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KRISLAI
Mūsų Pozicija. 
Sunaikinimas be Pergalės. į 
Tik už Penkius Centus. 
Korespondentams. 
Visi ant Kojų.

Rašo A. B.

Ar mes norime, kad Hitt 
leris šį karą laimėtų? Nie
kados! Mes visuomet buvo
me priešai nazių ir visos jų 
fašistinės sistemos — kaip 
taikoje, taip kare.

Bet mes teigiame, kad ir 
kita pusė neužsitarnauja 
darbo žmonių jokios para
mos. Hitleris ir hitleriz- 
mas yra padaras Anglijos 
ir Francijos imperialistų. 
Kas ta bando šiandien už
ginčyti, tas visai nesiskaito 
su istorijos faktais.

*

Mes sakome, kad šis 
ras yra imperialistinis, 
siėmė du plėšikai už vieš
patavimą ant pasaulio tau
tų ir turtų. Toks yra šian
dien šio karo pobūdis. To
dėl mes prieš jį.

Amerika neturi kištis į šį 
karą. Mes turime dėti vi
sas pastangas, idant nepri- 
leidus Roosevelto valdžiai 
Ameriką įtraukti į karą.

Toks yra mūsų nusista
tymas. Taip mes esame su
siorientavę ir tokioj dvasioj 
mes vedame savo revoliuci
nę veiklą lietuviuose.

Į keturias įtempto karo, 
dienas Holandija • neteko 
100 tūkstančių kareivių už
muštais. Tai ketvirta dalis 
visos armijos. Gal apie tiek 
pat kareivių neteko ir Vo
kietija Holandijos mūšių 
laukuose.

Svietas dar nebuvo matęs 
tokios skerdynės. O dar tik 
pradžia. Tikrai rimtas su-' 
sikirtimas vokiečių, anglų 
ir francūzų dar neišsivys
tęs, dar tebelaukiamas.

Ir kam tas kraujo lieji
mas? Kam tas sunaikini
mas? Abiejose pusėse ta1 
pati supuvus kapitalistinė 
sistema. Ir milionais darbo 
žmonės turi žūti tik už tai,, 
kad išsprendus klausimą/ 
kurios pusės plėšikai turės 
apžioję tautas ir turtins y

Jungtinių Valstijų agri
kultūros departmentas ap- 
rokuoja, kad visi žmonės, 
•kurie gyvena iš bedarbių 
šalpos arba iš WPA darbų, 
vidutiniai tegali išleisti po 
penkius centus už kiekvie
ną pavalgymą.

Manau sau: Jeigu būtų 
galima visus Washingtono 
valdonus, visus Amerikos 
ponus nors savaitei laiko 
padėti ant penkių centų 
vertės maisto ant kiekvieno 
valgio!

O dabar, ką jie paiso. Be
darbis darbininkas, bedar
bio žmona, bedarbio kūdi
kis, atsisėdęs valgyti prieš 
save temato viso labo 5 cen
tų maisto, tuo tarpu ar se
natorius, ar kongresmanas, 
ar Rooseveltas, ar fabri
kantas bei bankierius randą 
stalą apkrautą migdolais 
kelių dolerių vertės!

Kaip visuomet apie šį lai
ką, taip šiemet norime 
kreiptis į draugus kores
pondentus su širdingu pra
šymu. Būkite toki geri, 
draugai, ir nesutirpkite va
saros saulėje arba nepakly- 
skite žaliose giriose, ku
riems jos prieinamos. Gy
venimas eina savo keliu, 
taip turi eiti ir mūsų veik
la. Rašinėkite koresponden
cijas apie viską, taip, kaip

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

Anglai Sunaikino Vokiečių 
Kanuolių Batareją Narvike

London. — Anglijos karo 
laivai sunaikino 
kanuolių batareją 
tėję prie Narviko, 
j e Norvegijoje.

Vokiečiai dar 
Narvike ir gauna 
padrūtinimų, kaip 
anglų komanda.

VOKIEČIAI JAU NETAIP 
SMARKIAI ŽYGIUOJA

Paryžius. — Francūzai 
skelbė sekmadienio rytą, 
kad vokiečiai per paskuti
nes 24 valandas numaršavę 
pirmyn tiktai apie 7-8 my
lias, pusiau ratu nuo Mau- 
beuge iki Mouzono ir Cari- 
gnano, esančių į pietus nuo 
Sedano. Francūzai atmušė 
priešus, kurie atakavo fran
cūzus Montmedy toliau į 
pietus nuo Sedano.
Pastiprinimai Prancūzam
Anglai atsiuntė daug or

laivių francūzam į Maubeu- 
ge-Sedano frontą prieš vo
kiečius. Dvi tris dienas pir
miau anglai bijojo, kad vo
kiečiai orlaiviais užpulsią 
Angliją; tai anglai tada lai
kė beveik visus savo lėktu
vus namie atmušt tokį už
puolimą.

Francūzai suvežė dau
gius 75-milimetrinių kanuo
lių prieš didžiuosius vokie- 

, čių tankus. Paprastos prieš
tankinės kanuolės negali 
prakirst tų tankų šarvų.

Vokiečių Laimėjimai
Francūzai pripažįsta, kad 

vokiečiai per dieną užėmę 
tvirtovišką Maubeuge mies
tą, taip pat miestus Lan- 
drecies, La Capelle, Guise 
ir Vervins ir pasiekė Aisne 
upę prie Rethel miesto.

Be kitų pabūklų prieš 
francūzus vokiečiai varto
ja ir pagerintas liepsnų 
šmirkštynes. Šią skystą ug
nį vokiečiai pila, kada ar
čiau susiduria su francūzų 
pėstininkais.

Pasmerkimas Vokiečiam
Washington. — Jungtines 

Valstijos ir 20 kitų ameri
kinių respublikų išvien pa
smerkė vokiečių įsiveržimą 
į bepusiškus kraštus: Dani
ją, Holandiją ir kt.

Newport, R. L — Ameri
kos admirolas Yarnell savo 
kalboj čia priešinosi siunti
mui Amerikos karo jėgų į 
Europą.

rasinėj o te šaltais 
laikais.

žiemos

nepap-• Gyvename tikrai 
rastą laikotarpį. Nei nuo
vargiui, nei amžinam poil
siui laiko neturime. Stiprin
kime savo organizacijas, 
platinkime ir remkime savo 
spaudą. Tai geriausias ir 
tikriausias revoliucinio ju
dėjimo įdėlis į baisiai netik
rą rytojų. Nepamirškime: 
R o o s e v e 1 tas pasiraitojęs 
rankoves tempia Ameriką į 
šį karą.

“JUODŽIAUSIOS DIENOS” ANGLU IR 
FRANCŪZĮI ARMIJOMS FRANCIJOJ, 
SAKO TALKININKU KOMANDIERIAI
London. — Pagal geg. 18 

d. pranešimus, tai anglų ir 
francūzų armijos “pergyve
na juodžiausias dienas, nes 
tom armijom grūmoja su
naikinimas Belgijoj ir šiaur
rytinė j Francijoj.”
Vokiečiai Užėmė Holandi

jos Salas
Po to, kai Holandija pa

sidavė vokiečiams, dalys 
anglų, francūzų ir holandų 
kariuomenės subėgo į Zee- 
lando salas, į šiaurių vaka
rus nuo pačios Holandijos 
ir į šiaurius nuo Belgijos. 
Tose salose buvo susitelkę 
keli desėtkai tūkstančių 
talkininkų k a r i u o m enės. 
Anglijos-Francijos karo lai
vai padėjo jiem kovot prieš 
vokiečius. Bet pranešimas 
šeštadienį iš Londono sakė, 
kad vokiečiai jau užėmė 
šias Holandijos salas, ir 
Antwerpa, prieplaukos mie
stą, Belgijoj, netoli į pie
tus nuo tų salų.

Anglija bijo, kad jeigu 
vokiečiai užims šiaurinės 
Francijos prieplaukas Ca
lais ir Dunkirką, jie iš ten 
labai trumpu oro keliu iš 
lėktuvų bombarduos Angli
ja.

Anglai su pasibaisėjimu

Vokiečiai Keliais Tūks
tančiais Tankų Štur
muoja Talkininkus

Paryžius. — Pagal šešta
dienio pranešimus iš Pary
žiaus, vokiečiai šturmavo 
francūzus - anglus dviem 
tūkstančiais tankų, gal ir 
trim tūkstančiais, ties Ver- 
vins ir Hirson, Francijoj, 
už 40 mylių į šiaurių vaka
rus nuo Sedano tvirtumos 
ir už 50 mylių nuo Vokieti
jos rubežiaus.

Tose kriušinančiose ata
kose prieš talkininkus vo
kiečiai vartojo ir daugelį 
milžiniškų tankų, po 80 to
nu, v

Pramušt šių tankų šar
vus reikia kanuolių, kurios 
šaudytų bent trijų colių 
storio šoviniais.

Didžiausi francūzų tan- v 
kai yra apie 70 tonų.

Vokiečiai iš oro ir ant že
mės šturmuoja francūzus- 
anglus, tokiu smarkumu, 
kaip dar niekas niekad jo
kiame' kare nešturmavo.

Karas Nupulde Wall Stryto 
Šerus 9 Bilionais Dolerių
New York.—Šerai įvai

rių amerikinių ir užsienių 
kompanijų per kelias pas
kutines dienas nupuolė 
Wall Stryte apie 9-niais bi
lionais dolerių iš viso. Šerų 
kaina pradėjo smarkiausiai 
kristi žemyn, kada vokie
čiai užėmė Holandiją ir 
daugiau kaip pusę Belgijos. 

kalba, kad vokiečiai iš šiau
rinės Francijos taip pat ga
lėtų lėktuvais privežt de- 
sėtkus tūkstančių savo ka
rių ir parašiutais 
juos Anglijoj.

Dabar užimtos 
Zeeland salos taip 
gana arti Anglijos, 
už 92 mylių nuo Anglijos 
krantu, v

VOKIEČIAI VĖL SMAR
KIAU ŠTURMUOJA 

FRANCŪZUS

Berlin, geg. 19. — Vokie
čiai išnaujo smarkiai štur
muoja francūzus ir priver
čia juos trauktis toliau at
gal linkui Laono, tarp Ais- 
ne ir Oise upių, kaip skelbia 
naujausia žinia.

Sumanymas Prieš Algų- 
Valandų Įstatymus Kari

nėje Pramonėje.
Washington. — Kai kurie 

Amerikos valdžios nariai 
pritaria sumanymui, kuris 
reikalauja paliuosuot karo 
reikmenų fabrikantus nuo 
įstatymų apribojančių dar
bo laiką ir nustatančių, 
kiek samdytojai būtinai tu
ri mokėt darbininkam.

Prancūzai Stengiasi 
Suruoš! Vokiečiams 

“Antrąjį Mamą”
Paryžius.—Franci j a mo

bilizuoja visas jėgas, kiek 
tik galima, kad sustabdyt 
tvanišką vokiečių plūdimą 
-maršavimą artyn Pary
žiaus panašiai, kaip fran
cūzai 1914 metais sustabdė 
ir atmušė vokiečius Marne 
upės fronte.

šeštadienį vokiečiai tiek 
nužengė pirmyn per Fran- 
ciją, kad jų kanuolių šovi
niai jau galėtų pasiekt Pa
ryžių.

. London.—Anglų valdžia 
pripažino, kad vokiečiai iš
mušė anglus-francūzus ir 
belgus-holandus iš paskuti
nių Holandijos salų.

Vokiečiai pagrobė Daugius 
Francūzų Ginklų ir 

Amunicijos
Berlin. — Vokiečiai į pie

tų rytus nuo francūzų tvir
tovės Sedano ne tik paė
mė nelaisvėn 12 tūkstančių 
francūzų kariuomenės su 
dviem generolais, bet sykiu 
pagrobė, didelį skaičių fran
cūzų tankų, kanuolių ir ki
tų karo pabūklų ir visokios 
amunicijos.

Vokiečiai teigia, kad jie 
visur atmušė francūzų-an- 
glų kontr-atakas ir atmetė 
juos atgal.
’ London.—Anglų koman
da tvirtina, kad jų armijos 
ūpas geras, nežiūrint “šiuo
laikinių” nepasiseki mų 
Francijoj ir Belgijoj.

Liepia Amerikos Piliečiam 
Apleist Turkiją

Istanbul, Turkija.—Ame
rikos' ambasadorius Turki
jai įsakė visiem Jungtinių 
Valstijų piliečiams tuojau 
išsikraustyti iš Turkijos. 
Bijo, kad Turkija gali įsi
traukti į Anglijos-Francijos 
karą prieš Vokietiją.

PARYŽIUS TIKTAI UŽ 60 
MYLIU NUO VOKIEČIŲ

Berlin. — Vokiečiai sek
madienio rytą buvo už 60 
mylių nuo Paryžiaus, kaip 
teigia vokiečių komanda.

(Francūzai tvirtino, kad 
vokiečiam likę 90 mylių iki 
Paryžiaus.)

Vokietijos vyriausybė 
persergėjo savo žmones ne- 
sitikėt, kad vokiečiai tuo- 
jaus laimės karą.

šis Karas Kelis Kartuš
Smarkesnis

Vokiečiai pabrėžia dabar
tinį jų smarkumą lygint su 
praeitu karu. Taip antai, 
1914 m. vokiečiai tik per 66 
dienas užėmė aptvirtintą 
Belgijos miestą Antwerpą 
su prieplauka; o dabar šis 
miestas užimtas per 9 die
nas.

I

Grasina Apsupt bei Sunai
kint Anglų Armiją

Vokiečiam lieka mažiau 
kaip 70 mylių pasiekt Os- 
tendą, paskutinį prieplau
kos miestą Belgijoj. Su
prantama, jog tada vokie
čiai Belgijos pajūriu žy
giuos užimt Francijos prie
plaukų miestus Dunkirką 
ir Calais. Kita vokiečių ar
mija taip pat grasina 
traukt nuo dabartinių savo 
pozicijų Francijoj linkui 
Calais. -

Nuo Francijos prieplau
kos miesto Calais , telieka 
tik apie 23 mylios į Angliją, 
per jūrų rankovę, vadina
mą Anglišką Kanalą.

Jeigu vokiečiams šis pla
nas pavyks, tai anglų ka
riuomenė, dabar esanti Bel
gijos kampe, bus atkirsta 
nuo jūros ir atsidurs tri
kampyje, kuris būtų ap
suptas vokiečių iš visų tri
jų šonų. Vokiečiai sako, jog 
anglai tada turėtų pasiduot, 
o jeigu ne, tai vokiečių 
bombininkai ten sunaikintų 
anglus.

Nauji Pakeitimai Francijos 
Ministerių Kabinete

Franci josParyžius.
ministeris pirmininkas P. 
Reynaud atėmė karo minis
teriją iš Daladiero ir pats 
tapo kai*o ministerių, o Da- 
ladierui pervedė užsienių 
reikalų ministeriją.

Premieras Reynaud pas
kyrė maršalą H. P. Betai
ną , vįce-premieru. Petain, 
dabar 84 metų amžiaus, bu
vo garsus Francijos gene
rolas praeitame kare.

Vidaus reikalų ministerių 
paskirtas G. Mandel, smar
kus nazių priešas,

ORAS. — Šį pirmadienį 
•būsią lietus.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

H LOUVAINį, ANTWERP^, MALINES; 
TALKININKAI VIS TRAUKIASI ATGAL

Berlin.—Vokiečiai vieną I Pereitame pasauliniame 
dieną užėmė Belgijos sosti- ‘ 
nę Brusseli ir tvirtoviškus 
miestus Louvainą, Malines 
ir Namurą, Belgijoj.

šeštadienį vokiečiai už
kariavo Belgijos didmiestį 
Antwerpą su prieplauka.

Francijoj vokiečiai šešta- pripažino, kad talkininkų 
dienį taipgi pralaužė Magi- armija Belgijoj ir Francijoj 
not tvirtovių linijoj spragą atsidūrė pavojingoj, kritiš- 
iki 62 mylių plačio ir pasie- koj padėtyj, 
kė Le Cateau ir kitus punk- --------
tus apie 70 mylių nuo Pa- Paryžius.—Francūzų ge-
ryžiaus. nerolas M. G. Gamelin, vy-

Francūzų-belgų-anglų ka- riausias talkininkų armijų 
riuomenė Belgijoj pabėgo į komandierius, išleido įsaky- 
vakarus nuo Antwerp-Bru- mą kareiviams, “kad ir 
ssels-Louvain - Namur-Din- mirt, bet niekur nesitraukt 
ant linijos. 1 atgal.”

Talkininkai Šaukiasi 
Amerikos Armijos Lėk
tuvų Kuo Greičiausiai
Washington.—Anglija ir 

Franci j a maldauja, kad 
Jungtinės Valstijos kuo 
greičiausiai pervestų talki
ninkams Amerikos armijos 
lėktuvus, nors daugelis tų 
lėktuvų neturi naujausių 
pagerinimų.

Anglai-Francūzai Sunaikinę 
1,000 Nazių Lėktuvų

London.—Anglų koman- 
dieriai skaičiuoja, kad ang
lai ir francūzai iki šiol su
naikinę tūkstantį Vokieti
jos orlaivių, o iš savo pusės 
praradę “apie keturis kar
tus mažiau.”

Berlin.—Vokiečių spauda 
rašo, kad nieko iš paskuti
nės prez. Roosevelto kalbos 
negalima esą pritaikyti 
prieš Vokietiją.

Anglų Lėktuvai Naikino Vo
kiečiu Gazolino Sandėlius
London. Būriai Anglijos 

orlaivių bombardavo vokie
čių gazolino sandėlius Ham
burge ir Bremene ir, sako, 
padarę didelių nuostolių.

Kiti anglų orlaiviai bom
bardavo vokiečių armijos 
susisiekimus.

Angly Oro Bombos Užmušė 
40 Nekariškiy Vokiečių
Berlin. — Anglų orlaiviai 

bombomis užmušė 29 neka- 
riškius gyventojus Ham
burge ir 11 Bremene. Ang
lai bombininkai, be to, su
žeidė ten 114 nekariškių vo
kiečių. i

Manoma, kad vokiečių 
orlaiviai, keršydami už tai, 
bombarduos Anglijos mies-

New York. — Čionaiti- 
niai republikonų laikraščiai 
”Herald-Tribune” ir “Sun0 
atvirai ragina Ameriką į 
karą prieš Vokietiją.

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

Anglų-Prancūzu Lėktu
vai Bombarduoja Vo
kiečių Susisiekimus
London.—Anglai prane

ša, kad jų ir francūzų lėk
tuvai sėkmingai bombar
duoja vokiečių geležinke
lius, vieškelius ir abazus 
Vokietijos kareivių, ginklų 
ir amunicijos, traukiančius 
į Franci ją. Anglai padarę 
daug nuostolių vokiečiam 
bombardavimais iš oro.'

A

Vokiečiai Sako, Kad Nebiją 
Talkininkų Orlaivių

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad anglų ir francūzų lėk
tuvai beveik negauną pro
gos bombarduot Vokietijoj 
geležinkelius, vieškelius ir 
motorizuotą kariuomenę, 
siunčiamą į Franciją. Vo
kiečių orlaiviai vis pasitin
ka ir sumuša talkininkų 
lėktuvus ir nuveja juos at
gal. Tai, girdi, anglų-fran- 
cūzų lėktuvai visai mažai 
tegalį kliudyt vokiečių su
sisiekimus ir beveik nesu- 
trukdą naujų karo jėgų 
siuntimą prieš francūzus ir 
anglus.

■

Sako, Kad Italija Neužilgo 
{stosianti j Karų

va

4

Roma. — Užsieniniai tė- 
mytojai Romoje ir daugelis 
italų politikų spėja, kad 
Italija greitu laiku išstos 
karan išvien su Vokietija 
prieš talkininkus.

’•

84 VALANDŲ DARBO 
SAVAITĖ FRANCIJOJ

FrancijosParyžius. — Francijos 
valdžia įsakė darbininkams 
dirbt po 12 valandų per die
ną visas septynias dienas 
■savaitėje fabrikuose lėktu
vų ir kitų karo reikmenų.

‘S

JaponijosShanghai.
oasiuntiniai derisi su Chini- 
ios įgaliotiniais Hong Kon
ge apie karo veiksmų 
stabdymą tarp japonų 
chinų.

su- 
ir

3
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nuo p. Grigaičio politikos, tai jis būtų 
veikiausiai stovėjęs kitaip. Deja, jis 
padarė taip, kaip padarė!

Suėmus viską, pasirodo, kad sekanty
sis SLA seimas turės spręsti vifeą eilę 
problemų. Todėl jis bus gan svarbus. 
Pažangieji delegatai, išrinkti į seimą, 
privalo todėl stengtis seime dalyvauti ir 
naudoti savo galią, kad seimas atliktų 
naudingų organizacijai darbų. Viso
kiems intrigantams šis seimas turėtų už
kirsti kelią!

Kaip Rooseveltas Velka Jungti- 
, nes Valstijas į Karą

William Z. Foster
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Apie SLA Pild. Tarybos 
Rinkimą Pasekmes

Šeštadienio “Laisvėje” gerbiamas skai
tytojas bus veikiausiai matęs SLA pild. 
tarybos rinkimų rezultatus. Jie paro
do, kad tautininkai pravedė savo kandi
datą dr. Biežį į Daktarus-Kvotėjus. Dr. 
Biežis gavo 2,779 balsus, o dr. Stanislo
vai tis—2,755. Vadinasi, dr. Biežis gavo 
24 balsų daugumą. Bet išrinkimas dr. 
Bięžio vietoj dr. Stanislovaičio dalykų 
padėties SLA nepakeis. Abu žmonės— '■>W1IWW ■ 
profesionalai, geri profesionalai—ir geri 
kaipo žmonės, kaipo veikėjai, todėl buvi
mas Pjld. Taryboj jų vieno ar kito daly
kų nepakeis.

Į prezidentus adv. Bagočius, oficialiai 
imant, gavo devynioliką balsų daugiau, 
negu teisėjas Laukaitis (Bagočius 2,998, 
Laukaitis—2,979). Tačiau, kaip mums 
yra pranešta iš Bostono ir iš kitur, 20 
balsų, paduotų už Bagočių, yra kontes- 
tuojami balsai. Yra teigiama, kad 176 
kuopa, kuri gyvuoja Bostono.apylinkė j e, 
dar nėra pilnai susitvarkiusi kaipo kuo
pa. Be to, paminėtoji kūbpa du kartu 
balsavusi. Kadangi pirmu kartu ji buvo 
balsavusi “negerai”, tai antru kartu bu
vo sušaukti josios nariai į p. Bagočiaus 
raštinę ir balsavę—20 balsų už Bagočių. 
Vadinasi, teigia tūli, tas balsavimas bu
vęs nelegalus. Tuos 20 balsų atmetus, 
Laukaitis būtų išrinktas prezidentu 
vieno balso dauguma!

• Gal dėl to, kad balsavimuose buvo ne
reguliarumų, p. Bagočius atsisakė įsi
leisti pažangiųjų SLA kandidatų sriovės 
žmogų—Stepaniją Sasną, į balsų skaity
mo komisiją. Užuot ją įsileisti, p. Ba
gočius paskyrė savo sriovės du žmones.

Kas dabar tąjį klausimą išspręs, sun
ku pasakyti. Veikiausiai tatai teks iš
spręsti seimui, nes balsų skaitymo komi
sija, kurią sudaro du žmonės vienos srio
vės ir vienas kitos, to išspręsti negali.

Yra sakoma, kad šis dalykas gali pa
siekti net valdišką teismą. Tai, žinoma, 
yra tik gandai. Viskas priklausys nuo 
abiejų kandidatų, siekiančių prezidento 
vietos.

Vieną dalyką mes žinome, kad nei vie
nas kandidatas į prezidentus negavo 
daugumos balsų tų narių, kurie dalyva
vo balsavimuose. Taigi jau tik dėl šito 
dalyko seimas turėtų tarti savo žodį.

Kairiųjų-pažangiųjų sriove šiuose rin
kimuose pasirodė labai puikiai. Be di- 

' dėlių pastangų mūsų kandidatai gavo 
, virš 800 balsų. Tai yra reikšmingas fak
tas. Tai yra įrodymas, kad pažangiųjų 
sriove turi SLA nusprendžiamą balsą. 
Kurie žmonės to nenorėjo matyti prieš 
rinkimus, pamatys dabar.

Jeigu Bagočius taip prastai šiuose rin
kimuose pasirodė, tai jis dėl to turi pa- 

‘dėkavoti p. Grigaičiui. Mes jau ne kartą 
esame nurodę, kad p. Grigaičio politika 
yra kreiva, kad jis niekad jokioje orga
nizacijoje be intrigų neapsiėjo ir kad 
tas, kuris jo klauso, niekad neturi tikė
tis laimėti.

Jei Bagočius būtų p. Grigaičio neklau
sęs, jei jis būtų traktavęs kairiuosius 
Žmones kaipo lygius, jei jis nebūtų pa
siėmęs “Tėvynės” cenzoriaus amato, jei 
Jis būtų kai kuriuos savo “griekus” iš
taisęs pirm balsavimų ir atsipalaidojęs

1,000,000 Karių Armija ir 
50,000 Orlaivių

Pastaroji prezidento Roosevelto kalba 
virto apsiginklavimui vėliava. Patsai 
prezidentas iškėlė reikalavimą, kad 
Jungt. Valstijos per metus turi pastatyti 
nemažiau 50,000 karo orlaivių.

Tuojau kilo klausimas: Ar Amerikos 
aviacijos industrija yra tokioj padėtyj, 
kad tą reikalavimą galėtų išpildyti?

Donald W. Douglas, prezidentas Doug
las Aircraft Co., didžiausios Amerikoj 
orlaivių gaminimo dirbtuvės, sako, kad 
aviacijos industrija gali tą pagaminti, 
nors 1939 metais viso tik padarė 6,000 
orlaivių.

Ponas John H. Jouett, prezidentas 
Aeronautical Chamber of Commerce sa
ko, kad Amerika turi 44 fabrikus, orlai
vius gaminančius. Jis sako, kad aviacijoj 
dirba 100,000 darbininkų. Jis mano, kad 
vartojant Amerikos paskubos sistemą ir 
pakinkius pagelbinius fabrikus, galima 
padaryti 50,000 orlaivių.

Taip kalba orlaivių gamintojai. Žino
ma, jie mano pasidaryti iš to šimtus mi- 
lionų dolerių pelno. Negi jie sakys, kad 
nepadarys. Jie gali sakyt, kad padarys, 
bet bile kaip sumesti, kad tie orlaiviai 
gal ir pakilti negalės.

Kitaip į tą prezidento pasiūlymą pa
žiūrėjo karo specialistai. Lowell Limpus 
stato klausimą jau ne dėl lėktuvų, bet: 
o kaip su lakūnais? Lėktuvai be lakūnų 
negali skraidyti. Reikia lakūnų, naviga
torių, išlavintų bombų metikų, mūšio 
specialistų, technikų. O kur jie?

Dabar Jungt. Valstijos turi pirmos ir 
antros rūšies 22,980 “laisniuotus” lakū
nus ir • apie 10,000 mechanikų. Limpus 
"rašo, kad išlavinimas 50,000 lakūnų už
imtų net iki 1947 metų galo. Pasiremiant 
jo išvadomis lakūnas negali imti dvi-mo- 
torinį bomberį pirmiau, negu jis ore iš- 
skraidys 750 valandų. Jo išskaitliavimu, 
tik prie labai didelio ir įtempto lavinimo, 
Jungt. Valstijos tik apie vidurį 1943 me
tų galėtų turėti apie 50,000 lakūnų.

.Kiti stato klausimus: o kaip su pini
gais? Kiek žemės kamuolio Amerika tu
rės ginti, jeigu Vokietija sumuša Angli
ją ir Franciją? O kas bus, jeigu Vokie
tija, Italija ir Japonija susijungs visos 
trys prieš Ameriką? Kas gali atsitikti* 
Su Filipinų salomis? Ar galima pasiti
kėti, kad Japonija nenuskandys Ameri
kos karo laivų iš orlaivių, jeigu jie gins 
Filipinų salas? »

Generolas Peyton C. March, buvęs vy
riausias štabo viršininkas Amerikos Ar
mijos Francijoj 1917-1918 metais, reika
lauja, kad tuojau būtų armija pakelta iki 
1,000,000 kareivių. Ir kad kas met,vėl 
išmokytų po 1,000,000 naujų.

Visi tie reikalautojai neatsižvelgia į 
baisias išlaidas. Visi jie be jokios atodai
ros gatavi įstumti Ameriką karam Mes 
gi sakome, kad Vokietijos karas su An
glija, Francija ir jų įstumtomis mažes
nėmis šalimis yra mums svetimas ir 
“Jankes Neturi ten Vykti!”

Sovietai Numato Didelį Karą
Sovietų Sąjungos organas “Izviestija” 

numato, kad šis karas bus labai didelis 
ir žiaurus. Jau dabar į karą įvelta dau
giau, kaip pusė žemės gyventojų. Nu
mato, kad Jungtinės Valstijos susikirs 
su Japonija ir tada bus visasvietinis ka
ras.

O “Pravda” rašo: “Dabar jau aišku, 
kad atsakomybę už karą ant savęs pasi
ėmė Anglijos ir Francijos imperialistai, 
kada jie atmetė Vokietijos siūlymą baig
ti Antrą Imperialistinį Karą. Ir vėl pasi
tvirtino Sovietų Sąjungos, pozicijos tei
singumas, kada ji, gindama taikos rei
kalus, persergėjo imperialistus nuo tęsi
mo ir plėtimo karo.” - '

Vokietijos pradėtas didysis 
ofensyvas vakariniame fronte 
neapsakomai padidina pavojų 
įtraukimo šios šalies į karą 
per Amerikos karo kurstyto
jus. Karo pavojų padaro dar 
aštresniu Wall Stryto ir prezi
dento Roosevelto vedama po
litika dėl bendradarbiavimo 
su Anglija ir Francija šiame 
kare. Todėl, juo bus didesni 
Talkininkų militariški reikala
vimai, tuo didesnės bus pa
stangos įtraukti mus į karą. 
Tuo būdu mes galime laukti, 
šiam vokiečių ofensyvui besi
vystant, karo kurstytojus šioje 
šalyje dedant desperatiškas 
pastangas mus įtraukti į ka
rą. Labiau negu kada nors 
pirmiau, taiką mylinčios ma
sės turi kovoti už neleidimą 
Ameriką įtraukti į karą.

Tikrasis Karo Pobūdis

Dabartinis karas, kuris grū
moja milionams žmonių fiziš- 

„ ku sunaikinimu, yra brutališ- 
kas, šaltakraujis susikirtimas 
tarpe imperialistinių valstybių 
už užvaldymą pasaulio. Talki
ninką pasakojimas, kad jie 
kariaują už demokratiją ip ci
vilizaciją, arba Vokietijos 
tvirtinimas, kad ji kariaujanti 
už Vokietijos žmonių teisę gy
venti, yra tiktai propagandos 
priemonė apdengimui tikrųjų 
šio imperialistinio susikirtimo 
tikslų už kontrolę ant pasau
linių rinkų, ant žaliosios me
džiagos, ant teritorijų ir žmo
nių. Tokiame kare darbinin
kai neturi jokio reikalo padėt 
vienai kuriai pusei karą lai
mėti. Darbininkų tikslas turi 
būti išvystyti, bendrai su So
vietų Sąjunga ir kolonijų žmo
nėmis ir prispaustomis tauto
mis, savo kovą prieš karą ir 
už socializmą.

Jungtinės Valstijos, didžiu
lė imperialistinė valstybė, nė
ra neutrališka (bešališka) šia
me kare. Tiėša, kad ši šalis 
dar tiesioginiai nekariauja, 
tačiau jos valdžia sušilus dar
buojasi išnaudojimui šio karo 
naudai vyriausių finansinio 
kapitalo interesų. Ji plečia 
kruviną amunicijos prekybą; 
ji grobia rinkas, kur tik gali, 
kada jos vyriausi konkuren
tai, Anglija, Vokietija ir Ja
ponija yra paskendusios ka
re; ji siekia naujų teritorijų, 
kaip parodo reikalavimas pa
imti Caribbean salas ir Green- 
landiją, įsteigti . protektoratą 
ant Dutch East Indies, ir net 
paimti kontrolėn pačią Kana
dą. šios šalies kapitalistai yra 
pasirįžę laimėti pasaulinį im
perialistinį viešpatavimą ir 
pasiekimui to tikslo jie grūda 
Jungtines Valstijas vis giliau 
ir giliau į karą. »

Kodėl Amerikos Imperialistai 
Už Talkininkus?

Amerikos valdžia stengiasi 
pasiekti savo karinius tikslus 
pagelba palaikymo Talkinin
kų prieš Vokietiją, Italiją ir 
Japoniją, ir ypatingai prieš 
Sovietų Sąjungą. Nors Jungti
nės Valstijos yra užkietėjęs 
Anglijos imperializmo konku
rentas, tačiau tas netrukdo jų. 
susitarimui dėl tolimesnio tik
slo. Pamatines priežastis, ko
dėl Amerikos kapitalas, kuris 
kontroliuoja valdžią, palaiko 
Talkininkų pusę šiame kare, 
galima išdėstyti sekamai:

(a) Remdamos Angliją ir 
Franciją, Jungtinės Valstijos 
stengiasi apsaugoti didelius fi
nansinius investmentus į An
glijos imperiją (vien tik Ka
nadoje Amerika turi sukišus 
keturius bilionus dolerių), šita 
politika taipgi padeda išvysty
ti Amerikos riebią prekybą 
amunicija. Ji pagelbsti Ame
rikos finansieriams palaikyti 
reikalavimą 12 bilionų dolerių 
atmestų paskolų, kurios buvo 
Talkininkams suteiktos Pasau
liniam Kare.

(b) Amerikos imperializ
mas taipgi bijo pakilimo nau
jo ir galingo konkurento Vo
kietijos imperializme. Perga
linga naziška Vokietija, be- 
gailestinga ir pasirįžus užka
riauti pasaulį, būtų daug pa
vojingesnė Amerikos imperia
lizmui, negu merdinti Angli
jos Imperija. Todėl Amerika 
remia Anglijos Imperiją, kai
po mažesnį blogą.

(c) Patys stambiausi Ame
rikos kapitalistai taip pat pil
niausia sutinka su Anglijos ir 
Francijos imperialistų nusi
statymu sudaužyti Sovietų Są
jungą. Visos šitos, plėškiškos 
kapitalistinės gjęupęs mato So
vietų Sąjungoje ne tik turtin
gą teritoriją užgrobimui, bet 
taipgi didelį revoliucinį pavo
jų savo viešpatavimui. Tos 
grupės yra įsitikinusios', kad 
Sovietų Sąjunga, su savo so
cializmo ir taikos politika, 
yra naturalis organizatorius ir 
vadas pasaulio darbininkų, 
kolonijų žmonių ir pavergtų 
tautų, kurių prieškapitalistinis 
judėjimas karui besivystant 
nuolatos didės. Roosevelto de
speratiškos pastangos bendrai 
su Chamberlainu išvystyti fi
nų karą į generalinį kapitalis
tinį karą prieš Sovietų Sąjun
gą puikiai perstatė šitą Angli- 
jos-Amerikos imperialistinės 
politikos punktą.

(d) Amerikoniški imperia
listai taipgi bijo staigaus An
glijos Imperijos sugriuvimo, 
kurį gali atnešti Vokietijos, 
Japonijos ir Italijos užpuoli
mas iš lauko pusės ir paverg
tųjų kolonijų žmonių ir pri
spaustų masių užpuolimas iš 
vidaus. Anglijos Imperija,

kartu su Holandijos, Belgijos 
ir Portugalijos imperijomis, 
sudaro pasaulinio imperializ
mo kertinį akmenį. Jos sugriu
vimas kare, ar tai pareitų iš 
militarinio užpuolimo arba 
nuo revoliucijos, arba nuo 
abiejų priežasčių kartu, su
purtytų pačius tarptautinės 
kapitalistinės sistemos pama
tus. Jeigu tik pajėgs, Ameri
kos imperializmas pasirįžęs 
prie šitokios katastrofos ne
prileisti, mesdamas savo ga
lingas jėgas Talkininkų pu
sėn.

(e) Pagaliau, palaikymas 
Talkininkų yra geriausias bū
das Amerikos imperializmui 
praplėsti savo ypatingus inte
resus, kartu besidarbuojant 
dėl neleidimo visai kapitalisti
nei sistemai sugriūti. Tuolaiki- 
nai Amerikos imperializmas 
teikia pagelbą Talkininkų im
perijoms tprieš savo kapitalis
tinį ir revoliucinį priešus ir tuo 
tarpu griebiasi žygių įgijimui 
kontrolės ant visų imperialis
tinių spėkų. Kaip Anglija pa
sijungė savo kontrolėn Fran
ciją, Holandiją, Belgiją ir 
Portugaliją, taip Jungtinės 
Valstijos bando pasijungti 
prie sienos prispirtą Angliją, 
tuo tarpu pasiimant savo va- 
dovybėn visas prieinamas rin
kas, salas ir kitas vertybes, 
neapsaugotas pasaulyje.

Tai šitos yra pamatinės 
priežastys, dėl kurių Ameri
ka palaiko Talkininkus šiame 
kare...

Roosevelto Ne Bešališka
• Politika
Pasiremiant viršuje pabrėž

tais sumetimais, Amerikos val
džios, kuri yra Wall Stryto 
kontroliuojama, politika buvo 
nuo pat karo pradžios ir dar, 
anksčiau šališka Talkinirv- 
kams. Joje nėra nieko neutra- 
liško, nepaisant demagogiškų 
nudavimų, jog ji esanti beša
liška. Jungtinės Valstijos nėra 
bešališka jėga. Jinai teikia 
aiškią pagelbą vienai pusei, 
šiame kare, būtent, Talkinin
kams. Tik ji kol kas nekariau
janti spėka, bet labai greitai 
važiuoja prie įsivėlimo į karą 
Talkininkų kempėje.

Nuo pat karo pradžios pre
zidentas Rooseveltas (nepai
sant prieštaraujančių pareiš
kimų apie Amerikos neutra- 
liškumą) važiavo aiškiai pro- 
talkininkišku keliu. Prieš ke
letą mėnesių jis pareiškė, kad. 
jis savo mintyse nėra bešališ
kas ir kad jis pasirįžęs duoti 
Talkininkų šalims pagelbą vi-' 
sais būdais, “apart karo.” 
Tuos savo pareiškimus jis pil
nai pravedė gyveniman, pil
nai išvystydamas šališką poli
tiką ir žingsnis po žingsnio 
traukdamas šią šalį giliau į 
karą. Rooseveltas davė Talki

ninkams įvairių formų pagel
bą ir tiktai paskutinis kvailys 
gali nematyti, kad . jis pri
sirengęs suteikti jiems milita- 
rišką ir laivyno pagelbą, kai 
jis pamatys reikalą. Jeigu 
mes atydžiai palukštensime 
Roosevelto žygius, “apart ka
ro,” tai mes pamatysime, kaip 
giliai ir pavojingai mes jau 
esame įvelti į šį karą.-

(a) Propaganda šiame kare 
yra labai svarbus įrankis ir 
prezidentas Rooseveltas pats 
yra kovingas propagandistas 
už Talkininkų pusę. Jis patei
sina Talkininkų visą nusista
tymą ir užgiria kiekvieną jų 
padarytą žygį (ir jis leidžia 
Amerikos ambasadoriame da
ryti tą patį). Šitie jo Talkia 
ninkams prielankūs pareiški
mai paveikė ne tik dalį Ame
rikos žmonių simpatizuoti Tal
kininkams, bet taipgi ton pu
sėn pakreipė įvairiuose pasau
lio kampuose daugelį neutra- 
liškų žmonių. Tad Roosevelto 
propaganda sudaro galingą 
paramą Anglijai ir Francijai.

(b) Dėl pagelbėjimo įvai
rioms valstijoms nusiteikti ka
ro klausimu diplomatija lošia 
svarbų vaidmenį šiame kare. 
Ir čia Rooseveltas aktyviai pa
deda talkininkams. Apart jo 
diplomatinių žygių, taipgi pa- 
gelbėjusių Talkininkams, iš
plečiant Amerikos imperialis
tinius interesus, buvo Roose
velto atsisakymas palaikyti 
tarptautinį taikos frontą, kurį 
pasiūlė Sovietų Sąjunga; jo 
atmetimas Sovietų Sąjungos, 
Vokietijos ir Holandijos tai
kos pasiūlymų pradžioje šio 
karo; jo kenksmingas įsikiši
mas į Sovietų-Suomių dery
bas; jo manevrai su Anglijai 
prielankiu Vatikanu; jo ener
gingos pastangos laimėti Ita
liją į Talkininkų, kempę; jo 
persergėjimas Japonijai, kad 
ji nekištų savo rankų prie 
Dutch East Indies; jo anti-So- 
vietinės intrigos per Sumner 
Welles misiją Europoje; jo 
užtikrinimas Kanadai ir 
Greenlandijai prieš Vokietijos 
užpuolimus; jo nepasmerkti 
Amerikos ambasadorių Bullit 
ir Kennedy suokalbiai Angli
jos naudai Lenkijos situacijo
je; jo pastangos laimėti visas 
Lotynų Amerikos respublikas

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Klausimai ir 
<! Atsakymai
Klausimas:
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Ar negalėtumėte per 
“Laisvę” atsakyti į mano 
klausimą. Aš esu 65 metų 
ir gaunu Old Age Pensiją 
nuo naujų metų po 22 do
leriu kas mėnesis. Tai ar 
aš galiu j ieškoti Social Se
curity už 1938 metus? Už 
1937 metus esu jau išėmęs 
1939 metuos. Aš dirbau 
1937 m., 1938 m. ir 1939 m. 
3 mėnesius. Dabar nebega
liu darbo gauti niekur. Nė 
“relief” neduoda.

Belgijos ir Holandijos (Netherlands) žemėlapis,, kur verda dideli mūšiai—tarp 
vokiečių ir talkininkų. Hoiandija, beje, jau pasidavė, o Belgiją baigia vokiečiai 
užimti - ... . •-—•

Iš kalno ačiū.
J. A.

Atsakymas:
Jau pirmiau esame drau

gams pastebėję, jog tais la
bai supintais senatvės pen
sijos ir Social • Security 
klausimais mes negalime 
pagelbėti, nes neturime ant 
rankų visų reikalingų in
formacijų. Mat, kiekviena 
valstija turi savo patvarky
mus ir kiekvienas žmogus 
sudaro skirtingą problemą.

Šiuo reikalu patariame 
visiems draugams kreiptis 
prie vietinių valdžios įstai
gų. Beveik visuose mies
tuose yra Social Security 
raštinė. Paprastai, nuėjus į 
miesto rotužę galima gauti 
visas reikalingas informaci
jas. Taip ir jūs padarykite. 
Gaila, kad mes negalime 
jums ir kitiems draugams 
šiuo* svarbiu reikalu patar
nauti.

t



Braziliją atrado Pedro 
Alvares Kabral’as 1500 me
tais ir užvardino • Santa 
Cruz—Šv. Kryžius, todėl, 
kad atrastoje žemėje Kab
ral’as tuoj pastatė kryžių— 
vienintelį portugalų vėlia
vos ženklą. Vėliau, “susipa
žinę” su vieta, manė kad 
atrado septynių ketvirtai
nių mylių pločio salą, už
vardino—Vera Kruz. 1504 
metais pradėta vadinti Bra
sil. (Žodis Brasil kilo iš to, 
kad portugalai atrastoje že
mėje rado daug ryškiai 
šviesiai raudonos spalvos 
medžių. Tą spalvą portuga
lai pavadino—cor de brasa. 
Cor—spalva, brasa—žaryja 
—žaryjos spalva. Medį va
dino pao da cor de brasa— 
žarijos spalvos medis, su
trumpinus pao brasil—ža- 
ryjinis medis. Aplinkumą ir 
žemę, kurioje augo tie me
džiai, užvardino: terra do 
pao brasil—žaryjinio me
džio žemė. Paskiau sutrum
pino ir paliko tik aiškiai 
spalvą pažymintį paskutinį 
žodį—Brasil.) Tas vardas 
ilgainiui prigijo ir pasiliko 
Brasil—Brazilija.

Portugalai greitai suži
nojo naujos žemės atradi
mą ir suprato, kad vietos 
gyventojai, indijonai, nesu
geba tos žemės gamtos tur
tų išnaudoti. Todėl jie pra
dėjo spiestis ir apsigyventi 
šiaurės Brazilijos srityse, o 
iš ten kolonizuoti pietines 
Brazilijos sritis. Taip jie 
apgyveno visą Braziliją ir 
naudojosi jos turtų šalti
niais, su maža pertrauka, 
daugiau tris šimtus metų.

1534 metais Portugalijos 
ekspedicijų vadai (kapito
nai), imperatoriaus liepia
mi, pasidalino visą Atlanto 
vandenyno pakraštį į dvy
liką nuosavybių — “kapi- 
tanijų.” Kiekviena buvo 
vieno asmens nuosavybėje. 
Jis naudojo jos turtą, pagal į

savo nuožiūra, didino ją, Talkininkų pusęn ir tt. Visa 
užimdamas vis naujus plo- tai parodo, kad Amerikos im
tus, sulig sugebėjimo ir perįalizmas beplunksnuoda- 
ekspedicijos žmonių 
čiaus. “Kapitanijos” 
miausia buvo įsteigtos 
kur patogesnės vietos 
į žemyną įsiterpimui, 
prieplaukoms steigti.

1549 metais portugalai 
numatė reikalą įsteigti Bra
zilijoj miestus, praplėsti 
agrikultūrą bei suintensy
vinti prekybą; privežti 
daugiau žmonių ir įkurti 
grynai tautiškai portugališ
ką koloniją. Tam tikslui at
siuntė gen-gubernatorių ir 
vieną juristą (kontrolių). 
Popiežius atsiuntė vieną 
vyskupą ir jėzuitų. Nepa
gailėjo, žinoma, portugalų 
imperatorius ir daug gerai 
ginkluotų karių, kad, be jo
kios atodairos, visą atrastą 
žemyną užkariauti.

Šie įsteigė miestą Salva
dor (pirmą Brazilijos sos
tinę), suėmė į belaisvę 
daug indijonų, kurių vie
nus išvežė į Portugaliją, ki
tus apkrikštino ir pratino 
prie darbo, o paskiau ir ka
riauti prieš kitų valstybių 
ekspedicijų kęsinimasi įsi
veržti į portugalų užimtas 
žemes. Kolonijos žmonių 
skaičiaus padidinimui atve
žė iš Portugalijos bent ke
lius salonus moterų.

1552 m. atvažiavo antras 
g e n - g u bernatorius, kuris 
pakeitė pirmąjį, atsivežda
mas antra tiek jėzuitų, ka
riuomenės ir ginklų.

Bet ir viso to neužteko. 
Pavojus diena dienon darė
si vis didesnis netekti užim
tu Brazilijos žemių, koloni
jos ir, kas svarbiausia, ne

pir- 
ten, 
tiek 
tiek

EB
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Trumpa Brazilijos Istorija
Trečias puslapis

liau ramiai, mekeno nekliu
domi, dirbti ir savo žodį iš
tesėti”, baigė Finansų mi
nistras.

Vilnius. Vilniaus Geleži
nis Fondas yra nusistatęs Vil
niaus krašte įkurti per 100 
seklyčių, kuriose bus įrengtos 
skaityklos, knygynėliai, radio 
priimtuvai ir kt. kultūrinės 
pramogos. Spaudos toms se
klyčioms G. F. prašo redakci
jų, kad siųstų nemokamai.

išsemiamo turto, kuris “akį 
vėrė” įvairioms Europos 
valstybėms. E k s p e dicijos 
pasirodydavo vis tankiau ir 
kas kartą vis su didesne 
kariška jėga.

Iš Portugalijos atvežta ir 
iš indijonų sudaryta ka
riuomenė buvo bejėgė prieš 
Europos užpuolikus. Var
giai tegalėjo atsilaikyti 
prieš francūzus, kurie jau 
buvo įsiveržę į Rio de Ja
neiro.

1555 metais dar prisidėjo 
francūzų protestonys, kurie 
Europoj krikščionių perse
kiojami bėgo į Braziliją. 
Čia jie manė įsisteigti kolo
niją Pietų Francūziją ir 
laisvai apsigyventi.

Apsigynimui nuo visokios 
rūšies užpuolikų, portuga
lai pravedė kolonizaciją, 
ekspedicijų pobūdžiu, vis 
toliau nuo Atlanto pakraš
čio. Gubernatorius su ka
riuomene šiaurės Brazili
joj, o jėzuitai pietų Brazi
lijos plotuose. Tiek vieni, 
tiek antri dėjo pastangas 
prisipratinti kuo daugiau
sia indijonų, teikė jiems vi
sokias privilegijas, organi
zavo juos į kariuomenės po
būdžio būrius ir su jais 
įsteigė savo pagrindinę ap
sigynimo bazę. Mokino juos 
vartoti ginklą ir nurodė pa
togiausias apsigynimui bei 
užpuolimui strategines vie
tas.

Jėzuitams pasisekė dau
giausia indijonų prisipra
tinti ir sueiti su jais į 
draugiškas derybas Pirati- 
ninga lygumose. Čia jie pa
statė vienuolyną, kuris tuo 
laiku atstojo šių laikų ka
riuomenės štabą. Jį užvadi- 
no Šv. Povilo vardu. Tą 
vardą gavo miestas ir pas

Kaip Rooseveltas Velka Jungtines Valstijas į Karą
(Tasa nuo 2-ro pusi.)

ir perįalizmas 
skai- mas savo lizdą, savo vyriau

sią diplomatinę liniją suderina 
su Talkininkų linija.

(c) Ekonominis faktorius 
šiame kare yra didžiausios 
svarbos. Blokada, kurios pa
gelba manoma paklupdyti ant 
kelių Vokietiją (ir jei reikalas 
bus, Italiją ir kitas šalis), yra 
galingiausias Talkininkų įran
kis. Ir šiame atsitikime jie tu
ri pilniausį Amerikos valdžios 
padėjimą. . .

(d) Parūpinime amunicijos 
Jungtinės Valstijos puikiai pa
tarnauja Talkininkams, šią ša
lį vis daugiau ir daugiau An
glija ir FTancija panaudoja 
savo arsenalu. Kaip tik šiam 
tikslui Kongresas nuėmė gin
klų embargo, kuris buvo įves
tas, idant neduoti Ispanijos 
valdžiai įsigyti ginklų nuslopi
nimui Franco sukilimo. Ypa
tingai Talkininkams svarbu 
augantis pristatymas Ameri
kos orlaivių. Veikiausia oro 
jėga nulems šį karą. Talkinin
kai vargiai galėtų pasiekti oro 
pirmenybę be Amerikos pagel- 
bos. Jau dabar jie remiasi 
Amerikos orlaiviais. .
Rooseveltas Skubinasi Talki

ninkams Pagelbon

Iki šiol antro imperialistinio 
karo istorija parodo, kad ka
da tik talkininkams tenka su
sidurti su militariniais arba 
diplomatiniais k e b 1 ūmais, 
Jungtinės Valstijos pasiskubi
na jiems pagelbon naujais žy
giais. Pavyzdžiui, pradžioje 
karo, kai Hitleris įsiveržė į 
Lenkiją ir Anglija su Franci- 
ja paskelbė Vokietijai karą, 
Rooseveltas pasiskubino su
mesti Amerikos didelę jėgą 
ant svarstyklių už Talkinin
kus, sušaukdamas Kongreso 
specialę sesiją ir panaikinda-

kiau visą “kapitaniją” pra
dėjo vadinti—Sao Paulo.

Nuo tada prasidėjo tik
ras antplūdis. Prancūzai, 
ispanai, olandai, anglai ir 
net kalvinistai mėgino įsi
veržti į gausius gamtos 
turtais Brazilijos žemės 
plotus. Tačiau visoms pas
tangoms pasisekdavo įsi
veržti ir pabuvoti tik At
lanto pakraštyje, kol nuo 
šiaurės iki pietų Brazilijos 
sričių būdavo suorganizuo
ta didelė vietinė kariuome
nė.

Todėl portugalai sugebė
jo atsilaikyti, kartais prieš 
daug didesnę priešo kariuo
menės jėgą ir naudoti Bra
zilijos turtus Portugalijos 
imperatoriaus malonei.

B r a z i 1 i j os gyventojai, 
maišyta kraujai portugalų 
su indijonėmis, jau nuo 
1550 metų buvo pradėję pa- 
siliuosavimo kovą, 
reikalavimai buvo 
prantami vietiniams 
tojams. Net patys 
nai juos puldavo todėl, kad 
jie priešindavus prieš Por
tugalijos imperatoriaus pri
siųstą gubernatorių ir prieš

Bet jų 
nesu- 

gyven- 
indijo-

Tik 1680 — 1684 metais 
indijonai suprato žiaurios 
vergijos priespaudos Reikš
mę ir vieningai pradėjo 
reikalauti jų vergijos pa
naikinimo. Todėl indijonai 
buvo pirmieji, kurie Brazi
lijoj asmenišką laisvę iško
vojo. . ,

O visą Brazilijos tautą 
ir šalį vergė nuo 1500 iki 
1581 metų portugalai, nuo 
1581 iki 1640 metų ispanai 
ir nuo 1640 iki 1822 metų 
vėl portugalai. 1822 metais 
tapo paskelbta . Brazilijos 
nepriklausoma Imperija, o 
1889 metais—Brazilijos Re
spublika.

(Iš “Ryto” Kalendoriaus 
1940 m.)

smūgį Nor- 
kad Musso- 
prie karo 
prezidentas

mas ginklų embargo. Tas ati
darys Talkininkams Amerikos 
amunicijos pramonės duris. 
Taipgi, kai Sovietų Sąjunga 
padarė taiką su Suomija, už
duodama smūgį Anglijos ir 
Amerikos imperializmo suo
kalbiui atidaryti karo frontą 
Skandinavijoje, Rooseveltas 
vėl pasiskubino Anglijai pa- 
gelbon, paskirdamas Talkinin
kams šešius šimtus Amerikos 
geriausių ir paslaptingiausių 
orlaivių. Taipgi, kai Talkinin
kai gavo skaudų 
vegijoje ir atrodė, 
linis jau prisidės 
Vokietijos pusėje,
Rooseveltas dėjo visas pastan
gas, kad atkalbinti 'Mussolinį 
nuo to žygio. . .

Dabartinis Hitlerio didelis 
ofensyvas Vakaruose pastato 
Talkininkus prieš sunkiausią 
situaciją. Todėl mes galime 
būti tikri, kad Amerikos val
džia griebsis naujų priemonių 
Talkininkams pagelbėti. Jau 
dabar Rooseveltas savo pasku
tinėse prakalbose šneka daug 
kariškiau. Tuo tarpu prasidė
jo plati agitacija už kreditus 
Talkininkams, o daugelis laik
raščių ir radio komentatorių 
atvirai kalba už Jungtinių 
Valstijų įstojimą į karą. Aiš
kiai dedamos pastangos su
blokšti Amerikos žmones į ka
ro isteriją. . .
Neleiskime Ameriką Įtraukti 

Į Karą

Milžiniška Amerikos žmo
nių dauguma (pagal Gallup 
apskaitymą, 96 nuošimčiai) 
yra nusistatę prieš. Amerikos 
militarišką dalyvavimą šiame 
kare. Daugybė organizacijų— 
CIO, Jaunimo Kongresas, Ne
grų Kongresas ir tt.—vis gar
siau ir garsiau kalba prieš ka
rą. Nežiūrint to, mes matome 
pavojingą silpnumą tame ma
siniam judėjime. Daugelis 
darbininkų ir šiaip darbo

Kas čia? Tai bokštas, iš kurio 
leidžiasi parašiutistai Pasaulio 
Parodoj New Yorke. Jis turi 
aukščio 250 pėdų. Nebijosit 

iš jo nusileisti!

žmonių nepermato šio karo 
imperialistinio pobūdžio. Jie 
taipgi mano, kad Talkininkai 
kariauja u.ž demokratiją ir 
kad Rooseveltas veda taikos ir 
neutrališkumo politiką. '

Tad aišku, kad išlaikymui 
šios šalies nuo karo reikalin
gas milžiniškas masinės ap- 
švietos darbas. Tame reikale 
Komunistų Partija su kitomis 
prieškarinėmis spėkomis turi 
didelę atsakomybę. Amerikos 
žmonėms turi būti išaiškintas 
šio karo imperialistinis pobū
dis. Reikia jiems įrodyti, kad 
šis karas nėra karas už demo
kratiją, bet kad yra imperia
listinis karas, kad nepaisant 
kas šį karą laimės, Anglijos, 
Vokietijos, ar Amerikos impe
rializmas, kiekvienas stengsis 
visur išplėsti fašizmą, idant iš
gelbėjus pūvančią ir braškan
čią kapitalistinę sistemą. Rei
kia, kad žmonės suprastų, jog 
Roosevelto politika, taipgi ir 
Republikonų Partijos politika, 
yra karinė politika. Masėms 
reikia padėt suprasti, kad 
Roosevelto programa gelbėti 
Talkininkams, “apart karo,1’ 
karui besiplečiant, pavirs pro
grama gelbėti Talkininkams 
“karo pagelba.” Jas reikia iš
mokinti atmesti social demo
kratų ir darbo unijų lyderių 
karines veidmainystes.

Ši būtina masinė apšvieta 
turi būti surišta su organiza
cija ir kova už taiką, duoną ir 
laisvę...

Kapitalizmas .šiame kare, 
neišrišamii prieštaravimų pri
vestas prie desperacijos, fakti- 
nai kasa pats sau duobę. Pa
saulio darbo žmonėms jis neša 
masinę skerdynę, pavergimą ir 
baisų nualinimą. Kovingai be
gindami savo kasdieninius in
teresus, darbo žmonės išmoks 
suprasti, kad iš šio socialio 
chaoso išeitis tėra viena —pa
naikinti kapitalizmą ir įsteigti 
socializmą, v

Konstruktyvė iš šio karo iš
eitis neveda per Vokietijos, 
arba Anglijos-Francijos- Ame
rikos imperializmo pergalę. 
Kiekvienas tų imperializmų 
žada darbo žmonėms daugiau 
karų, daugiau fašizmo, dau
giau vargo. Masės pačios turi 
imti reikalus į savo rankas. 
Tiktai pagelba bendros veik
los pasaulio darbininkų., kolo
nijų žmonių, prispaustų tautų 
ir didžiosios Sovietų Sąjungos, 
teisinga ir pastovi taika bus 
įsteigta ir pasaulis užvestas 
ant kelio į tikros gerovės ir 
tikros laisvės gadynę—socia
lizmą.

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

Tir.vri

Apie Naująją Lietuvos- 
Vokietijos Prekybos

< Sutartį

ka, cukrus, trąšos, cemen
tas, akmens anglys, koksas, 
tepalai, chemikalai pramo
nės reikalams, geležis įvai
riuose pavidaluose, bėgiai, 
plienas, ketus (čigūnas),

Kaunas. — Finansų mi-c

nistras E. Galvanauskas 
apie šį pavasarį balandžio' 
17 d. pasirašytus tarp Lie
tuvos ir Vokietijos preky
bos susitarimus painforma
vo spaudą. Šie susitarimai 
yra tik prisitaikymas prie 
karo aplinkybių. Šiaip 1939 
m. gegužės 20 d. sutartis te- 
bepasilieka galioje ir toliau. 
Pasirašytieji naujieji susi
tarimai reguliuoja Lietuvos 
prekių mainus su Vokietija 
tik iki šių metų pabaigos. 
Svarbiausias s u s i t a r imu 
tikslas buvo apsirūpinti 
pirmo reikalingumo prekė
mis ir parduoti visa tai, ką 
Lietuva pati gamina. Vo
kietijos vyriausybė parodė' 
visišką esamos būklės r" 

! pratimą ir pasitenkino tik; jei tik sąlygos leis, 
tais musų produktų ir pre
kių kiekiais, kuriuos galime 
pateikti, neatsisakydami se
nųjų prekybinių ryšių su 
kitais kraštais. Kaip ir ank
sčiau, mes prekiausime ne 
vien su Vokietija, bet ir su 
mūsų kaimynais ir kitais 
tolimesniais kraštais. Vo
kietijos vyriausybė pasiža
dėjo teikti visas karo meto 
sąlygose galimas lengvatas 
mūsų prekių mainuose su 
neutraliais kraštais.

Išvežti žymesnius kiekius 
į Vokietiją yra numatyta 

ir skerstų 
kiaušinių, 
paukščių,

kiaulių, sviesto, 
raguočių, arklių, 
javų, linų, miško, kailių, 
odų, spirito ir kt. Įvežamų
jų iš Vokietijos prekių są
rašuose numatytos visos 
būtiniausios prekės: drus- OC3OJ IOE

■

Tuojau užsisakykite šj raJikvedį mokytis lietuvių rašybos. Labai naudingas 
rankvedis vaikams mokytis. Ant kiekvieno puslapio yra angliškai paaiškinimai kai 
kurių žodžių. Kaina 35c už egzempliorių. Mokykloms, kurios ims nemažiau 10 
egzempliorių, po 25c už egzeinplioHų. Galima gauti Laisves Administracijoje, 427 
Lorimer Street, Brooklyn^ N. Y.

mesnių kiekių negalėjo duo
ti.—Vertinant visa tai, ką 
mums Vokietija yra paža
dėjusi duoti, ir neužmirš
tant, jog kai kurių prekių 
gausime ir kitur, galima 
sakyti, kad įvežamųjų pre
kių kiekiai yra visai pakan
kami normaliai paklausai 
patenkinti, jei tik visi kraš
tai sugebės duoti tai, ką pa
žadėjo. “Nors ir aplink mus 

i siaučia karas, bet mes tiki-

varikliai (motorai), pramo-
I nes, žemės ūkio, statybos 
ir. kitokios mašinos, darbo 
įrankiai, autobusų ir sunk
vežimių šassi, dviračiai, 
elektro tech nines mašinos, į _ ....
celuloza, dirbtinio šilkoij?^s tikimės galėsią ir to- 
verpalai, medvilnės siūlai, 
vilnoniai ir medvilniniai au
diniai ir kt. Anglį ir koksą 
Vokietija pasižadėjo tiekti 
laivais ir ištisais trauki
niais. Lietuva iš savo pusės 

! duoda 200 vagonų, kurie 
nuolat veš mums Silezijos 
anglį.—Visa Lietuvos pre
kių apyvarta su Vokietija 
paremta prekybinio balan
so išlyginimo principu. Mo
kėjimai, kaip ir anksčiau, 

'eis per clearingą. Vokietija 
su-1 pasižadėjo dėti pastangas, 

duoti 
papildomų kontingentų vi
sų tų prekių, kurių ji žy-

's1

I

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės

301

Saldainiai iš Lietuvos
Amerikinė Lietuvos importo korporacija 

aplaikė didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
saldainių galima gauti “Laisvės” raštinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestuš. Dviejų 
svarų dėžė $1.20. Persiuntimą 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. R
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Lietuvos Žinios

123,547
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Pirmiau buvo $25.00. Dabar $18 .50
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Arklių 
aptikta

fabri- 
finan-

U
K

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tei. Evergreen 8-7179

išpla- 
Trakų 
ploto.

už
tik 
bu-

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Kliube, 280 Union Avė., Broo-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622 .

“Laisves” Skaitytojas.

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Leva n d aus kai

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. GARŠVA

Grabo'rius-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

BROOKLYN

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 2-3842

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Gaminam valgias b 
turime Amerikai 
Išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi* 

šokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Ateikite dabar ir pasirinkite iš mūsų pilno sandėlio 
sau patinkamų drabužių.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Kaunas. Iš įvykusio did
žiausio Kauno miesto koo
peratyvo “Paramos” 21 me
tinio narių susirinkimo pa
aiškėjo, kad “Parama” per 
praėjusius metus per savo 
krautuves, kepyklą ir, pir
kimo skyrių padarė 8,462,- 
448.94 litus apyvartos, o 
gamyba siekę 7 milionus su 
viršum kilogramų duonos. 
Visų parduotų prekių suma 
padidėjo daugiau 26 nuo
šimčiais prieš 1938 m. 
Krautuvės davė daugiau 
233,196.64 lt., kepyklos ga
minių pardavimas 62,329.11 
lt. ir kavos degykla 8,254.85 
lt. daugiau, o visų pajamų 
303,115.86 litų daugiau, kaip 
1938 m. 1939 m. “Paramos” 
balansas siekia 4,070,154 lt. 
Gryno pelno gauta 
lt.

depart- 
žinio- 

nuo

Kaunas. Miškų 
mente gaunamomis 
mis, praėjusią žiemą 
šalčio ir gilaus sniego žu
vę daug stirnų. Vien tik 
Rietavo urėdijos miškuose 
nuo šalčio, bado ir trošku
lio, be to ir nuo atsiradusių 
vilkų, žuvę apie 100 stirnų. 
Daugiausiai stirnų Lietuvo
je sudraskę vilkai. Be to 
labai daug yra žuvusių kiš
kių.

Vilnius.—Liet. Raudono
jo Kryžiaus atstovo žinio
mis, apie 4,000 atbėgėlių 
yra užsiregistravę grįžti į 
vokiečių užimtą - Lenkiją. 
Iki šiol jų išvyko 2,300 žmo
nių. Karo pabėgėlių vykti į 
Estiją lauko darbams užsi
rašė 2,000 žmonių, o ateivių 
3,000. Dalis karo atbėgėlių 
—apie 2,900—išvažinėjo į 
Lietuvos gilumą, iš jų 2,200 
žydų tautybės. Nuo gegu
žės 10 d., išvažiavus į Vo
kietiją paskutiniams atbė
gėlių transportams, bus lik
viduota 12' atbėgėlių apgy
ventųjų punktų. Tokiu bū
du aštrusis atbėgėlių klau
simas Vilniuje nustoja pir
mykščio opumo ir jų pama
žu Vilniuje visai nebeliks.

Kaunas. Nemuno ir Ne
ries krantuose dar gegužės 
1 dieną teberiogso j o dide
lės purvinų ledų krūvos. 
Vietomis atrodo, lyg upių 
krantais būtų sukrautos il
gos didžiulių akmenų eilės. 
Nuo pasėlių dirvose nutir
pę ledai, paliko dirvas su
maišytas ir ūkininkai da
bar turi žiemos pasėlius 
persėti.

Ką Sako Amerikos At
stovas Lietuvai?

praėjusio didžiojo karo 
kartojimas. Ministras 
brėžė, kad tai nėra jo nuo
monė, bet Amerikos žmo
nių. Kas dėl savo nuomo
nės, Mr. Norem pareiškė: 
“Bet kuriame kare niekas 
nelaimi, o nukenčia dau
giausia neutralios valsty
bės”. Dėl įvykių Europos 
Rytuose, ministras pareiš
kė: “Amerikos žmonės tiki
si, kad Baltijos tautų inte
resai bus paboti, kad šių 
valstybių laisvė ir nepri
klausomybė bus respektuo
ta.” Paklaustas apie J.A.V. 
prezidentą Rooseveltą, jo 
reformas ir atsiekimus ir 
galimybes jam pasilikti to
liau prezidentu, kuo labai 
domisi ir Lietuvos žmonės, 
ministras Norem pastebėjo, 
kad jam būtų labai malo
nu, jei prezidentu liktų Ro- 
oseveltas, bet dar nesą žino
ma, ar jis pasiliks. O dėl 
jo reformų, jas galų gale 
visi pripažinę, net ir opozi
cionieriai — respublikonai, 
nes praktika parodžiusi, 
kad reformos buvo būtinos. 
—Paklaustas apie bedarbių 
skaičius Amerikoje, Mr. 
Norem atsakęs, kad jei 
USA turi apie 10 milionų 
bedarbių, tai trys milionai 
jų Amerikoje visuomet esą; 
tai esąs visoks pereinama
sis elementas. Iš kitų 7 mi
lionų dalis esanti tokių, ku
rie nenorį dirbti, dalis jų 
esą ateiviai, nepastovūs, o 
dalis laikinai nedirbą, nes 
kitaip verčiąsis, pavyzdžiui 
kurį laiką padirbą ir paskui 
savo automobiliais važinė
jąs!. Tikriems gi bedar
biams Roosevelto naujosios 
dalybos įstatymai (New 
Deal) numatą parūpinti 
darbo prie pigiųjų butų sta
tybos darbininkams, prie 
melioracijos darbų, užtva
rų nuo potvynių ir tt.

(Kaip matome, p. Norem 
neteisybių pripasakojo Lie
tuvos žmonėms. Nes argi 
tiesą mylįs žmogus galėtų 
sakyti, kad Amerikos be
darbiai nenori dirbti, kad 
jie važinėjasi “savo auto
mobiliais,” bet darbo dirb
ti nenori? Aišku, p. Norem 
norėjo pagirti mūsų kraš
tą, kad jis labai bagotas, 
kad net bedarbiai, “atei
viai”, darbo nepaisą, ir tt. 
Bet tokios žinios skleisti 
užsieny j Amerikai nėra jau 
labai naudingas dalykas. 
Net prezidentas Roosevel- 
tas taip nemano.

Kaunas. Balandžio pabai
goje grįžęs iš Jungt. Ame
rikos valstybių nepapras
tasis pasiuntinys ir įgalio
tasis ministras Lietuvai 
Oven J. C. Norem, paklaus
tas “Liet. Žinių” .atstovo 
apie savo kelionės tikslą į 
J. A. V., pareiškė buvęs 
išvykęs atostogų ir ta pro-) 
ga atidavęs savo vyriausy
bei platų raportą. “Ameri
kiečiai mėgsta • malonumą 
jungti su bizniu, tačiau kal
bėti apie biznius jie susilai
ko”. 'Dėl įvykių Europoje, 
ministras Norem pareiškė, 
kad amerikiečiai jais labai 
domisi. Apie 70% Amerikos 
žmonių stovi už sąjunginin
kus, bet daugumas ameri
kiečių pasisako už griežtą 
neutralumą. Kai dėl karo 
rezultatų, tai amerikiečiai 
maną, kad šis karas bus

pa- 
pa-

išlaiko 17 žiemos žemės 
ūkio mokyklų, pernai 7 mo
kyklose dar įsteigti namų 
ūkio skyriai mergaitėms. 
Ūkininkėms suorganizuotą 
per 50 ekskursijų ir su
ruošta kelios dešimtys tvar
kingo namų ūkio parodų. 
Ūkininkams įsteigta 135 
žemės ūk. mašinų ir įran
kių naudojimo rateliai ir 
apie 360 javų valymo punk
tai, be to, pastatyta 273 
naujoviškos linų minyklos. 
Pereitais metais įrengta 
apie 1,500 ha. kultūrinių 
ganyklų ir sukultūrinta 
apie 10,000 ha. pelkių; ke
liolikai tūkstančių ūkininkų 
suteikta įvairių pašalpų 
sėkloms auginti, mašinoms 
įsigyti, žalienoms įrengti, 
nuo kelmų ir krūmų ūkiams 
apvalyti ir pan.

Vilnius. — Paskutiniu laiku 
visoje eilėje Lietuvos miestų 
pradedami statybinių sklypų 
gatvių aikščių perplanavimo 
darbai. Šiuo laiku Vilniaus 
miesto ribose priskaitoma apie 
15 kaimų, kuriuose gyventojai 
verčiasi smulkiomis ūkio ša
komis. Vykdant Vilniaus mies
to perplanavimą, bus pertvar
kyti ir tie kaimai, pertvarkant 
jų žemę iš rėžių į sklypus. 
Esamuosius miesto žinioje 
sklypus savivaldybė nutarė pa
dalinti lysvėmis ir paskirstyti 
miesto varguomenei, kad ji 
vasarą galėtų pasisodinti dar
žovių. Duodamuose nemokamai 
sklypeliuose jie galės daržovių 
tiek užsiauginti, kad jiems už
teks patiems ir galės dar par
duoti. — Trakuose bus 
•nuotas pusiasalis, esąs 
ežere apie 73 hektarų

Kaunas. — Cukraus 
k ui Panevėžyje statyti 
sų ministerija leidimą jau da
vė ir statymo darbai jau pra
dedami. Fabriko pastatymas 
kainuos apie 7 milijonus litų. 
Prie statybos darbų dirbs apie 
1,500 darbininkų. Fabrikas 
turi būti baigtas statyti sekan
čiam sezonui.

Kaunas. —- Valstybinio ta
bako fabriko Vilniuje direk
torius Maskvoje užpirko labai 
daug tabako žaliavų. Taip 
pat užpirko tabako Belgijoj, 
Turkijoj, Bulgarijoj ir kitur. 
Užpirktųjų tabako žaliavų už
teks visiems metams.

Apie Žemės Ūkį 
Lietuvoje

Kaunas. Iš Žemės Ūkio 
Rūmų metinio narių suva
žiavimo pranešimų matyti, 
kad žemės ūkio kėlimas 
Lietuvoje kasmet duoda žy
mesnių vaisių. Pašarų gyvu
liams gerinimas ir didini
mas pakėlė melžiamų kar
vių produkciją vienu litru 
pieno į dieną, kas į metus 
duos 25 milijonus litų dau
giau pajamų. Į pienines sta
to pieną jau 106,000 ūki
ninkų, tai yra 40% visų 
krašto ūkių. Kiaušinių eks
portas viršija 100 milionų 
kiaušinių ir šiemet padidė
jo dar 14 nuošimčių. Kai-' 
mo šeimininkėms suruošta 
daug kursų, kuriuos per
nai lankė per 10,000 kaimo 
moterų. Žiemos metu ūki
ninkams suruošta apie 
1,000 paskaitų-pasikalbėji- 
mų, kaimo amatininkams 
suruošta apie 70 įvairių 
kursų. Žemės Ūkio Rūmai

Kaunas. — Vytauto Didžio
jo Universitetas jau ne kartą 
gavo stambesnių ir smulkes
nių aukų ir palikimų, skiria
mų neturtingiems studentams. 
1938 metais buvo gauta M. 
Bortkevičiaus palikimo apie 
67,000 litų, ir A. Garmaus pa
likimo $1,000. šiomis dieno
mis gauta dar viena stambi 
auka, šiaulietis inž. Adolfas 
Murza mirdamas testamentu 
užrašė ir paliko V. D. Univer
siteto neturtingiems klausyto
jams remti 23,000 litų akcijo
mis.

Kaunas. — Veršvuose prie 
pat Kauno, kur statybai ima
mas žvirgždas, potvirtio van
duo išgraužė keleto metrų 
pločio ir keliolikos metrų il
gio griovį, kurio kraštuose 
pasirodė keliolikos priešistori
nių arklių kapų žymės. Be- 
gelbstint pradėtas ardyti lie
kanas, Veršvuose jau atkasta 
apie 40 arklių kapų. Praeitais 
metais čia kaimynystėje jau 
buvo ištirtas gana didelis 
kiekis arklių kapų, bet jie ne

buvo tiek turtingi. Dabar at
rastame arklių kapinyne susi
durta su ypatingai turtingais 
arklių kapais. Prie daugumos 
arklių kaukuolių yra puikiai 
išlikusių odinių kamanų, ap
kabinėtų įvairiausiais sidabri
niais apkalais. Daugelyje ka
pų abejose arklių galvos pu
sėse prie kamanų yra pririš
ta iki 10-12- didelių apskritų 
žalvarinių skambalų, 
galvos viršugalvyje
gražiai ornamentuotų susuk
tų žalvarinių skardelių ir gin
taro karolių. Nasruose įdėti

Leono Pruseikos Prakalbų Maršrutas Brooklyno 
Apylinkėj; Rūpinasi LDS Trečias Apskritys

Leonas Prūseika, važinėjęs 
su prakalbomis Mass, valstijoj, 
dabar atvyksta ir į Brooklyno 
apylinkę pasakyti keletą pra
kalbų. Kalbės jis sekamose vie
tose :

Geg. 22 d., Liberty svetai
nėj, 269—2nd St., Elizabeth, 
N. J.

Geg. 23 d., Šv. Jurgio sve
tainėj, 180 New York Avė., 
Newark, N. J.

Geg. 24 d.,, Lietuvių Piliečių

Geg. 25 d., Navickienės 
svet., 293 River St., Paterson, 
N. J.

Taipgi bus galima dar vienoj 
kitoj vietoj surengti prakalbos.

Prakalbų reikalais rūpinasi 
LDS 3-čias Apskritys. Kviečia
mos kuopos ir visi nariai koope
ruoti tose vietose, kur rengia
mos prakalbos, kad jos būtų 
visapusiai sėkmingos.

Apsirgo draugė Kuprianienė. 
Dabar randasi Jefferson ligo
ninėje. Giminės ir pažįstami, 
kuriems laikas pavėlina, ma
lonėkite ligonę aplankyti. 
Lankymo valandos tokios: nuo 
9 vai. iš ryto iki 9 vai. va
kare kiekvieną dieną ir sek
madienį. Ji guli kambaryje 
313. Mes vėliname draugei 
Kuprianienei greito pasveiki
mo.

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas 
Mthe

Hi quote;

Bayonne, N. J.
Besijuokdami Užmiršo 

Setvo Pareigas
Ši korespondencija gerokai 

bus suvėluota. Bet geriau vė
liau, negu niekada.

Dalykas tame : 5 dieną ge
gužės Lietuvių Amerikos Ūkė- 
sų Kliubo menininkų grupė 
perstatė komediją “Aš Numi
riau.” Lošime dalyvavo šie: 
A. Višniauskas, E. Kirmelienė, 
K. Maziliauskas, S. Radušis ir 
J. .Zaleckas. Ar aktoriai savo 
užduotis atliko gerai, ar blo
gai, aš iš savo pusės negaliu 
pasakyti, nes lošimo laiku bu
vau ant estrados užkištas 
kamputyj ir negalėjau matyt 
aktorių veikimo, tik girdėjau 
publika taip juokės, kad net 
svetainė ūžė. Tas liudija, kad 
lošimas ėjo gerai.

Po lošimo girdėjau publika 
gyrė, kad aktoriai savo 
duotis atliko labai gerai, 
apgailestavo, kad veikalas 
vo per trumpas.

Aš manau, kad L. A.
Kliubo menininkai nenuleis 
rankų ir ateinančią žiemą im
sis už darbo ir suteiks mums 
ką nors platesnio.

Baigdamas šį rašinėlį noriu 
pastebėt mūsų . koresponden
tams, kad jie pasielgė nege
rai. Jie, mat, pasijuokė sykiu 
su publika ir tuomi pasitenki
no. Užmiršo, kad jų parei
ga buvo tuojaus smulkmeniš
kai parašyt į spaudą, nes jie 
viską gerai prieš save matė.

Patarnautojas.

Berlin, geg. 17.—Vokie
čiai juokiasi, kad anglai- 
francūzai žada užimt Nar- 
viką, Norvegijoj, greitu lai
ku. Vokiečiai sako, kad jie 
Narvike dar sustiprėję.

A.L.D.L J). REIKALAI
Visų LLD Kuopų Žiniai 

12-tam Apskrityj
Kaip jau kuopoms yra ži

noma, LLD 12-to apskričio 
pusmetinė konferencija bus 
birželio (June) 16-tą dieną, 
Binghamton, N. Y. Todėl viso- 
imtis už darbo, prirašyt naujų 
narių. Nt>rs jau li£I konfe
rencijos laiko nedaug lieka, 
bet pradėjus darbuotis, būtų 
galima žymiai padaugint na
rių skaičių šiame apskrityje. 
Todėl visas ir visus kviečiame 
prie darbo.

sc kuopose būtinai reikia iš
rinkt reikalingą skaičių dele
gatų. Iš praeities mes žinom, 
kad kaip konferencija būna 
skaitlinga delegatais, tai ir 
planai dėl ateities veikimo bū
na geresni padaryti. Todėl iš 
visų kuopų mes raginame jus 
būtinai prisiųsti delegatus. 
Atsiveškit gerus raportus iš 
savo kuopų veiklos. Taipgi ir 
savo kuopų sumanymus dėl 
šios konferencijos, kaip dar
buotis, kad įtraukt daugiau 
naujų narių į šią apšvietos or
ganizaciją.

Kad delegatų raportai iš 
kuopų veikimo, geriau skam
bėtų toje konferencijoje, tai 
dabar dar yra proga kuopose

ESTATE OF
BARRY P. SHAUNS Į

(Shallnskas) F

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway ?

WOODHAVEN, N. Y.

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

Specialis Išpardavimas
Vyry ir Jauny Vyry Drabužiy
Iš priežasties vėlybo pavasario, mes dabar išdedame 
pavasarinius ir vasarinius drabužius pardavimui už 

stebėtinai žemas kainas,—greitam išpardavimui.

SIUTAI ir PALTAI
Pirmiau buvo $20.00. Dabar $14-50

įvairios formos geležiniaį žąs
lai. Keliuose kapuose po ark
lių kaklais rasta didelių gele
žinių skambalų. Daugumas 
rastų arklių kapų priskiriama 
XI amžiui. Netoli arklių ka
pų patikta keletas to paties 
laikotarpio degintinių žmonių 
kapų. Apie tą laikotarpį mirę 
žmonės buvo deginami ir lai
dojami negiliose duobutėse, o 
tų žmonių žirgai su visa ap
ranga buvo laidojami nede
ginti ir visai atskirai ir kiek 
nuošaliau nuo žmonių kapų.

Kaunas. — Kai kurie laik
raščiai paskelbė, kad San Do
mingo vyriausybė esanti nusi
stačiusi iš Lietuvos įsileisti 
tam tikrą' atbėgėlių skaičių. 
Yra žinių, kad Amerikos žy
dų organizacija Joint esanti 
San Domingo saloje užpirkusi 
didelį plotą žemės Lenkijos ir 
Vokietijos pabėgėliams žy
dams kolonizuoti.

Kaunas. — Be anksčiau 
nupirktųjų 1,800 maišų cuk
raus, neseniai “Lietuvos 
Cukraus bendrovė dar nu
pirko 8,000 maišų cukraus 
Belgijoje ir p'askutiniuoju 
laiku apie 80,000 maišų Vo
kietijoje. Gavus šiuos kie
kius, cukraus Lietuvai vi
siškai pakaks iki savojo 
cukraus gamybos pradžios. 
—Akc. “Statybos” b-vė jau 
pradėjo prie Panevėžio sta
tyti trečiąjį cukraus fabri
ką. Pravedus geležinkelio 
šaką, į fabriko statymo vie
tą jau gabenama geležinė 
statybos medžiaga, kurios 
vien čekų Škodos dirbtuvės 
atsiunčia apie•» 20 vagonų.

VISI KITI DRABUŽIAI DABAR NUPIGINTI SEKAMAI: 

Vaikam siūteliai dabar parduodami po $5.95 
Kelnės taip pigios, kaip.. .................... $1.95

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana. — tai naujas Remington Type- 
writeris. Artinasi mokyklų baigimo sezonas — Graduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 DeLuxe
Remington Model No. 1 Deluxe

Deluxe Noiseless Portable

$49.50

$67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,”
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidų.

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, c .nes prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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GENERAL ELECTRIC

SKELBKITE.S “LAISVĖJE

Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys!

Pirmadienis, Geg. 20, 1940

Englishtown, N. J
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Berlin. — Vokiečių spau
da rašo, kad Italija vaidins 
tik “antrą rolę” po karo.

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

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

Mat, 
dar-

bet
kaip jie 

saulėtą Cali- 
šėtrose, išba- 
šių dienų gy-

Kongreso Komiteto 
jvyks 21 d. gegužės, 

vai. vakare, 29 Endicott St. 
draugijų atstovai dalyvaukite.

Pirm. J. M. Lukas. (119-120)

daryt, 
ir prisipažino, kad 

iš Community Chest

pasėkoje tarpe Vokieti- 
Sovietų Sąjungos pasi- 

nepuolimo sutartis, 
pulti Sovietų Sąjungą,

nuo $1.50 augstyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

ir kad mes, kaipo vienintė- 
darbininkų klesinės „parti- 
nariai, privalome būti ge
tam prisirengę. Sąryšy j su 

daugėjant pareigoms,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Worcesterio 
susirinkimas 
7:30 
Visi
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Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe
Graham & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178 
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

turėtų eiti 
be paliovos iki 

atgaus teisę 
kokia

streikie- 
tas 
pa-

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, geg. 21d., 8 vai. vaka
re, Liberty Hali, 329 Broadway. 
Draugai ir drauges, prašau dalyvau
ti susirinkime, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi yra labai 
svarbu pasidalinti mintimis iš lieps
nojančio europinio karo. Bus drau
gas iš ALDLD Antro Apskričio, ku
ris padarys svarbių pranešimų.

Fin. Sekr K. Maziliauskas.
(119-120V

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 17242 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 377 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SLOPE DELICATESSEN, INC.
377 Flatbush Ave., Brooklyn, N. ¥.

NOTICE is hereby giyen that License No. 
GB17242 has been issued to the udersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 377 Flatbush Ave., Bo
rough ok Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the ijremises.

SLOPE DELICATESSEN, Inc.
377 Flatbush Ave. Broadway, N. Y.

Kraujas ant meilės liz- 
candy bars” 

užrašas “Love Nest.” 
atsisako

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
your old Watch

I TRADE IT IN FOR R 

į |7 JEWEL

Bulovą

Apie Velionį Antaną 
Šoblinską

Kaip jau “L.” buvo minėta, 
gegužės 9 dieną po sunkios ir 
ilgos paralyžiaus ligos mirė 
Antanas šoblinskas, gerai ži
nomas Lindeno ir Elizabetho 
kolonijų lietuviams.

Velionis Antanas šoblins
kas gimė Skuodo miestelyj, 
Telšių paviete, 53 metai at
gal. Paliko tris brolius Petrą, 
Kazį ir Praną Lietuvoj, o J. 
V. pusbrolį Miką Šoblinską.

Sekmadienį, gegužės 12 d., 
lydimas mažo būrelio drau
gų ir giminių, Antanas Šo
blinskas tapo palaidotas toli, 
toli nuo savo gimtinio krašto 

4 Lietuvos, gražiose kapinėse 
“Old Tennent Cemetery,” 
Englishtown, N. J .

Šių žodžių rašytojui Antaną 
Šoblinską teko pažinti virš 20 
metų ir toko su velioniu da
lyvauti asmeniškai ir draugi
jos reikaluose.

Tai būta drūto, kaip ąžuo
lo, ir gero, linksmo būdo vy
ro. Velionis, kada buvo pil
noj sveikatoj, prigulėjo prie 
ALDLD ir ligi pat mirties prie 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo organizacijos. Buvo 
veiklus, dirbdavo įvairiose ko
misijose, ypač Lindeno orga
nizacijose.

Ant velionies kapo draugas 
D. Krūtis trumpai pakalbėjo 
apie velionies nuveiktus dar
bus, primindamas neužmiršt 
velionies gerus darbus.

Vieną reikia pastebėti mū
sų draugams. Rodos, diena ir 
oras buvo patogus, o mūsų 
draugai, ypač lindeniečiai, 
tarp kurių velionis daugiau
siai darbavosi, nei vienas ne
pasirodė atsisveikint su velio
niu.

Draugui Antanui Duganui, 
kuris daugiausiai rūpinosi ve
lioniu paskutinėmis dienomis 
ir laike jo ilgos ligos, amži
na ačiū. Baigiant turiu pažy- 
mėt, kad velionis tapo palai
dotas laisvomis apeigoYnis. Lai 
tau, Antanai, būna lengva 
Washingtono žemelė.

“L.” Reporteris.

Svarbesni Nuotikiai Mūsų 
Mieste

Jau daugiau kaip metas lai
ko atgal čia pradėjo organi
zuot ligoninių darbininkus, 
bet buvo užmiršti, šiom die
nom ir vėl pasirodė laikraš
čiuose, kad ir vėl organizuo
ja ligoninių darbininkus. Ma
nau sau, kad jau dabar tai 
tikrai bus darbas atliktas. 
Bet ir vėl tas viskas pranyko 

<kaip sapnas iš po nakties. 
Tur būt ADF organizatoriai 
tik retkarčiais pasigarsina per 
spaudą, kad ir jie nesnaudžia. 
Vienok darbininkai kaip buvo 
neorganizuoti, taip neorgani
zuoti ir tebėra.

Tur būt organizatoriai pa
sigaili savininkų ašarų, kurie 
verkia, kad jie neišgalį dau
giau darbininkam mokėt al
gos. Nei pagal valstijos nusta
tymą nemoka. Valstijos nu
statymas ne mažiau 50c j va
landą, o jie moka tik 42c. 
Unija reikalavo pakelt nors 
iki 47 centų. Bet savininkai 
visiškai atsisakė tą 
nors jie 
gauna
$280,000. Jie sako, kad toli 
gražu neužteks, pakėlimas al
gų padarytų apie $52,000 iš
laidų. Jų supratimu, tos išlai
dos nereikalingos.

Tai matot, gerbiamieji skai
tytojai. Jie gauna iš Commu
nity Chest tokią stambią au
ką ir ligoninės užkimštos li
goniais ir tuos aplupa- be pa
sigailėjimo, tačiau negali dar
bininkam pakelt tuos kelis 
centus. Tai kas nors yra ne
gerai.

Čia neliečiamos miestavos 
ligoninės. Organizatoriai buvo 
paėmę dešimtį privatiškų ir 
pradėjo organizuot. Bet kada 
savininkai pradėjo verkt, tai 
ir vėl jų pasigailėjo ir paliko

Dievo malonei, žinoma, kad 
ADF organizatoriam arčiau 
prie širdies savininkai, ne kaip 
darbininkai. Nei jie patys or
ganizuoja, nei CIO užleidžia. 
Priežodis sako: nei pats kau
lo graužia, nei
Taip su ADF unija. Man ro
dos, kad CIO turėtų 
daugiau susirūpint ir suorga- 
nizuot ligonbučių darbininkus, 
nes gyvenimo reikmenys jau 
keleriopai pakilo, o jų algos 
pakėlimu niekas nesirūpina.

—o—
Euclid Candy Kompanija 

įsigijo naują antspaudą “krau
jas ant meilės lizdo.” 
minėtos dirbtuvės CIO 
bininkai išėjo į streiką, o ADF 
gelbsti streiklaužiam. Ties dirb
tuve įvyko smarkus susirėmi
mas. Tuojau pribuvo raita po
licija su vadinamais “night 
sticks” ir pradėjo daryt 
“tvarką.” Ne po ilgo šaligat
vis paliko visas krauju nutaš
kytas iš sužeistų galvų. CIO 
darbininkai pikietuodami šau
kia : 
do.” Mat, ant 
yra 
W arehousmenai 
kraut ir iškraut dėl streikuo
jančios dirbtuvės syrupą ir ki
tokį materijolą. CIO lokalas 
1-6 pareiškė, kad “mes neįsi- 
leisim ADF teamsterių, nei 
pašalinių, kad veštų ir mai
šytų kraują su syrupu. Bosai 
išėmė indžionkšiną prieš pi- 
kietavimą. Vienok
riai pikietuoja. Kuom 
streikas baigsis, tenka 
laukt.

---- O-----
Gegužės 3 d. LLD laikė 

nesinį susirinkimą. Be kitų ta
rimų, nutarta paaukaut $5 dėl 
Amerikos politkalinių ir $5 
pasveikinimui “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimui.

Pasibaigus bizniškam susi
rinkimui, draugė ;Zalogiūtė 
buvo paruošus dalinai ištrau
kas iš “Grapes of Wrath.” 
Turiu primint, kad draugė Za- 
logiūtė labai sugabiai nupiešė 
tų nuskriaustų ūkininkų da
bartinę padėtį. Ne vien gam
ta juos nuskriaudė, bet ir 
bankieriai. Nurodė, 
dabar atvykę į 
forniją skursta 
dėję. Tai tikras 
venimo vaizdas.

Perskaičius ištraukas, drau
gė padavė klausimą, kaip jie 
dabar gali pagerint savo ne
laimingą likimą? Padiskusa- 
vus, prieita prie išvados, kad 
jie gali savo būvį pagerint 
tiktai stodami į laukų darbi
ninkų uniją, jei kurie dirba 
prie tokio darbo. Kurie ne
dirba, turėtų stot į bedarbių 
tarybą ir kovot. Tik 
būdu jie gali pagerint 
būvį . Pavieniai nieko 
sieks.

Užbaigus diskusijas, apkal
bėta tema sekančiam susirin
kimui. Buvo pageidavimų, 
kad padiskusuotum, ar pasi
darytų daugiau darbų, jei ve
dusias moteris paliuosuotų 
nuo dirbtuvių darbo?

—o—
Gegužės 26 d. atsibus pik

nikas, kurį rengia LLD abi 
kuopos — S. F. ir Oaklando, 
pas draugus Gegutes darže, 
384 — 105th Avė., Oaklande. 
Gerbiamieji, kas tik gyvas, vi
si į pikniką, nes tai bus sma
giausias piknikas, ' kadangi 
pirmas šį sezoną. Dabar pa
vasario gamta labai maloni, 
tai visi linksmai laiką pra- 
leisim ir atliksim gerą darbą, 
par e m d a m i organizacijas. 
Širdingai kviečia rengimo ko
mitetas. 153 Kp. Koresp.

Angly Lėktuvai Perskrido 
Per Švedijos Sieną

Stockholm, Švedija.—še
ši bombiniai anglų lėktuvai 
perskrido pusę mylios per 
sieną iš šiaurinės Norvegi
jos į Švediją. Švedų valdžia 
dėl to užprotestavo Angli
jai.

Iš Lietuvių Partijiečių 
Konferencijos

Pereitą šeštadienį, gegužės 
11 dieną, Chicago j e įvyko lie
tuvių Komunistų Partijos na
rių pasitarimas, konferencija. 
Buvo svečių bei viešnių ir iš 
kitų miestų, kaip tai iš Cleve- 
lando ir Kenosha, o vėliau 
dar pribuvo vienas iš West- 
villės. Konferencija nebuvo 
taip skaitlinga, kaip tikėtasi, 
nes nemažai chicagiečių lietu
vių dalyvavo tuo pačiu laiku 
Illinois valstijos Komunistų 
Partijos konvencijoje.

Apie 3 :30 vai. popiet buvęs 
Biuro sekretorius atidarė kon
ferenciją ir trumpai paaiški
nęs tikslą paprašė susirinku
sius išsirinkti prezidiumą.

Išrinkus pirmininką, rašti
ninką ir reikalingas komisijas 
buvęs Biuro sekretorius davė 
išsamų raportą, kuriame aiš
kiai apibudino pasaulinę si
tuaciją ir kokią įtaką ji daro 
į šios šalies valdonus. Raporte 
svarbiausiai užakcentavo da
bar einamą Europoj karą tar
pe dviejų didžiųjų imperialis
tinių valstybių — Anglijos ir 
Vokietijos ir visišką parsida
vimą imperialistams socialde
mokratinių partijų vadų. Pri
minė, jog šis karas neabejoti
nai prives pasaulį prie didelių 
ekonominių ir socialių sukrėti
mų 
lės 
jos 
r ai 
tuom, 
būtinai reikia didinti Partijos 
eiles įrašant kuo daugiausiai 
narių unijose, masinio pobū
džio dirbtuvėse, pašalpinėse ir 
kultūrinėse organizacijose.

Dabartinis Biuro sekretorius 
prie raporto dar dapildė 
punktą kas liečia komunistų 
atsinešimo link bendro fronto 
su socialistais ir kodėl komu
nistai nesilaiko vienos taktikos 
visada. Kai keli metai atgal, 
vadovybėj komunistinių parti
jų buvo tikimasi suorganizuoti 
visose šalyse bendras demo
kratinis frontas prieš fašizmą, 
lietuviai komunistai irgi buvo
me susitarę tūlais klausimais 
veikti bendrai su socialistais.

Bet tuom pačiu 
pasaulio kapitalistų 
mavo kaip nors 
Hitlerį ant Sovietų
Tas jiems nepasisekė dėka su
maniai SSSR taikos politikai, 
kurios 
jos ir 
rašyta 
Vietoj 
kaip jis buvo Anglijos kursto
mas, Hitleris atsuko ginklą 
prieš savo buvusią talkininkę 
ir Municho bendradarbę An
gliją, o su ja ir prieš Franciją. 
Prasidėjus karui Europoj, visa 
socialdemokratinių partijų vir
šūnė metėsi talkininkauti vie
nai kariaujančių imperialistų 
pusei. Neatsiliko nuo to ir lie
tuviai socialistų vadai. Dėlto 
mums prisiėjo pertraukti su 
jais ryšius. Vis dėlto, lietuvių 
darbininkų masėse per tą lai
ką mūsų įtaka žymiai pakilo 
ir su jom mes tebelaikome 
kuogeriausius santykius.

Taigi, Komunistų Partija 
keičia taktiką pasikeitus sąly
goms, bet vis viena eina prie 
to paties tikslo.

Užbaigus pranešimus prasi
dėjo diskusijos. Apie 20 drau
gų ir draugių ėmė balsą dis
kusijose i ir labai 
svarstė raportuose paliestus 
klausimus. Neturiu užsirašęs 
visų diskusijose dalyvavusių 
vardus, bet tas netaip jau ir 
svarbu. Stengsiuosi paduoti tik 
svarbesnes jų kalbų dalis.

1. Dėl suaugusių draugų ne
ganėtino susirišimo su jauni
mu gal kenkia tas, kad mes 
senesnieji nepajėgiame persi
imti ta dvąsia, kokioje jie bu
vo išauklėti. Mokyklose jiem 
buvo pripumpuota “ameriko
niška idėja,” jog. — jei būsi 
sugabus, galėsi tapti turtingu.

2. Ant kiekvieno žingsnio 
mes privalome rūpintis, kaip 
pakelti Partijos vardą ir pres- 
tyžą masėse dąrbininkų. La

bai blogai yra kai Partijos na
rys apsiėmęs kokias pareigas 
masinėj organizacijoj . nesi
stengia jas tinkamai atlikti.

3. Mūsų spauda permažai 
duoda kritikos dabartinei Lie
tuvos vyriausybei, o perdaug 
agitacijos už vilniečių šelpi
mą. Mes patys aukaujame ir 
kitus raginame aukauti vilnie
čių pagelbai, o tuom tarpu 
mūsų draugai Lietuvoje tebe
sėdi kalėjimuose ir tebedirba 
sunkius darbus koncentraci
jos stovyklose.

4. Būtinai privalome pra
dėti vajų, kad priversti Lie
tuvos vyriausybę įsileisti į Lie
tuvą “Vilnį” ir kitus pažan
gius laikraščius bei knygas, ši 
agitacija ir spaudimas į Lietu
vos valdžią, kaip ir jos atsto
vybę Amerikoje, 
sistemačiai,
Lietuvos liaudis 
skaityti tokią spaudą, 
jiems patinka.

5. Priešingai nekuriu, drau
gų tvirtinimui, jog sudaryda
mi bendrą frontą su socialis
tais mes tik jiems pagelbė- 
jom iškilti į viršų, tas mūsų 
sriovei davė neapsakomai ge
ras pasekmes. Tas pagelbėjo 
mums susisiekti su platesnė
mis masėmis,
įtaka pakilo ir pertraukus ry
šius su viršūnėmis — masės 
pasiliko su mumis.

6. Clevelandietė delegatė 
trumpai raportavo iš savo ko
lonijos veiklos. Keletas iš va
dovaujančių draugų sąlygoms 
susidėjus išvažiavo iš Cleve- 
lando. Trūksta kiek daugiau 
politiniai prasilavinusių drau
gų vadovauti judėjimui. Pa
žangieji lietuviai tampriai su
sijungę su tarptautiniu veiki
mu, ypatingai karo klausime 
ir CIO unijose. Darbininkų 
spaudos skaitytojų skaičius 
nuolatos auga. Kurie pereita
me vajuje naujai užsirašė 
“Vilnį” ir niekados nebuvo 
skaitę pažangaus dienraščio, 
dabar džiaugiasi ir (lekuoja 
vajininkams.

7. Mums būtina sudaryti 
bendras frontas netik įvairių 
minčių darbininkų, bet ir vi
durinės klasės karo klausimu. 
Šiandien Rooseveltas savo 
prakalboje Pan - American 
Union atstovų posėdyje pada
rė atsišaukimą į visas Ameri- 
kų respublikas stoti į kryžiaus 
karą “už demokratiją” ir, jei 
reikės, tai ir ginklu eiti “gin
ti” Danijos ir Olandijos kolo
nijas. Amerikos žmonės ne
nori eiti kariauti nei už An
glijos, nei už Vokietijos impe
rializmo reikalus. Bet valdan- 
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cioji klasė visais būdais sten
giasi įtraukti šią šalį į karą. 
Dėlto svarbiausiu mūsų Parti
jos uždaviniu yra išplėsti ko
vą už taiką, už nedaleidimą 
įtraukti Jungtinių Valstijų į 
Europos karą.

Dar keli draugai ir draugės 
ėmė balsą ir kalbėjo, bet ka
dangi jų išreikštos mintys ma
žai ką naujo pridėjo prie to, 
kas jau kitų pasakyta, tai ir 
nekartosiu.

Pasibaigus diskusijom, rezo
liucijų komisija perskaitė re
zoliuciją, kuri su mažais pa
taisymais konferencijos priim
ta ir bus paskelbta spaudoje.

Prie užbaigos išrinkta 7 
draugai ir draugės į Biurą ir 3 
alternatai. Tuom konferencija 
ir užsibaigė ir delegatai skirs
tėsi pasitenkinę gerais rapor
tais ir konstruktyvėmis disku
sijomis, kad pasilsėjus ant ry
tojaus dalyvauti “Vilnies” šė- 
rininkų suvažiavime.

Reporteris.

Brussels, Belgija, geg. 14. 
Tūkstančiai vokiečių orlai
vių bombarduoja Belgijos 
miestus ir mėto parašiutais 
žemyn savo kareivius į 

.svarbesnes pozicijas toje 
šalyje. Nekariškiai gyven
tojai bėga iš Brusselio.

- MWs

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

Jūs dabar galite pirkti G-E
Model LB6B 6.2 kub. pėdų 
dydžio, 1940 model už 

8119.50 
$5 už seną šaldytuvą. 
$5 Jruokčėtt perkant ir 

5 metai išmokėjimui.

664 Grand Street Brooklyn, N. Y.
EVergreen 4-8784

yVARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

DIDŽIAUSIASK0KIJ0S ESATEDIO MATĘ B D1DŽIUJŲrlKKllN I D 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ

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
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo."
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERCDEJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas. Šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.



“Amerikos Armija Yra 
Silpna/’ Sako Generolas

Generolas William N. Has
kell, kuris yra komandierium 
armijos New York o srity j, sa
ko, kad Amerikos armija yra 
silpna. Jis sako, kad tik pen
kios divizijos, apie 50,000 kar
eivių yra gerai išlavinta, 75,- 
000 silpniau ir kiek pralavin- 
ta 235,000 Nacionalės Gvardi
jos. šiandieninėse karo są
lygose su tokia armija toli 
neisi. Taip mano generolas.

Prisipažino Prie Penkių 
Žmogžudysčių

New Yorke
Abe Reles (Kid Twist), 

vienas iš teroristų grupės na
rių, prisipažino Kings County 
teisme prie penkių žmogžu
dysčių. Kada visą eilę nužu
dytų žmonių įvardino, tai jis 
arba atsakė: “Taip, prisidė
jau,” arba tiesiai — “Taip.” 
Žinoma, tai buvo daugiausiai 
požeminio pasaulio paukščiai, 
toki patys raketieriai, kaip ir 
jis. Bet ta šaika yra nužudžius 
apie 50 žmonių, jų tarpe ne
mažai unijų veikėjų.

Paskyrė Dieną Skyrimui 
Bausmės dėl Hathaway

Gegužės 24 dieną paskyrė, 
kurioj bus skiriama “Daily 
Workerio” vyriausiam redak
toriui bausmė, kurį nesenai 
“džiūrė” įkaitino. Hathaway 
advokatas pareiškė, kad jis 
kovos, idant nugalėjus tą žy
gį ir bylą varius į aukštesnį 
teismą.

Pasisavino $80,000 Pinigų
Joseph Carbone, kuris dir

bo pas Literary Guild of A-1 
merica, Inc., gavo po $50 al
gos kas savaitė ir turėjo gerą 
gyvenimą, vienok tomis įplau
komis nepasitenkino. Jis pa
sisavino $80,000 kompanijos 
pinigų. Nassau apskrities teis
me jis atrastas kaltas.

Budavos Dvi Mokyklas
Pradėjo budavoti dvi nau

jas mokyklas, kuriose bus 
mokoma aukštesnio mokslo. 
Viena jų budavojama ant 
110th St. ir 66th St., Forest 
Hill, kuri atsieis $2,850,000; 
o kita ant Wellis St. ir Foun
tain Ave., East New Yorke, 
kuri atsieis $2,020,000.

Sugavo su Pinigine

Iš Amalgameitų Unijos 
Konvencijos

Kodėl Amerika Taip Ginkluojasi? 
Ar Išvengs Ji Karo?

Ant IRT traukinio, Grand 
Plaza stotyj, Russell King, 52 
metų vyras, pačiupo nuo Mrs. 
Leona W. Raycroft piniginę ir 
leidosi bėgti. Kilo šauksmas: 
“Laikykite vagį!” Po ilgoko 
vaikymosi policija sulaikė mi
nėtą žmogų ir pristatė į 
Brooklyn© teismabutį, kur $ 
tik po $l,5do kaucija paleido. 
Piniginę su $40 ir $200 vertės 
brangakmenių minėtai mote
riškei grąžino.

350 .Darbininką Pikietuoja
Streikas yra Goldeng Bro

thers audinių sankrovoj, 316 
Broadway, kur jau antra sa
vaitė darbininkai kovoja už 
geresnes darbo sąlygas ir al
gas. Jie organizuoti į CIO uni
ją, tai pikietavime dalyvauja 
iki 350 darbininkų.

Gazas Užmušė Moterį
Gazui sprogus 43-32—41st 

St., Sunnyside, name užmušta 
senelė Celia Kaplan,70 metų 
moteris. Sprogimas įvyko jos 
dukters name, kada ji ten lan
kėsi svečiuoti^.

Gegužės 17-tos rytą aštun
toji Amalgameitų konvencijos 
sesija pradėta tolimesniu 
konstitucijos projekto punktų 
skaitymu ir priimi n ė j i m u , 
taipgi prakalbomis.

Kalba Sam Wolchok, Jung
tinės Mažmenomis ir Urmu 
Pardavinėtojų Unijos prezi
dentas. Kredituoja Amalga- 
meitus už organizavimą skal
bėjų ir kitų neorganizuotų. 
Taipgi dėkoja už paramą par
davinėtojams,, pažymėdamas, 
kad jo unija, prieš du metus 
turėjusi tik 40,000 narių, da
bar turinti 80,000 narių, taip
gi turinti kontraktus su dau
geliu didžiųjų krautuvių.

Wolchok, remdamasis senu 
tarimu savo unijos konvenci
jos, įvykusios pereitą gruodį, 
Detroite, varde unijos pasisa
kė už 3-čią terminą. Gi už ka
rą ir visas pasaulio nelaimes 
apkaltino Hitlerį ir Staliną. 
Po jo kalbos vėl sekė konsti
tucijos skaitymas.

Lewiso Pasirodymas 
Sukėlė Audrą

Skaitymas konstitucijos nu
traukta audringos ovacijos, 
kuri momentaliai iškilo John 
L. Lewisui vos įėjus Amalga
meitų konvencijos salėn. Vi
sa publika pašoko ant kojų 
(o daugelis ir ant kėdžių ir 
stalų), pasklido dainos, šū
kiai, užgriežė ir benas. Ova
cija tęsėsi kelias minutes 
Lewisui jau užėjus ant estra
dos, kamerų šviesoms bliksint.

Prezidentui Hillmanui per- 
stačius Lewisą, CIO preziden
tą, kalbėt, išnaujo kilo ovaci
ja, kuriai įpusėjus kas nors 
norėjo ją paverst į demons
traciją už trečią terminą, su
rinkant “Tris valio už Roo- 
seveltą!” ir atskiroms grupe
lėms po salę pašokant ant ko
jų, bet masinės demonstraci
jos nesukėlė.

Nušviečia CIO Įsikūrimą 
ir Darbus

Lewis savo kalbą pašven
tė aiškinti CIO gimimo prie
žastims ir sąlygoms. Jis nu
švietė, kaip Amerikos Darbo 
Federacija atsisakė priimti 
CIO suorganizuotus darbinin
kus į savo eiles. Kaip Federa
cija taip pat atmetė ir pa
siūlymus, kad CIO sukels fon
dus organizavimui neorgani
zuotų, taipgi kooperuos dar
be, bile tik Federacija orga
nizuotų darbininkus. Ir tas 
tapo atmesta ,o jie už tą “pra
sižengimą” tapo išmesti iš Fe
deracijos, atimta teisė daly- 
vaut konvencijoj. Suminėjus 
vardus tų AF of L kenkėjų, 
ypatingai Matthew Woll, sa
lėj pasigirdo stiprus “Bronxo 
saliutas” (bū-ū).

Lewisas priminė, kad pati 
Amalgameitų Unija turėjo bu- 
davotis vien savo spėkomis, 
negavus iš AF of L jokios pa
ramos ir kad ji tik po 19-kos 
metų gyvavimo tebuvo priim
ta į Federaciją po to, kada 
Amalgameitai pasidarė spė
ka, kurios Federacijos virši
ninkai negalėjo ilgiau igno
ruoti. Tas pats ir su CIO, mū
sų reikalavimai vienybės Fe
deracijos viršininkų bus tik 
tada išklausyti, kada nuo t o 
negalės beišsisukti. Jis skaitė 
keletą dokumentų tuo klausi
mu.

“Penktai Kolumnai” 
Nepavyko

Lewisui skaitant vieną iš 
vėliausių CIO pasiūlymų Fe
deracijai, jog CIO sutinka 
pereit į Federaciją su sąlyga, 
kad visoms sekcijoms be skir
tumo būtų išduoti čarteriai, ir 
kad tolimesni klausimai būtų 
rišami bendros konvencijos, 
kas nors iš pačiame priekyje 
sėdėjusių riktelėjo:

“Komunistų siūlymas.” At
skirose vietose pasigirdo ne
drąsus bandymas sukelt suįru- 

! tę, bet prez. Hillmanas grei
tai paėmė padėtį savo rankon, 
stojęs prie garsiakalbio griež
tai pareikalavo:

“Kuris tas delegatas? Tuo
jau prašalinsiu iŠ salės. Mes 
neleisime niekam, gal šnipas 
randasi iš kur, drumst progre
są., atsiektą per CIO ir John 
Lewiso vadovybę.”

Ilillmano pareiškimą paly
dėjo griausminga ovacija. Ta
da Hillmanas už nųotikį. atsL 
prašė Lewisa, pareikšdamas, 
jog ši demonstracija įrodė, 
kad to asmens elgėsis neat
stovauja nuomonės šios kon
vencijos nei didžiulės CIO or
ganizacijos. Prašė tęst kalbą.

Pradėjęs išnaujo kalbėt 
Lewis pašiepiančiai pabrėžė, 
kad tai yra “mano pasiūly
mas” ir kad jo nepriėmė tik 
dėlto, kad būt atsteigęs taiką 
darbininkų judėjime. Publi
koj nuaidėjo smagus juokas ir 
aplodismentai.

Už Civiles Teises 
ir Taiką

Lewis savo kalboj taip pat 
nedvejojančiai pasisakė už 
budėjimą civilių teisių sargy
boj, už vykdymą J. V. kons
titucijos gyvenime; sakė, kad 
šiandieną labiau negu kada 
nors yra reikšmingi darbinin
kų protestai prieš Amerikos 
įtraukimą į Europos karą.

Popietinę sesiją pradedant, 
atsilankė būrys Bostono uni- 
jistų sveikint konvencijos. Jų 
iškabos ir viršininkų kalbos 
aiškino, kad Bostono siuvėjai 
šimtu nuošimčių organizuoti. 
Taipgi lankėsi Atlantos siu
vėjų būrelis, grupė jų daini
ninkų užėjus ant estrados 
sveikino savo kompozicijos 
speciale dainele konvencijai.

Programa baigta skaitymu 
sveikinimų ir puikiai išpildyta 
Philadelphijos A m algameitų 
Choro dainų programa.

Sesijos dar tęsis visą šią sa
vaitę. “Laisvės” Rep.

LaGuardia Stoja už Roose- 
velto 3-čią Terminą

Majoras LaGuardia kalbė
damas Amalgamated Clothing 
Workers unijos atid a r y m o 
konferencijos mitinge, kuris 
įvyko Madison Square Garde- 
ne, kur dalyvavo apie 16,000 
žmonių, sakė, kad jis remtų 
prezidento Roosevelto kandi
datūrą į trečią terminą. Bet 
kartu nurodė, kad jeigu bus 
prastas Demokratų Partijos 
kandidatas, tai tada gali atsi
rasti ir trečia partija.

Nusižudė Moteris iš Priežas
ties Karo Žinių' *

Mrs. Yvonne Ter Borden, 
29 metų amžiaus, garsi ho- 
landietė turtinga moteris, su
žinojus, kaip karas eina Ho- 
landijoj, šoko iš namo pro 
langą iš šešto aukšto ir už
simušė. Savo laiku ji buvo ga
vus nuo karalienės Wilhelmi- 
nos dovaną.

Lietuvis Pasižymėjęs 
Architektūroj

Architektūros kūrinių paro
doj, suruoštoj Radio City, N. 
Y., išstatyta ir jauno lietuvio 
Charles Sąladuno kūriniai — 
sudėtingas architektūros brai- 
žinys-planas.

Jaunuolis Saladunas paeina 
iš Binghamtono, kur ir dabar 
gyvena jo tėveliai. Jis čionai 
studijuoja architektūrą 
Pratt’s Institute, Brooklyne, su 
labai geromis pasekmėmis, 
yra gabus architektas. M;

Pirmadienį, gegužės 20 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., at
sibus labai svarbi prakalba- 
prelekcija temoj: Kodėl Ame
rikos valdžia rengiasi karui ir 
kokia Amerikos Komunistų 
pozicija ?

Kalbės A. Bimba, ši pra- 
kalba-prelekcija bus visiems 
įdomi ir reikalinga. Dabar vi

sur žmonės kalba apie karą. 
Rooseveltas pasiūlė, kad Ame
rikoj į metus laiko būtų pa
gaminama 50,000 karo orlai
vių. Jis siūlo, kad Anglijai ir 
Franci j ai nebūtų sumažintas 
orlaivių ir kitų ginklų gamini
mas.

Ateikite visi ir visos! Įžanga 
veltui!

Columbia Universitetas 
Gavo $40,514 Dovanomis

Columbia Universitetas ap- 
laikė 33 pinigines dovanas, 
kurios visos sudaro $40,514. 
Pinigai skiriami mokslo reika
lams. Didžiausią sumą gavo 
nuo Rockefeller Fondo, kuri 
yra $19,100.

Unijistai Prieš Reakciją
International Brotherhood of 

Electrical Workers unijos, lo- 
kalo No. 3, kuris yra dalimi 
Amerikos Darbo Federacijos, 
pasisakė, kad apsitaksuos na
riai kovai prieš reakciją. Jis 
turi 6,500 narių.

Norvegija Bus Parodoj

Nors Vokietija jau veik vi
są svarbiausią Norvegijos da
lį okupavo, bet jos konsulas 
R. A. Christensen New Yorke 
pareiškė, kąd pavilioną Pa
saulinėj Parodoj atidaro* ir 
laikys atdaru.*

Unijos Pasisakė Sukels 
$100,000 Gynimui Vady

Virš 400 delegatų nuo įvai
rių unijų apsvarstė Ben Gol
do apkaltinii’hą ir abelną re
akcijos šėlimą., ir nutarė su
kelti $100,000 apsigynimo rei
kalams. Konferencija buvo 
Pennsylvania viešbuty j. New 
Yorko unijų miesto taryba pa
sisakė sukels $40,000; Dažy
tojai ir suknių siuvėjai—$20,- 
000 ; Raštinių darbininkai — 
$20,000, o likusi $20,000 su
ma paskirstyta tarpe mažes
nių unijų. Reakcija labai ap
sunkina darbo žmones, bet ki
to kelio nėra, kaip ginti savo 
teises.

Belgija, Holandija Panaikino 
Savo Kontraktus Amerikoj

Holandija jau: okupuota 
Vokietijos, o Belgijos dides
nė pusė paimta. Trečiadienį 
per radio gauta žinia iš Am
sterdamo : “Visus kontraktus 
panaikiname, kurie buvo Ho- 
landijos padaryti.” Neužilgo 
panašų radio pranešimą ga
vo ir iš Belgijos.

Vaikas Pasismaugė 
Automobiliuje

Tėvai Bergai paliko savo 
vaikutį Jerome Berg, 3 metų 
amžiaus, nuosavame automo
biliuje, ties namais 5202 — 
102nd St., Corona, ir patys 
kur tai nuėjo. Vaikutis ar tai 
žaisdamas ar kaip atidarė lan
gą, iškišo galvukę lauko pu
sėn ir kojukėmis paspaudė 
lango rankeną, kuri pakėlė 
stiklą aukščiau ir suspaudė jo 
kaklą. Taip jis ir pasismaugė. 
Tėvai atėję į automobilių at
rado vaiką negyvą. Tokis atsi
tikimas moko, kad negalima 
mažus vaikus vienus palikt 
net automobiliuje.

Nubaudė Išnaudotojus
Teisėjas M. T. Abruzzo nu

teisė darbdavį Irving O. Ro
sen ir jo žmoną Adą pasimo- 
kėti bausmės $2,000 ir atmo
kėti $3,268 jų darbininkams. 
Minėti ponai turi fabriką, kur 
dirba 200 darbininkų, tai iki 
tiek išnaudojimą išvystė, kad 
moterims mokėjo jau tik po 
3 centus į valanda ir darbą 
davė neštis namo. Jų fabrikas 
yra Rosen Manufacture Co., 
168 Walworth St., Brooklyne.

MIRĖ
Tiesa, ar Pasaka?

Suokalbininkų “Krikščionių 
Fronto” nariu teisme, kurie 
neseniai areštuoti suokalbyj 
išsprogdint “Daily Workerio” 
įstaigą, nuversti valdžią, vei
kia pinigai. Matyti, kad rie
biai teptos riekės kišamos, 
kad juos išteisinus. Kaltina
masis William H. Bushnell pa
sakoja, kad būk pas jį rasįas 
kardas, tai būk' yra jo die
duko kardas nuo Civilio Karo 
laikų.

Kiek Kojiniu Nuperka?
. New Yorko biznieriai sako, 

kad mieste tik į vieną dieną, 
nuperka iki 90,000 porų šilki
nių kojinių. Daugiausiai koji
nių sunešioja moterys ir mer
ginos.

Naujas Armijos Lėktuvas
Į Mitchell karo lėktuvų lau

ką nutūpė “Curtiss-40” karo 
lėktuvas, kuris pagamintas 
Buffalo Curtiss lėktuvų gami
nimo fabrike. Jo motoras turi 
1,000 arklių jėgą. Gali išvys
tyti iki 400 mylių į valandą. 
Lėktuvas yra apginkluotas 2 
kulkasvaidžįais, 'kurie šaudo 
priekin pro propelerį. Jo pa
gaminimas atsiėjo $50,000.

♦

John Baronaitis, 52 metų 
amžiaus, gyveno East Mile
stone, N. J. Mirė geg. 15-tą, 
Somerset Ligoninėj, Somer
ville, N. J. Bus palaidotas 
gegužės 18, 2 vai. po pietų, 
Alyvų Kalno kapinėse. Pa
šarvotas pas J. Garšvą.

Advokatas Girtas Važiavo
.Magistratas George Flynn 

nubaudė advokatą Rosario 
Elardę, 35 fnetų, gyvenantį 
1266 Bergen St., Brooklyne, 
pasimokėti $100 bausmės ir 
metams laiko atėmė jam au
tomobilio valdymo . leidimą. 
Jis areštuotas girtas važiuo
jant.

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja šviesus, gražus for- 

nišiuotas kambarys pHe geros komu
nikacijos, kaina prieinama. Prašome 
kreiptis: Mrs. P. Dobilas, 31 Grove 
St., Brooklyn, N. Y. (117-119) 
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BARBER SHOP I
K. DEGUTIS, Savininkas I 
Prielankus ‘Patarnavimas ■ 
306 Union Avenue «■ 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. I 
Brooklyn, N. V. ■

Gėrai Patyrę Barberini ■
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Lietuviu 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\.mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
vwvwwvwvmwwwwwvwvwu wvwMvwvwvwvmniwiAJW

Office Phone Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night
J

Managed by <

RHEA TEITELBAUM

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

Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK
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GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sunday all day and night

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

SKELBKITES “LAISVĖJE

MM MMMM M R
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

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

namų darbo, kiibasal ir kepta paršlena; gaspadorlškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer. St — Brooklyn — ‘‘Laisvės” Name




