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Amerikos Rašytojų Su

važiavimas.
Bendradarbiauti su Loty

nų Amerikomis.
Poetas Nicholas Guillen.
Jiems Durys Uždarytos.

Rašo R. Mizara

Šiandien, birželio 6, Niujor
ke, prasideda 4-sis Amerikos 
Rašytojų suvažiavimas. Šis su
važiavimas įvyksta tuo metu, 
kada kapitalistinis pasaulis 
yra niokiojamas imperialisti
nio karo, kada Jungtinėse 
Valstijose žmonių masės kovo
ja už tai, kad mūsų kraštą 
ištraukti iš karo ir laikyti tai
koje, kol dar nepervėlu.

“Rašytojai yra pasaulio są
žinė,” kadaise pasakė žymu
sis francūzų klasikas Anatole 
France.

O Stalinas yra pasakęs: 
“Rašytojai yra žmogaus sie
los inžinieriai.”

Jau tik iš to galima supras
ti, kaip svarbus bus šis ketvir
tasis Amerikos rašytojų suva
žiavimas, kuris tęsis per tris 
dienas.

J suvažiavimą buvo pakvies
ta eilė rašytojų ir iš Lotynų 
respublikų, kad su jais būtų 
galima apsikeisti žodžiu dėl 
bendro darbo.

Jeigu prezidentas Roosevel- 
tas skelbia pasauliui, kad vi
sos abiejų Amerikos kontinen
tų respublikos — 21 iš viso — 
sudaro bendrą šeimą ir reikia 
bendrai apginti nuo išlaukinio 
priešo, tai Jungtinių Valstijų 
rašytojai ir kviečia savo kole
gas bendram darbui, bend
riems reikalams aptarti ir gy- 
veniman vykinti.

Deja!...

Kubos respublikoje gyvena 
žymusis dainius, žymusis poe
tas, kurio vardas yra Nicolas 
Guillen. Jis plačiai žinomas 
ne tik Kuboje ir visoje Lotynų 
Amerikoje, — jis plačiai žino
mas ir Jungtinėse Valstijose ir 
Europoje. Tai yra liaudies dai
nius, mylimas savo tautiečių, 
mylimas ir gerbiamas visų 
grožinės literatūros mėgėjų.

Bet Nicolas Guillen yra 
juodas. Jis yra negras. To ne
užtenka : Guillen yra demo
kratas pilnoj to žodžio pras
mėj. Jis rėmė Ispanijos liau- 
diečius, kai šie kovojo prieš 
Hitlerį ir Mussolinį. Jis- ėjo ir 
tebeina su Kubos liaudimi, be- 
sisiekiančia laimingesnio, gra
žesnio gyvenimo, bekovojančia 
prieš USA imperialistus, kurie 
engia Kubos liaudį. Guillen, 
be to, yra taikos šalininkas, — 
jis pagamino nemažai kūrinių, 
šaukiančių liaudį kovoti už 
taiką.. .

Nicolas Guillen buvo pa
kviestas dalyvauti Ketvirtą ja
me Amerikos Rašytojų Kong
rese. Jis prašė USA valstybės 
dępartmento vizuoti jo pasą.

Bet valstybės departmentas 
jam vizą atsakė. Atsisakė 
Guillen’ą įsileisti į Jungtines 
Valstijas! Jis valstybės de
partments nekošer. Jis nepu
čia į tą dūdą, į kurią Wall 
Stryto viešpačiai liepia pūsti. 
Jis myli taiką. Jis myli žmo
nių laisvę. Jis yra didelis hu
manistas ir kovotojas už liau
dies interesus.

Jei Guillen būtų liaudies 
priešas, jei jis garbintų fašiz
mą, jei jis garbintų išnaudoji
mą ir liaudies pavergimą, — 
jam mūsų krašto durys būtų 
plačiai atdaros.

Andai į Ameriką norėjo at
vykti žymusis humanistas, 
Kanterburio Dekanas iš Lon
dono. Jis norėjo dalyvauti 
Amerikinės Taikos Mobiliza
cijos sušauktame liaudies su
važiavime taikai ginti.

Kanterburio Dekanui buvo 
mūsų krašto durys uždarytos.

Tik nesenai žymioji ispanė 
Konstancija de la Morą, kuri 
šiuo metur tebegyvena Meksi- 

' koj, prašė valstybės depart
ment© įsileisti ją į USA kele- 
tai savaičių. Kulias atsakė: 
“Tau durys uždarytos!” Mat, 

I ' Konstancija de la Morą yra

No. 133 LAISVĖS antra8as^427 su«M?3878TREET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio (June) 6, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXm.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Gręsia Atviras Karas tarp
Anglų ir Francūzų Syrijoj 

Vokiečiai Padėsią Francijai
Prancūzę Lakūnai Bombardavo Anglų Transjordaniją; Teigiama, kad 15,000 Naziy 

Sugūžėję j Syriją; Prancūzai Sako, Anglai Jieško Priekabią
London, birž. 5.—Francu- Naziai Plaukia j Syriją A p/' žeisti vokiečių kareiviai, žy-

zų orlaiviai iš Syrijos bom
bardavo Ammaną, sostinę 
Transjordanijos, anglų ko
lonijos. Ji rubežiuojasi su 
Palestina, kita Anglijos ko
lonija.

Prancūzai teigia, kad 
šiuom bombardavimu jie at
keršiją už tai, jog anglų or
laiviai bombardavo žibalo 
sandėlius Beirute, sostinėje 
Lebano, francūzų kolonijos.

Susijaudinęs dėl Užsipuolimo Kongrese
Ant Žydų, Mirė Kongresmenas Edelstein

Washington. — Demokra
tas kongresmanas M. M. 
Edelstein, žydų tautybės 
newyorkietis, taip susijau
dino bekalbėdamas kongre
se, kad išėjęs ūmai mirė 
priemenėje, tik už kelių mi
nučių. Jis buvo 53 metų am
žiaus. Mirė nuo širdies su
stojimo.

Edelstein savo kalboj pro
testuodamas atrėmė kon- 
gresmano Rankino pareiš
kimą, kad “Wall Strytas 
ir maža grupė mūsų tarp
tautinių brolių žydų banki
ninkų” stengiasi įtraukt 
Jungtines Valstijas į karą. 
Rankin tvirtino, jog tarp
tautiniai bankininkai taip 
bijo, kad nesibaigtų karas, 
jog jie antradienį šią sa
vaitę atlaikė specialį susi
rinkimą Wall Stryte: pla-

Vardan “Šalies Gyni
mo” Pabloginta Būklė

Miliūnam Bedarbių
Atlantic City, N. J.—Ša

lies vyriausybė ir vietinės 
valdybos kur kas labiau su
mažino pašalpą bedarbiam 
negu žmones gavo darbų 
“apsigynimo” pramonėse, 
pareiškė F. D. Flanner, at
stovas Amerikiečių Viešos 
Gerovės Susivienijimo, kal
bėdamas visašališkoj konfe
rencijoj Visuomeninių , Dar
buotojų.

Gyvenimo reikmenų bran
gimas taipgi dar labiau ap
sunkino būklę bedarbiams. 
Jų padėtis ypač pablogėjo 
pietinėse ir vidurvakarinėse 
valstijose, kur ir dabar ma
žai tėra karinių darbų, sakė 
Flanner, reikalaudamas val
diškos pašalpos milionams 
bedarbių.

Berlin. — Nazių valdinin
kai sako, kad patys Angli
jos orlaiviai mėtė į Airiją 
tokias vokiečių bombas, ku
rios nukrito Anglijoj, bet 
nesprogo._______________
uoli demokratė, liaudietė, ko
votoja prieš fašizmą Ispanijoj 
ir visame pasaulyj.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

simesdami ne’t žydais 
Pabėgėliais

Anglų valdininkai tvirti
na, kad Franci jos valdžia 
leidžia vokiečiam telktis Sy
rijoj ir Lebane karui prieš 
Palestiną, Iraqa ir Egiptą. 
Sako, kad vis daugiau na- 
zių karių atvyksta per Tur
kiją, persirengę paprastais 
civiliais drabužiais. Keliau
dami, jie nuduodą esą “sū

navo, kas daryt, idant pra
tęsti karą.

Edelstein atsakė:
“Tą susirinkimą koman

davo visai kiti asmenys, o 
ne žydai bankininkai. Kal
bėtojas (Rankin) prikergė 
‘mūsų brolius „ žydus’ prie 
tarptautinių b a n k i n inkų. 
Bet tikrumoje žydų banki
ninkų skaičius Jungtinėse 
Valstijose yra visiškai ma
žytis ... Hitleris taipgi pra
dėjo savo veiklą kalbėdamas 
apie ‘brolius žydus’. Tai de
magogų darbas... Tai ne
teisingas neamerikoniškas, 
nedemokratiškas pasielgi
mas.”

Kongreso atstovų rūmas 
priėmė gailesčio rezoliuciją 
dėlei Edelsteino mirties ir 
uždarė savo posėdį tai die
nai.

Griežtas Japoną Rei
kalavimas Rytinei 

Rolandų Indijai
Batawia, birž. 5.—Japo

nijos valdžia griežtai parei
kalavo, kad Rytinės Rolan
dų Indijos valdžia iki ryto
jaus pasirašytų sutartį su 
japonais parduot jiems tiek 
žibalo, kiek Japonija nusta
to. Japonų reikalavimas 
yra ultimatiškas, grūmojan
tis.

NAZIAI NUSKANDINO KE
LIS ANGLŲ LAIVUS

Berlin, birž. 5.—Vokiečiai 
praneša, kad jų torpedlai- 
viai nuskandino pagalbinį 
anglų šarvuotlaivį, 6,000 to
nų, o submarinai kelis pre
kinius anglų laivus, 24,000 
tonų. Vokiečių orlaiviai 
bombardavo kelias Anglijos 
prieplaukas ir sunaikino 
vieną fabriką. Vokiečiai nu
šovė 6 anglų orlaivius.

Cairo, Egiptas, birž. 5.— 
Valdžia Egipto, anglų pu- 
siau-kolonijos, paskelbė, kad 
Syriją, francūzų kolonija, 
yra ‘nazių užimtas kraštas,’ 
ir sutraukė diplomatijos ry
šius su Syriją.

dai pabėgėliai arba turis
tai.”

Ankara. — Turkai teigia, 
kad žvejų valtimis naktį vo
kiečiai įgabeno daugiau sa
vo kareivių į francūzų Sy
riją ir Lebaną.

London. — Už savo vald
žią kalbėdamas, Londono 
Times rašo, kad Vichy 
Francijos valdovai visiškai 
pasiduoda Vokietijai ir vis 
plačiau bendradarbauja su
naziais prieš Angliją.

Ankara, Turkija, birž. 5. 
—Neoficialiai pranešama, 
kad naziai sugabenę jau 15 
tūkstančių savo kariuome
nės į Syriją ir Lebaną.

“TAI JAU PRIEŠŲ ŽEMĖ”
Australijos valdžia pas

kelbė, kad Syriją ir Leba- 
nas tai “jau priešų žemė.”

NUMATOMA GREITAS 
ANGLŲ ŽYGIS PRIEŠ

SYRIJĄ IR LEBANĄ
London, birž. 5.—Įžiūri

ma, kad anglai neužilgo vi- 
sojnis karo jėgomis užpuls 
francūzų kolonijas Syriją ir 
Lebaną, idant pastot kelią 
vokiečiams iš tų kraštų už
pult Palestiną, Iraqą ir Eg
iptą.

Anglų karo laivynas su
telktas rytinėje dalyje Vi
duržemio Jūros arti Syrijos.

ANGLŲ ORO ŽYGIAI 
PRIEŠ VOKIEČIUS

London, birž. 5.—Anglų 
orlaiviai vėl dieną bombar
davo vokiečių prieplaukas 
šiaurinėje Francijoje; nus
kandino vieną vokiečių lai
vą ir padegė kitą. Vokiečių 
orlaiviai mėtė bombas į 
Londoną ir į vidurinę An
gliją. Anglai nušovė tris vo
kiečių orlaivius, o savo pra
rado du, kaip teigia anglų 
komanda.

V0K1EČIAI-ITALAI BOM
BARDUOJA EGIPTĄ

Cairo, Egiptas, birž. 5.— 
Vokiečių ar italų orlaiviai 
bombardavo svarbi a usią 
Egipto prieplauką Alexan- 
driją; užmušė bent šimtą 
žmonių, daugelį sužeidė. 
Bombininkai taikė į prie
plaukos įrengimus, kuriais 
naudojasi anglų karo laivy
nas.

Washington. — Vokiečių 
submarinai nuskandino pen
kis prekinius Anglijos lai
vus tik už 700 mylių nuo 
Amerikos.

ORAS. — Penktadienį da
linai apsiniauku; šilčiau.

SUSTREIKAVO 9,000 
ORLAIVIŲ STATYBOS

DARBININKŲ CALIF.
Englewood, Calif., birž. 

5.—Sustreikavo 9,000 darbi
ninkų prieš North Ameri
can orlaivių korporaciją. Jie 
priklauso CIO unijai; reika
lauja pridėt algos. Ši kor
poracija turi užsakymus pa
statyt Anglijai ir Amerikai 
orlaiviu už 200 milionu do- C- v
leriu. v

CHINŲ KOMUNISTAI ATA
KUOJA JAPONUS

Chungking, Chinija. — 
Chinų komunistų armijos 
smarkiai kariauja prieš ja
ponus daugelyje frontų, 
šiaurinėje Chinijoje.

Komunistų Vadai Griežtai Atsisako Išduot 
Narių Vardus “Tyrinėtojams”

New York. — Valstijinis 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas Israel Amter pa
smerkė Rapp-Coudert tyri- 
nėjančiąją komisiją kaip 
“inkvizitorius.” Į komisijos 
reikalavimą išduot sąrašus 
Komunistų Partijos narių 
Amteris atsąkį- kad Parti
ja nelaiko jokių savo narių 
vardų-adresų sąrašų. Amte- 
ris pabrėžia, jog Komunis
tų Partija niekada ir nie
kur neišduos savo nario jo
kiai samdytojų agentūrai 
nei jokiem valdiškiem tyri
nėtojam: Komunistų Parti
ja saugo savo narius, kad 
tie ponai negalėtų įtraukti 
juos į juoduosius savo sąra
šus.

Rapp-Coudert “raganų 
medžiotojų” komisija pa
šaukė į savo kamantinėji
mus taipgi Petrą V. Cacchi- 
onę, Kings County Kom. 
Partijos pirmininką; Pau
lių Crosbie,. Queens County 
komunistų pirmininką, ir 
Davidą Leedsą, valstijinį 
Partijos iždininką.

O prieš juos komisija pa
sikvietė išmestus iš Komu
nistų Partijos, senus persi- 
vertėlius, B. Gitlewą ir J. 
Zacką, kurie pirmiau “svie- 
čijo” kongresinei Dieso ko
misijai prieš “raudonuo
sius.” Ta washingtoniškė 
komisija, kaip jau žinoma, 
nuglosto fašistus-nazius, bet 
kiek įkabindama veikia 
prieš kovingas darbininkų 
unijas ir “raudonuosius.”

Pasmerkė Šniukštas
Amteris aštriai pasmerkė 

valdininkų lindimą į Komu
nistų Partijos dokumentus; 
sako:

“Valstybė neturi teisės ži
not Komunistų Partijos rei
kalus, kaip kad ji neturi tei
sės skverbtis į dalykus kata
likų bažnyčios, Amerikos 
Darbo Federacijos ar kitų 
organizacijų.

“Komunistų Partija yra 
teisėta, viešai veikianti po
litinė organizacija. Ir aš 
jums dar štai ką pasakysiu: 
Niekad jums nepavyks su
naikinti Komunistų Parti
ją” *

šniukštinėjančios komisi- 
jos advokatas Windels už
klausė Crosbie, ar jis išduos

14 Geležinkeliečių
Unijų Reikalauja

Pakelt Algas
800,000 Darbininkų Nutarė, kad turi būt Pridėta 30 iki 34 

Centų Uždarbio Valandai ir Sutrumpinta Darbo Savaitė
Chicago. — Keturiolikai dabar svarsto tūkstantis

unijų, atstovaujančių 800 
tūkstančiu darbininku, dir- C c. z
bančių geležinkeliuose, rei
kalauja pridėt po 300 iki 34 
centų algos už darbo valan
dą, kad darbininkai gautų 
bent po 70 centų valandinio 
uždarbio. Geležinkeliu kom
panijos iki šiol jiem temo
ka tik po 36 iki 40 centų 
už darbo valandą.

Darbininkų reikalavimą 

komisijai Queens County 
komunistų vardus. Crosbie 
atsakė:

“Klausyk, p. Windels. 
Tamsta turėtum gerai su
prast, kad aš niekad nebū
siu policijos šnipas; aš taip
gi nebūsiu šnipas Dieso ko
misijos, Coudert komisijos 
nei jokios kitos darbininkų 
priešų agentijos.” .

“Tai geras partijinis mo
kymas,” šyptelėjo .Windels.

“Tai gera pilietybė,” at
šovė jam Crosbie.

Washington, nirž. 5.—Ofi
cialiai pranešama, jog gegu
žės mėnesį Amerikoj pasta
tyta tiktai 1,350 orlaivių, tai 
mažiau negu balandžio mė
nesį. Stoka aliumino truk
do orlaivių statybą.

Planuoja Padidint Ame
rikos Armiją Iki Trijų 

Milionu
Washington. — “Jeigu 

reikės”, tai Jungtinių Vals
tijų armija bus padidinta 
nuo dabar nustatyto 1,418,- 
000 skaičiaus kareivių iki 
2,800,000, kaip neseniai sa
kė generolas Marshall, šta
bo galva.

Dabar generolas Somer
vell pranešė kongreso komi
sijai kariniais reikalais, kad 
įsakyta kuo greičiausiai bū
davot naujas stovyklas ka
riuomenei, viso už bilioną 
dolerių. Jos sutalpintų 2,- 
800,000 kareivių.

Suplanuota pastatyt 28 
naujos armijai stovyklos. 
Valdininkai teigia, kad už
baigus jas, galima bus su
talpinti apie 3,000,000 ka
riuomenės visose stovyklose.

PRANCŪZAI ŽADA APSI
GINT BE VOKIEČIŲ 

PAGALBOS

Vichy, Francija. — Fran
cūzų vyriausybė pareiškė, 
kad ji turi gana karinių jė
gų apgint Syriją nuo anglų 
be jokios vokiečių pagalbos 
Francijai.

unijinių jų pirmininkų. Šios 
unijos priklauso . Amerikos 
Darbo Federacijai.

Darbininkai, be to, reika
lauja sutrumpint darbo sa
vaitę iki 40 valandų; dveja 
tiek algos už darbą sekma
dieniais ir kitais šventadie
niais’; mokėt algą ir pusę už 
viršvalandžius, pridėt nak
tiniams darbininkams po 
dešimtuką valandai daugiau 
ir tt.

Tai reikalavimai mašinis
tų, kalvių, vagonų statyto
jų, raštininkų, telegrafistų 
ir kitų.
Geležinkeliečių Brolijos Rei
kalauja 30 Proc. Daugiau 

Algos
Paskutiniu laiku Penkios 

didžiosios geleži nkeliečių 
Brolijos pareikalavo pakelt 
algą 30 procentų. Jos yra 
nepriklausomos unijos, tu
rinčios 350 tūkstančių na
rių. Tai traukinių pečkfl- ” u J 
riai, konduktoriai ir kiti 
darbininkai, kurie dirba 
traukiniuose arba tiesiogi
niai juos aptarnauja.

Reikalavimai keturiolikos 
pirmiau minėtų unijų bus 
įteikti kompanijoms birže
lio 10 d.
Aukštieji Vadai Vengia Ko

vos už Darbininkų 
Reikalavimus

90 procentų šių unijų na
rių jau pernai rudenį nuta
rė reikalauti apmokamų at
ostogų, o jeigu kompanijos 
atmes reikalavimą, tai strei- 
kuot. Bet aukštieji jų vir
šininkai vis atidėliojo vyk
dymą to narių tarimo; ža
dėjo išspręst klausimą per 
derybas su pagalba valdiš
kos tarpininkavimo komisi
jos.

Yra ženklų, kad aukštie
ji geležinkeliečių unijų va
dai, ir dabar stengiasi iš
vengt kovos už darbininkų 
reikalavimus vardan “šalies 
gynimo.”

MIŠKŲ STREIKO VADAS 
ATMETĖ UKAZA

Washington. — O. M. Or- 
ton’as, pirmininkas CIO Me
džių Darbininkų Unijos, 
griežtai atmetė ultimatišką 
įsakymą valdiškos tarpinin
kavimo komisijos, kad strei
kuojantieji miškų darbinin
kai vakaruose turi tuojau 
grįžt darban. Komisija siū
lė jiem tik tokias sąlygas, 
kaip samdytojai. Orton pa
reiškė, jog “valdiškos komi
sijos pasiūlymas, tai streiko 
laužymas.” Tebestreikuoja 
20,000 darbininku.

--------------------- :—

London. — Anglų bombi
ninkai nuskandino kareivi
nį italų-vokiečių laivą, 8,000 
tonų, Viduržemio Jūroj; ki
tą jų laivą padegė.

g ■’■’ 'ii



tAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED By 

The Laisve, Inc.
Every day except Sunday

Established April 5, 1911 
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 

Tel. Stagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gaslunas
Editor Roy Mizara

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

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

Act of March 3, 1879.

Irake Kovos Nepasibaigė
Anglijos imperialistams pavyko iš sau 

paklusnių elementų sudaryti valdžią ir 
užimti Bagdadą. Jai priešinga valdžia 
su generolu Rašid Ali ei Gailani pabė
go. Anglijos imperialistams tarnaujanti 
spauda, jos tarpe “Naujienos”, džiau
giasi, kad su tuo jau baigėsi Irake kova, 
būk Stalinas gavęs “juodą akį.”

Taip rašyti gali tik tie, kurie šimtą 
metų atsilikę nuo gyvenimo. Irake kova 
nepasibaigė. Ten dar varžysis Anglijos, 
Italijos, Vokietijos ir Wall Stryto impe
rialistai už pirmenybę. Visi jie organi
zuos saviškių “valdžias”, darys intrigas, 
kad pavergus Iraką, jo keturis milionus 
gyventojų, pasiglemžus turtingus žibalo 
šaltinius.

Irake kova nepasibaigė, ji dar tik pra
sidėjo. Aišku, kad Vokietijos ir Italijos 
fašistai grūs ten savo jėgas, kad iš Ira
ko ištrenkus anglus ir amerikiečius im
perialistus. Gal būt jie su pasikeitimais 
turės pasisekimo. Kada turės Anglijos 
ir Wall Stryto imperialistai pasisekimo, 
tai Grigaičiai katutes plos. Kada jų prie
šai laimės, net ir nuoširdūs Irako laisvės 
šalininkai, tai “Naujienos” ir joms pa
naši spauda ugnimi spjaudys į irakiečius, 
keiks juos už tai, kad jie nenori būti ver
gais Anglijos imperializmo. Bet mes 
daugau negu tikri, kad Irake galų gale 
laimės to krašto liaudis, kad ji iš savo 
šalies išvys visus imperialstus, nepaisant, 
kokiomis spalvomis jie dažosi, demokra
tais ar fašistais.

doti jos gamtinius turtus ir žmones.
Pastaruoju laiku vis dažniau Washing- 

tono valdžia paberia gražių žodelių už 
Chiniją, bet tuo pat kartu Japonijos 
imperialistai perkasi Amerikoj aliejų, 
plieną, varį ir kitas medžiagas karui 
prieš Chiniją. Japonijos ginklus ir amu
niciją ant 75% sudaro Amerikos medžia
gos.

Kasmet iš Amerikos į Japoniją išveža 
apie 35,000,000 bačkų žibalo. 1939 metais 
Japonija pirko Amerikoj 249,000,000 sva
rų vario, kuris karui -labai reikalingas. 
Amerikos plienas, medvilnė, parako ir 
dinamito medžiaga kasdien plaukia į Ja
poniją. Japonijos imperialistai ne vien 
Amerikos ginklais ir amunicija karą ve
da prieš Chiniją, bet žibalo, plieno, va
rio ir kitų reikmenų kraunasi sau į san
dėlius atsargai, kad jų turėtų karui ir 
prieš Ameriką.

Anglija dar Pavergė Dvi Šalis
Nors Anglijos imperializmui ir nesi

seka kariauti, bet jis vis vien šį tą laimi. 
Anglijos valdonai ant visados buvo susi- 
kraustę į Graikiją ir rengėsi tą šalį “glo
boti.” Jie tą pat planavo padaryti su Ju
goslavija, bet iš Jugoslavijos ir Graikijos 
juos išvijo toki pat draskūnai,—Vokieti
jos ir Italijos imperialistai.

Bet vis gi Anglijos imperialistams pa
vyko išvyti iš Ethiopijos Italijos imperia
listus. Dabar Ethiopija yra niekas kitas, 
kaip Anglijos kolonija. Iš Ethiopijos iš
trenkta Italijos imperializmas, o jo vie
ton atsikraustė Anglijos daugiau patyręs 
imperializmas.

Dar aiškiau dalykai dėjosi Irake. Į 
Iraką pradėjo Anglija gabenti daugiau 
jėgų, kad galutinai tą šalį pavergus. 
Prieš tai sukilo Irako valdžia. Bet An
glams pavyko daugiau sutraukti jėgų ir 
Irako valdžią išvyti, o karalium pastatyti 
šešių metų vaiką. Anglijos imperialistai 
nori Iraką paversti į visišką savo kolo
niją, ypatingai juos traukia tas, kad ten 
yra daug žibalo.

Taip Anglijos imperialistai “rūpinasi 
kitų tautų laisve”. Pirmame pasaulinia
me imperialistiniame kare Anglija irgi 
kalbėjo apie “laisvę kitų Itautiį,” bet po 
karo ne vien nepaliuosavo pavergtų tau
tų, bet dar naujus kraštus pavergė. Ji to 
paties siekia ir dabar.

Šventėse pasidarbuota
Pereitą savaitę turėjome 

Dekoracijų dienos šventę. 
Daugelyje vietų įvyko pa
rengimai. Tiesa, rytuose 
oras buvo vėsus, šiek tiek 
pakenkė parengimams. De
koracijų šventėje dienraš
čiui “Laisvei” naujų skaity
tojų gavo šie draugai: J. 
Grubis, brooklynietis, vie
ną; Ig. Sutkus, brooklynie
tis, vieną; R. Mizara vieną 
ir Geo. Krance, B ridge wa
ter, Mass., vieną.

Tai gražus dalykas. Visi 
piknikai ir visos privatinės 
sueigos privalo būt išnaudo
tos gavimui naujų skaityto
jų dienraščiui “Laisvei”. 
Atnaujintų prenumeratų 
per minėtą šventę gavome 
arti šimto.

Drg. George Krance, per 
daugelį metų platinęs “Lais-

vę” ir veikęs bendrai visa
me darbininkų judėjime, ra
šo : “Prisiunčiu už dvi ‘Lais
vės’ prenumeratas... Svei
kata blogėja, gal bus pasku
tinis mano pasidarbavimas 
dėl ‘Laisvės’. Draugiškai, 
Geo. Krance.”

Labai apgailestaujame 
gražaus veikėjo, pasirįžusio 
ir sėkmingo dienraščio “Lai
svės” platintojo. Linkime 
tau, drauge Krance, kuo 
veikiausia sustiprėti, gy
venti ir veikti kartu su vi
sais apšvietos platintojais 
dar daug metų.

Anksti antradienio rytą, 
užėjo į “Laisvės” raštinę 
dr-gė Magdalena Rudziavi- 
čienė iš C. Brooklyn. Padė
jo $10.00 ir padiktavo: “At
siskaitykite už ‘Laisvės’ pre
numeratą metams; $1.00 pa
silikite ‘Laisvės’ bendriems

Penktad.,

Šis karas yra imperialistų karas. Abi 
pusės kariaus už pirmenybes pasaulyje, 
už silpnesnių tautų pavergimą. Irakas 
yra auka imperialistų, kurie savo kruvi
nas orgijas perkėlė į jo žemę. Imperia
listų karas nuolatos plečiasi ir vis grū
moja apimti naujus plotus. Bet lai ne
mano karo kaltininkai, kad liaudis nepa
šauks juos atsakomybėn. Pirmas pasau
linis imperialistinis karas baigėsi banga 
revoliucijų. Šis karas dar daugiau jų pa
gimdys. Liaudis buvo ir yra priešinga 
karui. Liaudis kovojo prieš jį. Ir liaudis 
pasirūpins pasiųsti šuniui šėką pjauti ka
ro kaltininkus, o pati paims tvarkyti sa
vo reikalus.

Jaunimas ir Studentija
Amerikos liaudis ir jaunimas yra nusi

statę prieš karą. Tą galima matyti labai 
aiškiai. Prieš porą dienų iš Columbia 
Universiteto, New Yorke, išleido 5,051 
studentą, kurie gavo užbaigimo mokslo 
paliudymus. Jų tarpe nemažai yra turčių 
sūnelių, bet yra ir vidutinės klasės ir 
net geriau sustovinčių darbininkų. Prieš 
juos dabar nauji gyvenimo uždaviniai.

Bet valdančioji klasė turi kitus pla
nus, negu tie jaunuoliai. Jiems sakė pa
triotines karines kalbas. Jiems kalbėjo 
Anglijos ambasadorius lordas Halifax. 
Lordas ir jo šalininkai trokšta tuos jau
nuolius pasiųsti į karo laukus.

Chinijai—Pažadai, Japonijai— 
Aliejus

Jungtinių Valstijų sekretorius Hull 
pažadėjo panaikinti speciales Amerikos 
privilegijas Chinijoj, kurias ji kartu su 
kitais imperialistais įsigyjo 1900 metais 
užpuldami Chiniją. Jis pažadėjo tą pada
ryti, o Sovietų Sąjunga dar 1920 metais 
savo liuosa valia atsisakė nuo visų Rusi
jos privilegijų Chinijoj. Bet Hull paža
dai vienas dalykas, o Wall St. kapitalistų 
kitas. Jie gažiau kalbėdami su Chinija 
stengiasi tvirčiau ten įsigalėti ir išnau-

Vokietijos Fašizmas Suomijoj
Kada pasaulio imperialistai išprovoka

vo Suomijos karą prieš Sovietus, tai Am
erikoj turčių spauda ir lietuvių priešdar- 
bininkiška spauda garbino Suomiją, su
rado net “demokratiją”, kurios ten nie
kados nebuvo. Rinko aukas Finliandi- 
jai, siuntė liuosnorius ir ginklus.

Bet kada Finliandijoj (Suomijoj), Vo
kietijos fašistai viešpatauja, tai toji 
spauda, tartum vandens paėmus į bur
ną, tyli. Per Suomiją laisvai važinėja 
vokiečių armijos dalys, net manevrus 
ruošia. Suomijos valdonai žiauriai per
sekioja kiekvieną laisvesnį liaudies pasi
judinimą, bet tuo pat kartu Vokietijos 
fašistai su pilna pagelba finų fašistų 
skleidžia savo propagandą.

Kaip matome, Finliandijos ponų ir ka
pitalistų valdžia nelaimėjo karo su Ang
lijos, Franci jos, Mussolinio ir Wall Stry
to pagelba, tai dabar susilaižė su Vokie
tijos fašistais. Ar ilgai Sovietų Sąjun
ga galės pakęsti atvirą Finliandijos fa
šizmo karo provokaciją?

Pasikėsinimai prieš Darbininkus
Jungtinėse Valstijose slaptoji policija 

jau daug suareštavo sveturgimių žmonių. 
Turčių spauda sako, būk tai yra “suran- 
kiojimas” nelegališkai atvykusių Vokie
tijos bei Italijos žmonių. Bet gi sąrašuo
se mes matome graikus, frančūzus, por
tugalus, net anglus greta vokiečių ir ita
lų. Sprendžiant pagal laivyno sekreto
riaus Knox kalbą, greitai bus puolami 
unijistai laivų statymo fabrikuose. Tas 
pasimojimas neva prieš “nelegaliai at
vykusius” yra dalis reakcijos prieš dar
bo žmonių judėjimą.

Turčiams yra daug naudingiau skal
dyti darbo žmones į grupes ir visus juos 
pulti. Vienus paskelbia “nelegaliai atvy
kusiais”, kitus “nenuoramomis”, trečius 
“kliudančiais apsigynimo gamybai,” ket
virtus dar kitokiais “prasikaltėliais”. Bet 
bendras turčių ir jų ^aidžios siekis yra, 
tai ardyti darbo žmonių organizacijas, 
kad paskui galima būtų dar daugiau dar
bininkus išnaudoti.
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karas yra atsišaukimas į 
Vokietijos darbininkus ir 
valstiečius padaryti galą 
šiam karui, nebesiaukoti 
priešliaudiškiems tikslams 
ir atsakyti imperialistiniam 
karo kurstytojam Vokieti
jos ir okupuotų kraštų dar
bo žmonių brolišku solida
rumu.

Šiandien Vokietijos jau
nimas varomas / į mirties 
nasrus Balkanų kalnuose, 
Afrikos pūstynėse, ant toli
mų jūrų, per reakcinius, 
stambiojo kapitalo intere
sus. Mūsų jaunimo skais
čiausi idealai ir herojizmas 
panaudojama begėdiškiau
siam reikalui. Vokiečių jau
nimas turi lieti savo kraują 
už anti-liaudiškus, prakeik
tus Vokietijos kapitalistinių 
valdonų karinius interesus. 
Mūsų jaunimas yra naudo
jamas smaugimui Europos 
žmonių. Vokiečių jaunimo 
garbė reikalauja pagerbi
mo Jugoslavijos ir Graikijos 
jaunimo taikos troškimų. 
Kaip Vokietijos darbininkai 
ir valstiečiai kareivių uni
formose trokšta grįžti na
mo, taip lygiai trokšta Ju
goslavijos darbininkai ir 
valstiečiai gyventi taikoje ir 
laisvėje. Vokiečių ir Jugo
slavų jaunimo idealus bus 
galima pasiekti ne kautynė
se vienų prieš kitus, bet ap- 

I vienytoje kovoje prieš ka- 
'.‘Užpuolimasant PKalistinę reakciją Visokia

reikalams ir $1.00 duodu 
pasveikinimui ‘Laisyfeš’ ju- 
bilėjaus. j ,

Tai gražus įvertinimas 
spaudos. Puikus pavyzdys 
atsakymui į Smetonos ka
valierių riksmą boikotuot 
“Laisvę”.

Šiomis deinomis gavome 
gražų pluoštelį aukų dien
raščiui ir jos buvo paskelb
tos pirmajame puslapyje. 
Čia primename tik apie 
svarbą gauti “Laisvei” kuo 
daugiausia naujų skaityto
jų. Prašome senųjų skaity
tojų rūpintis gavime naujų 
prenumeratorių savo dien
raščiui.

Atsiminkime, kad “Lais
vės” naudai didieji piknikai 
įvyks 4-tą liepos, Maynard, 
Mass., ir liepos-July 6 d., 
Brooklyn, N. Y.

Jau laikas apsirūpinti bu- 
sais važiavimui į šiuos pik
nikus.

“Laisvės” Administracija.

Vokietijos Liaudies Kova Prieš Hitlerį 
Per Karą Balkanuose

Vis daugiau ir daugiau ateina žinių iš Vokietijos 
apie liaudies bruzdėjimą prieš karą. Amerikoje šiomis 
dienomis gautas Vokietijos Komunistų Partijos mani
festas, kuris buvo išleistas ir slaptai paskleistas, kai Hit
leris paskelbė karą Balkanuose. To manifesto sutrauką 
žemiau paduodame.

Hitleris paskelbė karą 
prieš Jugoslaviją ir Graiki
ją. Vokietijos armijos įsi
veržė Jugoslavijon. Vokie
čių bombiniai orlaivai su
griovė darbininkų distriktą 
atviram mieste Belgrade ir 
Jugoslavijos valstiečių na
mus kaimuose. Vokietijos 
ginklai žudo Jugoslavijos 
darbininkus ir valstiečius, 
kurie gina savo krašto lais
vę ir nepriklausomybę, ir 
kurie tik taikos tenori. Vis 
daugiau ir daugiau Europos 
žmonių, kurie savo laiku 
gerbė vokiečius, šiandien 
persiima neapykanta prieš 
vokiečius.

Šita vokiečių imperializ
mo karinė agresija yra taip 
pat nukreipta prieš Vokie
tijos žmonįų interesus, nes 
tai reiškia didesnį karo iš
plėtimą ir • prailginimą. Ši
tie Vokietijos imperializmo 
žygiai nublokš mūsų žmo
nes giliau į katastrofą, nu
alins šalį, sunaikins mūsų šalies tautinę nepriklauso- 
jaunimo žiedus ir prives 
prie pavojingų nesusiprati
mų su Sovietų Sąjunga — 
nesusipratimų, kurie yra 
priešingi Vokietijos žmonių 
interesams ir ateičiai.

Kai vokiečių propaganda 
sako, kad šitie žygiai at
kreipti prieš Angliją, tai ji
nai meluoja, nes Graikijoje A t • • T •• 1

ti jos armijos užėmė tuos 
kraštus. Anglijos kareivių 
nebuvo Jugoslavijoje ir ne
buvo sutarties tarpe Jugo
slavijos ir Anglijos, kuomet 
Vokietija užpuolė Jugosla
vijos žmones.

Faktas yra, kad Hitleris 
paskelbė karą Jugoslavijai 
po to, kai Jugoslavijos val
džia pareiškė viešai, kad Ju
goslavijos žmonės tik nori 
pasilikti nepriklausomai ir 
nuošaliai nuo šio karo, kad 
jie tik ilori gyventi taikoje 
ir draugiškuose santykiuose 
su Vokietija ir kitomis šali
mis. Jugoslavijos žmonės 
nenori dėtis prie karo nei 
Vokietijos, nei Anglijos pu
sėje.

Savo taikos troškimo nuo
širdumą Jugoslavijos žmo
nės ypatingai parodė pada
rydami nepuolimo ir drau
giškumo sutartį tarpe Ju
goslavijos ir Sovietų Sąjun- 
-gos. Šita sutartis' pagerbė

mybę ir stengėsi sulaikyti 
karo plėtimąsi. Jugoslavijos 
valdžia taipgi buvo pasiren
gus padaryti nepuolimo ir 
draugiškumo sutartį su Vo
kietija, bet jai tas nepavy
ko dėl Vokietijos valdonų 
n e p r i s o t inamo troškimo 
grobti svetimus kraštus. 
Kai Sovietų Sąjunga ir Ju- 

Anglijos kareivių nebuvo, igoslavija padarė nepuolimo
kai Mussolinis įsiveržė į Al- ir draugiškumo sutartį, Vo- 
baniją ir vėliau užpuolė kietijos valdonai paskelbė 
Graikiją. Anglijos kareivių karą Jugoslavijai ir tuomi 
nebuvo Rumunijoje, nei pasipriešino Sovietų Sąjun- 
Bulgarijoje, kuomet Vokie- gos taikos politikai.

Vokietijos valdžia nelei
džia Europos žmonėms būti 
laisvais. Ji siekia sunaikin
ti žmonių tautines nepri
klausomybes, idant pada
rius juos nuolankiais Vokie
tijos stambiojo kapitalo iš
naudojimui.
Jugoslavijos Wra tęsimas 
Vokietijos imperializmo ka
ro kampanijos dėl pavergi
mo Europos žmonių po Ber
lyno industrialistų ir ban- 
kierių letena. Karinė agresi
ja prieš Jugoslaviją ir Grai
kiją puikiausiai parodo, 
kam ir kieno interesams šis 
karas yra vedamas ir nuo
lat plečiamas. Tai nėra ka
ras prieš “plutokratiją,” bet 
Vokietijos :
talistų ir plutokratinių pel- 
nagrobių karas prieš darbi
ninkus ir valstiečius, kurie 
trokšta gyventi taikoje.

Vokietija ir Italija, per- 
nešdamos karo gaisrą į Bal
kanus, atidarė naują karinį 
frontą ir dabar turi kariau
ti keliuose frontuose. Jugo
slavijos žmonės, kovodami 
už savo tautinę nepriklau
somybę ir laisvę, yra stip
rūs moraliniai ir gins savo 
žemę prieš užsienio grobi
kus.

Jugoslavijos žmonės veda 
teisingą karą, gindami savo 
žemę prieš Vokietijos im
perializmo agresiją, steng
damiesi ją apsaugoti nuo 
vokiečių okupacijos plėšimo. 
Jugoslavijos darbininkai ir 
valstiečiai taipgi gina visų 
europinių šalių darbo žmo
nių reikalus. Jugoslavijos 
žmonių pavyzdys padrąsins

parama teisingai Jugoslavi
jos ir Graikijos kovai pa
gelbsti Vokietijos žmonėms 
jų kovoje prieš kapitalisti
nius karinius interesus sa
vo šalyje. Vokietijos darbo 
žmonių troškimas taikos vis 
garsiau ir garsiau pasireiš
kia. Troškimas grįžti namo 
vis labiau girdžiamas.

Plėtimas karo grūda Vo
kietiją vis giliau į aklą alėlULUničlUl ų, ueb • . ■» , , n T> . -rf 1 •

stambiuiu kani-l^’ I Kai Vokie-siamoiųjų Kapi tijo’s imperializmui nepavy
ko blitzkriego pagelba lai
mėti pergalę, Anglijos-Ame
rikos bloko didesnės karinės 
galimybės darosi pasekmin- 
gesnės ir darysis vis pasek- 
mingesnės karui nusitęsus, 
o tuo tarpu Vokietijos re
zervai eina mažyn ir šalis 
pradeda išsisemti.

Vokietijos valdonai grūda 
šalį vis giliau į karinę pra
pultį, į sunaikinimą. Jie dar
buojasi prieš mūsų liaudies 
tautinius interesus. Tiktai 
darbo žmonės patys gali iš
gelbėti kraštą ir žmones. 
Tam tikslui būtinai reika
lingas darbininkų klasės jė
gų apjungimas su visomis 
kitomis jėgomis, trokštan
čiomis liaudies taikos ir pa
naikinimo kapitalistinių ka
ro priežasčių. Tiktai bend
ras darbo žmonių frontas 
išgelbės Vokietiją.

visus žmones priešintis Vo
kietijos imperializmui. Tau
tinio išsilaisvinimo judėji
mas augs okupuotose šaly
se. Jugoslavijos teisingas

Krislai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Pažangesniam žmogui at
vykti j Jungtines Valstijas nū-

Naujas traktorius, vadinamas “Ferguson tractor,” tinkamas naudoti ant viso
kios rūšies žemes; jis tinkamas naudojimui kalnuotose vietose ir mažuose že
mės ūkiuose.
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tie-nai yra labai sunku arba 
siog negalima.

Bet visokio plauko reakci
ninkai, fašistai, liaudies prie
šai čionai randa Šiltą priėmi
mą.

Paimkim pavyzdžiui lietu
viškus fašistus: Smetona, Sme
toniene, Jadvyga ir visokis ki
tokia fašistinis bradas, išbė
gęs pirmiau pas Hitlerį, išgar
binęs nacizmą, šiandien sugū
žėjo į Ameriką. Čia jis laisvai 
sau gyvena. Roosevclto 
nistracija ištiesė jiems 
ir paspaudė!

Akiregyj tą faktų,
shingtono ponai skelbia, kad 
jie norį įtraukti Ameriką į ka
rą “demokratijai pasaulyj iš
gelbėti.”

Liaudis mato, kokios tie po
nai nori demokratijos. Kariau
dami “už demokratiją Euro
poj,” jie tuo pačiu sykiu nai
kina demokratiją 
Amerikoj!

ad mi- 
rank ą

Wa-
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Trečias puslapi?

GRAIKIJA-EUROPOS KRIKŠTO MOTE Kariaujančiųjų Šalių Radijo Karas OPERACIJA KURČIAM
Iš istorijos sužinome, kad Hellesponto link Atėnų, tai 

anksčiau buvusiais nedide-!jie perėję Europą. Poetas, 
lių žemių plotų ar teritorijų 
vardais, laikui bėgant, pasi
vadino šalys arba net ir že
mynai.

Pavyzdžiui, Š v e i c arija, 
kaip šalis, yra gavusi pava
dinimą vieno apskričio 
(kantono) vardu. Franci ja 
nešioja vardą mažos kuni
gaikštystės; buvusios apie 
Paryžių.

Tokių fenomenų buvo ir 
su kontinentais. Taip pat 
buvo ir su mūsų “senuoju 
pasauliu” — Europa.

“Europa” buvo vadina
mas nedidelis žemės plotas 
Graikijoje, kuris driekėsi 
nuo Makedonijos į šiaurius 
iki Boetijos.

Graikų poetas Herodotus [kas reiškia “veidas, 
rašė, kad, kai persai ėjo nuo

Laike pirmojo imperialis
tinio karo svarbiausias pro
pagandos įrankis kariaujan- 
čiom šalim buvo spauda. 
Bet spaudai buvo sunku 
prasiskverbti į priešo žemę.

Dabartiniame kare propa
gandos ginklas yra radijas. 
Tai ryškiai rodo ir radijo 

Taip antai, karo

matomai, rašė apie Europą 
esančią Graikijoje. Tas vie
nas faktas jau rodo, kad 
vardas Europa yra kilęs 
Graikijoje. Dar daugiau: 
Makedonijoje miestas, o 
Thessaly — upė buvo tuo 
vardu. Pasak mytologijos, 
graikai turėję dievaitę var- skaičiai 
du Demeter, kuri buvo skai- pradžioje Vokietija'turėjo 
tomą ' žemės motina, _ *r di-150 radijo stočių, o laike ka- 

iro radijo tinklas išaugo jau 
i daugiau negu dvigubai. Vo
kietijos gyventojai dabar 
turi 15 milionų radijo priim-

tomą “žemes motina,” i 
desnei pagarbai pridėjo jai i 
vardą Europa.

Ką gi tas žodis reiškia? 
Pirmose dviejose silabose 
randame žodį “euros,” kas 
graikų kalboje reiškia “juo
da žemė” ar juodžemis; o 
likusioji dalis, siliaba 
labai artima žodžiui

riautas, tai visa radijo pro
paganda vartojama, kad įti
kint gyventojus be jokių at
sikalbinėjimų klausyt užka
riautojų. Programa suda
roma ne tik iš žinių-prane- 
šimų, bet ir iš pritaikomų 
tautai muzikos ir dainų.

Kariaujančiųjų šalių vei
kėjai veda polemiką per ra
diją vienas prieš kitą. Pla
čiai panaudoja ir politines 
pasakaites.

Radijo propaganda visur 
turi vieną tikslą—tarnaut 
karo tikslams kaip savo už
nugaryje, taip ir priešų ša- 
lyse.

Philadelphietis daktaras 
Ed. H. Campbell pragręžia 
apkurtusiem žmonėm galvos 
kaule skylutę iki vidujinių 
klausos organų ir taip dau
geliui sugrąžina klausą. Iš 
pradžios po operacijos žmo
gus girdi perdaug, kad net • 
skauda, bet per kelias savai
tes paskui klausos aštrumas 
sumažėja iki vidutinio gir
dėjimo laipsnio. Tokia ope
racija būna pasekminga 
daugumoje atsitikimų.

vaizduoja, kokia nelaimė 
būtų anglam, jeigu vokiečiai 
užimtų Angliją. Per anglų 
radiją dažnai pasako kalbas 
ir amerikiečiai, kurie pie
šia, kaip Jungtinės Valstijos 
vis labiau ir labiau remia 
Angliją. Anglų darbininkų 
dešinieji vadai pasakoja per 
radiją, kaip gyvenimas bū
siąs socialiai pertvarkytas 
naudai darbo žmonių, kai 
karas būsiąs laimėtas; sten
giasi nusilpnint liaudies ne
pasitenkinimą valdžios poli
tika ir maisto sunkumais. I

Kariaujančių valstybių ra
dijo propaganda švaistosi 
visokiais pažadais apie “at
lyginimą” po karo už visas 
pakeltas aukas.

Eilėje kraštų veikia labai 
griežti įstatymai, kurie 
draudžia klausytis užsienio 
radijo pranešimų. Vokiečių

spauda laikas nuo laiko pa
skelbia labai griežtus teis
mo sprendimus prieš užsie
nio radijo klausytojus.

Frontuose esantiems ka
reiviams vokiečių radijas 
duoda tam tyčia programas. 
Kareiviui esančiam fronte 
arba tolimoje įguloje prane
šama per radiją, pav., apie 
jo kūdikio gimimą; kareivių 
žmonos per radiją sveikina 
savo vyrus ir 1.1.

Anglų radijas mėgina pa
siekt vokiečių kareivius pri
taikytomis vokiškomis pro
gramomis ir kalbomis, ku
rias vadina “Kareiviai kalba 
į kareivius.” Tuose anglų 
pranešimuose vokiečių ka
reiviams vaizduojama padė
tis jų šeimose, duodami at
sakymai į vokiečių propa
gandos argumentus, atsi
šaukiama į žmogiškus jaus
mus, ir t.t.

Silpnesnė Lytis?

I
I

i
Ai

I

Vokietijos trumpų radijo 
“ope” 1 bangų stotys veikia daugiau 
“ops”'kaip 30 kalbų. Šiomis kal

bomis jos kasdien perduoda 
įvairių rūšių pranešimus ir 
propagandos medžiagą 87 
valandas, sudėjus krūvon 
visas šias stotis.

Anglų radijo kompanijos 
viršininkas Ogilvi pranešė, 
jog Anglijos radijo tinklas 
perduoda pranešimus ir į- 

* vairią propagandinę me
džiagą 25 kalbomis. Vokie
čių kalba kasdien eina 7 

Tūlas nekokių gabumų pranešimai iš Anglijos po 15 
jaunikaitis papasakojo Sha- iki 30 minučių. Anglų radi- 
w’ui, kaip daug jis gauna jo kompanija įvairiuose že- 
dvasinio turto skaitydamas'mes rutulio punktuose turi 
jo kūrinius. Tuom pačiu daugiau kaip tūkstantį spe

cialių agentų-stebėtojų. Jie 
praneša kompanijai, kaip 
sėkmingai veikia jos radi
jas, kaip nusiteikę klausyto
jai, ko jie pageidauja ir t.t.

Japonija turi 50 radijo 
stočių; be to, jai priklauso 
visa eilė stočių užimtoje 
Chinijos dalyje.

Italijoj 1939 m. pradžioje 
buvo 41 radijo stotis. Jung
tinėse Valstijose 1940 m. 
gruodžio 1 d. buvo 810 ra
dijo stočių. Tą dieną jau bu
vo išduoti leidimai pastatyt 
dar 52 stotis.

P r o p a gandinęs progra
mos skleidžiamos per radiją 
yra pritaikomos tam tikrų 
šalių žmonėms. Taip per 
Londono radiją kalba išei
viai iš Vokietijos ir Austri
jos; į berlyniečius jie krei
piasi berlyniška tarme, į 
austrus—gryna austriškai- 
vieniška tarme.

Anglai gali išgirsti per 
vokiečių radijo stotis “Lor
do Haw-Haw” balsą, gryna 
Oxfordo Universiteto tar
me. Jis, sakoma, esąs ang
las William Joy, buvęs ve
dėjas propagandos angliško 
nazio Mosley’o partijos. Vo
kiečių radijo programose 
francūziškai kalba francūzų 
laikraštininkai Andre Obret 
ir Paul Ferdone.

Taip pritaikant radijo 
programas, siekiama įsigyt 
klausytojų pasitikėjimą, nu
galėt jų vidujinį pasiprieši
nimą arba 
smalsumą.

Radijas 
silpnąsias 
stengiasi sukelt klausytojų 
nepasitenkinimą savo vy
riausybe, įtikint juos, kad 
nėra prasmės toliau priešin
tis; siekia paruošt dirvą gy
ventojų maištui prieš savo 
valdžią. O laike didžiųjų 
mūšių tai per radiją sklei
džiami bauginimai, grąsini- 
mai, ultimatiniai reikalavi
mai pasiduot, atsišaukimai į 
priešo kareivius bėgt iš vilionėms ir gyvenimo smū- 
fronto.

Kada koks kraštas užka-

Pine.

Bernardo Shaiv Aforizmai
SHAW PASAKOJA

Devynis metus iš eilės ra
šiau, pirm negu viena kny
gų leidykla malonėjo išleis
ti mano raštus.

Pirmasai mano romanas, 
“Immaturity” (Nesubrendi
mas), išvydo pasaulį tik 50 
metų po jo parašymo.

Leidyklos maloniai grą
žindavo mano romanus ir 
dramatiškas kompozicijas, o 
aš nieko nelaukdamas vėl 
joms siųdavau savo dalykus.

Galų gale, tiesa buvo ma
no pusėje: likau įtikintu, 
kad kvailystė ir nesąmonė 
turi savo ribas. Tokios nuo
monės ir dabar tebesilaikau.

—Dedu dolerį, Mr. Shaw,

visuose trijuose veiksmuose 
išlaikė vieną ir tą patį cha
rakterį; jis — visą laiką 
keičiasi.

ĮVERTINTOJAS

jo kūrinius. Tuom •_ 
sykiu, kaip skaitąs Šekspy-' 
ro raštus, jaučiasi visiškai 
menkučiu.

—Aš patarčiau tamstai,— 
tarė Shaw,—kiek galint ma
žiau skaityt mano raštus, ir 
kiek galint daugiau skaityt 
Šekspyrą.

Prnc.

Anglų radijas dabar deda 
visas . savo pastangas pri- 
ruošt žmones pavojui vokie
čių įsiveržimo; siekia nuolat 
sukelt susirūpinimą, palai
kyt gyventojų budrumą;

KAI KURIU TERMINŲ 
PRASME

KAI KURIU GELIŲ 
VARDAI

Aš revoliucinis rašytojas. 
Tokiu buvau, esu ir būsiu, 
nes mūsų įstatymai griau- 
ja tiesą, mūsų laisvės daro 
tikrąją laisvę neįmanoma, 
mūsų nuosavybė — organi
zuota plėšikystė, mūsų dora 
—begėdiška veidmainybė.

Kūno Judesiai ir Elektra 
Alimonija

laiko

med-

sieki-

Visokius žmogaus kūno 
judėjimus daro elektra, 
kaip įrodinėjo dr. George 
Crile užpraeitą antradienį, 
atsidarant Cleveland© Ma
žėjui. Kūno celių (narvelių) 
branduoliukai yra užtaisyti 
teigiamąja elektra, o sluogs- 
neliai aplinkui — neigiamą
ja elektra. Branduoliukų 
elektra susidaro iš susijun
gimų su deguonim (oxyge
nu), “o galingasis neigia
mosios elektros šaltinis vi
siem gyviam yra spaudžian- 
čiame ore. Neigiamoji kūno 
elektra yra ta pati, kaip kad

kad sužinoti, apie ką tams- matome žaibe,” sako dr. 
ta dabar mąstai. j Crile. —J.

—Ach, mano šis mąsty- 
mas nėra to vertas,—neno- ALIMONIJA
romis atsakė Shaw. A

—Tai ką gi? Tai apie ką Zocb ahmomją arba ah- 
gi tamsta mąstai? ‘ mentą imant tokia prasme,

—Apie tamstą,—maloniai ka}P ima, daugelis legahs- 
tarė Shaw’as.

DRAMOS TECHNIKA
Shaw rekomenduoja teat

ro direktoriui jauno auto
riaus kūrinį.

Direktorius paprašo Sha- 
w’o, kad jis jam papasakotų 
to kūrinio turinį.

—Prašau,—sutinka Shaw. 
—Veiksmas pirmas: Jis my
li ją, o ji myli jį. Veiksmas suprantamas kaip įstatymiš- 
antras: Ji myli jį, jis myli (kai pripažinta dalismuo vy- 

Jis ro atsiskyrusiai žmonai.
Vienišas.

Žmonės, kurie žiūri vien 
tik savo asmens laimės, yra 
visiškai niekingi.
BEVERTIS MĄSTYMAS
Vienas Amerikos knygų 

leidėjas viešoje sueigoje su
sitiko su Shaw’u, kuris iš
rodė visas paskendęs min-

kai atsiskyrusių su savo 
žmonomis vyrų, galėtume 
pavadinti — žmonos maisto 
korta arba, kaip anglai sa
ko, meal ticket.

Lotyniškas žodis alere 
reiškia — penėti, maitinti; 
alimonia — penėjimas, už
laikymas.

Teisminėje prasmėje žo
dis alimonija, paprastai yra

ją. Veiksmas trečias:
myli ją, ji myli jį.

Teatro direktorius lyg su- 
simaišė.

—Atleiskite,—sako jis, —'unijai priklausantieji 
bet kur gi ten dramatinis Life apdraudos kompanijos 
susidūrimas—kolizija ?

—Kolizija,—aiškina Shaw, nę sutartį ir 10 procentų 
—veriasi tame, kad tik ji priedo prie savo uždarbio.

Philadelphia, Pa. — CIO
Sun

agentai išgavo naują uniji-

bent sukelt jų

išnaudoja visas 
priešo puses ir

įAr moterys yra silpnesnė 
lytis? Dauguma sako, taip. 
Stiprumo klausimą jie “iš
riša” tik sulig to, kas gali 
d a u g i au pakelt, parist, 
smarkiau kumščiu suduot ir 
panašiai.

Bet kas liečia sveikatą, 
tai moterys yra stipresnė ly
tis. Šį faktą įrodo naujausi 
medicinos tyrinėjimai.

Žymūs gydytojai-tyrinėto- 
jai E:. V. Allen, Peria ir J. 
Marmorston atrado seka
mus dalykus belygindami 
vyrų ir moterų stiprumą:

Negyvų gema po 130 ber
niukų prieš 100 mergaičių. 
Pirmais metais po gimimo 
miršta 119 berniukų prieš 
100 mergaičių, pagal Euro
pos šalių skaitmenis.

Penkis kartus tiek vyrų 
suserga plaučių uždegimu 
kaip moterų; vyrai serga 
apendiko uždegimu tiek 
daugiau negu moterys kaip 
21 prieš 1; treja tiek dau
giau vyrų serga inkstų li
gomis kaip moterų. Dau
giau vyrų gauna tymus (ja-

Anglų radijas duoda pra
nešimus kalbomis visų kraš
tų, kuriuos vokiečiai užėmė: 
francūziškai, lenkiškai, če- 
chiškai, daniškai, norvegiš
kai, holandiškai, belgiškai, 
rumuniškai, bulgariškai ir 
t.t. Šiuose pranešimuose an
glai žada greitai išlaisvint 
tas tautas su savo pasauli
nės imperijos pagalba.

Vokiečių ir italų radijas 
stengiasi išnaudot anglų ko
lonijose vedamą kovą prieš 
imperializmą; atsišaukia į 
gyventojus indų, arabų ir 
kitų kolonijinių tautų kalbo
mis.

Nemažą vaidmenį vaidina 
ir neva slaptosios radijo 
stotys. Norima sudaryt įs
pūdį klausytojams, būk tos 
stotys veikiančios jų pačių 
žemėje, j

Magnolija. Pavadinimas 
šio puikiai žydinčio mede
lio nėra surištas su egzotiš
kumu (svetimšališkumu) ar 
poetiškumu. Jo pavadini
mas turi gan prozaišką kil
mę.

Medicinos profesorius Pier
re Magnol (gimęs 1715 m.) 
buvo Montpelier botanikos 
daržo stambia ir svarbia fi
gūra, tai jo vardo pagerbi
mui ir duotas tam puošniam 
medeliui pavadinimas—ma
gnolia.

Neužmirštuolytes. Šis lie
tuvių mažybinis ir malonus 
šių gėlelių pavadinimas tu
ri tą pačią prasmę veik vi
sų tautų gėlių mylėtojų šir
dyse. Per daugelį metų tos 
gėlės visad buvo kaip ir 
simboliu širdingo prisimini
mo, apdūmojimo. Rusuose 
jo vadinamos nezabudki 
(neužmirštuolytes). Anglai 
jas vadina pansy. Pansy im
tas iš francūzų žodžio pen
se—mintis, mąstymas apie 
ką nors.

Narcizas, ši gėlė gavo,. . .v . . . v
sau vardą dėl jos narkotiš- [karą’ F u °J>° Pn^ 
kų (svaiginančių, migdan- 
čių) savybių. Žodis narcis
sus paeina iš graikų kalbos 
žodžio narke, reiškiančio 
“sustingęs.”

Nastūrkos. Visiems gėlių 
mėgėjams yra žinoma, kad

Skaitant grožinės litera
tūros įvertinimus bei kriti
ką, dažnai tenka susidurti 
su terminais (žodžiais), ku
rie, kartais, nelabai su
prantami. Žemiau matysi
me keletą tokių terminų ir 
jų prasmę.

Fabula (lot.), pasaka, pa
sakėčia'; literatūros veikalo 
turinio medžiaga, viso vei
kalo įvykiai, išdėstyti 
eile ir priežastingai 
savęs susieti.

Konstrukcija (lot.), 
žiagos sutvarkymas.

Konstruktyvizmas,
mas tikslingumo ir plano; 
literatūroje—literatūros kū
rinio supratimas kai kons
trukcijos, kova su senomis 
formomis, su psichologizmu.

Charakteristika, apibudi
nimas.

Charakteris, būdas, atski
ro žmogaus dvasios pobū
dis.

Char akterizuoti, apibū
dinti ; nusakyti, aprašyti, 
pažymėti budinamuosius as
mens, reiškinio ar daikto 
požymius ar ypatybes.

Metodas, tvarka, planas, 
reikalingas pasiekti pažy
mėtam tikslui.

Patosas (gr.), iškilmin
gas, kupinas įkvėpimo kal
bos būdas; jausmingumo pa
reiškimas, aistra, susijaudi-'nastūrkos turi gan aistrų 
nimas.

Personažas, literatūros 
veikaluose veikiąs asmuo; 
veikalo veikėjas.

Siužetas (fr.), trumpai 
išreikštas, pagrindiniais ele
mentais nusakytas literatū
ros veikalo turinys; planin
gas literatūros veikalo su
skirstymas pagal vaizduoja
muosius įvykius ir vyksmus 
ir parinkimas tam tikros 
literatūrinės formos.

Stoicizmas (gr.), senovės 
graikų filozofijos mokslas, 
skelbiąs aukščiausiu gyveni
mo tikslu ir idealu dorovę, 
rimtumą bei abejingumą 
gyvenimo smūgiams ir pa
viršutiniams gyvenimo pa
sisekimams; platesne pras
me—ištvermingumas, suge
bėjimas atsispirti įvairioms

Ši gėlė gavo

I kvapsnį. Dėl tos savybės jos 
gavo ir vardą.—Žodis nas
turtium sudarytas iš lotynų 
kalbos daiktvardžio nasis 
(nosis) ir veiksmažodžio 
torquerre (sukinėti).

Pinavija. Šiai gėlei var
das gautas iš graikų. Seno
vės graikai tą augmenj-gėlę 
skaitė svarbia gyduole ir 
pavadino ją savo sveikatin
gumo dievo Paion’o vardu.

Prnc.

giams.
Sugraibstė Prnc. j
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KONFUCIUS
Tokiu vardu žmogaus, 

kaip Konfucius, pas chinie- 
čius nėra buvę. Tai nėra 
chiniškas vardas.

Konfucius yra sulotyni- 
zuotas. Kung Fu-Tze, kuris 
buvo didis chinų išminčius 
bei mokytojas.

Prnc.
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„__ _ j nepriklausančios drą),. pragaištingą maza-
nuo abiejų kariaujančių ša- kraujystę, cukraligę, sąna- 
lių, tad, girdi, vertos pasiti- įdegimą ir visą eilę kitų
kėti.

Kada v o k i e čiai puolė 
francūzus, tai veikė neva 
taikos radijo stotis. Ji ragi
no francūzus sudaryt atski
rą taiką su vokiečiais. Dar 
daugiau. Ši stotis išgyrė re
voliucinius francūzų darbi
ninkus, kovojančius prieš

i mimą. O kai vokiečiai už
ėmė Paryžių, ta stotis atvi
rai perėjo į Doriot’o kontr
revoliucinės kompanijos pu
sę.

, Anglų radijas gerinosi re
voliuciniams Vokietijos dar-

ligų-
Tik kai kurios ligos la

biau paliečia moteris negu 
vyrus; tarp šių ligų yra dif- 
terija, kokliušas, reumatiš- 
kas įdegimas, influenza ir 
tulžiapūslės nesveikumai.

Moterys turi kiek dides
nes viršinkstines liaukas ne
gu vyrai; tai esanti viena , 
priežastis, kodėl jos geriau 
gali atsispirti prieš daugu
mą ligų.

Taipgi yra pagrindo ma
nyt, jog lytiniai syvai, išdir
bami moterų kiaušinynuose, 
tarnauja joms kaip ginklas 
prieš ligas.

bininkams ir smerkė nužu-! Kada moteris nėščia, jos 
dytojus Karolio Liebknechto'kraujyje yra daugiau lyti-
ir Rožės Liuksemburg, mi
nėdamas metinę sukaktį 
nuo jų nužudymo; pasako
jo, kad Anglija kovojanti už 
revoliucinius vokiečių dar
bininkų padavimus.

Kita anglų radijo stotis 
kalba į Vokietijos buržua
ziją ir į vidutinius biznie
rius ir profesionalus; įkal
binėja, kad jie nedėtų savo 
pinigų į karines vokiečių 
pramones, nes ten pinigai 
vis tiek žūsią; todėl, girdi, 
supirkinėkite įvairius tavo
ms !

Karo pradžioje šmeižtai 
prieš Sovietų Sąjungą už
ėmė žymiausią vietą radijo 
stotyse Franci jos, Anglijos 
ir Amerikos. Laike Suomi
jos karo tie šmeižtai priėjo 
iki isterikos. Dabar prieš- 
sovietinė propaganda labiau

nio syvo-hormono vadinamo 
progesterone; ir tai jau ge
rai žinoma, jog nėščios mo
terys mažiau užsikrečia pa
prastomis ligomis negu ki
tos moterys abelnai.

v.

i

■

užmaskuota ir dažnai veda
ma dviprasmiškai, įtari
mais, spėliojimais.

Bet pirmą vietą propa
gandoje prieš Sovietus da
bar užima Vatikano popie
žiaus radijo stotis. Imperi
alistai, atsižvelgdami į da
bartines sąlygas, pavedė šį 
darbą “šventajam tėvui.”

Kapitalistinis radijas yra 
didžiulė jėga, prieš kurią 
susipratusiem darbininkam 
labai sunku kovot. Bet radi- 

(Tąsa ant 7 puslapio)
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B'lieve Me! FRANK STULGIS

Frank reappears In this issue 
wtth some more pertinent com
ments on the changing world 
about us. His column will appear 
from time to time and readers 
are invited to send in their com
ments, for discussion is always 
bound to be fruitful.

Hitler’s first blitzkrieg was against 
THEM—and they are the first vic- 

And 
that

with

"The One Way to Beat Hitler”

This is your Intermittent cor- 
resopndent once more. I don’t write, 
my dear reader, unless I have a 
bone to pick. Last summer it was 
about a few customs that we are 
forced to endure, but this time it 
is about this war we are being 
sneaked into.

Yes, I had my ears glued to the 
radio, too, when the President spoke 
last week and I didn’t agree with 
him that our frtmtiers were “thou-1 
sands of miles from Boston, Mass
achusetts.”

So, the next day, I ambled to my 
regular news stand and purchased 
a copy of that game picture maga
zine “Friday.” I wonder how many 
of the readers of “Laisve” ever 
read this magazine. It is one pu
blication 
without 
who can 
I think 
every citizen gets a great bargain. 
The cost of the magazine is only 
ten cents and you can get more 
out of it than “Look,” “Life,” 
“Peek,” “Pix” and all the others 
put together. It is my advice, 
therefore, that you go to any news
stand and purchase a copy for one 
thin dime. Read everything in it, 
including the hard punching edito
rials by a young fellow who owns 
the magazine—Dan Gilmore. Not 
that I know him personally (I 
don’t)< or that he is a pal of mine 
or anything like that—I am not 
plugging a magazine because I know 
the 
get 
Nor 
this

I

which I can recommend 
hesitation to any person 
read the English language, 
that in the current issue

Oo Things Look 
Black?

............................... ......................................................................... .......................' ■ ' 1 • .... ........................................................... .. ............................
tims of Hitler’s oppression. 
England helped him make 
blitz on the German people.

At first, Hitler consulted
the Democracies before blitzing a 
country. Look at Austria, Czechoslo
vakia, Spain, etc. The only differ- j 
ence now is that he blitzes a coun- i 
try without consulting either Wall 
Street or Downing Street. Hitler 
will not be destroyed in the mannci’ 
that it is being done today. There 
is a way to do it, though, Mr. 
Boyer says. First of all:

“The hypocrites and betrayers 
must go. It is about time that 
Democracy began to strike a blow 
in its own behalf.

“President Roosevelt says he wants 
to beat Hitler. No man alive is in 
a better position to do it than the 
President of the United States. The 
people of Europe are listening to 
him; the people of Britain depend 
on him. O. K., Mr. President. It’s 
about time we got 
about time we did a 
at the map ourselves.

“Look at it. There
000 people over there under Hitler’s 
rule waiting for a word from you. 
There are 63,500,000 more under 
Churchill. And 200,000,000 Russians. 
(Not on the map are 130,000,000 
Americans, 400,000,000 Chinese, and 
400,000,000 Indians.) What are you 
going to say to these millions, Mr. 
President?”

started. It’s 
little looking

are 219,000,-

A SUGGESTED FIRESIDE CHAT 
FOR THE PRESIDENT

^wiwww

Young
America
Speaks

■'fapį&į

On the left you see a rare pho
tograph—exceptionally rare. At 
first glance one would believe 
that this is a sensational picture 
of the recent blackout held in 
Newark, N. J. to test the city’s 
vulnerability to air attack and 
(incidentally) scare the hell out 
of everybody and make them 
think that Hitler is coming right 

away. Well, the fact is that Hitler is really here all ready—in 
Jersey City and a number of other places. But, all kidding aside 
now, what you see is a picture of American democracy should 
the United States get into the war.

It doesn’t look so good, we know. Since when did a fist coming 
toward your face look good anyway?But if this darkness come, 
like it may, there won’t be any stars flashing around or any 
beautiful colors jumping up and down. There’s just you—all 
alone— on a dark night with a couple of bullets coming toward 
you.

That’s the trouble with life:—when there’s a bullet in you 
and the whole world is dark, it’s too late to do anything. But 
why wait until it’s too late? Why not do something about it now?

Okay, let’s get down to brass tacks. What can be done about 
it?

There are, of course, a lot of ways. Sending telegrams to our 
(supposed) representatives in Washington, arousing the people 
around us to the danger we face, and even picketing the White 
House itself.

But for the time being one of the best things is to have one 
of the biggest Lithuanian youth representations at the forth
coming sessions of the Amer. Youth Congress, July 4, 5 and 6.

At these sessions, to be held in Philadelphia, young people 
from every section of the United States shall meet to discuss and 
map a plan of action to combat the greatest enemy of our time: 
WAR.

ell, the fact is thatAlong with the 83 per cent of 
the American people American 
Youth want peace. We feel that 
American democracy can best 
be defended by keeping Amer
ica at peace. We are determined 
to defend American democracy 
and defeat fascism, but we be
lieve it will not be done by Hit- 
lerizing America, by regiment
ing labor and by sending count
less American boys to die in 
foreign wars.

If the President has a sincere 
interest in 
cracy he , 
American 
shipments 
Japan, by
fied China, by giving complete 
aid to the Spanish people in 
their fight against fascism in
stead of appeasing the Hitler 
pupp e t—Franco.

. a victory for demo
can prove it to the 
people by stopping 
of war supplies to 

increased aid to uni-

Mr. Boyer suggests the following 
fireside chat:

“My friends, there is only one 
way to beat Hitler. And that’s with 
Democracy. In order to prove to 
you that I really mean to beat Hit
ler, I have requested Lord Halifax 
to leave for England immediately, 
bearing an urgent request to Prime 

I Minister Churchill that he communi
cate to me at once ,and in detail, 
tlie aims for which Britain is fight
ing this war.

“I have also asked Mr. Churchill, 
as proof that we are fighting for 
democracy, to at once:

1) —grant independence to India.
2) —turn over Northern Ireland to 

Eire.
3) —dismiss all appeasers and im

perialists from the Cabinet.
4) —end war profiteering.
“As for us, we offer immediately 

the hospitality of the United States 
to any man or woman who has pre
viously fought Hitler in the Spanish 
civil war. I am stopping all aid to 
Japan. Moreover, in order to en
courage Americans to see that De
mocracy is really worth fighting 
for, I am proposing new legislation 
extending Social Security and the 
Wagner Act to cover all wage-earn
ers in the United States.

“I have also been looking at the 
map. I can draw only one conclu
sion from it. In order to beat Hit
ler, America must ally herself with 
Russia, because Russia is the only 
remaining major power which bord
ers on Nazi-occupied territory.

“To the German people let me 
nay especially: America has always 
regarded you as a great people op
pressed by a tyrant. To them I 
say: America wants peace, not war: 
security, not victory.”

At the conclusion of his article, 
Mr. Boyer says:

“The President could say that, 
if he really wanted to. And he 
could make it stick. Millions in 
Euroj>e, Asia, and America would 
back him .because that is 
way to beat Hitler.”

Walt Disney may prefer mice

publisher, and not because I 
commission for each copy sold. | 

is “Laisve” getting paid for
plug.
am plugging the publication 

simply because I think it is good j 
and it would grace anyone’s living 
room or bed room 
But don’t keep the 
Read it and then 
friend to read.

But let’s get back to what I 
started to tell you about in this | 
column. I went to the news stand | 
and bought a copy of “Friday” and 
then sat down to read the article I 
by Richard O. Boyer entitled "The 
One Way to Beat Hitler.”

After all, the President was tell
ing us £that we must beat Hitler, 
and if “Friday” has hit upon the 
one way to do it, then it is worth 
listening to, isn’t it? In times like 
these, certainly, we must carefully 
examine all ideas on how to beat 
Hitler, as long as he’s got to be' 
beaten. Don’t you agree with mo- 
after all, you know, we are living 
in an UNLIMITED national emerg
ency, which our President just pro
claimed.

Well, Mr. Boyer says that we are ! 
moving toward a great decision and1 
we should consider this matter of 
going to war very carefully. “Let 
us consider it well,” he says, “for 
each of us has only one life to 
give for democracy.”

He tells us that something is 
phoney about the war. It started 
to stop Hitler and has made Hitler 
the master of all Europe! It is even 
already forcing a kind of Hitlerism 
on Britain and America.

So, the conclusion is that the 
real war to stop Hitlerism and fasc
ism hasn’t even started yet. That 
war going on now, Boyer says, was 
begun away back on September 18, 
1931, when Japan invaded defense
less Manchuria and from that time 
on until now, “we have seen nothing 
but hypocrisy and betrayal from The 
the leaders of Democracy.” ing a special rehearsal and

The fight being waged against tonight at Laisve Hall. All members 
the people of Germany is all wrong are reminded to come promptly at 
-—they are not “Huns” who are 8 p. m. so that we can finish our 
willfully out to capture the world— work and leave earlier. M. B.

magazine 
magazine 

lend it

rack, j 
there. 1 
to a

Notice!
B’klyn Aldo Chorus

the one

is hold
meeting

flve, *1 ain’t forgot our first kiss, Salry—it was the night we beat up 
unioh organizers. ”

to unions, but what does 
Mickey Mouse himself think about it? After ail, it’s a wise son 
(be lie man or mouse) who knows and loves his father. Anyway, 
the fathers of Mickey Mouse and his r<xlent family struck on 
May 28, demanding recognition of the Screen Cartoonists Guild 
(AFL) and reinstatement of five workers fired for union act
ivity. So far Donald Duck, close friend and side-kick of Mickey, 
has. not come out in public supporting the strikers, but his sen
timents are well known for, when asked by a newspaper man 
in an interview as to what Mr. Duck thought about the com
pany's action in firing the five workers, Donald is reputed to 
have answered: “BLAAAAAH!!!”

The White House is Being
Picketed-Night and Day!

The people of America were sum
moned to give their answer lo:<the 
President’s war-cry by tripling the 
size and strength of the Perpetual 
Peace Vigil in front of the White 
House.

The bugle call to the peace-loving 
American people was sounded by the 
the National Board of the American 
Peace 
issued

The

Mobilization, in a statement 
this week, 
statement follows in full:

Al Blozis Gets
Honors at
IC4A Meet
A husky blonde giant from 'Geor

getown, Al Blozis, (the same chap 
who helped the Brooklyn Builders 
to win the LDS sports meet held 
last year) and a lithe colored boy 
from Penn State, Barney Ewell, 
shared the spotlight at sunflooded 
Randalls Island last Friday as a re
cord field of 41 colleges competed in 
the qualifying round 
nual IC4A track and 
ships.

Only 
opened 
event,
Stadium mark by chucking the 16- 
pound shot 53 feet and 81/2 inches. 
Later, he paced the discus trial 
field (155 feet, 8% inches), his 
other championship division. Ewell 
qualified to defend all three of his 
national intercollegiate broad jump, 
century and 220-yard dash titles.

of the 65th an- 
field champion-

after the 2,000ten minutes 
their programs for the first 
Blozis broke a Triborough

Holds About 
Cooperation?

by

failed to at- 
the ones who 
us from being 
the bag.

In Cleveland With Blruta.
The Springtime Frolic given 

the Lyros Chorus on May 17 was 
a nice affair. Too bad it wasn’t 
a rip-roaring success. But what 
can be expected when some of the 
members themselves 
tend? May I thank 
did come—you saved 
left behind holding

The participants were our form
er Lyros Chorus members. Strange, 
how they really can sing at the bar 
in between conversations and smoke. 
It’s nice to sing together again— 
isn’t it? How about returning to 
your. Alma Mater?

The Lyros Chorus and LDS were 
always close together. Will the Fall 

I Season see them pulling for each 
other? Most of us at one time or 
another belonged 
zations.

Also celebrated 
I he marriage of 
Charles Andrews, 
and success to both of you!

—B. N.

to both organi-

al the Frolic was 
Mary Gates and 
Eternal happiness

“Three weeks ago, the American 
Peace Mobilization lit its lamp of 
peace in front of the White House. 
Despite governmental antagonism, 
despite the hatred of the war-mak
ers, despite vicious brutality, that 
light has not been dimmed one mo
ment, day or night, during those 
three weeks.

“That light was lit in full Confi
dence 
trade 
other 
would
of fatigued pickets — and carry it 
on.

"We have not been disappointed 
in our hope. Our light has burned 
as a continuous reminder to the 
President that his drive for convoys, 
for an AEF, for total war, is heart
ily despised by the entire country.

“The APM National Board can re
port that the President’s speech 
Tuesday night has charged the 
whole progressive movement with a 
determination not only to maintain 
the Vigil intact, but to multiply its 
numbers and effectiveness.

“Hundreds of telephone calls have 
solidly backed up our innermost 
conviction that the Vigil line is 
America’s life line. From unions, 
from fraternal organizations, from 
people’s groups of every kind, have 
come pledges to aid in maintaining 
and strengthening the line.

‘Every people’s organization feels 
that there is no answer to the Pre
sident’s speech as clear and as cut
ting as that spelled out by the pla
cards of the pickets in front of the 
White House.

“Now is the time for every union, 
every organization, to get busy and 
help make the Perpetual Peace Vigil 
an essential part of the functioning 
apparatus of their organizations.

powerful picket line during the 
few weeks will show the Presi
that the people repudiate his 

plans, and will show Congress 
Americans will not support any

Further, we must adopt a 
policy of friendly cooperation 
with other neutral countries in 
a common effort to maintain 
world peace. We propose a 
peace that will be entirely in 
the interests of all the people 
of the world.

Nor can we compromise on 
the issue of democracy at home. 
Freedom of speech and press, 
labor's right to strike are the 
American way of life. Any at
tempt on the part of any per
son, no matter how high his 
office to take away these rights 
from the American people is 
fascism—pure and simple.

In the past Lithuanian youth organizations from here 
to Chicago have participated in the Youth Congress and 
have done much to make its meetings the successes they 
have been. But this year, because of the gravity of the 
time, we must double and even triple our representation!

that fresh, vigorous relays of
unionists and members of

progressive organizations
lift the light from the hands

‘A 
next 
dent 
war 
that 
move to strengthen and implement 
those war plans.”

LDSers Back 
Peace Work

LDSers Bock Peace Work.
BROOKLYN, N. Y. — At their 

monthly meeting last Wednesday 
the B’klyn LDS Builders went on 
reeprd as favoring every possible 
action which would mobilize public 
opinion against the President’s ef
forts to drag the country irtto the 
war.

As means of accomplishing this, 
the members discussed the Perpe
tual Peace Vigil in Washington and 
the American Youth Congress to be
held in Philadelphia.

In order to finance the sending , of 
delegates and the conduct of work, 
the members decided to hold an af
fair on June 21.

More information will be publish
ed in the next LYS.

No amount of name calling is 
going to dampen our desire for 
peace and democracy. The an
swer of the people of the U. S. 
to the President in the form of 
petitions, letters and telegrams 
will be an indication to him 
that this country is one of “gov
ernment of the people, .by the 
people and for the people,” and 
that the people do not want 
war abroad and fascism at 
home.

Young America will answer 
the President by coming from 
every part of the country—from 
churches, settlement houses, 
F’s, trade unions, Negro or
ganizations, etc. to Philadelphia 
on July 3-6 to demonstrate their 
desire for peace and democracy.

Detroit Special

The Blackout of American Liberty and Human Life that we 
are facing is something that demands concerted action among 
those Americans who have the most to lose if we enter the war: 
the youth of our country.

It is the youth who will die, it is the youth who will lose the 
right to think, the right to know, the right to live their own 
lives as human beings. It is the youth who will pay with “blood 
and sweat” for the markets, empire and financial glory of 
Britain and Wall Street.

Let us not mince words. The next few months decide the des
tiny of America. As young people who do not care for a future 
in Flanders Field let us do every single thing in our power to 
stop the war machine. And it can be stopped !

The sessions of the American Youth Congress arc of great 
importance since at them the youth of America will find the ex
pression of all ideas and all plans as to just how that war ma
chine can be stopped.

Elect your delegates now.
For further information you can write to the American 

Youth Congress, 230 Fifth Avenue, N. Y. C.

Neighborhood Groups Meet
ing at Jobs--Peace Conference

BROOKLYN, N. Y. — Local so
cial clubs of the Williamsburg area, 
trade unions, church groups, frater
nal organizations and language 
groups are meeting this Saturday

Worcester Bard

Hi! IWORCESTER, MASS.
have finally returned after a longThis Sunday June 8th will be 

your last chance to dance to a big X’ence'with more ‘wghiights of'the
time orchestra at Beechnut Grove 
until September 14th when the Aldo 
Chorus will again have a picnic.

The 11-piece “Buccaneers” are 
rated one of the smoothest orches
tras in the city so don’t be afraid 
to bring all your dancing friends. 
There are always stags of both 
sexes to absorb any' odd numbers 
you may bring so don’t worry too 
much about pairs. Games and re
freshments are in the offing. Also 
the latest developments on Aido 
summed activity.

Be there June 8th Beechnut Grove 
and you’ll be happy.

KID KONG.

Baltic Festival
June 15th

Worcester Aido Chorus.
We are holding our annual pic

nic Sunday, June 8, at" Olympia 
Park in Shrewsbury, Mass. One of 
our guests will be A. Vasiliauskas 
who will entertain the people with 
a few songs. There will also be a 
good table which will give the young 
ladies of the chorus a chance to 
show off their knowlege of baking. 
Don’t forget, girls, the way to reach, 
a man’s heart is by his stomach.

On Memorial Day the chorus sang 
at Olympia Park where they re
ceived many compliments. Every
body had a wonderful time, espe
cially those who went boating in 
the moonlight.

Some puss-puss of the chorus:— 
| My, but what has an Army man

” 4-Lkr>4- <-» m y',? AMn Of

at a “working conference” where 
such things as jobs, conscription and 
the cost of living can be discussed 
and something done about them.

In a call to the people of the 
neighborhood the local provisional 
committee of the American Peace 
Mobilization declared that only a six 
point program is the “all-out” ef
fort that the American people need 
to save the United States from dic
tatorship:

“1—Get Out and Stay Out of 
World War II.
“2—Fight every step of war—No 
Convays—No A.E.F.

"3—Let our Foreign Policy Wage 
Peace.

“4—Regain and Strengthen our 
Democracy. 
“5—Defend

“6—Work
“We call 

official call
ities of Williamsburgh, Greenpoint 
and Ridgewood, the workers from 
mill and factory, from offices, up
on the churches and synagogues; 
upon the unemployed; upon the Ne
gro people, 
the aged 
groups, in 
shops and 
send their 
Working
Jobs and Common Welfare, at the 
METHODIST CHURCH, South 3rd 
Street and Union Avenue, Brooklyn, 
on JUNE 7th, 1941, to take steps 
to mobilize the people in these 
neighborhoods.

the Rights of Labor.
for a People’s Peace.” 
upon the people” the 
said, “in the commun

an ordinary one hasn’t? 
it’s the uniform, but it

The second annual Baltic-Amer
ican Festival will be held this Jiihe 
15th at Rikers'Park,, anflotmees . the 
Baltic-American Čultyral Cdtindl.

Proniinertt speakers (Dr. Max 
Yergan and professor Bernhard J; 
Stern) are being lined up f<5r this 
outdoor gathering which lašt year 
was . exceptionally successful. Thė 
Lithuanian Aido and the Finnish 
Mixed Chorus of a. hundred voices 
will offer selections.

Thd .Council is composed of Esto
nian, Finnish, Latvian and Lithuan
ian organizations, and recently put 
on , a stimulating art show x at the 
Estonian Hall, (where many young 
Lithuanian-American artists made 
their appearance.

got that 
Probably 
certainly does things to some girls’ 
hearts ... A. D. seems to have cam
els on her mind and also some of 
her friends... We welcomed a new 
member to our chorus. She is Vic- 
ky’s sister and very nice. She Is, 
enjoying herself very much and 
looks it, especially when she is 
watching some of our fine artists.. J

The “Fidlder” seems to be doing 1 
a nice job. What is the matter? 
Don't you like the way I write or 
are you just trying to be clever? 
Don’t give yourself away so much ... 1

Nothing much that is exciting | 
seems to have happened to some of 
our members so I win postpone the 
rest, of the puss-puss until the next.

Don’t forget, you out-of-towners, 
we expect to see some of you at 
our picnic. Don’t miss it.

—The Bard.

the women ,thc youth, 
and all, to meet in 
their organizations and 
churches, to elect and 

representatives to a 
Conference for Peace,

The “Coming 
Soon” De pl:-

Squeezed out by lack of space to
day was an article by Juozas Stel
mokas, sculptor, who contributed 
a model of a proposed statue to 
the Darius-Girėnas Commemoration 
Committee. The article deals with 
some of the discussion raised by 
the nature of the model. It will be 
published 1Ą this Tuesday’s issue.
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Amerikinės Laikraštininkų Gildijos nariai pikietuoja žydų dienrašti ‘‘Day” (New 
Yorke), kurio redakcijos ir raštinių darbininkai išėjo streikan ir streikuoja jau 
kelintas mėnuo. Taipgi kaltinama Borden’so pieno kompanija, kam ji skelbiasi 
streiklaužių redaguojame laikrašty.

įsivaizduoja ir supranta, kad 
mūsų šalies reakcijos spėka su
koncentruota su mūsų šalies 
valdininkais, kurie stumia mū
sų šalį į pražūtingą pasauli
nį karą po obalsiais demokra
tijos. Jie rėkia už demokrati
ją, o patys bjauriausiai varžo 
demokratiją visokiais būdais. 
Randasi kongrese eilė bilių, 
kuriais norima supančioti A- 
merikos liaudį, kad ji negalė
tų laisvai susirinkti ir svars
tyti savo reikalų, kad nega
lėtų Luošai organizuotis į sau 
patinkamas unijas, kad nega
lėtų laisvai streikuoti. Mūsų 
visų šiandien pareiga yra į 
visus jų pasimojimus atsakyti 
tvirtu CIO organizavimu, šioj 
organizacijoj nėra skirstomos 
nei rasės, nei tautos, nei žmo
nių įsitikinimai. Tik organi
zuoti mes galėsime atremti re
akcijos pasimojimus ant mūsų 
demokratinių teisių, šiandien

Mes dabartiniu laiku dar 
turime 9,000,000 nedirbančių. 
O kaip pasibaigs karas, turėsi
me 25 milionus nedirbančių, 
šalis bus paskendus skolose. 
Tai jūs patys galite įsivaiz
duoti, kokios pasekmės tos ka
tastrofos gali būti.

verčia bosus su darbininkais 
skaitytis ir uniją pripažinti.

šitas miestas buvo garsus 
kaipo palaidų darbininkų - 
openšaperių miestas. Bet kada 
prasidėjo CIO unijų organi
zavimas, tai jau galima saky

ti, kad didesnė pusė darbinin
kų yra suorganizuotų į unijas. 
Dar kiek laiko ims kolei kitų 
miestų darbininkai bus pasivi
ję mūsų darbininkijos orga
nizuotumą.

LLD 145 Kp. Koresp. V.

Organizuokimės, kol dar ne
vėlu. Vienybė — galybė!

Pabaigus jam kalbėti publi
ka sustojus griausmingai plo
jo. Waterburietis.

New Britain. Conn.

Catskill Kalnų 
Partneriai j

Catskillio Įdomybės;
Vakacijų Rezortas

Kadangi man teko proga 
važinėti po Catskill kalnus 
šį pavasarį ir susipažint su 
kai kuriais ten gyvenan
čiais farmeriais, tai noriu ir 
gerb. “Laisvės” skaitytojus 
su jais šiek tiek supažindin
ti.

Kuone visi Catskillio far- 
meriai daro pragyvenimą iš 
vaismedžių, kadangi pasė
lius iš javų įdirbti kalnuo
tuose laukuose būtų labai 
sunku. Bet nereikia manyti, 
kad vaismedžiais daryti 
pragyvenimas yra lengva. 
Vaismedžių prižiūrėjimas, 
jų kultūrinimas ir derlių su
rinkimas ir rinkon pristaty
mas reikalauja daug ir sun
kaus darbo. Darbo valan
dos pasijuos yht nudAuš
ros iki saulėleidžio. Dar ge
rai, jei pavasarį šalnos ne
sunaikina žiedų, kas labai 
tankiai pasitaiko. Na, saky
sime pavasaris pasitaiko ge
ras; vaismedžiai gerai per
žydi ir žada gerą derlių, tai 
farmeriui dar tik viena rū
pestis praslenka. Sodams 
peržydėjus, juos reikia ap
saugoti nuo visokių vabalų, 
kirmėlių, ir t. t. Tam rei
kalinga pirkti visokių che- 
mikalų-nuodų, kuriais vais
medžiai karts nuo karto ap- 
švirkščiami, kad sunaikinus 
kenksmingus vabzdžius. 
Vaisiams prinokus, reikia 
juos labai atsargiai nuskin
ti, kad nesumankius. Pas
kui juos surūšiuoti ir svei
kus pristatyti rinkon. Jei
gu rinkoje gaunama po $1
už bušelį, tai farmeriui lie
ka apie 25c. nuo bušelio.

Tokį vaismedžių gana di
delį sodą turi ir lietuviai 
Blozneliai, gyvenanti -apie 
3 mylių atstume nuo Cats: 
kili miestelio, šalna jų vais
medžiams šį pavasarį Jbe- 
veik ir nepakenkė, bet la-

švarius kambarius, turi įtai
sius po žaliuojančiais med
žiais ant tyro oro poilsio 
vietą. Ji taipgi yra labai ge
ra virėja ir maloniai vi
siems savo svečiams patar
nauja. Čia vasarą suvažiuo
ja vakacijas praleisti ir pa
silsėti ne tik daugelis lietu
vių, bet ir svetimtaučių. 
Nors, pastarųjų ji priima 
tik tada, kada mažai atsi- 

i lanko pas ją lietuvių. Beje, 
jos skelbimas kartas nuo 
karto telpa “Laisvėje”. No
rintieji maloniai vakacijas 
praleisti, rasite informacijų 
skelbime.

Dabar apie patį Catskill 
.miestelį: šis miestelis buvo 
nupirktas nuo indi jonų 1684 

j m.; už tai užmokėta kaina 
buvo: šautuvas, dveji marš
kiniai, tam tikras kiekis 
alaus ir romo. Pirkėjas bu
vo Gysbert unt den Bogert. 
Miestas buvo suorganizuo
tas 1800 m., o inkorporuo
tas 1806 m. Catskill miestas 
yra durys į neribotus ir 
gražius kalnus, žinomus, 
kaipo Catskill Mountains,— 
tai vasarotojų rojus. Čia se
niau gyveno Mohican pa
dermės indijonai ir jų var
du yra pavadintas kelias, 
netoli kur ant Cauterskill 
kelio randasi ir Blozneliu 
vakacijų rezortas.

Čia randasi daugelis upių- 
upelių, ežerų ir vandenpuo- 
lių. Viena tokių upių teka 
ir per Blozneliu lauką. Į šią 
upę subėga vanduo iš dau
gelio mineralinių šaltinių ir 
jos vanduo pripažintas kai
po labai naudingas sveika
tai.

nebepažino j o jam žinomų 
apylinkių.

Nuvažiuoti į Catskill ga
lima: geležinkeliu, busu, au
tom obilium ir garlaiviu gra
žiąja Hudson upe. Geležin
keliai į Catskill yra: New 
York Central ir West 
Shore; busai: Greyhound ir 
Trailway; Hudsono upe 
garlaiviai: Day Line; o au
tomobilio keliai: Tuxedo ar
ba Storm Kings road. Pa
togiausias automobilio ke
lias bene bus Storm Kings 
road.

Norintieji smagiai vaka
cijas praleisti Catskillyj, ra
šykite:

Mrs. A. Bloznelis, Box 
240, R. F. D. 2, Cauterskill 
Road, Catskill, N. Y. Arba 
Telefonuokite:

Catskill 885F4.
J. Byronas.

Waterbury, Conn.
Iš Darbo Lauko

Tarptautinė Mine Mil] and 
jSmelter porkers Union CIO 
i pradėjo vajų už suorganizavi- 
: mą visoj Čonn. valstijoj dir- 
' bančiuosiuš breso pramonėj. 
I Yra apskaičiuojama, kad šioj 
[srity dirbančiųjų yra apie 50,- 
Į 000 darbininkų. Pirma paroda 
i įvyko trečiadienį, 'gegužės 28 
dieną, 7:30 vai. vakaro. Pra- 

jsidėjo nuo CIO ofiso, paskui 
ėjo per Waterburio miestą iki 

i Buckingham Hali, kur įvyko 
■masinis susirinkimas. Publikos 
[dalyvavo suvirs 1,000. Vyriau
siu kalbėtoju buvo Reid Ro- 
[ binson, minėtos unijos prezi- 
I dentas.

Jis pradėdamas kalbą sakė: 
j prieš trejetą metų čionais mes 
laikėme mitingą. Mes to susi
rinkimo publiką galėjome su
talpinti į telefono būdukę. Bet 
šį kartą aš matau, kad Con
necticut darbininkai maršuoja 
piripyn. Aš kviečiu visus, ku-

yra susiorganizavęs APM, ku
ria CIO šimtu nuošimčiu re
mia. Remia todėl, kad tai vie
nintelė organizacija, kuri ko
voja už taiką ir demokratiją 
šioj šalyj. Todėl aš dar kartą 
pakartoju: jūs, kurie priklau
sote prie unijos, rūpinkitės sa
vo draugus ir gimines įrašyti į 
uniją. Jūs gerai suprantate, 
kad organizatorių kalbos ne
gali nieko padaryti be jūsų 
pagalbos.

Aš jums noriu dar vieną pa
vyzdį parodyti, kaip fabrikan
tai yra organizuoti jūsų mies
te.

American Brass darbininkei 
pareikalavo 10c. algos pakėli
mo per valandą. Tuojaus Scot- 
vill Mfg. Co., Chase Bros Cop
per Co. pakėlė savo darbinin
kam 6c. per valandą. Jie tai 
darė norėdami suturėti jus 
nuo organizavimosi į uniją. 
Bet American Brass Co. dar
bininkai nepasiduoda. Jie rei
kalauja 10c. algos pakėlimo 
per valandą ir unijinės šapos. 
Priedui kviečia iviršminėtų 
šapų darbininkus nepasiduoti 
ir būti organizuotais 100 nuoš. 
Nes šiandien su pragyvenimo 
produktų pabrangimu toli 
gražu neužtenka tokio mažo 
algų pakėlimo.

Neapsigaukite, kada jus 
bosai glosto. Jie plekšteli jums 
per petį ii’ sako: “Jonai, Jo
kūbai, jūs esate geri darbinin
kai, jūs nenorite daryti trube- 
lio. Jūsų kompanija neuž
mirš.” Ir taip jie glostydami 
darbininkus apgauna. Kaip 
greitai jų užsakymai pasibai
gia, taip greitai Jonas su Jo
kūbu atsiduria gatvėje — be 
darbo ir be pinigų. O jie mi- 
lionus susižėrę sau linksmai 
ulioja. Todėl mes šiandien tu
rime suprasti, kur mes stovi
me. Ką davė praeitas pasauli
nis karas Amerikos darbo 
liaudžiai? Nedarbą, skurdą.

Per dešimts metų Roosevel- 
to administracija, lopydama 
kapitalizmą, teikė ubagišką 
WPA pašalpą. Atsimenate,

Susirinkimai
Per gana ilgoką laiką ne

buvo laikytas LLD 27 kuopos 
susirinkimas, o to pasėkos iš
rodo ne kokios. Visi nutarimai 
paliko nevykdyti, apšvietos 
plėtimo aparatas apsistojo, na, 
o ant visados tokia kuopoje 
padėtis negali būti, turime 
šiek tiek pasiprovinti, nes įgy
sime prastą vardą nuo kitų 
žmonių.

Manau, kad veikla dabarti
niu laiku reikėtų padidinti, 
nes buvęs svečias vėl sugrįžo į 
mūs koloniją, reiškia, jėgos 
padidėjo.

Be to, reikėtų ruoštis pami
nėti Lietuvos išsilaisvinimo 
metinę sukaktį, birželio 15 
dieną.

, Todėl, draugės ir draugai, 
susirinkime į IWO svetainę, 
53 Church St., 7:30 vai. vaka
ro, 10 d. birželio.

Dalyvaus ir svečių.
Prašome ir Literatūros 

Draugijos simpatikus dalyvau
ti. Vienas iš Narių.

Los Angeles, Calif.
Šiuo laiku mūsų mieste yra 

daug streikų. Streikai vyksta 
stambesnėse įmonėse ir smul
kiuose užvedimuose, bizneliuo- 
se. Daug pikietininkų eina pi- 
kietuoti. >iNors darbdaviai ir 
purtosi pripažinti uniją, bet 
organizuoti darbininkai pri-

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Apie Catskill kalnų apy
linkę yra daugelis legendų 
ir padavimų. Garsiausia iš 
tų legendų yra viena apie 
Rip Van Winkle—miegalių, 
kuris būk išmiegojęs dvide
šimts metų. Jis po dvide
šimts metų atsibudęs jau

rie čionai susirinkote ir kurių 
čionai nėra, būti tvirtais uni- 
jistais. Lankyti unijos susirin
kimus. Tie susirinkimai yra 
mūsų mokykla, kaip ekono
miniais, taip ir politiniais 
klausimais. Jūs, čion esantieji, 
galite įsivaizduoti, kaip ir di
džiuma Amerikos liaudies, kad

koksai buvo kapitalistų šauks
mas. Jie rėkė, kad tas prives 
šalį prie bankrūto už tai, kad 
paskyrė 10 milionų tiems dar
bams. O šiandien yra skiria
mi- pinigai karo reikalams de
šimtimis bilionų. Dabar tie 
patys kapitalistai hei gugu. 
Jie neprotestuoja.

Žymusis Londono pastatas Old Bailey sužalotas 
vokiečių bombų; šiame pastate-budinke posėdžia
vo kriminaliniai teismai.

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 j 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,
CATSKILL, N. Y.

Cauterskill Rd.,
Tel. Catskill 885F4
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DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Naudai Dienraščio “Laisves”

Prašome įsitėmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 
juose dalyvauti:MAYNARD, MASS. L‘eP“s į J"Xz Vose ravinon Park

Tai didysis Bostono apylinkės lietuvių piknikas
Prašome iš anksto įsigyti šio pikniko įžangos bilietus

bai didelė sausra išdžiovino^ 
ganyklas, taip kad jau ir 
gegužės mėnesį reikėjo 
pirkti gyvuliams pašaro. 
Tiesa, labai gražiai žaliuo
ja žolė sodnuose, bet švirk- 
čiant vaismedžius visokiais 
chemikaliniais nuodais, kad 
juos apsaugojus nuo vabz
džių, užsinuodija ir žolė, 
taip kad leisti gyvuliams 
ganytis sode yra pavojinga.

Antanas ir Feliksas Bloz
neliai—nuo Merkinės dzū
kai—labai draugiški žmo
nės. Jiedu nusipirko dabar
tinį jų ūkį apie dešimts me
tų atgal ir dabar abudu jį 
dirba. Agota Bloznelienė 
(Felikso žmona) per žiemą 
dirba mieste, o vasarą už
laiko ant jų ūkio vakaci- 
joms ir poilsio vietą. Tai la
bai draugi&ka ir maloni mo
teris; ~ Ji - užlaiko svečiam

Damaskus miesto, Syrijoj, rinka, kur syriečiai susirinkę j turgus; greitu laiku sis 
miestas ir ši vieta gali būti paversta j griuvėsius, jei ir ten užsiliepsnos imperialis
tinis karas.

BROOKLYN, N. Y. .7 Klasciaus Clinton Park
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Visa Didžiojo New Yorko apylinkės pažangioji lietuvių visuome
ne privalo dalyvauti šiame piknike ir paremti dienraštį “Laisvę” 

moraliai ir materialiai.PHILADELPHIA R«®-31 A^stJL A &1U1 JL A Al m Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

Visuose aukščiau suminėtuose piknikuos^ bus puiki dailės programa. Da
lyvaus chorai, kuriuose priklauso šimtai jaunimo. Puiki proga įsigyti gra
žių pažinčių kaip jaunimui, taip ir suaugusiems.



Aštuntas puslapis LAISVĖ Penktad., Birželio 6, 1941

NeH'Yorko^/težžfe'Zlnioi
Šauniai Atžymėta Bičiūnų Ve
dybinio Gyvenimo Sukaktis

Fašisto Kapitono Paskandinto Lietuvio 
Jaunuolio Aurylos Tragiška Istorija

MIRĖ

“Laisvės” skaitytojai prisi
mins gegužės 29-tos laidoj 
skaitę šiurpulingą žinią po 
antrašte “Bestija Kapitonas Į- 
metė Lietuvį J Staugiančią Jū
rą.” Toj žinioj aprašoma tas 
baisus nuotykis ir kaip estonai 
jūrininkai apie tai informavo 
savo pažangius tautiečius New 
Yorke, o tie perdavė dalyką 
advokatui, kad patraukt tą 
bestiją kapitoną atsakomybėn.

Kada “Laisvė” pasiekė Chi- 
cagą ir tenykščio dienraščio 
“Vilnies” spaustuvę, pateko į 
darbininko K. rankas, pasiro
do, dar daug ką prie tos is
torijos parodė, išaiškino, ka
dangi tas darbininkas, nors as
meniškai jaunuolio Aurylos 
nepažinęs, buvo darbavęsis 
padėti jaunuoliui surasti do
kumentus ir atvykt Amerikon, 
laukė kaip nepažįstamo jau
nesniojo brolio, štai ką jis 
apie Aurylą žinojo ir išspaus
dinęs “Laisvės” žinią po ja 
prieraše dadėjo:
“VILNIES” DARBININKO 

PRIERAŠAS
Rodos pereitą žiemą į Bra

ziliją buvo nuplaukęs tūlas 
Jungtinių Valstijų karo laivas, 
ant kurio tarnauja jaunas chi- 
cagietis lietuvis marinu. Brazi
lijos lietuvių parengimuose 
jam teko susitikt ir susidrau- 
gaut su kalbamu jaunu lietu
viu Boleslovu Auryla. Jis pa
pasakojo chicagiečiui marinui 
savo sunkią padėtį ir troškimą 
vykt į Jungtines Valstijas, kur 
jis yra gimęs. Kad gaut Jung
tinių Valstijų konsulo vizą, 
jam reikėjo pristatyt metrikus 
ir Jungtinių Valstijų Imigra
cijos Biuro rekordą apie jo iš
važiavimą į Lietuvą. Su nieku 
šioj šalyj ryšių neturėjo. Chi- 
cagietis marinas jam nurodė 
Chicagoj gyvenančią geros

širdies moterį d-gę Barškėtie- 
nę ir patarė parašyti jai laišką 
prašant jos pasirūpint surast 
žmones, kurie galėtų jam pa
gelbėt. Auryla sakėsi girdėjęs, 
kad Chicagoj gyvenąs jo 
krikšto tėvas, ir norėtų su juo 
susisiekt.

D-gė Barškėtienė gavusi 
nuo Aurylos laišką atnešė jį 
“Vilnies” raštinei. Pasirodo, 
kad Auryla yra gimęs Law
rence, .Mass. Pirm pereito pa
saulinio karo kūdikiu išvežtas 
į Lietuvą. Tėvas, matyt, nebu
vo Jungtinių Valstijų piliečiu, 
o Lietuvoj gyvenimas jarp pa
sirodė per sunkus ir todėl nu- 
sisprendė važiuot Brazilijon 
laimės jieškot. Senis Auryla 
po kiek laiko Brazilijoj mirė. 
Jaunas Aury lukas, vargo 
spaudžiamas, liuosnoriu įstojo 
Brazilijos armijon. Tuo laiku 
tos šalies armijoj įvyko suki
limas. Aurylukas buvo sukilė
lių pusėj. Sukilimas tapo nu
galėtas. Daugelis sušaudyta, 
o'dar daugiau sukimšta į kalė
jimus. Aurylukui teko kalėt 
virš trijų metų. Galop tapo 
paliuosuotas. Bet nuolatos bu
vo slaptosios policijos sekioja- 
mas ir tankiai išnaujo suima
mas ir kamantinėjamas. Tai 
ot, jaunuolis ir geidė kuo 
greičiausiai sulaukt progos su
grįžt į savo gimtinę.

Kadangi esu Lawrence gy
venęs ir daugelį žmonių ten 
pažįstu, tai ir Auryluko laiš
kas d-gei Barškėtienei buvo į- 
teiktas man, kad pasirūpin
čiau susisiekt su lawrencieciais 
ir per juos išrūpint Aurylukui 
reikiamą legalę pagelbą. Ra
šiau ilgą laišką vienam drau
gui. Bet jo reikiamo susirūpi
nimo nesulaukiau. Parašiau il
gą laišką kitajn draugui, o tas 
perdavė jį dar kitam. Ir tik

nuo šio trečiojo asmens gavau 
Auryluko gimimo metrikus — 
vienus iš bažnyčios, kitus iš 
miesto metrikų biuro. Dar rei
kėjo sužinot, kokiais metais ir 
per kurį uostą Aurylukas bu
vo išvežtas į Lietuvą, ir šią in
formaciją turint — kreiptis 
prie Imigracijos Biuro su pra
šymu išduot rekordą jo išva
žiavimo. Veikiausiai ne po il
go visi jam reikalingi doku
mentai būtų buvę išrūpinti. 
Patį Auryluką apie tai laišku 
painformavau. Ir jis už tai la
bai dėkavojo.

Bet štai gegužės pradžioj 
gaunu laišką iš New Yorko 
nuo nežinomo asmens. Tame 
pat konverte įdėta ir du pa
ties Auryluko laiškai rašyti 
ant laivo “Merida.” Tūlas laiš
kų dalis išleidus, jie skamba:

Birželio 3 d., po operacijai 
Šv. Katarinos ligoninėj, mirė 
51 m. amžiaus Aleksander 
Casper, gyvenęs 337 Union 
Avė., Brooklyne. Velionis pa
šarvotas grab. Juozo LeVan- 
dos - Levandausko koplyčioj, 
337 Union Avė., Brooklyne. 
Kaip karo veteranas velionis 
laidojamas Long Island Natio
nal kapinėse šeštadienį, birže
lio 7 d. Liko žmona Adelaide 
ir sūnus bei duktė. Laidotuves 
aptarnauja grab. Juozas Le- 
Vanda-Levandauskas. Plačiau 
apie šia mirtį patirti šaukite 
Stagg 2-0783.

Birželio 2 d. mirė 58 m. am
žiaus Mykolas "Gėla, 1752 
Nostrand Avė., Brooklyne. 
Pašarvotas namie. Velionis pa
laidotas birželio 4 d., šv. Petro 
kapinėse, Staten, Island. Liko 
žmona Lucija. Laidotuvių 
apeigas aptarnavo graborius 
Matthew P. Ballas-Bieliauskas.

Užpereitą nedėldienį (geg.
24 d.), draugams, J. ir P. Bi
čiūnams, buvo suruoštas pui
kus ir netikėtas pokylis, at- 
žyrnėjimui jų 30 metų vedy
binio gyvenimo sukakties.

Pokylį suruošė Mezginių 
Ratelio narės: A. Yezvinskie- 
nė, T. Klimienė, M. Dragūnai- 
tienė, M. Prakaušienė, R. Bak- 
šienė, U. šašienė, J. Valantie- 
nė ir kt.

Minimas pokylis įvyko Mi
kalausko ir Stalionio svetainė
je, East New Yorke.

Bičiūnai labai dėkingi ren
gėjoms ir kitiems, kurie pri
sidėjo to pokylio suruošimui; 
taipgi ačiuoja už dovanas, 
kaip tai: Kyburiams, Klas- 
čiams, Mrs. Frankel, jų sūnui 
daktarui ir dukraitei, kuri in
tensyviai rūpinosi netikėta tė
veliams puota.

Taipgi taria ačiū už prisiųs
tas sveikinimo telegramas.

Elena.

Jaunimas Perkėlė PikietaC
Prie Dicksteino Namų

Gavę žinią, kad kongresme
nas Edelstein mirė, New Yor
ko East Side Jaunimo Kongre-

--  ‘ 111 J, 

sas tuojau savo pikietą už tai
ką — Taikos Sargybą — per
kėlė prie kongresmeno Hyman 
Dickstein namų, 306 E. Broad
way. Ir savo raštinę perkėlė 
iš 100 2nd Avė. į 496 Grand 
St., N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

TILŽĖS SPAUDIMO

VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išąnksto.
Tel. SOuth 8-1551

Masinis Mitingas už Taiką 
Įvyks Šį Vakarą, Brooklyne

Išvakarėse b r o o klyniečių 
konferencijos už taiką, darbus 
ir abelną liaudies gerovę, kon
ferencijos atidarymo proga, į- 
vyks didžiulis masinis mitin
gas, prakalbos, su parinkti- 
niais žymiais kalbėtojais iš 
miesto unijinių ir taikos orga
nizacijų.

Dr. Annette Rubinstein, vie
na iš to vakaro vyriausių kal
bėtojų, yra vadovavusi eilei 
taikos delegacijų į Washing- 
toną, ir demonstracijų bei pi- 
kietų čionai mieste už įvairius 
liaudies reikalavimus. Ji yra 
Amerikinės Taikos Mobilizaci
jos New Yorko Tarybos vice
prezidentė.

Michael Butler, vyriausis va

karo kalbėtojas, yra organiza
toriumi Transporto Darbinin
kų Unijos, kuri yra viena iš 
svarbiausių ir didžiausių New 
Yorke. Be abejo, apart kalbos 
taikos ar karo klausimu, jis 
nušvies problemas tų žmonių, 
kurie tarpininkauja mums die
na dienon susisiekime, išaiš
kins, kuo mes vieni kitiems ga
lime būti naudingi.

Prakalbos įvyks birželio 6 
dienos vakaro 8 vai., Lorraine 
Hall, 790 Broadway, Brook
lyne. Įžanga 10 centų.

Konferencija bus birželio 7 
d. popietį, Metodistų Bažny
čios salėj, kampas Union Avė. 
ir So. 3rd St., Brooklyne.

Didysis Piknikas Tik 
Už Savaitės

Jau minėta, kad didysis Pa- 
baltės Kultūrinės Tarybos ren
giamas piknikas įvyks birželio 
15-tą, Rikers Estate Parke, 
Astorijoj. Tai bus lietuvių 
liaudies džiaugsmo diena, ka
dangi tą dieną Lietuvoje mūsų 
broliai-seserys išsilaisvino iš 
po kruvinojo Smetonos fašisti
nio režimo.

Brooklyno ir apylinkių lie
tuviai prašomi prisidėti prie 
pikniko sėkmingumo ir mūsų 
-— lietuvių gero kredito. Įsigy
kite bilietus iš anksto. Gau
nami pas Tarybos narę L. Ka
valiauskaitę, “Laisvės” rašti
nėj.

Aidiečiams
Choro pamokos įvyks penk

tadienį, birželio 6-tą, 8 vai. 
vak., 419 Lorimer St. Visi da
lyvaukite. Mary Brown.

Šiandien Atsidaro Am. 
Rašytojų Kongresas
Birželio 6-tą New Yorke at

sidaro Ketvirtas Amerikos 
Rrašytojų Kongresas, dalyvau
jant iš visos šalies goriausiems 
plunksnos darbininkams, teo
retikams, artistams.

Kongresui jau gauta dau
gybė sveikinimų nuo žymių 
rašytojų iš Europos, Pietų Am. 
ir daugelio J. V. vietų.

Rašytojų sąskridžio masinė 
vieša sesija — masinis mitin
gas už taiką — bus šį vaka
rą, birželio 6-tą, Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th Avė., 
N. Y. Įžanga nuo 55 centų 
iki $1.65.

Mitinge kalbės eilė retai ga
limų išgirsti kultūrininkų.

Keltuvų operatorių poros 
valandų streikas Woolworth 
Bildinge privertė savininkus 
Th eons & Co. tartis su unija.

“Drauguži! Sveiki!
“Aš, Boleslovas Auryla, ra

šau jums šitą laišką ant laivo 
‘Merida,’ Brazilijos vandeny
se. Važiuoju slaptai į Jungti
nes Valstijas . . .

“Kaip laivas išeis iš Bra
zilijos vandenų, tai tik tada 
aš pasirodysiu kapitonui.

“Laivas, rodosi, plaukia į 
New Yorką. Aš važiuoju be 
dokumentų, žinoma, atvažia
vus į Jungtines Valstijas ma
ne imigracijos autoritetai su
areštuos.

“Kreipiuos pas draugą, kad 
man pagelbėtumėt išeit iš ten.

“Šis laivas pirmiau buvo Es- 
tonijos, o dabar plaukia po 
Honduras vėliava .. .

“Kaip tik laivas įvažiuos į 
uostą, tai tuojaus draugai į- 
mes šį laišką į paštą.

“Boleslovąą Aurylą.”
I • v

Antras laiškas: 
“Drauguti!

“Prašau jūs, jei turit ką 
man parūpinęs, tai nesugadin- 
kit. Aš vėliau jums viską iš
aiškinsiu. Jeigu -imigracijos 
autoritetai mane sugrąžins at
gal į Braziliją, tai esu žmo
gus pražuvęs: supūsiu kokiam 
nors politiniam kalėjime . . .

i“šį laišką draugai iš šito lai
vo įmes į paštą ir apačioj pa
rašys kur aš būsiu. Jie para
šys rusiškai, nes jie lietuviškai 
nemoka, jie yra estonai.

“Viso gero linkiu jums,
“B. Auryla.”

Man šiuos laiškus atsiuntęs 
nežinomas newyorkietis, mato
mai, susijaudinusių jūrininkų 
parūpintas tarpininkas, mane 
painformavo, kad Aurylukas 
paleistas ant jūros 10 mylių 
nuo krašto ir kad jūrininkai 
tariasi užvest prieš kapitoną 
legalę investigaciją.

Parašiau jam, kad nuo pa
ties Aurylos jokios žinios ne
gavau. Taipgi parašiau, kad 
neabejoju, jog jis žino Brook
lyne einantį lietuvių dienraš
tį “Laisvę,” ir kad jei jam 
bus lengva dasigaut į krantą, 
tai jis bandys susisiekt su lie
tuviais per tą dienraštį. Todėl 
patariau painformuot jūrinin
kus, kad jie susisiektų su 
“Laisve.”

Po savaitės nuo to paties 
asmens gavau antrą laišką, ži
nių apie Aurylą nėra. Jūrinin
kai esą susirūpinę. Prašo in
formacijų apie tai, kur jis yra 
gimęs ir ar turi giminių Jung
tinėse Valstijose. Reikiamas 
informacijas suteikiau.

Jau tuoj bus mėnuo laiko, 
o jokios žinios nuo Aurylos 
nėra. Netenka abejot, kad jis 
yra žuvęs.

Gaila jauno (29 metų) vy
ruko. Gaila, kad jam stigo 
kantrybės palaukt iki gaus rei
kalingus dokumentus sugrįži
mui legaliu būdu. Rodos, kam 
reikėjo ryžtis vykt slapuku, 
kuomet jo reikalu jau buvo 
rūpinamasi ? Bet... su žuvu
siu juk neargumentuosi.

K—d—s.

P. Gustaičiui Padaryta 
Operacija

Petras Gustaitis, nuvežtas 
Šv. Katrinos ligoninėn opera- 
čijai pereitą trečiadienį. Ligo
ninė randasi prie Bushwick 
Ave., netoli Grand St., Brook
lyne. Lankymo valandos kas
dien nuo 2 iki 3 po pietų ir 
nuo 7 iki 8 vakare.

1 Užmušta, 35 Sužeista 
Bušo Nelaimėj

Dviejų aukštų Fifth Avenue 
busas, pilnas darbininkų, atva
žiuojant iš Jaclcšon Heights 
paslydo ir atsimušė j aukštojo 
geležinkelio piliorių Wood
side, Queens. Bušo Vairuoto
jas ant vietos užmuštas, o 35 
keleiviai sužeista; iš jų 30 rei
kalingi buvo padėt ligoninėn.

Aukso Altoriukas, paprastu ap
daru ...... ............................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais .... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų
1 knygelė .................................... 35c

Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .......................................... $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .................................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ....................  $3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi . 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

PAJIEŠK0JIMA1
Pajieeškau gyvenimo draugės, tarp 
45 ir 55 m. amžiaus. Prašau kreiptis 
pas: W. Barkauskas, 309 South 4th 
St., Philadelphia, Pa. (133-135)

REIKALAVIMAI
Reikalinga drūtų-stiprių vedusių 

vyrų. Darbas nuolatinis. Geras atly
ginimas. Kreipkitės: Eisenberg-Rubin„ 
Ine., 173 Hudson St., New York Ci
ty, N. Y. (133-134)

Reikalinga moterų-merginų dirbti 
prie vilnonių skudurų išskirstymo. 
Kreipkitės: Eisenberg-Rubin, Ine., 
173 Hudson St., New York City, N. 
Y. (133-134)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gražus šviesus 

kambarys, žiemą garu šildomas. Ga
li atsikreipti vedusi pora arba pa
vieniai. Užeikite vakarais nuo 5 vai. 
Antrašas: 366 So. 2nd St., (Apt. 31) 
Brooklyn, N. Y. (133-135)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas, kuriame 

yra ir alaus license (leidimas par
duot alų). Biznis šioj vietoj išdirbtas 
per 112 metų. Labai geroj vietoj. 
Valgiai gaminami per dieną ir naktį, 
nes vieta atdara visuomet. Pardavi
mo priežastis —■ savininko mirtis. 
Kreipkitės ant vietos. Mrs. Pranske- 
vičienė, 216 Broadway, kampas Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y.

(132-134)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

.J Tel. Triangle 6-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170
——~~~--------—*

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. EeV ANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauska!

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

: Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1168

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

Laiškai iš Lietuvos
Nauja knygele iš 92 puslapių, kaina tik 10c. Virš 

šešiasdešimt laiškų iš Tarybų Lietuvos. Rašo inte
ligentai ir darbininkai. Jie savo laiškuose, rašy
tuose giminėm ir draugam pasako visą tiesą apie 
Tarybų Lietuvą.

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

Reikalaudami minimos knygelės adresuokite sakamai:

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kllbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK,

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
Turime Geros Degtines ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir' įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE SAKEIS*
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė

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

. ■■ T-'T- ■»-"*...................  1 ■

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kalia*

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

/UNION LASEI




