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KRISLAI
Gen. St. Raštikis 
“Pasitraukė.”

Mokytam Čikagos Žmogui.
A. J. Smito Siūlymas.
Naujojoj Anglijoj.
“Žinios” Apie Narviką.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies
dienraščiui.

Elta praneša, kad Lietuvos 
kariuomenes vadas, gen. Sta
sys Raštikis, pasitraukė iš sa
vo pareigų.

Prieš kiek laiko buvo skelb
ta, būk jis pasitraukęs tik 
“atostogoms.” Dabar jau kita 
giesmė giedama.

“Darbininkas” apverkia pa
sitraukimą gen. Raštikio, ka
dangi jis buvo krikščionių- 
demokratų žmogus.

—o—
Po atidavimo vokiečiam 

Klaipėdos, p. Smetonos sostas 
buvo labai susvyravęs. Tuo
met Raštikis įsikišęs ir pasta
tęs naują valdžią, kuriai va
dovavo gen. Černius, Raštikio 
draugas.

Daug kas tuomet manė, kad 
Lietuvoje bus einama prie 
reformų, kad ten prasidės 
atsisteigti demokratija, kad 
gen. Raštikis savo galinga jė
ga “padarys, ką tik jis no
rės.”

Deja, dėl to visi nusivylė. 
Gen. Raštikis buvo ne tam 
žmogus: jo valia persilpna. 
Jis bijojo pradėti reformas 
krašte vykinti, nes tai eitų po
nų nenaudai.

Na, ir taip nesuvaidinęs nie
ko žymesnio visuomeniniame 
Lietuvos gyvenime, jis tapo 
A. Smetonos gražiai ir man
dagiai išprašytas laukan iš 
savo vietos!

—o—
P. Grigaitis šitaip rašo:
“R. Mizara, kuris nėra SLA 

narys, kiša savo ‘nešvarų sna
pą’ į SLA reikalus, kurstyda
mas vieną tos organizacijos 
narių dalį prieš kitą ir prieš 
viršininkus. . . ”

Dėl to galimą pridėti ši
tiek :

P. Grigaitis niekad nėra bu
vęs LDS narys, bet jis savo 
“švarų snapą” į tos organiza
cijos reikalus yra kaišiojęs 
tiek daug, kad net sunku bū
tų ir besuskaityti.

Kaip SLA, taip LDS, taip 
SLRKA yra visuomeniškos or
ganizacijos, kurioms priklau
so visokių žmonių. Apie jas 
gali kalbėti arba rašyti kiek
vienas veikėjas arba laikraš
tininkas. Tai yra jo pareiga.

Ne Mizara ir ne SLA nariai 
kalti, jei Grigaitis, eidamas 
kreivos politikos keliu, SLA 
nariuose nusišpicavo ir p. Ba- 
gočiui pakenkė.

Apie rimtus dalykus kalbė
ti reikia rimčiau, mokytasis 
Čikagos žmogau!

—o—
Philadelphietis A. “J. Smitas 

nori, kad ALDLD vajus už 
naujus narius būtų pratęstas. 
Jo argumentai, man rodosi, 
yra rimtai pagrįsti.

Centro Komiteto -sekretorius 
D. M. šolomskas, girdėjau, su 
tuo pilnai sutinka. Veikiausiai 
sutiks ir visi kiti Centro Ko
miteto nariai.

Vasariškas pramogas—pik
nikus—mes turėtum išnaudoti, 
kad sustiprinus nariais tą mū
sų kultūros ir apšvietos švy
turį y-SLietuvių Literatūros 
Draugiją:

Yra labai svarbu, kad Leo
no Prūseikos prakalbų marš
rutas gerai pavyktų Naujojoj 
Anglijoj. Jis ten sako kalbas 
LDS ir ALDLD kuopoms. Abi 
organizacijos šiuo metu veda 
savo vajus už naujus narius.

Prakalbų pasisekimas pri
klauso ne tik nuo kalbėtojo, 
bet ir nuo rengėjų—nuo visų 
mūsų veikėjų.

L. Prūseika — retas svečias 
Naujojoj Anglijoj. Be to, jis 
geras kalbėtojas ir organiza
torius.

šiuos žodžius rašant, Nar- 
viko prieplauka (Norvegijoj) 
dar vis tebėra vokiečių oku
pantų rankose.
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MARSUOKIM 1 GEGUŽES UŽ TAIKA, DARBUS IR LAISVE!
Talkininkai Kai 

Kur Sulaikė Vo- 
kiečių Žygius

Stockholm, Švedija. — 
Pranešama, jog “matyt, 
kad anglai-francūzai ir 
norvegai sulaikė vokiečių 
žygiavimą pirmyn Rytinia
me Norvegijos klonyje” ir 
jog “talkininkų kariuomenė 
tebevaldo geležinkelį nuo 
Dombaso iki Stoereno.”

Šėlsta mūšiai tarp vokie
čių ir talkininkų Gudbrands 
klonyje, į pietus nuo Dom
baso geležinkelio stoties.

Talkininkai sako, kad 
frontuose į šiaurius nuo 
Trondheimo neįvyko jokių 
permainų.

Sniego audros Narviko 
srityje, apstabdė ten karo 
veiksmus. Vokiečiai tebe
valdo Narviką.

Vokiečiai Paėmė 3,000 
Priešų į Nelaisvę

Stavangerio srityj, pieti
nėj Norvegijoj, vokiečiai 
suėmė į nelaisvę 3,000 nor
vegų ir anglų, tarp kurių 
yra anglų lakūnų.

Kitur Vokiečiai Eina 
Pirmyn

Norvegų karininkai pri
pažįsta, kad vokiečiai žy
giuoja pirmyn Nume ir 
Hailing kloniuose.
VOKIEČIŲ VIRŠENYBE 

ORE
New Yorko Times kores

pondentas O. D. Tolišius 
rašo, kad vokiečiai Norve
gijoj viršija talkininkus 
ore; jie mato’kiekvieną tal
kininkų ir norvegų kariuo
menės judėjimą, visur bom
barduoja ir kulkasvaidžiais 
apšaudo priešus.

Vokiečių viršenybė ore 
sulaužė talkininkų blokadą 
Skagerrake, jūros siauru
moj tarp Danijos ir Norve
gijos, ir paralyžiuoja veiki
mą anglų-francūzų laivų, 
kurie gabena talkininkų ka
riuomenę į Norvegiją, kaip 
sako tas korespondentas.

Vokiečių orlaiviai nuveja 
tolyn Anglijos karo laivus, 
o vokiečių laivai, lydimi sa
vo karo laivų ir lėktuvų, 
kasdien atveža daugiau ka
riuomenės į Norvegiją.

Darbo Rikiavimo Įstatas
Kaunas, bal. 26.—Seimas 

priėmė įstatymą 'darbo jė
gai rikiuoti: skirsto laisvo 
darbo jėgą, nustato tvarką, 
darbo sritis, privalomą re
gistravimą ir verstiną dar
bą vengiantiems darbo, ir 
organizuoja darbo talkas.

Na, o prieš dvi savaites an
glai skelbė, būk jie tą prie
plauką jau užkariavę.

'Londono “žinios” šiandien 
prilygsta Helsinkio “žinioms,” 
kuriomis buržuazija 
Amerikos 
Suomijos - 
konflikto.

maitino 
visuomenę laike 

Sovietų ginkluoto

i

S

Vokiečiai Suėmę Šimtus 
Talkininkų Oficierių

Berlin, bal. 29.—Vokie
čiai sako, kad Stawangerio 
srityje, Norvegijoje, jie su
ėmę į nelaisvę 241-ną talki
ninkų ir norvegų oficierių, 
tarp jų vieną pulkininką ir 
daugelį anglų lakūnų; o ka
reivių ten vokiečiai sučiupę 
2,921 ir pagrobė 22 kanuo- 
les ir 267 kulkasvaidžius.

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

Italija Juodrankiškai 
Nori Išveržt Sau Nuo

laidas iš Talkininkų
Maskva.—Laikraštis So

vietų darbo unijų, “Trud” 
rašo, kad Italija tiktai grū
mojimais, “j u o d r a nkišku 
būdu” nori išveržt sau nuo
laidų iš Anglijos ir Franci- 
jos. “Trud” abejoja, ar Ita
lija iš tikro planuoja eit ka- 
ran išvien su Vokietija 
prieš talkininkus.

Tas Sovietų unijų laik
raštis nurodo, jog anglai ir 
francūzai turi milžinišką 
karo laivyną Viduržemio 
Jūroje, lyginant su Italijos 
jėgomis toj jūroj. Tai jos 
karas prieš talkininkus bū
tų Italijai baisiai pavojin
gas. O Vokietija negalėtų 
savo lėktuvais padėt Itali
jai, nes pačiai Vokietijai 
reikalingi tie lėktuvai ki
tuose frontuose.
, Tuo tarpu talkininkai tu
ri priruošę armijas Arti
muose Rytuose, o Anglija 
—Egipte, ir jie galėtų greit 
pavartot šias armijas prieš 
'Italijos kolonijas Afrikoj.

Be to, Italija yra silpna 
ūkiškai, ekonominiai.

Smerkia Anglų Valdovus už 
“Apsileidimą” Norvegijoj
London. — Anglų vyriau

sybė pripažįsta, kad vokie
čiai praeitą savaitę priver
tė anglus pasitraukt atgal 
nuo Steinkjerio, į šiaurius 
nuo Trondheimo, ir Gud- 
brancjs klonyje.

Lloyd George, buvęs An
glijos ministeris pirminin
kas laike praeito pasaulinio 
karo, ir tūli kiti politikai 
smerkia dabartinę valdžią, 
kad jinai pasiuntė savo ka
riuomenę į Norvegiją be 
tankų, be tinkamų kanuolių 
ir kitų reikalingų pabūklų į 
mūšius prieš vokiečius, vi
sapusiškai ginkluotus. Ste- 
inkjeryj dėl to anglai papuo
lė kaip į skerdyklą, ir vo
kiečiai ten per porą valan
dų išžudė bent 600 anglų.

Washington. — Manoma, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas nepasirašys ‘pataisymų’ 
prie darbo algų-valandų įs
tatymo, jeigu kongresas 
priims tuos pataisymus.

Roma.—Italų spauda gi
ria vokiečių žygius Norve
gijoje ir išreiškia pagarbą 
kritusiems ten Vokietijos 
kariams.

VISI LIETUVIAI, TRAUKITE Į GEGUŽI
NES DEMONSTRACIJAS, KAIPO OR

GANIZACIJOS IR PAVIENIAI!
Šį trečiadienį įvyksta Gegužinės demonstracijos New 

Yorke, Philadelphijoj, Chicagoj, Bostone, Clevelande, 
Passaic ir daugelyje kitų Amerikos miestų.

Lietuvių organizacijos ir pavieniai, maršuokite sykiu 
su kitais darbo žmonėmis ir pažangūnais! Prisidėkite 
prie didžių minių, kurios tą dieną demonstruos už išlai
kymą Amerikos nuo karo, už baigimą skerdynės Euro
poje, už darbus bei tinkamas pašalpas bedarbiams, už 
pilietines laisves Amerikos žmonėms!

Pirmoji Gegužės dabar bus apvaikščiojama svarbes
niu laiku, negu bet kada per ilgą eilę metų. Todėl su
prantama, kad šį trečiadienį maršuos, miestų gatvėmis 
dar didesnės minios, negu pernai, užpernai ar pirmiau.

Padaryti platūs prisirengimai tiem maršav.imam New 
Yorke, Clevelande, Detroite, Baltimorėje ir desetkuose 
kitų miestų.

Brooklyniečiai ir newyorkieciai lietuviai, stengkitės 
sueiti į vieną būrį ir traukt kartu New Yorko gatvėmis, 
pagal nurodymus paskutiniame “Laisvės” puslapyje.

Chinai Praneša Apie 
Stambius Laimėji
mus Prieš Japonus

Chungking, Chinija.—Siau
čia kautynės tarp japonų ir 
chinų pietinėje dalyje Shan
si provincijos. Japonai 
siunčia apie 25 tūkstančius 
kariuomenės daugiau 
frontą prieš chinus, 
pranešė chinai bal. 28

Pietuose-vakaruose 
nai atkariavo kelis miestus 
nuo japonų.

kaip

chi-

Hong Kong, bal. 29.— 
Chinai užmušė bei sužeidė 
5,000 japonų Shansi provin
cijoj, suėmė daug japonų 
ginklų ii” amunicijos ties 
Wuhu prieplauka ir atėmė 
iš japonų Nanling miestą 
toje srity j, nukaudami 800 
japonų prie šio miesto, kaip 
praneša Associated Press.

Chinų mina Yangtze upė
je nuskandino japonų laivą 
su kareiviais.

Chinų pakastos minos po 
vieškeliu sunaikino7 aštuo
nis trokus pilnus japonų 
kariuomenės.

Ties Szeanu, į pietus nuo 
Shanghajaus, 'chinai išžudė 
400 japonų, o likusius 600 
tolyn nuvijo.

“DARBO SAVAITĖ”—IŠ
MES 200,000 Iš WPA

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas paskelbė 
gegužės 1-8 d. kaip savaitę 
samdyt daugiau darbininkų 
į darbus.

WPA viešų 
nistracija tuo 
paskelbė, kad 
nesį bus paleista 200 tūk
stančių pašalpinių darbi- 
kų iš WPA.

darbų admi- 
pačiu laiku 

gegužės mė-

Pirmojoj Gegužės 
“Laisvė” Neišeina

šį trečiadienį, kaipo dar
bininkų šventėj Pirmojoj 
Gegužes, . “Laisvė” ne
išeis.

B

Apie 4,000 Komunistų 
Suimta Francijoj už 
Taikos Reikalavima
Paryžius. — Nuo karo 

pradžios Francijoj areštuo
ta jau apie 4,000 komunistų 
ir įkalinta kelios dešimtys 
komunistinių seimo atsto
vu.

Bet sunku policijai pa
naikint slaptą komunistu 
veikimą, kaip rašo ited 
Press, amerikonų žinių 
entūra:

“Jie turi nesuskaitomą 
daugybę slaptų spaustuvė
lių ir tūkstančius veikėjų 
viešo aptarnavimo įmonėse 
ir dirbtuvėse.. Įvairiose 
šalies dalyse buvo areštuo
ta visos komunistų grupės 
įmonėse, bet tatai nesuma
žino komunistų veikimo. 
Kai policija panaikina vie
ną, grupę, tuojau pradeda 
veikti kita komunistų gru
pė, .. nepaisant, kad nese
niai valdžia įvedė mirties 
bausmę komunistam ir ki
tiems (vadinamiem) ardy
tojam, karo darbų trukdy
tojam,” ir tt.

(Francijos valdžia vadi
na komunistus “ardytojais” 
už tai, kad jie veda propa
gandą tarp žmonių už karo 
baigimą.)

Supleškintos Esą Talkininkų 
Stotys Norvegijoj?

Berlin, bal, 29.—Vokie
čiai teigia, kad jų lėktuvai 
išmušė du talkininkų trau
kinius su kareiviais iš vė
žių ant Andalsnes-Dombas 
geležinkelio, Norvegijoj, ir 
vienas traukinys degąs. Vo
kiečiai , taipgi sudeginę 
priešų amunicijos sandėlį 
Korsle ir supleškinę gele
žinkelio stotis Les j e, Aot- 
vao, Dombase ir Sndali.

Vokiečių orlaiviai bombo
mis sudaužę anglų prie
plaukas, ir dabar tik maži 
anglų laivukai tegalį da- 
plaukti iki Norvegijos 
krantų.

Jugoslavai Šaudysią 
Svetimus Lėktuvus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavai sako, kad lėktu
vai Italijos, Vokietijos ir 
Vengrijos skraidė per Ju
goslaviją.

Jugoslavų valdžia prane
šė Italijai, Vokietijai ir 
Vengrijai, kad bus šaudomi 
svetimi lėktuvai skrendan
tieji per Jugoslaviją.

Italai Demonstruoja 
Prieš Jugoslaviją ir 

Grūmoja Jai
įvy-Roma.—Florencijoj 

ko italų studentų demons
tracija prieš Jugoslaviją. 
Policija nestabdė demons
trantų. Italų spauda grąsi- 
na, kad Italija gali per- 
traukt diplomatijos ryšius 
su Jugoslavija.

Italų fašistai įnirtę, kad 
praeitą savaitę Jugoslavijoj 
buvo paskleistas lapelis, ku
ris reikalauja sugrąžint Ju
goslavijai Triestą, Istriją, 
Corinthiją ir Littoralį.

Persergėjimas Balkanam
Italijos laikraščiai įspėja 

Jugoslaviją nepasiduot an
glų ir francūzų manev
rams, kurie stengiasi įvilkt 
Jugoslaviją ir kitas Balka
nų šalis į karą prieš Vokie-

Italų spauda vis pikčiau 
kalba prieš Anglija, kad 
anglai palaiko savo bloka
dą Gibraltare ir Suezo ka
nale ir taip smaugia Itali
jos prekybą.

Laikraštis italų užsieni
nio ministerio grafo Ciano 
teigia, jog “negalimas daik
tas, kad Italija visada lai
kytųsi nuošaliai nuo šio ka
ro.”

Anglų Submarinai Nuskandi
nę 3 Vokiečių Laivus

London. — Anglai sako, 
kad jų submarinai nuskan
dinę tris kareivinius vokie
čių laivus.

NEGRŲ KONGRESAS
REMIA NEPARTIJINĘ

Washington. — Negrų 
kongresas-suvažiavimas iš 
visos šalies pasmerkė pre
zidento Roosevelto politiką 
kaip traukiančią į karą, nu
peikė siaurinimus bedar
biam pašalpų ir priėmė J. 
L. Lewis’o, CIO pirmininko, 
pakvietimą stot į Nepar- 
tijinę Darbo Lygą.

Atlanta, Georgia.—Mas
kuoti kukluksai fašistai nu
plakė dar kelioliką nepatin
kamų jiem negrų ir baltųjų 
darbininkų.

Berlin.—Vokiečiai 'užėmė 
vieną dinamito fabriką 
Norvegijoj.

ORAS. — Šį antradienį 
šilta; būsią lietaus.

Vokiečiai Sakosi 
Vis Žygiuoją Pir
myn Norvegijoj

Berlin, bal. 29. — Vokie
čiai praneša, 'kad jų orlai
viai smarkiai sužeidė bom
bomis vieną anglų šarvuot
laivį Narvike ir vieną ties 
Andalsnes; ir pasak vokie
čių, tai jie žygiuoją pirmyn 
visuose Norvegijos fron
tuose.

Vokiečių lėktuvai nu
skandino tris kareivinius 
anglų laivus, viso 12,000 to
nų, Molde įlankoj ir sunkiai 
sužeidė keturis kitus tokius 
anglų laivus.

Vokiečiai sunaikino du 
anglų lėktuvus ant žemės 
Norvegijoj ir vieną nušovė 
į Šiaurinę Jūrą. Žuvo ir 
vienas vokiečių lėktuvas.

Vokiečių orlaiviai neleido 
anglų laivam iškelt kariuo
menę į Harstadą ir Andal
snes.

Vokiečiai Kirtę Smūgį ' 
Anglijos Laivams

* Berlin, bal. 29.—Vokie
čiai praneša, kad savaitės 
gale jų lėktuvai bombomis 
paskandino tris anglų ka
reivinius laivus, keturis 
rimtai sužeidė, vieną užde
gė ir į kitus tris pataikė 
bombomis.

Vokiečiai sakosi per dvi 
dienas nuskandinę bei su- 
žeidę kelis anglų šarvuot
laivius ir 13 kareivinių lai
vu, v

London, bal. 29.—Anglai 
užginčija, kad vokiečių 
bombininkai padarė tiek 
nuostoliu Anglijos laivam; 
sako, kad anglų nuostoliai 
buvę maži.

Šimtai Talkininkų Trokų. 
Prieš Vokiečius

London, bal. 29.—Anglai 
sako, kad talkininkai per
kėlę dar kelis tūkstančius 
kariuomenės j Norvegiją 
prieš vokiečius ir kad šim
tai talkininkų trokų su ka
reiviais, ginklais ir amuni
cija važiuoja į karo frontus 
tenai.

Anglai Prarado Kelis Kar
eivinius Laivus

London, bal. 29.—Anglai 
pripažįsta, kad vokiečių lėk
tuvai bombomis sunaikino 
kelis kareivinius Anglijos 
laivus.

Pagal Planą Esą Žygiuojama 
Prieš Talkininkus

Berlin, bal. 29.—Vokiečių 
komanda skelbia, kad jie 
varosi pirmyn Norvegijoj 
pagal planą, ir kad atkertą 
anglų-francūzų-norvegų su
sisiekimus su užnugariu.
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Šių Metų Pirmoji Gegužės
Pirmoji Gegužės—Tarptautinė Darbi

ninkų Solidarumo Diena. Ji gimė Jungti
nėse Valstijose. Ji atsirado kaipo rezul
tatas Amerikos darbo žmonių kovos už 
astuonių valandų, darbo diena, už geres
nes darbo sąlygas. Ji patapo tarptauti
ne diena, kuomet pasiūlė Amerikos or
ganizuoti darbininkai, o ne Maskvos, 
Berlyno, Paryžiaus ar Londono. Taigi 
Pirmoji Gegužės yra tikras amerikinis 
padaras, amerikinė dovana pasaulio dar
bo žmonėms.

Bet šių metų Pirmoji Gegužės įvyksta 
baisiu momentu—momentu, kai kapita
listinė Europa pleška imperialistinio ka
ro gaisre, kai milijonai darb^\ žmonių 
yra sumobilizuota skerdynėmp^-skerdy- 
nėms už kapitalistų rinkas, uz\pramonę, 
už jų turtus!

Kai Amerikos darbo žmonės iškilmin
gai minės Pirmąją Gegužės demonstra
cijose, masiniuose mitinguose ir šiaip 
sanbūriuose, tai Europoje sumobilizuoti 
darbo žmonės žudys vieni kitus, naikins 
kultūros ir civilizacijos pabūklus, degins 
žmonių namus—viskas tas bus dėl kapi

talistų pelnų, dėl imperialistų interesų!
Vyriausiu Amerikos darbo žmonių už

daviniu, todėl, turi būti išnaudoti Pir
mosios Gegužės masinius mitingus ir de
monstracijas tam, kad mūsų kraštas ne
būtų įveltas į tą beprotišką imperialistų 
suruoštą skerdynę. Mes puikiai žinome, 
kad Amerikoje veikia jėgos už įtrauki
mą Amerikos į europinį karą. Mes gerai 
suprantame, kad Washingtono vyriausy
bė, panašiai, kaip 1917 metais, darbuo
jasi tam, kad padėti vienai kariaujančių
jų pusei—Anglijai ir Franci j ai—ir tuo 
būdu yra tiesiamas į karą kelias.

Vyriausiais, todėl, mūsų obalsiais turi 
būti:

Šalin Antrasis Imperialistinis karas!
Mes norime darbų, bet ne karo!
Jankes į imperialistinį karą neateis! ' 
Tegyvuoja viso pasaulio darbo žmonių 

ir tautų broliškas sugyvenimas!

. Liaudininkų Laikraštis Apie 
Molotovo Kalbą

Rašydamas apie pastarąją Molotovo 
kalbą, sakytą Aukščiausiojo Sovieto po- 
sėdyj, Lietuvos liaudihinkų dienraštis 
“Liet. Žinios” (iš baląndžio mėn. 2 d.), 
be kitko, šitaip pasisako:

“Mums yra svarbiausia tai, ką Moloto
vas yra pasakęs apie Sovietų Sąjungos 
santykius su Baltijos valstybėmis ir 
drauge su Lietuva.

“Visų pirma mes norime pabrėžti, kad 
Molotovas pasisakė už taiką, už tautų 
sugyvenimą, už taikos organizavimą, už 
Sovietų Sąjungos laikymosi neutralumą. 
Šis generalinis pasisakymas mums yra 
be galo svarbus, nes mes esame tokios 
pat nuomonės ir tokių pat pageidavimų 
bei siekimų. Todėl šis Molotovo pasisa
kymas visiškai sutampa su mūsų nusis
tatymais.

“Ypatingu atydumu ir susidomėjimu 
Lietuvos visuomenė išgirdo Molotovo 
pasisakymą apie Sovietų Sąjungos san
tykius su Baltijos valstybėmis ir naują 
tų santykių raidą, kai buvo sudaryti sa
vitarpės pagalbos paktai. Be abejo, 
mums labai svarbu buvo išgirsti, kad 
Molotovas šioj santykių srityj konstata
vo gerą padėtį ir gerų santykių raidos 
viltį, bei gerus numatymus. Šiuo pasisa
kymu Molotovas visiškai išsklaido toli
mesniuose užsieniuose platinamus gan

dus bei prasimanymus apie visokius ke
tinimus, kurių atgarsiai pasiekė net pa
čius Baltijos kraštus.

“Mes ypatingu atydumu turime pa
brėžti tą Molotovo kalbos vietą, kur jis 
pasisako apie Baltijos valstybių savaran
kiškumą ir jų laisvę. Baltijos valstybės, 
be abejo, nieko daugiau ta prasme iŠ di
džiųjų savo kaimynų ir nepageidauja, 
kaip tiktai jų nepriklausomybės gerbi
mo. Jeigu prie to pridėti Molotovo gerą 
vertinimą ekonominių bei labai gražiai 
besivystančių kultūrinių santykių raidos, 
tai gauname visą svarbiųjų elementų 
kompleksą, kuris pilnai gali šąlis paten
kinti.

^Šie autoritetingojo Sovietų Sąjungos 
politikos vadovo pasisakymai mums yra 
ne tiktai reikšmingi, bet ir be galo svar
būs. Jie visiškai atvirai ir tiesiai nušvie
čia visiems mums vertingą tikrovę.”

Aišku, šitos “L. Žinių” pastabos yra 
visiškai korektiškos, teisingos. Sovietai 
visuomet norėjo ir nori sugyventi su 
Lietuva geriausiuose santykiuose. Bet 
ar Lietuvos valdančioji klasė to paties 
trokšta? Neatrodo. Nors viešai, tiesa, ji 
sakosi norinti sugyventi gražiausiai, 
slapta daro viską, kad Sovietų Sąjungą 
pažeminus, kad ją pašiepus, kad tuos 
santykius pabloginus. Tiesa, ji tai daro 
atsargiai, per savo agentus užsieny j, bet 
kad daro, to niekas užginčyti negali!

Prieš Orlaivių Teikimą
Dabartiniu laiku Anglija ir Franci j a 

yra užsisakiusios Jungtinėse^ Valstijose 
apie 10,000 karo orlaivių. /Tūlį orlaivių 
fabrikai nežada greičiau, baigti užsaky
mų, kaip 1941 metų gale. Kas savaitę 
šimtai orlaivių pagaminama ir jie veža
mi į Angliją ir Franci ją. Amerikos in
dustrija dirba Anglijos ir Franci jos ka
ro laimėjimui.

Kada orlaivių gamintojai gauna iš An
glijos ir Franci jos riebiai mokėti, tai jie 
nesiskubina Jungtinių Valstijų užsaky
mus padaryti, arba tiek pat reikalauja 
mokėti, kaip Anglija ir Franci j a moka. 
Jiems tai nauda.

Iš priežasties tūlų karo orlaivių sta
tymo suvėlavimų generolas H. H. Ar- 
norld, vyriausias kortiandierius Jungti
nių Valstijų karo oriai vyno, senato ko
mitete, išreiškė nepasitenkinimą. Jis sa
kė:

“Aš negaliu suprast, kada mes didina
me savo apsigynimo jėgas, tai kam tada 
gaminame karo orlaivius ir juos par
duodame Anglijai ir Francijai?” Ir to
liau jis pridėjo: “Gerai, tas yra joms pa- 
gelba, bet aš manau, kad pirmoje vieto
je mes turėtume savo oriai vyno reika
lais rūpintis.”

O Visgi Jiems Nepavyko!
Pereitą savaitę Petrozavodske įvyko 

Karelo-Suomių Sovietinės Respublikos 
komunistų suvažiavimas. Jame buvo 
įsteigta Karelo-Suomių Respublikos Ko
munistų Partija, kaipo savistovi orga
nizacija, susijungusi su visos Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partija broliškais 
ryšiais.

Suvažiavime, aišku, dalyvavo ir Otto 
Kuusininas, žymusis Suomijos komunis-’ 
tų vadas ir darbo žmonių atstovas. Jis 
tapo išrinktas suvažiavimo prezidiuman.

Prieš tūlą laiką “Keleivis” ir “Naujie
nos” ir kiti anti sovietiniai laikraščiai 
buvo Kuusininą nužudę.- Pakartotinai 
skelbė jie, kad Kuusininas tebėra nužu
dytas todėl, kad jis “sumelavęs Stalinui” 
apie padėtį Suomijoj (Sugalvok tu man 
tokį absurdą!).

Bet Kuusininas gyvena, kaip gyve
nęs, veikia, kaip veikęs.

Jei liežuviais būtų galima taip leng
vai žmogų nužudyti, tai Grigaitis su Mi- 
chelsonu jau būtų išžudę daugybę pažan
gių žmonių. Deja, nepaisant, kokius jie 
turi paškudnus liežuvius, jais kol kas Ku- 
Usinino nužudyti jiems nepavyko.

Laimėjo!
Laikraštininkai, streikavę Hearsto 

laikraščiuose Čikagoje, pagaliau laimė
jo streiką. Jie priklausė Amerikos Laik
raštininkų Gildijai (CIO). Jie streikavo 
per 508 dienas. Tai vienas ilgiausių strei
kų Amerikos istorijoj. Ir jie, pagaliau, 
streiką laimėjo: Hearstas buvo privers
tas priimti 116 streikierių atgal, pri
pažinti kolektyvį tarimąsi dėl algų ir 
darbo sąlygų. Kadangi dalies streikierių 
į darbą priimti negalėjo (laike streiko

Darbininkai, Budėkit!

stengiasi mus
Atsiminkime

Gegužinę šventę darbininkai 
turi solidariškai apvaikščioti ir 
pareikšti Amerikos valdonams 
ir kapitalistams, kad mes darbi
ninkai nenorime karo ir neisi
me kariauti, už kapitalistus ir 
Anglijos lordus, arba tokius 
Chamberlainus ir Hitlerius. Jų 
agentai išprovokavo karų, kad 
pasidaryti didelius pelnus iš ne
kaltų darbininkų kraujo. O mū
sų broliai ir sesutės turi galvas 
guldyti už tuos Amerikos ne- 
nauęlėlius — kapitalistus.

Amerikos piliečiai privalo pa
sisakyti prieš karų. Amerikos 
jaunuomenė turi pasakyti, kad 
mes neisime galvų žudyti už ka
pitalistus ar už fašistus.

Kaip mes matome, mūšų ša
lies valdonai 
įtraukti karam
ponų Woodrow Wilsonu 1917 
metais. Jis, sakė, kad ir jis yra 
priešingas karui. Bet kaip tik 
gavo išrinkti į prezidentus, vi
sus savo kalbas ir aukštus pasi
žadėjimus padėjo į gurbų ir nu
ėjo gimi Europos kapitalizmų- 
imperializmų. Jis pasiuntė jau
nuolius ton žudynėn. Ir ten 
daug jaunuolių žuvo. O Ameri
kos tėveliai ir motutės, netekę 
savo sūnelių, ašaras šluostė nuo 
suvargusių veidų. Jie beaugin
dami savo sūnus tikėjosi ant 
senatvės gauti nuo jų paramos. 
Bet vietoje gauti sau paramos, 
tai kapitalistai jų sūnus sušėrė 
plieninėms kanuolėms. O kurie 
dar pagrįžo gyvi, tai darbo ne
galėjo gauti, buvo priversti eiti 
ir maldauti išmatų, kad palai
kyti savo gyvybę.

Kaip tik dabar ir ponas Roo- 
seveltas tokių pat politikų var
toja. Aplinkiniais keliais jis no
ri įvelti Amerika į europinį ka
rų už Wall Stryto interesus,

idant vėl padaryti 18 tūkstan- 
čiiį naujų milionierių; Tie pa
razitai ant biednuomėrięs nuga
ros užkrauna didelius taksus. 
Tų naštų turi nešti darbininkai, 
profesionalai ir smulkūs biznie
riai, taipgi ūkininkai.

Tik pažiūrėkite, kokius pel
nus jau dabar darosi kapitalis
tai. O dar į karų Amerika ne
įtraukta.

Amerikos 89 didžiosios .kor
poracijos per paskutinius 1939 
metų tris mėnesius pasidarė 
pelno $42,744,000. O per pir
mutinius tris mėnesius 1940 
metų tos pačios korporacijos 
jau turėjo pelno $72,004,000.

Matote, kam geri laikai. O kų 
darbininkai gavo per šituos še- 
šius mėnesius? Nė sudilusio 
cento. Vietoje gauti darbų, tai 
šiandien 12,000,000 bedarbių 
mes turime. Vien tik Massachu
setts valstijoje yra 480,000 be
darbių. Iš WPA išmesta 102,- 
000 darbininkų laukan.

Baisus likimas kankina tuos 
milionus bedarbių: kaip reiks 
save ir savo kūdikius išmaitin
ti!

Pirmosios Gegužės obalsis 
kaip tik ir turi būti: Mes nori
me duonų valgyti, ne švinu. Mes 

| reikalaujame valdžios paskirti 
daugiau pinigų viešiems dar
bams, duoti 12,000,000 bedarbių 
darbų, aprūpinti Jungtinių Val
stijų gyventojus maistu ir šilu
ma, o ne siųsti jaunus vyrus 
Europon į karo pragarų. Mes 
visi esame čionai reikalingi bu- 
davoti geresnį ir šviesesnį gyve
nimų.

šalin karo provokatorius!
Šalin Dies Komitetų!
Lai gyvuoja darbininkų soli

darumas ir meilė!
S. Penlccbuslcas.

tolimoje šiaurėje, kurį, kaipo 
esantį toli nuo vokiečių karo ba
zių, būtų labai sunku ginti nuo 
Ėnglų karo laivų puolimų? čia 
reikia žinoti, kad Narvikas turi 
labai didelę ūkinę ir strateginę 
reikšmę, šis uostas laikomas 
raktu į visų Skandinavija. Nar
vike baigiasi poliarinis geležin
kelis, kuris šį uosta jungia su 
Švedijos geležies rūdos kasyklų 
rajonu. Iš to rajono geležinke
liu į Narvikų yra daug arčiau, 
negu į Švedijos Luleo uosta 
Botnijos įlankoje. Pastarasis 
uostas žiemos metu būna ilgai 
užšalės, o Narvikas dėl šiltos 
Golfštromo srovės yra neužša- 
lantis. Rūdos eksportas per 
Narvikų per metus pasiekia 6- 
8 mil. tonų. Uosto įrengimai 
labai geri. Milžiniški keliamieji 
kranai ir .kiti automatiški įran
kiai leidžia diena ir naktį krau
ti rūdų į didžiausius garlaivius. 
Be to, prieš porų savaičių spau
doje buvo paskelbta, kad buvę 
nutarta Narviko uostų dar la
biau išplėsti. Pačiame Narvike 
yra 10,000 gyventojų.

Šiurpulingas buvo norvegų 
sostinės Oslo užėmimas. Vokie
čiai, užėmę Oslo, tuoj uždarė vi- 
vus .kelius ir sustabdė evakuaci
jų. žmonės, k’ųrje suspėjo pa
bėgti į švedijų, pasakoja, kad 
lemiamųjų naktį Osloje 3 kartus 
paskelbtas oro pavojaus aliar
mas. Pirmas aliarmas buvo pa
skelbtas tuoj po pusiaunakčio. 
Oro aliarmas Oslo gyventojus 
tiesiog sukrėtė, žmonės pusnuo
gi lakstė gatvėmis ir vienas ki
to klausinėjo, kas atsitiko. Mat, 
vokiečių tokio staigaus puolimo 
niekas 
panika 
to, kai 
stotis, 
veikusi
ventojai negalėjo susisiekti su 
įstaigomis ir sužinoti, iš kur ei
na pavojus. Tik po pusvalan
džio buvo atšauktas oro aliar
mas ir tada gyventojai kiek at
sikvėpė.

Maždaug tuo pačiu metu Oslo 
tvirtovės patrankos pradėjo 
šaudyti į priplaukusius vokiečių 
kreiserius. Vienas iš jų tuoj 
užplaukė ant seklumos. Rytų 
apie 9 vai. virš Oslo įvyko vo
kiečių ir anglų lėktuvų kova. 
Vokiečiai Oslo apylinkėse iškėlė 
oro desantus, kurie netrukus 
užėmė kai kurias miesto dalis, 
Netrukus į Oslo aerodromų nu-

Narviko apylinkėje įvyko su- tūpė 30 didelių vokiečių bom- 
sidūyimas tarp vieno norvegų banešių, kuriems norvegai ga- 
kariįiomenės dalinio ir vokiečių Įėjo pasipriešinti tik su viena 
žymiųi stipresnio dalinio. Nor
vegų kariuomenės dalinys buvo 
bevykstųs į Norvikų. Po trumpo 
susišaudymo norvegų kariuome
nė dėl amunicijos stokos turėjo 
pasitraukti atgal geležinkeliu, 
kuris eina iš Narviko į Luleo. 
Po pietų norvegų kariuomenės 
daliniai atvyko prie Šildo.

Apie pietus vienas vokiečių 
naikintuvas įplaukė giliau į 
fjorda ir pradėjo šaudyti į ka
rių apmokymo aikštę prie Gjer- 
sttadsmend. Per šį bombarda
vimų niekas nebuvęs užmuštas, 
bet sužeistųjų buvę gana daug. 
Narviko įgula dar nesanti nu
ginkluota. Po to vokiečių lėktu
vai išmėtę proklamacijas norve
gų kalba, kuriose buvo sakoma, 
kad vokiečiai užėmę Norvegijų, 
norėdami jų apsaugoti nuo di
džiųjų vakarų Europos valsty
bių puolimo.

Jau užvakar po pietų į Šve
dijų iš Narviko atvyko trauki
nys su atbėgėliais, kurių tarpe 
buvo daugiausia vaikų, moterų 
it svetimtaučių. Tačiau trauki
nys negalėja atvažiuoti iki pat 
Švedijos, nes vienoje aukštumo
je buvo nukritęs nuo bėgių ki
tas traukinys, kuris iš Švedijos 
vežė geležies rūdų į Narvikų. 
Keleiviams teko pėstiems žy
giuoti į artimiausių Švedijos 
miestelį, kuriame dabar pilna 
norvegų atbėgėlių.

Klausimas, kodėl vokiečiams
prireikė užimti Narvikų, esantį roję.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Brangi Redakcija: Aš no

riu gauti nuo jūsų patari
mą, už kurį iš anksto sakau 
jums ačiū. Aš turėjau pilie
tybės popieras. Buvau ga
vęs prieš 1908 metus į dvy
liką dienų per Ališausko 
banką Chicagoje. Vieną 
metą vetavau (balsavau). 
Paskui išvažiavau iš Chi- 
cagos ir praliūzinau popie
ras. Žmonės man sako, kad 
tos popieros buvo geros. Ar 
aš galėčiau jas su j ieškoti, 
taip ilgai nebeturėjęs? Dar 
kartą ačiū už patarimą.

Atsakymas
Sykį žmogus tapęs šios 

šalies piliečiu juomi pasilie
ka iki mirties, nebent jis 
pats pilietybės atsižada ar
ba už kokį nors krimina- 
lišką prasižengimą valdžia 
atima. Taip 
atrodo, esate 
čiu. Taipgi 
do, kad jūs
ti savo pilietybės paliudiji
mą. Kreipkitės prie savo 
miesto valdžios klerkos ar
ba raštininko ir pasiteirau
kite. Jis jums turės paaiš
kinti, kaip visi dalykai sto
vi su ta pilietybe ir popie- 
romis.

ir jūs, mums

mums atro-
galite gau-

Iš Tamsos Išniro Du 
Naikintuvai...

Apie tai, kaip vokiečiai už- nės transporto laivai, iš kurių 
ėmė Norvegijos uostus net šiau-'į krantų buvo iškelta per 1000 
rinėje dalyje, yra prieštarau- kuriu, \
jauti pranešimai. Bet jau da
bar švedų laikraštininkai, nuvy
kę į Norvegijos pasienį, susiti
ko su norvegais, kurie pabėgo 
iš Narviko, šiaurinio Norvegi
jos uosto, iš kurio į Vokietija 
buvo gabenama Švedijos gele
žies rūda. Švedų laikraščiai 
spausdina atbėgusių pasakoji
mus apie tai, kaip vokiečiai už
ėmė Narvikų.

Pirmadienio, rytų apie 4:50 
vai. ties Narvikų iš tamsos ir 
miglos išniro du vokiečių nai
kintuvai, kurie labai dideliu 
greičiau plaukė'tiesiog Narviko 
uosto link. 5:20 vai. vokiečiai 
jau buvo paėmę į savo rankas 
Narviko uostų. Prieš tai jie pa
skandino Narviko uoste stovėju
sius du norvegų' karo šarvuot
laivius “Norge” ir “Eidsvold.”

Vokiečių užpuolimas įvyko vi
sai netikėtai. Vokiečių laivų ka
ro veiksmų parėmė didelis vo
kiečių lėktuvų skaičius. Lėktu
vai užpuolė du, garlaivius, ku
rie buvo Narviko uoste. Vienas 
jų buvo anglų, o .kitas vokiečių. 
Lėktuvai po smarkaus bombar
davimo anglų laivų paskandino. 
Pradėjo skęsti ir vokiečių lai
vas, į kurį vokiečiai pataikė, 
matyti, per neapsižiūrėjimų. 
Bet vokiečių laivas spėjo už
plaukti ant seklumos ir tuo bū
du išsigelbėjo nuo paskendimo.

Pirmadienį vėlai vakare, t. 
y. puolimo išvakarėse, į Narvi
kų atplaukė' du vokiečių preki
niai laivai. Norvegų muitinės 
valdininkai, atlikdami muitinės 
formalumus, tuose laivuose nie
ko įtartino nepastebėjo. Tačiau 
antradienį rytų esu paaiškėjo, 
kad tai buvo vokiečių karinome-

kurie vėliau dalyvavo 
miesto užėmime. Dabar vokiečių 
kariuomenės Narvike esu apie 
2,6(00.

nelaukė. Beveik tikra 
gyventojų tarpe kilo po 
nustojo dirbusi elektros 
Ryšium su tuo, nustojo 
ir telefono stotis. Gy-

priešlėktuvine baterija. Vokie-

Pravda’ apie Lietuvos- 
SSSR Santykius

Maskva. “Pravda” pas
kelbė Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos santykių apžval
gą, kurioje tarp kitko, sa
koma, kad pusmetis nuo 
So v. Sąjungos Lietuvos 
pakto sudarymo įrodė, kad 
visi kvaili ir nepagrįsti kal
tinimai ir įtarinėjimai, jog 
Sovietų Sąjunga Lietuvos 
atžvilgiu turinti “didelių” 
ir “tamsių” planų, yra vi
sai be pagrindo. Politiniu 
atžvilgiu Lietuvos paktas 
su Sovietų Sąjunga išgelbė
jo Lietuvos neutralumą ir 
valstybinį nepriklausomu
mą. Dabar Lietuva esanti

čių lėktuvai, apmėtę aerodromų draugingos Sov. Sąjungos 
k a r i u o m enės apsaugoje. 
Lietuvos karinės pajėgos 
nuolat 
miantis
straipsniu, Lietuva turi ga
limybę savo krašto apsau
gą stiprinti ir palankiomis 
sąlygomis gauti ginklų ir 
karo medžiagos iš Sov. Są
jungos. Ūkio atžvilgiu Lie
tuva ir kitos Baltijos vals
tybės dėl karo veiksmų ma
žiau tenukentėjo, negu ki
tos neutraliosios valstybės. 
Lietuvos užsienių prekyba 
nuo karo pradžios dar pa
didėjo; ji taip pat galėjo iš
plėsti ar padauginti pramo
nės ir prekybos įmones. Ir 
kultūrinėje srityje nauji 
Lietuvos santykiai su Sov. 
Sąjunga davę gerų rezulta
tų, nes tarp abiejų tautų 
vyksta gyvas literatūros, 
muzikos ir meno kūrinių 
pasikeitimas.

bombomis ir apšaudę kulkosvai
džiais, iškėlė ginkluotus .karei
vius, kurie ųp trumpo susirėmi
mo nugalėjo aerodromo sargybi
nius. Panašiai buvo užimti ir 
kiti Norvegijos aerodromai.

įdomų nuotikį pasakoja vie
nas švedų karininkas, apie ko
vas prie Fornebo aerodromo, 
.kuris yra vienas iš didžiausių 
Norvegijos aerodromų. Tas ka
rininkas su savo žmona norve
ge gyveno vienoje vasarvietėje 
prie pat paminėto aerodromo. 
Naktį jį iš miego pažadino 
smarkus kulkosvaidžių tratėji
mas. Išbėgęs laukan, jis pama
tė skraidant virš aerodromo ir 
apylinkės apie 20. lėktuvų. Nor
vegai aerodromui apginti turė
jo tik vienų zenitinę.baterijų su 
6 vyrų įgula. Vienas norvegų lė
ktuvas pakilo į orų ir mėgino 
kautis, bet, patyręs, kad priešas 
yra žymiai stipresnis, po kelių 
minučių nutūpė. Pasibaigus 
vokiečių lėktuvų puolimui, .kari
ninkas išlindęs iš slėptuvės, su
sidėjęs daiktus ir automobiliu 
atvažiavęs į Švedijų. L-kas.

Roma. — Italija daro vi
sus pasiruošimus karui LL 
bijoj ir Ethiopijoj, Afrikoj. 
Telkiama italų laivyno jė
gos kariškai svarbiuose 
punktuose Viduržemio Jū-

užsidarė vienas Hearsto dienraštis Čika
goje, tad darbai sumažėjo), tai nepri
imamiesiems bus sumokėta $24,000.

Šis laikraštininkų streiko laimėj imas- 
didelis smūgis Hearstui ir visai reakci
jai. Kiek prieš streikierius buvo varto
ta bjaurių priempniĘ—-mušeikos, teis
mai, policija,! Betgi jie Savo atlaikė ir

kovą laimėjo. Tiesa, buvo jiems teikiama 
didelė pagalba iš visų organizuotų Ame
rikos darbininkų, tačiau tas dar kartą 
parodė reakcininkams, kad. jie turi skai

dytis su streikieriais. . - ‘
Beje, Hearstas pirmiau niekad nepri- 

paziho, kad jo laikaraštyj yra streikas. 
Dabar gi jis turėjo ir tą pripažinti.

stiprinamos. Re- 
pakto trečiuoju

Kaunas. Autobusų susi
siekimas Lietuvos keliais 
jau trečias mėnuo dėl snie
go pusnių ir kalnais suneš
to slougsnio tebėra sutruk
dytas ir vargiai bus įma
nomas anksčiau, kaip ba
landžio mėn. gale. Velykos 
šiemet buvo atšvęstos kalė
dinėje nuotaikoje. Nors 
temperatūra yra nukritusi 
iki nulio ir keliais laipsniais 
pakilusi, tačiau visas kraš
tas tebėra apdengtas storu 
sniego sluogsniu ir žmonės 
į Velykas važiavo rogėmis, 
kailiniuoti.
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MARCH FOR PEACE ON MAY DAY!
UTHUANIANS TO MASS ON 38TH STREET TO PARTICIPATE IN T H E 

MOST IMPORTANT MAY DAY DEMONSTRATION IN FIFTY YEARS -----------  ------ -—L—.---------- -------------------------—------- .-------------------------------------------------

MAY DAY, WHAT IT IS:—
Way back in 1886 in the big industrial city of Chicago eight 

men were railroaded to death or life imprisonment following the 
hysteria caused by an explosion during a meeting of workers.

The evidence at the trial was farcial. The men didn’t have a 
chance from the beginning. They were found guilty of having 
caused the explosion—with no evidence proving it.

Four of the men were hanged. One committed suicide while 
waiting for the execution. Three were later pardoned by a 
newly-elected governor.

In 1889 the International Congress of Workers held in Paris 
selected May First as the day on which working people through
out the world show their unity in their struggles against op
pression—just as the men of Haymarket fought for justice.

MAY DAY is an American holiday, founded on the blood 
which the American people shed in building this country. It is 
part of the American scene and has become increasingly impor
tant with the years.
MAY DAY, 1940.

The Second World War is an actuality.. Now, as in 1917, the 
presses of propaganda roll out sheets extolling-the necessity of 
aiding Britain and France. The Roosevelt government leads all 
groups in preparing the road to war.

Peace of War? That is the issue tomorrow when thousands of 
people march. In the May Day parades the people will carry 
their banners saying:

“KEEP AMERICA OUT OF THE WAR!”

Youth and Labor:—
In our country, May Day 1940 will have special significance 

for the young people. 1940 is already a landmark for the youth 
of the USA. At the historic Citizenship Institute organized by 
the American Youth Congress, youth and labor began their pro
cess of fusion. May First, Labor’s Day, is -youth’s day as well. 
For youth realizes that it cannot achieve its desires, its hopes, 
its mission except as it makes its hopes, its desires, its mission 
one with that of labor. And labor is rapidly beginning to un
derstand its historic mission—to lead all of society—the farm
ers, the Negro people, the young people and the aged to the pr<> 
mised land which is the American dream of peace, liberty and 
prosperity for all.

May Day 1940 sees the labor and youth movement in Ame
rica bandifig together, organizing to keep America out of the 
imperialist war. Yanks'Are Not Coming Committees spring up 
in labor organizations and in communities and schools as proof 
Įthat the slogan will become reality.
^LITHUANIANS WILL MARCH :—

Lithuanian-Americans will be found side by side with all other 
nationalities in the May Day Parades. In New York tomor
row the Lithuanians will meet at 3:15 at 38th Street, between 
tjth and 9 th Avenues. They will begin to mar eh from their posi
tions at 4:30. This hour will give those who are working or 
going to school a chance to take their places in the ranks.

Lithuanians in Williamsburgh can meet at 2:30 p. m. on the 
corner of Stagg St. and Union Ade.

Close ranks. March for an end to war and for a better world 
to live in—that’s what May Day means this year.

Famed Lithuanian Sportsmen To Be 
Present at Builders “Sports Dinner”

BROOKLYN, N. Y.—Famed 
Lithuanian sportsmen from the 
football, baseball and wrestling 
fields will be the guests of ho
nor at a special sports banquet 
to be held this Sunday at the 
Laisve Hall by the LDS Build
ers Softball Team.

Karl Pojello, internationally 
noted Lithuanian wrestler, has

him
The

promised to bring with 
that new mat sensation, 
Angel (Maurice Tillet). Barney 
McCosky of the Detroit Tigers, 
as well as several famous Lith
uanian football stars, will also 
be. present.

The Sports Dinner promises 
to be one of the highlights 
which Lithuanian sports-follow
ers will remember for some 
time to come.

Trophies and prizes for the 
Metro Bowling Tournament 
will also be awarded at this 
time.

The profits of this Sports 
Banquet will be used for soft- 
ball uniforms and equipment 
for the Builders team. It will 
be held at 427 Lorimer St., 
the “Laisve” building.

The dinner will be served 
6 p. m. Admission for men
$1.00, ladies, 50c. All Lithua
nians and their friends are in- 

1 vited to attend.

in

at 
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THE EPIC OF LITHUANIA B’klyn to Sing KARL POJELLO

for

by Walter Kubilius 
‘ CHAPTER XX

THE RED ARMY pressed
ward after the retreating Polish

troops and soon entered the historic 
city of Vilna, traditional 
Lithuania’s princes.

The 
through 
Warsaw 
the city
ful owners—the Lithuanians.

line which Lord Curzon of England 
set, into pure 
Russian territory.
tween Lithuanian and Polish troops 
continued.

Lithuanian and
Skirmishes be-

gowski. The League had dallied for 
three years and accomplished no
thing.

borne of

Soviet soldiers 
Vilna on their 
and on leaving 
in the hands of

marched 
way to 

they left 
its right-

gov- 
first 

inde-

Independence at Last
On July 12, 1920, the Soviet 

ernment of Russia became the 
world power to recognize the 
pendence of Lithuania with Vilna as
its traditional and rightful capital.

The Allied governments of Eng
land, France and the United States 
intervened in the successful Russian 
Revolution and sent their troops' to 
protect their investments from the 
bolsheviks.

Faced with fresh foreign troops 
and with renewed attacks by coun
ter-revolutionary White soldiers, the 
Red Army retreated when it had 
Warsaw almost within its grasp. 
The young republic was attacked on 
all sides.

The Vilna Problem
The Polish soldiers, finding that 

the Russians were recreating, began 
to press forward and occupy large 
areas of Lithuanian and Russian ter
ritory.

Naturally the Lithuanian govern
ment protested the advance of the 
Poles, and, in order to prevent a 
conflict between the troops of both 
nations, agreed to a peaceful settle
ment of the border disputes in 
August.

This was only a temporary lull 
as the Poles kept on and advanced 
further past the Lithuanian lines. 
Lithuania respected her ethnogra
phic borders with Latvia and Russia. 
Poland, however, advanced past the

Treaty of Suvalkai
On October 7, 1920, under the 

guidance of the League of Nations, 
both Lithuania! and Poland agreed 
to a peaceful settlement of the dis
pute. They signed the Treaty of 
Suvalkai in which Lithuania became 
the rightful owner of Vilna. Poland 
accepted the new line of demarca
tion and said she would respect it.

Vilna Seized
Two days later the Polish General 

Zeligowski, acting under the orders 
of Marshal Pilsudski, marched into 
Vilna. *

The Warsaw government pretend
ed that Zeligowski was acting with
out her orders and had formed an 
independent government. This farce 
was even carried to such an extent 
that Zeligowski issued his own post
age stamps bearing the words, 
“Government of Central Lithuania.”

But the pretense fooled no one. 
Vilna was now in the hands of Po
land. Lithuania immediately in
voked the aid of the League of Na
tions and later the Council of Am
bassadors. She demanded that the 
League take steps to force Poland 
to surrender the occupied territory.

The League of Nations, however, 
did not choose to take any steps 
to punish aggression. And besides, 
Poland was being nursed along so 
that she would become a strong 
powerful nation 
day strike at 
If Poland could 
the expense of
tion as Lithuania-—well and good.

In 1923 the Conference of Am
bassadors passed the decision grant
ing Vilna to Poland and accepting 
the coup-de-etat

Memel
The port of Memel (Klaipeda) had 

been detached from Germany by the 
Treaty of Versailles 
an autonomous unit. 
1923, the Lithuanian 
lowed 
had so 
Memel 
rison.

The 
years,
mel became a part of Lithuania 
again after a separation of many 
centuries..

BROOKLYN, N. Y. — All Aido 
members will sing on May 1st, Wed
nesday evening at 9 p. m., at the 
Brooklyn Citizens Club on Union 
Ave. Members please be prompt.......

N. Y. Worlds Fair to Open in May 
Despite the War in Europe

and set up as 
In January of 

inhabitants fol- 
which Polandthe example

well taught them, and seized 
by ousting the French gar-

Allied governments, in later 
sanctioned the act and Me-

Lithuania’s Government
Antanas Smetona, lawyer, be

came Lithuania’s first provisionary 
president when he was elected by 
the Taryba on April 6, 1919. The 
Constitution was finally adopted on 
August 1, 1922, which made the 
Seimas the ruling body of Lithuania.

Aleksandras Stulginskis was elect
ed by the Second Seimas to be 
President of Lithuania. This Sei
mas, as well as the third, was in 
the hands of the clergy and reaction. 
Those elements which had kowtowed 
to the Czarist government were 
leading in power.

But despite this condition 
mass of the people began to 
an interest in the government 
to make efforts to achieve a 
pier and fuller life for all.

Many people’s organizations of 
farmers and laborers were formed. 
Dr. Kazys Grinius, who was Prime 
Minister during the Constitutional 
Seimas, was elected President of 
the Republic by the Fourth Sei
mas.

Lithuania was becoming a demo
cracy. The task was difficult but 
the goal a fine one. Many reforms 
and progressive laws were passed by 
the Seimas. This government was 
beginning to infuriate the reaction
ary elements in the country.

Clerical, military and land-own- 
groups began to plan for a 
of power. In December of 
storm broke.

(to be continued)

now
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take 
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2nd Dist. Picnic
On June 9th

LMS 2nd district picnic 
Park, in Worcester, of

Is it going to be some

of Massachusetts is go-

Say, you choruses, are you getting 
your voices in trim for June 9, 
1940?

And what’s on, on June 9th?
Why,« the 

at Olympia 
course.

And boy!
affair!

Why, all
ing to be there and say, what prizes 
for some people! Gosh, ’ 
see them.

And all the men’s 
groups will be singing 
Massachusetts choruses, 
sure is going to be a big howl.

So come on and gęt your tickets 
for one of the grandest picnics ever 
held.

wait

and 
and

till you

ladies’ 
all the 

Boy, it

LMS 2nd Dist. Comnr 
E. Kranee.

Drive to Revise
that would some 

the Soviet Union, 
become strong at 

such a small na-

of General Zeli-

Steel Mill

more coal and

- hurry, hurry 
almost drop

the
Al-

still

and 
down 
your

therestood 
hungry jaws 
that furnace 
very sweat,

By Connie Gragis

IT WĄS ALWAYS WORK - work- 
work. Always - hurry - hurry - 

hurry. Never any time to wipe 
clammy sweat from your brow, 
ways more coal, 
more.

Faster, faster 
work, until you
to the cold ground beneath 
heavy feet. And yet— 

The red hot furnace 
grinning, with its wide 
leering at you. You fed 
your very blood, your
almost your soul, and still it stood 
there leering menacingly. Always 
leering. Yes, that’s it: leering! 
Flames shooting desperately toward 
you, trying i to escape the prison 
walls of hot iron. Hungrily, 
lick the furnace door.

Faster, faster, more coal, 
more, hurry, hurry... Oh

they

Holland and the 
Dutch Indies
Pawns of War

MOSCOW.—The newspaper, Kras- 
ny Flot (Red Fleet), organ of the 
Red Navy of the USSR, comments 
on the bargaining that is now going 
on between the imperialist powers 
over the Dutch Indies, as follows:

“In recent days the European 
press has focussed attention on the 
problem of the Dutch Indies, a 
group of South Sea Islands, possess
ing tremendous resources of strateg
ic raw materials.

“Tokyo, Washington, London and 
Italy and the Hague are taking an 
active part in the discussion over 
this problem. Evidently neither Lon
don, Washington nor Tokyo place 
very much faith in Holland’s re
maining neutral and averting being 
involved in the war.

“The example of Norway, whose 
neutrality was violated by the Allies 
without warning and with only post
factum announcements, speaks for 
itself. Little surprise then that 
Holland has grounds for anxiety, 
moreover since its Indies .possessions 
are a coveted prize from all view
points.

“It stands to reason that the 
wealth of the Dutch Indies at
tracts also the American and Brit
ish imperialists who regard these 
Dutch possessions as an excellent 
source of raw materials, markets 
and spheres for capital investment.

frenzy of fire. Burning 
whirling you down into 
of madness. You couldn’t 
feeding that leering fur- 
the swede’s head glaring 

night—
and sheltering the

Laws of Sea
com-NEW YORK.—A drive for 

plete revision of all laws and sta
tues relating to seamen will be 
augurated this week, it was 
nounced jointly yesterday by 
National Maritime Union and 
CIO Maritime Committee.

in- 
an- 
the 
the

ing 
ure 
the

seiz-
1926

Newark by Forfeit

The announcement accompanied 
publication in The Pilot, NMU of
ficial organ, of the first installment 
of a 38,000 word study of existing 
legislation with suggestions for 
changes or repeal.

hurry! Faster! Faster! Your mind 
is a wild 
hotly, and 
the depths 
just keep 
nace U’ith
out at you. At

How quiet 
damp night air feels by the river. 
The black water rushing dizzily by, 
encouraged by the wind and cur
rent. Yes, it did look wildly en
chanting. How would it feel down, 
way down there near the bottom? 
The furnace would no longer be 
leering at you. You would be blind 
to the dead swede’s glare. Why not 
try it? Yes, why not? One jump 
from the pier would do the trick. 
With a shout of farewell ydu poise 
for a moment on the brinkį of 
water.

Then with a mighty leap you 
jump. Down-Down—•

Now your lungs *cry for air. 
don’t want to come up, the instinct 
to live again brings you up. You are 
powerless against it. Finally, you 
take a huge gulp of air, and then 
you go down again.

This time further, nearer the
tom. It would be impossible to reach 
the top in time to breathe air once 
more.

Slowly the j furnace fades away. 
The swede’s head is quickly carried 
away by the current. Gradually, the 
world, once known, fades away into 
black nothingness.

Brooklyn forfeited three strings 
to Newark’s bowling team last Sun
day. Six more strings to be played.

Letter Writing

Preceding this installment is a 44,- 
000 word introduction setting forth 
the case for revision. “No body 
of law is so obsolute,' so ill-adjusted 
to modern requirements as naviga
tion laws,” the introduction points 
out. “The shipping industry gradu
ated from sailing vessels to steam 
navigation many decades ago, but 
laws governing the industry did 
not. They are still, many of them, 
excellent guides for the conduct of 
sailing ships and crews before the 
mast. But they are hopelessly in
adequate in these days of steel and 
steam.”

the

yes
God, 

doesn’t it ever stop? Men living to
gether like animals, scarcely looking 
at one another. Fights everyday. 
Men killed. Blood lost.

You didn’t mean it when that big 
swede accidentally stepped on your 
foot—and you struck him over the 
head with the hot shovel. What a 
feeling of relief to see him lying in 
a bloody mass near the furnace.

Relief? No, no, not that. It was 
some certain animal instinct, just the 
fight to live and to conquer. And 
then—

Long sleepless nights with the 
swede’s head still glaring merciless
ly at you. Glaring! Glaring! Hurry,ter - faster—

You

bot-

Heads of organizations and others 
accustomed to write to their legis
latives will be interested to learn 
that the only sure way of getting 
the immediate attention of their re
presentative is with a. personal let
ter, according to Alfred K. Stern, 
chairman of the National Emergen
cy Conference.

Interviewed in his office at 30 
Rockefeller Plaza yesterday, >, Mr. 
Stern said: “Form letters and pet
itions, while naturally far better 
than no action at all, ’ are only 
second-best compared to personal 
letters. A legislator invariably reads 
and in most cases answers a person
al letter from a constituent. The 
next most effective letter is that 
written on the letter-head of an 
organization and personally signed 
by an officer. Heads of organiza
tions should inform their member-

out for special treatment 
laws dealing with safe- 

and with the rights of

Singled 
are those 
ty-at-sea 
seamen, both of which are deemed 
archaic and wholly inadequate. In 
fact, the charge is made, that a 
part of the government subsidies 
paid to shipowners for the devel
opment of the merchant marine 
have been “spent fighting safety-at- 
sea legislation and .other attempts 
to bring the navigation laws into 
line with the public interest.”

“It is harder,” says the introduc
tion, “for safety-at-sea legislation to 
get through Congress, than for a 
camel to pass through the eye of a 
needle.”

Samuel S. Hinds April 4 celebra
ted a birthday and the beginning of 
his seventh year in pictures. In his 
six years as a film actoif he was 

And the river still whirls on. Fas-ship of these facts and get them in- formerly an attorney —•Hinds has 
to the habit df letter-writing.”' played over 150 screen ‘ roles.

* -• . j

WORLD’S FAIR, N. Y„ APRIL 30. 
—Despite war in Europe and a 
feeling of widespread insecurity, the 
international area at the World’s 
Fair of 1940 in New York will show 
few changes from last year. A half 
dozen participants in 1939 will be 
absent but the space vacated will 
be occupied by nations expanding 
their exhibits or by projects of an 
international character.

Fifty nations, nearly 90 per cent 
of the 1939 roster, will take part in 
the exposition. Five of these coun
tries have been invaded, with Cze
choslovakia, Poland and Denmark 
conquered, and Norway will have its 
flag aloft at the Fair, along with 
neutrals facing an uncertain future, 
and two of the belligerents—Great 
Britain and France.

In addition to Europe, nations 
of the Orient, possessions in Afri
ca, the British Dominions of Cana
da, New Zeeland and Australia, and 
all the Latin American 
will be represented, some 
ish displays, others on a 
dest scale. Once again
offers the unprecedented opportunity 
foi' visitors to make a tour of the 
world in 80 minutes, a feat that no 
other exposition has ever approxim
ated.

The moment is exceptionally op
portune for world travel within a 
space of 100 acres. Ardent tourists 
this year are necessarily held to the 
western hemisphere and even trips

republics 
with lav- 
more mo- 
the Fair

products and natural resources, 
and the role which each nation can 
play in the future world order.

He can, moreover, enjoy the food 
specialties of these many countries. 
At least a score of nations will 
have restaurants at the Fair so 
that one can breakfast in England, 
lunch in Venezuela, have tea in 
Japan, dinner in France and a taste 
of nightlife in Romania. Only a 
few of these restaurants are 
classed as expensive. For the most 
part they are reasonable in price 
with many of them offering tempt
ing snacks for as little as fifteen 
cents. At least three-fourths of 
them can produce an excellent meal 
for a dollar.

Americans of foreign extraction 
who are homesick for a glimpse of 
the mother country are almost 
certain to find familiar sights and 
surroundings, as well as language, 
at the Fair. The various pavilions 
are gathering places for old friends 
as well as strangers }vho perhaps 
have been separated from the home
land for many years. Special holi
days of historic significance are 
celebrated, folk-dancing and singing 
revive old memories and tradition is 
kept alive in a country that en
courages such traditions and in 
Fair whose slogan, “For Peace and 
Freedom,” has deeper meaning at 
this time.

The Forty Fair is intended for 
county 

Fair with all the friendly, good- 
natured atmosphere for which that 
American institution is famous. But 
it is to millions of citizens whose 
roots are in Europe and elsewhere 
that it makes a special appeal at 
this time when international harmo
ny and good-will are essential to

“This interest is augmented by 
another vital consideration, namely 
the strategic position of the Dutch 
Indies, which is in close proximity 
to the Phillipines, Singapore, Austra
lia, the Japanese mandated islands 
and China. The Dutch Indies are 
not only the key to China, but 
also the key to Britain’s pacific 
possessions. And when the Ame
rican press declares that a violation 
of the status quo of the Dutch In
dies would signify the disruption of 
stability in the Pacific, this, trans
lated from diplomatic language into 
ordinary speech, means that very 
serious dangpr to American interests' 
in the West Pacific would arise.

“The discussion which arose 
around the Dutch Indies is but a 
preliminary exchange of 
tentative testing to see 
this or that imperialist 
take.

“Holland’s neutrality 
violated, but Holland
regarded as a pawn in the impe
rialists’ bargaining* The acuteness of 
the Dutch Indies problem is an in
dication of the sharpening impe
rialist contradictions which follow 
directly from the development and 
extension of the imperialist war now 
being waged in Europe.”

opinions, a 
what stand 
power will

is not yet
is already

to South America are limited by the everybody, on over-grown 
number of available ships. But the 
Fair eliminates travel discomforts, 
reduces expenses to minimum and 
saves weeks of time. For the gene
ral admission price of fifty cents, 
a visitor is privileged to wander 
through aS many countries as day 
permits, acquainting himself with
the life and customs of far-off lands, the better world of tomorrow.

Haverhill Plans 
For Summer

HAVERHILL, Mass.—Risking the 
possibilities of pneumonia, Haver
hill made a good showing at Low
ell’s annual dance last Saturday. 
Disregarding our wet feet, we 
polka’ed and jitter-bugged and had 
a grand time. We enjoyed the con
cert, especially the operetta which 
we asked to have presented at our 
concert.

And speaking of our concert, have 
you got your tickets yet? If not, 
reserved seats may be procured 
from any of the chorus members in 
Haverhill, and from Stan Paulenka 
in Lowell.

Remember, the ticket is only 25c. 
We expect not only a guest singer, 
but moreover a guest speaker. There 
will be as much variety in our pro
gram as there is in a fruit cake.

So save the day, May 5, for our 
concert. And at three in the after
noon promtly, present yourself at 
the Gedemino Club, 324 River St., 
Haverhill, all ready fbr a good time.

In what fitting manner can you 
spend your Sunday afternoon then 
by joining our chorus? You don’t 
have to be a Grace Moore or a 
Lawrence Tibbit. For that matter, 
none of us are. Just come along 
and join in the fun and help us 
brighten up these dull Sundays.

If things go along as planned, 
wė have a’ ’ full Schedule’ for t

Shellan Recital
This May 12
BROOKLYN, N. Y. — This year 

B. Salinaite’s recital will be held on 
May 12 at Shubert Hall, Broadway 
and Monroe Ave. in Brooklyn, N. Y.

Sietyno Chorus of Newark, N. J. 
will sing Walt Whitman’s famous 
"I Hear America Singing.” Other 
artists included on the program will 
be Birute Ramoškaite, Aldona Ži
linskaite and Ona Daukantaite. The 
Aidbalsiai Ensemble and all studens 
of B. Šaknaite will take part in the 
program.

Dancing to George Kazakevičius’ 
orchestra will follow after the con
cert. Admission $1.00. Tickets may 
be purchased at Laisve.

Richard Rodgers and Lorenz Hart, 
the songwriters, plan to visit Uni
versal City during production of the 
film- version of their Broadway mu
sical show, “The Boys From Syra
cuse.” _______

whole summer. After our concert, 
we intend to hold a wienie roast as 
soon as the apple blossoms are in 
bloom. We expect to hold a joint 
picnic with Lowell, and to attend as 
many other picnics as we can. The 
beaches complete our schedule. 
Doesn’t it sound inviting? Come 
along and bring your friends. Be 
seeing you Sunday at one.
ie ’ ' —Virginia.

Last Sunday, despite the rain rain 
rain, we ventured a trip to New
ark to see the Sietyno Chorus per
form “Kuprotas Oželis.”

The dreary weather and dark 
clouds did not prevent a sizeable at
tendance and did not dampen the 
spirits of the chorus members and 
principals. The operetta was well- 
rehearsed and performed.

Bobby Žukauskas who, as far as 
we know, made his stage debut that 
evening, did well as the clumsy lov
er who wins the girl in the nick 
of time. Ann Stellman was fine as 
the hot-tempered gal who almost 
loses her one and only.

“True love will always conquer 
in the end!” How trite and common 
that sounds, but how pleasant to 
hear and see it confirmed and re
affirmed on the stage!

A rose may smell as sweet un
der an alias and the same should 
apply to plays. But we still feel 
that “Kuprotas Oželis” suffered a 
great deal when it received that tag. 
The very words and meaning, 
Hunchbacked Goat, are devoid of 
all sentiment and romance.

We feel that this sprightly operet
ta would have been presented many 
more times in other communities 
were it called “Love Will Win,” 
“Our Youthful Days,” “Romance in 
Lithuania," “The Captured Lover,” 
or something along that line. It 
may be overly sentimental, but 
Lithuanians are simple and senti
mental. » A charming love tale, 
sweetly told, will win more ap
plause than all the wit, dry or 
sharp, that can be tossed about on 
the stage.

This Sunday, weather and finance 
permitting, we took a trip to Great 
Neck to see the Pirmyn Chorus 
present “Nebaigta Kova.” More on 
how we liked it 7aler.
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(Tąsa)
Vėliava bus didelė raudonos satinos su 

auksinėmis raidėmis vienoj pusėj ir kūju 
ir pjautuvu—kitoj. Mes ją iškelsime per 
kaminą. Jos stiebas turi būt 12 metfrų 
ilgio. Iškišt jį reikės pro išeinamosios 
liuftą, kuris paliekamas suodžiams išva
lyti ir paprastai uždaromas mažutėmis 
durelėmis. Tas liuftas eina išsyk gulsčiai 
į sieną tiek, kiek galima ranka pasiekt 
ir vėliau stačiu kampu užlūžta į kami
ną, kuris jau tiesiai, kaip kokios ka- 
nuolės vamzdis, kyla į viršų. Tas staigus 
užsisukimas neleidžia įkišt į kaminą il
gesnės lazdelės, kaip trečdalis metro. Iš 
tokių mažų šipuliukų mes turėjom durs- 
tyt ilgą stiebą.

Tai buvo nelengva. Prisiėjo kišt atski
rus pagaliukus ir liufte vis po vieną 
tvirtai pririšant sprindis po sprindžio 
kilti į viršų. Įrankiai ir medžiaga (teko 
paaukot vieną narų lentą) buvo ne ko
kia, todėl atsitikdavo, kad kelis metrus 
pakilus kur nors nutrūkdavo ir vėl vis
kas nusmukdavo žemyn. Prisieidavo 
durstyt iš naujo. Stiebas buvo baigtas 
trys dienos prieš šventę. Beliko pridurti 
dar kelis pagaliukus, kad vėliava išliptų 
viršum. Stiebo aukštį kamine mes kon- 
troliuodavom dviejų veidrpdėlių pagelba.

Ateina ir lauktoji rugpjūčio pirma 
diena, kurią kilo didysis pasaulinis ka
ras. Devintą valandą ryto po nepaprasto 
šūvio kalėjimo kalvėj, turi ant stogo pa
sirodyt vėliava ir visos trys politinių 
kameros turi pradėt dainuot revoliuci
nes dainas.

—Pone prižiūrėtojau, išleiski t į išei
namą.

—Negalima.
—Bet aš gi turiu gydytojo raštelį.
Tokiu rašteliu vėliavininkas jau iš 

anksto buvo apsirūpinęs. Jis skundėsi 
gydytojui palaidais viduriais, dėl ko gy
dytojas davė išgert ricinos stiklelį ir 
leidimą—20 kartų į dieną išeiti į išeina
mąją. Prižiūrėtojas jį išleido, bet nuolat 
sekė nepaleisdamas iš akių. Vėliavos ne
iškėlus teko grįžt atgal į kamerą.

Pagal sutartą ženklą mes pradėjom 
dainuot. Netrukus atskubėjo būrys sar
gų mūsų malšint. Mušt šį kartą nemušė. 
Jie reikalavo iš mūsų nekelt triukšmo, 
grąsino bausmėmis ir sustoję tarp durų 
šaipėsi. Mes gi dainavom dainą po dai
nos. Įpusėjus įpuolė pora sargų kame- 
ron su kirviu, plaktuku ir vinių sauja. 
Griebė langus norėdami juos užkalti, kad 
mūsų dainos nesigirdėtų mieste. Bet šis 
galimumas buvo numatytas iš anksto, 
nes ir kitais kartais tas pasitaikydavo-. 
Todėl šį kartą buvo padaryta taip, kad 
jų ne tik užkalt, bet ir uždaryt nebuyo 
galima. Pasitampę, pasibarškinę sargai 
nieko nepešę pasišalino. Taip ir paliko 
langai neuždaryti.

Bet vėliava, visas mūsų ruoštas sur- 
prizas, taip ir tebetūno kamine. Bet jei 
kartą nepasisekė, tas dar nesako, kad 
reikalas praloštas. Mes ją iškelsim 12 
valandą, kai staugs fabrikų sirenos, kai 
darbininkai skirstysis pietų. Vėl pasi
girsta turinčio raštelį balsas:

—Išleiskit į išeinamą.
—Eik, tik paskubėk.
Sargas manė, kad mes dienos prieš 

imperialistinius karus paminėjimą bai
gėm, todėl jis išleistojo nebesaugojo. Už
rakino ir paliko.

Šį kartą žygis puikiausiai pavyko. 
Naujas signalas ir vėl mes traukiam su
tartinai. Dainavom dabar tarp kitko ir 
dėlto, kad patrauktume miesto dėmesį, 
o jau pasižiūrėję į kalėjimą pamatys ir 
tai, kas ant stogo plevėsuoja.

Kartotinas išstojimas administracijai 
tikrai buvo nelauktas. Ir trukdyt nebe
suspėjo. Baigę dainuot prilipom visi prie 
langų ir pasivaduodami ėmėm žert tai 
dienai paskubomis parinktus šūkius. O 
ten—aplinkiniuose kiemuose ir gretimo
se gatvėse žmonių daugybė: sustoję ir 
žiūri. Kai kur šmėkščioja policininkai, 
kurie sklaido susibūrusius.

Mes stebėjomės: argi administracija 
nepastebi, kad taip ilgai nieko nedaro. 
Pasirodo, kad taip ir buvo. Vėliau mums 
papasakojo koridoriuje budėjęs sargas. 
Jis pakeistas ėjęs pietų ir jau kelintoj 
gatvėj pamatęs būrelius žmonių, sų di
deliu susidomėjimu žiūrinčių kalėjimo 
pusėn. Ten jis ir pastebėjęs plevėsuojan
čią vėliavą. Negaišdamas jis apsisukęs 
ir tekinas atbėgęs atgal į kąĮęjimą pra

nešti apie įvykį. Tuo pat laiku paskam
binusi ir slaptoji policija užklausdama, 
kas atsitiko, kad taip ilgai leidžiama vi
suomenę kiršint.

Tik dabar visa administracija sujudo. 
Žiūrime—beatbėgąs būrys sargų su vir
šininko padėjėju Nečajevu priešakyj. Vi
si įsiutę puldinėja iš vienos kameros į 
kitą, pasilipa prie ventiliatorių, lenda 
prie pečiaus liuftų, įieško iš kur čia bū
tų iškišta. Neranda.

—Atneškit kopėčias,—įsako Nečaje- 
vas sargams ir mums visiems liepia išeit 
lauk iš kamerų, būsianti krata. Sargai 
užlipę ant aukšto su kopėčiomis vargais 
negalais pro langą išlindo ant stogo. Vė
liavą nukrapštė. Bet tam viskam reikėjo 
gero pusvalandžio laiko.

Mus gi koridoriuje išrengia vienmarš
kiniais ir iškedena kiekvieną drabužių 
siūlę, pasižiūri prąžiodę ne tik į burną, 
bet ir į sėdimąją vietą. Ko jie jieško, net 
mums patiems sunku buvo suprasti. Ki
ta sargų dalis sugriuvo kameros vidun, 
ten viską verčia,:mėto, ardo,—viskas tik 
ir pyška.

Kai mus suleido vidun ir užrakino du
ris, pasijutom kaip padegėliai pp gaisro: 
vienam kampe suversta patalinė su vi
sais rūbais, kitam—išardytų narų lent
galiai, maistas, knygos, rašomoji ųiędžia- 
ga; viskas išmėtyta po visą kamerą, o 
virš visko tiršti debesys dulkių. Šokom 
langų atidaryti, bet ir jie pasirodo jau 
užkalti. Reikėjo trokšt dulkėse. Bet tai 
tik keršto pradžia.

Vos tik buvo sutvarkytas kambarys, 
tuoj atbildėjo būrys sargų ir atėmė vis
ką, viską—net adatos su siūlu nepaliko. 
Visi pasilikom kaip stovį vasariniais rū
bais absoliučiai tuščioje kameroje. Tą 
patį vakarą buyo paskelbti ir bausmių 
nutarimai. Bausmei pasibaigus už vė
liavą, ji buvo pakartota tokiam pat lai
kui už dainavimą, o po jos dar kartą už 
uždraustus ženkliukus ant krūtinių, vė
liau vėl už dainavimą ir taip be galo. 
___________ (Bus daugiau)___________

Šypsenos
PJ/UNKSNĄBRAIŽIŲ OPERETĖ 

(Vaidina pažymėti personažai) 
J. Tys
Kas ką nori, te sau sako, 
O “Lietuva” yra mano!
Ji nė žalia, nė geltona, 
O dar mažiau ji raudona! 
Taip sukasi buities ratas, 
Kad turiu būt demokratas...
Klpofąs
“Tėvyne”, aš neesu bėdžius, 
Bet man mielos tavo ėdžios... 
Dievaži, tave mylių!
Nors aš balso neturiu...
L-ką i
“Amerikai” ir Romai tarnauju 
Dėl valgio aš šaukšto gardaus. 
Nesimeldžiu aš, nepoteriauju, 
Nei trokštu po myrio dangaus. 
Poteriai—davatkoms ir kunigams, 
Dangus—angelams ir žvirbliams.
Stasys
Vadinas, netekęs “Tėvynes”, 
Taip sakant, be vietos likau. 
Antano medalį turėjau— 
Prieglaudą “Vienybėj” radau. 
Vadinasi, nėra taip bloga... 
Tik tų pinigėlių mažai.
—Jų nėra,—pasako Trečiokas, 
Kai algos daugiaus paprašai.
Juoząs ir Stepas
Mudu du broliukai,
Abu nębagotij
Apsivedę su El-Es-Es,
Galime zilioti.
Devyniolikiniai
Sutaisė mums būvį, 
Lengviąu galime 'Sovietams 
Rodyti liežuvį.
Sako, žmoniškumą
Mes esam pamynę.
Mes nepaisom, pfiu! ant visko
Per “Naują Gadynę.”
čąlis
“Riųibas” mąno savąstis, 
“Rimbas”—mano gyvastis.
Jei aš “Rimbo” ųetųrėęiau,— 
Niekur užeit negalėčiau^ 
Kur ąšjanįąu per naktis,— 
Mano biznis, paslaptis...

Šaipoku.

Bostono ir Apielinkęs Žinios
teikia jam nereikalingą “dan
gišką pagelbą,” arba po mirties 
jį “sutaiko” su Dievu. Bet vi7 
sai kitaip apie tai mano tamsūs 
žmoneliai: Man stovint prie 
bažnyčios, šitai ką užgirdau 
.kalbanti netoli mane žmonių bū-

kai ku-

Keleivio”
Michelsonas,

Kaip Gyvuoja Bostono 
Lietuviai Verslininkai

Naujausiai susikūrusi Bosto
no lietuvių verslininkų organi
zacija gerai gyvuoja ir jau ke

lintą sykį pasirodo savo vyku- 
siaias parengimais. Paskutinis 
tokis parengimas įvyko balan
džio 17 d., tai buvo gražus ban- 
kietas, nario čižausko įstaigoje, 
prie Braintree kelio. Suvažiavo 
skaitlingas būrys žymesnių vie
tinių biznierių ir profesionalų 
iš Bostono ir apylinkės. Vieta 
yra moderniška ir svečiai buvo 
tinkamai pavaišinti.

Organizacijos pirminiu. A. 
’J. Kupstis buvo vakaro toast- 
masteris. Paaiškinęs organiza
cijos tikslą, jis perstatė svečius 
pavieniai ir iššaukė
riuos išsireikšti savo nuomones. 
Kalbėjo W. Amsie, 
redaktorius 
adv. J. Ciunis, adv. P. Šimonis,
agronomas Stevensonas iš Ran
dolph, R. M. židžiūnas, Albinas 
Neviera, J. Stonis, ir .kiti, kurie 
pasakė įspūdingas prakalbėles. 
žymiausią kalbą pasakė SLA. 
prezidentas, adv. F. J. Bago- 
čius, paaiškindamas, kad šian
dien svarbiausiu mūsų visų dar
bų yra stiprinimas lietuvybės' 
šioje šalyje, ir kad šį darbą su 
dideliu pasiryžimu mes dirba
me. Pavyzdžiui, A. J. Kupsčio 
ir keleto kitų, vietinių veikėjų 
pastangomis tapo pagamintas 
brangus meniškas kūrinys — 
Dariaus ir Girėno spalvuoti pa
veikslai, kalendoriai, kurie lei
dėjams kainavo didelę sumą pi
nigų. Pinigiško pasipelnijimo iš 
to čia niekam nėra, bet kultūri
niu atžvilgiu nauda visuomenei 
yra didelė. Kalbėtojas prisimi
nė, kad šį darbą tinkamai įve- 
tino ir Lietuvos švietimo minis
terija, kuri mielu noru apsiėmė 
šiuos paveikslus paskleisti Lie
tuvoje tarpe pradinių mokyklų 
vaikučių, išaiškinant jiems mū
sų žuvusių lakūnų žygio reikš
mę ir įvertinant mūsų darbą iš
eivijoj. Deja, susidėjus dabarti
nėms karo aplinkybėms Euro
poje, pervežimas siuntinių į 
Lietuvą tapo suparalyžiuotas ir 
šiuomi laiku yra sunku ką nors 
ten pasiųsti. Vienok padėčiai 
pasikeitus, mes tą- galėsime pa
daryti vėliau.

Abelnai, šiame pokilyje har
monizavosi, kaip sakant, “busi
ness with pleasure.” Išplatinta 
daug tikietų į židžiūno 25 mt. 
rašybos darbo jubiliejaus kon
certą, kuris įvyks gegužės 5, 
Municipal Svetainėje, ir par
duota keletas naujos Dariaus- 
Girėno dainos “Lituanikos Did
vyriai.” Pageidaujama daugiau 
tokių pasižmonėjimų.

J. B. Borisas.

Negęrąj Darome, Kad Apkal
bam Mirusius

Visos kultūringos tautos kuo 
mažiausiai kalba-rašo apie mi
rusius. O jei kalba, tai liečia 
gerąsias gyvenimo ypatybes— 
vengdami blogas ydas. Bet pas 
mus viskas atvirkščiai. Numi
rus mūs kaimypui, vieni liū
dime, kiti džiaugiamės, treti 
teisiame, o ketvirti teisiname. 
Taip sakant, viską kartu kun
kuliuojame iki susilaukiame 
kitos mirties.

Balandžio 10 d. So. Bostone 
pasimirė gerai apielinkei žino? 
mas Strand valgyklos savinin
kas Albertas Algermanas. Ve
lionis buvo gana lėto būdo žmo
gus. Jokioj politinėj partijoj 
nepriklausė ir šiaip viešam gy
venime nedalyvavo, tad, rodosi, 
negalėjo niekam nei prasikal
sti! Vienok jo mirtis išjudino 
vietos lietuvius. .. Mat, velionis 
buvo liuteronas ir katalikų ti
kybos* neišpažino ir į pastarųjų 
bažnyčią niekad neidavo. Bet 
davatkos suuodė, kad velionis 
paliko nemažai ir turto, žinia 
gręitąi pasiekė Vermauską (kle
boną) ir tas kaip bematant Al- 
germaną sutaikė su Dievu ir 
palaidojo su iškilmingomis mi
niomis . iš švento Petro bažny
čios.

Mums, sųsipratusiems darbi
ninkams, rodosi, čia nieko nėra 
tokio baisaus, kuomet ir bedie
vį nešą į bažnyčią ir kunigas

—Na, eime į bažnyčią, nes 
grabą neša į bažnyčią. Tai ir 
mišios prasidės.

—Ten arklį neša į šventą ba
žnyčią. Eik, kad nori.

—Matomai, buvo neprastas 
arklys, kad turėjo pinigų.

Čia galėčiau suminėti dau
gybę panašių pasikalbėjimų, 
bet, manau, bus aišku ir iš šių 
kelių sakinių, .kad tikinti žmo
nės piktinas iš nežmoniško ku
nigų apetito. Pagaliau, kuo ku
nigai gali paremti tokį savo el
gesį? Gal pasakys, kad tai ku
nigų priedermė priimti visus, 
kas tik šaukiasi į bažnyčią. Bet 
tokis pasakymas, nupuola net 
dviem punktais. Pirmas, negy
vas negali reikalauti, arba bent 
ko šauktis, antra, kad ir tikin
čio neįsileidžia į bažnyčią, jei
gu tik velionis nepalieka pini
gų. Atvertus kunigišką medalį 
ant kito šono, gaunasi, kad už
simoka būti laisvamaniu, nes 
tikintieji per visą savo gyveni
mą šeria kunigus ir jų gaspa- 
dines. Tačiau po mirties vieno
dai turi pasimokėti, kaip ir lai
svamaniai, kad būti palaidoti su 
bažnytinėmis apeigomis.

Kas yra blogiausia, tai tas, 
kad kunigai, gaudydami dole
rius, paneigia visokias įsigyve
nusias draugijų tradicijas, o 
ypatingai laužydami sąžinės lai
svę. Pats popiežius šaukė, kuo
met Vokietijoj hitlerininkai 
pradėjo deginti žydų bažnyčias 
ir nubaudė kelis katalikų kuni
gus už dalyvavimą prieš fašiz
mą. Jis plūdo tuos, kurie neigė 
tikybines dogmas. Ar ne laikas 
būtų popiežiui sulaikyti lietu
viškus sauvalius (kunigus), ku- 
rieh spekuliuodami doleriais lau
žo sąžinės laisvę?

Komik-Komedija O. S.
Balandžio 20 d. komunistų 

lietuviška grupė buvo surengus 
vakarą, čia buvo suloštas ma
žas veikaliukas (komedijėlė 
O. S.) ir po lošimo sekė šokiai, 
žmonių buvo mažai. Dėl mažu
mo publikos, buvo dvi priežas
tys: pirma, kad pasitaikė blo
gas oras, o antra, vyriausia 
priežastis, kad labai prastas bu
vo išgarsinimas. Pas mus nėra 
naujiena svarbesniam tikslui ir 
svarbesnį parengimą prastai iš
garsinti.

Lošėjai buvo norwoodieciai ir 
Bolys, vietinis. Nors salėje ma
tėsi daug ligonių, bet 
privertė ir juos juoktis.

Serga

Sunkiai serga Pranas 
ta. Jis dabar randasi
Brigham ligoninėj, warde C-M. 
Jam buvo padaryta sunki ope
racija. Kam leidžia laikas, at
lankykite.

Moterys Rengias
Man viena drauge pranešė, 

kad dabar moterys rengiasi 
pertvarkyti susirinkimus, ypa
tingai ALDLD draugijos susi
rinkimus. Moterys mano kelis 
susirinkimus atlaikyti sykiu su 
vyrais ir kad jie būtų ne tik 
pamokinančiais, bet podraug ir 
svetingi. Geras sumanymas, 
bandykime visi juos lankyti. /

Prakalbos

Nemažai davė vėjo ir mūsiškei 
valdžiai už tai, kad ši nori šios 
šalies žmones įtraukti į europi
nį imperialistinį karą. Taipgi už 
nesirūpinimą šios šalies darbi
ninkų būkle.

Pertraukoj dainavo panelė 
Kleopata Krasauskaitė, kuri tik 
pereitą mėnesį atvažiavo iš 
Lietuvos. Dainininkė smulkaus 
ūgio, bet turi skardų balsą ir 
moka jį kontroliuoti. Dainuoja 
be gestų. Vartoja tyrą kalbą ir 
pilna drąsos. Visas dainas pati 
dainininkė perstatė publikai. 
Dainininkė, rodos, apsistojo pas 
tetą, kuri užlaiko grožio salioną, 
bet pati nevartoja jokių kosme
tikų, kas mums retenybė maty
ti. Tai naturališka Lietuvos lak
štutė. Reiškia, Kleopata padi
dino mūs menininkų spėkas.

Kalbėjausi su Kleopatos dėde, 
kuris man pasakė, kad “grinor- 
ka” atvežė labai daug įdomių

(Tąsa ant 5-to pusi.)

J. GARŠVA
Grabortus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREK'ĘORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

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

lošėjai

Balba-
Peter’s

Balandžio 21 d. LDS kuopos 
ir ALDLD 2 kp. bendrai buvo 
surengusios draugui Prūseikai 
prakalbas, Lietuvių Salėj, žmo
nių prisirinko pilna salė ir visi 
atydžiai išklausė tolimo svečio 
kalbą.

Kalbėtojas pirmiausia padarė 
agitatyvę įžangą už minėtas or
ganizacijas ir abiejų organiza
cijų narius ragino, kad jie ne 
tik jose prigulėtų, bet ir dirbtų, 
nes tik taip tegali organizacijos 
bujoti ir nešti naudą visiems 
lietuviams. Antroj dalyj savo 
kalbos, perbėgo kalbėtojas per 
pasaulinę politiką, o ypatingai 
įhų^pps imperialistinį Karą,

E

S

r

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Shop, Sleeping Ac'■oiodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

M M M M

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 aproka\ ynus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MMMMMMM M M M M M M M M M M M M M M M M M
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Motinos Dienai Pyragas
GS 

s
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Pavaišinkite motiną ir visą šeimą šiuom skaniu pyragu 
Motinos Dienoje. Varpo keptuvė jums iškeps skaniau- . 
šią pyragą. Užsisakykite dabar.
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirin
kimas 
Apple 
Bunke 
Apple
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svori ir kainas. 
Ant jūsx pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svorj ir kainas.

skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, 
Cake, Cheese Cake Coffee Cake, Butter Cake, 
ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Turnover^ ir Jelly'- Rolls.

VARPAS BAKERY, 36-40 St, Street, Brooklyn N. Y.
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Philadelphia, Pa.
Lietuviai darbininkai reng- 

kitės masiniai apvaikščioti 1- 
mą dieną gegužės šį trečiadie
nį, 3-čią vai. po pietų, Hey
burn Plaza, ties City Hall. 
Pirmos dienos gegužės obal- 
siai bus: kovoti ir nedaleisti 
įtraukti šią šalį į europinį im
perialistinį karą; kovokim už 
taiką ir prieš dabartinį impe
rialistinį karą; už darbus, tai
ką ir civiles teises — gauti 
darbus 12,000,000 šios šalies 
bedarbiams, apsaugoti Wag- 
nerio Aktą; už vienybę visų 
darbo žmonių ir prieš kylan
čią reakciją šioj šalyj.

Visi ir visos į Reyburn Pla-

mene: turiu sau už garbę ra
šyti apie tą organizaciją, kuri 
platina šviesą plačioje lietu
vių visuomenėje Amerikoje.

Nenuilstančiai jau per 25-kis 
metus ši 
daugybę 
ratūros, 
įvairaus'

organizacija išleido 
įvairiaus turinio lite- 

naudingos skaityt 
luomo žmonėms, o

ypatingai darbo žmonėms.
% Kiekvienas, priklausąs šiai 
organizacijai, gauna kas me
tai puikaus turinio knygą. Gi 
tie, kurie nepriklauso šioje 
kultūrinėje draugijoje, gauna 
progos nusipirkti šios taip pa
geidaujamos literatūros už 
prieinamiausią kainą ir lygiai 
naudojasi ta šviesos sriove, 
kuri išeina iš ALDLD. ši or
ganizacija daug pakaitos pa
darė lietuvių dvasinėje išvaizdo
je per tuos 25 metus, būtent: 
daugelis iš mūsų brolių ir se
sučių atvažiavo į šią šalį ne
mokėję skaityti, šiandien jie 
puikiausiai skaito ir 
skaitymą, nes tik per 
dą darbo žmogus gali 
tyti sandarbininkišką
kurią pasidalina su savo arti
maisiais, 
m as, 
darbo žmogus kovoti,
padaryti 
jy.

' Taigi 
25 metų
naudai 63 kuopa rengia tą 
teatrą “Baudžiavos Nuota
kas“.

Gerbiami lietuviai! Apie 
baudžiavą daug esame girdė
ję iš mūsų tėvų, tačiau persi- 
statyt tikrą tų laikų gyveni
mo paveikslą, netaip lengva.

Šiame pertatyme bus kiek
vienam lengva susipažinti su 
baudžiavos gadyne. Tame 

randasi 
laiku šo- 
kad new- 
tik lošė- 

puikūs > ir 
neduokite 

prabėgti 
visi, kurie 

o 
Po 

prie

Mūsų mieste yra smarkiai 
prisirengiama prie Pirmos Ge
gužės patriotinės parodos, po 
vardu ‘Americanization Day.’ 
Vietos spauda plačiai apie tai 
bubnija, sako, “mes turim su- 
rengt tokius paradus-apvaikš- 
čiojimus, kad pastot kelią ko
munizmui ir kitiems, kad jie 
negalėtų per mus pasirodyt.“

Vietos spaudoje tankiai pri
simenama apie John C. Ke
hoe, kuris Pittstone mainas 
operuoja ir valdžiai nesumo
kėjo “income tax’ 
02. Kaip skurdžių 
namelius, tai tuoj 
nių parduoda už
apie tą politikierių, tai 
vietos spaudoj parašoma, 
ir viskas.

Šiomis dienomis Pittstone 
tūla Mrs. Sciandra pagimdė 
24-tą kūdikį. Moteris yra 45 
metų. Vyras 52. Vedę jau 29 
metai. Vyras yra bedarbis, 
pasilaiko ant tos bado pašel- 
pos.

šioej apielinkėj maisto kai
nos smarkiai kyla aukštyn. 
Dirbanti darbininkai da kiek 
mažiau tą atjaučia, bet be
darbiai labai tuom nusiskun-

$549,983.- 
darbininkų 
iš varžyti- 
taksus. O 

tik 
tai

dainuos šiame parengi- 
tai tik vienų moterų cho-

Dainuos ir pagarsėjęs 
choras; grajys rusų ba-

—o— , 
Svarbus Paskutinis Sezono 

Parengimas
Ateinantį šeštadienį, 4 d. ge

gužės, mūsų visos darbinin
kiškos organizacijos rengia 
gražų koncertą ir balių su šo
kiais, 735 Fairmount Ave., 8 
vai. vakare. Lietuvių Moterų 
Birutės Kliubo Choras pirmą 
sykį 
me; 
ras. 
rusu
lalaikų orkestrą; smuikos so
lo duos Litviniuk; dainuos pa
sižymėjus dainininkė Batura. 
Philadelphijos lietuvių visuo
menė širdingai prašoma pa
remti šį parengimą, nes jis 
yra rengiamas labai svarbiems 
reikalams. Įžanga tik 25 cen
tai ypatai.

—o— 
Pirmas Piknikas

LDS 5 k p. rengia pirmą pik
niką ateinantį sekmadienį, 5 
d. gegužės, Mikolaičio farmoj. 
Šiemetinė žiema iškankino 
žmones šalčiu ir šalčio ligo
mis. Dabar visiems yra geriau
sia proga atsigriebti ant tyro 
oro. Gamta pradeda atgyti: 
saulutė šypsosi į mus visus, 
medžiai pradeda leisti savo 
lapus; žolė jau žaliuoja ir 
greitu laiku gėlės su įvairiais 
medžiais pražydės. A. J. S.

Bridgeport, Conn

myli 
spau- 
išvys- 
meilę,

Jam ateina suprati- 
kaip ir prieš ką privalo 

idant 
sau šviesesnį ryto-

pagerbimui A L D L D 
gyvavimo, .’Centro

gadyne. 
kitko, 

gražių dainų ir tų 
kių. O mes žinome, 
haveniečiai ne vien 
jai geri, bet lygiai 
dainininkai. Todėl 
tai -brangiai progai 
pro šalį, bet ateikit 
tik suprantate lietuviškai, 
būsit pilnai užganėdinti, 
perstatymui bus šokiai 
geros Golden Bell Orkestros.

M. Arison.

Wife Barre. Pa

Tas Pats.

Bostono ir Apylinkes 
žinios

žinių

tai labai nužemintų 
valdžią, ko ji nonpri 
— pareiškė Krasaus-

buvo renkamos salės

Sako, būk Talkininkai Už- 
kirtę Vokiečiam Vandens 

Kelią į Norvegiją
Prancūzai teigia, kad jų 

ir anglų karo laivai taip 
kietai blokaduoją Skager- 
raką, jūrų siaurumą, kad, 
girdi, vokiečių laivai nega
lėtų perplaukt per šią siau
rumą į Norvegiją. Todėl 
vienintelis kelias kareivi
niams vokiečių laivams į 
Norvegiją tai būsiąs į Šve
diją.

vauja , tuojautinius darbininkų reika
lavimus. O šių metų reikalavimai 
yra: Taikos, Darbų, Aprūrinimas 
Bedarbių ir Senatvės ir Civilių Tei
sių. Tad ir mes lietuviai skaitlingai 
dalyvaukime; savo dalyvavimu prie 
išreikalavimo būtinųjų darbininkams 
reikalavimų. Užkviečia Kom. Parti
ja. (103-104)

’■ BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

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

sokių vynų ir 
gero alaus.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
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.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BAYONNE, N. J.

Trečiadienį, 1 d. gegužes bus ma
sinis mitingas. Rengia K. P. Liberty 
Hali, 329 Broadway. Bus geras kal
bėtojas ir programas. Pradžia 8 v. 
vak. Įžanga veltui. — Kviečia Ren
gėjai. (103-104)

LAWRENCE, MASS.
Gegužės 1 d., 7 v. v. bus pasikal

bėjimas ALDLD ir LDS kuopų na
rių. Dalyvaus ir drg. L. Prūseika, 
"Vilnies” redaktorius iš Chicagos. 
Kviečiame šių kuopų narius ir "Lai
svės” skaitytojus dalyvauti. Turėsi
me ir "šiurum-burum,” pasitikti 
svečią, kurio per daugelį metų ne
same matę. — Kviečia Komitetas.

(103-104)

PATERSON, N. J.
Antradienį, geg. 30 d., įvyks gegu

žės pirmos paminėjimas. Ruošia Ko
munistų Partija. Carpenter’s Hall, 
56 Van Houten St., 8 v. v. Kalbės 
F. Budenz, pirmaeilis darbininkų va
das. Po prakalbų bus muzikos ir ki
ti įvairumai. Gegužės 1-ma atsto-

įi quote;
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

ESTATE OF :

BARRY P. SHAUNS
i (Shalinskas) <

j FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue

Š Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
| Koplyčias suteikiam nemokamai 
| visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamą kainą.

SKELBKITES “LAISVĖJE”

NUSTEBINANTI SENSACIJA

Kas Yra Čia Veikiama
Vienas labai gražus žygis 

padarytas, kurį atliko LDS 
jaunuoliai: Kaip jau žinoma, 
per tūlą laiką LDS jaunuolių 
kuopa Bridgeporte buvo pa- 
kiikusi, arba geriau sakant, 
buvo visai likviduota. Bet pa- į 
staruoju laiku lietuviai jau
nuoliai, kurie priklauso LDS 
organizacijai, vėl iš naujo 
persiorganizavo savon kuo
pom, tai yra, atbudavojo LDS 
jaunuolių kuopą Bridgeporte.

ką reikia pasakyti už tą 
jaunuolių padarytą žygį? 
JuiYis priklauso didelis kredi
tas, nes pasirodo, kad jau
nuoliai rūpinasi tais svarbiais 
jų tėvų užbrėžtais tikslais. 
Mūsų jaunuoliai supranta, 
kad LDS, kaipo savišalpos or
ganizacija, kuri ant drūčiausių 
pamatų stovi visų lietuvių iš
eivijos organizacijų tarpe, 
priklauso jiems, tai mūsų sū
nums ir dukterims.

Perorganizavimo LDS jau
nuolių kuopos proga, jaunuo
liai surengė “Card Party”— 
kozyrių vakarą, kuris įvyko 
19 d. bal., Lietuvių Svetainė
je, prie Lafayette St. Šis sma
gus parengimėlis visais žvilgs
niais pavyko gerai. Matėsi 
daug jaunuolių ir nemažai su
augusių svečių.

Tikimės, kad nemažai pa
liks pelno LDS jaunuolių kuo
pai. Tad varde jaunuolių yra 
tariamas nuoširdus ačiū vi
siems atsilankiusiems.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
iš Lietuvos. Pastebėjau, 

gal viešnia tas žinias perduotų 
man, o aš tom žiniom pasinau
dočiau “Laisvėje.”

—Ji pati manė tai padaryti, 
bet nedrįsta, nes jeigu pasakys 
teisybę, 
Lietuvos 
padaryti, 
kas.

Aukos
lėšom padengti. Aukavo sekan
čiai: žaluba ir Barčius po 50c; 
po 25c: Usevičius, Buivydas, 
Pakalnis, Mikėnas, Kaulinas, 
Kalaušias, Kazlauskas, Žukaus
kienė, Gaidanavičius, Nikas, 
Kalaušienė, Naujokaitis, Krali- 

! kauskas, šūkis, Vasznys, Kra
sauskas, Šukienė, Endrulienė. 
Waskys ir Dambrauskas irgi 
aukavo po 50c. Viso aukų su
rinkta $13.68.

P. S. Atsiprašau aukautojų, 
į kurių pravardės bus neteisin- 
i gai užrašytos, arba apleistos, 
j nes aukų rinkėjai tankiai nenu- 
! girsta ir teisingai neužrašo. Vi
ešiem komisijos vardu tariu ačiū.

Menševikams

ANTRA LOVA ATSIRANDA NEMATOMAI

Labai daug žmonių 
nukentėjusių. Daugelyj

ant greitųjų negalėjo iš- 
Mieste daug gatvių 
tas vanduo. Dabar 

taisymo darbus, ži-

Visko po biskį iš mūsų miesto
Kada Susquehanna upėje 

vanduo surimtėjo ir atėjo dau
giau į normalumą ir kada te
ko pamatyt, ką tas vandenė
lis padarė, tai yra blogas re
ginys, 
yra
vietų vanduo da vis tovi, nes 
visur 
pumpuot. 
apgadino 
pradeda
noma, bedarbiai iš to nepasi
naudos, ba kontraktoriai turi 
savo nuolatinius darbininkus.

Pavasariui prasidėjus, vie
nur tai kitur ir šioks toks dar
bas atsiranda. Mieste teko ma
tyt keliose vietose pikietuo- 
jant, kad darbai žyra užimti 
neunijinių darbininkų.

Mainieriai šiuom laiku dir
ba kiek daugiau kaip pusę lai
ko. Bet mainieriai turi vilties, 
kad gal kokią dieną kitą dau
giau padirbės, nes nuo balan
džio 15-tos dienos kompani
jos padarė nors mažą nuolai
dą ant tono anglies, o tas 
daug reiškia, tiems kurie daug 
perka.

Proga Pralobti

da nepamiršo
Michelsono pra-

Bostoniečiai 
“Keleivio“ red. 
kalbos, kurioje jis sakė, kad 
dabar Lietuvoj ir Latvijoj gali
ma už du ar vieną amerikoniš
ką centrą prisipirkti bolševikiš
kų rublių kiek tik nori, šiomis 
dienomis “Boston Globė“ prane
šė, kad Sovietų rublį galima nu
pirkti už dvidešimt centų. Tai
gi, Michelsono šimtinė galėtų 
duoti, jam gryno pelno: devy
niasdešimt devynis tūkstančius 
ir devynis šimtus dolerių ($99,- 
900) ! Jaunutis.

Paryžius. — Prancūzų 
karo ministerija bal. 26 d. 
sakė, jog keli vokieąių lai
vai su kareiviais išplaukę 
iš vokiškų Baltijos priep
laukų. Prancūzai spėja, kad 
vokiečiai gal bandys iškelt 
savo kariuomenę į pietų 
Švediją ir iš čia persiųst 
kariuomenę į Norvegiją.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

b

DUODAME ANT
IŠMOKĖJIMO

KO KIEKVIENA MOTERIS1-----*---------------
VISADA PAGEIDAVO IŠ SOFOS:

“Nedraskyt karpeto—neraižyt grindų, lengvai 
apvalyt—ištraukt kaip stalčių” . . .

Ji išslenka kaip stalčius, tik 
[tirštu patraukus.

Antras nepaprastai svarbus 
parengimas Bridgeporto lietu
viam, tai nepaprastai įdomus 
teatras—“Baudžiavos Nuota
kos“. šis labai prakilnus pa
rengimas įvyks 4 d. gegužės- 
May, 7-tą vai. vakaro, 704 La
fayette St., Lietuvių Svetai
nėj.

Šį teatrą rengia ALDLD 63 
kuopa.

Gerbiama lietuviška visuo-

.......... -----
Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynu; 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj. 1
Manhattan Liquor Store E

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS *VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

Štai kame visas dalykas. Kad nėra jokių ratukų nei matomų apatinių 
dalių antros lovo.s, tai Magiška Studio soja, galų gale, yra gražus, dai
lus ir papuošiantis rakandas. Visai nematyt jokių ženklų antrosios lo
vos; Magiška Studio sofa yra aukščiau nuo grindų; su pilnomis pe
riodinėmis kojomis; net užpakalis apmuštas; o visiškai paslėpta antra 
lova atsidaro kaip stalčius, ir kai būna galutinai ištraukta, ji atsisto
ja ant dviejų patogių kojų, kurios staiga nusileidžia (kaip ratai nau
joviško orlaivio). Jau nėra nei karpetų draskymo nei grindų raižy
mo; jau nereikia laikyt senovišką gramėzdišką studio sofą, kuri sun
ku apvalyt ar atidaryt vartojimui.

Su dviem atskirais vidujiniais sprenžininiais matracais— 
viršutinis lygiausias, o apatinis aptrauktas siūtomis 

veltinėmis kaldromis. Didžiausias patogumas!

GRAND CHAIR CORPORATION
N *

LIETUVIAI RAKANDŲ IšDtąBj&JAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

Visai atidarius, žiūrėk, kaip pasi
rodo kojos ir nusileidžia—visada 

toj pat vietoj.

Visai apmuštas užpakalis—palaiko 
vidų sofos švarų

Tiek aukščiau nuo grindų—galima 
lengvai išvalyt nejudinant Magiš

ką Studio sofą.



f

Šeštas puslapis

Siuvėjų Prakalbos
Po maršavimo, 7:30 vaka

re, įvyks Lietuvių Amalga- 
meitų 54-to Skyriaus rengia
mos prakalbos, 
280 Union Avė.,
Įžanga nemokama, 
trijų srovių kalbėtojai, 
muzikos ir dainų bei 
programa.

Antradienis. Balandžio 30, 1940

Rytoj Pirma Gegužes—Darbo Žmonių Šven 
te, Diena Veiklos už Taikę, Teises ir Dar 
bus* Dalyvaukite Gegužinės Parade!

Šių metų Pirmos Gegužės ryto sulaukę visi darbo žmonės 
ir jų draugai—taikos, laisvės ir progreso mylėtojai—išeis į 
gatves milžiniškoms bendr oms demonstracijoms už tuos bran
gintinus siekius.

Mielas broli lietuvi, jūsų pareiga taip pąt yra būti tose 
eilėse, užimti savo vietą, kurios niekas kitas už jus negali 
užpildyti. Jūs esate dalimi Amerikos sudėtinės tautos, kuri 
tik visų bendromis jėgomis gali išlaikyt savo garbingas tra- 
dicijasTr žengti pirmyn, kurti vis didesne gerovę savo gy
ventojams, kuriais didelėje didžiumoje yra vienokio ar kitokio 
djirbo žmonės.

g. Maliorių pagelbinės.
h. Maliorių kliubai.
i. Mūrininkai ir plytninkai,

PENKTA DIVIZIJA
Susirenka 12:30, pradeda maršuot 

2:15 po piet. Vieta: 55th St., tarp 
8th ir 9th Avės.
1. Maisto darbininkai:

Kafeterijų Darbininkų Loka
las 302. 
Virėjų Unijos Lokalas 89. 
Staluosna Padavėjų Lokalas 
Staluosna Padavėjų Lokalas 
Kafeterijų Lokalas 325.
Kiti Padavėjų Unijos lokalai. 
Kepėjų 
Kepėjų

i. Kepejų
j. Kepėjų
k. Kepėjų
l. Kepėjų

Mėsos Pjaustytojų Lokalas 623.
Kiti maisto industrijos darb. 
Zuvinyčių darbininkai.

ŠEŠTA DIVIZIJA
Susirenka 12:45, pradeda maršuot 

2:30. Vieta: 55th St., tarpe 9th ir 
1 Otli Avės.

a.

ii. Kliube, 
Brooklyne.

Kalbės 
Bus 

šokių
Mes patariame šiuos daiktus dovanom Motinos Dienai • 
youR old Watch 
n wtfiflt. nuHtniL-I

e.
f.
g.
h.

“Nebaigta Kova” Pa
sekmingai Atlikta

Kur Bus Paradas
Maršavimas prasidės New Yorke nuo 56th St. ir 8th Avė., 

lygiai 1-mą valandą po pietų. Maršuos ant 8th Avė. iki 24th 
St., 24th St. iki 5th Avė., 5th Avė. iki 17th St., 17th St. iki 
Union Square, per kurį pramaršavus, demonstrantai skirstysis 
ant 18th, 17th, 16th ir 15th Sts.

Kur Susirinkti
Lietuvių vieta mobilizacijos punkte, New Yorke, bus ant 

38TH ST., TARPE 8TH IR 9TH AVĖS. Susirinkt privalom 
NE VĖLIAU 3:15. Maršavimas iš ten prasidės LYGIAI 4:30 
PO PIETŲ.

Williamsburgieciams
Kuriems patogu, prašomi pribūt prie Lietuvių Amerikos 

Piliečių Kliubo. kampas Union Avė. ir Stagg St., Brooklyne, 
NE VĖLIAU 2:30 PO PIETŲ. Iš čionai nuvažiuosite'kartu 
su williamsburgieciais.

Dirbantiems
Dirbantieji tokius darbus, iš kurių sunku išlikti, važiuokite 

tiesiai iš darbo į lietuvių mobilizacijos punktą ant 38th St., 
tarpe 8th ir 9th Avės., N. Y. Jei išmaršavimas kiek nusitęstų, 
suspėsite pradžion. O jei būtų išmaršuota lygiai skelbtu lai
ku, paėmę busą ar subvės traukinį pasivysite maršuotojus, 
prisidėsit galop maršayimo.

Tą patį galėtų padaryti ir silpnesnės sveikatos žmonės, 
kuriem viso maršavimo perdaug. Geriau biškį maršuoti, ne- Į 
gu visai nemaršuoti.

Maršuoti reikėtų visiems, kas tik iš lovos pasikelia. Ypa
tingai šiemet, akyvaizdoje visokių darbo žmonių išdavikų pa- 
simojimo skaldyt darbininkų spėkas, ir akyvaizdoj reakci
ninkų pastangų uždaryt burną pažangiosioms ir kovingosioms 
prieškarinėms spėkoms, kad paskiau lengviau būtų Ameriką 
Įtraukti į karą, visiems taikos ir civilių laisvių šalininkams 
yra svarbu dalyvauti Pirmos Gegužės Parade.

Už Taiką ir Civiles Teises įi
Šių metų Gegužės Pirmos vyriausias obalsis yra: išlaikyt 

Ameriką nuo karo ir apgint civiles teises,, tad milžiniška mi
nia maršuotojų po tais obalsiais bus dideliu smūgiu reakcijai 
ir karo šalininkams.

Gegužinės paradas yra vienu iš geriausių būdų parodyt 
darbo žmonių jėgą, tad lai paradas bus milžiniškas, galingas. 
Maršuokim jame patys, kvieskime kiekvieną, kurį sueiname. 
Tai mūsų pareiga savo pačių gerovei ir taikai. Ir maloni 
pareiga — su daina ir šūkiais žygiuoti miniose savo klasės 
brolių ir seserų, džiaugtis skaisčia pavasario saule (O, kad tik 
ji šviestų gegužinei!). Ir minia ir saulė turi gaivinančią, stipri
nančią jėgą, o mums reikia jėgų šioj audrų gadynėj.

b.
c.
d. 
c.
f.
g.
h.

1.
2.

Unijos Lokalas 3.
Unijos Lokalas 87.

Unijos Lokalas 164.
Unijos Lokalas 79. 
Unijos Lokalas 17. 
Unijos kiti lokalai.

organizacijos.
b. Tarptautinis Darbininkų Apsi

gynimas.
c. Antras Būrys viešbučių ir ros- 

taurantų darbininkų.
d. Advokatai.

Mokytojai.
Architektai ii’ inžinieriai.
Amerikos Rašytojų Lyga.
Apvienyti Amerikos Artistai. ,

i. Amerikos Garsintojų Gildija.
j. Ofisų darbininkai.
k. Socialiai darbininkai.
l. Fotografistai ir laikraštininkai.

m. Teatralės grupes.
n. Philharmoniškas Choras.
o. Visos taikos organizacijos.
p. Valstijos, Apskričio ir Miesto 

Darbininkų Unijos Lokalas 1- 
mas.

Greatneckiečiai išdidžiai ga
lės pasižymėti savo istorijos 
lapuose kaipo vykusiai ir pa
sekmingai suvaidintą 
—“Nebaigta Kova”!

Great Neckas yra 
lė lietuvių kolonija;
niams visuomet atrodė, kad jų 
spėkos meniškos silpnos —r 
kaip vaidylomis, taip daini
ninkais.

veikalu

nedide- 
pašali-

m.
n.
o.

L Elektristai, radijušai, auksoriai:
a. Apvienytų Elektros, Radio ir

Mašinų Darbininkų Unijų Dis- 
triktas 4-tas.

b. Lokalas
c. Lokalas
d. Lokalas
e. Lokalas
f. Lokalas
g. Lokalas
h. Kiti elektristų lokalai.
i. Laikrodžių ir Dėžučių Darbinin

kų Unijos Lokalas 47.
j. Auksorių Unijos Lokalas 1.
k. Apvienytų Optikos Darbininkų 

Lokalas 208.

1206.
1218.
1224.
1225.
1227.
1268.

SEPTINTA DIVIZIJA
Susirenka l-iną, pradeda maršuot 

2:45 po pietų. Vieta: 55th St., tarp 
9th ir 11 th

1. Urmo ir 
tojai: 
a. Urmo

Avės.

mažmenomis pardavinė-

KETURIOLIKTA DIVIZIJA
Susirenka 8:45, pradeda maršuot 

5:15 po piet. Vieta: 38th St., tarp 
9th ir 11 th Avės.

1. Workers Alliance visi lokalai.

PENKIOLIKTA DIVIZIJA
Susirenka 4.15, pradeda maršuot 

5:80 po piet. Vieta: 37th St., tarp 
8th ir 10th Avės.

1. Jaunimo organizacijos:
a. Amerikos Studentų Unija.
b. Armėnų jaunimas.

Ukrainų jaunimas
Madison House.
Bronx House (Jaunimo 
ba). •
Williamsburgo Jaunimo Taryba.
Jaunų Komunistų Lyga.
Vanguard Community Center.

i. Visos kitos jaunimo organizac.
j. Chinų Jaunimo Kliubas.

ŠEŠIOLIKTA DIVIZIJA
Susirenka 4:15, pradeda maršuot 

5:45 po piet. Vieta: 37th St., tarp 
10th ir 11 th Avės.

c.
d.
e.

f.
g.
b.

Tary-

Bet pereitą sekmadienio va
karą j i e atsirekomendavo 
rekordiniai suvaidindami virš 
minėtą veikalą. Sakoma, ta 
svetainė, kurioje vaidinimas 
įvyko, dar nėra niekada anks
čiau talpinusi tiek žmonių.

Publikos didžiuma buvo’ iš 
apylinkinių miestų—New Yor
ko, Newarko, Brooklyno ir 
kitur.

Plačiau apie patį vaidinimą 
ir vaidylas Reporteris pasiža
da parašyti sekančiam “Meno 
Skyriuje.” Reporteris.

TRADE IT IN FOR A

I^JEWEL

BU LOVA)

Visokiausių Rūsių
ŽIEDAI

1. Rendauninkų, pilietinės ir įvairios 
organizacijos:
a.
b.

nuo $1.50 augštyn •
Daimantai e

Melsvi-balti ir pertekto •

Daugybė kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikalin
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

ROBERT;
LIPTON j

J E W E L E R •
Įsteigta 1892 •

701 GRAND STREET !
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. •

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

Darbininkų
65.
104.
1102.
1250.

C.

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

15.

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykinių Drabužių
Vyrų Siutai 

ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai 
$24.50 
Buvo $30.00

Viso Miesto Rendauninkų Lyga. 
Consolidated Rendauninkų Ly
ga.
Darbininkų Koperatyvė Koloni
ja.

Po peržvelgimo virš minėto 
listo, tikimės, kiekvienas ras 
sau atatinkamą vietą ir gana 
įkvėpimo būti marginusios dar
bo žmonių armijos dalyviu, bū
ti dalelyte to galingo 
žmonių šauksmo už taiką 
vilos laisves bei gerovę 
žmonėms.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

Parduotuvių
Lokalas

b. Lokalas
c. Lokalas
d. Lokalas
e. Lokalas 830.
f. Lokalas 906B.
g. Groserio pardavėjai.
h. Grąžintojų Lokalas
1. Grąžintojų Lokalas 551.
j. Apvienytos Cigarų Dirbėjų 

jos Lokalas 273.
k. Tarnaičių Unija.
l. Jungtinė Mainierių Unija.

m. Langų Grąžintojų Unijos 
kalas 144.

AŠTUNTA DIVIZIJA
Komunistų Partija.

DEVINTA DIVIZIJA
Susirenka 1:15, pradeda maršuot 

3:15 po piet. Vieta: 54 th St., tarp 
8th ir 9th Avės.

Valytojų ir Dažytojų Lokalas 
239.
Kostumerskų Kriaučių Lokalas 
1.
Kiti Amalgameitų Unijos loka
lai.
ILGW Unijos sukniasiuviai 
(dresmeikeriai).
ILGWU kostiumų ir ploščių 
siuvėjai.
ILGWU mezgėjai.

g. Skrybėliniai.
h. Kitų adatos
i. Kaklaraiščių

DEŠIMTA
Susirenka 1:45, 

3:45 po piet. Vieta: 54th St., tarp 
10th ir llth Avės.

Uni-

Lo-

1.

a.

b.

darbo 
ir ei-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATASIŠSIKIRPKITE!

Rytoj, gegužės 1-mą, “Laisvė” 
neišeis, tad šis jau yra paskuti
nis pranešimas gegužinės reika
lais. Išsikirpkite, kad patys ži
notumėt ir kitiems- galėtumėt 
pasakyt.

Iki pasimatymo Pirmos Ge
gužės parade!

Bendros Gegužinės Lietuvių, 
Komitetas.

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle -5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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 j 10 
savaitinių {mokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.C.

d.

Vaikučiai Maršuos
e.

f.

GENERAL ELECTRIC
prisidėjusių.

c.
PIRMA DIVIZIJA Dar-

Kl.d.

a.

1.

FRANK DOMIKAITIS

2
Avės.

1.
f. 5ir

i/MMMIUlIVĮIVĮIMI.ąąMMM

S

905.
442.
848.
977.

54.
65.
129.
60.

1. Abrahomo Lincolno Brigados Ve
teranai.

j. Ėriukų ir Kralikų Kailių 
bininkų Lokalas 85.

TREČIA DIVIZIJA

amatų darb. 
siuvėjai-mezgėjai.

DIVIZIJA
pradeda maršuot

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

Malioriai:
a. Lokalas
b. Lokalas
c. Lokalas
d. Lokalas
e. Karpenterių Lokalas 2090.
f. Kiti, maliorių lokalai.

g- 
h.

c.
d.

b.
c.

a.
b.

■■

MxssHtSHUKsr'

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar galite pirkti G-E 
Model LB6B 6 2 ku. pėd. dy
džio, 1940 model už 

$114.75

Lietuviai 12-toj Divizijoj
Labai ilgo laukimo lietuviams šiemet neturėtų būti, nes 

kitakalbių organizacijos pastatytos 12-toj divizijoj iš 16-kos 
divizijų. Pirmesniuose maršavimuose būdavo paskutinėj ar 
priešpaskutinėj divizijoj, šiemet po lietuvių bus dar keturios 
divizijos, su keliais desėtkais organizacijų, kurių tūlos, kaip 
studentų ir jaunimo, labai skaitlingos. Taipgi labai skaitlin
ga Workers Alliance pastatyta po kalbinių grupių.

Išmaršavimo laiką iš anksto sunku pilnai atspėti. Jei pir
mesnės divizijos bus skaitlingesnes, negu tikėta, ilgiau nutęs 
pradėjimą maršuot sekamoms grupėms, o jei neskaitlinges- 
nės, tada mums gali prisieiti išmaršuot lygiai paskirtu laiku. 
Dėlto, kam nėra rimtų kliūčių—nesivėluokim, būkim laiku.

Dalyvaus Šimtai Organizacijų
Laike paskiausios (2-ros) šių metų Bendros Gegužinės Ko

miteto sušauktos konferencijos, Įvykusios balandžio 20, jau 
buvo pasisakiusios organizuotai dalyvauti ir paskirtos parade 
vietas žemiau paduotos organizacijos. Be abejo, per pastarą
sias porą savaičių bus daugiau

Susirenka 11-tą vai. ryto, pradeda 
maršuot 1-mą po piejt. Vieta, ant 
56th St., tarp 8th ir 9th Avė.

H

1* Bendros Gegužinės Komitetas.
Jūrininkai, susisiekinfč, transpor- 

N^acijos, gelžkeliečiai:
a\Nacionalė Jūrininkų Unija.
b. Marininkų ir Laivų Budavotojų 

Unija.
c. Arta Marine Lokalas A. C. A.
d. Skandinavų Jūrininkų Kliubas.
e. Norvegų Jūrininkų Kliubas.
f. Transporto darbininkai.
g. Gelžkeliečiai.

ANTRA DIVIZIJA
Susirenka 11:30 ryto, pradeda 

maršuot 1:15 po piet. Vieta: 56th 
St., tarp 8th ir 10th Avė.

a. Kailiasiuvių Jungtinė Taryba.
b. Kailių Išdirbėjų ir Dažytojų 

Amatinė Taryba.
Kailių Šapų Paslų Lokalas 3. 
Kailiadažių Lokalas 88.

e. Kailiams Modelių ir Formų 
Gamintojų Lokalas 120. 
Kailių Išnešiotojų šapose 
Išsiuntė jų Lokalas 125. 
Kailiadažių Lokalas 80.
Kailių Pardavyklų Darbininkų 
Lokalas 64.

i. Grekų Kalliasiuvių Lokalas 70.

Susirenka 12-tą vai. per pietus, 
pradeda maršuot 1:45 po piet. Vieta: 
56th St. tarp 9th ir llth Avės.
1. Rakandų Dirbėjai ir Batsiuviai: 

Apvienytų Rakandų Darbinin
kų Jungtinė Taryba.
Lokalas 76B.
Lovų Lokalas 140.

d. Lokalas 76.
e. Lokalas 45B.
f. Kiti rakandinių lokalai.
g. Apvienytų Batsiuvių Jungtinė 

Taryba 13-ta.
Lokalas
Lokalas
Lokalas
Lokalas
KETVIRTA DIVIZIJA

Susirenka 12:30, pradeda maršuot 
vai. po piet. Vieta: 55th St.,* tarp 

10th ir llth

VIENUOLIKTA DIVIZIJA
Susirenka 3-člą, 1 pradeda maršuot 

4:80 po piet. Vieta: 39th St., tarp 
8th ir jllth Avė., ir 38th St., tarp 
8th ir 9th Avės.
1. Fraternalės organizacijos:

Tarptautinis Darb. Ordinas.
Darbininkų Ligos ir Mirties 
Pašalpų Fondas.
Apvienytos .ICQR (žydams ko- 
lonizuot organizacijos).
Bronxo Amerikos Vokiečių

e. Dučmanų Darbininkų Kliubas.
f. Gamtos Draugai.
g. Moterų organizacijos.

DVYLIKTA DIVIZIJA
Susirenka 3:15, pradeda maršuot 

4:30 po piet. Vieta: 38th St., tarp 
8th ir 9th Avės.

Kalbinės ir kultūrinės organizaci
jos:
a. Kroatų Darbininkų Kliubas.
b. feroatų Choras.
c. Jbulgarų-Macedoniečių Kliubas.
d. "
e.
f.
g-
h.

JČYnerfkiečiai Chinijos Draugai. 
Chinų Skalbėjų Sąjunga. 
DAHO—Japonų Progresyvis Kl. 
Estų Darbininkų Kliubas.
Suomių (finų) Darbininkų Fe
deracija.
Visi lietuviai.
Spartako Kliubas.
Apvienyti Ukrainų Kliubai. 
Amerikos Armėnų Lyga. 
Italų organizacijos.
TRYLIKTA DIVIZIJA

Susirenka 3:30, pradeda maršuot 
vai. po piet. Vieta: 88th St., tarp 
9th ir 10th Avės.
1. Taikos, civilių teisių, profesionalų 

ir kitos organizacijos:
a, Visos ispanų ir portoriklečių

Pirmą Gegužės .lietuviškos 
mokyklėlės vaikai - studentai 
maršuos New Yorko demons
tracijose organizuotai.

Vaikučiams vadovaus jau
nuolė šios mokyklėlės mokinė 
—Ona Janulevičiūtė.

Vaikučiai, be abejo, mar
šuos podraug su visa lietuviš
ka publika . Reporteris.

Pasirašė Sutartį
Hamlin Food Shops savinin

kai pasirašė sutartį su Kafa- 
terijų Darbininkų Unijos Lo
kalu 302, AF of L, po pustre
čios savaitės streiko, kurį dar
bininkai laimėjo. Gauta pa
kėlimas algų visiems darbinin
kams, kurių ten dirba apie 20. 
Savininkas labiausia priešinę
sis punktui, kuriame drau
džiama diskriminuot dėl “ra
sės, spalvos ar įsitikinimų.”

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 Barberial

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

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

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

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

DIDŽIAUSIAS JŪS ™EDini/IMVC MATĘ IŠ DIDŽIŲJŲ r 1KK1IN Y S 8 KUB1ŠKU PĖDŲ

Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma

tykite G-E. Tai Pirkinys!

7HA7S 7ME Buy/

Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
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 
dideli 8! Jūs galite sutaupyti liku
si 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. 
NERŪDIJANČIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

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

664 Grand Street Brooklyn, N. Y
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