ir mo
kinių skaičius—ligi 357,8 
tūkstančių.

1941-42 mokslo metų pra
džioje numatoma vidurinių 
mokyklų skaičių padidinti 
ligi 86 su 53,9 tūkstančiais 
mokinių.

Nepilnų vidurinių mokyk
lų (pro^mnazijų) 1939-40 
mokslo metais buvo 27 su 
2,89 tūkstančiais mokinių. 
1940-41 mokslo metų prad
žioje nepilnų vidurinių mo
kyklų jau buvo 39 su 5,58 
tūkstančiais mokinių. 1941- 
42 mokslo metais nepilnų 
vidurinių mokyklų . skaičių 
numatoma padidinti ligi 252 
su 72,8 tūkstančiais moki
nių.

Priešmokyklinis 
Auklėjimas

Kapitalistinės Lietuvos 
laikais į priešmokyklinį au
klėjimą nebuvo kreipiama 
dėmesio. Vaikų darželiai bu
vo pavesti globoti privati
nėms organizacijoms, ku
rios daugiau rūpinosi iš
gauti kuo didesnių pašalpų. 
Statistikos Biuro duomeni
mis, 1939 - 40 mokslo me
tais veikė 172 privatiniai 
darželiai su 6,5 tūkstančio 
vaikų. 1940-41 mokslo metų 
bėgyje veikusieji vaikų dar
želiai buvo iš pagrindų pėr- 
tvarkyti ir suvalstybinti. 
Iki š. m. pradžios vaikų
darželių kiekis padidėjo ligi lifikaėijų darbininkai ir 
214 ir juose vaikų kiekis— datbo inteligentai, 1940-41 
ligi 11,2 tūkst. 1941 metų mokslo' metų pradžioje jau

Specialinės Mokyklos
Pirmomis tarybinio gyve

nimo dienomis buvo pajaus
ta didelis trūkumas specia
listų. Tas trūkumas, reor
ganizuojant ir stiprinant 
liaudies ūkį, diena iš dienos 
didėja. Specialistų paruoši
mo dalykas virto vienu iš 
opiausių. 1941-42 mokslo 
metais numatoma atidaryti 
3 naujas mokytojų semina
rijas ir 2 nauju technikumu 
(Šiauliuose ir Panevėžyje). 
Greta to, numatoma organi
zuoti visą eilę specialių kur
sų, paruošimui aukštesnių 
ir žemesnių kvalifikacijų 
kadrų. Be to, numatoma 
žymiai padidinti mokinių 
skaičių ligi šiol veikusiose 
specialėse mokyklose.

Aukštosios Mokyklos
Kauno ir Vilniaus univer

sitetuose 1940-41 mokslo 
metų pradžioje buvo apie 
4,2 tūkstančiai studentų. 
1941-42 mokslo metais uni
versitetuose studentų skai
čių numatoma padidinti ligi 
6,7 tūkstančio (Kauno—3,3, 
Vilniaus—3,4), o viso aukšr 
tose mokyklose studentų 
skaičių ligi 8,8 tūkstančio. 
Anksčiau mūsų visose auk
štosiose mokyklose tebūda
vo apie 4 tūkstančiai stu
dentų.

Suaugusiųjų švietimas
Ligi 1940-41 mokslo metų 

pradžios veikė tik 2 suaugu
siems privatinės gimnazijos 
Kaune. Dėl aukšto mokesčio 
už mokslą, jose galėjo mo
kytis tik aukštesniųjų kva-

Tas visas riksmas apie ša
lies apgynimą, kuris labai 
brangiai atsieis Amerikos 
liaudžiai, ypač darbo žmo
nėm; riksmas prieš Hitlerį 
yra priedanga prisirengi
mui užgrobti kai ką. Tas 
prisirengimas turi imperia
listinius tikslus. Amerikos 
imperialistai mato, kad Hit
leris sudaro neblogas sąly
gas pasišienauti Afrikoj, 
Azijoj ir Amerikoj. Juk ir 

tinklą, einama prie to, "kad dabar-sala po salos jau per- 
vidurinis mokslas būtų pri
einamas ne tik miestų dar
bo visuomenei, bet ir kai
mui. Šių metų^pradžioje bu
vo suorganizuota 2-ji pa
ruošiamieji darb. ir valstie
čių kursai aukštajam moks
lui eiti (rabfakai), kuriuo
se mokosi apie 400 mokinių. 
Be to, 1941 metų bėgyje nu
matoma žymiai išplėsti liau
dies universitetų tinklą (li
gi 22), kuriuose galės dar
bo visuomenė pagilinti savo, 
bendro išsilavinimo ir spe
cialaus mokslo žinias.

■ Kalbant apie suaugusių 
švietimą, negalima nepami- 

• nėti neraštingumo ir maža- 
raštingumo 1 i k v i d a vimo. 
Šiandien dar neturim tiks
lių davinių, koks skaičius 
yra beraščių ir mažaraščių, 
tačiau neraštingumo ir ma
ža r a štingumo likvidavimo 
darbas jau yra pradėtas. 
Švietimo Liaudies Komisa
riatas įpareigotas likviduot 
neraštingumą 1943 metais. ' 
Politinio švietimo Įstaigos 

Ir Masinės Bibliotekos
Viena didžiausių analfa

betizmo priemonių buvo bi
bliotekų trūkumas. Miestuo
se dar būdavo lengviau pri
einama knyga, o kaimo dar
bininkijai ir darbo valstie
čiams spauda buvo tik sva
jonės objektu. 1941 metų 
plane numatoma masinių 
bibliotekų tinklą išplėsti ligi 
325 (95 miestuose ir 230 
kaimuose), taip kad kiek
vienam valsčiuj būtų po bi
blioteką. Greta bibliotekų 
numatoma atidaryti 22 kul
tūros namus ir 580 valsčių 
klubų—skaityklų, kur darbo 
valstiečiai ir kaimo darbi-. 
ninkija galėtų laisvai skai
tyti periodinę spaudą ir kul
tūringai praleisti laiką.

; K. Strimaitis,

buvo atidaryta 12 vidurinių 
mokyklų suaugusiems, ku
riose buvo apie 2 tūkstan
čiai mokinių. J941 m. dar 
numatoma atidaryti 8 nau
jas vidurines mokyklas su
augusiems. Išplečiant suau
gusiems vidurinių mokyklų

eina po Jungt. Valstijų glo
ba neva ant 99 metų, bet tai 
jau galima sakyti, “amži
nai”. Gi ant tokio konti
nento Afrikoj ir Azijoj, 
mat, galima susidurti su ki
tos kokios šalies nemaža 
spėka, tai ve, reikia gink
luotis “apsigynimui”, negi 
jie bus tokie paiki sakyti 
“užpuolimui.”

Sako, kad ginkluojasi “ap
sigynimui” ir tai liaudis 
nerimsta, protestuoja, o kas 
gi būtų, jei pasakytų tiesą, 
kad ginkluojasi užpuolimui?

( Tąsa ant 7 puslapio)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
K. Mykolaičiui, Baltimore, 

Md. —■ Polemizuoti su tokiu 
Tysliava neapsimoka; negi ga'- . 
Įima visuomet atsakyti į tai, 
ką fašistų laikraščio redakto
rius prasimano ir priplepa. 
Pagaliau, apie tai jau buvo 
nekartą “Laisvėje” rašyta.

Klausimai ir 
Atsakymai

Senatvės Pensijos New Yorko 
Valstijoj

Klausimas:
Ar man negalite pranešti 

senatvės pensijos reikalavimų 
New Yoęko valstijoj ?
Atsakymas:

Aplikantas, prašydamas se
natvės pensijos New Yorko 
valstijoj, turi būti 65 metų 
amžiaus, ir privalo būti Suv. 
Valstijų piliečiu. Turi gyventi 
New Yorko valstijoj mažiau
sia penkis metus iš paskutinių 
devynių metų prieš prašymo 
padavimą. Jis privalo būti as
muo, kuris save negali užsilai
kyti, ir be kitų įeigų. Ir svei
kata turi būti tokia, jog jis ne
reikalauja pratęstos ligonbuti- 
nės priežiūros.

FLIS.



Ketvirtas puslapis taisys

THE CLUBHOUSE QUIZ

L1THS BRAND SMETONA
B

Accused of Trying to Stir 
Hatred Against Lithuania
CHICAGO, Ill.—Antanas Smetona, former president-dictator 

of Lithuania was here last week accused of aiding,and abetting 
the fifth column movement in America which seeks, to diag oui 
country into war by fostering propaganda aimed at the new go
vernment in Lithuania. The accusation was made at a shaie- 
holders’ convention of the Lithuanian Daily Vilnis in this city 
where interest in the questionable activities of the former piesi-

ATTENTION!
BROOKLYN 

AIDO CHORUS
The chorus will hold its next re

hearsal this Friday at 7:30 p. m. 
Following the rehearsal there will 
he an important business meeting. 
All members are reminded to come 
early so that we will have enough 
time for the rehearsal and meeting.

M. A. B.

A Gentle Hint
lie —You should see the new altar 

in our church.
She—Lead me to it.

dent-dictator has risen considerably. '
Of the 150 shareholders present and numerous other Lithua- 

ians that had gathered for the proceedings, all were of one voice

All of which means, if you didn’t 
know it before, that industry is 
reaping super-profits.

as regards fifth column activi-? 
ties in America. In fighting 
American spirit, they voiced their 
condemnation of the traveling nazi 
salesman, Antanas Smetona, who at 
present, is involved in the sale and 
dissemination of nazi doctrines to 
Lithuanian-Americans.

Seamen Who Man American 
Ships Say No To Convoys

THE QUESTION:

What did you do as a boy that in 
your opinion aided you in acquiring 
your skill as a ball-player?

THE PLACE:
The Giants dressing room on Sun

day.

THE ANSWERS:

By Bill Terry, Giants manager: I 
have played baseball/ as far back as 
I can remember. As a boy I lived in 
a big house in Atlanta with five 
acres of farm land to play in. We 
built ourselves a baseball field on 
part of the farm and played there 
in fair weather. We had I a large 
porch running around the outside of 
the house, and when it rained we 
used to mark off this porch and 
play catch on it. We even played 
baseball in the wintertime. We had 
a large ball room in our house 
which we lined up with chalk and 
used for a ball park all winter. I 
started playing semi-pro baseball 
when I was very young—13 or 14, 
or thereabouts — and played semij 
professionally or professionally from 
then until I hung up my glove at 
the end of the season of 1936.

By Carl Hubbell, the old Maestro: 
I was always crazy about playing 
ball as a kid. I never thought that 
I would be a Big Leaguer, nor do 
I remember ever having any ambi
tion to be one. I just liked to play. 
I was raised on a farm. There are 
lots of things a boy does on a farm

that probably help him to develop 
himself, such as milking a lot of 
cows, working in the fields — 
ploughing, cultivating, and .things of 
that sort. They strengthen his arms 
and legs and wrists. The healthy 
outdoor life also gives a boy stami
na that is of great value in his later 
career. We played baseball eight or 
nine months of the year when I was 
a boy and some years when the 
winters were mild we played prac
tically the years, 'round.

By Mel Ott: I have been playing 
baseball as far back as I can re
member. My father and uncle were 
good semi-pro ball players. As a 
matter of fact, my uncle beat the 
Cleveland Indians in an exhibition 
game 1 to 0. They took me out to 
the ball park before I could walk. 
I was only 15 years old when the 
banker of the semi-pfo team I was 
catching for took me to Mr. Mc
Graw for a look. I have worn a 
Giant uniform ever since. So you 
might say I was a boy when I 
came here.

By Burgess Whitehead: I used to 
wrestle a great deal and cut a lot 
of wood to develop my muscles. I 
always played baseball every chance 
I could get. I probably learned as 
much from the baseball coach at 
the academy I went to as any
where else. He gave me a thorough 
grounding in such fundamentals as 
sliding, running, batting, fielding, 
throwing and keeping in good phy
sical condition.

Penktad., Gegužės 23, 1941

What You Can Do 
For Conscripts

How to Help _____

The all-important job is to make sure that the boys at camp 
— cur friends and members of our organizations—know that 
back home we are working in their interests, working to pre
vent another American Expeditionary Force, to nrevent our 
Navy from being used as Convoy, working to carry out the 
program of the American Youth Congress to help draftees.

Welfare Committees and Clubs

See that every organization of youth — the chorus, LDS 
branch, trade unions, farm groups, Church clubs, social clubs, 
Y’s, settlements, student groups, etc., etc. — elects a Conscript 
Welfare Committee.

See that in each neighborhood — Draft Board areas are often 
most convenient units — Clubs arc organized by the leaders of 
youth organizations. Invite the wives, sweethearts, friends and 
family of every Conscript or potential Conscript to participate 
rn the work of this Club. If there is a neighborhood youth coun-11 
cil, invite this Club to cooperate with the Council.

Activities for the Clubs

The* congregation branded a num
ber of Lithuanian newspapers as 
having carried spurious articles on 
decent law' abiding Lithuanian or
ganizations. They have .carried word 
for word reprints from nazi perio
dicals through collaboration with 
nazi organizations.

At the head of these nazi organi
zational moves are a number of w’ell 
known Lithuanians. Some business
men, others politicians. Still others, 
“name” individuals, some here in 
the United States on “diplomatic” 
visas, are- being utilized to front 
a move that aims to divide Lith
uanian groups and thus further nazi 
inroads.

Antanas Smetona, run-away- ne- 
ver-clected-pi esident of Lithuania, 
coming to the United States after 
conferences with officials in Ber
lin. expounds the voice and sen
timents of war mad fiends of 
Europe. He attempts to paint a ro
sy picture of his “gone with the, 
wind” regime that imprisoned hun
dreds of Lithuanians and where 
murder and torture of political op
ponents JcouId only be likened to that 
of Hitler Germany. Free elections 
were taboo, trade unions banished, 
the free press destroyed and the 
lives of the people held under the 
thumb pf a tyrant whose “kindly 
smile” Hjpiiears quite often in photo 
form in some of the fellow, traveler 
newspapers.

The shareholders of Vilnis, Lith
uanian Daily, present at this con
fab, represented a number of sec
tions of the country. They voiced 
the sentiments of the greater majo
rity of Lithuanian-Americans in the 
midwest- section of the United 
States. In condemning Smetona, his 
agents ,and the newspapers who ca
ter to nazi movements, they at the 
same time gave high praise to the 
new /Lithuanian government headed 
by Justas Paleckis its president.

The land reforms, cancellation of 
debts, initiation of free elections, 
trade unions and a free press on the ; 
part of the new government, elect
ed by popular vote, was warmly į 
greeted.

Basing their judgement on condi
tions in the new Lithuania on let
ters most every Lithuanian has re
ceived from relatives across, rousing i 
acclamations on the progress made • 
was quite visible. Schools, hundreds I 
of schools were being built. Hospi-1 
tais, rest homes, vacations with pay, | 
no unemployment, maternity cen- | 
ters; initiation of sports, youth i 
clubs, fraternal groups —all this 
was booming in the new Lithuania. I 
A real Lithuania, a peoples Lithua
nia, was rising out of the darkness, | 
a- tyrant, a dictator and follower of 
Adolph Hitler Antanas Smetona 
— had put the little country under.

It was no wonder that vehem
ence declaring their opposition to 
the now defunct tyrant of terror: 
and his fellow traveling friends and 
newspai>ers, manifested itself at ses
sions where the continuance of an 
independent Lithuanian-Americanį 
free press was under discussion. To i 
therti, the presence of avowed war 
agents in the United States was aj 
threat to the democracy all had 
learned to love.

In the sessions and discussions j 
that followed later, as lovers of li
berty, democracy and a profound 
hatred for fascism and nazism, be 
it Lithuanian or otherwise, a plan
ned offense to expose and to battle 
any and all fifth colunmnists, was 
evolved by the delegates.

Some British officers were discus
sing an Irishman, a private in their 
regiment, whom, it was alleged, no 
one could frighten.

One decided he would tr^ to give 
Patrick a scare.

Arraying himself in all the fear
ful and awesome habiliments of His 
Satanic Majesty, he stealthily ap
proached Pat when the latter was 
on sentry duty.

In response to the challenge: 
“Who goes there?” he answered in 
sepulchral tones: “The devil.”

“Pass, devil,” replied the sentry. 
“You know where to go!”

EDITOR’S NOTTE: Talk of convoys is in the air--everywhere. U. S. 
patrols rove far out to sea. Secretary of War Stimson loudly demands 
that goods to Britain (“be protected.” In a few days, President Roosevelt 
will deliver a fireside chat, probably on convoys—and convoys mean war.

What do the men who go down to the sea in ships think about con
voys? With the National Maritime Union's recent firm stand, against 
convoying, the American Peace Mobilization photographer listened in last 
week on a conversation between two seamen down on New York’s North 
River docks at 24th Street. Here’s what he heard and saw:

G. N. ’ers Look B’more Has a

AL: Just heard up in the hall 
that Tim and some of the boys 
shoved off for Washington to pound 
the sidewalk on the Perpetual Vi
gil line at the White House.

JOE: There’s plenty of NMU 
boys down there now—and no won

der—one of the things that line’s 
picketing against i.s convoys, and 
we’re the guys that would be below 
decks dodging submarines if con
voying went through.

AL: That don’t bother me any. 
I’m all set to sign on a scow that’s 
going to Chile.

JOE: Suppose they decide to send 
her to Liverpool with a destroyer? 
on one side and a cruiser on the 
other and then some shootin’starts? 
Then w’hat?

AL: You grimy scuttlebutts are 
nuts! Convoys just mean helpin’ 
get the stuff across.

JOE: Nuts yourself! You know 
what White House Frankie said: 
"Convoys mean shootin’ and shoot
in’ means war.” Talk about just 
getting it across is the same horse 
vGth a new coat of paint. We hoist 
anchor and we’re in the war!

Back on Busy 
Month

GREAT NECK, L. L, N. Y. — Bon- 
jour folks! I think I’ll start from 
the first of May and tell you what 
we’ve been doing in Great Neck 
since then—

On May 4 our Pirmyn Chorus 
gave an operetta, concert and dance. 
The younger generation of the cho
rus also whipped up a one act co
medy. The acting in both, operet
ta and comedy was superbly done. 
The girls have hidden talent—they 
were excellent. I’m sure they’ll do 
bigger and better things in the fu
ture.

The cast wishes to take this 
opportunity to thank Mary C., Al
bina, Frances L., and Jeanie Bechis 
for their fine coaching, etc. We 
couldn’t have done without you. 
Our director, Jeanie Bechis, couldn’t 
attend our performance because she 
took ill, but I'm sure she was 
pleased. A toast to a most speedy 
recovery—we all miss you. That’s 
all for the week-end.

On the week-end of May 10th 
things began to happen—on May 
10 there was a dance and most of 
the chorus members attended. In
cidentally, when George and his 
band play in Great Neck, they don’t 
indulge in hard drinks—believe it 
or not they drink milk—1 qt. per' 
person. Isn’t that so, Johnny, 
George, Bill and Vito.

On May 11 we attended Sophie’s 
wedding. Abbie and Naomi looked 
very well as bride’s maids. We all 
had a nice time—if you dop’t be
lieve me ask Valerie and Al P.

That same day Ann P. announced 
her engagement to Paul Jacobs of 
Sutherland, Mass. Happiness and 
success to both—boy! is he hand
some! f

Frances L. turned orator—I must 
say you’re it—ha!

Valerie knows Great Neck very 
well. Do you know what I mean?

Albina will be the next bride — 
she caught the bouquet.

Frappie and Rickie—why don’t 
you jitterbug or are your sisters 
getting too good to compete with?

Olga Lukauskas, what is the se
cret you are carrying around? 
Pray, do tell!

Well, the. week-end of May 17— 
another wedding. Elizabeth Bara- 
nausky was married to Charlie Pei
kus. Thank goodness it’s the last 
wedding for a little while—it will 
give us time to catch up on our 
sleep. We all had a grand time. 
I’m sure—-I know of one person 
that won’t forget it—neither will 
Zene Bechis.

Bye now!
—Just a Hick.

AL: So what if we arc? It’s a 
war for democracy, isn’t it?

JOE: Democracy? So a lot of 
labor-hating shipowners and other 
phonies can get rich—that’s what 
it’s for! To make a pile of dough

for a bunch of dressed-up goons 
that’ve got too much already. That’s 
not democracy!

AL: Well, it’s true that’s what 
happened in the last war. My old 
man was stuck into a uniform and 
all he got was a bullet in his ticker.

1) Find out who has already gone to camp and who is going 
in the near future.

a) In each organization the Committee should list all male 
members along with their local number and the number 
of their Draft Board. The names of those already gone 
can be obtained from other members of the organization 
who worked with them or are friends.

b) Each neighborhood Club may obtain names and addres
ses of all men already inducted and those going soon 
from the local Draft Board. In many cases, lists have 
been published in newspapers.

2) Find out where conscripted men have been sent. If they 
have been sent to a camp far from your town, send the name of 
the Conscript, the organization he belonged to, and his present 
camp address to AYC National Office. Then, if he is a member, 
for example, of a union, the AYC, through the local council 
nearest the camp he is at, will give his name and address to the 
local of the union nearest the camp. He can then be invited to 
meetings and affairs of the union in that vicinity, and can be 
visited by fellow members in that locality.

3) When members of the organization or boys from the 
neighborhood are about to be inducted, have the Committee or 
Club organize a farewell party. This party can be a money
raising affair, and the funds used to send magazines, cigarettes," "" 
etc., to the Conscript while in camp. At the party new members
for the Clubs will be gained, since all members of the boy’s 
family and his friends will be invited to attend.

4) Both Committees and Clubs can give affairs—dances and 
parties—for men on leave, eithei\ home on furlough or in town 
for the evening from a nearby camp. These men can. also be 
invited to farewell parties.

5) Both Committees and Clubs should DISCUSS THE AYC 
PROGRAM (to be published in the LYS Tuesday) and CON
DUCT ACTIVITIES to realize this program.

6) Members of both Committees and Clubs should visit near
by camps to make first-hand investigations and of the training 
program.

7> Each Committee and each Club should carry on regular 
correspondence with the men in camps from organization or the 
neighborhood.

8) If the organization publishes a newspaper or bulletin, the
Committee should see that a copy is sent to each conscript from 
that organization. /

Each Club should publish a newspaper or mimeograph a bul
letin with news of the neighborhood and news of Club activities 
to be sent to each conscript from that neighborhood.

9) While working for decent wages for the Conscript, mem-, 
bers of Committees and Clubs should help each Conscript now 
by sending books, magazines, stamps, cigarettes and other items
he may request but can’t afford. Funds for such items can be /
raised at parties and at meetings.

Bone to Pick 
With Philly

BALTIMORE, Md. — On April 
the 20th a Youth Conference was 
held in Philadelphia. The Youth 
Conference would have been more 
successful if it weren’t for the lack 
of preparation on the part of the 
Philadelphians. For two whole 
years now the Philadelphia Lith
uanian Youth have neglected to 
make a success of a good and in
teresting and well prepared Confe
rence.

On April 20th the ones that were 
there were of great value to the 
good of the Youth Conference. Phi
ladelphia has some very fine pro
gressive leaders, such as Edward 
Griciunas, and A Merkis.

The delegates from Baltimore 
made a motion that the next Con
ference should be held in Baltimore 
sometime in Autumn. The motion 
was carried through and it was ag
reed upon to have the next Youth 
Conference in Baltimore with the 
full assurance from the Baltimore 
Delegates that this Conference was 
to be> a great success.

To put over the plan of making 
it a great event a committee was 
elected to prepare and plan the 
whole Conference. The Committee 
is composed of the following. Phila. 
Al Merkis, Edward Griciunas; Bal
timore: Lena Bartulas, Mildred Del
tuva, Charles Jacobs, Ruth Pasers- 
kis, Mr. Pasorskis, Ida Balsiute and 
others whom I have failed to men
tion.

The Baltimore LDS Youth Club 
and the rest of the youth in Balto, 
urge Philadelphia, Chester and other 
cities to do their utmost to make 
this Youth Conference a success!!! 
To make it as interesting as pos
sible with entertainment and other 
interesting events. The Baltimore 
Youth are doing their utmost to 
make this a great Conference. Let’s 
make it the finest in the history, of 
all the Youth Conferences ever to 
be held. —Aida Balsiute.

Span. War 
Vets Call to 
Confab

“Distorting every ideal for which 
we fought in Spain, a war-bent gov
ernment is dragging our country 
along the last milepost on the road 
to war. Again they call it a 
“war for democracy”. We Veterans 
are vividly aware of the fact that 
democracy has never figured in the 
considerations of the war-makers.

“The stakes for which we fought 
in Spain were Democracy and World 
Peace. But the betrayers of Spain 
have brought us world war. Now 
they are attempting to f^)ist fascism 
on America preparatory to bring
ing us into it.

“The standard blue print for fas
cism is being methodically followed. 
Minority parties are declared sub
versive, and illegal; trade unions 
are attacked, their leaders impris
oned; civil liberties are undermined; 
opposition to the war • program is 
stifled; progressives are witch-hun
ted and red-baited.

“In this situation, the Veterans of 
the Abraham Lincoln Brigade have 
special responsibilities. We have 
given the most convincing evidence 
of our political alertness and anti
fascist sincerity. The American 
people have learned to respect both.

“It is clearly our obligation, 
therefore, to take an even more 
active role in the struggle for peace 
and in all the battles which this 
struggle produces.

“The new fronts for the VALB 
are then:

1) Maximum participation in 
Peace movement.

2) The preservation and extension

Detroit Special
Ho, Hum, I guess summer has 

come, and the wood i.s claiming us 
one by one. So the chorus has de
cided to open the gilded cage and 
set us all free for the summer 
months.

But before wc go we have one 
last request to fulfill, it is the Ford 

! Victory affair at Falcon Hall on 
| Junction Avenue near Buchanan. 
' This is our last appearance,) let’s 
make it our best.

Chorus practice will start at 12 
noon and directly after that we will 
proceed to Falcon Hall. The girls 
are requested to bring their long 
skirts to rehearsal and the hoys 
wear white shirts and black bow 
ties since pictures will be taken that 
are to be placed in papers all over 
the country by the International 
Workers Order, a fraternal organi
zation similar to the LDS.

There is a committee set up to 
prepare various hikes and excursions 
during the summer to keep the 
members in touch with each other. 
So be sure and come to the last 
rehearsal this Sunday at 12 noon 
and make sure your name is on the 
active list for summer fun.

Kid Kong.

of democracy.
“The democratic people in Spain, 

the Spanish refugees and Interna
tional Brigaders in French concen
tration camps look to us particular
ly for assistance in their desperate 
plight. Our campaigns in their be
half must be broadened and more 
actively waged. The following ob
jectives must be attained:

1) Amnesty for all political pris
oners in Spain.

2) Right of exit for Spanish refu
gees and Internationals from France 
and Morocco.

3) Humane treatment to be ac
corded internees.

4) Right to distribute direct re
lief in concentration camps.

5) No forced repatriation to fas
cist countries.

“To millions of progressive min
ded Americans, the Spanish people 
symbolize the struggle for democra
cy and peace. Each successful ac
tion in their behalf is a blow for 
both causes.

This sums up the vital tasks for 
which wc must effectively organize 
ourselves. These are the reasons 
for the convocation of this Fourth 
Convention of the Veterans of the 
Abraham Lincln Brigade in Chicago 
May 30 to June 1.”

STOCKHOLM, (By Mail).—Many 
trade unions have refused to obey 
the orders of the Quisling authori
ties in Norway and order their 
members abroad to return to Nor
way.

At its first session in February 
alone a “Peoples Court” set up on 
the Nazi model, dealt with 1,500 
cases of “high treason.”

Dr. Bing Crosby’s title, is the Mc
Coy, and that’s no fooling. The degree 
was conferred upon him by Gon
zaga University, Spokane, Wash., 
where he studied law before he 
found out in which direction his 
natural career lay. Kyser is stand
ing by in Hollywood to make a new 
picture, with his own NBC-Red Net
work programs originating in Cine
maland for the time being,

i • D
CAMPAIGN 

AGAINST WAHI

Now 
it in the 

merchant 
bucket 
72,000 
ready. 

AL:

JOI 
get

them.

you’re talking! Wo 
neck, alright. More 

seaman have kicked the 
than guys in the navy — -

seamen have gone down al-

Yeah—and I might be one of

JOE: Right gain, 
guess both of Uf8 are 
that way we NMU members feel, 
it’s “thumbs down” on convoys!

AL: Absolutely. And that tub 
can run to Chile without me—I’m 
on my way down to Washington

brother. SI 
mighty glad

How lovely are the portals of the 
night, when stars come out to 
watch the daylight die!—T. Cole.

right now!

Just Wandering Around
' “Would you give 10 cents to help 
the old ladies’ home?”

“What, are they out again?”

į KEEP I
| U.S. ’
I OUT OF 

WAR/

One can never be the judge of 
another’s grief. That which is a sor
row to one, to another is joy.—Cha
teaubriand.

Magistrate (to man accused of 
begging)—What have you to say?

Prisoner—It wasn’t my fault, sir. 
I just held out my hand to see if 
it was raining, and the gent drop
ped a dime in it. , 1

Sophistry is like a window cur
tain—it pleases as an ornament, but 
its true use is to keep out the 

light.
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M. Baltulioniute.

San Francisco Miestas ir Jo 
Gyventojai

(Įspūdžiai ir vaizdai)
San Francisco miestas, mano akims 

žiūrint, yra nepaprastas. O jo gyven
tojai dar nepaprastesni. Įdomu, kaip čio
nai gyventojai skiriasi ne vien klimatu, 
papročiais, apsirengimu, bet net bendra 
išvaizda. Pav., Los Angeles miestas ran
dasi nuo San Francisco už apie 4 šimtų 
mylių į pietus, įlankos keliu važiuojant, 
t. y., 99 keliu. Kaliforniečiai rokuoja, jog 
šitie Pacifiko pakraščio didmiesčiai nėra 
toli viens nuo kito. Veikiausia todėl, kad 
Kalifornijos gyventojai įpratę 'daugiau 
važinėti bei pėsčiuoti nuo miesto į 
miestų. Tuo būdu jiems ir mylios at
rodo trumpesnės ir miestai atrodo arti
mesni.

Šie du didmiesčiai labai daug skiria
si savo klimatu. Los Angeles apylinkės 
klimatas nepalyginamai šiltesnis, sauses
nis ir prielankesnis ypatingai vasaros 
metu. Gi San Francisco gražus miestas 
dažnai skęsta pilkuose rūkuose, drėgmė
je ii- dažnai žiemą, vasarą gan vėsu ir 
vėjuotas oras. Veikiausia, vyriausia prie
žastis bus tame, kad San Francisco mies
tą veik visą supa jūra.

Tačiau San Francisco gyventojai sako, 
jog čia klimatas nėra blogas, dar jie ro
kuoja sveiku. Jie sako, kad dažni jūros 
rūkai, drėgmė išvalo, perkošia, apšvari
na orą nuo dujų, dulkių ir bendrai nuo 
nešvarumų. Be to, jie rokuoja, kad šio 
miesto budrus vėjas ir gi prisideda bei 
gelbsti tokiam oro apvalymui.

Prisiminus vėją, tenka pažymėti, kad 
retai kada jis čia nustoja pūtęs. Dažnai 
jis pučia net perdaug ir lieka gyvento
jams įkyrus ir šaltas. Ypatingai vasaros 
metu, t. y., birželio, liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais. Tuo laiku rytinėse, pietinėse 
valstijose ir kitur kovojama su šilima. 
Čia gi dažnai reikalingas kailinis paltas.

San Francisco oras pagerėja apie pa
baigą rugsėjo mėnesio. Rudenio laiku ir 
žiemą čia oras dažnai būna geresnis bei 
prielankesnis. Tiesa, žiemos metu labai 
dažnai Kaliforniją lietus vaišina. Ypa
tingai šią žiemą čia ir bendrai Kaliforni
joj nepaprastai daug buvo lietaus. Išlijo 
veik ištisus tris mėnesius. Atrodė, kad 
tikrai nebus galo lietui. Dažnai lydavo 
taip smarkiai, kad rodėsi, ^jog prisieis lai
vais plaukti gatvėmis. Šios žiemos lie
tus daug žalos pridarė gyventojams.

Tačiau pažymėtina, kad čia, ir bendrai 
Kalifornijoj, žiemos metu, ypač po daž- 
naus\ lietaus, kuomet kalnai sužaliuoja, 
gėlės sužydi, tai esti nepaprastai puikus, 
gražus reginys bei vaizdas.

San Francisco Miestą Mažai šildo 
Saulute

Pereitą vasarą dažnai pamanydavau, 
kad gražus San Francisco miestas per- 
mažai šildomas saulutės. Gyventojai, no
rėdami pasišildyti, pasikaityti prieš sau
lutę, ypatingai vasaros metu, turi išva
žiuoti iš miesto apie 10—15 mylių. Pav., 
va tik pavažiavus anoj pusėj Bay (jūros 
įlankos), t. y., Oaklando • bei Berkeley 
pusėj, jau saulutės spinduliai daug gau
sesni, šiltesni ir bendrai oras šiltesnis, 
ramesnis ir sausesnis.

Ypatingai pavažiavus link oaklandiš- 
kių gerų draugų Karosų, t. y., link jų 
gyvenimo vietos, atrandi visaį skirtingą 
orą. Pasijunti, lyg būtum atvykus iš ko
kio nors Bostono bei Riįo kokio nors did
miesčio, kurį mažai lanko saulutė. Palie
ki San Francisco pilkuose rūkuose, be 
saulės, apyvėsį, drėgną, o ten atrandi 
kaip tik priešingai: saulė, šilta ir malo
nus oras.

Prisiminus dd. Karosus, narisi žodį 
tarti apie jų nepaprastai jaukų, gėlėse 
skęstantį namelį, ypač vasaros metu. 
Man teko pirmi tokie žmonės sutikti, ku
rie taip mėgtų-mylėtų gėles ir medelius. 
Jų nedidelis vienos šeimos namelis pa
skendęs įvairiaspalvėse gėlėse ir mede
liuose. Atsilankęs pas juos pilnai pajun
ti, jog randiesi Kalifornijoj bei gėlių 
krašte. Be to, ši visa aplinkuma kaž kaip 
teikia žmogui ramumą ir poilsį, nes apart 
žavėjančių gėlių, štai čia po akių mėly
nuoja kalnai.

Gyventojų Veidai.
Aš esu toks keistas žmogus, kad apsi

stojus naujoj vietoj bei mieste visų pir
miausiai noriu pasižvalgyti į gyventojų

veidus. Tad kada pradėjau žvalgytis į 
San Francisco gyventojus, tai greit ma
nyje kilo mintis, kad jie greit sensta, nes 
labai daug pastebėjau gerai pagyvenusių, 
senų žmonių. Rodos, niekur kitur nesi- 
matydavo tiek daug pagyvenusių žmo
nių. Net pradėjau viena sau manyti, kad 
reikia skubėti bėgt iš šio miesto, nes kas 
gi nori pasenti! Vėliau, pasikalbėjus su 
gyventojais, paslaptis paaiškėjo. Sakoma, 
jog į šį miestą daug atvyksta iš kitur 
pagyvenusių žmonių. (Žinoma, didžiumo
je tie, pas kuriuos yra ištekliaus.) Ka
dangi čia klimatas, kaip aukščiau minė
jau, visuomet vėsus, tuo būdu pagyvenu
siems žmonėms dažnai esti patogesnis. 
Deja, pagyvenusiam darbininkui, vargo 
žmogui, apie jieškojimus patogesnės gy
venimui vietos, nėra progos nei pasvajo
ti.

Be to, ir abelnai šio miesto gyventojų 
veidai skiriasi nuo pietinės Kalifornijos 
bei Los Angeles miesto gyventojų veidų. 
Čia mažiau matome sunykusių, geltonų 
veidų bei sausligėmis sergančių. Šios ne
laimės ištikti didžiumoje pastangas de
da šiaip taip dasigauti į Los Angeles apy
linkę bei Arizonos valstiją, kur klimatas 
yra šiltesnis, sausesnis, kur saulė veik 
kasdiena kaitina, šildo.

Gražūs žmones
Esu girdėjus, būk Londono mieste, An

glijoj, žmonės bei merginos esančios gra
žios bei turinčios gražias, minkštas, lyg 
aksomines, veido odas. Dažni jūros rū
kai, drėgmė, palaiko veido odą minkštą 
ir skaisčią. Bet manau, kas liečia Lon
dono merginų gražumą, tai esu tikra, 
jog San Francisco merginos pralenkia 
Londoną.

Rimtai kalbant, San Fracisco žmonės 
gražūs. Tiesa, matome ir sutinkame ne
paprastai suvargusių, nusikamavusių, su
nykusių vargo žmonių, nes kur jų nera
sime. Bet abelnai imant, t. y., palygi
nus su kitų miestų gyventojais, tai, ma
no akim žiūrint, čia žmonės gražiai at
rodo.

San Francisco merginos bei moterys 
net džiaugiasi, kad joms reikia mažiau 
išeikvoti kremo bei kitokių veido odai 
tepalų.

< 
Apsirengimas.

San Francisco žmonių apsirengimas 
irgi skiriasi nuo pietinės Kalifornijos gy
ventojų. Čia jau daug mažiau matosi 
dėvint, ypač moterų, įvairiaspalves dra
panas, kaip apie Los Angeles bei Holly- 
woodą. Didžiumoje čia nešiojama tam
sesni drabužiai žiemą ir vasarą. Veikiau
sia todėl, kad čia oras, kaip jau minėjau, 
visuomet vėsus. Šio miesto moterys bei 
merginos, kurios turi ištekliaus^įsigyti 
kailinius paltus, tai dažniausia jų nepa
leidžia nuo savo pečių ištisą metą.

Be to, čia, kaip ir kitur, tenka paste
bėti puikiai apsirengusių, gerai atrodan
čių su liuosais nuo kasdieninių gyvenimo 
rūpesčių, vargų veidais. Jiems rytojus 
negi rūpi, juk jie visko pilni ir sotūs. Jie 
vargšų nepaiso. Pav., aną dieną mano 
darbe viena poniutė, t. y., vieno puikaus 
apartmento savininkė, pastebėjo pro lan
gą vargiai kojas velkančią suvargusią ir 
gan pagyvenusią moteriškę. Nepaten
kintu balsu ji pareiškė, kad tokie žmo
nės besivalkiodami po švaresnes gatves, 
užteršia jas savo prasta, nešvaria, apsi- 
skarmaliavusia išvaizda!

Pamaniau sau, kaip tu, poniute, my
lėtum sėdėti bei gyventi suvargusių žmo
nių lūšnose! Veikiausia, ir tau,! manau 
sau, gatvė būt daug brangesnė ir malo
nesnė už tų vargo žmonių namus.

Pažangus ir Gražus S. F. Miestas.
Dabar biskį pažvelgsime į San Fran

cisco miestą iš kitos pusės. Mano aki
mis ir supratimu žiūrint, virš kalbamas 
miestas yra gražus ir pažangus. Gražio 
atžvilgiu yra turtingas nepaprastai gra
žiu jūros pakaraščiu ir dideliu uostu, 
nes, kaip aukščiaus minėjau, veik visą 
S. F. miestą aplink supa jūra. Be to, 
miestas turtingas veik visiems šiek tiek 
girdėtu Golden Gate parku (sodu). Tai 
milžiniškas ir neišpasakytai gražus par
kas ir šiuo tarpu daug pagerintas bei iš
taisytas WPA darbininkų.

(Tąsa bus)

Anglij°s parlamento pastato (rūmų) griuvėsiai po to, 
kada juos vokiečių bombos apdaužė.

Philadelphia, Pa.
L.T.K. šv. Marijos parapija 

rengia antrą savo pikniką. Bus 
šį sekmadienį, geg. 25 dieną. 
Piknikas įvyks visiems gerai 
žinomam Vytauto parke. 
Kviečiame lietuvius dalyvauti 
ir smagiai, gražiai laiką pra
leisti po žaliuojančiais me
džiais. šokiams bus graži mu
zika. Be to, bus skaniu val
giu i>’ gėrimų.

Rengėjai.

“Prašo” Spaudos ir 
Radio Slepi Anglijai 
Tarnaujančius Laivus
Washington. —- Valdiška 

laivininkystės komisija atsi
šaukė, į visus 'laikraščius, 
radio ir į gyventojus slept, 
kada ir kokie laivai atplau
kia bei išplaukia) kas į juos 
kraunama, ką jie gabena ir

kiti skubiai bėga iš francū- 
zų kolonijos Syrijos į anglų 
koloniją Palestiną. Jie įžiū
ri, kad turės užsikurt tikras 
karas Syrijoj tarp francūzų 
ir anglų.

' Penktas puslapi!

Washington. — Per pas« 
kutinius tris mėnesius per« 
nai įvažiavo į Jungtines 
Valstijas po 10 tūkstančių 
ateivių, daugiausia pabėgę* 
liai iš fašistinių kraštų.

taip toliau.
Tokios slaptybes, girdi, 

reikią gynimui Anglijos 
“demokratijos.”

Lemia, kad Mažiai Prakiš Ka
rą dėl Stokos Žibalo

Chicago. — Karinės ga
mybos valdininkas dr. R. E. 
Wilson ragino kuo smar
kiausiai statyt bombinius 
orlaivius anglam. Sako, jog 
kai Anglija pasidarys ore 
gana galinga, tai jos orlai
viai galės dienos laiku nai
kint vokiečių žibalo-gazoli- 
no dirbyklas; tuo būdu, gir
di, Vokietijai pritrūks žiba
lo ir todėl ji būsianti sumuš
ta.

Amerikonai Bėga iš Syrijos 
i Palestiną

. . I | ' • i

Beirut, Syrija. — Ameri
konai misionieriai, biznie
riai, mokytojai, studentai ir

■ — Flietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) q

I ■ Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą “burner” t i 
*** arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame M 
V aprokavimus be jokio mokesčio. O

TRUrEMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

'OE=IOI===3OEZ=:3!OE==a[OE=IO
•------------------------------ ------------,--- -----ų------------------ ---------------------Z---------- ■--------------

Mes Užeinam Pas KasmoCius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RIIE1NGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Neckc 
' sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

■■■ STEAMBOAT ANN
$9-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

> .-i Telephone Great Neck 1546 j

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

• •
1113 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI

BROOKLYN, N. Y. “F 6
KLAŠCIAUS CLINTON PARK
Betts .& Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

*

I

--- ------ ... .  ... ....... . , . ■ .. —M.,,,.

Prašome pasižymėti, kad dienraščio 
“Laisvės” naudai didieji piknikai 

įvyks:

BALTIMORE, MD. CS7 25
LIBERTY PARK
Foster & Moff et Avės.

MAYNARD, MASS. 4
VOSE PAVILION PARK

PHILADELPHIA X“" 31
MIKOLA ICIO PARKE,

EDDINGTON, PA.
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Kariaujančiu Valstybių
Karo Laivynai

(Pabaiga)
Tie nuostoliai, tikriausiai, 

yra ne tik išlyginti, bet ir 
išlyginti su kaupu tais po
vandeniniais laivais, kurie 
buvo perduoti tarnybai po 
karo veiksmų pradžios. Vo
kietija povandeninių laivų 
statyboje turi didžiulį paty
rimą. Įvairiuose karo fa
brikuose yra organizuota 
atskirų povandeninių laivų 
dalių gamyba. Jų montavi
mas paskui vykdomas vo
kiečių laivų statyklose. A- 
merikiečių spaudos žinio
mis, paskutiniu laiku, esą, 
tarnybai kas savaitė per
duodama po 7—8 povande
ninius laivus. Tie daviniai, 
galimas dalykas, yra perdė
ti. Šiaip ar taip, netenka 
abejoti, kad vokiečių povan
deninis laivynas sparčiai 
auga. Ryšium su tuo, o taip 
pat ir atsižvelgiant į tą ap
linkybę, kad Vokietija turi 
plačius placdarmus Europos 
žemyno kraštų teritorijose, 
artimiausiu laiku reikia 
laukti žymaus povandeninio 
karo pagyvėjimo.

Italijai įstojant į karą, 
italų karo laivyne buvo šeši 
linijiniai laivai. Du jų “Vi- 
torio Veneto” ir “Vitorio”) 
buvo ką tik baigti Statyti. 
1940 metų spalio /mėnesį 
anglų aviacijai puolus Ta
ranto, buvo išvesti iš rikiuo
tės trys linijiniai laivai 
(vienas jų “Kavuro” tipo, 
kaip atrodo, nuskendo). Ta
ranto uoste sugadintųjų lai
vų tarpe buvo ir naujausias 
linijinis laivas “Vitorio.”

1940 metų birželio mėne
sį italų karo laivyne buvo 
septyni sunkieji ir 12 leng
vųjų kreiserių, 72 minininkų 
(neskaitant mažųjų mini
ninkų) ir apie 123 baigti 
statydinti ir statydinami- 
povandeniniai laivai. Per

Įkaro veiksmus italai neteko 
vieno lengvojo kreiserio 
“Bartolomeo Koleon,” vie
nuolikos minininku ir ne
mažiau kaip 25 povandeni
niu laivu.

Japonija ir Jungt. Valsti
jos Europos valstybių kare 
nominaliai nedalyvauja. Ta
čiau, kaip žinoma, Japonija 
lyra surišta su Vokietija ir 
Italija paktu, sudarytu 1940 

■metų rugsėjo 27 dieną, o 
Jungtinės Valstijos faktiš
kai yra glaudžioje sąjungo
je su Didžiąja Britanija. 
Dėl to tų valstybių karo lai
vynai turi būti įskaityti į 
savo rūšies strateginių at
sargų tarpą.

Europoje prasidėjus ka
rui, Japonijos laivyne buvo 
10 linijinių laivų, šeši lėk
tuvnešiai, 12 sunkiųjų ir 25 
lengvieji kreiseriai, 112 mi
nininkų ir apie 70 povande
ninių laivų. Daviniai apie 
Japonijos karo laivų staty
bą nuo 1927 metų yra laiko
mi griežtoje paslaptyje. Už
sienių spaudos žiniomis, da
bar Japonijoje statydinami 
mažiausia keturi linijiniai 
laivai, septyni kreiseriai, du 
lėktuvnešiai ir daugybė mi
nininkų ir povandeninių lai
vu, c

Jungtinių Valstybių karo 
laivyno sudėtyje 1939 metų 
rugsėjo mėnesį buvo 15 lini
jinių laivų, penki lėktuvne
šiai, 18 sunkiųjų ir 19 leng
vųjų kreiserių, 206 mininin
kai (iš kurių 50 vėliau buvo 
perleista Anglijai) ir 90 po
vandeninių laivų. Be to, bu
vo statydinama 10 linijinių 

į laivų, trys lėktuvnešiai, 8 
•kreiseriai, 48 minininkai ir * ’z

124 povandeniniai laivai.
1940 metų vasarą Jung

tinių Valstijų kongresas 
I priėmė plačią karo laivų 
i statybos programą. Ta pro
grama, kurią atlikti numa
noma per kelerius metus, 
numatoma pastatydinti, ne- 

i skaitant aukščiau paminė
tųjų, dar ne mažiau kaip 7 
įstambius linijinius laivus, 
Į10 lėktuvnešių, 46 kreise- 
: rius, ne mažiau kaip 160 mi
nininkų ir 160 povandeninių 
laivų.

Kariaujančiųjų valstybių 
karo laivynų smarkus stip
rinimas, jų vykdomų karo 
veiksmų pobūdis byloja apie 
didžiulį karo laivynų pajė
gų vaidmenį dabartiniame 
kare.

L. Ivanovas,
TSRS Mokslų Akademi

jos narys korespondentas.

Niujorko miesto majoras LaGuardia (kairėj) ir 
Tra.nsportacijos Darbininkų Unijos prezidentas Mich
ael J. Quill. LaGuardia atsisako daryti nauja su darb. 
unija kontraktą, kuris išsibaigs su birž. 30 d. Quill 
sako, kad 27,000 važiuotės darbininkų kovos ir pri
vers miesto viršininkus skaitytis su darb. unija.

PrTTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS

So. Boston, Mass.
Žinutės iš Pažangiųjų Lietu

vių Tarybos Radio

Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos radio valandos vardas yra 
“Amberland Program,” įvyks
ta kas sekmadienį tarpe 9 ir 
9:30 vai. ryte. Programa duo
dama iš stoties WI1DH, Bos
ton, Mass. — 850 kilc.

Šį sekmadienį, geg. 25 die
ną, programa bus labai įvairi 
ir nepaprasta. Programos 
anounceris yra “Dėdė Petras”. 
Alexander Vasiliauskas at
vaizduos Dzūką, žemaitį ir 
Zanavyką. Rožė Merkeliūtė 
dainuos solo.

Dėdė Petras prašo, kad 
programos klausytojai para
šytų jam ir išsireikštų, ką jie 
mano. Tai labai yra svarbu 
dėl palaikymo “Amberland 
Program.”

“Amberland Program” ar
tistai davė labai sėkmingą 
koncertą Hudson, Mass., geg. 
18 dieną. Po koncerto buvo 
skani vakarienė. Publika ir ar
tistai buvo pavaišinti dabai 
skaniu maistu. Publika turėjo 
progą arčiau susipažinti su 
“Amberland Program” artis
tais.

Mes prašome organizacijų 
ir pavienių lietuvių visais bū
dais paremti “Amberland 
Program” — paaukokite prog
ramos palaikymui, duokite 
garsinimus, gimtuvių dienos 
sveikinimus, vestuvių paskelbi
mus ir tt. Viskas reikalinga 
radio valandos palaikymui.

Tie, kuriems patinka Alex
ander Vasiliausko dainavimas, 
galite jį girdėti kas ketvirta
dienis iš stoties WMEX—1^10 
kilc. Jis dainuoja tarpe 2:15 
ir 2:30 vai. po pietų.

“Dėdė Petras”.

Nashua, N. H.
Iš Darbininkų Kovos Lauko 
šičia buvo sustreikavę — 

(dirbtuvės vardas neįskaito
mas. — Red.) darbininkai. 
Nedirbo dieną ir pusę. Kovą 
jie laimėjo, nes išnaudotojai 
pamatė, kad darbininkai lai
kosi vienybėje, o vienybėje 
yra galybė. Toje- dirbtuvėje 
dirba 112 darbininkų. Išsky
rus penkius, visi kiti priklau
so prie CIO unijos.

Dirbtuvėje buvo didžiausias 
išnaudojimas, kokį tik galima 
įsivaizdinti. Darbas irgi yra 
sunkus, nes medžią apdirbi- 
nėja. Dirba daug negrų dar
bininkų, kuriuos išnaudotojai 
laiko vietoje žemiausių sutvė
rimų.

Darbininkai reikalavo pa
kelti algos po penkius centus 
į valandą ir geresnių darbo 
sąlygų. Jeigu dirbs virš 8 va
landų į dieną, tai turi mokėti 
už laiką į- pusę. Pirmiau bū
davo taip: jeigu darbininkas 
išdirba virš 40 valandų į sa
vaitę, tai mokėdavo už laiką ir 
pusę už viršlaikį, bet jeigu per 
visą savaitę neišdirbdavo 40 
valandų, tai už viršlaikį ne
mokėdavo pusantros mokes- 
ties. Net jeigu darbininkas į 
dieną Tlirbdavo 12 ar 15 va
landų, vis tiek negaudavo už 
viršlaikį pusantros mokesties.

Darbininkai streiką laimėjo, 
tai yra, gaus mokėti už virš
laikį laiką ir pusę, imant kas
dien, ir taipgi gavo algas pa
kelti po 3 centus į valandą.

Dar būdavo ir taip: Jeigu 
darbininkas turėdavo dirbti 
subatoje, ar nedėlioję, tai pas
kui šiomis dienomis negauda
vo darbo, idant nesudarius 
daugiau kaip 40 valandų į 
savaitę. Dabargi ta sistema 
panaikinta ir kuris darbinin
kas bus priverstas dirbti ne- 
dėlnienį, tai jis gaus mokėti 
už viršlaikį. Tai irgi didelis 
darbininkų laimėjimas.

Kodėl šitie darbininkai taip 
greitai streiką laimėjo? Lai
mėjo todėl, kad jie buvo orga
nizuoti į gerą, kovingą CIO 
uniją, kuri darbininkų reikalų 
neparduoda. Tai pavyzdys ir 
kitiems darbininkams.

tyt, kad pasekmės bus neblo
gos, nes unijos atstovai jau 
turėjo pasikalbėjimą su po
nais. Kaip matyt, tai ponai 
nelabai spardosi. Jie mato, 
kad šita unija nekrečia juokų. 
Trumpa ateitis parodys, ką 
mes nudirbome dėl savęs ir 
darbo klasės gerovės.

O gegužės 25 dieną yra 
šaukiamas labai svarbus dar
bininkų susirinkimas. Jis pra
sidės 2:30 vai. po pietų ir į- 
vyks O’Donnell svetainėje po 
numeriu 20 High St. Visi da
lyvaukite ir išgirskite ką nors 
naujo apie medvilnes darbi
ninkų vargus ir kovas.

Viską Patyręs.

Visko po Biski

Pas mus yra labai didelis 
Tarybinės Lietuvos priešas, tai 
yra radijušas P., kuris visada 
šaukia, kad “burliokai Lietu
vą prarijo.” Atvažiavo į Pitts- 
burghą Jadvyga, minėtas ne
laimingas radijušas šaukė, 
kiek tik jo spėkos išnešė, kad 
žmonės eitų pasižiūrėti Lietu
vos ministerio žmonos, kuri 
pabėgo iš Lietuvos nuo darbo 
žmonių valdžios.

štai ir kraugeris Smetona 
atsibal ad o jo. Pittsb trrgh o ra
dijušas ir vėl rėkė per savo 
pusvalandžius po tris ir ketu- 
rius kartus per penkiolika mi
nučių : Pamatykite jo ekselen- 
ciją Antaną Smetoną! Be to, 
šis radijušas visur pirminin
kauja, sėdi komitete gelbėji
mui smetonininku, tu Lietu
vos išmatų, kurie iš Tarybinės 
Lietuvos turėjo nešdintis. Jie 
geriau pasirinko po pasaulį 
trankytis, negu naudingą dar
bą dirbti savo gimtinėje Lietu
voje. O Pittsburgh o radijušas 
tiems tėvynės išdavikams ren
ka aukas, tveria fondus, daro tas.

viską, kad pakenkus Lietuvai.
Mes Pittsburgho švarūs ir 

padorūs lietuviai nė negailime 
šitos negarbingos misijos po
nui radijušui. Eik sau ir dirbk 
su smetoniniais ekselencijo- 
mis. Smetona ir kiti Hitlerio 
tarnai yra geriausi minėto ra- 
dijušo draugai.

Tik labai keista, kad tas 
Lietuvos liaudies priešas dar 
kreipiasi prie Pittsburgho lie
tuvių ir prašo jų paramos. Iš
galvoja visokius blofus, idant 
suvilioti visuomenę. Pav., jis 
sako, kad jis išrinksiąs Pitts
burgho gražuolę. O man ro
dosi, kad tai yra įžeidimas lie
tuvaičių. Jo vienintelis tikslas 
yra pasipinigauti ir save pa
sirodyti. Rep.

Tokio. — Japonijos užsie
nio reikalų ministeris Yosu- 
ka Matsuoka priėmė Jung
tinių Valstijų ambasadorių 
J. C. Grew ir ilgai kalbėjo
si. Kaip paprastai, diploma
tų kalbų turinys nepaskelb-

Naugatuck Conn.

Paskleista Eibe Lapeliu ®
prieš Konvojus nnesotoj ir visoj eilėj kitų 

vakarinių valstijų.
New York. — Amerikonų Ankara. — čionai anglų 

Taikos Mobilizacija išsiunti-Į agentai skleidžia prasima
nė jo desėtkus tūkstančių la- nymus, būk Sovietų Sąjun- 
pclių su atsišaukimais prieš |ga praleidžianti per Juodų- 
“konvojus”, tai prieš lydeji-: jų Jūrų prieplaukas amuni- 
mą kariniais Amerikos lai- ciją iš Vokietijos į Iraqą. 
vais prekinių laivų, gabe- Žinoma, tai melai, kokių jau 
nančių karo reikmenis An-1 daug buvo.

PUIKI VIETA VAKACIJOM

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

guoliui, puikiausios rūšies valgiai
TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS

Burdas $12 į Savaitę Vaikams $6.00

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

geriausias ir sveikiausias klimatas.

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

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

MATEUŠAS ■ SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

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

PUIKUS PIKNIKAS
RENGIA LDS 3-čias APSKRITYS

Sekmadienį, 25 Gegužės—May
OLD CIDER MILL GROVE

Jau pradėjo braškėti sienos 
ir Nashua — Jackson med
vilnės dirbtuvių. Jau buvo ra
šyta, kad darbininkai pradėjo 
ne juokais organizuotis. Ma

Nepaprastai Svarbus Darbi
ninkų Laimėjimas

Čionai geg’. 15 dieną-buvo 
pravestas balsavimas United 
States Rubber kompanijos 
apavų skyriaus darbininkuose. 
Jie balsavo, kuri unija juos 
atstovaus derybose su darbda
viais. Balsavimų pasekmės bu
vo tokios, kad 85 nuoš. darbi
ninkų pasisakė už CIO United 
Rubber Workers unijos Loka
lų 45. Balsavo sekamai: iš 
4,318 darbininkų 3,198 balsa
vo už CIO uniją, tiktai 626 
balsavo prieš visokią uniją.

Rinkimus prižiūrėjo kompa
nijos atstovas Rosser A. Don
ley ir unijos prezidentas Jo
seph Kenishe'a.

Tuo tarpu tos pačios dirb
tuvės mechanikai nusibalsavo 
už Amerikos Darbo Federaci
jos uniją. Už Federacijos uni
ją balsavo 100 darbininkų, o 
už CIO United Rubber, Wor
kers of America balsavo tik 
36. Rep.

Naziai, Esą, Suėmę Hesso 
Pačią ir Šimtus Kitų

London. — Pasklido gir
dai iš Švedijos, kad slaptoji 
Vokietijos policija suėmė 
pačią nulėkusio į Angliją 
nazių vado Hesso ir arešta
vo šimtus kitų. Sakomą, jog 
dabar Vokietijoj areštuoja 
visus, kurie tik šiaip ar taip 
šneka apie Hesso skridimą 
Angiijon, nežiūrint, kokias 
politines nuomones tie žmo
nės turėtų.

i Aido Choras, Brooklyn, N. Y.

.....L-L... . PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Bangos Choras, Elizabeth, N. J.; Sietyno Choras, Newark, N. J., Aido Choras, Brook
lyn, N. K. Prakalbą pasakys J. Gasiūnas, “T ei so s” Red. Gera Orkestrą Šokiams. 
---------—J--------------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------———

Iš New Yorko ir kitur, Pulaski Skyway, paskui Route 29 (netoli Elizabetho) iki Union, N. J. Privažiavus Vaux Hall Rd., sukit po 
dešinei ir važiuokit iki 186 Vaux Hall Rd.

KELRODIS: Nuo Pennsylvania stoties, Newarke, paimkite Bus No. 10 su užrašu Maplewood ir važiuokite iki pat pikniko vietos. 
Taipgi galima Newarke paimti Springfield Ave. busą ir važiuoti iki Irvington Center. Čia išlipė, pereikite skersai gatve ir ant Clinton 
Ave. paimkite Vaux Hall Rd., išlipę eikit pusę bloko iki parko.

Iš Elizabeth, N. J., paimkite No. 8 Bus iki Morris ir Bernard Avės. Union, N. J., ir eikite 5 blokus iki parko. Arba galima Eli- 
zabethe paimti’ Busus No. 49 ar 50 ir važiuoti iki Hillside Bank, Hillside, N. J., ir čia paimkite Bus No. 10, kuris nuveš iki pat parko.

e



Aštunta* puslapis t A ISV®
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Visi Ateikite Pasiklausyt Įdomios 

Paskaitos ir Dainy - Muzikos;
Am. Lietuviui Veteranui 

Patiko Gegužinė
Areštavo 20 Italų 

Jūrininku

Gildijos Progresyviai 
Laimėjo Delegatus

Penktadienio vakare, 8 vai., šalinaitės, taip pat dalyvauja.
L.A.P. Kliubo svetainėj, įvyks
įdomi paskaita apie Bronių ranauskas ir viena 
Vargšą, lietuvį menininką ii- duos labai juokingą dialogą, 
dramaturgą. Tą paskaitą duos į “Už Smetonos Puodynę.”
Dr. A. Petriką. Kaip matot, šis Lietuvių

Apart paskaitos bus gera Liaudies Teatro ruošiamas 
muzikais programa. Lietuvių | kultūrinis vakaras bus vienas 
Stygų Orkestrą, po vadovyste | iš gražiausių ir kultūringiau- 
Jurgio Kazakevičiaus, gros pa- šių. Visi lietuviai kviečiami 

kavalkus. dalyvauti. Įžanga veltui.
vadovybe B. Į Komisija.

Prie to, J. Lazauskas, P. Ba- 
mergina,

stovėjau ant kampo 8th 
ir 37th St. Gavau- labai 
vietą, ant pat kampo ir 

milžinišką paradą, 
kad plačios New 

neišlaikys, į-

rinktus muzikos 
Aidbalsiai, po

Miesto Taryba Užgyre 
Majoro Užkarinj 

Budžetą

Lietuviai Masiniai 
Vyks i Browderio 

Mitingą

......... .................... .................................

Penktad., Gegužės 23, 1941

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Miesto Taryba pereitą tre
čiadienį 18 balsų prieš 2 už- 
gyrė miesto budžetą tokiu, 
kokį siūlė majoras LaGuardia 
— su nukapojimais įvairiems 
visuomenės reik'alams, kad 
taupyti karui.

Abu socialdemokratiški dar- 
biečiai, Harry W. Laidler ir 
Salvatore Ninfo, balsavo už 
majoro budžetą. Taip balsa
vo ir abu fusionistai, Earle ir 
Straus.

Du demokratai, Alfred E. 
Smith Jr. ii’ Walter R. Hart, 
užsiregistravo susilaikančiais 
nuo balsavimo, bet tai ne iš 
priešingumo kapojimui pasky
rų sveikatos, švietimo ir ki
tiems visuomenei svarbiems 
reikalams, bet tik atsilyginda
mi aniems už nepritarimą kai 
kuriems jų pasiūlymams.

Budžetas perduotas majo
rui užtvirtinti. Jo bendra su
ma $537,710,594, 

milionais tna-
prie kurio

Ko-
Ko-

Jau buvo minėta, kad 
munistų Partija ir Jaunų 
munistų Lyga ruošia milžiniš
ką Browderio 50 metų am
žiaus sukakties minėjimui ir 
jo laisvinimui masinį mitingą 
-koncertą Coney island’o Ve
lodrome, geg. 25-tą, 2 vai. po 
pietų.

Dabar sužinota, kad ir lie
tuviai komunistai yra iš anks
to pasiėmę didelį pluoštą bi
lietų ir pasižadėję skaitlingai 
dalyvauti, žinoma, jie tai tiki
si išpildyti su visų simpatikų 
parama — daugelis pas juos 
jau įsigiję bilietų, kiti dar įsi- 

j gys. Kuopiečiai tikisi, kad visi 
reikalingi bilietų kreipsis pas 
juos. Kaina tik 20 centų.

Velodrome yra privažiuoja
mas bile kuriuo Coney Island 
(ĘMT) traukiniu, įėjimas prie 
Neptune Ave. ir W. 12th JSt. 
Vien sėdynėse
15,000 publikos, o su didžiu
liu pleciumi viduryje — kur 
kas daugiau. Rengėjai deda 
pastangas jį užpildyti, kadan
gi masinė pagarba vyriausiam 
Amerikos taikos gynėjui sy
kiu parodo ir Amerikos liau
dies nusistatymą už taiką.

Kadangi Velodrome yra at
virame ore, tai atsitikime lie
taus, mitingas bus nukeltas į 
pirmadienio vakarą, 26-tą.

Mitinge bus nacionaliai gar
sūs kalbėtojai, 250 asmenų 
choras, masinis dainavimas ir 
kitų įdomybių. L. K. N.

talpina apie
nustatyta

septyniais
pernykščio,

visuomenė kentė didelius
au-1

žiau 
irgi 
nedateklius, o miestas juk 
ga, reikėjo daugiau.

Iš LLD Prakalbų
LLD 1-mos kuopos suruošto

sios prakalbos.’ gegužės 20-tą, 
PiT. Kliubo salŠj, buvo sėkmin
gos. Nors oras pasitaikė gana 
šiltas ir paprastas darbo va
karas, tačiau, kada eina kal
ba apie svarbitis lietuvių ir 
abelnai darbo žmonių reika
lus, brooklyniečiai nebijo ši
lumos nei nuovargio. »

Prakalbas sakė D. M. šo- 
lomskas, vietinis, ir V. Andru
lis, lietuvių dienraščio “Vil
nies” redaktorius iš Chicagos. 
Pirmasis kalbėjo apie naujus 
atsiekimus ir -Amerikos sme- 
tonininkų - hitlerininkų dūki
mą prieš jaunąją Lietuvą ir jų 
talkininkavimą Roosevelto ad
ministracijai įstumti Ameriką 
į karą su viltimi, kad tas ka
ras su laiku galėsiąs būt nu
kreiptas prieš Tarybinę Lie
tuvą ir per karą ją atgausią 
smetonininkai. 5 
plačiai nagrinėjo
karo eigą, įvairias į jį pažval 
gas, imperialistų 
perspektyvas tolimesnei karo 
krypčiai.

Abu kalbėtojai ragino lietu
vius nepasiduoti smetoniškų - 
trockistiškų teroristų melams 
ir bauginimams, bet stengtis 
patiems sužinoti teisybę apie 
Lietuvą susirašant su savo gi
minėmis bei kaimynais, taipgi 
visais svarbiais reikalais jieš- 
koti atsakymo darbininkų 
spaudoje, ypatingai “Laisvėj” 
ir “Vilnyje,” taipgi pažangių
jų lietuvių išleistoj literatūroj 
bei lapeliuose, aktyviai remti 
darbą už taiką ir žmonių tei
sei.

Parduota desėtkai kopijų 
knygelės “Laiškai ir Lietuvos” 
ir kitos literatūros.

Pertraukoj vakaro pirm. G. 
Kuraičiui paprašius aukų lė
šoms padengti ir apšvietds 
reikalams, stambesnes sumas

Ave. 
gerą 
mačiau 
Man atrodė,
Yorko gatvės 
grius. Bet jos atlaikė. Kodėl? 
Todėl, kad miestas yra ant 
akmens pastatytas. Bet čia 
reikia priminti — į tą akmenį 
yra įleistos sėklos ir mūsų 
ūkininkų ir 1 gegužės šiais 
metais užderėjo. Sėdžiu ir 
trokštu, kad kitais metais tos 
rožės raudonos ir baltos-mėly- 
nos ir visokiais kvietkais už
derėtų ant mūsų sostinės Wa
shingtone. Tai labai paleng
vintų ir mūsų policijai, nerei
kėtų jiems ginklo nešioti, 
tvarką daryti.

Kieį< man teko patirti, poli- 
cistai, nekurie, elgėsi labai 
gražiai, rodėsi, kad jie prita
ria. Bet pamato vyresnį, pasi
daro žiauresni, o daugiausia 
tie, kurie buvo pašaukti į už
pakalines linijas.

Aš ir mano draugas lenkas 
laukiam, kada eis rusai, Uk
rainai, lenkai, o man labiau
siai buvo įdomu matyti lietu
vius su nauja vėliava, štai, 
ateina. Nėra naujos vėliavos! 
Aš nenusiminiau, kad jos ne
turėjo. Už tai jie turėjo dide
lę iškabą su didelėm litaro- 
mis ir parodė svetimtaučiams, 
kad lietuvių tauta stovi su mil
žinu darbo žmogum tarpe ki
tataučių. štai dėlko man buvo 
labai linksma.

Man buvo linksma ir todėl, 
kad pirmieji maršavo Ameri
kos Sovietų pirmtakūnai pro
letarai, gatvės buvo pilnos. 
O paskui juos sekė mažos tau
telės. Nekurios čia ėjo labai 
linksmai, nekurios ėjo labai 
liūdnai, vienok ėjo pakeltu 
ūpu ir su viltimi, kad ir jų 
tėvynė bus laisva vėliau ar 
anksčiau.

Trečiadienį Brooklyne buvo 
areštuota 20 italų jūrininkų. 
Vėliau 6 iš jų paliuosuota pa
rodžius pasportus ar paliuo- 
savimo po kaucija parodymus. 
Kiti nugabenti į Ellis Island.

Važiuokite Busais 
į LDS Pikniką!

Šį sekmadienį, gegužes 
dieną, gražiame Old Cider 
Mill darže, Vauxhall, N. J., į- 
vyks LDS 3-čio Apskričio pik
nikas. Bus šauni orkestrą šo
kiams, dainuos keli chorai, ta
me skaičiuje ir brooklyniečių 
Aidas, vadovaujant Aldonai 
Žilinskaitei, taipgi bus gerų 
vaišių. Gera proga praleisti 
pusdienį tyrame ore naudingai 
sau ir organizacijai.

Busas nuo LDS centralinės 
raštinės, 419 Lorimer St., iš
eis 12:30 per pietus. Bilietas 
$1.15. Visi prašomi vietas už- 
sisakyt iš anksto.

Komisija.

Metodistų Bažnyčia
Prieš Konvojus

25

Brooklyne įvykusi Metodis
tų Bažnyčios rytinių valstijų 
konferencija priėmė rezoliu
ciją, kuria pareiškiama pro
testas prieš vartojimą Jungti
nių Valstijų laivyno ar oro jė
gų lydėjimui amunicija pri
krautų laivų per karo sritis, 
kadangi tas veda į karą.

Konferencija prasidėjo ge
gužės 15-tą ir baigėsi 19-tą; 
posėdžiavo Central Methodist 
Church patalpose, Manson 
PL,

patalpose, 
Brooklyne.

A. M—čius, 
Amerikos Veteranas. šį

o

Andrulis 
dabartinę

siekius, ir

Kada Bosai Rūpinasi Mūs 
Ateitimi ir Vedybomis

Mollie Lilienfeld, namų, vi
daus dekoratorių firmos, 41 Ir
ving PI., N. Y., darbininkai 
paskelbė streiką už $16 per 
savaitę minimum ir 5 dienų 
dai’bo savaitę.

Iš ten dirbančių 75 darbi- 
.ninkų visi, apart 4, yra jau
nos merginos ir didžiumoje 
gauna tik $12 savaitei. Prie 
to bosienė, Mrs. Tuck, ati
manti po $1 per savaitę “tau
pymui” ir po 10c. ištekančių 
merginų dovanoms (showers), 
bet nei viena neseniai ištekė
jusių iš to fondo dovanų nega
vusios.

Rudzevičienė, A.
A. Zablackienė,
J akstys, P. šo-

šabliauskas, V.

aukojo sekami:
Po $1: M. Simonavičius, A. 

Lukminas, Aspipt(?), Liepus, 
Rutkus, A. Velička. Po 50c.: 
Mileriukas, K. Degutis, Sal- 
manskas, Titanis. Po 25c.: J. 
Laukaitis, 
Kaulinienė, 
Skirmantas,
lomskas, V. Mikulėnas, Čepas, 
Kovas, P. Vaznis, Andruške- 
vičienė, J. Vinikaitis, P. Buk- 
nys, Siurba, A. Balčiūnas, M. 
Klimas,
Rudaitis, A. Bimba, P. Fulton, 
J. Gasiūnas, E. Gasiūnienė, G. 
Churinsky, Dainius. Viso su 
smulkesnėmis aukomis surink
ta $21.68.

Rengėjai dėkingi už koope
raciją kalbėtojams, aukoju
siems ir atsilankiusiems. /

R.

PAPPIENĖS NUŽUDYTOJAS 
NUTEISTAS MIRTIN

Pereitą pirmadienį pasibai
gė George Joseph Cvek’o 
teismas. Jis kaltintas nužudy
me Mrs. Catherine Pappas jos 
namuose, 1035 Grand Con
course, Bronx, pereito vasario 
4.-tą. Vyrų “džiūrė” pripažino 
jį kaltu pirmo laipsnio žmog
žudystėj, už ką būna bau
džiami mirtimi elektros kėdėj.

Teisėjas Barrett paskyrė 
bausmę pereitą trečiadienį. 
Numarinimui nustatyta liepos 
7-tos savaitė, tačiau manoma 
užvest apeliaciją, kas atito
lins mirtį.

Cvek’as formaliai teistas tik 
už nužudymą Pappienės, ta
čiau distrikto prokuroras Fo
ley pareiškė mintį, kad jis 
taip pat esąs nužudęs ir Mrs. 
Elizabeth Jensen,
rasta pasmaugta savo apart- 
mente, 507

Aido Choro Nariams 
ir Rėmėjams

Aido Choro pamoka 
penktadienį prasidės 7:30,
po pamokos bus svarbus susi
rinkimas apsvarstymui choro 
reikalų. Rėmėjai irgi kviečia
mi atsilankyti.

Mary Brown.

REIKALAVIMAI
Reikalingas parankus vyras dirbti 

virtuvėje, viešbutyje. Turi turėti re
komendacijas kas liečia jo charak
terį. Gaus kambarį, valgį ir $30.00 j 
mėnesį pradžiai. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: Hotel Regis & 
Tap Room, Northern Blvd., Roslyn 
Estates, L. I., arba telefonuokitė 
Roslyn 1283. (122-124)

PAJIEŠK0J1MA1
Pajieškau Mike Lietuvninko. Pra

šau atsišaukti į “Laisvės” raštinę. 
Jeigu kas žinote kur jiš gyvena, pra
neškite “Laisvės” raštinei, už ką bū
siu labai dėkingas. Turiu svarbų 
reikalą.

Taipgi pajieškati Charles Šalčiūno. 
Prašau atsišaukti į “Laisvės” rašti
nę. ' Žinanti jo antrašą, praneškite 
“L.” raštinėn. Turiu svarbų reikalą. 
Būsiu labai dėkingas pranešėjams.— 
S. Š. (122-124)

kuri buvo

179 th St., 
Bronxe, kovo 3-čią, visu mė
nesiu vėliau po-Pappienės nu
žudymo.

Prokuroras manąs, kad 
apart tų dviejų nužudytųjų 
moterų, nuo Cvek’o krirriina- 
liško siautimo nukentėjo ar 
bandytos buvo įtraukt į jo vo
ratinklį bent 14 kitų moterų. 
Jis bandydavęs pas jas įsi
gauti persistatydamas jų vyrų 
draugu. Įsigavęs į namus, vie
nas išžagindavęs ir apiplėšda- 
vęs, kitas tik apiplėšdavęs, o 
dar kitos įtardavusios jį blogu 
žmogumi ir pravydavusios nuo 
durų.

Cvek per ilgą laiką buvęs 
be namų ir be pastovaus 
ėmimo, bastydavosi ant 
versdamasis blogdarybių 
nu. Jisai buvo Pataisos 
kyklos auklėtinis.

Pajieškau savo kaiminkos iš Lie
tuvos Bačelien^s, apie prieš 6 ar 7 
metus gyveno New Yorke, kur da
bar nežinau. Turiu svarbų reikalą 
ir noriu su jaja susisiekti, Prašau 
atsikreipti, arba jei kas apie ją ži
note, prašau man pranešti arba per
duokite jai šį mano pajieškojimą. 
Elizabeth Danils, 1354 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. (121-123)
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Gaukite “Laisvei” nauj$ 
skaitytojų

New Yorko laikraštininkai 
savo veikla neatsilieka nuo ki
to tikro unijinio judėjimo. Pe
reitą savaitę įvykusiuose N. Y. 
Laikraštininkų Gildijos rinki
muose delegatų į Nacionalę 
Konvenciją, įvyksiančią birže
lio 23, Detroite, išrinkta 22 
progresyviai, .dabartinės admi
nistracijos bloko delegatai. 
Taipgi išrinko devynis alter- 
natus. Viena opozicijos alter
nate įėjo vienam administra
cijos kandidatui ištraukus sa
vo kandidatūrą paskutinėmis 
dienomis.

Progresyvių sleito kandida
tai balsų gavo daugiau 1,651 
ir mažiausia 1,215. Opozicijos 
— daugiausia 1,103, mažiau
sia 856. Tuo mažiausiu buvo 
V. Riesel iš New Leader, so
cialistų laikraščio.

Krautuvės Darbininkai 
Skelbs Streiką ,

Krautuvių 
Unija, CIO, skelbs
prieš Oppenheim Col- 
krautuVę, 35 W. 34th 
Y., jei firma tuojau

Departmentinių 
Darb. 
streiką 
lins Co. 
St., N.
neišpildys darbininkų reikala
vimų.

Firma sutikus su uždaros 
šapos sąlygomis ir palikti esa
mą 40 valandų savaitę, bet 
priešinasi pakelt algas. Unija 
reikalauja po $2 daugiau.

Slaptuose balsavimuose 
streiko klausimo iš 190 daly
vavusių balsavimuose darbi
ninkų tik 8 pasisakė prieš 
streiką.

RANDAVOJIMAI
Rasirandavoja didelis fornišiuotas 

kambarys. Kaina prieinama. Leng
vas namų užlaikymas. Kreipkitės 
vakarais po 7 vai. Sekmadieniais per 
visą dieną. Mrs. A. Melbert,

71-42 — 58th Road, Maspeth, L. I.

Pasirandavoja 5 kambariai, šešių 
šeimynų name, lietuviais apgyventoje 
vietoje, 1 blokas nuo Jeffersono “L.” 
stoties. Pageidaujama, kad rendau- 
ninkai galėtų būt ir namo-prižiūrė- 
tojais — Janitors. Duosime gerą 
nuolaidą. Prašome kreiptis: 1354 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

(120-122)

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

Iš senų padarau ; 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus' 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
ikalui esant ir 
'p a d i dinų tokio

Įr dydžio, kokio pa-; 
r geidaujama. Tai-? 
; pogi atmaliavoju' 

jvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway * Ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Linp) 

Tel. Glenmore 5-6191

- ■:.?
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Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ęyte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto. 
Tel. SOuth 8-1551

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

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

Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško i 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

6 tai 
adfesas.

Tel. Ev. 4-8698

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOWIE 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Turime Geros Degtines ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVĖ
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto z 
Tel. Virginia 7-4499

Telephone 

ST ag g 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas tnus. Patarnavimas 

‘ bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios' duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

j1 ® ■i

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

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

jiLvex SiLvf/?

ū
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/tt®RBEU. BAKING COW
■s^fiRQOKLYN. N.Y

THE BAKERS*
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
JUNIOR LABEL

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kainas

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




