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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

Tai Norvegiją išdavė vo
kiečiams iš vidaus. Jei ne 
pardavikai, Hitlerio armi
jai ir laivynui būtų reikė
ję sunkiai persiimti.

Išdaviku būta valdžios 
aukštose sferose, armijoje 
taipgi.
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R u oš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Metai XXX. Dienraščio XXII

VYRIAUSIAS TEISMAS PATVIRTINO PIKIETAVIMO TEISE
Kai anais metais Sovietų 

Sąjungoje pardavikai buvo 
sugauti ir nubausti, tai tū- 

4 Ii sakė: Bet demokratinėse 
šalyse tokių prajovų nėra 
ir negali būti.

Dabar tegul tie nevier- 
ninkai pasižiūri j Norvegi
ja-

Šalies Aukščiausias
Teismas Atmetė Įsta

tus prieš Pikietus
Beje, Norvegijos menše

vikų vadai paspruko, taipgi 
savo kailius išnešė unijų ly
deriai, palikdami darbinin
kus Hitlerio valiai.

Bet komunistai pasiliko 
savo vietose. Jie pasakė: 
Sąlygos be galo sunkios ir 
pavojingos, bet mes dirbsi
me ir ruošime darbo mases 
kovai už socializmą.

Tarpe lietuvių niekas taip 
ištikimai ir energingai ne- 
sidarbuoja už karą, kaip 
menševikų vadai. Jie visai 
atvirai agentauja talkinin
kams.

Štai kad ir toks pavyz- 
dis: “Reading. Labor Advo
cate” redaktorius Hofses 
parašė, kad Eūropos'karas 
yra karas dviejų kapitalis
tinių gengsterių. Jį remti 
neturime jokio reikalo.

Tas baisiai nepatiko Gri- 
» gaičiui. “Naujienose” bal.. 

’ 19 d. jis šaukia:
“Jisai (Hofses) nekrei

pia dėmesio net į tai, kad 
Anglijos ir Franci jos vald
žias dabartiniame kare re
mia tų šalių susipratę ir 
laisvai organizuoti darbi
ninkai. Tarpe biznierio ir 
plėšiko jisai nenori matyti 
jokio skirtumo.”

Taigi, Chamberlainas tik
tai biznierius, o Hitleris 
plėšikas. Todėl jūs, darbi
ninkai, eikite ir liekite 
kraują už apgynimą to 
vargšo biznierio nuo to bai
saus plėšiko.

Antra, Anglijos ir Fran- 
* ei jos “susipratę darbinin

kai” remia savo valdžias, 
tai ir jūs, Amerikos darbi
ninkai, remkite Angliją ir 
Franci ją.

.Betgi 1914-1918 metų ka
re Vokietijos “susipratę 
darbininkai” > (socialdemo
kratai) rėmė Kaizerio val
džią. Francijos ir Anglijos 
socialdemokratų vadai da
rė tą patį. Taip pat Rusi
jos menševikai.

Bet ar tas.karas nebuvo 
plėšikų karas? Buvo. Taip 
ir dabar yra.

Anglija pasakė Indijos 
žmonėms: Jeigu neklausysi
te ir nenurimsite reikalavę 
nepriklausomybės, gausite 
taip mušti, jog niekados ne- 
beužmiršite.

O Grigaitis reikalauja 
Amerikos žmones remti ši
tą Angliją.

Kataliku bažnyčios pase
kėjų skaičius šiemet mažes
nis—nedaug, tik 3,371, bet 
mažesnis. Tačiau katalikų 
bažnyčios kunigų skaičius 
didesnis—nelabai daug, tik 
372 kunigais, bet didesnis.

Katalikų bažnyčios hiera-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas panaikino vietinius Ca- 
lifornijos ir Alabamos vals
tijų įstatymus, kuriais buvo 
uždrausta streikieriam pi- 
kietuot darbavietes. Už. to
kių įstatymų panaikinimą 
balsavo*visi teisėjai apart 
vieno J. C. McReynoldso.
Abiejų Unijų Laimėjimas

CIO unija kreipėsi su 
apeliacija į Vyriausią Teis
mą reikalaudama panaikint 
Californijos teismo uždėtą 
bausmę streiko pikietinin- 
kui Johnui Carlsonui. Jis 
buvo nuteistas už sulaužy
mą Shastos apskrities įsta
tymo prieš pikietavimus.

Amerikos Darbo Federa
cija apeliavo į Vyriausią 
Teismą panaikint bausmę 
Byronui Thornhillui, kuris 
buvo nuteistas už pikietavi- 
mą laike streiko prieš mais
to dirbtuvę Brownville, 
Alabamoj.

Vyriausias Teismas priė
mė abidvi apeliacijas, pa- 
liuosavo tuos pikietininkus 
ir kartu paskelbė, jog yra 
neteisėti ir šalies konstitu
cijai priešingi visi tokie 
įstatymai, kurie uždrau

Jugoslavija Pasitiki 
Sovietais; Daro Preky

bos Sutartį su Jais
Belgrad, Jugoslavija. — 

Jugoslavų valdžia išsiuntė 
atstovus į Maskvą derėtis 
dėl prekybos sutarties tarp 
Jugoslavijos ir Sovietų Są
jungos. Bet sakoma, jog su
tartis iš anksto nuspręsta, 
.ir dabar Jugoslavijos atsto
vai išvyko į Sovietus tik 
dėl formalumų.

Slovėnų laikraštis “Jut- 
ro” primena, jog Sovietai 
yra pripažinę Jugoslavijai 
teisę gyvent kaip laisvam, 
nepriklausomam kraštui.

Amerikinių laikraščių ko
respondentai rašo iš Jugos
lavijos, jog ta šalis aiškiai 
pasviro į Sovietų pusę.

12 Biliony Dolerių Anglijos 
Karui Šiais Metais

London. — Anglijos iždo 
ministeris John Simon rei
kalauja, kad seimas paskir
tų 10 iki 12 bilionų dolerių 
karui per šiuos metus.

Valdžia siūlo pakelt tak
sus kariniams reikalams.

rchija susideda iš 134 did
žiūnų—vyskupų, kardinolų 
ir kitokių vadų. Kunigų gi 
armija susideda iš 23,913 
vyrų.

Tai bent armija agitato
rių ir propagandistų!\ " •

džia darbininkam pikietuot 
užstreikuotas dirbyklas.

Vyriausio Teismo pareiš
kimą abiejose bylose para
šė naujausias to teismo 
narys Frank Murphy. Pa
reiškimas, be kitko, sako, 
jog darbininkai turi tokią 
teisę pikietuot, kaip sam
dytojai būt savininkais, ir 
kad vienų ir' kitų teisės tu
ri būt lygiai saugomos.

Vyriausias Teismas sako, 
kad nešiot pikietavimuose 
iškabas tai lygu, kai “iškelt 
vėliavą”, o tai yra pilietinės 
laisvės, kurias apgina šios 
šalies konstitucija.

Vyriausias Teismas pri
pažino abiejų unijų advoka
tų argumentus, kad minimi 
Californijos ir Alabamos 
vietiniai įstatymai laužo 
konstitucinę teisę laisvo 
žodžio ir laisvo susirinki
mo.

Vyriausias Teismas dar 
atidėjo sprendimą Apex 
mezgyklos ir Madison žiba
lo bylų, kur žemesnieji teis
mai nubaudė unijas už 
streikus. Tįie teismai atra
do, kad šiais streikais bu
vęs sulaužytas įstatymas 
prieš trustus.

Vokiečiai per 12 Dienų 
Nuskandinę 22 Kari

nius Anglų Laivus
Berlin. — Vokiečių spau

da paduoda, kad nuo balan
džio 9 iki 20 d. vokiečiai 
N o r v e g i jos pakraščiuose 
nuskandinę 1-ną didelį An
glijos šarvuotlaivį, 2 ma
žesnius šarvuotlaivius, 8 
karinius laivus naikintu
vus, 10 submarinų ir 1 lai
vą, vežusį kareivius. Taigi 
per 12 dienų buvę sunaikin
ta 22 kariniai Anglijos lai
vai.

Tuo pačiu laiku vokiečiai 
rimtai sužeidę 4 Anglijos 
karo laivus, 9 stambius 
šarvuotlaivius, 3 mažesnius 
šarvuotlaivius, 3 naikintu
vus, 7 kareivinius laivus ir 
1 lėktuvų išvežioto ją.

Pagal vokiečių skaitlines, 
tai jie nuo balandžio 9 iki 
20 dienos nuskandinę bei 
sužeidę viso 61-ną karinį' 
Anglijos laivą ties Norvegi
ja.

Anglai Sako, Sunaikinę Dau
giau Narių Karinių Laivų
London. — Anglų valdžia 

skelbia, kad nuo karo pra
džios su Vokietija anglai 
nuskandinę bei sužeidę 24 
karinius Vokietijos laivus, 
neskaitant daugelio sub
marinų.

Pasak anglų, tai jie kare 
viso praradę 18 karinių sa
vo laivų, penkis submarinus

NAUJA RUMUNU PREKYBOS 
SUTARTIS SU VOKIETIJA
Bucharest, Rumunija. -j- 

Rumunų vyriausybė pasira
šė naują prekybos sutartį 
su Vokietija. Be kitko, Ru
munija pasižadėjo prista
tyt vokiečiam apie 130 tūk
stančių tonų' žibalo kas mė
nuo, tai tiek, kaip iki šiol. 
Bet rumunų valdžia ketina 
padidint žibąlo gamybą, 
kad toliau vokiečiai galėtų 
daugiau jo gauti.

Naujoji sutartis duoda 
Vokietijai lengvesnes ap
mokėjimo sąlygas negu se
noji.

Italai Eisią su Vokie
čiais prieš Angliją 

ir Franciją
Roma. — Italijos spauda 

rašo apie vokiečių laimėji
mus, o talkininkų prakiši- 
mus Norvegijoj. Sako, kad 
Anglija ir Franci j a stengia
si prisigerint italam, idant 
jie bent bepusiškai laikytų
si ir neišstotų karan prieš 
talkininkus. ‘Italų laikraš
čiai užginčija, kad talki
ninkai grūmojo Italijai ka
ru, jeigu jinai užimtų Ju
goslavijos pajūrį. Bet, gir
di, Italijos reikalai diktuo
ja išvien laikytis su Vokie
tija, nepaisant, kaip anglai 
ir francūzai dabar patai
kaują Italijai.

Kas liečia Jugoslaviją ir 
kitas Balkanų šalis, tai, gir
di, Italija nesikiš į tas šalis, 
jeigu Anglija ir Franci j a 
nesibriaus į Balkanus.

ANGLAI SENIAI RENGĖSI 
ĮSIVERŽTI Į NORVEGIJĄ
London. — Anglų minis

teris Leslie Burgin viešai 
pasakė balandžio 22 d., jog 
Anglija jau beveik mėnuo 
atgal buvo išdirbus planus 
karui per Norvegiją ir ki
tus Skandinavijos kraštus 
prieš Vokietiją.

VOKIEČIŲ KARO LAI
VAI ŠVEDIJOS PA

KRAŠČIUOSE

Stroemstad, Švedija, bal. 
23. — Sakoma, kad Švedijos 
pakraščiais plaukia keturi 
kareiviniai Vokietijos lai
vai, lydimi dviejų naikintu
vų; viso esą matyta 10 vo
kiečių karo laivų arti Šve
dijos krantų.

ir vieną prekinį laiVą, ku
ris buvo ginkluotas kaip 
šarvuotlaivis. Tarp žuvusių 
Anglijos karinių laivų buvo 
vienas didelis , karo laivas, 
vienas lėktuvų išvežiotojas 
ir dešimt naikintuvų.

Anglai nemini žuvusių 
savo mažesnių karinių lai- 
vukų ir minų»graibyto jų.

MUSSOLINIS VAŽIUOSIĄS 
PAS HITLERĮ DĖL KARO
Berlin. — Valdiška vokie

čių žįnių agentūra praneša, 
kad gegužėje Mussolinis at
vyksiąs į Berlyną pasitart 
apie bendrą Italijos karinį 
veikimą su Vokietija.

Roma.— Pranešama, kad 
Vokietijos a m b a s a dorius 
Italijai H. von Mackensen 
išvyko iš Romos į Berlyną 
pasikalbėt su Hitleriu kas 
liečia Italijos dėjimąsi su 
Vokietija karan prieš An
gliją ir Franci ją.

Japonai Reikalauja Ne- 
varžyt Jų Ateivybės 

į Filipinus
Washington. — Filipinų 

seimelis svarsto sumanymą 
taip aprėžt ateivybę, kad 
per metus negalėtų įvažiuot 
į Filipinų salas daugiau 
kaip 500 japonų ir kitų sve
timšalių.

Iki šiol vidutiniai atvyk
davo po 2,800 japonų atei
vių į Filipinus kasmet.
Amerika, Sako, Nesikiš į 

Filipinų Tarimą 
t

Japonijos a m b asadorius 
Kensuke Horinouchi atsi- •1 
šaukė į Amerikos valsty
bės ministerį C. Hull, kad 
ši šalis įsakytų Filipinam 
atmest sumanymą, kuris 
siūlo taip suvaržyt japonų 

'ateivybę.
Ministeris Hull sako, jog 

Amerika nesikiš į Filipinų 
seimelio tarimą kas liečia 
ateivybę.

SUIMTA 74 PRANCŪZU KO
MUNISTAI UŽ LAIKRAŠTĮ
Paryžius. — Policija su

ėmė 74 komunistus už tai, 
kad jie pradėjo leisti nau
ją slaptą laikraštį, vadina
ma “Dirbtuvių Balsas.” Po
licininkai užgrobė kelis tūk
stančius laikraščio egzem
pliorių.

“Dirbtuvių Balsas” šaukė 
darbininkus priešintis ka
rui ir reikalaut, kad valdžia 
tarytų taiką su vokiečiais.

AMERIKOS KARAS SU 
JAPONIJA ESĄS NEIŠ

VENGIAMAS

Washington. — Amerikos 
laivyno admirolas J. K. 
Taussig kalbėjo laivinei se
nato komisijai, kad šios ša
lies karas su JaĮDonija esąs 
neišvengiamas ir kad Ame
rika turi ruošt savo laivyną 
tam karui.

Kaunas, bal. 20. — Mi
nisteris pirmininkas A. 
Merkys, kalbėdamas “Pie
nocentro” suvažiavime, pa
brėžė, jog Sovietų Sąjunga 
ir Lietuva ištikimai vykdo 
sutartis, padarytas tarp 
šių dviejų šalių.

Anglija Skelbia Mir
tiną Karą prieš 
Visus Vokiečius

London, bal. 23. — “Ka- bombomis supleškinę anglų 
riaut iki mirties ne tik ■ prieplaukas Andalsnes ir
prieš Hitlerį, bet prieš visą Namsos ir geležinkelių 
vokiečių tautą!” šaukė Al. mazgą Dombas, Norvegijoj. 
Duff Cooper, buvęs anglų. Persigandę anglų kareiviai, 
karo laivyno ministeris, girdi, išbėgioję į kalnus ir 
kalbėdamas bankete Kara- miškus.
liškos Švento Jurgio Drau-, Associated Press rašo, 
gijos. Cooperį taip kalbėt:kad Andalsnes ir Namsos. 
atsiuntė dabartinis Angli- skęsta liepsnose.
jos laivyno ministeris Win- Vokiečiai užėmė Gjoevi- 
ston Churchill. ką, 65 mylios į šiaurius nuo

W.- Churchillis lūpomis Oslo, Norvegijos sostinės. 
Cooperio smerkė “visus vo- Daug norvegų ten užmušta 
kiečius kaip kriminalistus” ir sužeista. >
todėl, kad, girdi, visi jie re
mia Hitlerį.

O kai anglai ir francūzai 
sukriušinsią vokiečių tau
tą, tai, girdi, daugiau ne
bus leista jai niekada stip
riai a p s i g i n k 1 u ot, sakė 
Churchillis-Cooperis:

“Sumušt vokiečius bus 
milžiniškas, baisus darbas. 
Kaip daug laiko praeis, kol 
jie bus sumušti, niekas ne
gali pasakyt. Bet mes, ga
lų gale, tikrai laimėsime ko
vą. Nes dar nebuvo tokio 
atsitikimo, kad būtų sumuš
ta šalis, kuri valdo jūras” 
(kaip kad Anglija).

Vokiečiai Nuskandinę Anglę 
Naikintuvą ir Tris Kitus

Anglijos Laivus
Berlin, bal. 23. — Vokie

čių komanda praneša, kad 
vokiečių lėktuvai ir kari
niai laivai per dieną nus
kandino vieną anglų nai
kintuvą; du laivus, kurie 
vežė kareivius į Norvegiją, 
ir vieną laivą, kuris gabeno 
ten karo reikmenis.

Vokiečiai vėl atmušė an
glų lėktuvus, kurie bom
bardavo vokiečių orlaivių 
stovyklą Aalborge, Dani
joj; nukirto vieną anglų 
orlaivį.

Anglų karo laivynas iš 
naujo bombardavo vokie
čius Narvike, Norvegijoj, 
bet nemėgino iškelt ten 
savo kareivių.
Vokiečiai Sakosi žygiuoją 

Pirmyn
Vokiečiai nužygiavę 62 

mylias į šiaurių rytus nuo 
T r o n d h eimo, Norvegijoj, 
atmetę priešus toliau atgal 
ir užkirtę anglam susisieki
mus į pietus nuo Namsos 
prieplaukos, kuri yra anglų 
rankose.

Vokiečių lėktuvai bom
bardavo geležinkelių stotis 
Dombase ir Gronge, cent- 
ralinėje Norvegijoje, ir su
degino anglų stovyklas tuo
se miestuose. Vokiečių or
laiviai užkirtę anglam bet 
kokius susisiekimus iš An
dalsnes ir Namsos.

Vokiečių Lėktuvai Išblaš
kę Angly Kariuomenę

Berlin, bal. 23. — Pasak 
vokiečių, tai jų lėktuvai

Žuvę 14 Anglijos Laivą 
Per 48 Valandas

Berlin, bal. 23. — Vokie- 
. Čiai teigia, kad jų bombane- 
šiai per 48 valandas sunai
kinę keturioliką karinių 
Anglijos laivų ir tų laivų, 
kurie gabeno anglų-francū- 
zų kariuomenę į Norvegiją.

į Anglai Apsupą 3,500 
Vokiečiy Narvike

Stockholm, Švedija, bal. 
i 23. — Pranešama, kad an
glų laivynas šturmuojąs 
vokiečius Narvike, Norve
gijoj; anglų lėktuvai taip 
pat atakuoją Narviką, ir 
Anglijos ir Norvegijos ka
riuomenė apsupus vokiečius 

Tame mieste.
Talkininkų armija išvien 

su norvegais, sakoma, žy
giuoja linkui Lillehamme- 
rio, pietinėj Norvegijoj.

Talkininkų lakūnai nušo
vę žemyn penkis vokiečių 
orlaivius arti Steinkjerio.

Stockholm, Švedija.— Mi
na nuskandino Norvegijos 
laivą “Bravore,” 1,458 to
nų, prie Anglijos. Žuvo 20 
jūrininkų.

“Kariaukite, net, Jeigu Jum 
Būtu Liepta Pasiduot”

Belgrad, Jugoslavija. — 
Šio krašto valdžia nusigan
dus šnipų ir išdavikų veiki
mo; prisimena, kaip Dani
jos ir Norvegijos išdavikai 
ir šnipai atidarė vokiečiam 
duris į tas dvi šalis.

Jugoslavijos vyriausybe, 
todėl, išleido tokį įsakymą 
savo kariuomenei: “Jeigu 
jums būtų sakoma per ra
dio vardu Jugoslavijos val
džios pasiduot įsiveržė
liams, jūs vis tiek nepasi
duokite ir kariaukite!”

Paskutiniu laiku Jugosla
vijoj pakarta vienas jos 
armijos oficierius ir du ne- 
kariškiai kaip svetimų 
kraštų šnipai. Slovėnijoj, 
Jugoslavijos p r o v i n c ijoj, 
susektas didelis karo šnipų 
lizdas prieš Jugoslaviją.

ORAS. šį trečiadienį 
apsiniaukę, šilčiau.
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prasivesti du gelžkelius, automobilių ke
lią ir statyti fabrikus. Žinoma, kad tas 
nepatinka Anglijai ir Franci j ai, kad Ru
munija tą daro prieš jų norą. Sako, kad 
ir abelna Rumunijos ir Vokietijos pre
kyba bus padidinta. Vokietija gaus dar 
daugiau iš Rumunijos grūdų ir aliejaus.

Rumunija turi didelį plotą Vengrijos. 
Tarpe tų šalių santykiai blogi. Bet šio
mis dienomis į Vengriją atvyko Rumu
nijos delegacija tūlų dalykų išrišimui. 
Jugoslavija, kuri nuo rusų revoliucijos 
neturėjo santykių su Sovietų Sąjunga, 
dabar jau nori užmegsti prekybos reika
lus. Turkija savo karo laivyno manev
rus iš Juodųjų Jūrų perkėlė į Marmu
ro Jūrą. Šie daviniai lyg ir kalba, kad 
Balkanuose gal sutvirtės taikos reikalai, 
priešingai Anglijos ir Francijos valdonų 
norui.

Naujoji "Peovekijada” Lietuvoje
(Mūsų spec, korespondento laiškas iš Vilniaus)

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

Act of March 3, 1879.

12-tojoj Sovietų Sąjungos 
Respublikoj

Kaip žinia, iki pastarųjų laikų Sovie
tų Sąjungą sudarė vienuolika savistovių 
respublikų. Daugelis tų respublikų turė
jo savo srityse autonominių respublikų 
arba autonominių sričių. Bet šeštasis 
Aukščiausio Sovieto Posėdis arba sesija 
nutarė padaryti 12-tą sovietinę respubli
ką ir ją pavadinti Karelų-Suomių Sovie
tinė Socialistinė Respublika. Ji sudary
ta iš tų Suomijos sričių, kurios Sovie
tams teko po padarytosios Maskvos tai
kos sutarties ir iš buvusios Karelijos 
Autonominės Respublikos, priklausiusios 
Rusų Sovietinei Socialistinei Respubli
kai.

Birželio mėnesio 16 d. Karelų-Suomių 
Sovietinė Socialistinė Respublika rinks 
atstovus į savo sovietą, o taipgi ir aukš- 
čiausįjį visos Sovietų Sąjungos Sovietą. 
Nereikia nei aiškinti, jog tai bus ženkly- 
va to krašto istorijoj diena.

Šiai respublikai yra lemta klestėti ir 
stiprėti, kadangi ji turtinga—pramonin
ga. Karelų tauta smarkiai pakilo kultū
roje, dėka sovietiniam režimui. Prieš re
voliuciją tik 13-tas nuošimtis karelų te
mokėjo skaityti ir rašyti, o šiuo metu 
tik penktas nuošimtis tepasiliko beraš
čių. Greitu laiku bus likviduota ir tie.

Šiuo metu ši respublika turi tris uni
versitetus, 12-ką technikos kolegijų, ke
turis teatrus, daug mokyklų, klubų, bi
bliotekų, kino teatrų ir daug karelų kal
boj leidžiamų laikraščių.

Nėra abejonės, kad po to, kuomet 
K-SSSR žmonės Susitvarkys, apgydys 
žaizdas, kurias kraštui padarė karas, ji 
kils ir kils nepaprastu spartumu.

Kai darbo žmonės išsilaisvina iš sam
dytojų jungo, kai krašte tenka panaikin
tas žmogaus žmogumi išnaudojimas ir 
visi krašto resursai pajungiami kelti 
žmonių gėriui ir grožiui, tuomet žmo
nių gyvenimas žygiuoja pirmyn negir
dėtu istorijoj tempu.

Svalvaldo Salos
Svalvaldo, Špicbergeno salų, klausi

mas vėl iškilo. Pirm revoliucijos Rusi
joj jos oficialiai skaitėsi Rusijos terito
rija. Bet piliečių karo metu Suomija pa
sisavino Alando salas su Anglijos, Fran
cijos ir kitų imperialistų pritarimu. 
Jungt. Valstijos buvo užėmusios V van
gelio salą, kurią vėliau Sovietai atsiėmė. 
Norvegija sutvirtino savo galią Špicber
geno salose ir jas pavadino Svalvaldo 
salomis.

Sovietai nekėlė skandalo prieš Norve
giją. Kadangi, jau ten nuo senai rusų 
gyveno, turėjo savo anglies kasyklas, 
tai tuo reikalu ir susitarta geruoju su 
Norvegija. Svalvaldo salose yra Sovietų 
kasyklos, prieplauka, apie 3,000 anglia
kasių. Į metus laiko jie pagamindavo 
apie 500,000 tonų anglies, kurį naujo So
vietų laivai šiaurių vandenyse.

Svalvaldo salos yra apie 600 mylių nuo 
Sovietų šiaurės Murmansko prieplaukos 
ir visai arti nuo Franz Josiff Sovietų 
salų. Dabar, kada Norvegija atsidūrė 
kare, tai Anglijoj jau kelia klausimą, 
kad užimti Svalvaldo salas. Jeigu Angli
ja jas užimtų, tai ji ten steigtų karo lai
vų ir orlaivių bazę prieš Sovietų Mur
mansko prieplauką, bandytų paimti So
vietų anglies kasyklas. Todėl, yra mano
ma, kad Sovietų Sąjunga turės imtis 
žingsnių, kad salas apsaugoti.

Dar gerai prisimenam 
tuos laikus, kada Lietuvoj 
veikė pirmais nepriklauso
mybės laikais slaptoji len
kų karinė organizacija var
du P. O. W. (Polska Orga
nizacija Woiskowa). Toji 
lenkų imperialistų sukurta 
organizacija turėjo tikslą 
atplėšti n e p r i k 1 a usomos- 
Lietuvos žemių ir jas pri
jungti prie Lenkijos.

Kaune buvo tos organi
zacijos štabas, ginklų san
dėlis ir žinių rinkimo punk
tas. Vyriausias centras iš 

,kur peoviakų šnipai bei 
diversantai gaudavo įsaky
mų ir “užsakymų”, buvo 
anksčiau Varšavoj, gi vė
liau, patogumo dėlei, per
sikėlė į Vilnių.

Peowe buvo savo veikimo 
pobūdžiu kariška, diversi
jos ir šnipinėjimo organiza
cija ir kaipo tokia jinai 
priklausė prie Lenkijos ar
mijos generalinio štabo II 
skyriaus ir dirbo ranka 
rankon su garsiosios lenkų 
žvalgybos organais “ofen- 
sivkos” ir tai pat “defen- 
sivkos.”

Tos organizacijos gruo- 
boniški planai sukėlė Lie
tuvoj didžiausią pasipiktini
mą. Dalis kaltininkų buvo 
nuteisti, o didelė dalis iš 
P. O. W. šulų pavyko pas
prukti. Kadangi daugelis 
manė, kad tas dalykas “jau 
priklauso istorijai,” tai tos 
garsios bylos likučiai ir kal-

Mes, Vilniuj, ir 
visi kitur Lietuvoj neužmir
šom, kai lenkų imperialistai 
mosikavo kardais (gal bu
taforiniais) ir jųjų lozun
gas buvo: “Maršale, vesk 
mus į Kauną”. Tai buvo 
garsaus'ultimatumo dieno
mis. Tuomet lenkų sužvėrė- 
jęs nacionalizmas norėjo 
prieš mus parodyti visos 
“mocarstvos” galybę, bet 
nebuvo jam lemta. Tačiau 
kas vadų ir vadukų yra 
“pasakyta - parašyta,” turi 
prie vienų ar kitų aplinky
bių būti įvykdyta... Ir 
štai, gale praeitų metų įvy
ko žadėtas “Marš na Kow- 
no.” Tai buvo tikras ubagų 
maršas, o ne “unaraunos” 
šlėktiškos armijos... Pasi
rodė, kad Lietuvos ir lenkų 
valdovai turi bendro cha
rakterio bruožą, tai užmirš
ti praeitį... Mūsų tautinin
kai pasidarė altruistais ir 
vietoj to, kad paimti į na
gą aršiausius tautos ir ne
priklausomos Lietuvos ne
prietelius, juos priglaudė 
ir... paruošė jiems dirvą 
naujai peowekiadai. Ir taip 
atsidūrė ir įsitaisė pas mus 
tipai ala Bocianskiai, Jaž- 
blykovskis, Galtman ir vi
sa eilė kitų ponų, kurie bu
vo lietuvybės persekiotojai 
ir lietuvių kankintojai. Tai 
jie teisdavo lietuvius už 
skaitymą literatūros gim
tąją kalba ir už veikimą 
darbo žmonių labui. Politi
niai kaliniai lietuviai, ku-

taipogi tas ir vokiečių protektoria- 
tą, įvisą Lietuvą ir net kar
jerus į Paryžių, ir Londo
ną. Iš tų dviejų centrų, kaip 
paaiškėjo, jie ir gauna dva
sinio “peno” ir medžiaginės
paramos.

' Kodėl Peowe pasirinko
savo baze Vilnių ir bendrai 
Lietuvą yra aišku. Tie šni
pai ir diversantai gerai ži
no, kad vokiečių ar Sovietų 
vidaus saugumo organai ne
leis jiems įsiveisti savo val
stybės žemėse. Lenkų žval
gybininkai puikiai žino, 
kad Lietuvos Saugumo De- 
partmentas yra vyriausy
bės pavestas kovoti su savo 
krašto piliečiais, pramin
tais “patamsių gaivalais”, 
komunistais ir panašiais 
“buntauščikais.” Toj kovoj 
su laisvės ir tikros demo
kratijos šalininkais Lietu
voj “saugumas” pašaukė į 
talką vieną aukštą Vilniaus 
žvalgybos pareigūną, kuris 
ėjo “slapto patarėjo” par
eigas ir gal netrukus užsi
pelnys pono Skučio ordiną. 
Tas lenkų žvalgybininkas 
davė Lietuvos žvalgybai 
‘genialųjį’ patarimą: “muš
ti gerus komunistus ir pa
dorius darbininkus kaip 
trockininkus” (tai įvyko 
1939 m., kai Kauno darbo 
visuomenė ir inteligentija 
padėkojo Sovietų vyriausy
bei už Vilniaus išlaisvinimą 
ir sugrąžinimą Lietuvai).

Į Peowe eilinius darbuo
tojus buvo verbuojami bu-

Gal Balkanai Susipras
Kokiai tik šaliai Anglija ir Franęija 

pažadėjo garantiją, apsaugą, pagalbą, 
tai tos šalies nėra, arba ji yra bėdoj. 
Jos garantavo nepaliečiamybę Austri
jai, Čechoslovakijai, Albanijai, Ethiopi- 
jai, Lenkijai ir kur tos šalys šiandien? 
Jų nėra! Jos garantavo Chinijos rūbe
lius (Devynių Valstybių sutartyj), o ka
da Japonija paėmė Mandžuriją, tai nie
ko nedarė; ir kada Japonija užpuolė 
Chiniją, tai išsižadėjo net savo reikalų 
Chinijoj. Jos garantavo Lietuvai Klaipė
dos kraštą, o kada Vokietija jį ėmė, tai 
nei žodelio netarė. Atrodo, kad jeigu 
jau kokiai valstybei Anglija ir Francija 
suteikė garantiją, tai būk tikras, kad 
jai greitai bus reikalingas graborius!

Iš to turėtų pasimokyti mažesnės ša
lys. Dabar eina karas Norvegijoj. Kiek 
atrodo, ir ten anglai ir francūzai prakiš.

Anglija ir Francija yra garantavusios 
sienas Rumunijai, Turkijai ir Graikijai 
ir su jomis net sutartis padarė. Daugiau 
negu aišku, kad jeigu tos šalys paklau
sys Anglijos ir Francijos kurstymų, iš
stos prieš Sovietų Sąjungą ir Vokietiją, 
tai jos bus žuvę.

Gal Balkanų šalių valdonai laiku su
sipras ir pradės vesti savistovią savo 
politiką nuo Anglijos ir Francijos. Tam 
yra ženklų. Rumunija susitarė su Vokie
tija platesnės prekybos reikalais. Vokie
tijai reikia medžio, o Rumunijoj yra 
miško, tai ji paraudavo jo Vokietijai veik 
100,000 akrų miško su teise vokiečiams

Karo Pavojus Amerikai
Kas kart darosi vis didesnis karo pa

vojus Jungtinėms Valstijoms, ypatingai 
todėl, kad valdiški rateliai nusistatę už 
Anglijos ir Francijos valdonus. Kiekvie
nas Anglijos ir Francijos imperialistų 
nepasisekimas didina pavojų, kad Jung
tinės Valstijos bus įveltos karan. Karo 
pavojų mato ir visa eilė senatorių, kon- 
gresmanų, kurie nenorėtų, kad šios ša
lies piliečiai lietų kraują už Anglijos ir 
Francijos interesus.

Senatorius Holt, iš West Virginia, sa
kė: “Jungtines Valstijos povaliai šliau
žia karan. Vienatinė proga išgelbėti 
Ameriką nuo karo, tai protingas pilie
čių nusistatymas.”

Senatorius Shipstead iš Minnesota sa
kė: “Skandinavijos šalys yra aukomis 
tarptautinio gengsterizmo, kovojančio 
savo tarpe už pirmenybę.” Jis griežtai 
pasmerkė Angliją, kad ji įvėlė Norvegiją 
katastrofon laužydama jos neutralitetą.

Ponas W. H. Stoneman, “New York 
Post” korespondentas, aną dieną rašė iš 
Londono: “Londone daug žymių žmonių 
jaučia, kad nieko gero nebus tol, kol 
Jungtinės Valstijos nejstos karan.”

Panašių minčių, kurios iškelia aikštėn 
karo pavojų Amerikai, mes galėtume 
daug privesti. Komunistų Partija jau se
nai nurodinėjo, kad Jungt. Valstijoms 
yra didelis karo pavojus. Dabar tą pa
vojų didina sekami įvykiai:

(1) Vokietijos pergalė Lenkijoj, Da
nijoj ir Norvegijoj. Kol kas ji turi pir
menybę prieš Angliją ir Francija ore, 
nepaisant visų pastangų Amerikos bū
davot! orlaivius. Vokietijos pergalė grū
moja sudaužysianti Anglijos ir Franci
jos imperijas, o daugelis Amerikos val
dininkų ir kapitalistų yra nusistatę to 
neprileisti.

(2) Yra naujas karo pavojus Holandi- 
jai ir tuo būdu pavojus iš Japonijos pu
sės pagriebti jos kolonijas—Rytų In
diją. Amerikos imperialistai nesutinka 
leisti Japonijai įsigalėti.

(3) Amerikos didelis rėmimas Franci
jos ir Anglijos, gaminimas ginklų, or
laivių ir amunicijos. Ir pačių Jungtinių 
Valstijų didelis ginklavimasis—budavoji- 
mas karo laivyno, orlaivyno ir reakci
jos didėjimas.

tinamieji įrodymai tapo iš
statyti Karo Muziejuj. Is
torikai jau buvo pradėję 
rašyti Peowekijados isto
riją, tačiau jie buvo gyve
nimo įvykių užklupti. Lie
tuvoj pasireiškė Peowekija
dos “naujoji laida”.
Peowekijados “žygdarbiai” 

1939-40 Metais ir Kas
Toliau...

Tuoj po Lenkijos valsty
bės žlugimo kilo pas mus 
klausimas: kur dėsis visi 
tie ponai Bocianskiai, Jaž- 
blykovskiai, visk armija 
žandarų, šnipų ir provoka
torių, kurie jokio pasiprie
šinimo nerodydami, pirmie
ji, kaip žiurkės, apleido 
“mocarstvos” ribas ir su* 
pagrobtais pinigų maišais 
pasileido, nežiūrint šlėktiš
ko unaro, bėgti, kur tik ga
lėjo bėgti. Bėgo jie visų- 
pirma į draugiškas valsty
bes, tarp tų, jie priskaitė 
kažkodėl ir Lietuvą. Ir at
ėjo laikai, tiems ponams iš
sipildė jų norai, įvyko 
“Marš na Kowno.”

rie Lenkijoj turėjo kankin
tis Lukiškio kalėjime ar 
Kartuz—Berezos katorgoj, 
dar neaprūpinti darbu, o 
aršiausias priešas, vysku
pas Jažblykovskis su visu 
savo štabu varo savo diver- 
santišką darbą niekeno 
nekliudomas ir dargi gau
na valdžios algą... Apart 
vyskupo Jažblykovskio, ku
ris iš savo kurijos palo- 
ciaus varo priešvalstybinę 
veiklą, Vilniuj įsikūrė žy
mioji dalis lenkų generali
nio štabo karininkų ir po
litinių grupių centrų atsto
vai (fašistinės “Falangos”, 
pilsudskininkų - “ozonas,” 
endeku “bojuvkos” ir “pe- 
pesų”). Tos grupės sudarė 
veikimo centrą, kurįs, kaip 
nų pirmosios peowiakiados 
metu, dirba išvien ir gauna 
paliepimus iš lenkų žvalgy
bos organų, kurie gerai pa
žįsta Lietuvą ir jiems pa
lankias veikimo sąlygas. 
Peowe veikimo-centras duo
da įsakymus ir siunčia sa
vo agentus į buvusias len
kų žemes, Sovietų išlaisvin-

Organizuotų plieno pramonės darbiniu. vadas,, P. Mur
ray, atsilankęs į USA kongreso komisijų sake, kad Am
erikos samdytojai privalo rūpintis tais bedarbiais, ku
rie yra išmetami iš fabrikų dėl technikos patobulinimų.

vusio Stepono Batorio Uni
versiteto studentai fašistai, 
iš mažamečių chuliganėlių 
iš gimnazijos suolo ir pa
dugnių “karžygių.”

• Įdomu nustatyti faktą, 
kad tie peowiakai, kurie be
veik viešai veikia Vilniuj ir 
pusiau kariškai apsirėdę 
vaikščioja būriais Gedimino 
gatve, nesirodė viešai per 
visą tą laiką, kai darbinin
kų valdžia buvo mieste. Jie 
tada nedrįso viešai pasiro
dyti.

Tų chuliganų pirmas vie
šas' pasirodymas ir “koope
racija” • su Lietuvos polici
jos organais buvo per žy
dų pogromą, kurs buvo ben
dromis jėgomis suruoštas 
spalių 31 d., 1939 m., pora 
dienų po Sovietų išvykimo 
iš miesto.

Suminėsiu keletą žinomų 
ir nežinomų faktų iš tos or
ganizacijos veiklos. Vakarą 
prieš Lietuvoj kariuome
nės įžygiavimą į Vilnių Pe
owe suruošė Mickevičiaus 
gatvėj (dabartinėj Gedimi
no g.) demonstraciją su lo
zungais: Šalin Sovietai, ša
lin Lietuva, mušt žydus.
Ta demonstracija pasibai
gė mitingu ties Aušros 
Vartais. Per bažnyčias bu
vo viešai varoma kampani
ja prieš Lietuvos kariuo
menę, kuri buvo pavadinta 
okupantiška. Tai propagan
dai vadovavo vyskupas Jaž
blykovskis. Pora dienų po 
k a r i u o m enės įžygiavimo 
buvo peowiaku apipiltas 
benzinu ir padegtas gara
žas. Per gaisrą garaže su
degė apie 10 naujų ir senų 
Lietuvos kariuomenės tan
kų. Kaltininkų kol kas ne
surado, kariuomenės teis
mas teise tik kareivėlius, 
kurie buVo sargyboj. Ta 
organizacija pravedė už
puolimus ant Lietuvos poli
cijos pareigūnų. Peowe, 
kaip diversantų organizaci
ja, įsiskverbė į lietuviškas 
organizacijas, kaip į vado
vaujamas vietas, taip ir 
tarp eilinių narių. Yra fak

tas, kad gan žymi dalis iš 
lietuvių milicininkų Vilniuj, 
kurių pareiga buvo padėti 
policijai įvesti tvarką, ma
žai arba visiškai nemokėjo 
lietuviškai... Yra faktas, 
kad į miliciją buvo pasiųsti 
lenkų diversantai, kurių 
vyriausias uždavinys buvo 
k o m p r o m i tuoti pasaulio 
akyse lietuvius. Peowe pa
statė beveik prie visų Vil
niaus bažnyčių pikietus, 
kurie dabojo, kad lietuviai 
katalikai nesirinktų į tas 
bažnyčias ir nesimelstų lie
tuviškai, ir iki šios dienos 
tik vienoj šv. Mykolo baž
nyčioj Vilniuj pamaldos yra 
lietuvių kalba...

Iš gimnazijų tapo išvyti 
lietuviai mokytojai. Vasa
rio 15 d. nepriklausomybės 
šventės išvakarėse suruošė 
priešlietuviškas provokaci
jas: daugelis lenkų lietuvių 
išlaikomose g i m n a z i j ose 
mokiniai suruošė lenkų šo
vinistines demonstracijas. 
Valdžia priversta buvo lai
kinai ar visiškai uždaryti 
tas mokyklas.

Vasario 16 d. Peowe su
ruošė poroj vietų Vilniuj 
demonstracijas su lozun
gais: šalin Lietuvą, lai gy
vuoja Lenkijos valstybė. 
Per tas demonstracijas jie 
dainavo “Ješče Polska ne- 
zginela...” Prieš vasario 
16 d. Peowe išleido slaptą 
proklamaciją “partiza
nams” ir kitiems lenkams. 
Šitam lapelyj raginama: 
“Visi padorūs lenkai per 
š i a n d i e n inę okupantiška 
šventę sėdi butuose, nesiro
do gatvėse... “Peowe orga
nizacija turi daug paslėptų 
ginklų. Jie savo ginklus pa- 
kavoti veždavo į kapines, 
suruošdami “laido tuves.” 
Neseniai Vilniuj buvo su
čiupti 2 žymūs Peowe va
dai, tai' 'Boleslaw Olšewsky 
ir Rimkėvič. Pas juos buvo 
rasta daug ginklų, sprog
stamosios medžiagos.

Įdomus yra tas faktas, 
kad Peowiakai norėjo pa
siųsti paramą baltasuomių 
vadui generolui Mannerhei- 
mui. Jie norėjo siųsti “sa
vanorius ir “specialistus” 
(tur būt graborius). Maty
ti, kad Mannerheimas tos 
paramos atsisakė, nes gra- 
boriaus jo paties būta ge
ro, o bėgikų (iš fronto) 
suomiai turi eibę savųjų...

Peowe turi tarp kitko ir 
dokumentų suklastojimo 
skyrių ir taip suklastuotais 
pasais pora grupių lenkų 
karininkų tapo išsiųsti į le- 
gijonus j Paryžių.

Be diversijos , špionažo 
skyrių Peowe turi dar ir 
propagandos sekciją, kuri 
tiksliau galima praminti 
“gandų ir melo centrale”. 
Šitas skyrius pasižymėjo 
ypatingai skleisdamas me
lagingus gandus anie Sovie
tų kariuomenę. Toj srityj 
lenkai rado gerus talkinin
kus (sąmoningus ir nesą- 

(T»sa ant 5-to nusl.)

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiamieji: Gal galėtu

mėte paaiškinti per “Lais
vę”, kaip dabar nustatyta 
Sovietų Sąjungos valiuta 
ryšyje su amerikonišku do
leriu, tai yra, kiek apyvar
toje yra vertas Sovietų rub
lis? Iš anksto dėkui.

Skaitytojas.
Atsakymas: '

Už Sovietų rublį galima 
gauti 20 amerikoniškų cen
tų, arba už amerikonišką 
dolerį galima gauti penkius 
Sovietų rublius.
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Amerikos Lietuvių Moterų Tarybos 
vienkartinis leidinys “Moterų Žinios” išė
jo iš spaudos ir jau siuntinėjamas užsa
kiusiems. Tai kreditas leidėjoms ir platin
tojams. Užsakoma per Tarybos sekretorę.

Parodykit Mano Sūnų!

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutveri mote'rų kuopas bei kliubus.

Kaip “Depresijos Dukterys” 
Mines Motinų Dieną

Gegužės 12-tą, taipgi seka
mą dieną, mūsų šalies sostinės 
ir krašto gyventojai turės pro
gą artimiau pažvelgti, kaip 
gyvena “depresijos dukterys” 
arba geriau tariant trečdalio 
mūsų šalies gyventojų moti
nos, žmonos, dukros ir sese
rys.

Gegužės 12-13, Washingto
ne, įvyks “Amerikos Depresi
jos Dukterų” nacionalė konfe
rencija, kurion suvažiuos šim
tai delegačių, atstovaujančių 
tris milionus bedarbių moterų, 
esančiu ant 
moteris iš 
Jos pareikš 
leidinėjimą
darbų, taipgi kapojimą algų 
tuose darbuose pasiliekan- 
čioms.

Prezidentas Rooseveltas yra 
pasižadėjęs gegužės 13-tą, 
Baltajame Name, sutikt be
darbių moterų delegaciją ir 
priimt iš jų peticijas.

Delegacija atstovaus mote
rų kliubus, Jaunų Moterų Kri
kščionių Sąjungą, bedarbių 
grupes, bendrabučius, bažny
čias ir visokias organizacijas, 
kur bedarbės moterys priklau
so. o

pašalpos, taipgi 
bedarbių šeimų, 
protestą prieš at- 
moterų iš WPA

dėvi.
Konferencijos delegačių 

grupė lankysis kapitoliuje, 
kad perstatyt atatinkamiems 
asmenims bedarbių padėtį ir 
reikalauti daugiau paskyrų 
WPA darbams ir pašalpai, 
taipgi atšaukimo nukapojinio 
algų WPA darbuose, kur ypa
tingai skaudžiai paliesta mo
terys.

Nors sumanymas kilęs iš 
Workers Alliance, tačiau kon
ferencijos šaukėjų sąstate ran
dasi žymių Washingtono mo
terų, kurios praves konferen
ciją. šimtui vadovaujančių 
moterų komitetas jau išsiunti
nėjęs laiškus, po kuriais pasi
rašo plačiai žinomos dar
buotojos: Mary Gorman, Mrs. 
Henry S. Grady, Mrs. Edwin 
Smith ir Mrs. Charles Putnam.

M-te.

t

Motinų Dieną—gegužės 12- 
tą, jos turės atvirą aiškinimą 
mitingą prie žymių Washing- 
tono moterų “džiūrės”, kur 
išdėstys bedarbių moterų pa
dėtį. Po pasitarimo, dalyvės 
bus pakviestos tokių pietų, 
kokius valgo bedarbės mote
rys, o paskiau jau gaus už
kandį, kokį turėtų gauti turiht 
padorų uždarbį. Jos taip pat 
turės ir madų parodą, kur iš- 
rodys, kuomi “tinkamai apsi- 
rėdžius” pašaipgavė moteris.

Šeimininkėms

gana bran- 
žemdirbys- 
sako, kad 
gegužės ir

Šviežios Daržovės ir Vaisiai
Ankstybosios daržovės, ku

rių daug gaudavom iš Flori
dos, šiemet gaunamos po ma
žiau ir dėlto yra 
gios. Tačiau J. V. 
tės Departmentas 
vėlesnėj dalyje
birželio mėnesio būsią gana, 
derlius esąs geras, tik anksty
bieji pavėlavo dėl buvusių šal
nų. Iš pradžių po mažiau bū
sią “lima beans”, agurkų, ža
lių pipirų, pamidorų, arbūzo 
ir tūlų kitų, taipgi šviežių bul
vių.

Asparagų, kurie ateina iš 
Kalifornijos, būsią daugiau.'

žemuogių irgi manoma ne
stokosiant, kadangi šio sezo
no uogos atvežamos iš Alaba- 
mos ir Louisianos, kur nenu
kentėjo nuo šalnų. Tų valsti
jų uogos paprastai baigiasi 
galop gegužės mėnesio.

Kaipo perviršiniai ir dėlto 
pigesni tuo tarpu esą šie mai
sto produktai: obuoliai, švie
žios grūšios, “grapefruit”, ap
elsinai, svogūnai, sviestas, 
kiaušiniai, kiaulienos produk
tai ir taukai, sausos pupelės, 
džiovintos slyvos, razinkos, 
taipgi kvietiniai miltai, ryžiai 
ir kukuruziniai produktai.

Grąžintojos Laimėjo
Grožinės Kultūros Unijos 

Lokalas 15-tas, skelbia pada
ręs sutartį su Mme Fisher’s 
Beauty Salon, 719 Lexington 
Ave., N. Y. ši yra didžiausia 
tos rūšies įstaiga, samdo 40 
darb. Didžiumai sutrumpina
ma darbo savaitė trim valan
domis, algos pakeliamos trim 
dol. per savaitę, mokės laiką 
ir pusę už viršlaikį.

Trečias puslapis

Švarus Užlaikymas 
Rankų

apie

apie 
Gal 

apie 
ne

to paties
veidas ir

moterims,

Mes tankiai kalbam 
priežiūrą veido, plaukų ir ab
elnai apie grožę, bet atskirai 
dar, rodos, nekalbėjom 
švariai užlaikymą rankų, 
kaip kam atrodys, kad 
tai kalbėti darbininkėms
terims nesvarbu, o man atro
do, kad labai svarbu, nes ran
kos priklauso prie 
kūno, kaip plaukai, 
k t.

Darbininkėms
kurios atlieka visą namų prie
žiūrą, suprantama, negalima 
turėt tokias baltas, minkštas 
rankas, kaip kad buržuazinių 
poniučių, kurioms tarnaitės 
viską parūpina. Bet visgi gali
ma nors vidutiniškai prižiūrėt 
rankas, tik turim kreipt šiek 
tiek domės.

Namų darbas: valymas 
langų, daržovių ir abelnai na
mų ruoša atsiliepia ant ran
kų. Valant langus ir kitus 
sunkesnius darbus dirbant pa
tartina dėvėt gumines piršti
nes. Nors ne taip paranku 
dirbti su pirštinėmis, bet ap
saugoja rankas 
viau numazgot.

Po drabužių 
abelnai atlikus
reikia rankas nuvalyt su lemo- 
no sunka: tai išima visą pur
vą ir padaro odą švelnesnę. 
Taipgi galima vartoti tam 
ras dėl rankų creamas.

Jeigu nagai pasidaro 
daug trapūs, sausi, greit
ta, tai patartina vartot “vase
line” arba “olive oil.” Nerei
kia vartot jokių stiprių sudė
čių rankoms valyt, nes odą 
padaro labai sausa ir kartais 
pradeda oda luptis nuo pirštų, 
tokiu būdu sugadina rankų iš
vaizdą.

Kadangi dabartiniu laiku 
labai madoj nagų dažymas, 
tai dažus taipgi galima pritai- 
kint, kad nebūtų perdaug 
raudoni. Pigios rūšies dažai 
irgi nepatartina vartoti, nes 
nelabai 
sveika. 
nekuriu 
trapūs,
išdirbystės dažai nagams yra 
geriausi, turi tam tikro alie
jaus, kuris ilgiau laikosi ,ir na
gam nekenkia. Cutex bran
giau kainuoja, bet geresnės 
pasekmės. Kitos išdirbystės 
dažų galima gaut daugiau už 
tą pačią kainą, bet prastesnis 
tavoras.

Tik jau, susimildamos, ne- 
dėkit dažų ant nagų, kuomet 
nagai nebūna tinkamai pri
rengti. Pirm dėjimo dažų, na
gai ir pačios rankos turi nors 
vidutiniškai atrodyt tai ir da-

ir daug leng-

mazgojimui ir 
namų ruošą

tik-

per- 
lūž-

Kartą užėjęs į Kauno mies
to policijos nuovadą pamačiau 
policininką, kuris kiek pykte
lėjęs, rašė protokolą. Jis reda
gavo tokį pranešimą: “šian
dien, stovėdamas sargyboje, 
N gatvėje išgirdau kūdikio 
verksmą. Tuo pat laiku paste
bėjau, kad tos gatvės 63 Nr., 
po laiptais, kažkas guli. Pri
ėjęs arčiau, pamačiau nauja
gimį, apie 5-6 savaičių am
žiaus. Per apžiūrėjimą jokių 
žymių nerasta. Kūdikis neži
nomu tėvų. 
“Lopšelį.”

—Po šimts pypkių, — pyko sūnų Rimantą, kuris čia ant- 
policininkas. — Didžiausias radienį paguldytas, 
piktumas su tais naujagimiais. 
Geriau nusigėrusį pilietį atves
ti į nuovadą, negu naujagi
mius vežioti į “Lopšelį”... Ir 
nėra tos savaitės, kad nebūtų 
kur nors pamestas kūdikis. Ot, 
sakau, motinos! Mėto vaikus, 
kaip skiedras. . .

Ir mėto. . . Kauno policinin
kai rankioja naujagimius, ra
šo prbtokolus, o aš tokias kas
dienines naujienas rašau į laik
raštį kronikoj. Ar tokios ži
nutės įdomios skaitytojams, 
sunku pasakyti. Tačiau girdė
jau, kaip keli skaitytojai apie 
tai kalbėjo:

—Matyti, sužvėrėjo tos mo
tinos. Kada nepaimk į rankas 
laikraštį— vis naujagimis. Tai 
koridoriuj, tai po laiptais, tai 
prie tvoros. . .

—E, tokios motinos 
gali padaryti. . .

O vienam laikotarpy, 
beveik kasdien pradėjau 
dakciją nešioti tokias žinutes, 
redaktorius supyko.

—Nors kartą aprašyk žmo
niškiau apie tuos naujagimius, 
—barėsi. — Parašyk plačiau : 
kas ta motina, kodėl ji pame
tė savo kūdikį, pasikalbėk su 
ja. . .

Pasikalbėk. . . Lengva re-, 
daktoriui pasakyti. Policija 
negali surasti tokių motinų, o 
reporteriui tai atlikti dar sun
kiau.

Tačiau, prieš kurį laiką su 
tokia motina teko susipažinti.

Minimum Algų Įstatymas 
Pakele Moterą Algas

pamečiau. 
toks 
jis,

geras ir
— mal-

Lopše-

t as ir . kad nuolat jam 
skauda pilvas... Taigi, taigi, 
antradienį aš 
Būkite, ponas, 
pasakykite kur 
dauja moteris.

—Jis paguldytas 
lį,” — pranešė policijos parei
goms nežinomai motinai.
Agnelė prie “Lopšelio” Durų

Jauna, 24 , metų moteris, 
atėjusi į “Lopšelį,” sutikusi 
pirmą tarnautoją, pradėjo tei-

Jį pristačiau j Į rautis :
—Leiskite pamatyti mano

Aš taip 
išsiilgau! Negaliu gyventi ne
mačiusi.

— O kodėl jis čia 
tas ?

—Matot, aš jį., 
čiau. . .

—Ach, taip? Tai

paguldy-

pame-

nieko ne-

Vaikai Dar 
žininkai

Viename iš daugelio didžiulių 
apartmentinių namų, kokių So
vietuose dabar 
1,500 gyventojų, 
miestas savaime, 
jai turi bemaž

viską

kai 
į re-

daug, gyvena
Namas yra 

jame gyvento- 
visokiausias į-

staigas reikalingas socialiam ir 
kultūriniam gyvenime. Bet dar 
neseniai sodyba buvo visai ap
leista, vėjai žarstė ir nešiojo že
mes po apylinkę.

Susidarė daržininkystės orga
nizacija ir pradėjo svarstyt su
kultūrinimą sodybos, kaip 1 pri
tinka Sovietų , piliečių gyveni
mui. Tačiau įrengimo darbas 
mažesnis už palaikymo. Name 
randasi arti pusantro šimto 
prieš-mokyklinio amžiaus vaikų 
ir? virš tiek einančių mokyklon. 
O vaikai ir jų žaismės nelabai 
į'Utampa su švelnučiais žolynų 
daigais. Kas daryt?

Kur organizacija 
siekis, ten ir išvada, 
kai, su pagelba visų
sugalvojo vaikus pastatyti au
galų globėjais, jiems pavedant 
po kampelį ar augalą globot, už 
augalų tarpimą teikiant vai- 
kamš atatinkamą kreditą. Ir ne
ilgai ėmė vaikams sužinot, kas 
naudinga jų globojamiems au
galams ir kas jiems kenkia. 
Kiekvienas iš jų troško ir dar
bavosi, kad jo augalėlis būtų 
gražiausis. Nejučiomis susiedi- 
ja ne tik išgyveno pavojų nu- 
trempimo žaliavų vaikais, bet ir 
tapo grožės pavyzdžiu apylin
kei, o vaikai įgijo įvertinimą 
bendro visų turto ir pajuto esą 
dalyviais jo sudaryme, įgavo 
daugiau savigarbos.

bus. Negalima pamatyti.
—Dėl Dievo. . . Juk tai ma

no sūnus. Ar jums gaila? Ar 
aš neturiu teisės pamatyti sū
naus ? — drebančiu balsu mal
davo Agnei ė Ar.

—Negalima. . . Jei norit pa
matyti, atneškit iš policijos 
raštelį. Mat, pameta, o pas
kui ateina čia trukdyti. . .

Policija! Gal ten areštuos? 
Į kalėjimą uždarys? Nubaus?

Agnelė Ar. verkė. Norėjo 
pamatyti sūnų, tačiau į polici
ją bijojo eiti.

Ji grįžo į Savanorių prosp. 
170 Nr., kur tarnavo pas vie
ną žydą. Jis jai mokėjo 20 li
tų į mėnesį ir valgyti duoda
vo.

Agnelė buvo susirūpinusi. 
Jai sūnus Rimantas buvo bran
giausias už viską, bet negalė
jo net pamatyti jo.

—Ar aš galėjau kitaip pasi
elgti. . . —ašarodama pasako
jo ji.( —Aš pati vos užsidirbu. 
Kai išėjau iš Raudonojo Kry
žiaus ligoninės, laimė, radau 
prieglobstį “Motinos ir Vai
ko” namuose, Radvilėnų g. 21 
Nr. Ten gaudavau sau ir vai
kui išlaikymą. Buvau paten
kinta. Taip gyvenau su savo 
sūnum nuo kovo mėnesio iki 
rugsėjo^ Tačiau iš ten teko 
išeiti. Kur aš galėjau su kelių 
mėnesių
Kartą aš išgirdau, kad Basa
navičiaus 
moteris, 
žinau. Ji priiminėjo augint pa
vainikius. Vargo prispausta, 
aš savo Rimantą nunešiau 
ten. Daviau 30 litų ir pati 
pradėjau j ieškoti darbo. Bet 
ne taip lengva darbo rasti. . . 
Vaikščiodama be darbo, užė
jau pas tą moterį pažiūrėti sū
naus. Radau vargšą Rimantą 
sergantį. Bijodama, kad jis 
nenumirtų, atsiėmiau. Neturė
jau kur dėti. Todėl tą pačią 
dieną nusprendžiau Rimantą 
nunešti ir padėti Laisvės ai. 
prieš Raudonojo Kryžiaus li
goninę, būdama tikra, kad kū
dikis tikrai bus paguldytas 
“Lopšeliu,” išgydytas ir jo li
kimas bus išgelbėtas. Taip ir 
padariau. Bet dabar negaliu 
jo pamatyti . . . Kas bus tas, 
bet eisiu į policiją prašyti raš
telio, kad leistų pamatyti Ri
mantą.

—Bet bylą kels, o gal ir 
areštuos ?

—Visai aš to nebijau. Ot, 
tik baisu, jkad jie dabar ne
priverstų paimti kūdikį. Dar 
neturiu kur jį padėti. Kai už
dirbsiu kiek pinigų, aš pati at
siimsiu iš ‘‘Lopšelio.”

(Tąsa ant 4 pusi.)

kūdikiu pasidėti?

Argumentų prieš minimum 
algas moterims niekad netrūk
davo, kaip kad j'ų nestinga ir 
pas kalbančius prieš lygias al
gas už lygų darbą arba ir pas 
moterų pravarymo iš darbų pir- 
šėjus. Ypatinga, kad toki pirš
liai aiškinasi taip kalbą dėl mo
terų ir visuomenės

Praktika parodė, 
ir kiti 
moterų 
reikalai 
dies.

labo.
kad ir vieni 
arba jiems 
visuomenės

arba klydo
ir abelnai
visai nebuvo prie šir-

Nacionalė Darbo Unijų Mote
rų Lyga savo peržvalgoj dviejų 
metų veiklos minimum algų 
įstatymo Kolumbijos Distrikte 
nurodo, kad minimum algų įsta
tymas tūkstančiams moterų.pa
kėlė algas iki minimum skalės 
ir aukščiau skalės.

Skalbyklų darbininkėms, sa-

ai. 13 nr. gyvena 
kurios pavardes ne

ir ‘bendras
Daržinin-

gyventojų,

Ar Galėtume Išlaikyti 
Atskirą Laikraštį?

gražiai atrodo ir ne- 
nagams: kartais nuo 
dažų nagai pasidaro 

pradeda trūkt. Cutex

Trečioje policijos nuovado
je sučirškė telefonas.

—Alio! Budintis - valdinin
kas klausau! — atsiliepia po
licijos vachmistras.

—Ar čia policija? Būkite 
toks geras, pasakykite, kur 
dabar gali būti mano sūnus, 6 
mėnesių amžiaus, kurį nese
nai radote? — teiraujasi te
lefonu silpnas, susijaudinusios 
moters balsas.

—Čia jokių vaikų nėra. Ko 
jūs norit? — nesupranta val
dininkas.

—Matot, aš jį pamečiau. 
Laisvės alėjos 14 numery pali
kau antram aukšte, prie mies
to savivaldybės skelbimų biu
ro. . . Na, žinot, priešais Rau
donojo Kryžiaus ligoninę...

—O kaip tamstos pavardė?
—Agnelė Ar. Aš prie sū

naus buvau palikusi savo pa
vardę ir vardą. Parašiau dar 
raštelį, kad jis vadinasi Riman

Laisvės” Mote- 
draugė K. Petri- 
kad moterys ren- 
laikraštį dėl mo- 
ir tam tikslui ra- 
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žai gražiau tiks.
Nėra būtino reikalo eit į 

grožės salionus nudažyt nagų, 
juos nesunku ir pačiom nusi- 
dažyt, nes galima nebrangiai 
nusipirkt visus reikalingus 
prietaisus' dėl nagų pagražini
mo. Tik reikalinga pavartot 
apsukrumą. Suprantama, gro
žės salionuose viskas specia
liai prirengta ir ant to patyri
mas, tai darbas bus daug gra
žesnis, bet jeigu nėra ištek
liaus, tai pačiom prisieina pa
vartot apsukrumą. Tai tiek 
apie nagus šį kartą.

E. K. Sliekienė.
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(Šis draugės E. Baltrušaitie
nės raštas buvo gautas dar 
prieš išleidimą moterų vien
kartinio leidinio Moterų Ži
nios, bet dėl tūlų priežasčių 
buvo užsilikęs.—Sk. Ved.)

Seattle Wash.—Kelis kar
tus patėmiįau 
rų Skyriuje 
kienė rašo, 
giasi išleist 
terų reikalų
gina moteris siųst aukas, 
vis tylėjau, laukiau, mažu ki
tos draugės pakels tą klausi
mą, bet iki šiolei niekas ne
pasirodė spaudoj.

Laikraštis išleist, tai lengva 
pasakyt, bet dalyką įvykdyt, 
tai visai kitas klausimas. Gal 
nekurios draugės mano, kad 
sudėjus po 10 ar po 25 c. jau 
ir bus laikraštis iškeptas, bet 
taip nėra. Reikia daug išlai
dų ir energijos padėt, kad jį 
palaikius. Mės gana gerai at
simenam, kad moterys turė
jom “Darbininkių Balsą”, ku
ris buvo gana geras žurnalas, 
ar galėjom išlaikyt?

Ir tada buvo daug geresni 
laikai, negu dabar. Moterys 
buvo daug jaunesnės. O da
bar mes, ateivės, jau sens
tam, o jaunuolių neatvažiuo
ja, kas tą laikraštį užlaikys? 
čia augusios moterys turi už
tektinai angliškų laikraščių ir 
magazinų, kad tik jos galėtų 
tiek išskaityt. Yra ir gerų ma
gazinų, kuriuos gauni nusi- 
sipirkti už visai pigią kainą.

Mes turim du dienraščiu. 
Tik užpildykim Moterų Sky
rius savo raštais, tai mums, 
moterims, užteks. Jeigu raštai 
nesutilptų, tai, aš manau, kad 
“Laisvė” ir “Vilnis” mielai su
tiktų pridėt vieną puslapį 
daugiau vieną kartą per sa
vaitę.

Paimu pavyzdin mūs stubą: 
jon ateina “Laisvė”, “Vilnis”, 
“Šviesa”, “Tiesa”, tai jau tu
rim 4 laikraščius. O jeigu bus 
dar moterų laikraštis, tai jau 
turėsim 5 laikraščius, ir visus 
turėsim palaikyti. Gerai, jeigu 
kas išgali, bet mažai tokių 
yra dabartiniu laiku, kada pu
sė žmonių nedirba, ir jeigu ku
rie dirba, tai tik pusę laiko.

Ir kame čia dalykas? Dėl- 
ko mes norim atsiskirt nuo 
vyrų? Jeigu aš dalyvausiu 
veikime su savo vyru, tai aš 
galiu dalytis ir mintimis iš tų 
pačių laikraščių. Man atrodo, 
kad leidimas atskiro laikraš
čio-—tik skaldymas mūs spė
kų ir silpninimas mūs tų dvie
jų dienraščių, kurie dabarti
niu laiku mums yra labai rei
kalingi. Gi ir jiems negana

ko raportas, minimum algų nu
statymas davė pastovų darbą, 
kuomet tapo pareikalauta, kad ( 
išdirbusioms nemažiau 16-kos 
valandų darbdaviai privalo mo
kėti pilną minimum mokestį — 
$14.50 per savaitę. Raportas 
sako, kad buvo'tokių “neviernų 
Tamošių,” kurie argumentavo, 
kad įstatymas išmesiąs laikinas 
darbininkes iš darbų, bet išėjo 
taip, kaip unijistai aiškino — 
padarė darbus pastovesniais.

Prieš įvedimą minimum algų 
skalės departmentinėse Wash
ington© miesto krautuvėse bu
vusios tik 72 moterys gaunan
čios po $17 per savaitę. Gi 1938 
metais gaunančių po $17 per 
savaitę skaičius padaugėjo iki 
1,605. Arti pustrečio tūkstančio 
moterų algos pakilusios virš šio • 
minimum.

Skalbyklose tam pat distrikte 
prieš įeinant galion minimum 
algų įstatymui 741 moteris 
dirbdavo už mažiau $14.50 per 
savaitę, o už metų po įvedimo 
įstatymo gaunančių mažiau mi
nimumo radosi tik 74 moterys. 
Daugelio vyresniųjų skalbėjų 
algos pakilusios nuo $25.90 iki 
$62.50 per mėnesį su ekstra mo- 
kestimi už viršlaikius.

Virš minėtos algos, žinoma, 
dar labai menkos. Jos dar ne
duoda užtikrinto nei pasiturin
čio gyvenimo moterims, ypatin
gai motinoms, kurios turi auk
lėti šeimas; Ir vienas minimum » 
algų įstatymas padėties nepatai
sys. Tam reikalingas unijistų 
budėjimas ir sutartina veikla, 
kad algas pakelt iki padoraus 
amerikoniško gyvenimo lygma- 
los. Tam reikalingas ir susipra-" 
timas, kad pakėlimas algų ska
lės kuriai nors iš mažiausia ap
mokamų grupių labiau užtikri
na darbų saugumą ir pasiturin
tį gyvenimą visai darbininkijai.

Uniją Pagelbininkės 
Turės Konvenciją 

C

New Yorko CIO unijų uo
lios pagelbininkės — Council 
of Women’s Auxiliaries—tu
rės savot pirmą konvenciją šį 
šeštadienį, balandžio 
Transporto Salėje, 
64th St
lig 6 vai. po

Katherine 
lio Moterų 
miteto, CIO, 
vyksta iš
,bėt konvencijoj.

Visos moterys, 
giminių narių bile kurioj 
unijoj, kviečiamos atsilankyt.

27-tą, 
153 W. 

New Yorke, nuo 1 
pietų.
Lewis, Naciona-
Pagelbinių Ko- 
pirmininkė, at- 

Washingtono kal-

kurios turi
CIO

Pragoj. — Motinos turi 
gaut specialius leidimus pirk
tis mažesniems 1 metų kūdi
kiams palukes ir paklodes.

naujų skaitytojų gaunam iš 
priežasties, kad mes jau sen
stam. Kaip žmogus pasensta, 
tai neturi darbo ir turi persi
skirt su skaitymu, nes jeigu 
neužsimokėsi už laikraštį, jis 
tau neis uždyką. O šiandien 
tokių draugų ir draugių jau 
yra tūkstančiai. Gal jūs pasa
kysite : “Mes turime januo- 
lių.” Bet jiems sunkiau skai
tyt lietuviška spauda ir dėlto 
“Laisvė” ir “Vilnis” turi įve
dus angliškus skyrius.

Tad dėlto aš sakau: drau
gės, nesvajokim apie leidimą 
kito laikraščio, tik laikykim, 
ką turim; suglauskim savo 
spėkas aplink tuos du dien
raščius ir užpildykim juos sa
vo raštais, o tada bus visiems 
ir visoms geriau.

Aš mylėčiau, kad ir dau
giau draugių išsireikštų savo 
nuomones.

E. Baltrušaitienė.

Streikuojančios narės Amalgameitų Unijos, CIO, kas
dien pikietuoja prie Kaylon, Ine. šapos, Baltimorėj. 

Darbininkės išėjo streikan už unijinę sutartį ir geresnes 
algas
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Ketvirtas puslapis

Moterų Skyriaus Dalis

ko-

dvi
Žu-

PARODYKIT MANO
SŪNŲ

naujai pertaisyta. Publikai, 
kuri žingeidaujas, kaip išrodo 
naujai pertaisytą svetainė, bus 
progos pamatyti ir pasi
džiaugti tuo darbu. Gerbiamą 
publiką prašome nesiveluoti, 
būti paskirtu laiku, nes veika
las ne visai trumpas, užims 
gana laiko. Po lošimui bus šo
kiai prie geros Merry-Makers 
orkestros. Kurie mylėsime, ga
lėsime prisišokti iki valios.

Waterburio visos darbinin
kiškos draugijos rengia pir
mutinį pikniką 2 d. birželio,

(Tąsa)
Politiniai jam dėkojo ir prašė geruoju 

pas juos nevaikščioti ir jiems nieko ne
nešti. Jiems pakanka to, ką administra
cija duoda. Jie nedrįso nemandagiai, 
stačiokiškai kaip kokį nedorėlį vyti iš 
kameros lauk. Ir todėl kunigas Strazdas 
nuolat ateidavo. Jis kalbindavo tuos, ku
rie boikotuojami už išdavystę, klausinė
davo kriminalinių, ką politiniai tarp 
savęs kalba, ką veikia, ko mokosi.

—Aš vis dėlto jums atnešiau. Prašom. 
Juk vis viena jis laikraštis, nesvarbu kie
no atneštas. Laikraščius jūs gi mėgstat 
skaityt,—padėjo ant stalo abu opozici
niu dienraščiu ir išėjo. Atrodo, jis nors 
kunigas, bet geras, meilus žmogus ir jo 
bijoti nereiktų.

Kalėjimo raštinėj dirbantieji kaliniai 
girdėdavo, kaip jis kalbėdamasis su vir
šininku siūlydavo, ką įzoliuot, pasakoda
vo, kas daugiau išsilavinęs, kas gimna
ziją lankęs, kam reikia daugiau įkalus 
įkrėst, ką karcerin pasodint.

Ir pagaliau, kai šitie kaimiečiai buvo 
teisiami, jis paprašė kariuomenės teis
mą leisti ir jam apie teisiamuosius pa
liudyti. Nors teisiamieji, remdamiesi 
įstatymu tam priešinosi, tačiau teismas 
Strazdui liudyti leido.

—Man teko su daugeliu teisiamųjų 
pačiam kalbėtis ir išsiaiškinti...—Jis 
pasakojo, ką iš išdavikų girdėjo, ką iš 
pačių kalinių besimeilikaudamas ištrau
kė, o ko trūko, pats iš savo galvos pri
dėjo. Ir ant galo išdėstė prieš teismą, 
kas jo manymu nebepataisomas komu
nistas ir todėl reikia amžinai kalėjiman 
uždaryti ir kam kaip prisipažinusiam ir 
kitus išdavusiam bausmę sumažinti.

Kai nuteistuosius surakintus vedė at
gal į kalėjimą, kunigas Strazdas buvo 
nebereikalingas. Po teismo politiniams 
jis nebesirodydavo. Kunigas krikščioniš
kąjį šnipo darbą atliko—jis gali eiti.

* * « ,
/ Kai Susipeša Viršininkaj
"Žodis “vogti” storžieviškas, ne litera

tūriškas, švarioj publikoj jis nevartoja
mas. Vagys tai tik tamsuoliai, kurie po 
svetimas kišenes graibsto, kaimyno viš
tas gaudo arba iš kepyklos paima duo
ną ir neužmoka, šiaipjau inteligentiškoj 
publikoj sakoma:

—Sklypą pirkau.
—Namus pasistačiau.
—Ūkį įsigijau.
O jei kartais dėl nenumatytų priežas

čių tenka atsidurti teisme, tai ten sako
ma:

—Pasisavinimas, nesąžiningumas.
O tokios nenumatytos priežastys—sto

ka draugiškos nuotaikos. Dėl tokio ne
draugiškumo ir mūsų kalėjimo viršinin
kas atsisėdo į savo kalėjimą. Bet proku
ratūra bijodama, kad kaliniai nebandy
tų su juo kai kurių sąskaitų balansuoti, 
perkėlė į Panevėžio kalėjimą, iš kur vė
liau buvo paleistas už užstatą.

1937 metais gruodžio mėnesyj kai ku
rie laikraščiai aprašė mūsų—Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjimo viršininko L. 
Ilješevičiaus ir jo padėjėjų: J. Tamašiū- 
no, P. Kondratavičiaus ir L. šoštakaus- 
ko bylą, kurioje visi jie kaltinami val
diško turto bei pinigų pasisavinimu.

Kaip gi šita byla net gerokai sensa
cinga atsirado teisme? Vogti ne naujie
na, daug didesnė naujiena iškilti aikš
tėn. Liudininkas Mačiulis Stasys, 1927- 
28 metais buvęs kalėjimo sekretorium 
apie visus kalėjimo viršininko ir jo pa
dėjėjų nesąžiningumus pranešęs proku
rorui, o tas pranešė teisingumo ministe
rijai, kuri atsiuntė savo reikalams ištir
ti kalėjimų inspektorių Garbaliauską. 
Garbaliauskas išbaręs Mačiulį ir pasa-

Moterų Skyrius.

(Bus daugiau)
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426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokatjmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergrcen 7-1661
w

VAIKŲ SIŪTAI —.Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas į 10 
savaitinių {mokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė. 

Brooklyn, N. Y..

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

S

—Tokius valdininkus, kurie mėgsta 
kištis ne į savo reikalus, mes metam gat
vėn.

Po to Mačiulis buvęs pažemintas trim 
kategorijom ir iškeltas į Ukmergę. 
Inspektorius Garbaliauskas įrodė savo 
galioj esantiems tarnautojams, kad kiš
tis į svetimą reikalą tikrai neverta. Ir 
aštuonerius metus į mūsų viršininko ir 
padėjėjų ir kartu kalėjimų inspektoriaus 
reikalus niekas nesikišo, negi kalinio ar 
kokio eilinio prižiūrėtojo kas klausys. 
Jie uždarbiavo visais frontais iki tarp 

savęs nepasidalindami “pelnu” susipyko. 
Tada vienas po kito ėmė plaukt anoni
miniai laiškai į valstybės kontrolę apie 
didelius nesąžiningumus Šiaulių kalėjime 
iki pagaliau buvo atsiųstas valstybės 
kontrolės revizorius Barsčiauskas.

Nieko nereiškia revizijos, jeigu moki 
gražiai ir mandagiai elgtis, blogiausiu 
atveju jos pasiūlo tada trūkumus likvi
duoti, kad niekas nežinotų. Bet šį kartą 
mūsų administracijos tarpe buvo tokia 
nedraugiška dvasia, kad padėjėjas Ta
mošiūnas pasivijęs revizorių gatvėj, at
siprašęs, užsirekomendavęs kas esąs ir 
ėmęs pasakoti apie viršininko juodus ir 
apie savo baltus darbus. Revizoriui ne- 
noroms teko surašyt aktą, pagal kurį ir 
viršininkas ir visi trys jo padėjėjai bu
vo patraukti teisman. Kalėjimų inspek
torius Garbaliauskas liko nepaliestas, 
nes Valstybės Kontrolė Lietuvoj gali da
ryti revizijas tik iki departmentų refe
rentų, kas aukščiau—neliečiama. Kalėji
mų inspektorius neliečiamųjų kategori
joj, nors teisme ir jo nusikaltimas buvo 
tiek pat aiškus, kiek ir kitų.

Prokuroras savo kaltinamąją kalbą 
šitaip pradėjo:

—Man labai nemalonu kaltinti tuos, 
su kuriais tiek daug metų teko dirbti. 
Bet dar nemaloniau, kad kalėjimo elitas 
savo elgesiu ne gerą pavyzdį davė, kaip 
reikia sąžiningai tarnauti, bet savo veik
smais sukėlė pasipiktinimą ne tik lais
voj visuomenėj, bet ir tūkstančiuose ka
linių, kurie tarp keturių sienų turėjo 
matyt dorovės pavyzdžius, kad patys 
grįžtų į gyvenimą pasitaisę.

Įdomu, ką pasakytų kaliniai ne tik 
apie kalėjimo viršininkus ir tarnautojus, 
bet ir prokurorus su inspektoriais, jeigu 
jie galėtų stoti prieš liaudies teismą kai
po liudininkai. Tada išgirstume tikrai 
baisių dalykų.

Skundai z
Kalėjimai yra teisingumo ministerijos 

žinioj. Ant administracijos galima skųs
tis kalėjimų inspektoriui arba valstybės 
gynėjui, kuris į metus porą kartų per
eina per kameras ir paklausia:

—Skundų turit?
Kas per skundai? Kokiais reikalais ga

lima būtų skųstis kaip buvo, taip ir liko 
neaišku. Anksčiau per prokuratūrą buvo 
gaunami ir išsiunčiami laiškai, knygos, 
žurnalai ir kiti panašūs daiktai. Tad už- 
klausdavom kai kada apie be žinios din
gusius laiškus ar knygas, kurių vienam 
draugui iš karto net dešimts dingo.

—Gerai, pažiūrėsim, gal kur užsimetė.
Ir žiūrėdavo iki mums nusibosdavo 

laukt arba klausinėt. Bet kai reformos 
nustatė, kad knygos, laiškai ir kita būtų 
tikrinama pačios administracijds, atro
dė, kad gynėjai nebereikalingi. Bet jie 
vis tebevaikšto ir tebeklausinėja skundų. 
Politiniams jie tuo geri, kad retai ateina 
ir išsirikiavus mažai tenka stovėt.

Kas kita karo kalėjime. Ten išrikiuo
ja kareivius-kalinius ir praneša:

—Dabar bus klausiama skundų. Visi, 
jei ką turit, galite skųstis. Tik perspėju: 
skundai turi būti rimti ir pamatuoti.

Karininkas eina pagal rikiuotę ir pirš
tu durdamas kiekvienam krūtinėn šūk
teli:

—Skundų turi?
—Ne.
—Ne.
—Ne.
—Turiu.

čiojimas atsibus 28-tą baland
žio, šventadienį, Lietuvių Sve
tainėj. Pradžia 7 vai. vakare. 
Bus lošimas, jį atliks New 
Theatre League lošėjai. Įžan
ga 35c. Moterų Skyrius iš* iž
do paaukavo $2 May Day 
misijai.

Į Moterų Skyrių gauta 
narės, jaunuolės: Helen
kaitė-Pine įstojo kovo mėnesį, 
Ann Mikalajūnaitė — baland
žio mėnesį. Būtų gerai, kad ir 
kitos jaunolės ir suaugusios 
stotų į Moterų Skyrių, tai yra 
į Lietuvių Literatūros Draugi
ją.

Moterų laikraštukas — Mo
terų žinios—gerai platinasi. 
Jau bent kelios draugės ra
portavo, kad yra pardavusios 
po kelias kopijas: žukaitė-Pi- 
ne 2, M. žvirblienė 5, O. Mi
kalajūnienė 5, Ona Girnienė 
11, J. K. Navalinskienė 16. O 
kurie dar nesate skaitę to įdo
maus laikraščio, prašome pa
sipirkti pas virš minėtas drau
ges.

Ateinantis susirinkimas nu
tarta laikyti pas J. K. Nava- 
linskienę, 561/2 Glenwood 
Ave. Prašome visas nares atsi
lankyti, nes bus 
misijos raportas 
“Išdykusi Pati”, 
draugės-draugai
čiai. Manome, liks 
dolerių pelno nuo 
parengimo.

Po susirinkimo 
kalajūniene mus
gardžia uogų arbata ir namie 
keptais pyragais. Ačiū jai.
Moterų Skyr. Korespondentė.

išduotas ko- 
iš parengimo 
kurią sulošė 
wilkesbarrie- 

keliolika
virš minėto

draugė Mi- 
vaišino su

Jos Prisitaiko Sąlygoms

Waterbury, Conn
LLD 28 kp. ir Vilijos Cho

ras rengia paskutinį šiame se
zone teatrą po vardu “Karo 
Aukos”. Keturių aktų drama 
iš pereito karo vokiečių oku
pacijos Lietuvoje. Ką darbi
ninkų klasei Lietuvoje davė 
pereitas karas? Ogi vargą, 
skurdą ir tūkstančiam mirtį. 
Dabar Europoj karui tęsiantis, 
kaip tik tokis veikalas, kaip 
“Karo Aukos,” tinkamas. Pu
blika galės matyt gyvą vaizdą 
lošime, ką davė pereitas ka
ras darbo klasei, tą patį duos 
ir dabartinis besitęsiantis ka
ras: milionams jaunuolių mir
tį, kitiems milionams amžiną 
kolestvą.

Lošimas atsibus 4 d. gegu
žės svetainėj Venta Hali, 103 
Green St., Waterbury, Conn.

Gerbiama Waterburio ir 
apylinkės publika, visus kvie
čiam būti mūsų rengiamam 
teatre. Aktorius turim surinkę 
geriausius iš viso Waterburio. 
Ištikrųjų bus ko pažiūrėti.

Kitas svarbus dalykas, tai 
103 Green St. svetainė visa

—Maistas blogas, jau kelinta' savaitė 
duodamos suplėkusios kruopos.

—Nerimtas. Visiems geros, tik tau vie
nam blogos, septynios paros karcerio.

Vėl eina toliau tuos pačius žodžius iš
tardamas. Vėl:

—Ne.
—Ne.
Po kokios dešimties “ne” atsiliepė:
—Turiu. Mano batai visai nuplyšę, 

vaikščiot negaliu.
—Skundas nepamatuotas. Pats gali 

pasitaisyt. Penkios paros karcerio.
Vienas pasiskundė, kad jį puskarinin

kiai labai sumušę.
—Parodyk žymes,—užklausė karinin

kas.

Trečiadienis, Balandžio 24,194u

(Tąsa nuo 3 pusi.)
—Ką tamsta pasakysi ? — 

pasiteiravo policijos valdinin
kas, įėjus į raštinę Agnei Ar.

—Dėl to kūdikio, kurį pa
mečiau Laisvės ai. Labai no
riu jį pamatyti, raštelį 
gauti. . . i

—Aha! Tai tamsta tokia iš
mintinga mėtyti vaikus, kaip 
skiedras!... Gerai. Kaip var
das, pavardė, kur gimusi, kur 
tėvai, mokslas, užsiėmimas.. .

—Agnelė A-tė, gimusi 1916 
m., Vilniuje, tėvų neturiu (pa
mestinukė), tarnaitė, baigusi 
2 klases... —atsakinėjo Ag
nelė.

—Taigi, pagal įstatymus, 
tamsta turėsi atsakyti teisme.

— O savo sūnų galėsiu pa
matyti ?

—Tai gal ir galėsi.
Agnelė bėgo į “Lopšelį” pa

tenkinta. Ten ji ašarodama 
bučiavo savo sūnų Rimantą.

R.

1940, Lietuvių Parke, Water
bury, Conn. Piknikas bus su 
plačia dainų programa. Bus 
kviečiami visi Conn, darbinin
kiški chorai. Todėl prašyčiau 
kolonijų tą dieną nieko ne
rengti, ir visiems dalyvauti 
mūsų išvažiavime.

Simpatizatorius.

Berlin, bal. 19.—Vokie
čių valdžia pasiuntė namo 
Norvegijos atstovą. Tai to
dėl, kad norvegų karalius 
ir jo valdžia nusistatę prieš 
vokiečius.
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"Laisves” Parengimai Brooklyne
Liepos 7 July Piknikas

KLASČIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

t

"laisvės” Parengimai Kituose Miestuose

“Laikas
Birželio 9 June Piknikas

LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

Binghamton, N. Y
Gražus LLD 20 Kuopos Mo

terų Skyriaus Parengimas 
Balandžio 7-tą, Lietuvių 

Svetainėj, wilkesbarrieciai at
lošė tikrai artistiškai trijų 

.veiksmų komediją “Išdykusi 
Pati”, parašytą d. J. Juškos. 
Ištikrųjų yra ko pasižiūrėti ir 
pasijuokti, ir paverkti. Ot, ro
dos, kad dar būtų dainelių į 
tą veikalą įdėta, tai dar būtų 
geriau. Kur bus lošiama, pa
tartina nepraleisti progos pa
matyti. Pas mus, kurie neatė
jo, apgailestauja. Mat, pasi
taikė labai graži diena, tai 
žmonės buvo išvažinėję iš 
miesto. Kiti išmetinėjo, kad 
dienos metu buvę lošiama. O 
kurie buvo ir matė, likosi už
ganėdinti.

Mes turėjome ir vakarienę 
draugams wilkesbarrieciams, 
kurių čia buvo atvažiavę 17 
ypatų—aktorių ir pašalinių. O 
priegtam ir dd. binghamtonie- 
čiai sykiu vakarieniavo skait
lingai, tad mūsų šeimininkės 
net valgių pristigo, nesitikėjo 
tiek daug viešnių-svečių. At
siprašome, jeigu kuriems ne
teko.

Moterų Skyrius širdingiau
siai dėkavoja visiems wilkes
barrieciams, kaip aktoriams, 
taip ir svečiams-viešnioms už 
atsilankymą pas mus. Taipgi 
v i s i e ms binghamtoniečiams, 
kurie parėmėte mūsų Moterų 
Skyrių savo atsilankymu. Ma
nome turėti geras pasekmes ir 
finansiškai. Apie prisidėjusius 
aukomis ir apgarsinimais pa
rašysime vėliau. Dar sykį vi
siems širdingiausiai dėkavoja- 
me.

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK n

MAYNARD, MASS.

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HQPATCONG

NEW JERSEY
i

Kenneth Collins, kalbėda
mas Biznierių ir Profesionalių 
Moterų Forume, Waldorf 
viešbutyje, kreditavo moteris 
trijose svarbiausiose biznierių 
ypatybėse, būtent: mokėjime 
atskirt gerą nuo prasto; tole
rantiškume ; mokėjime sugy
vent su įvairių pažiūrų žmo
nėmis.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "O

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyrai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Iš LLD 20 Kuopos Moterų 
Skyriaus Susirinkimo

Balandžio 5-tą atsibuvo su
sirinkimas paą draugę Oną 
Mikalojūnienę. Narių dalyva
vo nemažai. Išduoti įvairių 
komisijų raportai.

Delegatės iš May Day ko
misijos susirinkimo raportavo, 
kad Pirmos Gegužės apvaikš-

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniįl Drabužiu
Vyrų Siutai 

ir Paltai 
816.50 
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
818.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
821.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai 
824.50 
Buvo $30.00
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So. Boston, Mass.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 2 kuopos susirinkimas 
įvyko balandžio 18 dieną. Su
sirinkimas nutarė kitą susirin
kimą laikyti drauge su vyrais. 
Moterys atsineš užkandžių, o 
vyrai atsineš “supryzų” dėl 
moterų. Todėl visos moterys 
dalyvaukite balandžio 25 die
na susirinkime. Susirinkimas 
įvyks po num. 376 Broadway 
ir prasidės 7:30 vai. vakare.

Kuopa nutarė rengti kon
certą gegužės 12 dieną moti
nų dienai paminėti. Koncertas 
įvyks žinyčios svetainėje.

Rankų Darbo Paroda
Rankų darbo parodą rengia 

Moterų Kultūros Kliubas ir 
Moterų Ratelis sekmadienį, 
balandžio 28 dieną, L. M. ži
nyčios svetainėje, Atlantic 
Avė. ir Fourth St., So. Boston. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Įžan
ga tiktai 10 centų.

Kurios moterys turite rank
darbių, malonėkite atnešti, 
bus su mielu noru išstatyta.

Dar turėsime ir K. Krasau
skaitę, kuri tik atvažiavo iš 
Lietuvos. Papasakos daug 
naujienų.

Malonėkite visi ir visos da
lyvauti. Galėsite pasigėrėt 
moterų kūriniais.

Kviečia visus, Komitetas.

Haverhill, Mass.

šalyse.
“Tuo būdu, mes visi visomis 

savo spėkomis ir visa energija 
turime daryti viską, kas tik 
galima, kol dar ne per- vėlu, 
kad išjudinti šios šalies jauni
mą kovai prieš Amerikos im
perializmo politiką.

“Mes turime ypatingai gar
siai iškelti sekamus reikalavi
mus :

“Amerika neturi siųsti jokių 
karinių reikmenų, neduoti jo
kių paskolų arba kreditų nei 
vienai, nei kitai kariaujančiai 
pusei.

“Neturi būti jokio nei vie
šo, nei slapto pasižadėjimo 
nei vienai kariaujančiai pusei. 
Ambasadoriai Cromwell, Bul- 
lit ir Kennedy turi būti tuo
jau atšaukti, nes jie atvirai 
išreiškė savo simpatijas vienai 
kariaujančiai pusei. Turi būt 
atstatytas iš pozicijos bet 
koks valdininkas, kuris pareiš
kia pritarimą arba padaro pa
sižadėjimą bet kuriai pusei.

“Šalin rankas nuo Meksi
kos, Lotynų ir Pietinės Ameri
kos! Meksikos žmonės turi pil
niausią teisę spręsti savo rei
kalus be jokio kišimosi Jung
tinių Valstijų biznierių arba 
valdžios.

“Sulaikykite visus kursty
mus prieš Sovietų Sąjungą, at- 
steigkite pilnus diplomatinius 
ir prekybinius ryšius su 
tų Sąjunga.

“Jeigu tokia politika 
Amerikos pravesta, tai
daug prisidėtų prie išgelbėji
mo mūsų kartos daugelio mi-! 
lionų gyvybių.

Scranton, Pa.
Šiuo laiku šioje apylinkėje 

oras labai blogas —• beveik 
kasdien lyja ir saulės mažai 
tesimato. Toks oras blogai at
siliepia ant žmonių sveikatos.

Kaip jau visuomenei yra ge
rai žinoma, čionai beveik kož- 
nas mainierys turi dusulį. Tu
ri kiekvienas, kuris tik yra 
dirbęs mainose keletą metų. 
Tokiam orui užėjus, mirtis pa
siima daug žmonių, varo į ka
pus dar pusamžius vyrus.

Ši mirtis neišskiria ir lietu
vių. Nuo balandžio 15 iki 17 
mirė šie lietuviai: 
Pasvinsk'as, Antanas 
Juozas Zokus ir 
Chaplauskas.

Taigi, dar nei mėnesis laiko 
neprabėgo ir jau 10 lietuvių 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Visi 
jie priklausė prie katalikų 
bažnyčios, taigi ir buvo palai
doti su bažnytinėmis apeigo
mis.

Daugumą jų palaidojo gra- 
borius J. Klimaitis. Jis visiems 
tinkamai ir gražiai patarnau
ja.

Simonas
Petkus, 

Damicelė

landžio 28 dieną.
Šį veikalą suvaidins mums 

draugai serantoniečiai. O ge
rai žinome, kokius gabumus 
jie turi veikalų vaidinime. To
dėl ir šiuom sykiu jie mūsų 
nesuvils.

Prie tam, turėsim dar ir 
puikią programą, nes mus ap
lankys draugai shenandorie- 
čiai su savo skambiomis dai
nelėmis, jaunasis Z. Valukas, 
iš Scrantono ir kiti. Po vaidi
nimui bus muzikos šokiams ir 
kitokių pasilinksminimų.

Todėl vietos ir apylinkės 
lietuvius ir lietuvaites kviečia
me’ skaitlingai dalyvaut ir lai
ku, nes pradžia bus tuom lai
ku, kaip yra garsinama, bū
tent, 6:30 vai. vakare. Bus 
Lietuvių Kliubo svetainėje, 
325 E. Market St.

Rengėjai.

Naujoji “Peovekijada” 
Lietuvoje

ateidamos atneš ką nors, tom įžanga1^ 
veltui. Atsibus LDP Kliube. 408
Court St., 7.30 vai. vak. Bus muzi
ka, smagiai praleisite laiką. Ir iš 
apielinkės kviečiam atsilankyti. — 
Įžanga 25c. — Komisija. (98-100)

W. PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kuopa rengia balių, įvyks 

sekmadienį, 28 d. bal. (April), pas 
dd. Rubius, 2619 So. 76th St. Muzi
ka nuo 2 vai. dieną. Rengėjos: H. 
Mathue, O Bartašienė ir V. Fergie- 
ne. — Prot. rast. B. Petroniūtė.

Rengėjos žada prikepti lietuviškų 
pyragų ir prigaminti kitokių skanių 
valgių. Bus ir gerų gėrimų. Kviečia
me vietinius ir iš apielinkės daly
vauti šiame baliuje. (98-100)

WORCESTER, MASS.
Specialis pranešimas Aido Choro1 

nariams! Visi būkite prakalbose šį Į 
sekmadienį, 28 bal. (April), 2 vai. 
po pietų ir prašome nesivėluoti. Yra 
labai svarbių reikalų tai būkite visi, i

Sovie-

būtų ! 
labai

Pilietis.

Elizabeth, N. J

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Office Phone 
EVergrcen 8-1090

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

IŠ ALDLD 85 Kp. Susirinkimo
Balandžio 17 d., ALDLD 

85 kp. turėjo susirinkimą L.P. 
G. Kliubo kambaryje. Kaip 
visad, taip ir šį sykį narių į 
susirinkimą atsilankė labai 
mažai. O narių nesilankyhias 
į susirinkimus, tai organizaci
jai neina ant sveikatos. Nežiū
rint kokia organizacija būtų, 
bet jeigu nariai nelanko susi
rinkimų, tai toji organizacija 
puola žemyn. O jeigu mes, 
draugai, nenorim, kad mūsų 
organizacija pultų žemyn, tai 
lankykim susirinkimus ir da
rykim planus, kaip mūsų or
ganizaciją padarius skaitlin- 
gesne nariais, ir kaip praplo
tus jos veikimą.

šiame susirinkime draugai 
S. Benkus ir P. Pečiukonis ir 
vėl perstatė 3 kandidatus į 
ALDLD 85 kp., kurie buvo 
priimti vienbalsiai. Draugų S. 
Benkaus ir P. Pečiukonio pa
sidarbavimu jau gauta 12 
naujų narių į ALDLD 85 kp. 
laike šio vajaus.

Priėjus prie naujų sumany
mų, nutarta rengti drg. L. 
Pruseikai prakalbas, kurios į- 
vyks antradienį, balandžio 30 
d., 7:30 vai. vakare, LPG 
Kliubo svetainėje, 324 River 
St. Visi Haverhillio lietuviai 
kviečiami dalyvauti prakalbo
se. Nes iš drg. L. Pruseikos 
prakalbos sužinosite daug 
naujo apie dabartinius pasau
lio įvykius.

Kadangi šiame susirinkime 
labai mažai narių dalyvavo, 
tai rinkimas kp. valdybos dėl 
šių metų palikta iki sekančio 
susirinkimo.

Susirinkime Dalyvavęs.

Chicago, ill.
Jaunieji Komunistai ir Karas

Balandžio 19-21 dienomis! 
čionai įvyko plati ir entuzias
tiška Jaunų Komunistų Lygos 
konferencija. Delegatai susi
rinko iš trijų valstijų — Illi
nois, Indiana ir Missouri. Viso 
dalyvių buvo apie 350. Tai 
jauni žmonės, kuriems dabar
tinis momentas turi išstatęs 
daugybę didelių problemų. O 
svarbiausia iš visų, tai neleisti 
Jungtinėms Valstijoms įsivelti 
į dabartinį imperialistinį karą.

Konferencija įvyko Midland 
Hotel. Raportą išdavė ir kon
ferencijai programą pateikė 
veikėjas Jack Kling. Tarp kit
ko, jis pasakė:

“šį europinį karą galima 
greitai užbaigti pagelba pačių 
žmonių veiklos. Neįsiveldami į 
tą karą, mes padrąsinsime 
tuos taikos judėjimus, kurie 
plačiai vystosi kariaujančiose

Rep.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
“Iš Kaimelio Prie Upelio,” j 

Baltimore, Md.— Rašote vie-1 
tomis labai neaiškiai, tiesiog 
neįskaitomai, o tačiau reika
laujate neiškraipyti jūsų raši
nio. Antra, rašote apie unijos 
viršininkus labai aštriai ir da
rote tokius primetimus, ku
riems labai sunku tikėti. Ne
sinori tikėti, kad unijos virši
ninkai nepriimtų tam tikros 
šapos darbininkų į uniją, kuo
met tie darbininkai atėjo ir 
prašėsi unijon įstoti. Todėl at
leisite, kad jūsų šio rašinio 
negalėsime sunaudoti.

Škarletinos Liga Platinasi
Sveikatos Board o viršinin

kas Louis Richards savo ra
porte pranešė, kad kovo mė- 

■ nesį įvyko 60 susirgimų škar
letinos liga tarpe jaunų moks- 

{leivių.
Tos ligos paliesti tapo 

coin ir.Columbus mokyklų 
Į kiniai, i

Toliau savo pranešime
I chards pastebėjo, kad kovo 
mėnesį įvyko keturios saužu- 
dystės, 10 ypatų mirė nuo vė
žio ligos; 47 neteko gyvybės 
nuo širdies ligos ir 11. nuo 
“cerebral hemorrhage.”

“L.” Reporteris.

Lin- 
mo-

Wilkes-Barre, Pa
Trijų veiksmų labai juokin

ga komedija “Gyvieji Nabaš- 
ninkai” jau čia pat, įvyks ba-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
moningus) tarp lietuvių, 
kurie gal per savo nesusi
pratimų padėjo aršiausiam 
mūsų priešui. Tie gandai 
turėjo pasisekimo ne tik 
Lietuvoj bet, kaip skaitom, 
ir Amerikoj. Apie tuos 
gandus, jų tikslą ir “tikru
mų” teks parašyti kitam 
laiške.

Antakalnis.
Vilnius, Kovo mėn.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EKSKURSIJA

Liepos 28 d. (July 28t.h) įvyks 
dienraščio “Laisvės” ekskursija trau
kiniu į Lake Hopatcong, N. J. (No
lan’s Point Park). Puiki vieta pasi
maudymui ir piknikui. Kurie pernai 
dalyvavo, buvo labai patenkinti, tad 
šį malonumų turėsime ir šiemet.

Prašome didžiojo New Yorko or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti 
ir kviečiame dalyvauti dienraščio 
“Laisvės” ekskursijoje traukiniu 
į Hopatcong Ežerą. — Rengėjai.

WORCESTER, MASS.
Ekstra Pranešimas!

Penktadienį, bal. (April) 26 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Salėjo, 29 
Endicott St. Įvyks Kompartijos kuo
pos specially susirinkimas. Visi na
riai būtinai dalyvaukite ir nesivė- 
luokUe atsilankyti. (98-99)

ELIZABETH, N. J.
Sekm. 28 d. balandžio (April) 

įvyks L. Darb. Susiv. 33 kuopos 
paekage vakarėlis. Katros moterys

SCRANTON, PA.
Šį trečiadienį, 24 d. balandžio 

(April) bus perstatytas veikalas, 
“Gyvieji Nabašninkai,” Knights of 
Pythias Salėje, 1817 Church Ave.,' 
Providence-Scranton, Pa. Pradžia 7 
vai. vakare, įžanga 35c.

Po perstatymo bus šokiai. Kas no
rūs, galės šokti kiek patiks. Bus val
gių ir gėrimų. Tai nepaprastai gera 
programa ir maža įžanga. Nepra
leiskite progos, dalyvaukite visi šia-1 
me puikiame parengime. — Rengė-, 
jai. 97-98)

GREAT NECK, N. Y.
sekmadienį, bal. (April) 28 
perstatyta operetė Nebaigta
parašyta Seno Vinco. Puikūs l

dŠį : 
bus 
Kova, 
vaizdai iš liaudies sąjūdžio 1905 m. 
revoliucijos Lietuvoje. Daug gražių 
liaudies dainų, šokių ir kalbų. Per
statys Pirmyn Choras, vadovaujant 
Geo.

Po

gerų

Kazakevičiui. Įžanga 50c.
perstatymo bus šokiai; gros 
Kazakevičiaus Orkestrą. Bus 
valgių ir gėrimų. (97-100)

NEWARK, N. J.

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHTS

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accc^nodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

RPO KEPTUVE
jvy^^nan^io'įGTs'vTv“! 36-40 Stagg St. Tel Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
.Turginėj Svetainėj, 180 New York , Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi 
Avė. Visi draugai dalyvaukite šiame : 
susirinkimo, nes turime daug naujų ' 
reikalų, o duokles už šiuos metus 
reikia užsimokėti. — Sckr.

(97-99)

SHENANDOAH IR MINERS-! 
VILLE, PA.

LLD 9-to Apskričio metine konfe
rencija įvyko nedėlioj, balandžio 
(April) 28 d., 1940, Citizens Club 
svetainėj, (Darbininkų Svet.), Mi- į 
ncrsville, Pa., 1 vai. po piet. Visos 
kuopos 9-tam apskrityj turi prisiųst 
delegatus į šią konferenciją. Kuopos, 
kurios nelaiko susirinkimų kas mė
nesis, tų kuopų vienas ar daugiau 
komiteto narių turi dalyvauti kon-' 
ferencijoj. Kuopos, katros dar yra 
skolingos į apskritį už 1938 ir 1939 
metus, priduokit mokestis delegatam. 
Kuopos savo delegatam įteikite gerų 
sumanymų dėl gerovės organizacijos, i 
— LLD 9-to Apskr. sckr. O. Zio-, 
bienė. (95-97)

..... ‘-nį

Operetė "'Nebaigta Kova* j
SCENON SUVAIDINS PIRMYN CHORAS

Sekmai., Balandžio 28 April, 194©
A. ir J. KASMOČIŲ SVETAINĖJE 9v.

Durys bus atdaros 4:30 vai., lošimas prasidės 5:30 v. v. j

ŠOKIAMS GROS G. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Pirmyn Choras, po vadovyste Geo. Kazakevičiaus.

Gerbiamieji! Pirmyn Choras po vadovyste Geo. Kazakevičiaus, suvaidins Operetę ‘'Nebaigta Kova.” 
Tai bus dar pirmas toks lošimas su dainom greatneck iečių istorijoj. Veikalą parašė Senas Vincas, muziką 
dainom pagamino Elena Retikevičiūtė. Melodrama, trijų veiksmų, paimta iŠ 1905-6 m; Revoliucijos laikų 
Lietuvoj. Veikalas-Operetė yra su komiškom, meiliškom ir revoliucijinėm Lietuvos jaunimo dainom. Labai ’ 
žingeidus perstatymas. Kiekvienas vietinis ir iš apylinkės kolonijos lietuvis turėtų šią operetę pamatyti. Po 
lošimų bus šokiai prie geros orkestros. Tad netik suaugusiems bet ir jaunimui užteks smagumo iš šio pa
rengimo.

Kviečia PIRMYN CHORAS. £ ĮŽANGA 50c ASMENIUI > BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ.

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi-
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame (vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Bltnio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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Balandžio 24-tą Darbininkų 
Pašalpinės Vakaras prieš 

Dies’o Atakas

- tarpra-

lietuvių 
sveikins

Tarptautinio D a r bininkų 
Ordino (IWO) komitetas šiai 
apylinkei šaukia viso miesto 
kuopų ir narių bei šiaip pu
blikos masinį mitingą pro
testui prieš Dies’o nelegalį pa
sikėsinimą ant šios organiza
cijos, jos žymiausių veikėjų. 
Mitinge taip pat bus pravesta 
kampanija gint tuos organiza
cijos veikėjus, kurie, savo pa
sišventusiu darbu liaudies sa
višalpos organizacijai ir abel- 
nai darbo žmonėms, pirmieji 
užsitraukė reakcininku nema
lonę.

Kai žinia, 1WO yra nacio- 
nalė savišalpos ir apdraudos 
organizacija, turinti savo ei
lėse šimtus tūkstančių narių 
amerikonų; taipgi prisidėju
sias atskirų tautų ištisas orga
nizacijas, tad šis mitingas turi 
amerikinį-tarptautinį 
sinį pobūdį.

Varde Brooklyno 
organizacijų mitingą
Vytautas Zablackas. Nuo Ne
grų Kongreso ir bažny.čios 
kalbės kun. J. W. Robinson, 
nuo ■Jūrininkų') Unijos — Fre
derick 'Myhrs/ nuo Workmen’s 
Circle progresyvių komiteto— 
Julius Burakoff, nuo Pardavi
nėtojų Unijos — Arthur Os
man, nuo Maliorių Unijos — 
Morris Gainor, taipgi kalbės 
atstovas nuo Civilių Laisvių 
Unijos, Dr. Alex Goldman, ad
vokatas Joseph Brodsky, ir ei
lė kitų svečių kalbėtojų.

Nuo paties IWO vyriausiu 
kalbėtoju bus Max Bedacht, 
generalis sekretorius; pirmi
ninkaus Wm. Wiener.

Lietuviams, kuriem sąlygos 
leidžia, irgi būtų svarbu iš
girsti įdomias prakalbas ir pa
remti tą savo brojių kitatau
čių žygį, kadangi pagelbėji
mas laiku ir stipriai užduot 
smūgį kitu tautų darbo žmo
nių organizacijų smaugikams, 
sykiu padės apsaugoti ir lie
tuviu organizacijas, nes vie
nos tautos organizacini liki
mas priklauso nuo kitų tautų 
tokiu pat organizacijų likimo.

Mitingui įžanga nemokama. 
Jvyks šiandien, balandžio 24- 
ta, 8 vai. vakaro. Manhattan 
Center. Grand Ballroom, 34th 
St. ir 8th Ave., N. Y.

Prarado Vairuotojų 
Leidimus

visu 
leidi- 
buvoY., valstiioj 380 

už vairavima įsigėrus. 
pat prasikaltima šiais 
susnenduota 489 leidi- 
4.670 suspenduotų dėl

Norite Gero Buto?
Harleme statomame pigio

mis rendomis projekte —East 
River Houses — bus 1,170 bu
tų. Jiems aplikacijos priima
mos iki gegužės 10-t'os. Tačiau 
jau lig šiol 14,000 šeimų įtei
kė aplikacijas.

Geras paveikslas, kokia yra 
stoka žmoniškų butų, prieina
mu biednuomenei ir viduti
niams gyventojams.

Mrs. S. Steurer, 70 m., 982 
Pacific St., rasta pridusus ga- 
su užvirusiam vandeniui užlie
jus liepsną. Pasveiksianti.

Šeštadienį Būkite 
pas Jaunimą

Operetė “Sylvija”

šešta-
1 Pi-

Nepamirškite ateit šį 
dienį, balandžio 27-tą, 
liečiu Kliubą, 280 Union Avė., 
kaip 8 vai. vakaro, nes jau
nuoliai (LDS Builders) rengia 
linksmą pavasarinį vakarėlį 
(Spring Frolic).

Prie 
kestros 
ti. Bus 
Įžanga
karą turėsite 
dovanu. 4

Jono Mikalausko or- 
galėsite gerai pasišok- 
visokių pamarginimų. 
tik 40c. Taipgi tą va- 

progą laimėti

Negražiai Apšmeižė Lie
tuvius Kriaučius

Balandžio 17 dienos “Vie
nybėje” p. Klinga rašo apie 
lietuvių siuvėjų kontraktorių 
bankietą ir, tarp kitko, ve ką 
sako: “Teko sužinoti, kad uni
jos lietuvių lokalas 54 šį ban- 
kieta boikotavo ir buvo nuta
ręs bausti tuos kriaučius uni- 
jistus, kurie į jį nuvyks. Tik 
kai sužinojo, kad pats Hollan- 
deris dalyvaus, bausmę atšau
kė. Mat, jie, vargšai, bijo iš
sišokti prieš unijos vyriausi 
managerį. Boikoto priežastis šį 
sykį, kiek patirta, nebuvo tik
slu pakenkti darbą 
palengvinti karo 
naštą išlaikyti, bet 
nė’ neapykanta, tai 
kad bankietą ruošė bosai, kon- 
traktoriai.”

lokalas paliko kiekvienam siu
vėjui asmenišku reikalu —ku
rie norės, tie eis, o kurie' ne
norės, tie neis.

Lok. 54 Piki. Tarybos Sekr.
A. Linkus... J r.

Operetė “Sylvija” yra vie
na iš gražesniųjų operečių iš
verstų j lietuvių kalbą. Ji jau 
buvo vaidinta didesnėse Ame
rikos lietuvių kolonijose. Ro
dos, kada tai buvo vaidinta ir 
Brooklyne. Dabar šią operetę 
perstatyti rengiasi Operetės 
Choras, gegužės 5 dieną, La
bor Lyceum svetainėj, 947 
Willoughby Ave.

Svarbesnes roles vaidins žy
mesnieji Operetės Choro artis
tai ir dainininkai: Sylvijos ro
lę — Genovaitė Vitaitytė, El
zės — Alena Jozavitaitė, Vin
co — Jonas Pronskus, Lacey 
—Jonas Atkočius, kunigaikš
čio Tobytum — Antanas Gu
doms, ir tt. Operetėje yra virš 
20 gražių dainų solo, duetų, 
vyrų grupių, merginų grupių 
ir viso choro. Diriguoja gabi 
muzikė p-lė Violeta Tamkiūtė.

Vaidinimo pradžia 4:30 
vai. po piet. Po vaidinimo šo
kiai prie gero orkestro.

Aš Būsiu.

Sujudo Protestuoti prieš 
Kėlimą Važiuotės Fėro 

iki Septynių Centų

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

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 Barberlai

Žinios apie Lietuvių
Stygą Orkestrą

Minios Darbo Žmonių 
Ruošiasi Gegužinei

Lietuvai 
pabėgėlių 
‘proletari- 
yra dėlto,

Lietuvių lokalo 54 Pildomo
ji Taryba svarstė šitą pono 
Klingos straipsnį ir nutarė vie
šai atmušti šį prieš lokalą pa
leistą negražų šmeižtą. Mūsų 
lokalas niekados minėtą kon
traktorių bankietą neboikota
vo1, taip pat niekados nenutarė 
bausti tuos kriaučius unijistus, 
kurie bankiete dalyvaus. Mes 
tiesiog stebimės, kaip tokį pik
tą melą p. Klinga galėjo iš
galvoti ir “Vienybė” jį patal
pinti savo špaltose.

Tiesa, lokalo 54 susirinki
mas nutarė bankieto tikietų 
nepirkti, bet visai ne dėl noro 
kontraktorių bankietui arba 
vilniečių šelpimui pakenkti. 
Nutarė nepirkti todėl, kad 
mūsų lokalas pirmiau vilniečių 
šelpimui jau buvo aukojęs 
šimtą dolerių. Mes manome, 
kad Brooklyno siuvėjai savo 
pareigą atliko ir sušelpė vil
niečius. Gi ėjimą į bankietą

buvo

biz- 
labai 
Liet.

Mirė P. Vitkauskas
35

Carroll E. Mealev, motori
niu vežimu komisionierius, 
skelbia, kad bėcriu dvieiu sa
vaičių, pasibaigusių su balan
džio 13-ta, atųntu ir susnen- 
duotu vairuotojo leidimu skai
čius siekė 506. Iš tu 133 tu
rės jrodyt finansinę atsakomy
bę pirm išnaujo gausiant lei
dimus. ——

Mieste atimta 77 ir suspen
duota 225 leidimai.

Pažvmėtina. kad iš 
1371 Šiais metais atimtu 
mu N 
atimti 
Už ta 
metais 
mai iŠ
visokių priežasčių.

Vairavimas isiffėrus, sako 
saugumo vykintojai, yra kri- 
minališkas jieškojimas nelai
miu ne tik sau, bet ir kitiems, 
nelaimių visai nenorintems 
žmonėms. Dėlto už girta vai
ravima dabar kartais baudžia 
iki $100. Gal tas ir pagelbėjo 
numažinti skaičių tokiu prasi
kaltėliu, nes nemai tuo pat 
laiku buvo 463 atėmimai ir 
547 suspendavimai leidimų dėl 
girtumo.

Sidabrą vežančiam trokui 
sugedus prie Wall ir Broad 
Sts., N. Y., jį dabojo 40 pa
jūrio sargybininkų iki pasitai
sė ir sidabrą nuvežė į West 
Point. ‘

nors nu
būk pa- 
Piliečių 

atstovau-
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų Ir žalių.

Povilas Vitkauskas, 
Scholes St., mirė balandžio 
22-rą, Kings Couiity ligoni
nėj. Pašarvotas graboriaus 
Bieliausko šermeninėj, 660 
Grand St., Brooklyn. Laidos 
ketvirtadienį, balandžio 25-tą, 
10 vah ryto, šv. Jono kapinė
se.

Velionis Vitkauskas seniau 
gyvenęs Mahanoy City, Pa., 
dirbęs mainose. Pastaraisiais 
apie dešimčia metų gyveno 
Brooklyne. Priklausė SLA 38- 
toj kuopoj. Paėjo iš Pakruojo 
parapijos. Iš Lietuvos atvykęs 
prieš apię 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmona Marijona, duktė Nelė 
M i t c h e-11 (Maciulevičienė), 
žentas ir 5 anūkai.

Liet. Stygų Orkestrą vis tę
sia savo pamokas. Įvyksta ket
virtadienių vakarais, nuo 8 iki 
10 va]., Liet. Am. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., Broo
klyne. Ir, kaip žinoma, buvo 
renkamos aukos pas biznie
rius ir profesijonalus-gydyto- 
jus. Biznierių aukos jau 
paskelbtos per “Laisvę.”

Reikia pasakyt, kaip 
nieriai, taip ir gydytojai 
prielankiai atsinešė link 
Stygų Orkestros. Per
užklausus daktarą J. J. Kaš- 
kiaučių aukų, gavau atsaky
mą: “Mielu noru aukoju $5 
Liet. Stygų Orkestrai.” Dakta
ras J. S. Misevičius sako: 
“Mes, daktarai, esame nusita
rę niekam neduot jokių garsi
nimų, bet kad jūs renkat au
kas, ir geram tikslui, tai duo
du $2.” Daktaras J. Walukas 
nusišypsojo ir sako: “Aš neba- 
gotas, bet porą doleriu duo
siu.” Daktarė Aldona šliupai- 
tė, su šypsą veide, sako: 
“Duodu $1, kad galėčiau, duo
čiau ir daugiau.” Daktaras A. 
Petriką taipgi linksmai sako: 
“Dolerinę laimėsi.” Draugas 
G. Stasiukaitis jau seniau do
lerį buvo davęs, bet nebuvo 
paskelbtas.
Lietuvių. Stygų Orkestrą Radio 

Programoj WHOM

Balandžio 28-tą, sekmadie
nio rytą, 9 valandą, Liet. Sty
gų Orkestrą gros per New 
Jersey lietuvių radio valandą 
iš stoties WHOM, Jersey City. 
Taipgi bus paskelbta aukavu
sių vardai ir kiek aukavo. Pra
šome paklausyt.

Stygininkas.

Bendros Gegužinės Komite
to direktorius Harry Wein
stock sako, kad organizacijų 
rengimosi Pirmos Gegužės pa
radui ūpas leidžia spręsti, jog 
šiemet New Yorke matysime 
viena iš didžiausiu čion buvu
sių paradų.

Iš pranešimų, klausimų ir 
įvairiausių pasiūlymų bei pa
reikalavimų, kurie gausiai 
plaukia Bendros Gegužinės 
Komiteto raštinėn, 45 Astor 
Place, jau žinoma, kad virš 
30 ištisų industrijų bus at
stovautos parade, neskiriant 
jūrininkų, visų sričių profesi
onalų, artistų, ir amatininkų.

Atskirų šapų, unijų lokalų 
bei šiaip organizacijų tiek 
daug pasireiškė už dalyvavi
mą, jog sunku būtų visas ir 
suminėti. Jaunimo Komite
tas, Moterų Divizija gauna 
atskirų užgyrimų nuo labai 
daugelio organizacijų, kurių 
skaičiuje randasi nemažai to
kių, kurios ' dar pirmu kartu 
dalyvaus gegužinėj. Tad pa
radas manoma būsiant skait
lingu ir įdomiu.

Darbininkų organizacijos, 
tarpe jų Komunistų Partijos 
New Yorko Valstijos Komite
tas, per savo pirmininką Is
rael Amter, pareiškė griežtą 
protestą prieš miesto buržua
zijos pasimojimą pakelti sub- 
vių ir kitų ‘važiuotės linijų fo
rą iki 7 centų.

Pakėlimo fėro užmačios dar
bininkų ’ jau seniai buvo nu
matytos ir K. P. kartkartėmis 
kėlė tą klausimą aikštėn, kad 
perspėt visuomenę. Iš valdi
ninkų pusės tas klausimas bū
davo bandoma kaip 
tildyt, numot ranka, 
vojaus nesą. Tačiau 
Budžeto Komisija,
janti turtingų n ej u d omo turto 
savininkų interesus, šiomis 
dienomis atvirai pasiūlė mies
to Sąmatų Tarybai' pakelt fėrą 
iki 7 centu vieton dabar esa
mų 5 centų. Tas siūloma pa
daryt miestui perėmus linijas 
į savo rankas.

Prieš tą “real-estate” viršy- 
lų planą griežtai užprotesta
vo Koordinuojantis Komitetas 
Prieš Pelnagrobystę, atstovau
jąs 15 žymių unijų ir pilieti
nių organizacijų. Veikla vys
tosi tolyn.

Pratt Instituto įvairius kur
sus baigė 269 studentai. Iškil
mingos baigtuvės suruošta bal. 
23-čios vakarą, 215 Ryerson 
St.

Mes patariame šiuos daiktus dovanom Motinos Dienai 

your Old Watch 
is wydk. hwhuuI

J. Aymanas Serga
Aymanas, woodha-
Liet. Am. Piliečių 

šv. Jurgio Draugijos,

Jonas 
venietis, 
Kliubo, 
taipgi SLA 38-tos kuopos na-
rys ir darbuotojas, serga jau 
nuo balandžio 15-tos. Randa
si Queens General Hospital. 
Linkiu greit pasveikti.

Rep.

Organizacijoms

“Grapes of Wrath 
Williamsburge

Šis paskilbęs judis pastaro
siomis keliomis dienomis ro
doma Republic Teatre, prie 
Grand St. Extension ir Rod
ney St. Paskutinis rodymas 
balandžio 24-tą. Be abejo, jis 
dabar yra ar bus rodomas ir 
kituose apylinkių teatruose. 
Reikėtų visiem pamatyt tą ne
paprastą judf.

Virstanti Siena Sužeidė 
17 Darbininkų

Septyniolika darbininkų, 
dirbusių prie lyginimo E. Ri
ver Drive prie 88th St., N. Y., 
tapo sužeisti užvirtus ant jų 
statomo bildingo 20 pėdų sie
nai, kuri buvo naujai prikrės
ta cemento į medines formas, 
ir buvusi pažeista smarkiais 
lietumis. Nugabenus ligoni
nėn, kiti apžiūrėti ir pasiųsti 
namo, o 3 likosi.

RANDAVOJIMAI
Pasirandayoja 2 pavieniai forni- 

šiuoti kambariai, ir garadžius. Taipgi 
parsiduoda geras karas. Atsišaukite. 
Geo. Doleris, 107-48 116th St.,
Richmond Hill, N. Y.

(98-100)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė. Yra 

3 dideli kambariai. Gražus pečius. 
Maudynė. Reikia greit parduoti. At
sišaukite: John, 25 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. . ’ (98-99)

penktadienį, balandžio 
26-tą, 8 vai. vakaro, Irving 
Plaza, Irving place ir E. 15th 
St., N. Y., įvyks bendras lietu
vių, latvių* estų ir suomių or
ganizacijų atstovų pasitarimas 
visiems bendrais reikalais. 
Draugijų bei kuopų valdy
boms būtinai reikėtų pasiųst 
bent po vieną atstovą.

Šį

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvoje”

Parsiduoda antrarankiai gesiniai 
pečiai, po $3 ir augščiau, geriausios 
rūšies šeimom virtuviniai pečiai, pil
nai gerame stovyje. Už tą kainą tai 
kaip veltui. Turiu greit parduoti, nes 
reikia ištuštinti vietą. Prašau tuo
jau kreipti^ šiuo antrašu. M. Dobins, 
194 Reid Avė., Apart. Al, Brook
lyn, N. Y. (97-99)

SUSIRINKIMAI
Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus mėne

sinis susirinkimas įvyks .balandžio 
24 d., 7:30 vai. vakare, Liet. Am. 
Pil. Kliubo salėjo, 280 Union Avė. 
Visi nariai prašomi dalyvauti., nes 
yra daug svarbių dalykų dėl ap
svarstymo. — Sekr. Ch. Nečiunskas.

(97-98)

Tel. Stftgg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir . Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

TRADE IT IN FOR A

I7JEWEL

Bulovai

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

' visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

-X.

7HATS 7HE Suy'

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

F dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line 
Tel.: Glenmore 5-6191

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

Daugybe kitų daiktų ir • 
daiktelių sau reikalin- € 
gų rasite mūsų didele- • 
je krautuvėje. Užeikite * 
pamatyti. •

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

liquors
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

•K’ * ’ *i• k'*(- U ■

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN N. Y.

Tarpe 
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173 
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

DIDŽIAUSIAS" ESAIEDIDIZ'IĮVVC DIDŽIŲJŲ rIKFkllN I □ 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ

GENERAL ELECTRIC
Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą I 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesne kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERŪDEJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 

Dideiė 8 ku. pėd. patai- davotas plieninis G-E Taupymo 
pa. Model LB8-40 Ma- prietaisas.

tykite G-E. Tai Pirkinys I

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!'

Jūr dabar pirkti G-E
Model LB6R 6 2 ku. pėd. dy
džio, 1940 model už$114.75

CHARLES D’ORAZIO & SON 
LICENSED DEALER OF 
REX COLE, INC.

664 Grand Street Brooklyn, N. Y,
EVergreen 4-8734
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