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THE LITHUANIAN DAILYTaigi Fortūnatas Bagočius 
vėl išrinktas SLA prezidentu.

KRISLAI
Tik Per Nago Juodymą.
Ot Kas Šienaujasi.
Bruno ir “Draugas.”
Viskas Supuvę, bet. . .

Rašo A. B.

No. 125 LAISVES ANTKA^^on4a7s JtaJW™8” * Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gegužes (May) 27, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXIIBet išrinktas tiktai desperatiš
komis priemonėmis, tiktai 19 
balsu, kurie veikiausia neiš
laikytų rimtos, bešališkos bal
sų skaitymo komisijos kvoti
mo.

Bet daleiskime, kad Bago
čius ir turi 19 legitimiškų bal
sų daugiau už Laukaitį. Ta
čiau jis neturi didžiumos bal
sų. Laukaitis gavo 2,979 bal
sus, Miliauskas — 784 balsus, 
arba abu kartu 3,763. O Ba
gočius tegavo viso labo 2,998. 
Vadinasi, jis prezidentuos 
prieš daugumos narių pasirin
kimą.

Tik su tokia garbe prezi
dentui prezidentauti, kaip sau 
norite, didelės garbės nėra.

Kai kam SLA pusėtinai gra
žiai patarnauja. Gegužės 24 
dienos “Tėvynėje” skaitome 
apie šitokius išmokėjimus: 
Grigaičiui kelionė, su

gaištis ir hotelis $159.90 
Vaidylai už tą patį $155.90.
Bagočiui už tą patį $55.00
Bagočiui už tą patį $76.00
Bagočiui už tą patį $32.00
Kun. Valadkai

už tą patį $47.90
Kun. Valadkai

už tą patį $36.05
S. Mockui už tą patį $191.00 
Mažuknai už tą patį $167.00 
Mikužiutei už tą patį $198.70 
Mikužiutei už tą pati $88.50
Kun. Valadkai

už tą patį $55.90
Tareilai už tą patį $28.20
Tareilai už tą patį $51.20
Gugiui už tą patį $219.70
Bagočiui už tą patį $149.67
Bagočiui už tą patį $52.00
Mockui už tą patį $52.00

Nepamirškime, kad ponai 
Bagočius ir Gugis taipgi gau
na nemažas iš Susivienijimo 
algas.

Ar dabar aišku, kodėl jie 
visi taip skverbiasi į SLA urė
dus ?

Chicagos “Draugas” rašo 
(geg. 23 d.) ilgą editorialą 
apie garsųjį Giordano Bruno. 
Bažnyčia jo nesudeginus. Bu
vę tik šitaip: “Už viešą pik- 
tažodžiavimą Kristui jis buvo 
ekskomunikuotas ir atiduotas 
civilės valdžios teismui.”

O tas teismas, kaip žinoma, 
Bruno rado kaltu ir sudegino. 
“Draugas” nukniaukia tik vie
ną labai mažą dalykėlį, bū
tent tą faktą, kad 1600 me
tais ta “civile valdžia” buvo 
taipgi katalikų bažnyčios ku
nigų ir inkvizitorių valdžia. 
Ką ta bažnyčia prisakė, tą ta 
valdžia išpildė.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas ‘‘Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama Šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

ITALIJA ATIDEDA SAVO LAIVU PLAU
KIMĄ; GALRENGIASI KARUI

Iš Karo Lauko
Prancūzų Pranešimai Vokiečių Pranešimai

AMERIKOS VALDININKAI PRIEŠINASI 
PILIETINIU TEISIU ĮNEŠIMUI

Tai kas gi Angliją ir Fran- 
ciją privedė prie dabartinės 
tragedijos? Atsakymus jau tu
rime du. Strazdo ir Stilsono 
skloka oficialiai nutarė, kad 
kaltas “Maskvos raudonasis 
imperializmas.” Taip iki šiol 
griežtai argumentuodavo ir 
Grigaitis.

Tačiau dabar jau nebe taip. 
Iš “Naujienų” (geg. 23 d.) 
dabar jau sužinome, kad tik
ruoju kaltininku yra “kapita
listiškas supuvimas.” šiton jū
ron baisių nelaimių paskandi
no Angliją ir Franciją supu
vęs tų šalių kapitalizmas!

Su tuo galima sutikti. Ne
galima sutikti tiktai su išvado
mis. Mes sakome: Tegul šitas 
supuvęs kapitalizmas ir pra
smenga! Lygiai toks pat supu
vęs, prakeiktas kapitalizmas 
Vokietijoj lai prasmenga!

Tačiau Grigaitis šaukia: 
Turime upelius darbininkų 
kraujo pralieti ir išgelbėti ši
tą supuvusį kapitalizmą Ang
lijoj ir Francijoje!

ORAS. — Apsiniaukę ir 
būsią lietaus.

Roma. — Italijos valdžia 
atidėjo dviem trim savai
tėm toliau išplaukimą savo 
keleivinių laivų “Neptunia,” 
“Rex” ir “Conte di Savoia” 
į Ameriką; o garlaivio “Au
gustus” išplaukimas atidė
tas neribotam laikui.

Svetimšaliai d i p 1 omatai 
spėja, jog Italija sulaiko 
šiuos didlaivius todėl, kad 
jinai tuo tarpu rengiasi iš- 
stot karan prieš Franciją ir

Angliją.
Italų laikraščiai, 25 metų 

sukaktyje nuo Italijos įsto
jimo į praeitą pasaulinį ka
rą, plūdo talkininkus, kad 
jie neišpildė savo prižadų 
Italijai ir apgavo ją.

Šimtai italų, kilusių iš 
Korsikos salos, demonstra
vo Romoje, reikalaudami 
sugrąžint tą salą Italijai.— 
Dabar Korsika, itališka sa
la, yra Francijos valdoma.

Ablavos prieš “Penktą
ją Kolumną” Airijoj
Dublin, Airija. — Polici

ja suėmė St. C. Heldą, vo
kiečių kilmės žmogų, kaip 
nazių “penktosios kolum- 
nos” veikėją. Pas jį kam
baryje rado planus Airijos 
prieplaukų, kelių, tiltų, or
laivių stovyklų, kareivinių, 
radio slaptraštį, radio žinių 
perduotuvą, 20 tūkstančių 
dolerių amerikiniais pini
gais ir parašiutą.
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Šis nužiūrimas hitlerinin
kų šnipas, sakoma, taipgi 
samdęs dar bent vieną pa
galbinį šnipą.

Belfast, Šiaurinė Airija. 
Areštuota 76 nariai slaptos 
Airių Respublikiečių Armi
jos, nužiūrimi kaip Vokieti
jos nazių bendradarbiai 
prieš Angliją.

Karinė policija užklupo 
keturiasdešimts tokių ai
rių besimuštruojant su gin
klais.

SENATORIAI UŽ G IRIA 
SUMANYMĄ REGISTRUOT 

NEPILIEČIUS ATEIVIUS

Washington. — Antrinė 
senato teisių komisija užgy- 
rė sumanymą kongresui iš
leist šitokį įstatymą prieš 
ateivius, kurie neturi pilnų 
Amerikos pilietybės popie- 
rų:

Suregistruot visus tokius 
ateivius ir nutraukt jų pir
štų nuospaudas; o kurie per 
4 mėnesius po įstatymo iš
leidimo nesusiregistruos, 
visus tuos deportuot iš 
Jungtinių Valstijų. — To
kių ateivių šioje šalyje esa
ma 4 milionai.

Baust iki 10 metų kalėji
mo ir $10,000 piniginės bau
dos bile asmenį, kuris leis 
bei platins knygas, brošiū
ras, laikraščius ar lapelius 
šaukiančius ar patariančius 
nuverst Amerikos valdžią; 
kuris ragins gyvu ar rašy- 
tu-spaudintu žodžiu karei
vius ar jūreivius neklausyt 
komandierių įsakymų; taip 
pat lygiai baust bile asme
nį, kuris organizuos bet ko
kią draugiją, siekiančią nu
verst šios šalies valdžią.

Šis sumanymas taipgi 
reikalauja deportuot nepi- 
liečius ateivius, kurie bus 
nuteisti už turėjimą ginklų 
ar už bet kokius krimina
lius nusikaltimus.

Išteisino Dieso Agen
tus Philadelphijoj

Philadelphia, Pa. — Kon
gresinės Dieso komisijos 
agentai Ch. Hove ir G. F. 
Hurley ir Philadelphijos de
tektyvų oficierius Albert 
Granitz andai buvo areš
tuoti, kad jie užpuolė ir iš
krėtė Philadelphijos komu
nistu centra balandžio 2 d. 
š. m. Komunistų Partija 
traukė juos tieson už tai, 
kad jie “pagal tarpsavinį 
sąmokslą laužė pilietines 
teises,” kurias užtikrina 
Jungtinių Valstijų konsti
tucija.

Dabar geg. 24 d. komisio- 
nierius James H. Molloy pa
naikino warrantus ir kalti
nimus prieš tuos Dieso ko
misijos agentus ir prieš po
licijos detektyvų leitenantą 
Granitzą. K o m i s i onierius 
sako, kad buvęs be tinkamo 
pagrindo išduotas net war- 
rantas prieš tuos asmenis.

New York o Times prane
šimas nurodo, jog komisio- 
nieriai paprastai taip neda
ro, kaip čia padarė komi- 
sionierius Molloy.

SUIMTA DESETKAI ANGLŲ 
HITLERININKŲ

London. — čia areštuota 
29 vadovaujantieji nariai 
anglų fašistų sąjungos, 
kaip Vokietijos agentai. 
Tai vis poniškos kilmės 
žmonės. Tarp jų yra Sir 
Oswald Mosley ir John 
Beckett, buvę “socialistai” 
Darbo Partijos vadai.

Nežiūrint areštų, angliš
ki naziai skleidžia lapelius, 
kur jie sako, kad tai “žydai 
piniguočiai” sukurstę karą 
tarp Anglijos ir Vokietijos, 
o šiaip nesą ko anglam 
pyktis su vokiečiais.

Popiežius Numato Greitą 
Italijos Karą

■  ~—

Roma. — Popiežius per 
savo sekretorių užklausė 
svetimų šalių atstovus Ro
moje, ar jie norėtų persi
kelt iš Romos į popiežiaus 
valstybę Vatikaną, kai da
bar gręsia išsiveržt Italijos 
karas prieš Angliją ir 
Franciją. » __ ______

London. — Anglijos karo 
laivai bombardavo vokie
čius prieplaukų miestuose, 
kuriuos vokiečiai užėmė 
šiaurinėje Francijoje.

Paryžius. — Francūzų 
aukštoji komanda praneša, 
kad:

Penkiolika francūzų ge
nerolų tapo pašalinti iš ko
mandos armijų, korpusų, 
divizijų ir kitų viršininkys
tės vietų. Naujas vyriau
sias komandierius gen. M. 
Weygand tuomi juos nu
baudė už tai, kad francūzai 
pralaimėjo mūšius Meuse 
upės fronte.

Dabar visu įnirtimu šėl
sta mūšiąi francūzų su vo
kiečiais tarp Aisne ir Meu
se upių; francūzai imą vir
šų. Francūzai sustiprino sa
vo pozicijas palei Somme 
upę ir paėmę kiek vokiečių 
į nelaisvę. Bet abelnai pa
dėtis fronte lieka beveik ta 
pati, be svarbių permainų.

Francūzai ir anglai iš 
Belgijos pusės pašėlusiai 
šturmuoja vokiečius ties 
Bapaume, taip,.pat neatlai- 
džiai atakuoja priešus iš 
pietų vakarų šono tarp 
Amiens ir Ham. Tuo būdu 
jie stengiasi perkirst vokie
čių armijos koridorių tarp 
Bapaume ir Combles-Pe- 
rone. Šis koridorius yra 
apie 15 mylių pločio. Juomi 
vokiečiai yra atkirtę apie 
mjlioną anglų - francūzų - 
belgų armijos šiaurrytinėje 
Francijoje ir šiaurvakari
nėje Belgijoje. Ir jei talki
ninkams pavyks perkirst tą 
koridorių, tai jie. paliuosuos 
savo armijas iš to kampo; 
tada šios armijos galėtų 
prisijungt prie francūzų di
džiosios armijos.

Angly Pranešimai
London. — Anglų koman

da praneša, kad:
Anglų lakūnai vidutiniai 

nukerta žemyn po 40 vokie
čių bombanešių kasdieną, o 
iš savo pusės praranda apie 
10 orlaivių per dieną. Vie
name oro mūšyje 11 anglų 
lėktuvų nušovę žemyn 11 
vokiečių orlaivių, nepraras
dami nei vieno anglų lėktu
vo.

Anglų orlaiviai padegė 
kelis vokiečių gazolino tan
kus Rotterdame, Holandi- 
joj. Anglų lėktuvai bombo
mis nuskandino vieną vo
kiečių torpedinį laivą.

Airiai Rengia Sukilimą 
Su Nazių Pagalba

London. — Anglai suėmė 
vieną oficierių slaptos airių 
respublikiečių armijos ir 
rado pas jį dokumentus, 
kurie rodo, kad tie airiai su 
vokiečių nazių pagalba ruo
šią ginkluotą sukilimą prieš 
Angliją, gal “šios savaitės 
pabaigoje.”

Anglijos valdžia žada 
areštuot dar kai kuriuos 
anglus užimančius aukštas 
vietas, kaipo nazių bendra
darbius. Suimtas ir vienas 
Amerikos atstovybės narys 
kaip įtariamas nazių padė
jėjas prieš Angliją.

Berlin. — Aukštoji vokie
čių komanda praneša, kad:

Vokiečiai užėmė Ghent ir 
Courtrai miestus, šiaurva
karinėje Belgijoje. Sako, 
kad jie užkariavo tvirtoviš- 
ką kalnų keterą Wimy 
Ridge šiaurrytinėje Franci
joje, ir pro Lillers ir St. 
Omer miestus pasiekė Gra
velines miestą pajūryje, 
tarp Calais ir Dunkerque 
prieplaukų.

Vokiečiai užvaldė francū
zų prieplaukos miestą Bou
logne ir visai apsupo labai 
svarbų prieplaukos miestą 
Calais, nors pačiame Calais 
mieste dar laikosi francūzų 
kariuomenė.

Vokiečiai sėkmingai ata
kavo talkininkus tarp Rou
baix ir Valenciennes, Fran
ci jo j, ir sudarė ten didelį 
pavojų apsupamiem talki
ninkam.

Vokieąiai daro smarkias 
atakas į šiaurius nuo Dou
ai, į vakarus nuo Tournai, į 
šiaurių vakarus nuo Court
rai ir į šiaurius nuo Wimy 
kalnų briaunos ir stengiasi
tomis atakomis suskaldyti 
į kelias dalis apie milioną 
anglų-francūzų-belgų armi
jos, kurią vokiečiai yra vi
siškai apsupę šiaurrytinėje 
Francijoje ir šiaurvakari
niame Belgijos kampe.

AREŠTAI NUŽIŪRIMU VO
KIEČIŲ ŠNIPŲ LONDONE

London. — čia anglų val
džia suėmė bent tris tūks
tančius įtariamų vokiečių 
šnipų. Tarp jų yra ir tokių, 
kurie buvo pabėgę i Angliją 
nuo nazių persekiojimų Vo
kietijoje. Austrijoje ir Če- 
choslovakijoje. Areštuoti ir 
tūli vadinami žydai pabėgė
liai.

Areštuotas Rintelen
Savaitės gale Londone 

areštuotas vokietys kapito
nas Franz von Rintelen. Jis 
buvo Vokietijos šnipų gal
va Jungtinėse Valstijose 
laike praeito pasaulinio ka
ro. Už sprogdinimus Ame
rikos amunicijos sandėlių 
ir laivų jis buvo įkalintas 
ketveriems metams, nuteis
tas pagal parodymus kari
nio Anglijos šnipo Reginal- 
do Halio.

1920 metais prezidentas 
Wilsonas dovanojo Rintele- 
nui galą bausmės su ta są
lyga, kad jis išvažiuos iš 
Amerikos. Taip Rintelen ir 
padarė, išplaukdamas iš 
Jungtinių Valstijų į Angli
ją. Tada Rinteleną draugiš
kai priėmė Anglijoj tas 
pats Reginaldas Hali, An
glijos karo laivyno admiro
las.

Dabar, savaitė atgal, 
Rintelen parašė .Anglijos 
spaudai laišką, kur jis 
smerkė nazių valdžią Vo
kietijoj. Bet anglų vyriau
sybė vis tiek juom nepasiti
kėjo, o areštavo jį ir įmetė 
į džentelmanų kalėjimą iki 
karo pabaigos.
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Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atsakė į 
laikraštininkų klausi mus 
apie “penktąją, priešameri- 
kinę kolumną,” kad jūs apie 
tai galite sužinot iš kongre
sinės Dieso komisijos, tyri
nėjančios priešamerikinius 
veikimus.

“Daily Workerio” kores
pondentas primena, kad 
Dieso komisija pirmiau vei
kė prieš prezidento Roose- 
velto Naująją Dalybą, bet 
dabar kongresmanas Dies 
šaukia visus “kuo pilniau
siai bendradarbiaut su pre
zidentu.”

Senatoriaus La Follette’o 
vadovaujama, pilietinių lai
svių komisija pagamino įne
šimą kongresui, reikalau
jantį uždraust fabrikantam 
laikyt šnipus prieš darbi-1 
ninku s, užgint naudot! 
streiklaužių agentūras ir 
uždraust samdytojams var-l 
tot ašarines bombas, gink
lus ir amuniciją prieš strei
kuojančius darbininkus.

Amerikos karo ministe- 
ris Woodring ir laivyno mi-

nisteris Charles Edison at
rašė tam tikrom senatorių 
komisijom laiškus, kuriais 
priešinasi tokiam įnešimui 
La Follette’o pilietinių lais
vių komisijos.

Senatorius Reynolds įne
šė pataisymą La Follette’o 
sumanymui—nepriimt į jo
kį darbą Amerikoj daugiau 
kaip dešimtą procentą ne- 
piliečių.

Pirm šio pataisymo sena
torius Reynolds pasakė 
trijų valandų kalbą apie 
“penktosios kolumnos” pa
vojų Amerikai iš nepiliečių 
sveturgimių pusės.

Senato daugumos vadas 
sen. Barkley davė sumany
mą, kad be apribojimo bū
tų priimami j darbus tie 
ateiviai, kurie teisėtai atvy
ko į Jungtines Valstijas ir 
išsiėmė pirmąsias pilietines 
popieras.

Kiek dabar galima spėt, 
tai šis senatoriaus Barkley 
sumanymas turi lygią gali
mybę būt priimtas, kaip ir 
senatoriaus Reynoldso pa
taisymas.

Jurgis VI Bijo, kad Ne
žūtų Angly Imperija
London. — Anglijos ka

ralius Jurgis VI geg. 24, 
Imperijos Dienoje, sakė vi
sam pasauliui kalbą per ra
dio prieš Vokietiją. Jis va
dino vokiečius žiaurūnais, 
ir tvirtino, kad jie sunai
kintų visą civilizaciją ir 
laisvę, kaip kad anglai jas 
supranta.

Karalius teigė, kad Hitle
riui negana būtų tik šiaip 
laimėt karą. Nes, girdi, jei
gu jis laimės, tai nušluos 
nuo žemės rutulio visą An
glijos imperiją.

Bet anglų karalius išreiš
kė pasitikėjimą, kad talki
ninkai, su pasaulio pritari
mu, laimėsią karą. Tuo tiks
lu jis paskelbė ir imperijos 
maldų dieną sekmadienį 
geg. 26 d.

Italai Sako: Talkininkai. 
Permažai Siūlo ir Pavėlavo

Roma.— Anglija ir Fran
ci ja žadėjo palengvinti blo
kadą Italijos laivams Vi
duržemio Jūroje; sako, an
glai ir francūzai nepraleis 
tik tokių dalykų Italijai, 
kurie galėtų būt pervesti 
Vokietijai kaip karo me
džiagos.

Franci ja ketina duot ita
lam didelių lengvatų Tuni- 
sijoj ir leist Italijai be 
muitų mokesčių naudotis 
Jibuti prieplauka, reikalin
ga Ethiopijai. Anglų ir
francūzų valdžios žada Ita
lijai šiokių tokių teisių Su- 
ezo Kanale. Vis tai daro 
tuom sumetimu, kad Italija 
laikytųsi bepusiškai ir neitų 
kariaut prieš talkininkus.

Bet Mussolinis sakąs,

Medžioja 'Neištikimus’ 
Pa. ir N. Y. Valstijose

Philadelphia, Pa. — Iki 
šiol- Philadelphijoj buvo 11 
valdžios agentų iš Wash- 
ingtono žiūrėt, kas gal šni
pinėja ar sabotažuoja svar
bius Amerikai darbus ir vie
tas. Dabar atsiųsta dar 14 
tokių fed. agentų. Jie tėmy- 
sią visus darbininkus ir 
darbininkes laivastatykiose, 
Frankfordo Arsenale, For
te .Mifflin ir visose dirbyk- 
lose, kurios gamina ginklus, 
amuniciją ir kitus karo 
reikmenis. Tie valdžios 
agentai ypač sekiosią tokius 
žmones, kurie buvo nuteisti 
arba nužiūrimi kaip prieši
ninkai Amerikos dalyvavi
mo praeitame pasauliniame 
kare.

Pennsylvanijos milicijos 
viršininkai ir 2,500 Ameri
konų Legionierių išvien su 
federalės valdžios agentais 
taipgi “čekiuos” tokius 
žmones, kurie jiem atrodys 
neištikimi arba nužiūrėtini 
minimose dirbyklose.

Albany, N. Y. — Milici
jos komanda parinko 500 
liuosnorių vyrų, kurie se
kios nužiūrimus Amerikos 
priešus, “penkta-kolumnis- 
tus” Uticos, Oneidos irf 
Rome apskrityse.

Sunaikinta 3,900 Lėktuvų?
Berlin. — Vokiečiai sako, 

kad nuo gegužės 10 d. jie 
sunaikinę 2,400 talkininkų 
orlaivių.

kad šie pasiūlymai yra per- Angliją, kada ateis tinka- 
maži ir pavėluoti. Jis lei- mas italam laikas.
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London. — Anglai teigia, 
kad talkininkai sunaikinę 
1,500 vokiečių orlaivių per 
15 paskutinių dienų.

džia suprast, kad Italija iš
stos karan prieš*Franciją ir
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D. N. Pritt Išmestas iš Darbo 
Partijos

Žymusis Anglijos advokatas ir socia
listų veikėjas, — rašytojas ir kalbėtojas 
—tapo išmestas iš Anglijos Darbo Parti
jos. Pritt, beje, yra ir Anglijos parla
mento narys. Veikiantysis Komitetas, 
septyniolika balsų prieš tris, išmesdamas 
Pritt iš Darbo Partijos pareiškė, kad tai 
darąs dėl to, kad Pritt parašė porą kny
gų, vieną, ginančią Sovietų Sąjungos po
litiką (“Light on Moscow”) ir vieną už 
taiką (“Must the War Spread?”).

Išmestasis pareiškė, jog tasai Veik. 
Komiteto žygis jo nesulaikys nuo sklei
dimo socialistinės minties darbo žmo
nėse.

Vienas tenka pasakyti: tokiu krizio 
metu, kokį žmonija išgyvena dabar, par
tijos ir grupės valosi ir keičiasi. Visiškai 
sugedę elementai, pav., norį išgelbėti ka
pitalizmą, apleisdinėja komunistinį ju
dėjimą ir eina pas socialistus. Iš kitos 
pusės, socialistų lyderiai, kurie tarnauja 
imperializmui, mėto laukan iš socialisti
nio judėjimo kiekvieną drąsesnį žmogų, 
kuris atsisako nusilenkti jėgai. Tai yra 
visai natūralūs dalykas.

Tas parodo, kaip labai buvo Francijos 
ir Anglijos buržuazija pasipūtusi, bet 
tuo pačiu kartu stovėjo ant molinių ko
jų. Karo eisenoj pasirodė, nepaisant, kad 
amerikoj joms gamina orlaivius ir gin
klus, amunicijų ir kitus pabūklus, jos 
yra atsilikusios. Jų orlaivynai silpni. Se
nas karo mokslas, kuris rėmėsi ant at
gyvenusių ginklų, netikęs. Generolai se
ni. Išdavikų pilna. Armijos apginkla
vimas silpnas. Dabar jos nori ne vien 
ginklų ir amunicijos iš Amerikos, bet kuo 
greičiau Jungtines Valstijas gauti savo 
pusėn karan. Tai vienintelė Anglijos ir 
Francijos viltis. Jos kimšo į Vokietijos 
imperialistų gerklę viena po kitai nedi
deles, neutrališkas šalis, manydamos, 
kad tuo prisotins Vokietijos žiaurųjį 
fašizmą, kad, kol Vokietijos fašistai rys 
mažesnes šalis, tai Anglija ir Francija 
prisirengs karui.

Tas planas neišdegė. Lenkija, Danija, 
Holandija ir Belgija jau Vokieti jose ran
kose. O tas Vokietiją ne tik nenusilpni
no, bet dar daugiau sutvirtino, suteikė 
jai strateginių pozicijų, priartino prie 
Anglijos, suteikė progų pralaužti garsią 
Francijos Maginot Liniją, davė naujus 
žalios medžiagos šaltinius, o Anglijai ir 
Franci j ai uždarė duris. Šis karas iškėlė 
Anglijos ir Francijos valdonų tokį su
smukimą, ištižimą, kad net savo viešpa
tavimo jos nemoka sėkmingai ginti.

STRIKE IFRMINAI 
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Transporto Darbininkų (New Yorke) nariai, taksių vairuotojai,, kurie išėjo j 
streiką, pikietuoja paliai Pennsylvania geležinkelio stotį, kad informuoti į 
New Yorko Pasaulio Parodą važiuojančius žmones apie tikrąją važiuotoje 
padėtį.

Kas Yra Tas “Schliffeno Planas”?

“Gegužės Pirmąją Mes Dirbame!”
Po šitokia antrašte “Lietuvos darbo 

žmonių laikraštis” (tautininkų partijos 
leidžiamas) “Darbas” rašo apie Pirmąją 
Gegužės. Tasai laikraštis, kaip jau ne 
kartą buvo nurodyta, gina ne Lietuvos 
darbo žmonių reikalus, bet tautininkų 
partijos reikalus. Todėl visai natūralu, 
kad “Darbas” (savo laidoj gegužės 5 d.) 
įsako Lietuvos žmonėms neklausyti tų, 
kurie “kužda ar mėgins kuždėti paslap
čiomis,” kad Lietuvos darbininkai Pir
mąją Gegužės švęstų.

Žinoma, “Darbo” argumentai yra la
bai švaki. Pirmiausiai jis nurodo, kad tą 
dieną Vokietijoje žmonės nešvęs. Antra, 
jis nurodo, kad ūkininkai tą dieną dir
ba; trečia, jis nurodo, kad, jei Lietuvos 
darbininkai Pirmąją Gegužės nedirbtų, 
tai kraštui susidarytų apie “pepki mili
jonai litų nuostolių.”

Šitokios ir kitokios nesąmonės tame 
straipsnyj išdėstytos tik tam, kad sulai
kius Lietuvos darbo žmones nuo minėji
mo Tarptautinės Darbo Žmonių Šventės 
—Pirmosios Gegužės.

Kol tautininkai turi sukaustę Lietuvą 
žiaurios diktatūros retežiais,* tol to
kiems, kaip tas “Darbo” plepėtojas, yra 
didžiausia proga pūsti muilo burbulus 
prieš Lietuvos darbo žmonių akis. Bet 
juk taip visuomet nebus!

Vokiečių Tankai ir Jų Taktika
Iš Paryžiaus su nusiminimu rašoma 

apie vokiečių tankus, ypatingai tuos, ku
rie ne vien šaudo iš kanuolių ir kulkas- 
vaidžių, bet ir liepsną metą pirmyn. Daž
niausiai liepsnos metikai neturi kanuo
lių; jie ginkluoti tik kulkasvaidžiais, kad 
būtų lengvesni.

Tankai baisūs kovos ginklai. Karo lau
ke jie pavaduoja senovės raitariją. Jie 
pralaužia spyglių tvoras, pereina apka
sus, juos negali sulaikyti kliūtys, kurios 
sulaiko raitariją. Yra tankai—amfibijai, 
kurie plaukia per upes ir ežerus.

Pirmu kartu tankai pasirodė pirma
me imperialistiniame kare 1916 metais. 
Pirmuosius tankus pasidarė anglai, o 
tais pačiais metais paskui ir vokiečiai. 
Bet pereitame kare vokiečiai mažai tan
kų turėjo, ilgai jų komanda su panieka 
į juos žiūrėjo. Žinoma, tada ir tankai 
buvo silpni, gremėzdiški ir negreiti.

Dabar jau kas kita. Tankų yra viso
kių, mažų, greitų, tik kulkasvaidžiais 
ginkluotų, kurie sveria po du tonus, tai, 
kaip paprastas automobilius. Bet yra 
ir sausžemio šarvuočių, kurie sveria iki 
80 tonų ir ginkluoti net 6-ių colių kanuo- 
lėmis, kurios turi galingą ugnį.

Vokiečiai tankų skyrius vadina “Pan
zer Columns” — Šarvuotos Kolumnos. 
Jie jų turi tūkstančius. Francija sako, 
kad Lenkijoj vokiečiai neteko kelių šim
tų tankų, būk dabar Holandijoj, Belgi
joj ir šiaurių Francijoj jau neteko 1,400 
tankų.

Vokiečiai pirmiausiai lėktuvais ap
žvelgia priešą, paskui jų bombanešiai jį 
užpuola ir žiauriai bombarduoja, tuo
met meta mūšin tankus, užpuola ir iš 
kanuolių, o paskui jau pėsti ją.

Sako, kad liepsnos metikai yra greiti 
ir lengvi. Jie naudoja vieton gazolino— 
sutirštintą aliejų, kuris ne taip greitai 
sprogsta. Jie gali pasiimti aliejaus 300 
mylių kelionei. Paskui juos seka trauki
nių ir sunkvežimių cisternos su aliejumi 
ir papildo. Greta su tankais vyksta mo
toriniai dviratininkai, kurie yra gink
luoti kulkasvaidžiais ir atlieka žvalgų 
darbus. Tie dviratininkai apšarvuoti plie
no krūtinėmis, kad juos apsaugojus nuo 
kulkų.

Dažnai matome spaudoj, 
kad vokiečiai naudoja karo 
taktiką prieš Franci ją pa
gal Schliffeno Planą. Schlif
feno Plano istorija yra se
na ir jos klausimu yra pa
rašyta daug karinių knygų, 
jų tarpe nesenai išėjusi vo
kiečių kalboj “Das Testa
ment Des Graf on Schliffen” 
knyga von Wilhelm Groin- 
erio. Tai “Schliffeno Testa
mentas” arba smulkmeniš
kas jo planas. Schliffeno 
Planą mes rasime 
didesnėse kalbose.

Vokiečių karo
feldmaršalas Augustas 
Schliffenas gimė 1833 me
tais ir mirė 1913 metais, tai 
yra išvakarėse pirmo impe
rialistinio karo. Jis gyveno 
sąlygose, kada dvi didelės 
imperialistinės grupės ruo
šėsi karan, iš vienos pusės 
Anglija, Francija ir caris- 
tinė Rusija, o iš kitos—tais 
laikais didelė buvusi Aus
tro-Vengrija, Vokietija ir

visose

vadas,

Jau Gavo 2,300 Lėktuvų
“New York Times” rašo, kad nuo ka

ro pradžios iš Amerikos Francija ir An
glija jau gavo 2,300 karo lėktuvų. Jos 
dar laukia greito pristatymo kitų 3,800 
lėktuvų. Viso Anglija ir Francija yra 
Amerikoje užsakiusios apie 12,000 lėk
tuvų, bet iš to skaičiaus karinių yra 
6,100. Kiti buvo skiriami transportui, 
mokinimosi reikalams, ir tt.

Dabartiniu laiku Anglija ir Francija 
kalauja ne vien greito statymo joms 

bet net to, kad Jungtinių Vals- 
armija ir laivynas savo lėktuvus 
perleistų.
stebėtis reikia! Savo laiku Franci- 

esanti galingiausia ore. Jau 
karo, o jos orlaivių ga- 

duoti per mėnesį tik 300 karo 
gi Anglijos 1,100, kuomet Vo- 

per tą laiką pasigamina apie

Rumunija Prašosi Bėdos
Mes pamename, kai dar nesenai Ho

landija gyrėsi, kad ji sunaikinsianti 
kiekvieną, kas įkels koją į jos žemę; ne 
vien ginklais, bet, ji sakė, paleis vandenį 
ir nuskandins.

Per keturias dienas karo Holandija tu
rėjo pasiduoti.

Ir jau, rodosi, iš to turėjo pasimokinti 
kitęs mažesnėsės šalys. Bet nepasimoki
no. Rumunija, kuri valdo didelius plotus 
svetimų žemių—Sovietų Sąjungos, Ven
grijos, Bulgarijos ir Jugoslavijos,—pa
našiai mandravoja. Laiko jau 1,500,000 
armiją, šaukia rezervus, eikvoja šalies 
turtą ir šūkauja. Tikrumoj, ji nėra stip
ri, nes daugiau, kaip pusė jos gyventojų 
yra kitų tautų žmonės ir Rumunijos 
viešpačių neapkenčia. Mums atrodo, kad 
jos '“mandravojimai” yra tik prašymas

Generolas S c h 1 i f f enas 
matė, kad karas neišvengia
mas, kad tame kare bus 
Vokietija suspausta dviejų 
galingų jėgų — iš rytų Ru
sijos, o iš vakarų—Franci
jos. Jis visą savo gyvenimą 
pašventė tam karo mokslui, 
kuris sulyg jo supratimo 
turėjo duoti Vokietijai ir 
jos talkininkams pergalę.
Schliffeno Plano Turinys
Schliffeno Planas buvo 

tame, kad karui prasidėjus: 
Austro-Vengrija turi visas 
savo spėkas mesti prieš Ru
siją, kad tuo atitraukus 
Rusijos jėgas nuo Vokieti
jos, Rytų Prūsijos, o Vo
kietija prieš Rusiją turi tik 
gintis, o visas savo jėgas 
mesti prieš Franci ją, kad 
ją pirma sumušus, o tik pa
skui atsisukti prieš Rusiją.

Bet, kadangi, Francija 
jau ir prieš pirmą imperia
listinį karą (1914-1918 me
tai) prieš Vokietiją buvo 
pastačius galingas tvirtu
mas — Verdun, Toul, Bel
fort ir kitas, kurias Schlif- 
fenas nenumatė greitos ga
limybės paimti, tai jis iš
dirbo planą apsupimui jų 
per Belgiją.

Jo planas buvo tokis: 
mesti visas jėgas, vyriau
siai stumti dešinį sparną, o 
kairį veik ant vietos laikyti 
tais laikais ant galingos vo
kiečių tvirtumos Metz, prie 
Luksemburgo. Vokiečių ar
mijos, eidamos dešiniuoju 
sparnu pirmyn, kaip kokia 
viesulą turėjo pereiti Bel
giją, Užimti šiaurinę Fran
ci ją su. jos pHeplaukoinis

Dunkirk, Calais, Havre, 
persisukti per Paryžių ir 
tada jau ne iš rytų, ne iš 
Vokietijos pusės, bet iš -va
karų, iš pačios Francijos 
užpulti ant francūzų tvirtu
mų Verduno, Toul, Nancy, 
Belfort, prispirti francūzų 
armiją, suspausti iš visų 
pusių ir sunaikinti. Kitais 
žodžiais, vokiečių armįja, 
kaip tos sukamos duris, tu
rėjo apsisukti aplinkui ir 
sugrįžti prie Vokieti j os- 
Francijos sienos.

Generolas Schliffenas tą 
planą kelis kartus taisė, to
bulino, ir jis taip giliai bu
vo įsitikinęs jo sėkmingu
mui, kad 1913 metais mir
damas, kartojo: “Mirštu... 
Drūtinkite mano dešinįjį 
sparną.. Dešinįjį sparną!” 
Reiškia, tą sparną, kuris 
turėjo suktis aplinkui—-vis
ką ant savo kelio naikinant.

Ir kada 1914 karas prasi
dėjo, tai Vokietijos karo 
komanda tuojau išsiėmė 
šimtus kopijų Schliffeno 
plano, ant kurio su visomis 
smulkmenomis ir puolė jį 
vykinti gyveniman. Viskas 
ėjo, kaip reikia.

Bet štai Rusijos armija 
įsibriauna į Rytų Prūsiją ir 
grūmoja žygiu ant Berlyno. 
Tas išmušė Vokietijos ka
ro komandą iš lygsvaros, 
jaunesnysis von Moltke, ko- 
mandierius visų jėgų, vie
ton drūtinti dešinįjį sparną, 
tai iš jo paėmė apie 100,000 
vokiečių armijos ir pasiun
tė prieš rusus.

Tokis nusilpninimas deši
niojo sparno davė francū- 
zams progą atsigriebti, jie 
sulaikė dešinįjį vokiečių 
sparną ir sumušė juos ant 
Mamos.. Schliffeno planas 
neišdegė. Naikinimo durys 
neapsisuko apie savo ašį. Ir 
iki šiai dienai didžiuma ka
ro žinovų mano, kad tik to
dėl pirmą imperialistinį ka
rą Vokietija prakišo.

Sovietų Sąjungos karo 
specialistas .profesorius V. 
A. Melekov apie 1914 metus 
kalbėdamas rašo: “Vokie
čių armija, , eidama deši
niuoju sparnu atlikinėjo sa
vo žygį be vadovystės. Jau
nesnysis Moltke 
vadeles nemokėjo 
jos painiojosi ant 
Ir to pasekmėj
pirmutinę karo kampaniją 
prakišo, o paskui ir karą.

Franci j ai, Rusijai ir An
glijai buvo žinomas Schlif
feno planas ir jo paralyžia
vimui jos turėjo savo pla
nus, Francija gener. Satino, 
kuris buvo žinomas, kaipo 
“Planas No XVII”.

ko- 
nuo 
tas

neal

valdymo 
laikyti, 
žemės.” 

vokiečiai

Vėl Vykina Schliffeno 
Planą

Kad Vokietijos karo 
manda neatsisakė 
Schliffeno plano, tai
buvo aišku iš jos karo mok
slo. Tas planas turėjo pa
keitimus, sulyg susidariusių 
naujų geografinių sąlygų, o 
vienas priedas jo buvo pa
darytas tai prieš Lenkiją.

Sovietų karo specialistas 
V. Markov dar pora metų 
atgal rašė: “Vokietijos fa
šistai ir būsimame kare 
rengiasi naudoti tą planą ir 
žaibo greitumu jį vykinti.”

Geografine padėtis pasi
keitė. Lenkija, tai nebuvo 
Rusija, bet vis vien rytų 
priešas. Francija didesnė ir 
išsibūdavo j o galingą Magi
note Liniją. Pasikeitė ir 
ginklai, atsirado tūkstan
čiai tankų, kurių nebuvo 
Schliffeno amžiuj. Padan
gę uždengė dešimtys tūks
tančių karo lėktuvų. Iš So
vietų pasimokino Vokietija 
parašiutistų armijos klausi
me ir ją sėkmingai naudo
ja. Orlaiviai paralyžiavo 
karo laivų veikimą. Išsito
bulino artilerija, šautuvai, 
kulkasvaidžiai, priviso ki
tokių artimo mūšio ginklų. 
Armija jau daugiau nerymo 
ant paprasto žmogaus ko
jų, arba arklių kojų, bet 
remiasi ant motorų. Tan
kai, motoriniai dviračiai, 
pėstininkai automobiliniuo
se sunkvežimiuose, kanuo- 
lės vežamos motorų, tai 
greita mechanizuota jėga. 
Karo srity j atsirado nauja 
taktika. Pirmas smūgis iš 
oro, priešo armijai, komu-j 
nikacijoms, industrijai, ne
leisti sutraukti į reikalingą 
vietą rezervus. Antras smū
gis mechanizuotų jėgų — 
tankų, pridengtų iš oro or
laiviais. Trečias smūgis ga
lingos artilerijos. O jau tik 
tada pėstininkai užima ir 
aptvirtina užimtą plotą.

Žinoma, tas visas įnešė į 
Schliffeno Planą pakeiti
mus. Bet iš antros pusės su
teikė baisią jėgą sukti tas 
duris, aplinkui jų ašį. Ir 
jeigu mes prisižiūrėsime į 
karo veiksmus, tai matysi
me, kad tų durų dešinys 
sparnas jau nušlavė Holan- 
diją, Belgiją, viską naikina 
šiaurinėj Francijoj, grūmo
ja apsisukti per Paryžių ir 
užeiti Maginote Linijai iš 
užnugario, francūzus pri
versti muštis veidu atsisu
kus atgal į Francija.

Francijos Nelaimė

sistoti ir savo smūgius nu
taikyti per Anglijos Kana
lą prieš Angliją, prieš kurią 
daugiausiai šūkauja. Bet 
gali tuo pat kartu ir sukti 
tas “duris” su neišpasakyta 
jėga prieš Francija. Fran
cijos nelaimė, kad ji pasi
davė Anglijos komandai, 
susilpnino Maginote Liniją 
ties Sedanu, nepaliko ten 
užtektinai karo jėgų, sugrū
do jėgas Belgijon, neapvalė 
savo armiją nuo išdavikų, 
tokių, kaip generolas Co- 
rap, kuris ant Meuse upės 
net šešis tiltus sveikutėlius 
perdavė vokiečiams ir leido 
per juos įsibriauti į Franci
ja bent 3,000 vokiečiu tan
kį!

Iš kitos pusės Francijos 
silpnumas tame, kad jos or- 
laivynas yra nusenęs, silp
nas, ką daug kartų mes jau 
nurodėme. Jos armija, ypa
tingai pėstija, ginkluota 
tik po 25 milimetrus gerk- 
liukėmis (vieno colio) 
prieštankinėmis patrankėlė- 
mis, kurios negali pramušti 
vokiečių didelių tankų sie
nas. Vokiečių 80 tonų tan
kai vežasi nuo 77 iki 105 
milimetrų (nuo 3 iki 4į co
lių) patrankas ir sugurina 
francūzų prieštankinius pa
būklus. Francijos abelnas 
karinis mokslas senoviškas 
ir atsilikęs. Generolai pa
statyti seni į komandą. 
Maršalas Gamelin buvo 
virš 80 metų; maršalas Pe
tain yra 84 metų; maršalas 
Weygand yra 74 metų; 
francūzų 9-tos armijos ko- 
mandierius, kurią vokiečiai 
sunaikino ir komandierių 
generolą Henrį Giraud su
ėmė į nelaisvę, taip pat se
nis. Veik visi kiti koman- 
dieriai seni, persigėrę se
nomis karo tradicijomis, 
nepasiduodanti naujai ka
ro technikai. Francijos ge
rovė reikalauja griežto per
tvarkymo armijoj. Abelnai, 
Francijos armija dar nesu
naikinta. Jeigu šie mūšiai 
jai ir atsieitų 1,000,000 ka
rių, tai juk ji turi po gink
lu 8,000,000 žmonių.

Francija gali atsiremti 
dešiniuoju savo 
Maginot Liniją, sudaryti 
apsigynimą išilgai upes 
Marną ir Seiną, per Pary
žių, iki jūrų. Vokiečių tuo 
kartu armija jau bus atli
kus vietomis iki 300 mylių 
maršą. Jos užfrontis žymiai 
nukentėjęs, apsilpnins ko
munikacijas. Bet stojasi 
klausimas, kas laukia Fran- . 
ciją, jeigu Mussolinis iš pie
tų pradės prieš ją karo 
veiksmus?

D. M. šolomskas.

sparnu į

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiama Redakcija: Ar 

galėtumėte man patartį, ko
kį anglišką žurnalą aš galė
čiau užrašyti savo vaikui, 
idant jis iš jo galėtų gauti 
darbininkiškos a p š v ietos? 
Jis jau eina 16 metus am
žiaus. Būsiu labai dėkingas.

Skaitytojas.
Atsakymas

Geriausias- anglų kalbo
je šiuo tarpu žurnalas, kaip 
jūsų sūnui, taip kitiems 
žmonėms, mokantiems an
gliškai skaityti, bus “New 
Masses.” Tai yra savaitinis 
žurnalas ir jo prenumera
ta prieinama, būtent, me
tams $4.50, o pusei metų

5' <

Žinoma, Vokietija įsigalė- $2.50. Adresas yra toks: 
jus Belgijoj it šiaurinėj New Masses, 461 Fourth 
Francijoj gali laikinai ap- Ave., New York, N. Y.



Pirmadienis, Geg. 27, 1940

Ką Sako Francijos Komunistai?

“Šioje sunkioje ir tragiškoje valando
je, kuomet karas siaučia ir jau persike
lia ant Francijos žemės, kuomet penki 
milionai Francijos darbininkų ir valstie
čių, tarpe kurių yra daugiau kaip milio- 
nas komunistų ir jų simpatizatorių, pri
versti lieti savo kraują, mes — komunis
tai, tikrieji žmonių atstovai—laikom sa
vo šventa pareiga dar kartą pasakyti 
mūsų žmonėms visą tiesą.

“Jeigu mūsų brolių, Vokietijos darbi
ninkų, Thaelmanno partijos apšviestų, 
yra pareiga vesti energingą kovą prieš 
Vokietijos imperializmą ir nuplėšti mas- 
ką nuo jo kriminališkų užmačių, tai ly
giai yra pareiga mūsų, Francijos komu
nistų, pasmerkti tuos mūsų krašte, ku
rie prisidėjo prie šio karo iššaukimo, 
tuos, kurie savo imperialistine ir reak
cine politika nutiesė įsiveržėliams ke
lią. Nes pasakyti tiesą žmonėms reiškia 
ginti jų interesus.

“Mes kaltiname Francijos buržuaziją, 
kad ji paaukojo mūsų žmonių interesus, 
milionų Francijos darbininkų ir valstie
čių gyvastis tam, idant išlaikyti savo 
kapitalistines privilegijas ir viešpatavi
mą ant kolonijalių vergų.

k

Versalio Sutartis
“Mes kaltiname Francijos buržuaziją 

tame, kad ji atnešė dabartinį karą pa
vergdama Vokietijos žmones pagalba 
nuožmios Versalio Sutarties, to imperia
listinio užgyrimo imperialistinio karo.

“Mes kaltiname Francijos buržuaziją 
kurstyme šovinistinės propagandos ir at
keršijimo dvasios Vokietijoje, ypatingai 
savo prievartos ir Ruhro distrikto oku
pacijos politika ir iki tam tikro laipsnio 
įkūrime Vokietijos nazių režimo.

“Mes kaltiname Daladierį sudaužyme 
Liaudies Fronto bendrai su Blum ir 
Jouhaux, kadangi Liaudies Frontas buvo 
galinga pajėga prieš kara, užtvaras 
Francijos buržuazijos imperialistinei po
litikai, nepavaduojamas faktorius su
glaudimui ir suorganizavimui darbo ma
sių, kurios priešingos reakcijai ir karui.

“Mes kaltiname Daladier, Bonnet ir 
Blum tame, kad jie pagalba ‘nesikišimo 
politikos’ prisidėjo prie sukriušinimo Is
panijos žmonių, kurių didvyriška milita- 
rinė kova prieš tarptautinę reakcija pa- 
krikdė imperialistų militariškas jėgas, 
sulaikė europinio karo išsiveržimą ir ap
saugojo Francijos rubežiaus saugumą 
Pirenėjų srityje.

“Mes kaltiname Daladier-Bonnet šai- 
ką, nelemtojo Chamberlaino talkininkus, 
atidavime Vokietijos imperializmui — 
kartu su Čechoslovakija ir Skodos gink
lų fabrikais—1,582 orlaiviu, 501 priešor- 
laivinę kanuolę, 2,175 artilerijos kaval- 
kus, 468 tankas, 43,876 mašinines kanuo- 
les, 114,000 revolveriu ir 1,900 šautuvų 
—ginklų, kurie jau sėja ugnį ir mirtį ant 
Francijos kareivių.

“Mes kaltiname Daladier-Bonnet šaiką 
sabotažavime Francijos-Sovietų savitar
pinio apsigynimo sutarties, kuri buvo 
nepavaduojama garantija mūsų krašto 
taikai ir saugumui. Mes kaltiname juos 
sistematiniam atmetime pakartotinų So
vietų Sąjungos pasiūlymų dėl suorgani
zavimo kolektyvio saugumo ir kolekty- 
vės taikos, ko taip troško mūsų žmonės. 
Mes kaltiname juos priruošime dabarti
nio karo, iššaukime šių nelaimiu, kurios 
dabar apniko mūsų žemę, pagalba savo 
politikos, kurios tikslas buvo įstumti Vo
kietiją į karą prieš Sovietų Sąjungą.

Penktoji Kohimna
“Mes juos kaltiname tebesilaikant tų 

anti-sovietinio karo kriminališkų tikslų; 
kaltiname sukurstyme baltagvardietiš- 
kos Suomijos, kurią jie aprūpino daugy
be karinių pabūklų, paskui bandyme ne
prileisti prie Suomijos ir Sovietų Sąjun
gos susitaikymo, kuomet tuo tarpu Vo
kietijos buržuazija ruošės įsiveržti į 
Franciją.

“Mes kaltiname Daladier, Blum ir Jou
haux pakirtime, sukaneveikime ir nu- 
silpninime mūsų žmonių svarbiausių pa-

(Informacijai mūsii skaitytojų, čionai 
išvertę patalpiname Francijos Komunis
tų Partijos manifestą, šiomis dienomis 
išleistą dabartinio karo reikalais.)

jėgų, su savo reakcine darbininkų klasės 
eilių 'skaldymo ir Liaudies Fronto su
griovimo politika, su politika, kuri pri
vedė prie sunaikinimo darbininkų klasėj 
socialių atsiekimų, prie nuslopinimo vi
sų civilių laisvių, prie įsteigimo Franci- 
joje nepakenčiamo sauvaliavimo ir tero
ro režimo. Mes kaltiname juos tame, 
kad šitais savo žygiais jie užtraukė ka
rą ant Francijos ir įsiveržimą.

“Mes kaltiname Daladier-Bonnet šai
ką tame, kad jie padrąsino veiklą fran- 
cūziškų fašistų, šnipų, provokatorių ir 
Abetzo agentų, Penktosios Kolumnos 
elementų, kurie tarnauja kapitalui ir 
svetimoms šalims, kurių atstovai šian
dien sėdi Francijos valdžioj y patose Ma
rin ir Ybarnegaray.

“Mes kaltiname Daladier, kuris buvo 
keturius metus karo ministeriu ir du 
metu premjeru, tame, kad jis begėdiš
kai paniekino žmonių pasitikėjimą, leis
damas jiems suprasti, būk visi militariš- 
ki žygiai esą padaryti krašto apsaugoji
mui. Daladier yra tas žmogus, kuris yra 
vyriausiu kaltininku dabartinės tragedi
jos, skerdimo geriausių mūs žmonių sū
nų, naikinimo mūsų miestų ir kaimų.

“Mes kaltiname Daladier ir buvusius 
taip vadinamus ‘šalies apgynimo’ minis- 
terius išeikvojime bilionų frankų, kuo
met tikrenybėje jie vedė ‘šalies išdavimo‘ 
imperialistinę politiką, kuri palengvino 
ir paruošė priešo įsiveržimą į Franciją.

“Mes kaltiname Daladier tame, kad jis 
sąmoningai sabotažavo orlaivyno spė
kas, suardydamas orlaivių gamybą, kaip 
įrodė Metalo Darbininkų Unijos įkaitinti 
komunistiniai vadai—vadai, kurie tapo 
įkalinti todėl, kad jie gynė žmonių rei
kalus. Jis išgrūdo iš orlaivyno jaunus la
kūnus, kurie buvo išlavinti liaudies avia
cijos judėjimo.

suma yra didesne. Jeigu jos 
vyro apdrauda buvo $30 ir 
ji pati užsidirbo apdrauda 
iš $20 per mėnesį, matome, 
kad našlės apdrauda yra 
didesnė, nes našlės apdrau
da yra trys ketvirtos dalys 
vyro $30, ar $22.50. Tai ji 
gautų našlės apdrauda iš

Suokalbis Prieš Francijos žmones
“Mes kaltiname Daladier *tame, kad jis 

tiksliai suplanavo iš anksto žudymą ci
vilių žmonių, ypatingai Paryžiaus dis- 
trikte, sabotažuodamas apsaugą nuo už
puolimo iš orlaivių, išvydamas komunis
tinius atstovus iš priemiesčių tarybų ir 
jų vieton pastatydamas reakcijos agen
tus ir policijos šnipus, kurie visai nepai
so žmonių reikalų ir kentėjimo.

“Mes kaltiname Daladier, Blum ir 
Frossard bandyme išsisukti iš atsakomy
bės už savo baisias kriminalystes, pas
lėpti savo nepajėgumą ir savo išdavys
tę pagelba persekiojimo ir šlykštaus 
šmeižimo komunistų, kurių nuoširdus ir 
drąsus balsas nė valandėlei nenustojo 
sakęs tiesą, kurių politika pilniausia su
tinka su mūsų žmonių dabartiniais ir 
ateities interesais ir kurie būtų išgelbėję 
mūsų šalį nuo karo ir įsiveržimo.

“Mes atvirai kaltiname tuos prasižen
gėlius ir išdavikus, kurie atnešė sumuši
mą po sumušimo ir kurie grūmoja mū
sų žmonėms subloškimu į katastrofą. 
Prašalinimui katastrofos, pasitikimui ir 
nugalėjimui visų pavojų, iš kur jie be
paeitų, reikalingi visai kiti žygiai, negu 
dabartinės valdžios daromi. Virš visko, 
reikia daryti žygius atsteigimui žmonių 
teisių.

“ Ypatingai būtinai reikia sugrąžinti 
jų teises komunistams ir visiems įkalin
tiems kovotojams, panaikinti nepapras
tąsias priemones, kurios tapo valdžios 
priimtos prieš darbininkus ir jų organi
zacijas, atsteigti demokratines laisves, 
atsteigti darbininkų klasei ir žmonėms 
abelnai jų didįjį laikraštį ‘L’Humanite’, 
sugrąžinti vietas prašalintiems žmonių 
atstovams. Išdavystė ir žmonių išdavi
kai turi būt sunaikinti, pradedant su 
tais, kurie užima aukščiausias vietas val
džioje, kaip Daladier.

“Biednų žmonių būklė turi būti page
rinta ir turčiai turi būt priversti pa
dengti šio neteisingo karo kaštus.

“Francijos žmonės turi uždėti savo 
valią, turi paimti savo likimą į savo ran
kas.

“Mes esame tikri, kad tada iš mūsų 
žmonių tarpo pakils visos reikalingos 
medžiaginės ir moralės jėgos, kurios pa
gelbės jiems prašalinti katastrofą ir ap
saugot jų ateitį.

“Francijos Komunistų Partija.”

Daleiskime, kad našlė 
yra jauna moteris, uždirb
dama $50 per mėnesį, krau
tuvėje ar ofise. Ji užlaiko 
du vaiku. Kiekvienas vai
kas gaus pusę tėvo apdrau
dos, ir kol našlė uždirba 
daugiau kai $15 per mėnesį, 
ji negaus našlės apdrau
dos. Tokiame atsitikime, 
jeigu vyro apdrauda buvo 
$25 per mėnesį, kiekvienas 
vaikas gautų $12.50, pakol 
sulaukia 16 m. amžiaus, ar 
18 m., jeigu lanko mokyklą. 
Šita šeima gautų $25 per 
mėnesį, apart našlės algos.

Jeigu našlė pamestų dar
bą, ar nuo jo atsistatytų, 
arba jeigu būtų priversta 
nepilną laiką dirbti, ir už
dirbtų mažiau kai $15 per 
mėnesį, arba jei dirbtų prie 
užsiėmimo, kuris įstatymo 
neapdengtas — pavyzdin 
prie naminio darbo — jį 
gautų našlės apdraudą, ku
ri šitame atsitikin)e, yra 
$18.75, šita šeima gautų iš 
viso $43.75 per mėnesį, pa
kol seniausias vaikas su
lauks 18 m. amžiaus. Po 
tam, gaus $31.25 iki jau
niausias vaikas pasiekia 18 i 
m. amžiaus. Tada visų ap- ; 
drauda sustoja. Našlė gali 
vėl gauti apdraudą, jai su-

Kaunas. — Žymus Lietu
vos botanikos profesorius 
K. Regelis “Tautos Ūkio” 
N r. 14 straipsnyje “Ar. ga
lima Lietuvoje gaminti kaiu- 
čuką?” išrodo, kad tas 
brangusis produktas nėra 
vien tik atogrąžinių augalų 
padaras, bet yra randamas 
ir daugelyje Lietuvoje au
gančių žolių ir krūmelių. 
Skirtumas tik tas, kad čia 
gaunamos gutaperčos nuo
šimtis yra žymiai mažesnis. 
Be kitų, profesorius išvar
dina sekamus augalus, ku
riais siūlo susidomėti:

IIH ................................ -------------------------- - ---------- ........ ---------------
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Trečias puslapis

Svarbiausias gutaperčos'miškuose viename ha auga 
(kaučuko syvų) turįs auga- 200-500 ožekšnio krūmų, 
las yra ožekšnis karpuota- Kiek jų yra Lietuvos mis
sis (Ivonymus verrucosa), 
nedidelis krūmas, savaime 
augąs Lietuvos lapuočių 
krūmuose. Ligi šiol šis krū
mas jokios ypatingos reikš
mės neturėjo, bet 1931 m. 
Sovietų Rusijoje nustatyta, 
kad jo šaknų žieve turi ligi 
10 nuoš. gutos, o gutaper
čos ligi 23 nuoš. Po to pra
sidėjo smulkesni šio krūmo 
tyrimai ir dabar, kaip gali
ma spręsti iš rusų literatū
ros, ožkekšnis auginamas 
plantacijose ir iš jo gauna
mas didelis gutaperčos. kie
kis. Rusai tvirtina, kad nuo 
1935 m. jie nuo gutaperčos 
importo atsisakę. Rusijos

Kairėje Meksikos ambasadorius Washingtone, dr. Fran
cisco Castello Najera duoda $1,000,000 vertės čekį 
Consolidated Oil Korporacijos iždininkui; tai dalis už- 
mokesnio už aliejaus šaltinius, kuriuos Meksikos vy
riausybė konfiskavo.

kuose, dar nėra nustatyta. 
Imant dėmesin, kad vienas 
ha gali duoti nuo 37 ligi 260 
kg. ožekšnio šaknų ir kad 
žievės turinčios gutaperčos 
viename ha yra vidutiniš
kai 33 kg. (20 nuoš. visos 
žievės masės), galima nu
statyti, kad 1 ha duoda 6-7 
kg. gutaperčos. Vytauto D. 
Universiteto botanikos so
das jau pradėjo darbus su 
ožekšniu. Nustačius guta
perčos kiekį mūsų krašte 
augančiuose o ž e k š niuose, 
išauginus ožekšnio atmainų 
su aukštu gutaperčos kie
kiu, radus geriausius būdus 

(Tąsa ant 4 pusi.)
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Norite rasti tą senų laikų alauskiečių tris gentkartes... lengvas 
malonumą? Užsisakykite Ehret’s—alus, draugiškas alus, turtingas, stip- 
ir išbandykite skirtumą! Štai tikrasrus, aksominiai švelnus. Pabandykite 
iš krano alus—putojančiai tyras-sau-stiklą Ehret’s šiandien — šviežio ir 
lėtai auksinio blizgėjimo ir su didele,šalto iš jo ąžuolinės bačkos—prie 
grėtinine “galva.” Tai tas pats gar-artimiausio sau Ehret’s baro. Tai 
susis Ehret’s linksminantis nevvyor-yra draugiškumas stikle.

Štai DRAUGIŠKUMAS 
stikle!

Apdrauda 1 )arbininkams ir 
Jų Šeimoms Po Sociales

Apdraudos Aktu
Straipsnis 7—Jeigu Esi 

Darbininkė
Kaip darbininkas, taip ir 

darbininkė, kuri yra kvali
fikuota, gauna mėnesinę 
apdraudą, kuomet sulaukia 
65 m. amžiaus.

Bet ištekėjusiai darbinin
kei numirus, nėra jokios 
mėnesinės apdraudos jos 
vyrui pagal jos uždirbtų 
algų. Jos vyras gauna tik 
visos sumos (lump sum) iš
mokėjimą, kuri yra lygi 
šešis syk sumai jos mėne
sinės apdraudos. Jeigu, kaip 
žmona ar našlė ji numirtų, 
paliekant užlaikomųjų vai
kų, kiekvienas vaikas gaus 
mėnesinę apdraudą, ta vai
kų apdrauda bus pusė jos 
mėnesinės apdraudos.

Neištekėjusios moters ap
drauda eis jos tėvams, jei
gu ji juos užlaikė, kuomet 
mirė. Išmokėjimai praside
da, kuomet tėvai tampa 65 
m. amžiaus, ir kiekvienas 
gaus pusę apdraudos, kurią 
duktė užsidirbo laike jos 
mirties. Pavyzdin, jeigu ji 
uždirbo algų, kurios jai 
duotų apdraudą iš $20 per 
mėnesį, kiekvienas tėvas, 
sulaukęs 65 m. amžiaus 
gaus $10 per mėnesį.

Jeigu ištekėjus moteris 
ir jos vyras, abudu, dirba 
prie užsiėmimų įstatymo 
apdengtų, ir jeigu abudu 
užsidirbo apdraudą, kuomet 
pasiekia 65 m. amžiaus, 
moteris gali gauti apdrau
dą, kurią ji pati užsidirbo, 
ar gali gauti žmonos ap
drauda, kuri tik yra dides
nė. Abiejų sumų negaus. | laukus 65 m. amžiaus, ir 
Pavyzdin, daleiskime, kad i jeigu vėl neištekės.

Social Security Board
Washington, D. C.

Ehret’s linksminantis newyor-yra draugiškumas stikle.

Geo. EHRET’S Extra
IŠ KRANO ALUS

•
Daromas vien tik Ehret šeimos nuo 1866 m.

Geo. Ehret Brewery, Ine. 193 Melrose St., B’klyn, N. Y.
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“Laisvės” Parengimai Brooldyne
f

Liepos 7 July Piknikas •
KLASČIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.
O

“Laisvės” Parengimai Kituose Miestuose

Birželio 9 June Piknikas
LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

ii

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK

I

MAYNARD, MASS.
•j|

— v------------------- , ----
jos vyro apdrauda yra $301 
per mėnesį. Šita žmona 
gautų savo apdraudą Iš $20 
per mėnesį, ta suma yra 
jos pačios uždirbta apdrau
da, nes žmonos apdrauda 
kaipo pusė jos vyro apdrau- 
dos šitame atsitikime būtų 
$15. Kadangi jos pačios ap
drauda yra didesnė, didesnė 
suma bus mokama. Kiton 
pusėn, jeigu šita žmona bū
tų užsidirbus apdraudą tik 
iš $10 per mėnesį, ir jos vy
ro apdrauda būtų $30 per 
mėnesį, tai ji gautų $15, nes 
pusė vyro apdraudos yra 
didesne suma už jos pačios 
uždirbtą apdraudą.

Dirbanti moteris, sulau
kus 65 m. amžiaus, jeigu 
yra našlė mirusio apdraus
tų darbininko, gautų ar jos 
pačios uždirbtą apdraudą, 
ar našlės apdraudą, kuri tik

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG '

NEW JERSEY
4
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Saldainiai iš Lietuvos
Amerikine Lietuvos importo korporacija 

aplaikė didelį’ siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
saldainių galima gauti “Laisves” raštinėje. 

J Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
I svarų dėžė $1.20. Persiuntimą apmokame.
> Ant vietos galima gauti ir po mažiau kaip du

I

svaru: po svarą ir po pusę svaro gausite. Padė
kime Lietuvos importui platintis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus.

&

Ar Bus Galima Pasiga
minti Lietuvoje Gumo?

•ra

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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GENIJUS MUZIKAS PAGANINIS
(Pabaiga)

. Kai Paganinis baigė, ne vienas koncerto 
dalyvių, nedrįso pasirodyti estradoje,—toks 
btivo tobulas Paganinio grojimas net tokiu 
ihstrumentu, kaip smuikas su violončelės sty
gomis.

Paganinio smuikas mokėjo kalbėti ir 
žmonių garsais. Boseliu, sakoma, kalbėjo 
apie meilę jaunuolis, jam atsakinėjo švelnūs 
kvintos balsai, išreiškia mergaitės balsą. 
Tai susiliedami, tai skambėdami atskirai, ši
tie balsai po vienas kito reiškė vis sudėtinges
nius dviejų jaunų įsimylėjusių džiaugsmo, 
liūdesio, skausmo ir laimės jausmus, kol, pa
galiau, išsiliejo vieningai nuostabaus šokio 
sūkuriu, kuriuo įsimylėjusieji išreiškė savo 
susitaikymo džiaugsmą.

Iš visų pusių pasipylė smuikininkui pagy
rimai.

—Jūs padarėte tai, kas dviem stygom ne
įmanoma, ar nepakaks jūsų talentui vienos 
stygos ?

Po kelių dienų Paganinis įrodė, kad jam 
nėra nieko negalimo. Jis ketvirtąja styga 
(viena) sugrojo jo sukurtą sonatą taip pui
kiai ir tobulai, jog klausytojai ėjo artyn prie 
artisto, norėdami įsitikinti, ar ištikrųjų smui
kas tik su viena styga.

Paganiniui buvo paskelbtas koncertas 
drauge su įžymia dainininke Markolini. Bet 
atvažiavimo diena dainininkė apsirgo ir, 
pageidaujant Paganiniui, ją pakeitė baleto 
artistė Palerini. šokėja, nors ir turėjo bal
są, bet niekuomet scenoje nepasirodė kaip 
dainininkė. O Paganinis įkalbėjo ją dai
nuoti. Dainavimui nepavykus, ji buvo nu
švilpta ir pusiau apalpusi nubėgo už kulisų. 
Perbalęs ir įniršęs Paganinis nutarė atkeršy
ti publikai. Baigiantis koncertui, prieš išei
damas į estradą, Paganinis sušnabždėjo ar
tistei :

—Dabar klausykite, kas bus!
Jis garsiai pareiškė, kad koncertą baig

siąs muzikiniu juoku. Pradžioje šie juokai 
buvo gana nekalti: jis pamėgdžiojo čia gai
džio giedojimą, čia šuns lojimą,—vis teisin
gai, vis gyvai, jog publika leipo juokais. 
Bet staiga Paganinis pribėgo prie estrados 
krašto, metė iš karto savo smičių ant viršu
tinės stygos, paskui stipriai juo pervedė 
apatiniąją, ir salėje aiškiausiai suskambėjo 
asilo riksmas :

-I-a!
—Štai jums už švilpimą!—iškilmingai su

riko jis ir dar kartą pakartojo garsą.
Sunku aprašyti, kas ten pasidarė. Pasi

piktinusi publika, ėmė ūžti, švilpti, triukš
mauti, belsti kojomis, o kiti įniršę net užli
po į sceną, norėdami apkulti Paganinį, ku
ris nuo įsiutusios minios turėjo bėgti pro 
slaptąsias duris.

VII
Paganinis, kaip ir visi kiti bekįlą žmonės, 

turėjo ir priešų. Tai buvo jo oponentai iš 
muzikų tarpo. Jie nenorėjo pripažinti Pa
ganiniui garbės vainiko, ėjo su juom į kon- 
testus. Bet, aišku, jie pralaimėjo. Dauge
lis jų stengėsi nuvainikuoti Paganinį kaip 
artistą, pripažindami tik jo nepaprastus 
techniškuosius privalumus, — tačiau taip 
kalbėjo tik tie, kurie jo negirdėjo, ir tol, 
kol jo neišgirdo. Nė vienas girdėjęs Pagani
nį nors vieną vienintelį kartą, negalėjo atsi
laikyti prieš jo nuostabaus grojimo žavumą.

Daugeliui išrodė, jog Paganinis yra fan
tastinė asmenybė, kurio smičių vedžioja ko

ne pats velnias. Gatvėse paskui Paganinį 
eidavo pulkai žmonių, prieidavo visai arti, 
jį čiupinėjo, tarsi norėdami įsitikinti, ar jis 
iš kaulų ir mėsos, kaip ir visi žmonės, kaip 
jie patys.

Nedaug išsilaikė Paganinio grotų ir po
pieriuje jo įrašytų kūrinių. Svetimų dalykų 
groti jis nemėgo, o savuosius ne visuomet 
užrašinėjo.

—Mano muzika labai savotiška,—dažnai 
kalbėjo jis draugams, prašiusiems jį užra
šyti jo kompozicijas,—ir ją užrašyti ne taip 
lengva. Publika iš manęs nuolatos reikalau
ja ko nors nepaprasto, netikėto. Be to, jai 
reikia ilgų pjesių, o visa tatai reikalauja 
ilgo galvojimo... Bet mano dalykus, pui
kiai pritaikė fortepijonui jaunas vokiečių 
kompozitorius Šumanas. Jis manęs klausėsi 
Frankfurte, ir štai neseniai man atsiuntė 
“Paganinio Etiudai”. Tai—tikrai puikus ir 
talentingas kūrinys.

Didžiojo smuikininko grojimas sužavėjo 
ir jauną kompozitorių ir pianistą Francą 
Listą, kuris jam tarė: ’ ■ ■ * \

—Prisiekiu, maestro, kad aš fortepion\ 
pasieksiu tokio pat tobulumo, kokio jūs pa
siekėte smuiku! Jūsų grojimas teikia man 
įkvėpimo šiam dalykui, kuris nuo šiandien 
bus mano pašaukimas. Aš būsimoms kar
toms paliksiu jūsų didžiuosius kūrinius, ku
rie taip pat jaudins ir žavės juos, kaip ir 
mane.

Ir nuostabiu savo amžiaus nuoširdumu 
jaunuolis čia pat sėdo prie fortepijono ir 
nustebusiam Paganiniui pagrojo tik ką gir
dėtą koncertą, • pritaikintą fortepijonui.

VIII.
Paganinis ilgus metus kankinosi dėl li

gos. Kiekvienas koncertas atimdavo jam 
daug energijos ir sveikatos. O sveikatos jis 
neturėjo geros nuo pat mažens, nes tėvas 
dažnai jį marino badu ir ištisomis dienomis 
verte groti,—reiškia, dare genijų... Nepa
stovus ir netvarkingas gyvenimas taip pat 
siurbė jo jėgas.

Paryžius—pasaulio sostinė—jam buvo an
troji tėvyne, o Italija jam atrodė maža pro
vincija. Paryžiuje gyveno jo geriausi drau
gai Listas ir Berliozas, be kurių jis negalėjo 
gyventi. Paganinis pažinęs Berlioze genijų, 
įteikė jam 20,000 frankų dovaną, kad jau
nas vaikinas nepražūtų. . .

Iš palengvo geso nuostabusis žmogus.
1839 metais Paganinį atvežė į Nicą, kurioje 
buvo šiltesnis klimatas, bet viskas veltui.
1840 metų gegužės 27 dieną, neišleisdamas 
iš rankų savo mylimojo smuiko, mirė didy
sis Genujos smuikininkas, kuris beveik pu
sę amžiaus žavėjo Europą nuostabiais savo 
muzikos garsais.

Netikėdamas į stebuklus, kuriuos jam gy
venime dažnai primesdavo, nekęsdamas juo
dašimčių, kuriems vaikystėje jį versdavo 
groti, prieš mirtį Paganinis atsisakė nuo visų 
religinių apeigų. Įpykę dvasininkai uždrau
dė jį Nicoje laidoti.

Paganinio kūnas buvo balzamuotas ir nu
vežtas laidoti į Genują, kuri genialiam smui
kininkui plojo, kai jis dar buvo vienuolikos 
metų vaikas. Po 40 metų liūdnai ir iškilmin
gai lydėjo Genuja savo didįjį tautietį į pas
kutinę ramybės vietą.

(Rašyta naudojanties Nik. Karincevo kny
ga “Paganinis”, versta M. Meškauskienės, 
išleista P. Kežinaičio, Kaune).

Sako, Talkininką Lėktuvai 
Vengią Oro Mūšią Dieną

PRASTA DRAUGŲ TAKTIKA
Gegužės 24 dienos “Lais

vėje” tilpo Lietuvių Litera
tūros Draugijos 9-to Aps
kričio konferencijos proto
kolas. Konferencija įvyko 
bal. 28 dienų.

Iš protokolo matome, kad 
mūsų draugai mainieriai 
pusėtinai pamiršę savo gra
žias revoliucines tradicijas. 
Pas juos šios brangios 
draugijos reikalai stovi be 
galo prastai ir iš protokolo 
nesimato, jog jie juos ban
dytų pataisyti. Todėl rašau 
Šiks kelias pastabas.

Konferencijoj dalyvavo 
tik keturių kuopų atstovai 
—viso labo aštuoni. Iš tų 
keturių kuopų tiktai She
nandoah ir M i n e r s v i lies 
kuopos geriau stovi. 
Coaldale 60 kuopa teturi 5 
narius, Mahanoy City 48 
kuopa tiktai 6 narius. Abi 
KŪopos, pasak raportų, su
sirinkimų nelaiko ir jokio 
vfeikimo neparodo.

set kų veikė apskričio 
vadovybė šitai situacijai 
pataisyti? Visai nieko. Ap
skričio organizatorius ra-

portavo, skaitome protoko
le, kad “kuopų neatlankė, 
nes pasidaro daug išlaidų, 
o pasekmių nebūna, kadan
gi vietiniai draugai nesirū
pina kuopų gerove.”

Ir taip visa organizacija 
palikta “Dievo valiai”— 
kuopų draugai nesirūpina, 
o apskričio valdyba taupo 
apskričio iždų! Kai atėjo 
naujos valdybos rinkimai, 
tapo palikta visa senoji. 
Taip, vadinasi, viskas pasi
lieka po senovei.

Iš protokolo nematome, 
kad konferencija būtų tik
rai susirūpinusi prasta si
tuacija ir kad būtų smar
kiai diskusavus priemones 
jos greitam pataisymui.

Šitaip negerai. Tokia va
dovaujančių draugų takti
ka tame apskrityje orga
nizacijų pribaigs. Svarbiau
sias konferencijos darbas 
turėjo būti stiprinimas or
ganizacijos, suradimas ir 
prašalinimas trūkumų. 
Konferencija turėjo mušti 
trivogų visiems nariams, vi
siems draugams, jog taip

toliau merdėti ir palaips
niai mirti nebegalima.

Netiesa, kad aplankymas, 
prižiūrėjimas ir raginimas 
kuopų neduoda' jokios nau
dos. Kiek tų Išlaidų pasida
rytų apskričio vienam vadų 
nuvažiavus į porų ar treje
tų susirinkimų Mahanpjaus 
kuopos? Labai mažai. Bet 
tuos draugus paraginus, 
su jais rimtai pasikritika- 
vus ir pasibarus už neveik
lumų ant vietos reikštų šį 
tų, reikštų labai daug. To
kiam organizacijos stipri
nimui pinigų nereikia gai
lėtis, negalima gailėtis. Or- 
ganzacijos pinigai, .mano 
supratimu, visų pirma turi 
eiti organizacijos stiprini
mui, jos reikalų aprūpini
mui. Kai organizacija bus 
apleista, kai organizacija 
pakriks, tai tada jokia ki
ta įstaiga, joks kitas geras 
darbininkų judėjimas nebe
gaus finansinės paramos.

O ypatingai 9-tam Aps
krityje. Dar ir tos kuopos, 
kurios turėjo atstovus kon
ferencijoj, tūri pinigų iž
duos. Pavyzdžiui, Miners- 
villės kuopa ir labai turtin
ga—ižde turi virš $60. She
nandoah kuopa irgi turi, ar-

ener- 
apie 

labai 
Aps-

ti $30. Tų kuopų pareiga, 
mano supratimu, padėti ap
skričio komitetui prižiūrėti 
ir stiprinti silpnesnes kuo
pas.

Tik reikia pakeisti orga
nizacinę taktikų. Reikia 
organizacijos reikalus pas
tatyti pirmon vieton. Jos 
palaikymui ir sustiprinimui 
nereikia gailėtis nei 
gijos, nei pinigų. Ir 
tai turėtų tuojau ir 
rimtai pakalbėti 9-to 
kričio Komitetas.

Komitete, kiek žinau, 
yra gerų ir supratlyvų 
draugų. Apskričio organi
zatorius drg. Naravas labai 
nuoširdus ir gabus draugas. 
Jis turėtų pasiimti daugiau 
atsakomybės. Kitoj konfe
rencijoj jis turėtų rapor
tuoti: Aplankiau visas kuo
pas. Štai kaip kur dalykai 
stovi, štai kas buvo bando- 
-ma padaryti ir štai kas pa
daryta..

Kelionės išlaidoms finan
sų atsiras. To paties aps
kričio iždas nėra visai tuš
čias.

Ypač dabar, kai eina mū
sų Draugijos jubilėjinis va- 
jus, jų reikia gaivinti ir 
stiprinti 9-tam Apskrityje.

New Yorko Times kari
nis žinovas Hanson W. 
Baldwin geg. 24 d. rašė:

“Pranešimai iš užsienių 
rodo, kad Franci j ai ir An
glijai yra riestai ore—ypač 
Franci j ai... A m e r i kiniai 
k o r e s p ondentai, esantieji 
prie Vokietijos armijų Bel
gijoj, paskutinėmis dieno
mis sakė, kad talkininkų 
orlaiviai kada-nekada bom
barduoja vokiečių eiles ir 
kitus punktus, bet retai ka
da talkininkai dienų iš oro 
atakuoja vokiečius... Pra
nešimai iš Londono taipgi 
rodo, kad anglų bombinin- 
kai daugiau užpuldinėja 
priešus naktį... Turbūt, 
talkininkai nepaspėja dasi- 
statyt tokį didelį daugį lėk
tuvų, kiek jie praranda.”

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn;

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

TeL Stagg 2-0788 
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Lithuanian-English 
Self-Instructor

( PARAŠO DR. 3. 3. KASKIAUCIUS

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

AR BUS GALIMA PASI
GAMINTI LIETUVOJE 

GUMO?
(Tąsa nuo 3 pusi.) 

ožekšnio plantacijoms 
vesti ir išdirbus geriausių 
ir pigiausių būdų gutaper- 
čai iš ožekšnio šaknų ga
minti, bus galima Lietuvos 
pramonei reikalingų guta- 
perčos kiekį pasigaminti 
namie.

Lietuvoje dar gausiai au
ga o ž e k š n i s skietmedis 
(Evonymus europaeus), ku
ris taip pat turi gutaperčos, 
bet dar mažiau, kaip kar- 
puotasis ožekšnis. Bet tu
rint galvoje, kad jo šaknys 
yra daug didesnės ir jis 
greičiau auga už karpuo- 
tųjį ožekšnį, siūloma ir šį 
augalų išbandyti. Yra dar 
vienas gutaperčos turintis 
augalas, Eucommia ulmoi- 
des Oliv., kilęs iš Chinijos, 
auginamas vidurinėje ir va
karų Europoje kaip deko-- 
ratyvinis medis. Jis pake
lius 15-22 laipsnių šalčio, o 
Ukrainoje yra medis, kuris 
auga jau 30 metų ir neiš
šalo prie 31 laipsnio speigo. 
Gutaperča randama to au
galo lapuose ir žievėje ir 
manoma, kad iš 1 ha., ap
sodinti Eucommia atžalo
mis, galima gauti net ligi 
200 - 225 kg. gutos. Sovietų 
Rusijoje su Eucommia jau 
daromi platesniu mastu 
bandymai. Ar jis gali augti 
Įdėtuvos klimate, dar neži
noma. Bet turint galvoje, 
kad šis medis reikalauja 
daug drėgmės ir daug šilu
mos, jo kultūra Lietuvoje 
didesniame kiekyje esu var
giai ^psimokėtų. Vis dėlto 
V. D. U. botanikos sodas 
mano ateityje pradėti ban
dymus ir su Eucommia kul
tūra.

UZ-
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Anglą Mokslininkui Atrodo, 
Kad Talkininkai Prakišę
Los Angeles, Calif.—An

glų mokslininkas Bertrand 
Russell geg. 23 d. čia pra
našavo, kad vokiečiai grei
tai laiinėsių karų. Kalbėda
mas Californijos Universi
tete, jis sakė: “Jau prara
dau viltį, kad talkininkai 
laimėtų. Geriau būtų, kad 
jie laimėtų prieš vokiečius, 
bet nedaug geriau,” ttžreiš- 
ke Russell, kuris dabar yra 
Californijos U n i v e fsiteto 
profėsoritis.

New York. — “Daily 
Worker” kaltina Wall Stry- 
to kapitalistus ir politikie
rius už šių žmogžudystę. 
Sako, kad tai jie paskleidė 
histeriškas pasakas apie 
“penktosios kolumnos” pa
vojus Amerikai, norėdami 
priruošt šia šalį karui. O 
tokios pasakos, girdi, ardo 
nervus daugeliui amerikie
čių.
0

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

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: E Vergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
»

427

Šis 
šių

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y,

rankvedis bus gatavas pradžioje liepos menesio 
metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa

kymu prisius mokestį gaus už $l-.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję Šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzempliorių, nik) 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

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

$34.50
$49.50

Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
$67.50Deluxe Noiseless PortableTuojau užsisakykite per “Laisvę, 

nes “Laisvė” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. . BkobktYI< N. Y.
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Fenktaa pnabiplfPirmadienis, Geg. 27, 1940’

Chicago, Ill.
Lietuvį Sutrynė Duonos Min- 

kymo Mašina
Gegužės 22 dieną čionai iš

tiko baisi nelaimė Joną Valai
tį, 55 metų amžiaus lietuvį. 
Jis žuvo tiesiog netikėtinu bū
du. Valaitis gyveno po num. 
817 West 37th St.

Jonas Valaitis buvo paim
tas dirbti J. L. Luko kepyklo
je kaipo esktra-darbininkas. 
Padirbo tik porą dienų. Ir štai 
geg. 22 d., apie 2 vai. po pie
tų, jis įkrito į duonos minky- 
mo mašiną ir tapo mirtinai 
sukriušintas. Luko kepykla 
randasi po num. 3339 Litua- 
nica Avė.

Išėmimui nelaimingo žmo
gaus kūno iš mašinos reikėjo 
pašaukti policiją ir ugniage
sius. Tai gal pirma tokia baisi 
ir netikėta nelaimė Chicagos 
lietuvių istorijoje.

Ir Kita Nelaimė
Tą pačią gegužės 22 dieną 

žuvo ir kitas darbininkas, sve
timtautis, vardu V. M. Melil- 
lo. Jis tik buvo darbą gavęs 
prie Peoples Gas kompanijos 
taisyti vamzdžius gatvėse. Ir 
štai, betaisant vamzdį, gilioj 
duobėje prie Adams ir Dear
born Sts., užėjo trokas ir įkri
to ant nelaimingo darbininko. 
Melillo tapo mirtinai sukriu
šintas. Trokas priklausė tur
tingai Paul Schulze Biscuit 
kompanijai. iroką vairavo 
George Ray.

Korespondentas.

lydovams už paskutinį jam 
patarnavimą. Taipgi ačiuoju 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
52 kuopai už gėlių vainiką. 
Ačiuoju draugei U. Litvienie- 
nei už paskutinį patarnavimą 
mano liūdėjime.

žinau, kad vclionies brolis 
gyvena Amerikoje, bet neži
nau kur.'Jei jis nori žinoti 
apie savo brolio Juozo mirtį 
plačiau, tai tegul kreipiasi 
šiuo adresu: 3881 Green Lake 
Rd., Walled Lake, 1012 Haze
bat, Mich. (Antrašas neaiš
kus.—Red.)

Mrs. A. Shabienė.

Draugė Shabienė yra laisvų 
pažiūrų moteriške. Taipgi bu
vo laisvų pažiūrų juos drau
gas Juozas. Abudu priklausė 
prie LLD 52 kuopos. Juozas 
tapo palaidotas laisvai.

Juozas Shabas buvo senas 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jas. Draugė Shabienė sakė, 
kad ji “Laisvę” greitai atsi
naujins. Ji gyvena ant ūkės, 
todėl ir šio padėkavojimo pa
rašymas taip užsivilko.

J. Gugas.

Wilkes-Barre, Pa.
Žinelės iš Mūsų Miesto

Gegužės 21-mą dieną teko 
matyt labai puikus veikalas. 
Tai buvo labai žingeidus per
statymas po vardu “The Black 
Pit.” Vaidylomis buvo The 
New Theatre League iš Phi
ladelphia, Pa.

niiisr

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. —Estijos orinio su

sisiekimo bendrovė “Ago” 
kreipėsi į Lietuvos orinio susi
siekimo inspekciją dėl šios 
bendrovės projektuojamo ati
daryti orinio susisiekimo linija 
Talinas - Ryga - Kaunas - Ka
raliaučius. Iš Lietuvos pusės 
sutikimas duotas. Estai šiemet 
nupirko Vokietijoje du dide
lius trimotorinius lėktuvus, 
kurių kiekvienas gali paimti 
po 16 keleivių. Kada ši orinio 
susisiekimo linija bus atidary
ta, dar nenustatyta.

Vilnius. — Nuo balandžio 
vidurio prasidėjo gailaivinin- 
kystė Lietuvos vidaus vande
nimis. Lietuvos Baltijos Lloy- 
do neseniai nupirkti garlai
viai “Lietuvaitė” ir “Aušra” ir 
valdinis garlaivis “Klaipėda” 
balandžio 18 d. atplaukė iš 
Kauno į Vilnių. Pirmieji du 
garlaiviai liks Vilniuje ir pa
laikys susisiekimą Neriu tarp 
Vilniaus ir Verkų, šį kelio 
ruožą Lietuvos Baltijos Lloy- 
das perima pats ir atperka iš 
buv. lenkų savininkų tuo ruo
žu plaukiojusius garlaivius. 
“Klaipėda” pradėjo ekspedi
cinę kelionę Vilniaus vandens 
kelių rajono vandenimis.

Šiemet rugpjūčio mėn. vidu
ryje Vilniuje įvyks antrasis 
Lietuvos geografų kongresas 
su mokslinėmis ekspedicijomis 
į įvairias Vilniaus srities vie
tas.

siems geležinkeliams 4 kelei
vinius garvežius ligi 60 klm 
greičio per valandą. Be to dar 
užpirkta 6 keleiviniai 1 ir II 
klasės vagonai, 14 keleivinių 
III klasės ir 25 vagonai ledai
nės — mėsos produktams ir 
kitoms prekėms pervežti.

Vilnius. — Šiomis dienomis 
Vilniuje, gauta iš Klaipėdos 
krašto buvusių tenai lietuvių 
vaikų darželių Venskuose, 
Priekulėje, Smeltėje I, Smel
tėje II, Melneragėje ir kt. tur
tas, kurį vokiečiai leido atsi
imti. Turtas priklauso Lietu
vos Vaiko draugijai ir paskir
stomas naujai steigiamiems 
vaikų darželiams Rytų Lietu
voje.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
OB 17260 lias been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 113 
Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

MEYER LEWENTHAL 
(King J)

118 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 752 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBE BAR & GRILL, Inc.
752 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevearge Control Law at 373 
1’almetto St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HENRY. HOFFMAN
373 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

Detroit; Mick
Kas Yra Veikiama Detroite?

Kaip čia žmonės vadina, ar
tinasi Detroito lietuvių “at- 
puskai,” tai yra, spaudos pik
nikas, kuris įvyks liepos 21 
dieną. Piknikas bus Capitol 
Parke, ant Telegraph Road, 
kur buvo pereitais metais.

Spaudos pikniką rengia De- 
tręito Draugijų Sąryšis. Pel
nas eis mūsų spaudai, tai yra, 
“Vilniai,” “Laisvei”, “Liaudies 
Balsui” ir “Daily Workeriui.” 
Paprastai, daugiausia tenka 
“Vilniai,” nes ji mums ar
čiausia.

Kodėl pieš detroitiečiai taip 
išsiilgusiai laukiame spaudos 
pikniko? Todėl, kad į spaudos 
pikniką suvažiuoja didelės 
minios žmonių, kurių tarpe es
ti ir lietuviai farmeriai iš pla
čios apylinkės. Piknike mes 
susieiname savo senus pažįsta
mus, gimines ir draugus, su 
kuriais per daugelį metų esa
me nesimatę. Svečių esti iš to
li, kartais net ir iš Brooklyno 
kai kas atklysta pasižiūrėti 
auomobilių miesto.

Pereitais metais mūsų spau
dos piknike buvo apie 5,000 
publikos. O šiemet reikia dar
buotis, kad sutrauktumėme 
10,000 ar daugiau. Proga di
delė. Bus duodamos didelės 
dovanos. Serijos jau išdalin
tos platinimui visoms Sąryšio 
draugijoms proporcionaliai.

Su serijos tikietuku kiekvie
nas galės įeiti į pikniką. Seri
jas išdalino ir tvarko Draugi
jų Sąryšio sekretorė N. As
trauskienė.

Gegužės 5 dieną Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 21 
kuopa savo serijas išdalino 
nariams, štai kurie apsiėmė 
serijas platinti: J. Malinkaus- 
kas, Adelė Belskis, M. Tvars- 
kienė, A. Karalienė, Z. Danta, 
J. Janonis, J. Mickus, J. Bub- 
liauskas, A. Sutkus, J. Danta, 
P. Jačionis. Kas norite serijas 
nusipirkti, kreipkitės pas čia 
suminėtas ypatas.

Kurie LDS nariai norėtumė
te gauti serijų platinimui, tai 
.kreipkitės pas kuopos pirmi
ninką G. Nausėdą.

D. Kumštis.
Ačiuoja draugam ir draugėms

Labai širdingai ačiuoju vi
siems draugams ir draugėms, 
kurie padėjote man palaidoti 
mano mylimą vyrą Juozą Sha-
bą. Jis mirė balandžio 2 die
ną, š.m. Palaidojome balan
džio 6 dieną. Ačiū visiems pa-

Pirm pradedant veikalą, bu
vo iššaukta Bugle and Drums 
Corps. Nemažas skaičius 1W- 
O jaunimo, kurie gana puikiai 
pasirodė su savo gabumais. 
Jų vadovė, matyt, dar jauna 
mergina, ar moteris.

Šiame veikale buvo sudai
nuota skaičius įvairių dainų ir 
monologų, tarp kurių buvo ir 
šios sudainuota: apie Joe Hill, 
Abe Lincoln ir “The Yanks 
Are Not Coming.” ši buvo 
dainuojama net masiniai visų 
svetainėje susirinkusių.

Kaip dainos, monologai, ir 
pats veikalas buvo puikiausiai 
išpildyta, žmonių buvo pusė
tinai daug ir visi buvo labai 
patenkinti. Patartina kitų 
miestų lietuviams, kur ši gru
pė menininkų lankysis, pama
tyt tą veikalą ir išgirst jų dai
nas. Taipogi būtų galima lie
tuvių organizacijoms parsi- 
kviest tą grupę su tuom veika
lu. Būtų galima sukelt finan
sinės paramos dėl organizaci
jų- .

Sugrįžę delegatai iš AKP 
trečio distrikto konvencijos, 
kuri įvyko Philadelphijoj, la
bai patenkinti. Sako, tai bu
vo mums gana svarbi moky
kla išgirst tokias svarbias pra
kalbas vadovaujančių ir eili
nių draugų, išklausyt partijos 
nuveiktus darbus iš pirmiau, 
taipogi daryt planus dėl atei
ties veikimo. Jie sako, kad 
konvencija buvo gana skait
linga ir jiems labai patiko.

Kasyklos šiuom laiku dir
ba tik apie pusę laiko. Kurie 
ir turi darbus, tai vos šiaip 
taip pragyvena. Kiti net ga
na skurdžiai. Taipogi dirbanti 
yra labai nepasitenkinę vidu
jine padėčia mainose. Tai vie
nur, tai kitur tankiai būna 
streikų. Kaip jie vadina, “ho
liday.” Dabar jau koks laikas 
Susquehanha Colleries tokias 
šventes švenčia.

Vietos bedarbių gyvenimas 
gana vargingas dabar yra, ir 
juo toliau, tuo blogiau, nes 
maisto kainos keliamos kas
dieną. Ir bedarbiai pilnai pil
do pasakytus žodžius mūsų 
gubernatoriaus pono James, 
kad reikia į diržus išdurt po 
kelias naujas skyles, nereik 
taip plačiai gyvent. Tai nors 
ir nesinori tokio patarimo 
klausytu bet kitaip negalima, 
nes gaunant tuos kelius cen
tus pašelpos ant dienos, vis 
mažiau tenka valgyt.

Tas Pats.

Kaunas. — švietimo minis
terijoje šią vasarą numatoma 
imtis žygių Tėviškės muziejui 
steigti. Tam reikalui ir valsty
bės biudžete numatyta kiek 
lėšų. Muziejus numatoma 
steigti prie Kauno, Aukštojoj 
Panemunėj, Dr. Basanvičiaus 
parko šiaurinėje dalyje. Tam 
reikalinga apie 30 ha. žemės. 
Tėviškės muziejuj bus plačiai 
reprezentuojami žemaičiai, 
aukštaičiai, dzūkai ir kiti Lie
tuvos kraštai. Iš visų tų Lietu
vos sričių bus sugabenti būdin
giausi senovės pastatai: gyve
namieji namai, svirnai, klėtys, 
tvartai, namų ruošos įrankiai 
ir kitokį senovės lietuvių gyve
nimo reikmenys, atvaizduoją 
tipingą lietuvišką architektū
rą ir namų, ūkio ruošos prie
mones. Jau šią vasarą vyks į 
kaimus ekspedicija, kuri 
rinks, užpirks, fotografuos ir 
nubraižys Tėviškės muziejui 
tinkamus eksponatus. Kadan
gi kaimams besiskirstant į 
vienkiemius, daug būdingų pa
statų ir daiktų žūna, norima 
Tėviškės muziejaus kūrimą pa
skubinti. Atgabentieji Kaunan 
pastatai ir kitoki daiktai laiki
nai bus pastatyti Parodos aik-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

S. & G. RESTAURANT & BAR, INC. 
2-17 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 7381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2-17 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S. & G. RESTAURANT & BAR INC. 
2-17 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 7-160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 752 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBE BAR & GRILL, INC.
752 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis,’ žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartines naujos europinės karės 
spalvuotą žemlapi, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 35c., arba 3 
setai už $1.

Taipgi pas mane galite gauti viso
kių žolių ir šaknų už pigesnę —■ 
wholesale —kainą, negu kitur, per
kant svarais.

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

štėje.

Vilnius. — Vilniaus mieste 
pasitaikė įvykių, kur pasiutę 
šunės apriejo kitus šunes, o 
sykį ir apkandžiojo žmogų. 
Jau žiemos metu pradėta 
griežta kova su šunų pasiuti
mu Vilniaus krašte, pasireiš
kusiu lenkų vokiečių karo me
tu, ir Vilniuje bei kituose 
krašto miesteliuose palaidi šu
nes gaudomi ir naikinami. Vil
niaus mieste dirba keli šun
gaudžiai, kurie kasdien gat
vėse sugauna po 15-30 šunų. 
Nuo Naujų Metų sugauta apie 
4,000 valkataujantieji šunes, 
kurie beveik visi buvo sunai
kinti.

Kaunas. — Balandžio 1 d. 
visoje Lietuvoje buvo jau 
81,498 radio abonentai, įš to 
skaičiaus Vilniuje 11,910 ir 
Kauno 17,924. Per paskutinį 
mėnesį radio abonentų skai
čius Lietuvoje pakilo 2,417. 
Pernai balandžio 1 d. buvo vi
so 54,896 radio abonentai.

Kaunas. — Bedidėjant Lie
tuvos geležinkelių eismui, ne
trukus bus nupirkta dar 6 ke
leiviniai garvežiai tankinio ti
po 300 tonų traukinių svoriui 
su greičiu ligi 90 klm per va
landą. Prekiniams traukiniams 
numatoma pirkti dar 10 gar
vežių su tenderiais ir siaurie-

PRANEŠIMAI E KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Visų mūsų Darbininkiškų organi
zacijų, "Laisvės” skaitytojų ir sim- 
patikų įvyks svarbus ir platus susi
rinkimas dėlei "Laisvės” pikniko 
Philadelphijos apielinkėje ateinantį 
pirmadienį, 27 d. gegužės, 735 Fair
mount Ave., 8 vai. vak. Tik ką pri
siuntė "Laisvės” pikniko įžangos lai
mėjimo tikietukus, kuriuos turėsime 
paskleisti dėlei platinimo. Apart to, 
bus svarbių reikalų. Visi žinokite, 
kad dėlei vasaros sezono, susirinki
mus pakeitėm iš sekmadienio į 4-tą 
pirmadienį kas mėnuo. — Veikiančia 
Komit. Sekr. A. J. S.

(123-125)

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Mau jer Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

ESTATE OF

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

BARRY P. SHALINS
. (Shalinskas)

FUNERAL HOME

a----------------------------------------a

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

41----------------------------------------------(į

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
Visokiausių Rūšių

ŽIEDAI
your old Watch

TRADE IT IN FOR A 1

J^JEWELj 
iBu lova

9
6

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

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

ROBERT-. 
LIPTON : 

JEWELER •
Įsteigta 1892 ®

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. • 

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. • • 

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

Mateušas Simonavičius
OT Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

VARPO 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, Caloh 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, Stpllen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainai.

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

DIDŽIAUSIAS “į į™ 
DT D IT’ INTVC MATE DIDŽIŲJŲ r 1KK11N I □ s kubiškų pėdų

GENERAL ELECTRIC

tyki te G-E. Tai Pirkiny »!

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 
didelį 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 DfiŽUTfcS PLIENINES. 
NERODfcJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas. Šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

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

$119.50
$5 už seną šaldytuvą. 
$5 įmokėėti perkant ir

5 metai Išmokėjimui.

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

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

SKELBKITES “LAISVĖJE



P 
ft.

fin.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Laisvės” Rep.

Norite Mokintis Muzikos?

Išvyko Chicagon Atostogų

kelio-

LJ

Pirmiau buvo $25.00. Dabar $18 .50

PVfcv ■■

L ............ f. ■

tot w tot w iai im iai vw iai ww w rw w w vw mm iai vv w mm

Pasirandavoia keturi dideli kam
bariai, garu šildomi. Yra ir karštas 
vanduo. Randasi gražioi vietoį, pusė 
bloko nuo 111-tos stoties, Jamaica 
Linijos. Matyt galima dienom ir va
karais. Marma, 86-38 
Richmond Hill, N. Y.

pasirinkite iš mūsų pilno sandėlio 
patinkamų drabužių.

Mėtydamas akmenukus vie 
nas vaikas pataikė kitam, R. 
Buchalski, 7 m.. 89 Jewel St. 
Užgautajam reikėjo gydytojo 
pagelbos.

svar- 
visos 
jam 

ar

yra
va- 
jie

santykių teismo 
teisėjos Justine 
kuri, sakoma,

Ateikite dabar ir 
sau

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

SUSIRINKIMAI
LDS SEIMO KOMISIJAI

LDS Seimui Prisiruošt oKmisi.jos 
labai svarbus susirinkimas jvyks 
gegužės 28-tą. 8 v. vak., 419 Lori
mer St., Brooklyne. Visos LDS kuo
pos prašomos atsiust atstovus. — 
J. E. Gužas. (124-126)

Džiūrė tarėsi per 29 valan
das.

Norintiems mokintis 
kos, bet neišgalintiems 
už privatiškas lekcijas, 
Muzikes Projektas

federa- 
proku- 
parodė 
pravar-

Pasirandavo.ia kambariai (po pen- 
kis) ant ketvirtų lubų. Šviesūs, su 
visais įtaisymais. Yra ir šaldytuvas, 
(Refrigerator). Renda prieinama. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis prie: Joseph Pearson. 228 S 
1st Street, Brooklyn. N. Y. (Apt. 9).

(124-126)

muzi- 
mokėt 
WPA 

atidaro

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Joseph White, apie 10 

metų atgal jis gyveno Brooklyne, 62 
Clymer St. Turiu svarbų reikalą. 
Prašau greit atsišaukti. — V. Za
rin, Marlboro, N. J. (124-126)

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
Oscar H. Fogg, Consolidated Edison Kompanijos, New Yorke, tarybos vice
pirmininkas, ir Edward P.Prezzano, Westchester Šviesų Kompanijos preziden
tas, apžiūrinėja savo kompanijų naujus taksų pastatus Pasaulio Pa'rodoj. Nau
jųjų bildingų priedas prie buvusių pernykščių tos firmos pastatų parodo,, kad 
“Consolidated Edison sumoka taksais $54,750,000 per metus, $150,000 per die
nų.” Ir abelnai vaizdingoj formoj parodoma, ką New Yorke ir apylinkėj atlie
ka elektra ir gasas. Pirmomis 10-čia dienų šio sezono “Šviesų Miestas” turėjęs 
virš 300,000 lankytojų.

660 Grand Street Brooklyn, N. Y
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mokins muzikos teorijos, 
taipgi ant įvairiausių instru
mentų ir dainavimo.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Parduodame Įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas 
409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

s puslapis

NwYorko^^g^Zinfos
Iš Amalgameitų Unijos 

Konvencijos
Amalgameitų konvenc. bai

gėsi pereito penktadienio ry
tą, geg. 24-tą, benui griežiant 
ir delegatams bei svečiams 
dainuojant “Glory, Glory, 
Amalgamated,” “Star Span
gled Banner” ir kitas naciona- 
les dainas. Dalyviuose viešpa
tauja švenčių nuotaika.

Prieš uždarant, sesija pra
leista nominacijoms interna- 
cionalių viršininkų, Generalės 
Pilei. Tarybos, taipgi nomina
cijų priėmimo kalboms per 
generalį prezidentą Sidney 
Hillman ir general) finansų 
sekretorių Jacob S. Potofsky, 
buvusį general) prezidento pa
dėjėją.

Hillmano ir Potofskio nomi
nacijos pravesta ilgomis ova
cijomis ir tūlų delegacijų mar- 
šavimu po salę.

Girdai dėl Sekretoriaus

unijos
ilgus metus buvęs 

sekretorių-

primint, kad šioj konvencijoj 
generalio prezidento alga pa
kelta nuo $7,500 iki $12,500 
per metus ,o general io 
sekretoriaus iki $7,500.

Generalėn Pild. Tarybon 
nominuota keli desėtkai na
rių, nominacijas uzgiriant 
rankų pakėlimu, skaitant kan
didatą priimtinu, jei už jį pa
keliama ne mažiau 20 rankų. 
Nominuota ir įeina visi buvu
sieji tarybos valdyboj: Doro
thy J. Bellanca, Blumberg, J. 
Catalanotti, Ab. Chatman, L. 
Hollander, J. Kroll, Leo 
Krzycki, S. Levin, A. D. Ma- 
rimpietri, A. Miller, N. Rez- 
nicek, F. Rosenblum, S. Skala,/ 
Ch. Weinstein, M. Weistein ir 
daug kitų.

Joseph Schlossberg 
veteranas, 
generaliu finansų 
mi, buvo atsistatydinęs gegu
žės 23-čios rytinėj sesijoj. Jisi
oficialiai atsistatydino dėl su-i Williamsburg Houses patalpo 
ėjimo jam 65 metų amžiaus, :se 
bet kriaučiuose dėl jo atsista-į 
tydinimo girdėjosi visokių kal
bų. Tūli sako, būk Schloss
bergis buvęs radikališkesnis ir 
su daug kuo nesutikdavęs, tad 
tūli viršenybėje norėję jo vie-1 
ton pastatyt dešinesnį Potof- j
sky. Kad Potofskis buvo 
anksto numatytas kokiai 
biai vietai, buvo aišku iš 
konvencijos eigoj keltų 
demonstracijų. Tačiau 
Schlossbergis tikrai atsistaty
dinęs dėlto, kad užleist Potof- 
sky, sunku būtų tikrai spręsti, 
bent Schlossbergerio atsistaty
dinimo kalba nieko tokio ne- 
sugestavo, kas patvirtintų tuos i 
girdus.

muzikos pamokas.
Registracija būna 228 Gra

ham Ave., nuo 7 iki 9 vai. va
karo pirmadieniais ir ketvir- 

[tadieniais, taipgi nuo 4 iki 6 
antr., tree, ir penktadieniais.

Pamokos suaugusiems bus 
i nuo 6:30 iki 10:30 

vakarais, o mokyklos vaikams 
nuo 3 iki 6:30 po piet. Auk- 
stybesnėmis valandomis mo
kins motinas ir priešmokykli
nio amžiaus vaikus.

John Paul, Bronx, rinkęs 
' žurnalams prenumeratas, kad 

_ , , i “užsidirbt išeit kolegija”, su-
Pakelė Algas . ...... ,laikytas po $5,000 kaucija

Beje, pirmesniuose konven-i žmonėms negavus užsirašytų
cijos aprašymuose pamiršau , žurnalų.

Nuteisė 26 Unijistus Karo 
Ruošėjų Veriamoj Atakoj 

ant Darbo Unijų
Pereitą penktadienį 26 drai- 

veria.i, International Brother
hood of Teamsters Lokalo 807 
nariai, nuteisti už prasižengi
mą Shermano Anti-Trust Ak
tui ir bent vienu punktu pri- 
skaityti prasikaltus Anti-Ra- 
keto Aktui. Nuteisimas 
aiškiu federalės valdžios 
jum i ant unijų, kadangi 
teista federaliame teisme.

Bylai vadovaujantis 
lio teisdarybės dep-to 
roras John T. Cahill 
gana karinės isterijos
džiuodamas kaltinamuosius 
penkta-kolumnįštais ir reika
laudamas nuteist “priešus vi
duje.” • ■ .

Unija užsitraukė rūstybę 
neleisdama laužyt bosų su 
unija kontraktų, griežtai už- 
drausdama mieste operuot iš 
kitur atvežtiems neunijistams, 
negaunantiems unijinės skalės

Pranė šešelgytč, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo cen
tro raštinės tarnautoja, aidie- 
tė, ir Nikodemas Pakalniškis, 
aidietis, gabus vaidintojas ir 
meno srityj veikėjas, išvyko į 
Čikagą dviem savaitėm atosto-

giminių, — ji tik prieš 
iš ten atvyko Brook- 
Nikodemas dar pirmu 

j Čikagą vyksta, —tai- 
susipa- 

pasaulyj

Čikagoje gyvena Pranės tė
vai ir 
metus 
lynam 
kartu
gi ir jam bus įdomu 
žinti su didžiausia 
lietuvių kolonija. Jiedu daly
vaus keliuose čikagiečių pik
nikuose, susipažins plačiau su 
LDS jaunimo veikla, o paskui 
sugrįžš į Brooklyną.

Laimingos jiedviem 
n ės!

Pirmadienis, Geg. 2?, 1940

■

visiems

brook-

“Vii-

Matu-

Rep.

RANDAVOJIMAI

SKELBKITES “LAISVĖJE

IUIIUI

NOTARY 
PUBLIC

11th St, 
(124-125)

norėjo 
jų be
norėjo 

saky-

pasky- 
House 
teisėja 

Wise 
sergan-

Telephone
STagg 2-5043

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 

laisniais. galima daryti gražus pra
gyvenimas. Kreipkitės: 150 North
4th St., arba 240 Bedford Ave.. 
Brooklyn, N. Y. (124-129)

«==
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LDS Trečio Apskričio 
Prakalbos Pavyko

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo apskričio rengtosios 
L. Prūseikos ir R. Matusevi
čiaus prakalbos visapusiškai 
pavyko, PiĮ. Kliubo salė buvo 
perpildyta publikos, kurios 
entuziastiškos ovacijos kalbė
tojams rodė, jog publika pa
tenkinta. Piliečių Kliubo sa
lė darosi permaža pažangiųjų 
prakalboms.

L. Prūsei k a savo kalboj 
trumpai palietė vėliausius 
svarbius nuotikius, ypatingai, 
kurie liečia lietuvius. Jis nu
rodė kaip dėka Sovietų Sąjun
gai Lietuva atgavo Vilnių ir 
gali' išsilaikyt taikoj ir palygi
namoj ramybėj, kuomet kitos 
mažos šalys iš po nakties pra
nyksta, kuomet ant jų liejasi 
kraujas, liepsnoja karo ugnys. 
Jis nušvietė, kaip žabalai ir 
nedėkingai ir lietuviams ža
lingai elgiasi tie . elementai, 
kurie už tai Sovietų Sąjungą 
šmeižia ir niekina. Trumpais 
bruožais atžymėjo Amerikos 
pažangiosios srovės augimą į- 
takoje ir nariais, ragino visus 
dar daugiau padirbėti auklė
jime savo broliškų, apšvietos 
ir meno organizacijų, taipgi 
spaudos, gaut narių LDS, LL- 
D ir Meno Sąjungai, 
skaitytojų “Laisvei” ir 
niai.”

Antruoju kalbėjo R.
sevičius. Jisai trumpai nušvie
tė dabartinę padėtį Lietuvoje 
politiniu atžvilgiu, pažymėda
mas, kad nors dabar valdžios 
viršūnėse įsileista krikščionių 
ir liaudininkų vadų, tačiau tų 
srovių partijoms tebėra už
drausta veikti, viešai ir laisvai 
veikia tik tautininkų partija. 
Gi politiniams kalinams, sakė 
kalbėtojas, senų kalėjmų ir 
koncentracijų — darbo stovy
klų — jau permaža, Naujojoj 
Vileikoj įsteigiama naujų. Sto
vyklose dabar dikčiai ne tik 
paprastų darbo žmonių, bet ir 
inteligentijos. Pavyzdžiui pa
minėjo, kad žymus rašytojas, 
dirbęs “Lietuvos žiniose” re
daktoriumi, Stasys Peleckis, 
pasiųstas darbo stovyklon už 
atvirai pareiškimą, kad Vilnių 
atgavo ne Vilniui Vaduot Są
junga, bet Sovietų Sąjunga at
gavo iš Lenkijos Vilnių ir ati
davė Lietuvai, žinoma, prieš 
Peleckį valdininkai turėjo 
pykčio ir iš seniau, kadangi 
jis buvęs pažangus redakto
rius, visada užtardavęs liaudį.

Abelnai,, Lietuvos žymiau
sioji inteligentija einanti su 
liaudimi, užtai daugelio žymių 
rašytoju raštai negali spaus
dintis Lietuvoje, kitų yra cen
zūruojami valdininkėlių, kur 
kas mažiau nusimanančių už 
rašytoją.

Matusevičius gražiai kalba, 
nors jo kalba daugiau prelek- 
cinio pobūdžio, kadangi, kaip 
jis pažymėjo savo kalbos pra
džioj, jis prieš tokią skaitlin
gą publiką Lietuvoj niekados 
nekalbėjęs, nes ten darbininkų 
masiniai mitingai neleidžiami.

Pertraukoj A. Bimba skaitė 
rezoliucijas. Viena, adresuota 
prezidentui Rooseveltui, rei
kalauja išlaikyt Ameriką nuo 
Europos karo. Antra, reika
laujant paliuosuot Liet. pol. 
kalinius ir atsteigt demokrati
nes teises Lietuvosliaudžiai, 
bus pasiusta Lietuvos val
džiai. Abi rezoliucijos priim
tos vienbalsiai.

Vakaro pirmininkui M. Do- 
biniui paprašius aukų lėšoms 
padengti, stambesnėmis sumo
mis aukojo sekami:

Po dolerį — M. Liepa, Vai- 
ginis, Sutkus, Kapickas.

Po 50c—-V. Paukštys, J. S., 
Liepienė, V. Zablackas, De- 
renčius, Klimas, A. šurmulie- 
nė.

Po 25c — J. Tamulionytė, 
O. Adomaitienė, J. Poškaitis, 
A. Bimba, Uf Bagdonienę, P.

Gustaitis, O. Daugėlienė, J. 
Velička, S. Griška, A. Skir- 
monta, E. Vilkaitė, N. Kauli- 
nienė, O. Kalvaitienė, Kranic- 
kienė, P. Lileikis, Daugirda, 
Linkus, K. Milenkevičius, Ma- 
želienė, Michelsonas, D. M. 
šolomskas, P. Bieliauskas, Če
pulienė, Wareson, Purvėnienė, 
Lukminas, Zaveckas, Kovas, 
Sinusas, Bovinas, Steponaitis, 
Grybas, Gasiunas, Škėma, 
Dempsi, Čepulis, šaltys, Ma
teika, Pavilčiūnas, Gužas, K. 
Masėnas, 'P. Jasiulaitis, J. 
Čelus, Ch. Balčiūnas, Ch. Ran
čius, M. Banaitienė, *A. Petruš
kevičius, L. Miller, A. Misevi
čius, J. Rušinskas, J. Laukai
tis, A. Briedis, Vaitkienė, Rai- 

Viso su 
surink-

nienė, A. Urbaitis. 
smulkesnėmis aukomis 
ta $34.57.

Rengėjai dėkingi 
aukojusiems.

Po prakalbų, būrys
lyniečių apsupo kalbėtojus. 
Vieni išsiilgę pasimatyti, pa
sikalbėti su L. Prūseika, kiti 
nori pasimatyti su naujuoju 
svečiu Matusevičiumi, paklau
sinėti daugiau apie įvairius 
dalykus Lietuvoj. Radosi ir to
kių, kurie su juomi kartu tar
navę kariuomenėje ir 
patirti, kaip buvusiam 
legai einasi. Dar kiti 
prisižiūrėti kalbėtojui,
darni, kad jį girdėję-matę sa
kant prakalbą protesto mitin
ge Lenkijos ant Lietuvos pa
sikėsinimo laiku. Jie dasipro- 
tėjo klydę, kada pamatė se
niau iš Lietuvos atvykusį ir 
tuomet kalbėjusį jo brolį, ku
riam naujai atvykusis Matu
sevičius labai panašus.

Rezoliucijos tilps sekamose 
laidose.

Thomas J. Quinn, 50 m., 
per 20 metų dirbęs Queens 
gaisragesių raštinėj, rastas 
pasikoręs savo namuose. 109- 
31 216th St., Queens Village. 
Nesveikatą buvus priežastimi.

Majoras LaGuardia 
r ė Mrs. Emily Marx 
šeimos 
vieton 
Polier, 
ti.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Special is Išpardavimas 
Vyrų 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

VISI KITI DRABUŽIAI DABAR NUPIGINTI SEKAMAI: 

Vaikam siūleliai dabar parduodami po $5.95 
Kelnes taip pigios, kaip......................... $1.95

RENRY NARINS SONS
670 Grand Street Rampas Manhattan Avė

Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name




