
Tekstilio industrija ir ava
linės industrija sunkiai serga, 
o Massachusetts valstijoj tai 
pamatinės industrijos. Law
rence dirba labai prastai, la
bai prastai dirba Haverhill, 
taip pat ir Montello ir Lowell, 
Pačiam Bostone gal kiek ge
riau, nes ten didesnis darbų 
pasirinkimas. Tas atsiliepia 
ant viso veikimo.

—o—
Tuo tarpu Massachusetts po

litikieriai, patsai gubernato
rius Saltonstall ir Bostono 
meras Tobin demonstratyviai 
bučiuojasi su Dies’o komiteto 
investigatoriais. Kuo plačio
sios minios sielojasi, 
sai nerūpi, 
poliai.

Socialistų 
neegzistuoja, 
darbščios ir
Earl Browderio 
Bostone susirinko 
žmonių. 

—o—-
Bet mūsų gyvenime, vis vie

na, yra šviesių taškų.
Tonis Vasaris jau turi Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo jaunuolių kuopoj, Montel
lo, Mass., 50 narių. Jis ma
ne nusiveda į jaunuolių kliu- 
bą ant Ames St. Graži rui
minga patalpa. Viską patys 
jaunuoliai įrengė.

“Mes išpildysim savo kvo
tą”—sako man 
didatas į LDS 
kus.

O gretimam 
Stoughtone irgi
kuopa—suvirs 30 narių 
augusių kuopoj yra 
narių.
tas,
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jiems vi- 
priešingi

faktinaiPartija
CIO Unijos — 

agresyvės. O į 
prakalbas 

10,000

jaunasis kan- 
vice-pirminin-

miestely 
yra jaunuolių 

Su
virs 70

Tai daugiau kaip šim- 
o Stoughton visai maža 

kolonija. Beje, Stoughtone 
’ jau atsisteigė Literatūros kuo

pa.
—o---

Haverhill’yj Literatūros kuo
pa pernai turėjo 25 narius, 
o dabar jau turi apie 40. Ge- 
rokąi pažengta pirmyn. Naujų 
narių gauta ir Lowelly. Bosto
ne LLD kuopa turėtų būti 
daug didesnė. Jai reikia bent 
šimto narių. Norwoode LLD 
kuopa turi 40 narių. Sako, 
gausią dar dešimtį naujų.

Norwood man patiko, 
turi gan stiprų vyrų 
LDS kuopoj yra 90 
Tuoj turės šimtą. 

—o— 
dalykai

suaugusių 
30. Jau- 
pat. Jau- 
tik reikia

Jie 
chorą, 
narių.

išrodoSilpnokai 
Lawrence, 
kuopoj narių apie 
nuolių kuopoj tiek 
nimo yra gražaus,
paramos. Literatūros Drau
gijos kuopoj yra 48 nariai.

—o—
- Bostono suaugusį kuopoj 
yra virš 100 narių, o jaunuo
liu—60.

F. Olson, jaunuolių vadas, 
man sako: pamatysi, kad 
Massachusetts jaunimas šiame 
vajuj sukirs Chicagą!

11 d. šio mėnesio, Massa
chusetts jaunimas turės šaunų 
sąskridį Bostone, Bradford ho- 
tely. Jau baigiama platint 
1,000 tikietų. Tai šaunus pa- 
simojimas. O ant rytojaus 
įvyks jaunuolių konferencija. 
Ten bus padaryti platūs kon
kretūs planai tolimesniam 
veikimui. Gailiuosi negalė
siąs ten dalyvauti, nes tuo 
laiku būsiu Maine valstijoj.

—o—
Mass. LDS patriotai jau lei

džia savo hektografuotą laik
raštį “Bay State LDS News.”

Tai geras propagandos ir 
susidraugavimo įrankis.

KONGRESMANAI AT
METĖ “PATAISYMUS” 

DARBO ĮSTATYMO
Kongresmanai Bijojo Su
kelt prieš Save Darbinin

kus Balsuotojus
Rinkimuose

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 211 balsų prieš 171 
atmetė kongresmanės Ma
rės Norton įneštus “patai
symus” prie darbo algų-va- 
landų įstatymo, ir šie patai
symai tapo sugrąžinti į 
kongresinę komisiją darbo 
reikalais, kad komisija iš 
naujo persvarstytų įvairias 
siūlomas išimtis iš to įsta
tymo. Tai darbo valandų- 
algų įstatymas jau negalės 
būt sugadintas atvirkščiais 
taisymais dabartinėje kon
greso sesijoje.

Tas įstatymas nusako, 
kad darbininkui turi būt 
mokama ne mažiau kaip 30 
centų per valandą ir kad 
darbininkas negali būt ver
čiamas reguliariai dirbti il
giau kaip 42 valandas per 
savaitę.

Dabar atmestieji taisy
mai reikalavo duot samdy
tojams teisę mokėt mažiau 
kaip po 30 centų algos į va
landą ir pailginti darbo sa
vaitę virš 42 valandų tokio
se pramonėse, kaip vaisių 
ir daržovių “kenavimas” 
(konservavimas) ir kiti fa
brikiniai apdirbinėjimai že
mės ūkio produktų, darbai 
daugmeniškuose tų produk
tų sandėliuose ir tt.

Mary Norton, pirminin
kė kongresinės darbo komi
sijos, atrado, jog priėmus 
minimus pataisymus, apie 
3,000,000 darbininkų liktų 
priversti dirbti pigiaū ir 
ilgiau, negu nusako algų- 
valandų įstatymas. O darbi
ninkų vadai skaičiuoja, kad 
apie 5,000,000 darbo žmonių 
prarastų šio įstatymo ap
saugą, jeigu jis būtų “pa
taisytas,” kaip kad siūloma.

CIO unijos ir Amerikos 
Darbo Federacija kovojo 
ir kovoja prieš tuos patai
symus.

Daugelis kongresmanų 
pabūgo, kad darbininkai at
einantį rudenį rinkimuose 
balsuos prieš tuos kongres- 
manus, kurie rems tokius 
taisymus darbo valandų-al- 
gų įstatymo. Todėl daugu
ma kongresmanų dabar ir 
pasisakė prieš tuos taisy
mus arba atidėjo juos, kol 
praeis rinkimai.

ORAS. — Šį pirmadienį 
giedra, šilčiau.

labai gerai išsiplatinusi, ypač 
Montello ir Lawrence. Jau 
dabar draugai rūpinasi 
džiuoju “Laisvės” 
Maynarde.

di- 
pikniku

Kol kas, atlankiau Bostoną, 
Norwooda, Stoughtoną, 
Bridgewaterj, Montello, Low
ell ir Haverhill. Dar bus pra
kalbos La/wrence, Nashua, N. 
IL, Worcester, W. Lynn, 
Fitchburg, Gardner, Hudson, 
o paskui Maine valstija.

Kur lankiausi — “Laisvė”

—o—
Man išrodo, kad “Laisvės” 

ir “Vilnies” pozicijos stiprėja. 
“Keleivis” jaučiasi įsiklampo- 
jęs. Apie Grigaitį net tūli 
“Keleivio” pritarėjai kalba su 
pasibjaurėjimu. Grigaitizmas 
yra piktoji dvasia lietuvių po
litikoj.

CIO. prezidentas Lewis gauna dovaną iš Amerikos Negrų Kongreso veikėjų. 
Iš kaires dešinėn: Lewis, J. P. Davis, Milford Jackson ir Thomas Starks.

NORVEGU K0MAND1ERIUS VADINA 
ANGLUS IR PRANCŪZUS BAILIAIS, 

PABĖGĖLIAIS, APGAVIKAIS
Tūkstančiai Norvegu Karių Pasidavė Vokiečiams Trond- 

heimo Srityje; Norvegu Generolas Pabėgo su Anglais
Anglai Nesitiki Atlaikyt 
Narviką prieš Vokiečius;

Jie, Girdi, Tik Lošia
Namsos, Norvegija.—Pul

kininkas Ole B. Getz, vei
kiantysis norvegų koman-

MĖLYNOJI DŽIURĖ ATRADO 
KALTU “DAILY WORKE

RS” REDAKTORIŲ

K
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Roosevelt Atkalbinėja Italiją nuo 
Karo Prieš Talkininkus

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas ir Ameri
kos valstybėj ministeris C. 
Hull “prakaituodami dar
buojasi,” idant sulaikyti 
Italiją nuo karo išvien su 
vokiečiais prieš talkininkus, 
kaip praneša United Press 
korespondentai John O’Don
nell ir Doris Fleeson. Roo
seveltas bijo, kad vokiečiai, 
kurie dabar sumušė anglus 
ir francūzus Norvegijoj, 
gali štrumuot francūzus ir 
anglus kokiajne naujame 
fronte.

Mussolinis yra įsitikinęs,

Sovietų Sąjunga ir Vo
kietija Remia Švedi

jos Bepusiškumą

kad vokiečiai sparčiai laimį 
karą prieš talkininkus, ir 
jis pasinešęs eit karan iš
vien su tais, kurie jam at
rodo laimėtojais.

Prezidentas Rooseveltas 
turi pranešimų, kad Italijos 
gyventojai iki šiol šaltai 
žiūri į karą. •‘Bet jeigu vo
kiečiai dar kur išpertų kai
lį anglams, tai, girdi, pa
degtų ir italus karan prieš 
Angliją.

Roosevelto valdžia, todėl, 
ruošiasi atsišaukt į visas 
bepusiškas šalis Europoje 
dėt pastangų, idant per de
rybas užbaigt karą tarp tal
kininkų ir vokiečių.

Taikos tikslais Amerikos 
ambasadorius Romoje kal
bėjosi su Mussoliniu ir Roo-

sevelto “asmeniškas” tai
kos atstovas Myron Taylor 
tarėsi dėl to su popiežium. 
Bet iki šiol. Amerikos vald
žia slepia turinį tų pasikal
bėjimų.

Prez. Ręoseveltas atski
rai pasišaukė Italijos, An
glijos ir Frančijos ambasa
dorius ir svarstė su jais ga
limybes baigt karą per de
rybas. Tuo reikalu prezi
dentas taipgi kalbėjosi su 
atstovais Jugoslavijos, Grai
kijos ir kitų bepusiškų ša
lių, c ♦

Vokiečiai Sučiupo Dau
giau Talkininkų Gin

klų Namsos Srity

Maskva. •— Sovietų Są
jungos ir Vokietijos atsto
vai jau dvi savaitės atgal 
susitarė, jog vienai ir kitai 
šaliai yra svarbu, kad Šve
dija liktųsi bepusiška, kad 
ji nebūtų įvilkta į karą tarp 
talkininkų ir Vokietijos.

Pasitarimas tarp vokie
čių ir Sovietų atstovų buvo 
sušauktas pagal nekariavi- 
mo sutartį, kurią Sovietai 
ir Vokietija pasirašė per
nai rugpjūčio mėnesį. Ši 
sutartis numato, kad vokie
čiai darys pasitarimus su 
Sovietais tokiais tarptauti
niais klausimais, kurie sy
kiu /paliečia ir Sovietus ir 
Vokietiją.

Užsienių spaudoje praei
tą savaitę buvo prirašyta 
išmislų apie Sovietų planus 
kai dėl Švedijos, Suomijos 
ir jos salų bei prieplaukų 
ir kai dėl Vokietijos. *

Sovietai dabar atremia 
tuos išmislus, paskelbdami, 
kad Sovietų Sąjungai ir Vo
kietijai rūpi tik išlaikyt 
Švedijos bepusiškumą ir 
kad jie nieko daugiau ne
planuoja kas liečia Švediją.

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ 
ANGLIJOS KARO LAIVA IR 

DU ŠARVUOTLAIVIUS
Berlinas. — Vokiečių or

laiviai bombomis nuskandi
no Anglijos karo laivą, 30,- 
000 tonų, taip pat sunaikino 
anglų šarvuotlaivį, 8,250 
tonų, ir kareivinį Anglijos 
laivą 12,000 tonų Centrali- 
nės Norvegijos vandenyse, 
kaip sako Vokietijos ko- 
mandieriai.

Vokiečiai oro bombomis 
ties Narviku pavojingai su
žeidė vieną didelį anglų 
šarvuotlaivį ir vieną vidu
tinį, ir uždegė vieną karei
vinį anglų laivą tenai.

Viso vokiečių lakūnai per 
dieną sužeidė šešis karinius 
anglų laivus palei Norvegi
ją, apart trijų nuskandintų, 
.kaip pranešė Berlynas ge
gužės 4 d.

Nuo Karo Pradžios Nor
vegijoj • vokiečiai sunaikinę 
23 Anglijos submarinus.

Berlin. — Anglai ir fran- 
cūzai taip skubiai bėgo iš 
Namsos, Norvegijoj, kad 
jie paliko kelioliką tankų, 
didelį skaičių kanuolių ir 
mažesnių ginklų, taipgi 
daugybę šovinių, valgių, 
drabužių ir kitų reikmenų, 
kaip sako vokiečių koman
da.

Talkininkai Namsose ir 
apygardoje palikę tiek daug 
•mantos, amunicijos ir gink
lų, kad vokiečiai dar 
spėję net suskaityti 
tuos dalykus.

Vokiečių orlaiviai
rę daug žalos bėgantiems 
anglam ir francūzam iš 
Namsos, labai suardę Nam
sos prieplauką ir miestą ir 
nuskandinę vieną anglų 
šarvuotlaivį pačioje prie
plaukoje.

Vokiečių spauda ir politi
kai, juokiasi iš Anglijos 
skelbimų, būk anglai sau
giai pasitraukę iš Namsos, 
“neprarasdami nė vieno ka
reivio.”

nepa- 
visus

pada-

Amsterdam, Holandija.— 
Rolandų ministeris pirmi
ninkas grūmoja uždarytį 
nazių partiją Holandijoj.

London. — Anglų vy
riausybė pripažįsta, kad vo
kiečiai paskandino dar tris 
anglų submarinus. Į klausi
mus &pie nuskandini m ą di
delio Anglijos karo laivo ir 
dviejų šarvuotlaivių tai An
glijos valdžia nieko neatsa
ko.

Stockholm, Švedija. — 
Norvegų leitenantas Dahl 
su savo komanduojamais 
“fanatiškais” kraštutiniais 
patriotais dar nepasiduoda 
vokiečiams ir kovoja prieš 
juos.

New York. — “Mėlyna” 
džiūrė teisme penktadienį 
pripažino kaltais “Daily 
Workerio” redaktorių ■ Cl. 
A. Hathaway ir to laikraš
čio leidyklą už tai, kad 
“Daily Workeryj” buvę kri
minaliai apšmeižti Editha 
Liggettienė ir jos velionis 
vyras. Teisėjas John J. Fre
schi paskelbs bausmes ge
gužės 17 d.

Hathaway advokatas Ed. 
Kunt^ duoda apeliaciją į 
aukštesnį teismą.
Hathaway pareiškė: “Mė

lynoji džiūrė buvo sudary
ta iš aukštesniųjų klasių; 
tai tik ir turėjom tikėtis, 
kad jinai atras mus kal
tais.”

Byla prieš “Daily Worker 
rį,” Komunistų Partijos 
dienraštį ir prieš jo redak
torių Hathaway išdygo iš 
šitokių įvykių:

1935 nr. gruodyje tapo 
Minneapolyj nušautas Wal
ter W. Liggett, vietinio lai
kraštuko redaktorius; ir iki 
šiol nesusekta, kas Liggettą 
nušovė.

Liggettas buvo pradėjęs 
rašyt apie politinį supuvi
mą valdžioj Minnesotos gu
bernatoriaus Fl. Olsono, 
farmerio-darbiečio.

Minnesotos valstijos sei
melis pašaukė Liggettą pri
statyt įrodymų apie supuvi
mą valdžioje gubernato
riaus Olsono. Ir kai Lig
gettas rengėsi vykt į sei
melį, nežinia kas jį nužudė.

Našlė Liggettienė tada 
pradėjo laikraščiuose rašyt, 
kad jos vyras nušautas su 
žinia farmerių - darbiečių 
valdžios Minnesotoj. Lig- 
gettienės rašymus naudojo 
republikonai savo rinkimų 
vajui.

“Daily Worker” išspaus
dino keturis straipsnius, 
kuriais atsakė į Liggettie- 
nės rašymus ir įtarė, kad 
Liggettai buvę parsisamdę 
republikonų partijai.

Už tai Liggettienė užve
dė New Yorke bylą prieš 
“Daily Workerį” ir jo re
daktorių Hathaway kaip 
kriminalius šmeižikus, ii 
jie buvo įkaitinti 1938 me
tais.

Hathaway advokatas Ed 
Kuntz teisme sakė, jog ap
skrities prokuroras Dewey 
tik dabar suruošė teismą 
nes norėjo įasigarsint kaip 
republikonų kandidatas į

dierius visoje Trondheimo 
srityje, pasidavė vokie
čiams pagal nutarimą dau
gumos norvegų oficierių te-. 
nai, ir įsakė norvegams ka
riams daugiau nesipriešin
ti vokiečiams. Tai gegužės
3 d. vienas norvegų genero^ . 
las, 127 oficieriai ir tūks
tančiai kareivių tapo vokie
čių belaisviais, ir vokiečiai 
visiškai įsigalėjo ne tik 
Trondheimo srityje, bet ir 
Namsos-Steinkjer fronte, 
100 mylių į šiaurius nuo 
Trondheimo.

Vokietijos armija užval
dė visą Norvegiją apart to
limosios šiaurės apie Narvi- 
ko miestą su prieplauka. 
Ten anglų laivynas dar 
bombarduoja vokiečius 
Narviko mieste; kai kur 
anglai yra iškėlę savo ka
riuomenę Narviko apygar
dose. •

>■

Bėgdami Anglai net Ne
pranešė apie tai Norvegam

Namsos, Norvegija. — 
Norvegų pulkininkas Getz 
karčiai kaltino anglus ir 
francūzus “mėlynuosius vel
nius”, tariamus smarkiau
sius Frančijos karius, kurie 
išvien su anglais ūmai pa
bėgo iš Andalsnes ir Nam
sos. Pulkininkas Getz, vy
riausias veikiantysis norve
gų komandierius Trondhei
mo srityje, viešai skundžia
si, kad anglai ir francūzai, 
nešdindamiesi iš Namsos, 
visai nedavė jam žinios^ ką 
jie daro ar ketina daryt. 
Sako, kad jie apgavo nor
vegus. O kai jie išsinešdino, 
tai norvegų kariai pasijuto 
apsupti vokiečių, ir pas 
norvegus neliko jokių or
laivių nei reikalingų kanuo
lių ; ir tik vienai dienai 
norvegai 
šautuvams 
žiams.

Anglai 
norvegų komandierium ge
nerolą Ottoną Ruge, bet šis 
pabėgo naktį iš gegužės 1 
i 2 d., įsėdo į Anglijos ka
ro laivą ir nežinia kur iš
plaukė su bėgančia anglų 
kariuomene.

dienai
teturėjo kulkų
ir kulkasvaid-

laikė vyriausiu

lungtinių Valstijų prezi
dentus.

Adv. Kuntz nurodė, kad 
į džiurę (prisiekdintus po- 
įėdininkus) nebuvo pašauk
tas nė vienas žmogus iš že
mosios klasės. Jis tvirtino, 
kad prieštarauja konstitu
cijai pats New Yorko vais
kios įstatymas, kuris lei
džia sudaryt “mėlynąsias” 
Įžiūrės iš parinktinių žmo-

Redaktorius Hathaway 
ralėtų būt, pagal N. Y. val
stijos įstatus, įkalintas iki 
;štisų metu ir nubaustas iki 
$500, o “Daily Workerio” 
leidykla — $500.

♦
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Atveš Atstatymo Bendrovės 
Atskaitą? <

“Tėvynė” rašo:
“Gavome iš Lietuvos pranešimą, kad 

‘trumpam vizitui žydų pabėgėlių reika
lais’ į Ameriką atvyks buvęs Tėvynės re
daktorius V. K. Račkauskas.”

Taigi p. Račkauskas (K. Vairas) da
bar pradėjo “gelbėti žydus.” Mums at
rodo tai nesąmonė, kadangi žydai patys 
gali savo reikalus aprūpinti. Žydų tau
ta turi nei kiek neprastesnių žmonių, 
kaip p. Račkauskas.

Tūli kalba, kad p. Račkauskas atveš 
“Lietuvos Atstatymo Bendrovės” atskai
tą. Kaip žinia, jis, p. Račkauskas, buvo 
didelis “Lietuvos mylėtojas” ir todėl jis 
organizavo “Lietuvos Atstatymo Ben
drovę,” kuri dabar yra teisme. Toji ben
drovė iš Amerikos lietuvių surinko daug 
pinigų ir paskui “atstatė Lietuvą”,—kai 
kuriuos jos vyrus diplomatais padarė.

Mes jau prieš kiek laiko pastebėjome, 
kad p. Račkauskas nori atvykti į Ameri
ką. Iš karto Račkauskas manė, jį p. 
Smetona prisiusiąs rūpintis “Vilniaus 
žmonių reikalais,” bet paskui jis nusita
rė geriau rūpintis “žydų reikalais”, ka
dangi “Vilniaus žmoflių reikalais” jo 
niekas Amerikon nebesiuntė.

Ponas Račkauskas savais laikais buvo 
didelis diplomatas.

i

r

Tai Mokslas!
Tegu mūsų skaitytojai neužsigaus, jei 

mes paduosime sekamą literatūrišką 
perlą:

“Sakoma, jog šiandien rusai nieko 
prieš neturi, kad Skandinavų valstybės 
ir pati Suomija sudarytų tarp savęs ka
ro gynimosi sutartį, nes puikiai žino, kad 
llpro išsiplėtimas Skandinavų valstybė
se, iš kurios pusės bebūtų išprovokuotas, 
gręsia karo pavojumi ir pačiai Rusijai, 
o kadangi ji bijojo to suomių kare, ta 
baimė pasiliko ir dabar, nes į Rusiją pa
saulyje nežiūrima kaip į pageidaujamą 
valstybę ir kiekviena nori ją likviduoti, 
ypač pamačius jos tikrąjį veidą.”

Ar tai ne literatūriškas šedevras? Taip 
rašo niekas kitas, kaip “Naujienų” (geg. 
2 d. laidoj) bendradarbis St. Miščikas- 
Žiemys. Tas žmogus kartą “Naujienose” 
parašė “mokslišką straipsnį” ir pažymė
jo, kad kitiems laikraščiams tas raštas 
perspausdinti uždrausta. Tarytum atsi
rastų tokis laikraštis, kuris norėtų jį 

' spausdinti!
Tegu skaitytojas atydžiai perskaito 

aukščiau paduotąją citatą ir lai pasvar
sto, ar ten yra bent kiek senso. Matyt, 
Čikagos menševikų organas senso ir ne- 

S paiso.
Paimkim dar vieną sakinį:
“Rusai puikiai žino, kad vakarų fron

te kova neįmanoma iš abiejų pusių dėl 
esančių ten sustiprinimų ir kaip vokie
čiai, taip Santarvės valstybės ieško kito 
kelio karui, per kur butų galima tikė
tis geresnio pasisekimo ir todėl, karui 
prasidėjus prieš juos, vokiečiai ramiai 
gali sau sėdėti už savo Zigfriedo linijos, 
o rusams teks atlaikyti mušius, gi kuo
met jie neatlaikys, vokiečia pasulys "ru
sams pagalbą, bet tokomis sąlygomis, 
kokios jai nebus priimtinos ir visgi tai 
dar neteiks jokios vilties laimėti, nes ki
lus atviram karui tarp Rusijos ir San
tarvės valstybių, rusai gali tikėti ne tik 
puolimo šiaurėje, bet ir prie Juodosios 
juros, kur jos gyvybės šaltinis.

O dabar paimam visą “straipsnio” pa
ragrafą:

“Taigi, rusai išsigando, ot ne suomiai.”
*
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Jau kad parašyta, tai ir drebtelta!
Menševikų gazieta, beje, nieko geres

nio ir neverta!

Gegužinė SSSR.
Pirmoji Gegužės Sovietų Sąjungoj bu

vo masiniai apvaikščiota. Dešimtys mi- 
lionų žmonių žygiavo gatvėmis dainuo
dami, šypsojančiais veidais ir tuo reiš
kė savo solidarumą, vienybę su Sovietų 
valdžia, Komunistų Partija, džiaugėsi 
nauju gyvenimu. Vienybė liaudies, pa
naikinimas išnaudojimo žmogaus žmo
gumi, tai yra vienas iš tvirčiausių fak
torių, kuris suteikia tokią jėgą Sovietų 
Sąjungai, kokios jokia kapitalistinė val
stybė neturėjo ir neturės.

Visų didelių miestų gatvėmis žygia
vo Raudonoji Armija, o ore skrajojo 
tūkstančiai karo lėktuvų, kurie apsau
goja ramų ir saugų. SSSR piliečių gyve
nimą šioj baisioj karo katastrofos va
landoj. Leningrade karo jėgos žygiavo, 
—tai buvo tie kovotojai, kurie pr’amoki- 
no Finliandijos ponų valdžią, kad užsie
nio imperialistų kurstymai ponams neina 
ant sveikatos. Karinį paradą vadovavo 
Leningrado Karinio Okrugo komandie- 
rius K. A. Meretskov, tas pats, kuris ir 
vadovavo Raudonajai Armijai kare su 
Finliandija.

Maskvoje, laike parado, viršuj skrido 
virš 700 karo orlaivių. Jų tarpe buvo 
daug naujos rūšies, greitų dvi-motorinių 
ir ketur-motorinių bombanešių. Šiuo 
kartu buvo daugiau didelių tankų, kaip 
kitados. Apsigynimo komisaras—K. E. 
Vorošilovas sakė kalbą, kurioj tarpe kit
ko pareiškė:

“Sovietų Sąjungos liaudis džiaugias 
taika ir laimingu gyvenimu tuo kartu, 
kada pasaulyje liepsnoja naujas impe
rialistinis karas. Mes turime visomis jė
gomis tvirtinti savo apsigynimo spėkas. 
Kraujas liejasi. Karo organizatoriai vėl 
bandys įvelti karan mūsų šalį, pulti jos 
vieną ai' kitą kraštą. Todėl mes turime 
dubeltavai budėti ir auklėti savo apsigy
nimo jėgas.” Toliau Vorošilovas sakė, 
kad jeigu imperialistai įvels Sovietų Są
jungą karan, tai Raudonoji Armija su
naikins priešus ant jų pačių žemės ir, 
pabrėždamas faktą, kad ji su taškė Man- 
nerheimo tvirtumų liniją, sakė: “Nėra 
pasaulyj tokių tvirtumų, kurių bolševi
kai negalėtų paimti!”

Tai kietas karo provokatoriams per
sergėjimas. .

Kam Mirtis, o Kam—Pelnai
Karas pražūtis ir mirtis darbo liaud

žiai, bet karas—rugiapjūtė kapitalistų 
klasei. Jungtinės Valstijos paversta į 
Anglijos ir Francijos fabriką karo rei
kalams.

Vien 250 kapitalistinių korporacijų 
paskelbė, kad jų pelnai per šių metų tris 
mėnesius, lyginant su 1939 metų sausio- 
vasario-kovo mėnesių pelnais, yra net 50 
procentų didesni.

Devynios gelžkelių kompanijos 1939 
metais, per tą laiką, turėjo $906,000 pel
no, o 1940 metais $4,365,000. Aštuonios 
žibalo kompanijos 1939 metais turėjo 
$3,256,000 pelno, o dabar jau pasidarė 
$13,269,000. Dvidešimts šešios plieno 
kompanijos tada turėjo $6,865,000, o šie
met jau turi $25,134,000.

Čia mes suminėjome tik mažos kapi
talistų dalies pelnus. Iš karo, tos žmo
nijos katastrofos, didžiausios nelaimės, 
kapitalistai kraunasi turtus. Kada baigė
si Pirmas Pasaulinis imperialistinis ka
ras, 1914-1918 metų, tai Jungt. Valstijo
se buvo per 30,0'00 naujų milionierių. 
Kas gali tikėti, kad turčiai nenori karo? 
Kas tikės jų pasakoms, kad ir jie nori 
taikos? O kad dar daugiau pasidaryti 
pelnų, tai turčiai ir jiems paklusnūs val
dininkai viską daro, kad ir Ameriką įvė
lus karan.

Senos Ją Pastangos
Dar pirm karo pradžios Anglijos ir 

Francijos valdonai pradėjo “skaldyti” 
Vokietiją ir Italiją. Anglijos ir Francijos 
valdonai daug kalbėjo, kad jie atskelsią 
Mųssolinį nuo Vokietijos. Kol kas jų tos 
pastangos nedavė vaisių. Dabar ir vėl 
Francijoj garsiau imama kalbėti, kad 
Francija “gaus savo pusėn Mųssolinį”.

Aišku, kad Francija žada Mussoliniui 
dovanas, gal net tūlas kolonijas siūlo. 
Bet vargiai kas iš to išeis. Pereitame 
Pasauliniame Kare Francija ir Anglija 
paviliojo Italiją savo pusėn, pažadėda- 
mos Vokietijos kolonijas, o po karo “Ita
liją nuskriaudė”,—nedavė, ko žadėjo, tai 
dabar Roma vargiai tikės jų pažadams.

Didžiausias Smūgis Anglijai 
ir Francijai

Iš pietinės ir* centralinės
Norvegijos Vokietija iš
trenkė Anglijos ir Franci
jos karo jėgas. Aišku, kad 
laipsniškai bus ištrenkta 
anglai ir francūzai ir iš vi
sos Norvegijos. Kalbos 
Chamberlaino, būk bus ve
damas karas šiaurinėj Nor
vegijoj, yra tik dūmai, kad 
kiek pridengus baisų smū
gį, kokį gavo Anglija ir 
Francija. Anglijai ir Fran
cijai laikytis šiaurinėj Nor
vegijoj nei negalima, nei 
nėra išrokavimo. Iš Londo
no iki Narviko yra apie 1,- 
300 mylių, o iki pat šiauri
nio Norvegijos galo apie 2,- 
000 mylių vandeniu. Plau
kiant ten, visas laikas vo
kiečių submarinai ir orlai
viai pultų anglų ir francū- 
zų laivus ir skandintų.

Už karą Norvegijoj dau
giausia atsako Anglija ir 
Francija. Pamename, kad 
kada jos sukurstė Finlian- 
diją karan prieš Sovietus, 
kiek daug šaukė, kad siųs 
armiją per Švediją ir Nor
vegiją! Pamename, kaip 
Anglija ir Francija nesi
skaitė su Skandinavijos ša
lių bepusiškumu, reikalavo 
perleisti jų armijas. Siuntė 
per tas šalis ginklus ir 
amuniciją! Pamename, kaip 
Anglijos karo laivai kelis 
kartus įsigriovė į Norvegi
jos vandenis, atakavo vo- 
kiečių prekybos laivus, sta
tė Norvegijos vandenyse 
minas ir visai nekreipė aty- 
dos į Norvegijos protestus.

Visą tą Anglija ir Fran
cija darė karo sumetimais, 
nes jų štabai darė išvadas, 
kad, kadangi, negali sulau
žyti Vokietijos tvirtumas 
ant Francijos sienos, tai 
reikia veržtis per Daniją, 
Norvegiją ir Švediją į Vo
kietiją, iš kur būk bus ne
sunku ją sumušti.

Kada įvyko taika tarpe 
Finliandijos ir Sovietų Są
jungos, tai Anglija ir Fran
cija labai nusiminė. Ameri
koj kapitalistų spauda, ku
ri pilnai remia Angliją ir’ 
Franciją, rašė, kad “An
glija ir Francija nustojo 
geriausios progos įtraukti 
karan Skandinaviją ir iš 
tos pusės sumušti Vokieti
ją.” Net Chamberlainas sa
vo kalboj neišdrįso užsigin
ti nuo Anglijos žygių išlip
ti Norvegijoj.

* Reiškia, Anglijos ir Fran
cijos valdžios, karo koman- 
dieriai, turėdami bent še
šis—septynis kartus dides
nį jūrų karo laivyną, manė, 
kad jiems karas Skandina
vijoj bus lengvas, nes jie 
ten išsodins armiją, įsitvir

tins, ir tada per Baltijos 
Jūras ir Daniją sumuš Vo
kietiją. Anglija* ir Franci
ją norėjo kafo Skandinavi
joj. Dėjo visas pastangas, 
kad persimušti ten su Vo
kietija.

k Na ir kas atsitiko? Ba
landžio 9 dieną Vokietija 
užėmjį7 Daniją ir pradėjo 
karą veiksmus N orvegi j o j. 
Jai pavyko užimti svarbiau
sias prieplaukas. Anglija ir 
Francija puolė su karo lai
vais ir orlaiviais, kad nu
kirtus Vokietijai susisieki
mą vandeniu per Skagerrak 
siaurumą. Bet pasirodo, 
kad Vokietija pagalba karo 
laivų, submarinų, luinu, o 
svarbiausia orlaivių, šumu- 
šė anglų ir francūzų karo 
laivynus. Nereikia manyti, 
kad Anglija lengvai pasi
traukė. Jos karo laivyno 
vyriausias lordas Churchill 
šaukė: “Visus vokiečių lai
vus nuskandinsime, kurie 
pasirodys Skagerrak ir Ka
ttegat vandens siaurumo
se!”

Nepavyko anglams. Vo
kiečiai tuos vandens kelius 
pilnai kontroliavo. Laivais 
vežė daugiau armijos, ka- 
nuolių, tankų, amunicijos į 
Norvegiją. Orlaiviais papil
dė. Jų orlaiviai puolė An
glijos karo laivus ir trans
portus, skandino ir daug 
sugadino. Kiek Anglija ne
teko karo ir transporo lai
vų, ji slepia. Bet, aišku, 
kad geruoju ji nepasitrau
kė, kad jos valdžia ir karo 
komanda surado geriau 
pasitraukti iš Norvegijos, 
negu ten kariauti, nes tas 
gręsia jai katastrofa.

Pamename, su kokiu pa
sididžiavimu kalbėjo Angli
jos ir Francijos valdonai ir 
komandieriai, būk “Norve
gijoj bus Vokietijai kapai,” 
būk “Vokietija užpuldama 
Norvegiją padarė didžiau
sią karinę klaidą,” kad 
Anglija ir Francija seniai 

norėjo, kad ten įkeltų koją 
Vokietija, nes tai bus jos 
karo praleimėjimo prad
žia.”

Kaltinti Anglijos ir Fran
cijos karo komanda negali
ma. Iki šiolei jų karinis 
mokslas sakė, kad silpnes
nis karo laivynas negali už 
vandens laimėti kampaniją 
prieš galingesnį laivyną. 
Bet jie pražiūrėjo naujus 
karo ginklus—orlaivius. Jie 
nesiskaitė su naujais karo 
lauke ginklais, kurie pri
verčia karo laivus trauktis 
arba įveikia.

Norvegijoj Anglijos ir 
Francijos karo pralaimėji
mas yra daug didesnis joms

smūgis, kaip karo pralai
mėjimas Lenkijoj. Kada 
ėjo karas Lenkijoj, tai An
glija ir Francija teisinosi, 
kad jos negali su laivais 
■Lenkiją pasiekti ir jai pa
gelbėti. Norvegijos apie 2,- 
000 mylių ilgio kraštas prie 
jūrų. Anglai ir francūzai ją 
pasiekė, išlipo, bet turėjo 
bėgti.

Anglijai ir Francijai di
desnis smūgis užduotai 
Norvegijoj, kaip 1915 me
tais prie Dardanellų. Tada 
Anglija ir Francija pagelba 
armijos ir laivyno norėjo 
paimti Dardanellus. Per Iže
lis mėnesius ėjo žiauri ko
va. Anglai turėjo apie 100 
karo laivų ir išsodinę 490,- 
000 kareivių. Francija tu
rėjo ten apie 50 karo laivų 
ir 80,000 kareivių. Jos nete
ko daug karo laivų. Angli
ja neteko 119,729 kareivių 
užmuštais ir sužeistais; 
Francija—26,500 užmuštais 
ir sužeistais. Susirgo per 
120,000 kareivių. Ir Anglija 
su Francija turėjo pasi
traukti nuo Dardanellų. Tai 
buvo joms didelis smūgis. 
Betėvis vien tada jos už
mušė ir sužeidė apie 200,- 
000 turkų ir vokiečių. Nuos
toliai iš abiejų pusių buvo 
dideli.

Norvegijoj Anglija ir 
Francija nepanešė didelius 
nuostolius, apart karo lai
vų ir transportų. Bet gavo 
didelį moralį smūgį. Tiek 
daug jos bubnijo apie savo 
stiprybę, apie tai, kad 
Skandinavijoj jos galės pa
rodyti, ką gali. O kas dabar 
atsitikai? Jeigu Anglija ir 
Francija negalėjo nuveikti 
vokiečiui Norvegijoj, kur 
joms 2,000 mylių jūrų pa
kraštys prieinamas, kur 
atsta nuo Anglijos į pieti
nę Norvegiją yra tik 300—L 
450 amerikoniškų mylių, tai 
kaip jos galėtų išgelbėti 
Turkiją, Rumuniją ir Grai
kiją, kurios yra už 2,000 
arba 3,000 mylių? Kaip jos 
galėtų kariauti prieš Itali
ją? Kaip jos galėtų vest 
užpuolimą ant Sovietų Są
jungos Užkaukazijos, apie 
ką dar taip nesenai garsiai 
šukavo? Laikas Anglijos ir 
Francijos imperialistams šį 
tą išmokti ir keisti savo ka
ro politiką. Laikas ir neu- 
trališkoms šalims, kaip Bel
gijai, Holandijai, Jugosla
vijai, Turkijai, Rumunijai 
ir Graikijai apsimąstyti ir 
atsisakyti klausyti Anglijos 
ir Francijos karo pagun
dų.

D. M. š.

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad jų < orlaiviai sėk
mingai bombardavę anglų 
kanuolių batarejas kran
tuose netoli Narviko.

Vidaus reik, sekretorių Ickes, gen. Johnson ir Čikagos Universiteto prof. 
Spencer debatuose, kurie vyko Čikagos Universitete Amerikos prezidentinių 
'rinkimų klausimu. Buvo diskusuota: ar galima Prez. Rooseveltui kandidatuoti 
trečifl&ju terminu.

Nelaimingas Viršininkas
Petrukas gauna pagoni- 

kio vietą banke. Kai pirmą 
vakarą jis grįžta iš įstai
gos, tėvas jį klausia:

—Kaip atrodo tavo virši
ninkas?

—Vargšas jis, net man 
gaila į jį žiūrėti!

—Kodėl?
—Kad jis neprimato!
—O akinių ar neturi?
—Turi, bet ir su jais jam 

nieko neišeina.
—O iš kur tu taip spėji?
—Tris kartus jis, mat, 

mane klausė, kur aš laikau 
kairiąją ranką, nors aš ją 
aiškiai j kišenę įkišęs lai
kiau.

Motinos Diplomatija
Onytė:—Aš šiandien vėl 

su savo Juozu susipykau. 
Kuris iš mūsų turi nusilei
sti: jis ar aš?

Motina:—Prieš vedybas, 
aišku, tu, o paskui jis.

Greit Nepagys
Susirūpinęs tėvas sako:— 

Taip greit mano sūnus iš 
ligoninės neišeis.

—Ar jūs jau kalbėjote su 
gydytoju?

—Ne, bet aš mačiau gra
žiąją ligoninės slaugę.

Rašytojas Hauptmanas ir 
Gydytojai

Tūlas gydytojas pastebė
jo žymiam vokiečių rašyto
jui G. Hauptmanui, kad jis 
blogai. atvaizdavo “Vargšo 
Henriko” ligą.

—Vyras laikosi per daug 
| ramiai, per maža vaitoja, 
dabai mažai,—sakė gydyto
jas.

—Bet jūs turite pagalvo
ti,—atsakė Hauptmanas, — 
kad tuomet dar nebuvo to
kių didelių sąskaitų, kaip 
dabar.

Nuostabus. Atsitikimas
Slankienė atidaro duris 

ir nustebusi taria:
—Na, Jonuk, tu jau iš 

mokyklos — ir visa valanda 
anksčiau ?!

—Taip, mamyt, šiandien 
man nereikėjo po pamokų 
sėdėti.

(Surankiota)

Klausimai ir
’ Atsakymai

KLAUSIMAS: Sulaukiau 65 
metų vasario mėn. Regulia- 
riškai uždirbau apie $75 į mė-
nesj nuo 1936 m. ir man pa
sakė, kad galiu gauti pensiją 
iš $23.17 į mėnesį. Ar man 
tą pensiją vis mokės, jeigu aš 
nutarčiau grįžti vėl prie dar
bo? %

Alų AK YM AS: Gali vėl.
grįžti prie darbo, kada nori, 
bet mėnesiniai išmokėjimai 
sustos per tuos mėnesius, ka
da uždirbsi daugiau kaip $15 >
į mėnesį.

KLAUSIMAS: Gyvenu Io
wa valstijoj ir gaunu senat
vės pensiją. Ar ta pensija su
stos, jeigu išvažiuosiu apsigy
venti kitame apskrityje ar ki
toje valstijoje?

ATSAKYMAS: Jeigu tams
ta gauni pensiją iš Iowa vals
tijos, ir jeigu apsigyvensi ki
toje valstijoje, suprantamas 
daiktas, kad Iowa sustos mo
kėjus jum pensiją. Kreipki
tės prie savo vietinio pensijos 
biuro kaslink persikėlimo į ki
tą apskritį. *

MMi
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Svarbus Laiškas iš Kauno

1. Vilniaus klausimas ilgai 
buvo tas arkliukas, kuriuo 
mėgo jodinėti visų plaukų 
“patrijotai.” Dabar Vilnius 
priklauso Lietuvai, tačiau 
jis tebėra aktualus. Dau
gelis valdininkų ir kitų 
“pareigūnų” į Vilnių žiūri, 
kaip į kokia kolonijų, kur 
lengva pasidaryti karjera 
ir kitaip “atsižymėti.” Pra
ūžęs karas Vilnių labai su
krėtė. Daugybė žmonių yra 
išmušti iš normalių vėžių: 
vieni negrįžo iš fronto, kiti 
nustojo tarnybų, treti su
bankrutavo. Užtat Lietuvos 
biznieriams ir spekulian
tams tikra pjūtis. Jie smar
kiai perka namus, dvarus, 
baldus, brangenybes. Ir vis 
tai pigiom kainom. Daugu
mas valdininku ne tik su- 
biznėja, bet ir sulenkėją. 
Mat, karo pasėkoj, Vilniuj 
paliko daug moterų. Todėl 
mūsų valdininkai grobsto 
lenkaites ir mokosi ranke
les bučiuoti. — Bet už vis 
didžiausį biznį daro Vil
niaus PASŲ KOMISIJA. 
Paskutiniu metu paaiškėjo, 
kad toj komisijoj smarkiai 
išsiplėtęs p a p i r kinėjimas. 
Tiesiog susidarė tradicija: 
neduosi kyšių, negausi pa
so. O kas gali duot kyšį? 
Aišku, tik turtingesnis. To
dėl nenuostabu, jei visokie 
dvarininkai ir spekuliantai 
lengvai gauna pasus, o 
biednuomenė vaikščioja nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių ir 
vis be pasėkų. Įdomu dar 
tai, kad buv. lenkų žvalgy
bininkai lengvai pereina 
tarnauti į Lietuvos žvalgy
ba. O visų tų “kombinaci
jų” viršūnėj sėdi pats Vil
niaus burmistras Stašys. 
Vilniaus lietuviai nebai nei 
mėgsta Stasio, kuris dar 
anksčiau prisipirko namų 
už Lietuvos visuomenės su
aukotus pinigus.

i

2. Tur būt, jau girdėjot, 
kad pas mus vyksta savi
valdybių “rinkimai.” Gal 
manot, kad prie “konsolida- 
cinės” vyriausybės rinkimai 
pravedami laisviau. Ne. 
Tokių žulikysčių ir sukty
bių nebuvo net tada, kada 
vieni tautininkai buvo val
džioj. Rinkimai buvo pas
kelbti vos tris dienas 
prieš rinkimus. Kandidatų 
siūlyti žmonėms neleista. 
Faktiškai savivaldybės poli
cijos buvo paskirtos. Beveik 
visur “išrinkti” tie patys 
tautininkai. Kaip krikščio- 

-nys, taip liaudininkai tam 
pritaria, nes nujaučia, kad 
laisvuose rinkimuose liau
dis nebalsuotų ne tik už 
tautininkus, bet ir už krikš
čionių bei liaudininkų va
dus. Liaudis rinktų tik sa
vo atstovus. Tokia yra nuo
taika masėse.

3. Pereitų mėnesį Finan
sų ministeris uždarė visų 
eilę laikraščių, motyvuoda
mas tuo, kad dabar pabran
go popieris. Bet čia tik 
priežastis ir gudravojimas: 
norėta nusikratyti kai ku
rių pažangių laikraščių. 
Pav., nebuvo paliestas nė 
vienas klerikalų laikraštis, 
nepalietė, suprantama, ir 
tautininkų. Žydų buržuazL 
ja, panašiai kaip tautinin
kai, leidžia laikraštį net du 
syk į dienų. O pažangiųjų 
žydų dienraštis “Oventblat” 
uždarytas. Uždarytas taip
gi nuomininkų organas 
“Nuomininkas”, o taip pat 
“Mūsų Jaunimas.” Kai ku
riuos laikraščius ministeris 
žada vėl leisti, bet iš redak
torių reikalaujama tam tik
rų “pasižadėjimų.” žodžiu, 
daroma neblogiau, kaip ca-

dalys Lietuvoj nei mažiau
sio priekaišto iki šiol neuž
sitarnavo. Kariai elgiasi 
taip korektiškai, mandagiai 
ir drausmingai, kad tiesiog 
stebėtis tenka jų inteligen
cija. Nė mažiausio kišimo
si į Lietuvos vidaus reika
lus nepastebima iš jų pusės. 
Nieks nepamato jų girtų, 
neišgirsta keikiant. Už tai 
juos gerbti priversti net 
aršiausi SSSR priešai. Ar 
patenkinti žmonės? Taip, 
dauguma patenkinti, nes 
Raudonoji Armija garan
tuoja Lietuvos nepriklauso
mybę. Tiesa, iš liaudies tar
po yra “nepatenkintų”, ku
riems norėtųsi, kad R. Ar
mija greičiau įsikištų, su
draustų fašistinį terorų... 
Na, bet tai išeina iš SSSR 
—Lietuvos sutarties ribų ir

Vajus per Visus Metus
Eilė mūsų veiklių drau

gų išreiškė nuomonę, kad, 
kadangi šiemet Literatūros 
Draugijos sukanka 25 me
tai, o tas bus į pabaiga me
tų, tai reikia pratęsti nau
jų narių vajų. Centro Ko
miteto valdyba apsvarstė ir 
pasiūlė Centro Komiteto 
nariams, kad vajus būtų 
pratęstas iki pat metų pa
baigos. Visi Centro Komi
teto nariai vienbalsiai nuta
rė, kad vajų laikyti iki me
tų galo.

Asmeniškai savo sutiki
mą išreiškė Brooklyne gy
venanti nariai: A. Bimba, 
Pranas Pakalniškis, Ona 
Depsiene, D. M. šolomskas, 
S. Sasna, J. Kuodis, L. Ka
valiauskaite ir J. Bondžin- 
skaitė.

Raštiškai į laiškus atsa
kė kiti nariai, kurie tarpe 
kitko rašo: Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius.—“Pilnai sutinku, 
kad vajų reikia pratęsti iki 
metų pabaigos.”

Drg. A. J. Smitas rašo: 
“Sutinku 100%, kad vajų 
pratęsti iki metų pabaigos. 
Reikia visiems su didesne 
energija dirbti dėl ALDLD, 
kuriai pastaraisiais laikais 
duodame permažai laiko, iš 
priežasties darbo kitose or
ganizacijose. Aš jau įrašiau 
13 naujų narių.”

Draugas Smitas ne vien 
stoja už vajaus pratęsimą, 
bet ir dirba. Jis pirmas pa
siūlė vajų prailginti.

Drg. Senas Vincas rašo: 
“Pilnai sutinku, kad ALD 
LD vajus būtų tęsiamas per

(Mūsų spec, korespond.) 
ro laikais. O mūsų “demo
kratų” vadai laimina 
“žygius.”

4. Beveik nėra tos 
n.os, kad nestreikuotų
nas ar kitas fabrikas. Dar
bininkų reikalavimai visur 
vienodi: pakelti atlyginimą 
tiek, kiek pakilo kainos. 
Streikuoti uždraustą, bet 
darbininkai nepaiso,
gyvenimas pasidarė tiesiog 
nepakenčiamas. V a 1 d i š ka 
statistika sako, kad per pa
skutinius mėnesius kainos 
Lietuvoj pakilo virš 40 %, 
o darbininkų uždarbis nu
krito—12.5 Tnuoš. Tikrumoj 
gi kainos daug aukščiau 
pakilo, o
daugiau krito, 
miausia yra tai 
riausybė atvirai gina 
rikantų ir spekuliantų 
kalus, visai nesiskaitydama
su darbininkais. Labai daž
nai skaitom laikraščiuose, 
kad tai vienai tai kitai pre
kei leista pakelti kainas. O 
darbininkams kelti algas 
uždrausta. Ministras Sku
čas nekartą pasakė, kad 
baus tuos fabrikantus, ku
rie kels algas. Tačiau be
darbių armija didėja, skur
das plečiasi, smarkiai auga 
Komunistų Partijos įtaka. 
Kova 
tiškos 
Mūsų 
siūlo 
kurių
pristeigti daug konclagerių 
ir uždaryti visus “nenuora
mas”. Vargu ar tai pavyks 
—visa liaudis tampa “ne
nuorama”. ..

5. Lietuvos fašistai jums 
daug prišneka apie švieti
mo pažangą Lietuvoj. Tie
sa, nemaža yra anksčiau 
padaryta toj srityj, bet da
bar tas reikalas gerokai iš
sigimė. Sausio mėnesį įvy
ko taip vadinamoji Pedago
ginė Savaitė, kur nors ir 
per griežtą cenzūrą štai kas 
paaiškėjo: iš pradžios mo
kyklos mokinių tik 8-9% 
baigia mokyklą. 1000 gy
ventojų tenka tik 8 gimna
zistai (Amerikoj, rodos, — 
30-40). Bet svarbiausia yra 
tai, kad gimnazijosna labai 
mažai patenka darbininkų 
ir smulkių valstiečių vaikų. 
Aukštesnėse klasėse randa
si beveik išimtinai tik tur
tingesniųjų vaikai. Tokiu 
būdu aukštesnis mokslas 
tapo turtingųjų privilegija. 
Ir tai įvyksta ne tik todėl, 
kad darbininkai ir valstie
čiai nuskursta, bet ir todėl, 
kad buržuazija tyčia daro 
jiems mokslą neprieinamą.

6. Raudonosios Armijos visus metus. Draugai dar

filosofuoti tuo klausimu 
būtų ne visai rimta. Kaip 
atrodo r a u d o n armiečiai ? 
Tenisistas Žukas “Naujie
nose” berods rašė, kad jie 
apiplyšę ir be marškinių. 
Jokios, žinoma, 
nesudaro kokio kvailučio 
Žuko žodžiai, bet “Naujie
nos” Lietuvoj visai susi
kompromitavo. — Raudon
armiečiai nėra išsifrantinę, 
bet jie neapiplyšę ir labai 
švarūs. Drabužiai yra sle
piamosios dulkių spalvos. 
Žinoma, kokios nors Mona
ko “valstybės” ar Albanijos 
kareiviai rodos puošniau 
buvo pasirėdę. Lietuvos po
licininkai irgi daug puoš
niau atrodo, negu jūsų 
Amerikos policininkai. Iš
eitų, kad Albanija ir Lietu- 
ya—turtingesni už. SSSR 
ir Ameriką... Taigi, Raud. 
Armija skirta ne paradams, 
o dideliems žygiams.

M. Aly s.' Į

išsijudino darban. Iki gegu
žės 1 d. centre gauta duok
lės už sekama skaičių nau
jų narių:

tik pradėjo išsijudinti į 
darbų gavimui naujų narių 
ir labai būtų neišmintinga 
dabar baigti.”

Drg. A. Gilmanas rašo: 
“Sutinku su kitais CK na
riais, kad reikia vajų pra
tęsti iki 1940 metų pabai
gos, proga mūsų organiza
cijos jubiliejaus.”

Drg. V. J. Valaitis rašo: 
“Pilnai sutinku, kad nešau
kėte šiam reikalui CK po
sėdį, nes ta galima iP kri
vūlės keliu aptarti. Pilniau
siai sutinku, kad vajus bū
tų laikomas iki metų pabai
gos. Reikia, kad visi drau
gai ir draugės, kurie var
toja plunksnų, imtųsi už 
darbo ir nušviestų Litera
tūros Draugijos 25-kių me
tų didelius darbus, tai bus 
ir lengviau gauti naujų na
rių.”

Tokis nusistatymas visų 
Centro Komiteto narių. 
Mes buvome gavę visos ei
lės draugų ir draugių pra
šymus pratęsti vajų nors 
porai mėnesių. Dabar laiko 
turime daug ir išnaudoki
me visus piknikus, išvažia
vimus, sueigas, aiškindami 
Literatūros Draugijos rplę, 
gaukime naujų narių į or
ganizacijų. Apskričių ir 
kuopų komitetai privalo 
rengtis prie rudens, kada 
būtų galima surengti visų 
eilę prakalbų maršrutų. 
Dirbkime visi ir visos!

Kaip Vajus Eina?
Pirmoje vietoje naujų 

narių gavime stovi Chięa- 
gos kuopos. Kitų kolonijų 
draugai, dar neužtektinai

1940 metų pavasario potvynio Kaune vaizdai. Nemunui jau pradėjus eiti, staiga naktį j 
balandžio 4 d., ledams susikimšus, įvyko trumpas, bet nepaprastai smarkus potvynis, po
rai valandy užliejęs Kauno senamiesčio, Vilijampolės, Marvelės, iRaudondvario ir Zapyškio 
dalis. Vaizduose matome to potvynio pėdsakai Kaune, kokie buvo 'rasti balandžio 4 d. rytą: 
Potvyniui atslūgus, paliktos didžiulės ledinės Kauno kunigų seminarijos kieme.

Kp.—Miestas
19—Chicago ...
10—Philadelphia 

104—Chicago ... 
116—Chicago ...

85—Haverhill ..
79—Chicago ... 
52—Detroit ....

1— Brooklyn ..
2— S. Boston ..

34—Rumford ..
< 123—Gary .........
133—Camden ... 
145—Los Angeles 
• 22—Cleveland ..

39—Scranton ..
90—Y oungstown 

187—Chicago ...
31—Lewiston .. 
42—Nashua ... 
92—Cicero .......
Po du naujus narius ga

vo: 7 kp., Springfield; 11 
kp., Worcester; 14—kp., 
Minersville; 51 kp., Middle- 
field; 68 kp., Hartford; 129 
kp., Spring Valley; 188— 
kp., Detroit; 190 kp., Cle
veland; 200 kp., Hillside ir 
236 kp. Washington.

Po 1 naują narį gavo: 13 
—kp., Easton; 20 kp., 
Binghamton; 25 kp., Balti
more; 28—kp., Waterbury; 
55—kp., Brooklyn; 70 kp., 
Rockford; 81-kp., Brook
lyn ; 87—kp., Pittsburgh; 
136—kp., Harrison; 149— 
kp., Philadelphia; 155—kp., 
Worcester; 153—kp., San 
Francisco ir 186 kp., Beloit.

Kai kurios kuopos, kaip 
133 kp. Camden, kurioj pri
klauso drg. Senas Vincas, 
gyvuoja kur yra mažai lie
tuvių, o vis vien gauna 
naujų narių. Tai gali būti 
geras paraginimas didelių 
lietuvių kolonijų kuopoms.

ALDLD 1Į6 kuopos sek
retorius A. J. Matukaitis 
rašo, kad visai nėra sunku 
gauti naujus narių, 116 kuo
pa yra jaunutė, o jau turi 
gavus 20 naujų narių.

Dabar, kada vajaus laiku 
naujiems nariams duoklės 
nupigintos iki ’$1, kada nė
ra įstojimo, tai visi ir visos 
kiekvienoj progoj atsimin
kime Literatūros Draugiją 
ir paaiškinkime apie ją, 
kaip suaugusiems, taip ir 
lietuvių jaunimui. Jaunuo
liams, kuriems lengviau 
skaityti anglų kalboj, tai 
mes parūpiname labai ge
ras knygas anglų kalboj.

Nauji nariai įstoję gauna 
visus “Šviesps” numerius, 
kurie moka1 nemažiau $1, 
tai yra pilno nario vajaus 
duoklę. Prisiųsdami naujų 
narių duokles prisiųskite ir 
jų antrašus, kad galėtume 
pasiųsti jiems žurnalą.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekr.,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Padaugėję Amerikoj Darby, 
Sako Fabrikantai

HB&ŠflFV -s < .
|K f

New York. — Visašališ- 
ka Pramonininkų Konfe
rencija skelbia, kad • kovo 
mėnesį šiemet 113,000 be
darbių gavę darbus. Tų fa
brikantų skaitlinėmis, kovo 
mėnesį buvę jau tik 9,800,- 
000 bedarbių Jungtinėse 
Valstijose.

Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO skaičiuoja, kad 
šioj šalyj dar yra tarp 11 ir 
12 milionų bedarbių.

Oslo, Norvegija.—Garsus 
norvegų rašytojas Knut 
Hamsun viešai sveikino-vo
kiečius kaip Norvegijos iš
vaduotojus nuo Anglijos ti
ronijos.

Sovietų Pavilionas ir 
Lietuvos Pavilionas

New Yorko Pasaulinė Paroda greit at
sidarys. Daug įdomių, daug svarbių moks
linių dalykų ten bus galima matyti. Tačiau 
šiemet New Yorko Pasaulinė Paroda toli 
gražu jau ne ta, kokia ji buvo pernai.

Šiemet ten nėra Sovietų majestotiško pa- 
viliono, kuris žmogaus akį viliojančia archi
tektūra ir aukštos technikos įrodymais žavė
jo Parodos lankytojus. Nėra nė Lietuvos 
Pavilion, kuris buvo svarbu pamatyti kiek
vienam lietuviui.

Tačiaus dar yra proga pamatyti Sovietų ir 
Lietuvos Pavilionus ir plačiai su jais susipa
žinti. įsigykite “Laisvės” išleistą New Yor
ko Miesto Pasaulinės Parodos Paveikslų 
Albumą. Ten yra paveikslai Sovietų ir Lie
tuvos pavilionų. Ten yra plačiai aprašyta 
apie juos ir apie juose buvusius eksponatus.

Pasaulinės Parodos Albume yra daugy
bė paveikslų ir aprašymų kas toje Parodoje 
yra. Taipgi yra paveikslai žymiausių pasta
tų iš New Yorko miesto, kurie yra labai 
svarbūs pamatyti kiekvienam ir iš aprašymo 
galima daug apie juos sužinoti.

Didelė Knyga. Puikiausia Lietuvių 
Kalboje. Kaina tik 25c.

Mokestį galite prisiųsti pašto ženklais- 
stampomis. Užsakymus siųskite: 

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street, Brooklyn, N; Y.
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Rašo
(Tąsa)

—Nebėkini kartu, jiems sunkiau 
taikyt.—Ir vienas pasuko laukan, o 
du metėsi į dvaro tvartus ir užlindo už 
kertės. Žandarai matė, juos, bet nedrįso 
artintis. Jie gali atsišaudyt ir pataikint. 
Nesinorėtų. Jie stabterėję puolė vytis 
vieną, pasukusį į lauką. Bėgantį iš visų 
jėgų, mojuojantį alkūnėmis pirmyn ir 
atgal, keikiantį tą gražią išdavikišką 
mėnesieną. Jį kojos neša per nedidelę 
pievelę, per išartą sustingusią dirvą. 
Ausyse ūžia vėjas. Ant kūno iškrinta ra
sa. Jis meta kiek galėdamas didesnį 
žingsnį, girdi: viena kita praūžia kulka. 
Užpakaly vis girdisi šaukiant:

—Stok!
Jį vejasi. Bet kur bėgt? Prieš akis kal

nelis, į kairę: tas sidabru žibąs ežeras, 
dešinėn pasuksi—pagaus.

—Stok!
—Niekados, žmogžudžiams į. nagus 

pakliūt nenoriu.
Jis metasi kalnelin. Sekundė, kita, tre

čia. Jis nebegali; turi stabtelt ir atsi- 
kvėpt. Nes gerklę tarsi kas veržia špa
gatu, o krūtinę plėšia perpus. Jis žvilg
teri atgal ir suklumpa. Lyg basliu kas 
trenkė per petį.

—Gal pataikė? — atsidunsta ir stve
riasi už šono, bet ten sausa, nieko nėr. 
Pakyla ir vėl bėga. Štai jis jau leidžias 
pakalnėn, čia pat paežerės meldai, ežero 
palšas rūkas. Jis pasislėps ir išgelbėtas! 
Bet akys užuot švitusios iš džiaugsmo, 
temsta. Mėnulis staiga eina tamsyn, 
tamsyn ir... pakalnėj jis pakrinta 
kniūbsčias.

—Ei, rankas aukštvn!
—Skardinskai! kelk rankas, peršausim 

gulintį.
• Jis jau pagautas, jis išgirdo savo pa

vardę. Jis kelia rankas aukštyn. Laukia, 
kada jas nustvers ir suriš. Bet girdi:

—Kelk abi!
Kaip tat abi? Argi jis tik vieną tepa- 

kelęs. Netiki pats savimi. Nori pakelt 
antrą, bet ji neklauso, jos pirštais bėga 
kraujas.

—Negaliu, aš sužeistas.
• —Ė žalty, pagavom.

Antaną Skardinską pakėlė nuo žemes 
ir nuvarė į dvarą. O ten ranką parišo 
ir išvežė į kalėjimą, kur kasdien ateida
vo reikalaut pasakyt, kas tie du nepa
gautieji.

-^Nesakysi, —dvėsi, mes tavęs negy- 
dysim.

Ir negydė. Ranka tindama nebetilpo 
rankovėj. Skausmas nuolat didėjo. Skar- 
dinskas vis tą patį kartojo:

—Džiaugkitės pagavę mane, savo 
draugų aš neišduodu.

Už tai jis gavo 12 metų ir dabar jau 
senas mūsų kazematų gyventojas. Jis 
valstietis nuo Zarasų, jo tėviškė—Anta
lieptės valsčiuje. Kasmet jis užūgdo il
gus, gražius ūsus, paskum juos dailina, 
karpo, modernina iki pagaliau visai nu- 
skuta. Paskum vėl ima auginti. Žmogus 
jis tylus, nešnekus, bet vis dėlto apie tą 
mėnesienos naktį papasakojo net du 
kartu.

Jo ranka sugijo. Paliko tik dvi žymės: 
ties alkūne, kur kulka įėjo ir ties pat 
petim, kur ji buvo gydytojo išimta. Kul
ką jam gydytojas atidavė. Ji tokia ne
graži ( švinas pajuodęs, kiek susiplojusi. 
Antanas ilgai ją saugojo įdėjęs į laiško 
Voką. Bet kartą per kratą sargai ją rado 
ir išmetė į šiukšlyną.

bus 
kiti

Meile ir Grotos
Jeigu surinktume visas knygas, kurio

se apie meilę rašoma—didelė krūva bū
tų. Jei panorėtume jas visas perskaityt 
—neužtektų mūsų amžiaus. O jei paban
dytume mes patys kalinio meilę aprašyt, 
pristigtume kameroj popierio. Todėl mes 
apie ją daugiau kalbame, negu rašome.

Kartą vakare, kai sargas laukė tos va
landos, kurią galima kaliniams duoti 
šviesą, mes patamsyj sulindę po narais 
ginčijomės dėl meilės ir grotų. Juozas 
šitaip dėstė savo mintis:

—Leiskim, kad mes esam tokiam ide
ališkam kalėjime, kuris nori tik mus 
izoliuoti, bet ne mušti, ne marinti badu, 
ne neleist mokytis, ne penėt mūsų krau
ju blakes. Kurio tikslas tik atimti mums 
laisvę, bet ne naikinti mus fiziniai ir 
dvasiniai. Ir ką jūs manot, kad mes daug 
laimingesni jaustunjės?

—O tu manai, kad ne, jei taip kvailai 
klausi ?

Ir Juozas ėmė aiškint, kad mes dar 
labiau pasiilgtume gamtos, žmonių ir 
meilės—visų tų malonumų, kuriuos gali 
duoti laisvė. Dabar gi mes dažnai kovo
jame už nelaisvės sąlygų pagerinimą, o 
tada mes lauktume mylimosios laiškų, 
pasimatymų ir gal būt net rožių arba 
karštų ilgesio žodžių. Dabar supelėjusios 
duonos pluta ir buzos kaušas atstoja 
viską: ir mylimą ir gėles.

Tačiau ne taip iš tikrųjų yra. Nuo 
meilės pinklių nelaisvi ir dabar. Kuris 
gi iš mūsų nežino dėl ko Vincas S. tu
rėdamas 25 metus išėjo iš kalėjimo jau 
žilas? Ateidamas jis paliko mylimą Genę 
ir penkerius metus ją kasdien prisimin
davo, rašydavo jai laiškus, jaudindavosi 
nesulaukdamas atsakymo. O Augustui 
T. noras mylėt padėjo išeit iš proto. Juo
zas visur ir visada abejoja norėdamas 
tik protu, o ne jausmais spręsti. Bet mei
lė gi ne proto, o jausmų respublika. 
Augustas sutikęs jį išeinamoj sako:

—Na, o kaip tau su moteriškom?
—Nėra ir nereikia.
—Agotai rašai ?
—Ne.
—Ir nerašysi?
—Ne. • ‘
Juozas buvo tos nuomonės, kad kalėji

me neverta rūkyt, šachmatais lošt ir 
merginoms laiškus rašyt. Jis susitikda
mas Augustą, tai išeinamoj, tai pasi
vaikščiojimo vietoj įtikino, kad ir jis ne
rašytų nei savo Uršutei nei kitai kuriai1. 
Ir ilgą laiką jiedu nerašė. Po keleto me
tų prieina Augustas ir pareiškia:

—Vis dėlto tu man esi ne draugas, o 
stačiai rupūžė.

—Na, kas atsitiko?
—Aš parašiau laišką Uršutei ir kai 

galėsiu rašyt, rašysiu ir kitoms. Aš ne
galiu gi jų taip ilgai kankint. Jos dėl 
manęs gali dar nusižudyt, jos taip ma
ne myli, o tu prikalbėjai mane nerašyt. 
Tu man pavydi. -

—Na gi ir kvailas tu, jos niekad apie 
tave ir negalvoja. Jos seniai užmiršo, 
kad tu esi dar šitoj planetoj. Ir gal būt 
visos dar turi po keletą vaikų.

Augustas nesidavė perkalbamas ir 
laiškus pasiuntė, su Juozu draugystė iš* 
iro. Uršutė jam atsake įdėdama vokan 
rūtų šaką, kurią jis saugojo kaip kokią 
relikviją ir nuolat gyrėsi, kad jo Uršutė 
iš neapsakomos jam meilės dar iki šiol 
tebesanti nekalta mergaitė. Prisiųstos 
rūtos juk neabejotinas ištikimybės įro
dymas. Jau tada galima buvo pastebėt 
kai kurios Augusto pamišimo žymės.

Beveik kiekvienas jaunuolis iš savo pa
žįstamų, likusių laisvėj, išsirenka geriau
siai jam patikusią įr slaptą niekam ne
žinant myli. Svajoja apie ją, vaizduojasi 
kaip ji atrodo, iš nebūto sukuria būtą 
ir naktį per sapną kokį kartą į savaitę 
jis ją apkabina ir net pabučiuoja. Tai 
mūsų taip sakant- ideališkoji, platoniško
ji meilė.

Tačiau ne visi tokie lengvabūdžiai, ki
ti jieško ko nors realesnio. Jie slaptai 
nuo administracijos rašo gausybes, laiškų 
politinėms kalinėms moterims, kurios 
dar mieliau atsako. Įr taip per laiškus 
ne tiktai mylisi, bet ir apsiveda—susi
taria išėję laisvėn kartų gyvent, Viena 
pora dar turėdama trejus metus kalėt 
jau buvo numačiusi, kaip papuoštas bus 
jų kambarys, kur laikys primusą ir ko
kius svečius jiedu priims. Ir visos mo
terys, nežiūrint nei jų amžiaus,, nei gro
žio, nei bausmės dydžio, būdavo pasida
lintos. O kadangi jų visada mažiau bū
davo negu .vyrų, tai kai kada vieną galė
davo rinktis sau iš trijų arba net ketu
rių kandidatų, Reikia pasakyti, kad 
daugumas išėję laisvėn savo susitarimo 
laikydavosi: mylėdavosi ir gyvendavo 
kartu. Kaliniui vesti kalinę yra didelė 
laimė, jei nori, kad vyras suprastų savo 
žmoną ir atvirkščiai. Nekalinys kalinio 
negali įsivaizduoti.

Juozas, Adomas ir kiti buvo reakcio
nieriai. Iš visokių meilių jie juokdavosi, 
įsimylėjusius pravardžiuodavo, pašiep
davo rašydami apie juos feljetonus, pieš
davo karikatūras, pasakodavo anekdo
tus. Jų manymu, meilė ir grotos nesu
derinami dalykai, su prarasta laisve 
prarasta ir meilė. Adomas net taip kar
tą pareiškė:

(Bus daugiau)

Kaunas.—Lietuvos laivinin
kystės bendrovė “Lietuvos 
Baltijos Lloydas” baigė staty
dintis Šančių dirbtuvėse ir nu
leido į vandenį naują moder
nų laivą “ūdra,” 40 metrų il
gio, pusseptinto m. pločio ir 
2 m. aukščio, su dviem mo
torais po 75 HP ir po 3 cilin- 
derius. Laive yra dvi patal
pos : viena 250 kubinių metrų, 
gabalinėms prekėms ir kiau
šiniams vežti, kita 45 k. m. su 
ledaine, tinkama sviestui, be
konams ir žuvims vežti. Sta
tybai sunaudota apie 60 tonų 
geležies. Kainavo apie 30 
tūkstančių litų. Laivas galės 
plaukti be pertraukos iki 750 
kilometrų, vežti 200 tonų pre
kių ir vilkti baidokus su 600 
iki 800 tonų prekių.

Vilnius. — Surinktais duo
menimis Vilniuje, atgautoje 
Rytų Lietuvoje pramonės įmo
nių skaičius yra maždaug toks 
pat, koks buvo Klaipėdos

Ta- 
srities įmonės

buvo 
krašte, būtent per 180. 
čiau Vilniaus 
yra mažesnės, todėl ir darbi
ninkų skaičius jose siekia tik 
7,100 prieš 10,250 dirbusių 
Klaipėdos krašte.

Vilnius. — Čia įsteigta Pa- 
steuro stotis, kurioje gydomi 
žmonės pasiutusių šunų aprie
ti. Kaip žinoma, karo metu 
atsirado Vilniaus srityje šunų 
pasiutimo epidemija, kuri ligi 
šiol dar nebuvo išnykusi.

ta-Vilnius. — Valstybinis 
bako fabrikas Vilniuje, plės
damas savo įmonę, užsakė 
naujas mašinas gaminti ciga
retėms. Iki šiol fabrikas gami
no tik papirosus. Fabriko di
rektorius yra išvykęs į Sovie
tų Sąjungą naujų tabako ža
liavų užpirkti. Nuo šių metų 
bus ir Lietuvoje užvedamos 
gerų tabako rūšių plantacijos.

Kaunas. — Susitarta, kad 
per Sovietų Sąjungos uostą 
Juodojoje jūroje, Odesą, ga
lės iš Lietuvos emigruoti į Pa
lestiną iki 7,000 atbėgėlių žy
dų. Taip pat su vokiečių ko
misija susitarta dėl priėmimo 
į kilimo vietąs buv. Lenkijoje 
apie 1,600 ‘internuotų lenkų 
kareivių ir 3,900 atbėgėlių. j 
Vokietiją jau yra išvykę apie 
2,000 asmenų.

Vilnius. — Lietuvos Turiz
mo Draugija išleido vadovėlį 
po Vilnių, su miesto planu, 29 
fotografinėmis nuotraukomis 
ir visa eile istorinių ir turis
tinių žinių apie Lietuvos sosti
nę. Leidinėlis, 32 pusi., pą-» 
vadintas * “Vilnius.” Panašų 
vadovą po Kauną išleido per- 
nai Kauno miesto savivaldy
bė, taip pat 32 pusi., su 38 
foto nuotraukomis.

Vilnius šiemet tikisi daug 
vasarotojų ir lankytojų,
dangi su patalpomis Vilniuje 
yra gana ankšta, tai Turizmo 
Draugija nori taip suorgani
zuoti, kad per vasarą kuo 
daugiau vilniečių keliautų į 
Vakarų Lietuvos vietas ir to
kiu būdu liktų daugiau vietų 
atvykstantiems į Vilnių apsi
stoti. Trakuose dar šiemet

projektuojama pastatyt speci- 
ales turistams patalpas.

Kaunas. -— šį pavasarį pra
dėti paruošiamieji darbai Kai- 
šiadorių-Gaižiūnų geležinkelio 
šakai atnaujinti, ši geležinke
lio linija jau buvo beveik ne
benaudojama nuo 1920 metų,: 
ja vaikščiojo tik prekiniai 
traukiniai. Pritaikius liniją 
keleivinių traukinių eismui, 
bus įvestas tiesioginis susisie
kimas tarp Vilniaus ir Šiaulių 
ir toliau iki Klaipėdos.

Kaunas.—Balandžio 20-bir- 
želio 1 d. laikotarpiu bus vyk
doma medelių sodinimo talka. 
Medžių sodinimo organizuo
tos talkos pradėtos prieš tre
jetų metų, tačiau ligi šiol jau 
davė gražių vaisių. Per tuos 
tris metus buvo pasodinta iš 
viso daugiau, kaip 3 milijonai 
medelių. Miškų departmentas 
šiemet medžių, sodinimo tal
kai yra paruošęs net apie 100 
milijonų medelių ir daigų.

Montreal, Canada
SUKNIASIUVIŲ STREIKAS
Generalis sukniasiuvių strei

kas paskelbtas balandžio 22 
d. JLGW unijos tvirtėja. Iš
vedama naujos neunijinės ša- 
pos streikan. Skebų maišosi 
nežymus skaičius. Visų dar
bininkų viltis laimėti streiką 
nesulaužoma.

Praeitą savaitę streikierių 
Auditorium salėj kalbėjo mies
to majoras. Jis pritarė strei
kierių kovai už geresnį duo
nos kąsnį, žinoma, ir politi
niais sumetimais, atitraukti 
darbo mases nuo komunistų 
vadovybės jų kovose, kad ne
likus generolais be armijos. 
Bet masės ir čia jau išsijudi
na. Majoro kalba jas da la
biau paakstino tvirčiau laiky
tis streike.

Bosai sako, kad darbininkai 
nestreikuoja, bet ilsisi namie. 
Po to buvo suruoštas didžiu
lis paradas (eisena), kuriam 
dalyvavo virš 5,000 sukniasiu
vių. Dabar jau bosai daro 
nusileidimų, bet streikieriai 
nesutinka, reikalauja išpildyt 
visus jų pageidavimus, kadan
gi jie sulaužė pasirašytą kon
traktą su unija. Nupiato- 
ma, kad streikieriai negrįš į 
darbą negavus visų reikalavi
mų. Kova gali ilgai užsitęs
ti, kol bosų jėgos bus sutrin
tos.

šioj industrijoj specialistai 
—lavinti darbininkai be kraš
to bjauriai išnaudojami bosų. 
Kuomet leiberiai mieste gau
davo po 40c ir 35c į valandą, 
tai sukniasiuviai, ypač prese- 
riai, vietomis dirbdami nuo 
štukių, vargiai gaudavo už 
gerą darbą tik po 20-25c į 
valandą. Tai jau geda dvi
dešimto amžiaus civilizacijai.

Pikietas tęsiasi be pertrau
kos maždaug nuo 7 vai. ryto 
iki vėlaus vakaro kasdieną, 
kuriame veikia gera tvarka ir 
disciplina.

Bosams nėra išrokavimo il
gai tęsti kovą su darbininkais, 
kadangi darbininkai negrįš 
darban be laimėjimo.

Taip masės kovoj pripran
ta save valdytis, organizuotis, 
būdavot! savo valdžios apara
tą, kuris netolimoj ateityj tu
rės sudaužyti begėdišką išnau
dotojų sistemą. G. M.

London, geg. 3. — Anglų 
karo laivai vėl bombardavo 
vokiečius Narvike, šiauri
nėje Norvegijoje. Anglai 
kai kur yra iškėlę ten savo 
kareivius ant krantų.

NOTARY 
PUBUC

BAR ir GRILL
Lietuviu Restaurantas

(Liquors

Gaminam valgias b 
turime Amerikoa 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

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 prieinamų kainą.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laikų visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų Ir žalių.
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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 aprokav .mus be jokio mokesčio.

MBER FEEL CO., INC.
STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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Motinos Dienai Pyragas
Ka-

OK

Saldainiai iš Lietuvos

DINNER^

3

3

Amerikinė Lietuvos importo korporąėija 
apteikė didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos, Tų 
saldainių galima gauti "Laisves” rastinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dėžė $1.20. Persiuntimų apmokame.

Ant vietos galima gauti ir po mažiau kaip du 
svaru: po svarą ir po pusę svaro gausite. Padė- 
.kime Lietuvos importui platintis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus. > ,

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

3

Pavaišinkite motiną ir visą šeimą šiuom skaniu pyragu 
Motinos Dienoje. Varpo keptuvė jums iškeps skaniau
sią pyragą. Užsisakykite'dabar.
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Čaleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirin
kimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake Coffee Cake, Butter Cake, 
Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svori ir kainas. 
Ant jūsx pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svori |r kalnas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Si., Street, Brooklyn N. Y
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iizabeth, N. J. žinojo, kad mašinistai rengia
si streikan, tai kad susilpnint 
streiką, papirko Type Work
ers unijos vadus ir kovo 19 
d. pasirašė atskirą kontraktą 
su kompanija. Reiškia, Type 
Workers (AFL) unijos vadai 
pardavė kompanijai. Interna
tional Association of Machin
ists unija irgi yra AFL unija.

American Type Founders 
kompanija, matydama, kad 
jiems pasisekė padalint darbi
ninkus į dvi grupes, pertraukė 
derybas su mašinistų unija.

International Association of 
Machinists kovo 29 d., 10 vai. 
ryte, paskelbė kompanijai 
streiką. Taip pat bandė iš
šaukti į streiką ir Type Work
ers unijos darbininkus, bet jų 
vadai nekreipė domės.

Int. Ass’n of * Mach, unija 
kreipėsi prie AFL prezidento 
Green, kad jis prisakytų Type 
Workers unijos vadams, kad 
jie nelaužytų streiko, arba 
bus atimtas nuo jų čarteris. 
Ir tas negelbėjo. Tokiu bū
du iš Type Workers unijos li
kosi atimtas čarteris.

Štai ka reiškia amatinės 
unijos. International Associa
tion of Machinists (AFL) 
streikuoja, o Type Workers 
unija, irgi AFL, • skebauja !

Darbininkai, jau laikas su
siprasti ir pažvelgti, kokis di
delis yra skirtumas tarp ama
tinės (AFL) ir industrijinės 
(CIO) unijos.

Aš esu tikras, kad jei ma
šinistai būtų susiorganizavę į 
CIO uniją, tai nebūtų skelbę 
streiko tol, kol nebūtų susi
vienijusios abi unijos į vieną 
stiprią uniją. Tada bosai bū
tų pamatę, kad streikan eis 
ne 250 darbininkų, bet \ipie 
500 darbininkų. Tada kom
panija būtų buvus priversta 
skaitytis su darbininkais, su 
darbininkų išstatytomis išlygo
mis. Valeras.

Iš Darbininkų Kovos

Bal. 24 d. American Type 
Founders (Kelly Press) dar
bininkai sugrįžo darban su 
laimėjimu. Kompanija pripa
žino uniją International As
sociation of Machinists, Local 
315 (AF of L) ir pasirašė 
kontraktą vieniem metam.

Darbininkai išėjo streikan 
kovo 29 d. Išbuvo kovos lau
ke 25 dienas. Darbininkai rei
kalavo iš kompanijos labai 
mažai, tiktai pripažinimo uni
jos ir pakėlimo algos 5c į va
landą, bet bosai griežtai at
metė. Unija padarė nusileidi
mą tiktai iki 3 nuošimčių ant 
dolerio, ir tą bosai atmetė, 

, vien tik sutiko pripažinti uni
ja.

Unija matė, kad pas strei- 
kierius pasireiškė kokis tai 
silpnumas. Negana, kad keli 
unijos nariai pasiliko išdavi
kais (skebais), bet ir strei
kuojančių eilėse matėsi kokis 
nepasitenkinimas. Antroj 
streiko savaitėj ir vėl atsirado 
svyruoklių. Streikierių mitinge 
ėmė reikalauti, kad grįžti dar
ban ant tokių išlygų, kokias 
kompanija duoda (kompani
ja jokių išlygų nedavė). Bo
sam tik ir reikėjo tokių silpna
valių. Todėl bosai ir laikėsi 
griežtai, pasitikėdami tais 
silpnavaliais ir atsisakė pridė
ti.5c algos.

Aš esu pilnai įsitikinęs, kad 
jeigu streikieriai būtų vienin
gai pasilaikę kovos lauke dar 
vieną arba dvi savaites, taip 
kaip pirmoj savaitėj laikėsi, 
(nežiūrint tų kelių išdavikų) 
tai bosai būtų buvę priversti 
pridėt 5c į valandą.

American Type Founders 
(Kelly Press) dirbtuvėj jau 
nuo senai egzistuoja unija 
Type Workers Union (AF of 
L), šios unijos darbininkų dir
ba 200. šios unijos vadovybė 
yra blogose rankose, išsigi- 
mus, kaip kompanijos bosai 
grojo, taip jie šoko. Type 
Workers unijos vadai gerai ži
nojo, kad mašinistai susiorga
nizavo į International Associa
tion of Machinists uniją. Type 
Workers Unijos vadai taipgi 
žinojo, kad Int. Ass’n of 
Machinists Unija vedė dery
bas su kompanija kas link 
pripažinimo unijos ir pakėli
mo algų darbininkams. Ne
gana to, vasario mėn. pabai
goj International Association 
of Machinists Unija atsikrei
pė prie Type Workers uni
jos padaryti vieną bendrą 
kontraktą abiejų unijų ir 
bendrai veikti. Jie iš pradžių 
sutiko. Kompanija pamatė, 
kad šios dvi unijos gali susi
vienyti. Taip pat kompanija

Philadelphia, Pa.
VIEŠA PADĖKA

Širdingai ačiuoju visiems 
mano draugams ir prieteliams 
už užuojautą man mano ne
laimėjo— ligoje. Taip skait
lingai draugai ir draugės ma
ne aplankė, jog net slaugės 
stebėjosi. Tuorni man pridavė 
dvasinės stiprybės iškentėti 
tuos baisius skausmus.

Ačiuoju už gėles draugėms 
Mačėnienei, Urlakienci ir Ly
ros Chorui. Dėkui Birutės 
Kliubui už naktinius “slipe- 
fius.” Taipgi ačiuoju ponams 
Antanaičiams už pranešimą 
per radio philadelphiečiams 
apie mano nelaimę. Taip pat 
dėkui visiems koresponden
tams už taip nuoširdžią už
uojautą ir taip gražų aprašy-

Cleveland, Ohio
Iš atsibuvusios Operetės 

“Varpai,” Suloštos 
Lyros Choro

Perstatymas Lietuvių Svetai
nėj, balandžio 21 d., tikrai 
nusisekė gerai. Publikos buvo 
pilna svetainė. Ištikrųjų tai 
buvo vienas iš geriausių lo
šimų. Mes clevelandiečiai 
galime iš širdies tikrai pasi
džiaugti ir džiaugiamės su 
kuo tik sueinam: Bravo mū
sų jaunuoliams už taip puikų 
atlosimą ir gražiai sudainuo
tas operetės dainas! Ištikrųjų 
galiu pasakyti, nė biskį ne- 
perdėdama, kad lošėjai, ir lo
šėjos atliko šią operetų ar
tistiškai, maloniai.

Svarbiausią rolę lošė Petras 
Janulaitis, kaipo jaunas, pa
žangus grafas ir tikrai labai 
gerai artistiškai jis atliko sa
vo pareigą. Eleanor Verei- 
kiūtė, įsivaizduodama, kad ji 
yra grafaitė,” gerai lošė ir 
labai gerai dainavo.

Vita Karaliūtė gražiai at 
liko savo rolę, kaipo “tikra 
grafaitė,” su jos maloniomis 
romantiškomis dainomis. 
Frank 'Geibis atvaidino savo 
rolę tikrai gabiai, talentingai. 
Pažymėtinai gerai atliko savo 
rolę Kasparas Gendrėnas. Iza
belė Janulaitienė ir Ella Stri- 
peikienė savo rolėse padarė 
publikai smagaus juoko. 
Johnny Skodžius su šarvų 
karžygiškumu, šmėklą vak- 
tuodamas, taipgi pridarė pu
blikai daug juoko.

Ruth šilinaitė savo rolėj 
gražiai šoko.

Visas Lyros Choras abelnai 
gana gerai lošė ir dainavo: 
solo, duetais ir grupėmis. Už 
tad reikia atiduoti kreditas 
Juozui Paltanavičiui, Lyros 
Choro mokytojui ir direkto
riui šios operetės, ir Jeanette 
Jankauskaitei, pianistei. Re
žisierium buvo V. Romandas.

Operetės “Varpai” origina
liškas veiksmas .yra iš 
Francijos revoliucijos laikų, 
viename “užburtame” Franci
jos palociuje.

Pagamino operetės kostiu
mus darbščios ir veiklios ly- 
rietės: Alice Brazis, Josephine 
Kanapeckiūtė ir Celiax Peters.

Visas Lyros Choras dėjo di
džiausias pastangas, kad šio
ji operetė gerai pavyktų. Ir 
gerai pavyko. Publikai labai j 
patiko. Publika daug plojo iri 

mą. Ačiū dienraščiui “Lais
vei” už suteikimą vietos savo 
špaltose.

Esu labai dėkinga visiems ir 
visoms. Dar kartą širdingai 
ačiū.

Marijona Rainiene 
ir Šeima. 

gėrėjos. Ištiktųjų, visam Ly
ros Chorui reikia duoti gerą 
kreditą už tai. Lošėjai ir lo
šėjos buvo visi Lyros Choro 
jaunuoliai. Ir jie visi lošė ir 
dainavo aiškia lietuviška kal
ba.

Jie būtų dar geriau atlikę, 
jei būtų buvę geresnės sce- 
nerijos ir geresnė estrada. 
Prie tokių aplinkybių, tai jie 
dar labai gerai atliko.

Gaspadoriais buvo jaunuo
liai lyriečiai, Casper Gendrė
nas ir Joie Valentą.

Nuo šio parengimo Lyros 
Chorui liks ir gražaus pelno.

Ant šios operetės buvo at
važiavę iš Pittsburgho Elea
nor Vereikiūtės tėvas, brolis 
ir sesutė ir kiti trys lietuviai 
jaunuoliai. Jiems labai patiko 
operetės “Varpai” lošimas ir 
sudainuotos dain&s.

M. Valentą.

Lowell, Mass.
PRAKALBOS

Balandžio 29 dieną kalbėjo 
L. Prūseika. Prakalbas su
rengė Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopos. 
Jis aiškino svarbą priklausyti 
prie darbininkiškos pašaipinės 
draugijos, taipgi nušvietė 
vaidmenį Literatūros Draugi
jos. Sakė, jog neturėtų ras
tis nei vieno lietuvio, kuris 

NUSTEBINANTI SENSACIJA

ANTRA LOVA ATSIRANDA NEMATOMAI
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$33-50
DUODAME ANT 

IŠMOKĖJIMO

J1 išslenka kaip stalčius, tik 
pirštu patraukus.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tei. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

nepriklausytų pri^ apšvietos 
organizacijos.

Antruoju atveju d. Prūsei
ka kalbėjo apie pasaulinę pa
dėtį. Jis sakė, kad reikia 
būti atsargiems su pranašystė
mis ir išvadomis karo klausi
me. Mat, šis karas labai kom
plikuotas. Jis ragino lietuvius 
laikytis taikos politikos ir ne
leisti šiai šaliai įsivelti į im
perialistinį Europos karą.

Kap veteranas oratorius ir 
gilus politikas, Prūseika labai, 
atitinkamas šiam momentui, 
šaltais išvedžiojimais jis daug 
keblių mums dalykų padeda 
išrišti, f Be to, jis turi labai 
gerą, paprastą, draugišką bū
dą ir moka prie žmonių pri
eiti ir su jais susikalbėti.

L. Prūseika yra ne tik pui
kus kalbėtojas, bet ir geras 
organizatorius. šios prakal
bos puikiai pavyko. Aukų su
rinkta virš keturių dolerių.

Daugiau tokių prakalbų!
—o—

Apiplėšimas
Balandžio 27 dieną '^agys 

užpuolė J. Daugirduką,/ ap
mušė, atėnlū piniginę ir pa
bėgo. čia tokių atsitikimų 
dažnai pasitaiko. Mat, šimtai 
bedarbių jaunų vaikėzų basto
si pusalkaniai, tai dasileidžia 
visokių niekšysčių. Tai vis šios 
sistemos vaisiai.

—o— 
Vaizdas

Balandžio 30 dieną cinu pa
lei Social Security ofisą ir ma

tau per du bloku iš vieno ga
lo ir iš kito žmonių minią. 
Klausiu pas stovinčiuosius ei
lėje, kaip ilgai reikia laukti. 
Sako, po keletą valandų. Ir 
kožną dieną vis daugiau be
darbių ateina. Iš tikro baisūs 
dalykai čia Lowellyj dedasi. 
Visą žiemą kamavo nedarbas 
ir dar nematyti tam galo.

Griaustinis.

ATRODO, KAD TALKININKŲ 
BLOKADA PRIEŠ VOKIEČIUS 

NEGANA KIETA
Stockholm, Švedija.—An

glai ir francūzai sakė, kad 
jie tirštai prisodinę minų 
ir taip užblokadavę vokie
čiam Kattegat, jūros siau
rumą tarp Švedijos, Dani
jos ir Vokietijos. Bet per 
šią minų blokadą perplaukė 
ž vėjinis švedų laivukas 
“Stina”, ir nieko blogo jam 
neatsitiko.

To laivuko jūrininkai ir 
žvejai nematė jokių minų, 
bet jie matė dvidešimt ne
didelių Vokietijos laivų; 
atrodė, kad gal šie laivai 
stengėsi surast ir išgraibyt 
minas, sako įgula to švedų 
žuvininkų laivuko.

Pereitą savaitę anglai 
dar mažiau sutrukdė 
vokiečių laivus su karei

viais, ginklais ir amunicija,- 
plaukiančius iš Danijos' į 
Norvegiją, kaip rodo žinios, 
kurias gavo švedai.

Paskutiniu laiku vokie
čiai vartoja mažesnius lai
vus gabent kariuomenę ir 
karo pabūklus į Norvegiją. 
Per kelias paskutines die
nas vokiečiai vėl privežė 
didžius daugius kanuolių ir 
kariuomenės į Norvegiją.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GREAT NECK, N. Y.

LDS 24 kp. susirinkimas Įvyks 
pirmadienj, 6 d. gegužės, Kasmočių 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes bus 
balsavimas Centro Valdybos.

A. A. L., Fin. Sekr.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 7369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
ADOLPH HOPPE & RICHARD REINHOLD 

(Old Bell Inn)
1154 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL7402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 713 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH KONIARZ 
WALTER WOLKIEWICZ

713 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Uw at 371-373 — 9th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BROOKLYN GO CLUB. INC. 
371-373 — 9th St., Brooklyn, N. Y.

f __________

Viršuj matome lušnynus, kuriuose gyveno Louisvillės (Kentucky) miesto bied- 
nuomenė; apačioje toj pačioj vietoj naujai pastatyti namai, su valdžios pagalba, 
kuriuose gyvens dalis iš lūšnynų išėjusių darbininkų.

KO KIEKVIENA MOTERIS
VISADA PAGEIDAVO IŠ SOFOS:

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

Štai kame visas dalykas. Kad nėra jokių ratukų nei matomų apatinių 
dalių antros lovos, tai Magiška Studio sofa, 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 gąlutinai ištraukta, ji atsisto
ja ant dviejų patogių kojų, kurios staiga nusileidžia (kaip ratai nau
joviško orlaivio). Jau nėra nei karpętų 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 

1 veltinėmis kaldromis. Didžiausias patogumas!

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

kų Studio sofų.
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savo 
East 
bez-

sve- 
bus 
Ari
jos 

An-

nebegalėji- 
savo padė- 
kiek libe- 
Keli iš jų

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Daktarai komunistai prida
vę $75 aukų komunistų gy
nimo fondui.

kolo- 
šiam

operacinio 
ligoninėj, 
prisipaži-

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

CHARLES’
UP-Tb-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberlai

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

Pirmad., Gegužės 6, 1940

New Yorko^Mife Žiiiioi
Šį Vakarą Diskusijos 
"Laisvės” Svetainėj
Pirmadienį, gegužės 6 d 
vai. vakare, “Laisvės” 

tainėj, 419 Lorimer St., 
prelekcija-diskusijos apie 
glijos imperijos išaugimą, 
politiką ir dabartinį karą, 
glija yra viena iš didžiausių 
kaltininkių už Pirmą Pasauli
nį Karą, ji yra kaltininkė ir 
už dabartinį naują karą.

Kaip Anglija išaugo? Ko
kias priemones vartojo kolo
nijų pavergimui? Kaip jos 
valdonai yra pavergę 500 mi- 
lionų kitų tautų ir tautelių? 
Kodėl negalima Anglijai tikė
ti, kada ji kalba, kad būk 
kariauna už kitų tautų ir ša
lių laisvę? Kodėl ji prakišo 
karą Norvegijoje? Ką dabar 
Anglijos valdonai darys? Kas 
atsitiktų, jeigu Anglija pra
laimėtų šį karą? Šie ir dauge
lis kitų klausimų bus išaiškin
ta.

. Kalbės D. M. šolomskas. 
Po kalbos bus klausimai ir 
diskusijos. Įžanga veltui.

Kviečia
Lietuviai Komunistai.

LEW1S0HNV VAIKAS 
ATIDUOTAS TĖVUI

Pereitą penktadienį New 
Yorko Vyriausiame Teisme, 
po teisėjo Aaron J. Levy dvie
jų valandų pasikalbėjimo su 
Jimmy Lewisohn, 6 metų ber
niuku, teisėjas patvarkė, kad 
berniukas pavedamas auklėti 
tėvui, paskilbusiam autoriui.

Berniukas Lewisohno buvo 
prigyventas su 
Bowman Spear, 
certų dainininke, 
torius išgyvenęs 
formalių vedybų 
prieš tūlą laiką 
apsivest su p-le Edna Manley 
iš Rochester, N. Y7 Teisme bu
vo ir jo naujoji žmona, šis 
—pirmas nuotikis, kad taip 
vadinamas “nelegalis” kūdikis 
pavesta tėvui.

p-le TheJma 
buvusia kon- 
su kuria au- 
16 metų be 
ir kurią jis 
paliko, kad

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 12-tą, brooklyniečiai ir 
apylinkių lietuviai meno my
lėtojai sueis dar kartą prieš 
sezono užbaigą pasigrožėti 
puikia meno programa ir sy
kiu padėti lietuvių menui plė
totis, jauniems menininkams 
augti.

Tas žymus menininkų ir me
no mylėtojų sąskridis bus B. 
šalinaitės mokinių koncerte,
Shubert salėje, Broadway, 
Monroe ir Howard Ave. (prie 
Gates.Ave. stoties), Brookly
ne. Pradžia 7 vai. vakare. 
Įžanga $T.

Tikietai būtinai reikia įsigyt 
is anksto, nes prie durų nebus 
parduodami.

Programoj dalyvauja pa- 
skilbęs choras Sietynas iš 
Newarko, Biruta Ramoškaitė, 
Aidbalsiai, Aldona Klimaitė, 
Aldona Žilinskaitė, Juozas Su
kackas, Lilija Milčiūtė, Vikto
ria Valukaitė,’ Jurgis Kazake
vičius, taipgi grupė jaunučių 
Šalinaitės mokinių. Po pro
gramos šokiai prie Kazakevi
čiaus orkestros. D.

Prašome Pasiimti Laiškus
Antanas Trainis, K. Tarnui, 

’. Petrauskas, William Nor
ton, M. Liepa, Jonas Velička, 
F. Klibinskas, Charles Kauli
nis, V. Krone (Kriaučiūnu- 
kas), Bali Kilas, J. B., M. 
Bukšnys, A. Dagis, Joe Zayan.

“Laisves” Admin.

Paskutinė Proga Matyti 
Motuzų Paveikslus

Dariaus-Girėno Pamin 
Idui Gautos Aukos

Milionierius Majoro 
Padėjėju

Mirtinuose Skausmuose 
Prisipažinęs Žudystę Mateušas Simonavičius

iUžT Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga "tEft

New Yorko ir New Jersey 
apylinkėj jau paskutinė proga 
pamatyti brolių Motuzų spal
vuotas filmas sekančiomis die
nomis ir sekančiose vietose:

Gegužės 6 d. Bayonne, N. J., 
Lietuvių parapijos salėje, 15 
E. 23rd St., nuo 7:30 v. v.

Gegužės 7 d. Great Neck, 
L. I., Kasmočiaus salėje, 89-

Steamboat Rd., nuo 8:3091
vai. vakare.

Geg. 8 d. Central Brooklyne, 
Šv. Jurgio parapijos salėje, 
207 York St., nuo 8 vai. va
kare.

Geg. 9 d. Apreiškimo para
pijos salėje, kampe Haveme- 
yer. ir JNo. 5th Streets, Brook
lyne, riuo 8 vai. vakare.

Geg. 10 d. Newark, N. J., 
Lietuvių šv. Jurgio .Draugijos 
salėje, 180 New York Avė., 
nuo 7:30 vai. vakare.

Visur įžanga 35c, vaikams 
15c.

Jau nesuspės šiuo laiku ro
dyti Trenton, Freehold, Pater
son, Yonkers, Bronx ir kitur, 
šių kolonijų lietuviai prašomi 
atvykti į patogiausią salę 
aukščiau išvardintose vietose.

J. Valaitis.

JAUNIMAS AUDRINGAI
SVEIKINO BROWDERI c*
šeši tūkstančiai jaunų ko

munistų entuziastiškai sveiki
no Browderj savo masiniame 
prieškariniame mitinge perei
to penktadienio vakarą. Di
džiulė Royal Windsor salė bu
vo perpildyta jaunimu. Brow- 
deris buvo pakviestas kalbėti.

Vakaras taip pat išleistu
vėms jaunųjų kom; vadui Gil 
Green, kuris paliuosuojamas 
kitoms pareigoms po išbuvimo 
Jaunųjų Kom. Lygos prezi
dentu per 10 metų.

Jaunieji Komunistai 
Pagelbėjo Negrams

Pas mus, sakoma, demokra
tija, visi žmonės lygūs, apart 
to, kad darbininkams nevalia 
tas, kas ponams; ateiviams, 
moterims, negrams taipgi pri- 
skaityta visokių "nevalių.”

Bronxe, pavyzdin, yra puiki 
rateliais čiuožinėt vieta prie 
3rd Avė., tarpe Claremont 
Parkway ir 172nd St. Joj, 
kaip a ir daug kur Amerikoj, 
viskas "ant demokrątiškų pa
matų,” bet pasirodžius negrui 
jaunuoliui jis neįsileista, aiški
nant, būk jis nesąs kliubo na
riu, tačiau baltus visus įleido. 
Vietos negrams veikėjams ir 
vietos Jaunų Komunistų Kliu- 
bui užprotestavus, įstaigos ve
dėjai pažadėjo, kad ateityje 
įleis ir negrus.

Iždininkas p. J. Spurga pri
siuntė šeštą pakvitavimo sura
šą gautų aukų iki balandžio 
20 d., 1940 m.

Nuo Lietuvių Drabužių Iš
dirbę jų Kontraktorių Sąryšio, 
per sekretorių Stephen M. 
Karvelis, 45 Roebling Street, 
Brooklyn, N. Y. —I $25, ir ra
šo : “Gerbiamieji/ Tamstos: 
malonėkite priimti mūsų auką 
dėl Dariaus-Girėno pastatymo 
paminklo, ir p. Milda žudžiū- 
tė aukojo $1 ant tos pat blan
kus No. 271.”

Nuo Karvelis ir Draugai 
drabužių dirbtuvės^ 45 Roeb
ling St., Brooklyn, TN. Y., dar
bininkai suaukojo per Charles 
Meškėnas $10.35.

Nuo švento Pranciškaus 
Draugijos, iš Cliffside, N. J., 
per V. Matusevičių, brookly- 
nietį, ir K. Grinių, 267 Walk
er St., Cliffside, N. J., gauta 
$11.00. ’ ■

Nuo Diržys, drabužių dirb
tuves, 101 Wyckoff Avenue, 
Brooklyn, N. Y., darbininkai 
suaukojo per čėrmaną Frank 
Spūdis $18.00; Blanka No. 
195.

Per Dariaus-Girėno Komi
teto parengtas prakalbas ba
landžio 19 d., Brooklyne, per 
Mrs. 'Zizienę ir Kulokienę, S. 
Briedį ir Karaktiną, aukojo: 
J. Valaitis, $2.00; po $1.00 
aukojo J. Lasker, P. Buivydas, 
Ig. Wengris, Meškėnas, J. 
Žilinskas, J. Spurga, Katulis, 
Mrs. Kulokienė, Mrs. Spudie- 
nė, ir Miliauskas; po 50 cen
tų aukojo: Slizevičius, šaltis, 
Budris, J. Laurinaitis, ir Gri
gaitis; smulkių aukų surinkta 
$5.41, kartu $19.91.

Virš paminėtų aukų yra vi
so $85.26. Tai dar viena gra
ži parama Dariaus-Girėno pa
minklui. Komitetas taria nuo
širdų ačiū visiems aukoto
jams, rinkėjams, draugijoms 
ir pramonės įstaigoms. Taipgi 
prašome visų, draugijų ir pa
vienių asmenų, Brooklyno 
apielinkės ir tolimesnių 
nijų, prisidėti aukomis 
garbingam reikalui.

Už surinktas aukas
nėkite išrašyti čekį ar money 
orderį vardu Darius - Girėnas 
Monument Fund ir kartu su 
blankomis adresuokite iždi
ninkui, Mr. John Spurga, Port 
Jefferson Station, Long Is
land. N. Y. Iždininkas yra ge
rai žinomas brooklyniečiams 
ir po užstatu; už gautas au
kas išduos kvitą prisiuntėjui; 
bus paskelbta laikraščiuose 
visos aukos, ir esant progai 
per radiją. Kuriu aukos dar 
nepaskelbtos, teiksitės pa
laukti: rinkėjai laiko pas save 
ir daugina rinkimo sumą.

Fondo Komitetas yra geroj 
tvarkoj ir laukia jūsų malo
nios paramos.

Dariaus-Girėno
Paminklo Komit. vardu,

Adv. Steponas Briedis, 
Finansų Sekretorius.

Miesto salėj pastaraisiais 
laikais buvo pastebėta majo
ro LaGuardijos 
m as susitaikyti su 
jė jais, kurie buvo 
rališkesnių minčių, 
apleido raštinę.

Pereitą savaitę majoro raš
tinėj atsirado jaunas milionie
rius, aliejaus karalių Rocke- 
fellerių šeimos narys. Jisai, 
kaip ir daugelis kitų buvusių 
padėjėjų, dirbsiąs be algos.

Didžiūnai veržiasi į mūsų 
šalies didžiausio miesto val
džią, kaip musės prie medaus. 
Darbo žmonėms dėlto reikėtų 
gerai pagalvoti ir nesnausti, 
darbuotis, pasiųst miesto val
džion pažangius žmones.

T—as.

Norman Zeff, kalinys, mir
tinai pašautas bandant pabėgt 
iš traukinio pereitą trečiadie
nį, būdafnas ant 
stalo šv. Juozapo 
Yonkers, sakoma,
nęs, jog jis su Joseph Sonsky 
buvęs atveštas iš Detroito 
Louis (Lepkės) Buchalterio 
ir Jacob (Gurrah) Shapiro 
šaikos, kad nudėt H a r r y 
(Knockout) Halpėrin’ą, pra
sikaltusį raketui mušeiką. Bet 
pirm prisitaikymo nudėt mu
šeiką, jiedu nudėję policistą 
P. darius ir detektyvą J. J. 
Garvey, o detektyvas F. Glea
son buvo pašautas, bet išliko 
gyvas.

Beždžionei Perdau? Ponų 
“Civilizacijos”

Nuobodaują ponai į 
puošnų River Club, 447 
52nd St., N. Y., atvesdino 
džionę Chico, kad juos links
mintų, ir jie 
“gudrūs,

jautėsi labai 
jei kuris pataikė 

keisčiau į beždžionę mesti ko
kiu skanėsiu ir ją labiau už
gauti.

Vargšė beždžionė, kol buvo 
blaiva, šiaip taip 
įžeidinėjimus, bet kada 
įsimetė ant drąsos—ją 
Įėjo šampanu — ir jos 
tis pasiekė jos patronų 
ties laipsnį, tada jau 
sprendė su jais rokuotis kaip 
lygus su lygiu, įsikibo danti- 

jmis į ją mėčiusios senės gra
fienes Kotzebue7 ranką, pas
kiau dar dantimis “pasveiki
no” ir sportininką, o tada jau 
tapo “išpravodyta” lauk. Is.

German-American B u n d o 
kuopose Bronxe ir Brooklyn^ 
įvykęs skilimas.

iškentė 
. jau ji 
pamy- 
išmin- 
išmin- 
ji nu-

Sąmatų Tarybos posėdyje 
pareitą ketvirtadienį atidėta 
dviem savaitėm rezoliucija, 
įgaliojanti Manhattan prezi
dentą Stanley M. Isaacs pri
rengi planus ir kontraktus 
nugriovimui 9th ir 2nd Ave
nues aukštųjų gelžkelių (el
evated) linijų, N. Y.

Atidėta, sakoma, dėlto, kad 
nesusitariama, kuris miesto 
departmentas turėsiąs tą dar
bą pravesti.

Taryba įgaliavo miesto iždi
ninką išleist $2,255,821.43 
vertės bondsų visokiems išmo- 
kesčiams už miestavą — Inde
pendent—subvę.

Taipgį nutarta statyt $175,-’ 
000 lėšuojantį pastolį orlai
viams LaGuardia 
Tam priešinosi tik 
prezidentas Lyons.

Orporte.
Bronxo

Pereitą savaitę brooklynie- 
čiuose svečiavosi dd. Valukai, 
scrantoniečiai. Jie, beje, bu
vo nuvykę ir pamatyti great- 
neckiečius vaidinant "Nebaig
tą Kovą,” taipgi važinėjo su 
reikalais Waterburyn,* Conn. 
Apsilankė ir “Laisvėj.”

Pas laisviečius Dainius vie
šėjo jauna jų giminaitė Da- 
bulis iš Dover, N. J. Su vieš
nia “Laisvėj” kartu lankėsi ir 
vietinis jaunuolis Eug. Dai
nius, kuris tik prieš tris sa
vaites ūmai turėjo gana pa- 
vojinką operaciją, šią savai
tę jau eisiąs mokyklon. Ot, 
kaip gera būti jaunam! sako 
vyresnieji laisviečiai, nustebę, 
kad jaunuolio iš po peilio taip 
greit pakilo.

Taipgi lankėsi Juozas Gri
gas, worcesterietis, Ispanijos 
respublikos gynejas-veteranas. 
Jei 'pavyks gauti darbą, norė
tų čia ir apsigyventi.

Areštavo Buvusį Raketo 
Viršininką

Madison Square Gardene, 
žiūrint kumštynių, pereitą 
penktadienį suareštuotas Ow- 
ney Madden, buvęs stambus 
prohibicinių laikų raketo šu
las, dabar gyvenąs ramiu pra
sigyvenusio asmens gyvenimu 
Hot Springs, Arkansas. J i s 
sulaikytas sąryšyje su einan
čiu raketų tyrinėjimu. Apart 
jo, suimtas Thomas O’Neil, 
Martin Krompier, William 
(Big Bill) Duffy, ir Jerry 
Sullivan.

Mrs. G'. Gurino protestavo, 
kad jos mažų vaikų ir jos 
laikymu kalėjime prokuroras 
Dwyer norįs žudeiką jos vy
rą priverst-pasiduoti. Ji sako
si nieko nežinanti apie rake- 
tierius.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
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

H© VALANDOS: 2-4 ir 6:8 
Nėra valandų sekmadieniaisBROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

ft*

Mes patariame šiuos daiktus 
your Old Watch 
IS WtfdL HWitSinl
TRADE IT IN FOR A

I^JEWEL 

Bulovą

LIPTON 
JEWELER 

Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan Avės. 

Tel. Stagg 2-2178 
Priminkite S{ skelbimą ir gausite nuolaidą

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
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
Te!.: Glenmore 5-6191

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

dovanom Motinos Dienai

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

Visame Didžiajame New 
Yorke per savaitę užmušta 33 
žmones auto pelaimese.

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Pavasarinių Drabužių

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

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

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo '^$19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
$21.50 $24.50
Buvo, $25.00 Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y,

SKELBKITCS “LAISVĖJE




