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Ar Pasimokins?
Kas tie Išgamos?
Korupcija ir Bajoras.
Ar Jie Renka Aukas Sme

tonai ?
Programa, Žodžiai ir Dar

bai.
Pragyvenimas Lipa į Medį.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

i

Neseniai į 
“Naujosios

žmonių
panašų
Gady-

viso la-

Katalikų “Amerika“ nusi
skundžia, kad jos balius bal. 
20 dieną labai mažai 
teturėjo, 
trockistų
nes“ balių tesusirinko 
bo 50 asabų.

O šitie du laikraščiai be pa
liovos šaukia žmones boiko
tuoti “Laisvės“ ir kitus pažan
gius parengimus.

Mes boikoto niekam neskel
biame. Už tai “Laisvės“ visi 
parengimai buvo labai gražūs 
ir labai skaitlingi.

“Vienybė,” “Garsas” ir kiti 
liaudies priešų laikraščiai pa
mėgo pažangiuosius lietuvius 
vadinti tautos išgamomis.

Bet, aišku, išgamomis yra 
tų laikraščių redaktoriai. Pa
žangiečiai myli Lietuvos liaudį 
ir pritaria jos pastangoms su
sikurti gražų gyvenimą. Gi iš
gamos ugnimi spjaudo 
Lietuvos.

ant

edi- 
ko-

“Tėvynės“ redaktorius 
joras balandžio 25 dienos 
toriale plačiai kalba apie 
rupciją. Tokio dalyko, kaip
korupcija, Amerikos Lietuvių 
Susivienijime nė su žiburiu 
niekas, girdi, negalėtų surasti.

Sutikime su Bajorli. Tačiau 
kodėl iki šiol Bajoras dar ne
paaiškino, ar tiesa, kad Ba- 
gocius ir kiti SLA viršylos ima 
kelionės kaštų po 5c už mylią, 
o tuo tarpu traukiniai ima tik
tai po 2 centu už mylią? Jei 
tas tiesa, tai čia pusėtinai di
delė korupcija.

Menševikij spauda supyku
siai bara visus, kurie mano, 
kad menševikai šelpia Smeto
ną ir smetonininkus. Niekur 
jie jokių aukų tokiems “šven
tiems“ reikalams nerenką.

Argi taip? Ve faktai: men
ševikai įeina į bendrą frontą 
su klerikalais ir smetoninin- 
kais. Tas bendras frontas dva
siniai ir medžiaginiai remia 
Smetoną ir smetonininkus.

O štai Pittsburghe menše
vikų lyderiukai (Dargis ir Ba- 
kanas) sušilę darbuojasi su
rengimui 
pasitikti. 
Smetonai 
kišenių.

bankieto Smetoną 
Sukelti pinigai eis 

ir smetonininkams į

Balandžio 23 dienos “Ke
leivyje“ telpa Lietuvos social- 

' demokratę 1931 metij platfor
ma, kurioj tarp kitko, sako
ma :

“Socializmas propaguok ir 
rems pačių darbo ūkininkių sa
vu noru sudaromus kolektyvi
nius ūkius, kuriuose bus ga
lima plačiu mastu taikyti vi
sete moderninės technikos ir 
mokslo priemonės.“

Skamba teisingai ir gražiai, 
ar ne?' Bet tuo tarpu “Kelei
vio“ ir “Naujienų” redakto
riai kasdien prakaituoja plūs- 
dami Sovietui Sąjungoje kolek
tyvių ūkitj sistemą.

Jokioj šalyj socializmas ne
įmanomas be žemės kolektyvi
zacijos. Socializmas galimas 
tiktai moderniška mašinerija 
dirbamoje žemėje, šitą didįjį 
socializmo programos punktą 
jau įvykdė Sovietų Sąjungoje.

Bet vietoj už tai tą šalį svei
kinti, visokio plauko menševi
kai ant jos tulžį lieja. Vadina
si, jiems socializmas apeina 
tiek, kiek prostitutei nekalty
bė.
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Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui
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Siūlomi Aukšti Taksai Ant 
Maisto ir Kitų Gyveni

mo Reikmenų

ARGENTINOJE PASKELBTA PREZI
DENTO CASTILLO DIKTATŪRA

Washington, D. C.—Kari
nio Amerikos prisirengimo 
kaštų našta verčiama ant 
Amerikos paprastosios liau
dies. Kongreso komisija pa
skelbė, kad jau yra pasiūly
mas uždėti specialius taksus 
ant masinio naudojimo pro-1 siūlomi taksai pasiekia 25 
dūktų, ypatingai maisto. I nuošimčius.

Štai kokie taksai siūlomi 
ant kai kurių produktų: ant 
svaro kavos ir cocoa penki 
centai, ant svaro arbatos 
dešimts centų, ant svaro 
cukraus vienas centas, ant 
galiono žibalo du centai ir 
tt. Ant kaikurių produktų

Buenos Aires. — Argenti
nos prezidentas Ramon S. 
Castillo paskelbė, kad jis ne
gali susikalbėti su kongre
su ir todėl pats vienas leis 
patvarkymus ir įstatymus, 
kurie esą reikalingi krašto 
“gerovei”. Tas reiškia, kad

C.I.O. Unijos Griežtai Pasi 
sake Prieš Koncentraci

jos StovyklasArgentinoj tapo įvesta vie
no žmogaus diktatūra.

Ką "darys Argentinos 
Kongresas, dar nežinia. Jei
gu jis priešinsis prezidento kuris atstovauja 140,000 or- 
Castillo žygiams, jis vei- jganizuotų darbininkų, grie- 
kiausia bus išvaikytas.

Washington, D. C.—C.I.O. 
jūrininkų unijų komitetas,
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■
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Jugoslaviją Sunaikinę 
Pardavikai iš Vidaus
Belgrade, Jugoslavija. — 

Dabar paaiški, kad Jugos
lavijos pardavikai padėjo 
naziams užimti kraštą. Jie 
viską sudemoralizavo iš vi
daus, kai naziai veržėsi iš 
lauko -pusės. Jiemsx pavyko 
nukapoti telefonų vielas ir 
sutrukdyti įvairių armijos 
dalių susisiekimus. Pačioje 
armijoje jie sėjo demorali
zaciją ir ragino kareivius 
masiniai pasiduoti. Už tai 
ta vieno miliono kareivių 
armija teatsilaikė vos kelias 
dienas, kuomet galėjo ka
riauti ištisas savaites.

Roosevelt Užgina Hull 
ir Knox Prakalbas

Washington, D. C.—Pre
zidentas Rooseveltas pareiš
kė, kad pereitą savaitę sek
retorių Hull ir Knox pra
kalbos buvo pasakytos su jo 
pritarimu ir pilnai išreiškė 
jo nusistatymą. O šitie po
nai pareiškė, kad dabartinis 
Anglijos karas su Vokietija 
yra “mūsų karas,” kad 
“mes neleisime karo pro
duktus skandinti jūrosna.”

Naziai Grūmoja Skandi
nimu Amerikos Laivam

Berlin. — Nazių valdžios 
rateliuose atvirai kalbama, 
kad Vokietija skandins 
kiekvieną Amerikos laivą, 
pagautą gabenant ginklus 
Anglijon. Skandinsianti ir 
tada, jeigu tie laivai bus pa
lydimi karinių laivų.

Reiškia, bus ginkluotas 
susikirtimas ant jūrų. O 
paskui persikels.ant sausže- 
mio.

“Konvojus” Reikštų Karą 
. Su Amerika

Ir Willkie už Greitą 
Karą su Vokietija

Pittsburgh, Pa.—Čia kal
bėdamas bal. 25 dieną Wen
dell Willkie pareikalavo, 
kad Roosevelto valdžia tuo
jau padarytų galą skandi
nimui Amerikos siunčiamų 
reikmenų Anglijai. Girdi, 
“būtinai reikalinga tuos 
ginklus apsaugoti nuo skan
dinimo.” O tas reiškia, kad 
valdžia turėtų panaudoti 
karinį laivyną tam tikslui.

Pietinių Valstijų Anglies 
Baronai Nepasiduoda

PREZIDENTAS PAMIRŠO SAVO PRIŽA
DUS AMERIKOS ŽMONĖMS

Washington, D. C.—Prieš 
rinkimus, 1940 metų spalio 
30 dieną savo prakalboje 
Bostone prezidentas Pvoose- 
veltas pareiškė:

“Tėvai ir motinos, aš no
riu duoti jums dar vieną už-

Milžiniški Prekybos 
Nuostoliai Šiame Kare

tikrinimą. Aš tą keliais at
vejais ir pirmiau sakiau ir 
vėl pakartoju, kad jūsų sū
nūs nebus siunčiami į 
užsienio karą.”

O dabar Rooseveltas 
da visai kitą giesmę.

jokį

gie-

Halifax Reikalauja Da
bar Gelbėti Angliją

žtai pasmerkė kongresan 
įneštą Hobbs bilių prieš at
eivius. Pagal tą, bilių, “ne
ištikimi” ateiviai būtų su
kišti į koncentracijos sto
vyklas.

Jūrininkų unijų komitetas

sako, kad įsteigimas kon
centracijos stovyklų atei
viams būtų pirmas žingsnis 
prie įvedimo koncentracijos 
stovyklų ir Amerikos pilie
čiams, kokios yra įvestos 
Vokietijoje ir kitose fašisti
nėse šalyse. Jūrininkai šau
kia Amerikos žmones reika
lauti, kad šis piktas Hobbs 
bilius būtų Kongrese atmes
tas.
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Anglai Nepaleidžia 
Tobruko Uosto

Ima Armijon ir Sąžini- 
nius Karo Priešus

Ir kumpis, ir dešra, ir duo
na, ir kopūstai jau lipa į me
dį. Ruošimasis prie karo pa
kėlė kainas ant visų pragyve
nimo reikmenų.

Tą pripažįsta darbo statisti
kų komisionierius Dr. Lubin. 
Nuo karo pradžios pragyveni
mo reikmenų kainos pakilusios

Washington, D. C.—Pie
tinių valstijų anglies baro
nai atsisako išpildyti mai- 
nierių unijos reikalavimus, 
todėl minkštosios anglies 
kasyklos tebėra uždarytos. 
Paaiški, kad' tas kasyklas 
kontroliuoja ne kas kitas, 
kaip šiaurinių valstijų 
(Wall Stryto) bankieriai ir| 
industrialistar, kaip Melio
nai, Rockefelleriai ir kiti.

Washington. Amerikos 
prekybos departmentas pas
kelbė sekamas skaitlines: 
Per šio karo pirmuosius 18 
mėnesių Vokietija nuskan
dino Anglijos ir kitų šalių 
laivų 5,400,000 tonų įtalpos. 
Tuo tarpu Anglija nuskan
dino Vokietijos laivų 
80.2,000 tonų įtalpos ir 
Ii jos su 485,000 tonų.

Vadinasi, viso per šį
ra jau pasiųsta ant jūros 
dugno apie 7,000,000 tonų 
laivų įtalpos.

su
Ita-

ka-

Sugaudė Visus Nazius 
Pabėgėlius

C.I.O. UNIJA LAIMĖJO 
RINKIMUS

Cleveland, Ohio. — Milži
niškos Aluminum kompa
nijos darbininkai nubalsavo 
už C.I.O. National Associa
tion of Die Casting Work
ers uniją. Šioje dirbtuvėje 
dirba apie 4,500 darbininkų.

Winnipeg, Man. — Perei
tą savaitę iš Ontario kem
pės buvo pabėgę 28 naziai 
nelaisviai. Dvidešimt keturi 
iš, jų buvo tuojau sugauti, o 
keturius tik bal. 25 dieną 
sugavo. Du jų buvo nusida- 
vę net už 1000 mylių nuo 
kempės. ,

Oficierius Mokina Fašizmo

Ne Visi Amerikos Ginklai 
Pasiekia Angliją

Washington, D. C.—Kon
grese kilo klausimas, ar vi
si ginklai, gabenami iš Ame
rikos, pasiekia Angliją. Pa-Washington, D. C.—Be

veik netikėtina, bet tikra aiškėjo, kad labai daug tų 
tiesa, kad karo departmen- ginklų yra žuvę, nuskandin
tas prisakė armijos oficie- ti jūrosna.

• • i j • tt • i i • i I a r\ v
tas prisakė armijos oficie- ti jūrosna. Manoma, kad 
riams skaityti Hitlerio kny-40 nuoš. siunčiamų ginklų 
gą “Mein Kampf”. iš Amerikos nuskandinama.

Vokiečiai Visai Arti

Atlanta, Ga.—Čionai lan
kosi Anglijos ambasadorius 
Lord Halifax. Jisai pareiš
kė, kad Anglijos karas ran
dasi kritiškoje padėtyje, 
kad “svarbiausias mūšis ei
na už Atlantiką”. Jis pasa
kė, Kad jeigu Jungtinės Val
stijas žada' gelbėti Angliją, 
tai turi gelbėti dabar, tuo
jau.

Cairo. — Anglai tebeturi 
savo rankose Lybi jos uostą 
Tobruk. Visi vokiečiu ir 
italų užpuolimai tapo sėk
mingai atmušti. Anglai suė
mė 127 italus kareivius ne
laisvėn.

Taipgi anglai sėkmingai 
laikosi Ethiopijoj. Prie mie
sto Dessyje ten anglai 
ėmė 700 italų nelaisvėn.

EXTRA!

pa-

Washington. — Manoma, 
kad neužilgo susidarys ke- 
liatas tūkstančių tokių jau
nų vyrų, kurie dėl sąžinės 
priešingi karui—tai dau
giausia įvairių religinių sek
tų pasekėjai. Bet ir juos 
imą “armijon”, tai yra, la
vina ir stato prie įvairių 
darbų.

/

Tose darbo kempėse jie 
per metus gaus nemokamą 
užlaikymą. Gaus tik $3 “aL 
gos” per mėnesį. Turės 
dirbt visus darbus, kuriuos
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Laukia Roosevelto Sūnaus
Chungking, Chinija. — 

Čionai orlaiviu žada pribūti 
James Roosevelt, sūnus 
Jungtinių Valstijų preziden
to. Jo misijos tikslas nes
kelbiamas. Iš čia James Ro
oseveltas lėks Egiptan.

NAUJA KARINĖ REGIS
TRACIJA BUS BIRŽELIO 

MĖNESĮ

Washington, D. C.—Ma
noma, kad nauja jaunimo 
karinė registracija įvyks ka
da nors birželio mėnesį. Tą 
neužilgo paskelbs preziden
tas.
' Bsu registruojami visi 

jaunuoliai, kuriems sukan
ka 21 metai amžiaus.

Wareham, Mass.—Čionai 
automobilio nelaimėj ant 
vietos užsimušė trys karei
viai, o du tapo sunkiai su
žeisti.

5 Senatoriy Dauguma UŽ Lai- armijos viršylos prisakys^
vy Lydėjimą į Angliją

Washington. — Rėmėjai

ti k jiems nereikės lavintis 
žmones žudyti. Šiuo tarpu 
tokių karo priešų jau suim-

karines Roosevelto politikos' tūkstančiai.
pri vačiai apklausinėj o sena
torius, katrie balsuotų ly
dėt kariniais Amerikos lai
vais prekinius laivus Į Ang
liją, o katrie ne. 50 senato
rių pasisakė už tokį laivų 
lydėjimą, o 45 — prieš.

General Motors Streikas 
Atidėtas

y w iDetroit, Mich. — 160,000 
darbininkų General Motors 
automobilių k o r p oracijos 
per slaptus balsavimus įga
liojo savo CIO unijos valdy
bą paskelbt streiką šešias
dešimtyje General Motors 
fabrikų. Bet Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos d i r e k t orius Walter 
Reuther, S. Hillmano sekė
jas, atidėjo streiką, pagal 
reikalavimą valdiškos tar
pininkavimo komisijos.

Jeigu darbininkam bus 
kiek pakelta alga per dery
bas, dalyvaujant valdiškiem 
taikytojam, tai kompanija 
sutiksianti mokėt tokį algos 
priedą nuo balandžio 28 d.

.cAivuc Darbininkai reikalauja
kijos prieplaukose ir arti-'dešimtuku pakelt algą per 
muose vandenyse. Tais lai- valandą, pripažint uniją, 

1 - - • •--- 'duot darbininkam apmoka
mas atostogas ir tt.

General Motors Korpora
cija turi karinių 
užsakymų už 750 
dolerių.

Unijos direkt. 
žadėjo nestabdyt 
darbų net tokiame 
me, jei būtų paskelbtas 
streikas.

Vokiečiai Užėmė Graikijos 
Sostinę Athenus

Athenai, Graikija, bal. 27. 
— Vokiečiai užėmė Graiki
jos sostinę Athenus, kaip jie 
praneša iš to miesto. Athe
nai užkariauti 21-moj die- . 
noj nuo karo pradžios tarp 
vokiečių ir graikų-anglų.

Vokiečiai sakosi nuskan
dinę dar vieną prekinį-ka- 
reivinį anglų laivą, o viso 
iki šiol oro bombomis su
naikinę 225,000 tonų Angli
jos laivų ir sužeidę 75-kis 
anglų ir graikų laivus Grai->

i jos So
stinės; Anglai Sistemač. Traukiasi

•ČS.

Athens, Graikija.—Vokie
čių armija nesulaikomai 

gu Amerika lydėtų tavori-1 y.e™ pne Graikijos Bos
nius laivus kariniais lai- ,tine® Įr' laufaama bile va- 
vais, tai reikštų ginkluotų 
susikirtimą su _______
Laikraštis “Popolo. di Ro
ma” sako, kad Hull ir Knox 
prakalbos parodo, kad Jun
gtinės Valstijos jau yra įsi
traukusios į šį karą.

Roma. — Italijos valdi
ninkai viešai kalba, kad įei

iki 12 nuošimčių. O vis dar 
kyla.

Turėtų prasidėti masinis ju
dėjimas prieš aukštas kainas.

Amerika stą‘ Kai Pereifc3 penktadie- 
’■nį vokiečiai paėmė garsųjį 

tarpkalnį Thermopylae, an
glai ir graikai nebeteko vil
ties išgelbėti Athenus nuo 
puolimo.

Anglai jau apleido Athe
nus ir sistemačiai 'traukią-; 
si atgal prieš vokiečių spau
dimą. Pasitraukimas einąs 
tvarkingai ir kol kas ang-

lams pavyksta su savim pa
siimti karo ginklus ir amu
niciją. Spėjama, kad anglai 
laiko frontą tik tam, kad 
davus progą jų armijai pa
sprukti iš Graikijos, kaip 
paspruko iš Norvegijos. Ma
noma, kad' Anglijos laivai 
jau gabena anglus atgal na
mo.

Berlin. — Vokiečių kari
nė komanda pripažįsta, kad 
anglams pvyko • pasekmių? 
gai pasitraukt iš Athenų dr 
visam tam fronte, pasiimt 
su savim visus karo pabūk-

lūs.
Naziai sako, kad imant 

tarpkalnį Thremoplyae ne
teko susidurti nei su vienu 
anglu, nes jų ten nebuvę. 
Mušėsi su naziais kareiviai 
iš New Zealand. Mūšiai tę
sėsi tris dienas.

London.—-Čia gautas pra
nešimas, kuris sako, kad an
glams traukiantis iš Athe
nų, graikai karštai sveikino 
anglus, kaipo savo draugus. 
Graikijos valdžia pabėgo iš 
Athenų kelias dienas pir
miau.

vais anglai stengėsi išga-Į 
bent savo kariuomenę iš 
Graikijos.

Vokiečiai teigia, kad jų 
orlaiviai, atakuodami anglų 
laivus, nuskandino bei už
mušę daugį anglų karių.

Anglai Iškraustę Daugumą 
Savo Kariuomenės

London. — Anglai skel
bia, kad jie laivais sėkmin
gai iškraustė didžiąją dau
gumą savo kariuomenės iš 
Graikijos, daugiausia, su
prantama, į stambią toli
mesnę Graikijos salą Kretą.

Anglai sakosi daugiau vo
kiečių užmušę Graikijoj ne
gu iš viso ten buvo anglų 

' kariuomenės.

■ 'A,., . A: / ; : -j.- 1.,Čč. ■.. .

valdžios 
milionų

■u..4.■ .------ .—:------.-..A’.-A- ...................... ............... . ,1

Reuther 
karinių 
atsitiki-

ORAS: — šį pirmadienį 
giedra ir šilčiau.

Ankara. — Turkija pada 
re prekybos sutartį su Vo 
kieti j a ir Vengrija.

Berlin. — Vokiečių spau
da rašo, kad Rooseveltas 
“vaikosi karą,” tik jieškoda- 
mas priekabių jį pradėti.
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Sunki Lietuvių Padėtis Brazilijoj
Pažangiosios lietuvių spaudos Brazili

joj kaip ir nėra; ji pasmaugta. Bet fa
šistinė spauda kol kas išeidinėja. Už ke- 
letos mėnesių visokia svetimšalių spauda 
Brazilijoj būsianti uždaryta; ji tegalės 
išeidinėti tik portugalų kalba.

Net iš gaunamojo fašistinio laikraš
čio “Lietuvis” (išeidinėja San Paulo mie
ste) galime suprasti, kaip sunki ten mū
sų brolių ir kitų tautybių imigrantų pa
dėtis. Visų pirmiausiai “Lietuvis” (iš ko
vo 21 d.) rašo, kad šiuo metu Brazilijoj 
viskas labai brangsta, gyvenimas sun
kėja. Esą, “Daugelis S. Paulo lietuvių 
priemiesčiuose turi pasistatę namus, ku
riuose gyvena. Pasunkėjus gyvenimo są
lygoms mieste, kaikurie lietuviai nori 
parduoti turimus namus ir įsikurti že
mės ūkyje. Tačiau dabar taip sunkus lai
kas, kad nelengva rasti piYkėjų. Kaikurie 
lietuviai savo namukus parduoda už vi
sai pigią kainą su nuostoliais sau ir 
tai negali surasti pirkėjų.”

Smulkieji lietuviški biznieriai, “kurie 
turi krautuves, restoranus, kepyklas, 
mėsines, smulkias įmonęs ir tt... nusis
kundžia, kad dabar galima uždirbti daug 
mažiau kaip pirma...”

Iš to galima suprasti, kokia ten sunki 
padėtis darbininkų, kurie nieko neturi.

Tam pačiame fašistinio laikraštėlio nu
mery j telpa net du pavardžių sąrašai. Tie 
žmonės šaukiami į valdiškas vietas. Pir
mojo sąrašo lietuvai raginami nusinešti 
“baltus lapelius”, o antrojo sąrašo—“gel
tonus lapelius.” Kas tieji “balti” ir “gel
toni” lapeliai, nežinome.

Ten pat toliau rašoma:
“Paskutiniu laiku Sao Paulo mieste 

valdžios valdininkai seka svetimšalių vei
kimą ir dažnai gatvėse ir šiaip viešose 
vietose klausinėja dokumentų. Neturin
tieji jokių dokumentų dažnai suimami. 
Iš svetimšalių reikalaujama turėti sve
timšalio knygutę ir ją nešiotis su savim.”

“L-vis” taip jau praneša, kad valdžia 
suareštavo Vincą Kačinską, “kuris yra 
kaltinamas komunizme.”

Reikia manyti, kad antrajam imperia
listiniam karui dėka, Pietų Amerikoje 
visų darbo žmonių gyvenimas labai pa
sunkės, kaip jis buvo sunkus pirmojo im
perialistinio karo metu. Brazilija yra 
valdoma fašistų. Ten politinis režimas vi
suomet buvo sunkus, o šiuo metu jis dar 
labiau pasunkėjo. Ypačiai tasai režimas 
taikomas ateiviams.

Lietuviškų fašistų “L-vis” pripažįsta, 
kad gyvenimas Brazilijoje darbininkams 
darosi neįmanomas, bet jis tuo pačiu sy
kiu nešvariai burnoja prieš naująją Lie
tuvą, kur laisva liaudis kuria laisvą ir 
šviesų gyvenimą!

kalavimą taikos. Jie pasmerks savo val
džias, įvėlusias milijonus žmonių į im- 
perijalistinę skerdynę ir ragins darbo 
žmones kovoti už taiką, baigti karą.

Tuose kraštuose, kurie yra užimti ka
riaujančių imperijalistų, kaip Belgija, 
Francija, Hollandija, Norvegija ir tt., 
darbininkai smerks tąją buržuazijos dalį, 
kuri dalyvavo sąmoksle su imperijalis- 
tais ir darbavosi, kad jie, imperijalistai, 
užimtų jųjų kraštus. Ten bus šaukiamos 
darbo žmonių masės kovon prieš okupan
tus ir jų talkininkus.

Nekariaujančių kraštų darbininkai 
ruošiasi Pirmąją Gegužės paaukauti ko
vai už taiką, kovai prieš savo valdovus, 
kurie trokšta įtraukti kraštą į karą.

Na, o Sovietų Sąjungoje darbo žmonės 
demonstruos savo džiaugsmą, kad socija- 
lizmo kraštas išgyveno taikoj ir tuo pa
čiu sykiu bus pademonstruota didžioji 
socijalizmo jėga prieš tuos, kurie ban
dytų SSSR užpulti.

Taigi šių metų Pirmoji Gegužės bus 
apvaikščiota su skirtingais obalsiais, su 
savotiškais reikalavimais. Be to, ji bus 
minėta ne vienokioj formoj. Kai kur dar
bininkai turės teisę demonstruoti gavė- 
mis, kitur jie bus priversti pasitenkinti 
tik susirinkimais salėse, kitur—tik slap
tais susirinkimais, dar kitur jokių susi
rinkimų nebus galima pravesti—pasiten
kins darbininkai išleidimu lapelių, Pir
mosios Gegužės manifestų.

Amerikos darbininkai privalo ruoštis 
visu uolumu prie savo Pirmosios Ge
gužės apvaikščiojimo!

Smetoną Globojo Hitleris - Glo 
boja ir Rooseveltas

Pirmoji Gegužės Šiemet
Nepaisant karo liepsnos, siaučiančios 

beveik per visą kapitalistinę Europą, 
Aziją ir Afriką, tiek kariaujančių, tiek 
nekariaujančių kraštų darbininkai šie
met ruošiasi minėti Tarptautinę Darbi
ninkų Šventę, Pirmąją Gegužės. Toji die
na bus minėta, tačiau, ne vienodai.

Inter-Continent žinių agentūra prane
ša iš Maskvos, kad ten jau yra gauta 
iš daugelio kraštų pranešimai apie tai, 
kaip Pirmoji Diena Gegužės bus minima.

Kariaujančių kraštų darbininkai tą 
"Hieną vyriausiais savo šūkiais statys rei

Provokacijos Diena iš Dienos
Pasaulyje vis dar yra bukapročių, ku

rie mano, kad jie skleisdami provokaci
jas prieš Tarybų Sąjungą įvels ją į ka
rą imperialistų naudai. Nesenai tais su
metimais buvo paskelbta, būk Sovietų 
Sąjunga pasiuntė šimtus -karo orlaivių 
Graikijai j pagalbą. Sovietai tą paskel
bė, kaipo latrų išmislą.

Balandžio 22 d. iš Vichy, Franci jos, 
United Press agentūra vėl pasauliui iš
siuntinėjo “žinią,” būk iš . Jugoslaviaos 
nuskrido 187 karo lėktuvai -į Kijevą ir 
Vimiją, Sovietų Ukrainon, būk juos So
vietai aprūpino visa kuo ir pasiuntė į 
Graikiją kautis prieš Vokietijos ir Itali
jos fašistus.

Žinoma, tai kelinto šimto iš eilės pro
vokacija. Nepaisant, ant kiek Sovietai 
simpatizuoja Jugoslavijos ir Graikijos 
liaudžiai, jie tokį žygį negalėtų daryti, 
nes tai reikštų neutraliteto laužymą. So
vietai gi kietai laikosi neutraliteto ir į 
imperialistų karą nesikiša.

Kaip Nori Pakelti Taksus?
Anglijos valdonai įvėlė kraštą į baisų 

karą ir jo sunkumą suvertė ant liaudies. 
Anglijos darbo žmonės išmoka taksais 
pusę savo įplaukų.

Dabar ir Jungtinėse Valstijose supla
nuota kelti taksus. Jeigu 1940 metais pa
vienis žmogus nuo $1,000 metinių įplau
kų, tai yra apie $20 savaitinės algos, mo
kėjo $4.40 taksų, tai pagal naują planą 
bus priverstas į metus jau atiduoti 
$13.20. Jeigu vedusi pora nuo $2,500 me
tinių įplaukų mokėjo $11 taksų, tai pagal 
naują pasiūlymą turės mokėti $33.00 tak
sų.

Ii- tai, žinoma, nėra dar viskas, tai tik 
“tiesioginiai taksai”. Tuo pat kartu tak
sai augs ant visų reikmenų—gazolino, 
tabako, gėrimo, kiekvieno dalyko. Ką tik 
pirksi, kur tik eisi, tai vis turėsi mokėti 
padidintus taksus, nes valdonai nori ka
ro, nes jų politika to reikalauja. Ameri
kos liaudis kelia protesto balsą prieš ka
ro organizatorius ir tuos, kurie apsunki
na žmonių gyvenimą.

Daugiau Karo Laivų Anglijai
Amerikos liaudis apkraunama vis nau

jais taksais, kad valdžia galėtų daugiau 
budavoti karo laivų, orlaivių, kanuolių ir 
kitų ginklų. R.ooseveltas kartą perdavė 
Anglijai 50 karo laivų—naikintojų. Vė
liau 10 didesnių karo laivų,—kraštų ap
saugai. Dabar vėl 20 karo laivų, kurie 
skiriami kovai pries submarinus. Reiškia, 
viešai paskelbta, kad jau Amerikos vąp 
džia perdavė 80 karo laivų Anglijai. Tuo 
kartu taksus kelia ir budavoja vis dau
giau naujų karo laivų, kurie vėliau taip 
pat bus padovanoti Anglijai.

Visi pažangūs žmonės bėgtas ir kad Prez. Roosevel- 
ga nuo Vokietijos fašistų, tas visai neabejodamas ir 
Bet iš Lietuvos fašistai be- stipriai pakartojo maždaug 
go ir bėga pas Vokietijos'tuos pačius žodžius, ką pra- 
fašistus ir 
juos ten gerai priima. Dar vai Gelbėti Tarybos delega- 
daugiau, Vokietijos fašistai ei jai, kad 
savo pinigais leidžia lietu
viams fašistams laikraštį KLAUSOMYBĖ TIK LAI- 
“Trimitą.” Hitlerio šnipų IRINAI YRA ATIDĖTA IR 
departamentas (G e stapo) ;KAD LIETUVA IR VeL 
davė lietuviam fašistams BUS LAISVA IR NEPRI- 
Breslau miesto radio stotyj KLAUSOMA VALSTYBĖ.” 
valandą vesti propagandą 
prieš Lietuvos darbo žmo
nes. Berlyne yra visų sme- 
tonininkų centras, kuris fa
brikuoja melus apie Lietuvą 
ir juos siuntinėja į pasaulį. TYMUI SU PADIDINTA 
Aišku, kad Vokietijos bar- ENERGIJA 
bariški fašistai ir Lietuvos DARBUS 
fašistai dirba išvien! Juk ir VYRIAUSYBĖ 
Smetona su savo šaika pir- SIANTI”. 
miausiai buvo priimtas Vo
kietijos fašistų ir ten globo- sas tiesa, ką “Draugas 
jamas.

Ir nepaisant šių faktų, A- 
merikos valdžia ir preziden
tas RooseVeltas turi reika
lus su smetonininkais ir 
Smetona. Pirmas faktas: į 
Jungtines Valstijas sunku 
kitašaliams įvažiuoti, kiek kovojo prieš 
pastangų dedama, kad galė- Rooseveltas uždraudė liau
tų įvažiuoti Ispanijos demo- diečiams bent ką nusipirkti 
kratijos gynėjai, bet jiems 
durys kietai uždarytos. Kas laisvės, kovai prieš fašizmą, 
kita yra su smetonininkais - Tas tik padėjo Italijos ir 
fašistais. Jie pirma nuvyks- Vokietijos fašistams.
ta į Vokietiją, o paskui lais- Kada Japonijos imperia- 

Jungtines Valstijas į-.jįstai užpuolė Chiniją, kai
°?Sovietų Sąjunga atėjo Chi- 

n v.^7.1 ,110 S!?PU nijai į pagelbą, tai Roose- 
Gestapo fašistinei veiklai i^ pOb^jęa buvo žodžiais

,už Chiniją, o darbais už Ja- 
Iponiją. Japonija pirkosi (ir 

iš balandžio,dabar tebeperka) Amerikoj 
redakcijos'ginklus, amuniciją, žibalą, 

straipsnyj aprašo, kaip Wa- plieną ir ką tik nori. Jos 
shingtone Smetonos atsto- ginklai ant 75% buvo gau- 
vas P. Žadeikis ir Antanas1 ti iš Amerikos. O kada vė- 
Smetona balandžio 18 dieną Jiau suteikė kiek Chinijai 
vizitavo prezidentą Roose-‘paskolų, tai Amerikos impe

rialistai su valdininkų pri
tarimu pradėjo kurstyti ge
nerolą Chiang Kai-sheką 
prieš Chinijos liaudies fron-

? džiaugiasi, kad'ėjusį rudenį pasakė Lietu-

“LIETUVOS NEPRI-

“Karakteringa, kad Pre
zidentas Rooseveltas net pa
raginęs LIETUVIUS DIR
BTI LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS ATSTA-

IR 
ŠIO

TUOS 
KRAŠTO 
PAREM-

Mes nežinome,

leidžiami.
gauna nuo

aišku, kad 
karas, baisi 
Sovietų Są-

ar tas vi- 
” ra

šo, bet labai galimas daik
tas. Juk Roosevelto užsie
nio politika visais klausi
mais buvo mūsų kraštui ne
teisinga. Užtenka priminti 
tik kelis faktus.

Kada Ispanijoj liaudis 
fašizmą, tai

Amerikoj apgynimui savo

instrukcijas ir juos laisvai I 
čia įsileidžia.

“Draugas”
24 d., 1941. m.,

Kada Japonijos imperia-

Lietuvos 
priklauso 
ir net ne 
noro, bet

Vokietijos bus amžina tai
ka,” kad “Vokietijos smū
giai atsukti prieš Sovietų 
Sąjungą.”

Kada darėsi 
artinasi baisus 
katastrofa, tai
jungos prezidentas Kalini
nas siūlė Rooseveltui, kad 
jis šauktų visų valstybių at
stovų suvažiavimą, kad pa
stojus karui kelią. Roosevel
tas nepriėmė tą pasiūlymą.

Tai tik keletas faktų, ku
rie netarnavo ir netarnau
ja pasaulyj taikai. Tai klau
simai, kuriais Roosevelto 
administracija darė kitaip, 
negu Amerikos liaudis troš- 
ko.

Ir dabar, kada pasaulis
dega, kada Vokietijos ir 
Italijos fašistai naikina vie
ną po kitos šalis, kadą pa
saulyj susidarė tik trys jė
gos: fašistai — Vokietija, 
Italija ir Japonija; Jungti
nės Valstijos su Anglija ir 
Sovietų Sąjunga, kada taip 
greitai artėja karas tarpe 
fašistų ir Amerikos, šiuo 
laiku vesti sėbravimo politi
ką su smetonininkais, su 
tais, kurie yra globojami 
Vokietijos fašistų, su tais, 
kurie atvyko per Vokietiją 
su fašistų instrukcijomis, 

, bloginti santikius su* Sovie
tų Sąjunga, nesiskaityti su 
Pabaltijos liaudies valia, 
kuri 100% pasisakė už nau- 
ją santvarką, už apsijungi-

mą su Tarybų Sąjunga, tai 
reiškia, nesilaikyti demo
kratijos principų, ir taip 
vesti politiką, kas yra 
kenksminga Amerikai.

Dabar reikalinga kuo ge
riausių, kuo artimiausių A- 
merikos santikiu su Lietu
vos liaudimi, a ne su fašis
tais, priešakyje su Smetona. 
Dabar reikalinga mūsų 
kraštui .kuo artimiausių 
santikių su visais Sovietų 
Sąjungos gyventojais ir val
džia. Tik ši politika galėtų 
būti Amerikai naudinga da
bartiniu laiku.

Prez. Roosevelto priėmi
mai Smetonos Lietuvos da
lykų nepakeis, 
liaudies likimas 
ne nuo Smetonos 
nuo Roosevelto
nuo jos pačios valios. ’ Tas 
priėmimas yra tik padrąsi
nimas fašistų — smetoni- 

’ ; ištrenkti iš 
Tas priėmimas 

bus padrąsinimas tik hitle
rininkų veiklos Amerikoj, 
kurie jau ir dabar kursto 
Amerikoj gyvenančius lietu
vius vienus prieš kitus, ku
rie tuo silpnina Amerikos 
liaudies vienybę, stiprybę ir 
pasitarnauja Hitleriui ir jo 
agresyviams planams. Tie 
patys gaivalai lankosi pas 
Roose veltą, pataikauja jam 
ir tuo pat kartu laukia Hit
lerio pergalės ir kada tas ne
vidonas užpuls ant Sovietų 
Sąjungos ir “paliuosuos” 
jiems Lietuvą. Juk tas viltis 
reiškė “Vienybė,” “Darbi
ninkas,” “Draugas” ir kita 
naujos Lietuvos priešų 
spauda. V. S.

ninku, kurie 
Lietuvos.

Klausimai ir Atsakymai
Mes visi esame labai suin

teresuoti, kaip Lietuvos vy
riausybė ir vadovybė riša įvai
rius klausimus. Tų klausimų 
yra be galo daug. Pavyzdžiui, 
Įvairiausios jaunimo proble
mos. “Komjaunimo, Tiesos” 
Nr. 52 (kovo 4, 1941) užėjo
me vieną labai įdomų ir svar
bų klausimą, pastatytą redak
cijai vieno jaunuolio, ir re
dakcijos atsakymą,. žemiau 
paduodame tą klausimą ir at
sakymą mūsų skaitytojų infor
macijai.
Lietuvos Jaunuolio Klausimas:

Brangieji draugai! Aš krei
piuos į jus, kad jūs man išaiš- 

i kintumėte vieną klausimą, ku- 
■ rio aš pats negaliu išspręsti.

Aš jau esu komjaunuolis 2- 
Įjus metus. Visą laiką aktingai 
|___ _ ______ i savo kuopelės

niui, Daladieriui ir Cham- j sekretorium, 2 kuopelių ins- 
berlainui kviečiant juos vėl I traktorium, MOPR’o aktyvis- 
susirinkti. To pasekmėje į-jtu. Be to, buvau viešos šan- 
vyko Municho pardavystė.! bibliotekos vedėju, polit-
Čechoslovakija buvo išduo
ta. Francija likvidavo bend
ro apsigynimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga, pasirašė 
S|i Vokietija 25-ių metų ne- 
kariavimo sutartį, Anglija 
ir. kiti imperialistai krykšta- 

buvo labai maloniai priim-jvo, kad “tarpe Anglijos ir

veltą Baltajame Name. Ku
nigų “Draugas” ten tarpe 
kitko rašo, kad pirmiau 
Jungtinių Valstijų depart- 
mentuose Smetona vadino 
tik “Mr. Smetona,” o po to 
vizito jau pradėjo vadinti 
“Mr. President.”

Tarpe kitko “ 
rašo:

Kada Vokietijos fašistai 
pasiruošė užpulti Čechoslo- 
vakiją ir Europoj priešakyj 

Draugas” su Sovietų Sąjunga buvo su
sidaręs valstybių frontas I 

“Roosevelto... sutikimas pastoti fašistams kelią, tai i 
priimti ir tai dar formaliai Rooseveltas asmeniškai te-j ____
Prezidentą Smetoną yra lefona'vo Hitleriui, Mussoli- Į dirbąs? buvau 
reikšmingas ir džiugus.

“Tai reiškia, kad Prez. 
Rooseveltas į rusų bolševi
kų agentų spaudimą nekrei
pia dėmesį, kad Baltijos 
valstybių okupacijos nepri
pažįsta ir, kad A. Smetoną 
laiko tebesant Lietuvos pre
zidentu.

“Dar labiau buvo džiugu 
išgirsti, kad p. Smetona

ratelių steigėju ir t.t. Tai gali 
paliudyti dirbusieji su manimi 
kartu, dirbau atsidėjęs.

Dabar viskas pasikeitė. Ank
sčiau aš baigęs 4 kl. gimnazi
jos turėjau išstoti, nes neturė
jau lėšų. Bet mano svajonė 
buvo baigti gimnaziją, stoti j 
aukštesnį mokslą.

Dabar mano svajonė išsipil
dė ; mokslas yra nemokamas. 
Aš tuo pasinaudojau ir sto
jau į Kauno suaugusių vid. 
mokyklos 8 klasę. Dabar esu 
visą dieną užimtas: nuo ryto 
iki popiečio dirbu, o nuo 6-10 
vai. einu mokytis. Lieka tik 
sekmadienis, bet ir tas praei
na pamokas beruošiant, skai
tant ir t. pan. Paskutiniu laiku 
dar lankau Sekmadieninį Mar
ksizmo - Leninizmo universite
tą. Aš manau, kad mokydama
sis atnešiu nemažai naudos, 
nes viena iš komjaunuolio pa
reigų yra: “užvaldyti mokslą, 
kultūrą ir techniką” ir studi
juoti Markso, Engelso, Lenino, 
Stalino veikalus ir aiškinti 
marksistiniai-leninistinį moks
lą plačiosioms jaunimo ma
sėms.” Aš todėl ir stojau' mo
kytis, nes manau, kad tik už
valdęs mokslą, galėsiu tinka
mai pildyti savo pareigas.

Bet štai, po to, kai aš da
lyvavau per atostogas rinki
minėj kampanijoj, kai pama
čiau, kaip trokšta žinių kapi
talizmo priespaudoj kentėjęs 
žmogus, kaip reikalinga šiuo 
momentu aktingų žmonių, 
pradėjau abejoti, ar teisingai 
pasielgiau, pasirinkdamas to-

-v:

Motinos ir vaikai nešioja dujų maskas Londone ir apylinkėje, 
kad priešas neužleistų jų nuodingomis dujomis.

bijodami,

>, s®

Dabar, kai visiems komjau
nuoliams pradeda išduoti do
kumentus, kai miestų ir ap
skričių komitetai tikrina' savo 
organizacijos narius, aš įsi
vaizduoju, kad pašauktas į 
miesto komitetą, neturėsiu ką 
atsakyti į klausimą, ką aš šie
met nuveikiau. Atrodo, kad aš 
dėl to negalėsiu gauti nario 
bilieto. Man tai bus labai 
skaudu. Jei aš blogai pasiel
giau, noriu pasitaisyti. Ką' 
man veikti, ąr toliau mokytis 
ii’ būti pasyviam komjaunimo 
darbe, ar mesti mokslą ir at
siduoti organizaciniam dar
bui? Laukiu jūsų patarimo.

Komjaunuolis 
Natanas Gordonas, 
Kaunas'Aančiai.

Atsakymas j Komjaunuolio 
Laišką

Pas mus, Tarybų Lietuvoje, 
1940 metais įvyko revoliucija

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Mano Įspūdžiai iš Kelionės į Liaudies 
Taikos Kongresą

šeštadienį, balandžio 5 die
nos rytą atsikėlęs žiūrau pro 
langą. Oras prastas, apsiniau
kęs, rodos, ir kvepia lietum. 
Bet vistiek rengiuosi kelionėn, 
nepaisydamas, kad gamta ir 
rūstauja ir nori pakenkti šiam 
taip svarbiam suvažiavimui. 
Apsirengęs skubinuosi į stotį, 
kad gavus traukinį 8 vai., 
mat, iš Waterburio užima dvi 
ir pusę valandos pasiekti New 
Yorka, tai reiškia 10:30 vai. 
būsiu jau New Yorke, užsire
gistravimo vietoje.

įbėgęs į stotį reikalauju ti- 
kieto, o ten man sako, bėgk 
greitai į traukinį, kad nepavė
luotum; traukinyje nusipirksi. 
Pažvelgiu į šalį. Kitas taip pat 
skubinasi. Sulipom į traukinį. 
Dar radome sėdynių neužim
tų. Susėdome. Traukinys su
sijudino. Ateina konduktorius. 
Pasiperkame tikietus: aš iki 
New Yorko, o mano pavėlavęs 
nepažįstamasis sankeleivis iki 
Bridgeport©. Penkiom minu
tėm praslinkus pradėjome pa
sikalbėjimą. Mūsų pasikalbė
jimas, kaip ir paprastai, pra
sidėjo nuo oro. Jis pastebi 
man, kad negražus oras jums 
vykti į New Yorka. Svarbų 
reikalą turite?

—Taip, — atsakau jam, — 
matot, šiandien įvyksta Ame
rikos Liaudies Taikos suvažia
vimas. šio suvažiavimo tiks
las, pastot kelią mūsų impe
rialistams, kad išvengus įsivė
limo į karą.

—Tiesą sakai, — sako jis, 
—skaičiau kur tai. Buvau vi
sai pamiršęs. Manai, daug ga
lės dalyvauti šiame suvažiavi
me ?

—Dalyvaus keli tūkstančiai 
delegatų, atstovaudami apie 
15-18 milionų taikos trokštan
čių Amerikos žmonių.

—Argi Amerikos žmonės 
yra taip susirūpinę šiuo karu? 
Spaudoj veik nieko nesimato 
apie šį suvažiavimą?

—Nors didlapiai nerašo
apie šį suvažiavimą, bet žinios 
žmones pasiekia ir kitokiu bū
du, ne vien tik per spaudą. 
Nei vienas amerikietis darbi
ninkas nenori karo, todėl jie 
smarkiai veikia ir žinias pa
skleidžia, greičiau, negu laik
raščiai. Ar jūs norėtumėte 

. matyti Ameriką kare?
—Aš nenoriu karo ir aš esu 

priešingas karui, nors aš jau 
esu 40 metų amžiaus ir man 
nereikia registruotis į karinę 
tarnybą, tačiau aš nenoriu, 
kad ir jaunimas būtų imamas 
kariuomenėn, žinau, kad ka
ras neneša jokios naudos mū
sų liaudžiai, tik skurdą ir di
džiausias skolas ant mūsų 
liaudies pečių, šiandien dar 
Amerika oficialiai nedalyvau
ja kare, o jau yra užtrauktos 
didžiausios skolos, o kas bus, 
jei Amerika aktualiai įstos į 
karą ?

—Kuo užsiimdinėjate ? — 
klausiu jo.

—Esu mechanikas, inžinie
rius vienoje Waterburio dirb
tuvėje.

Aš jo neklausiau, kokioj 
dirbtuvėje jis dirba, nes no
rėjau, kad jis drąsiau kalbė
tų. Klausiu, kaip dabar ei
nasi karo industrijose. Sakau, 
kad dabar gaunama dideli už
sakymai 1 
ar manote 
atsako, kol 
pasibaigs. .

— O kas 
kariškų išdirbinių? Kur tada 
tie darbininkai eis? Visos dirb 
tu vės bus pritaikytos karo dir
biniams, o kol atstatys kasdie
ninio naudojimo reikmenims 
išdirbystę, ims daug laiko.

—Nėra nei kalbos, žinoma, 
ims daug laiko, kol vėl per
mainys ir pritaikys mašinas 
dirbimui paprastų reikmenų. 
Be to, dar tos šalys, kurios 
šiandien kariauja, bus nualin
tos ir prasiskolinę ir atbuda- 
vojimas jų eis labai lėtai ir 
Amerikos darbininkai gali su
silaukti baisaus nedarbo. Iki 
šio] pas mus buvo rokuojama 
apie 12-14 milionų bedarbių,

karo prisirengimui,
1 ilgai taip bus? Jis 

karas eis. O kaip

bus, kai nebereiks
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liai ir seselės būtų, galėję pri
sijungti prie Sovietų Sąjungos. 
Bet jau per vėlu. Sako, jau 

degina kaimus ir 
ir skerdžia mūsų 

Pavers mūsų šalį į

vokiečiai 
miestelius 
žmones, 

'griuvėsius.
Suvažiavime susitikau fila- 

delfietį Bendoraitį ir jaunuolį 
Merkį. Jie sako, kad iš jų 
miesto buvo pasirengę važiuot 
šeši lietuviai delegatai, bet 
orui subjurus tik jiedu nuo lie
tuvių dalyvauja. Mums besi
kalbant, prisiartina ir worces- 
terietis lietuvis delegatas. Pa
sisveikino ir sako, kur šian
dien nerasi lietuvių. Į kokį 
tik progresyvį tarptautišką ju
dėjimą nueisi, visur rasi lie
tuvių, nors ir maža mūsų tau
ta.

delegatų iš Detroito, New 
Yorko, Chicagos ir Connecti
cut, turėjome pasitarimą, kaip 
veikli lietuviuose ir tarptauti
niai.

Pirmadienio rytą, 7:30 vai. 
išvykome į Washingtona, D. 
C. Į Washingtona vyko 450 
delegatų. įteikėme Liaudies 
Suvažiavimo reikalavimus pre-

zidentui Rooseveltui, karo mi- 
n isterini ir darbo sekretorei. 
Po to, virš valanda laiko de- 
monstravome prieš Baltąjį 
Namą. Po aplankymo valdovų 
sugrįžome į areną, kur buvo 
raportuojamos pasekmės. Po 
to išsiskirstėme ir grįžome na
mo. S. Meison.

Laiškas iš Lietuvos
Šiomis dienomis aplaikėme 

laišką iš Lietuvos nuo d. J. 
Samulaičio, buvusio brookly- 
niečio. štai jis:
“Laisvė,”
Brooklyn, N. Y.

Balandžio 1 d.

o po karo gali pasidvigubinti 
ta skaitlinė. Nedarbas yra bai
sus dalykas ir galima įsivaiz
duoti, kas’ gali atsitikti mūsų 
šalyje... (

Mūsų traukinys sustojo. Tai 
buvo Bridgeportas. Mano san
keleivis čia turėjo išlipti ir 
taip persiskyrėm neužbaigę 
pradėtos temos.

Man traukinio neprisiėjo il
gai laukti. Tuoj atėjo kitas ir 
greitai į jį įlipau, norėdamas 
rasti patogesnę vietą. šalia 
manęs atsisėdo apie trisdešim
ties metų vyrukas. Jis skaitė 
laikraštį, o aš žiūrėjau pro
langą. Lijo ne taip smarkiai. ( 
Maniau, kad gal išsiblaivys į0> Conn. Klausia, ar mes va
iki antros valandos po pietų1 žinosim į Randalls Island. Sa
il- Liaudies Taikos Masinis ]<au, 
Susirinkimas galės įvykti. Ta- ga]<0 
čiau mano troškintas neišsipil
dė. Lietus nenustojo lijęs. Py
lė per visą dieną, kaip iš ki
biro.

Mano sankeleivis sulankstęs 
laikraštį užsirūkė papirosą ir 
man pasiūlė. Užsimezgė tar
pe mūsų pokalbis. Jis klausia 
manęs, kur važiuoju.

Paaiškinu jam kur ir kaip. 
Bet jis visai nesidomėjo ma
no paaiškinimu. Jis sako, va
žiuojąs į Nowarką, pas savo 
gimines. Jis buvo lenkų tau
tybės, bet gimęs ir augęs Ame
rikoje. Užklausiau, ar jis ne
turi giminių toj dalyj, kur 
šiandien randasi Sovietai. Sa
ko turįs ten pasiturintį dėdę. 
Bet kai užėjo Sovietai, tai at
ėmė iš jo 30 ha žemės ir jam 
paliko tik trisdešimts hekta
rų. Pyksta, kad Sovietai ne
atlygino už atimtą žemę.

Paaiškinau jam, kad 
žmonės nori gyventi, 
tik apdirba gerai tą 
šimts hektarų, tai jam 
pragyvenimui.

Jis sako, kad jo dėdė nebe
jaunas ir niekad nėra dirbęs, 
todėl dabar jau sunku pradėti. 
Jis samdydavo anksčiau ber
nus ir mergas. Samdiniai jam 
viską apdirbdavo. Jis gražiai 
gyvendavo. Paklausiau, kat- 
riem yra geriau, ar tiem, ku
rie yra po Sovietais, ar tiem, 
kurie po Hitlerio režimu. Jis 
atsakė, kad nežinąs. Jis turįs 
du pusbroliu Varšavoj, bet 
nuo jų negaunąs jokių žinių, 
gal nėra gyvų. Iš laikraščių 
atrodo, kad Lenkija yra labai 
pavergta ir išnaudojama. Jis 
paklausė manęs, 
tos aš esu, kad taip 
apie tuos kraštus, 
kad aš esu lietuvis, 
šia, kaip jūs dabar 
kai Lietuva prisijungė prie So
vietų Sąjungos. Atsakiau, kad 
mano broliai ir seserys labai 
patenkinti ir džiaugiasi da
bartine tvarka. Priminiau 
jam, kad ir Lietuvoj buvo to
kių žemvaldžių, iš kurių/atė
mė žemes ir jie pabėgo į už
sienius. Jie taipgi nepatenkin
ti, kad dabar reikia jiems pa
tiems duoną užsidirbti, nes ne
gali gyventi iš kito prakaito. 
Kai kurie atbėgo į Ameriką 
ir spjaudo dabartinę Lietuvos 
valdžią.

Štai ir New Yorkas, 42-ji 
gatvė. Čion mes išsiskyrėme. 
Lietus smarkiai lijo. Pasiė
miau vežiką ir už kelių minu
čių jau buvau Mecca Tem
ple svetainėje. Connecticut 
delegacijos pirmininkas pra
nešė, kad Connecticut delega
cijos mitingas tuoj aus prasidės 
Royal Windsore. Nuvykau. 
Tuoj prasidėjo susirinkimas. 
Išsirinkome įvairias komisijas. 
Po to užsiregistravome pas 
valstijos sekretorių, kas, kaip 
ir iš kur. Grįžęs į Mecca Tem
ple susitikau trejetą lietuvių 
iš Clevelando. Pavardžių ne
beatsimenu. Prieš akis užbė
ga žmogus. Sako, ar tu ne 
lietuvis. Sakau, taip. Sako, aš 
kroatas. Aš turiu lietuvį švo- 
gerį. Jis skaito “Laisvę” ir 
giria Lietuvos esamą tvarką. 
Ką tu manai apie tai? Aš at
sakau, kad mes džiaugiamės 
dabartine Lietuvos valdžia ir 
jos tvarka. Jis sako: ir aš bū
čiau linksmas, kad mano bro-

ir kiti 
Tegul 

trisde- 
užteks

kokios tau- 
įdomauju 
Atsakiau, 
Jis klau- 
jaučiatės,

davo pilni teismai, pareigūnai 
jas “spręsdavo” metais, o chu
liganai veikė savo.. .

Taip buvo prieš karą cariz
mo laikais, po karui valdant 
krik-demam, vėliau įvairiom 
partijom, pabaigoje “tautos 
vadui,” kuris nuvaldė nuo 
koto, paversdamas visą mažą 
Lietuvą didele girtuoklių, ka- 
zirninkų, kyšininkų ir labai 
didelių ponų šalimi. Dabar vi
si kraipo galvas ir negali at
sistebėti, kas čia galėjo atsi
tikti per tą taip trumpą lai
ką ?. . . Rodos, turime pakan
kamai ir dabar alaus, degti- 
nęs ir pagražintų, bei pagar
dintų gėrimų. Matyt, žmonės 
Išgeria ir užkanda, bet tas 
viskas išrodo daug kultūrin
giau, tvarkingiau ir protin
giau. žinant, kas buvo seniau 
ir matant, kas yra dabar, ga
lima padaryti tokią išvadą: 
Už visokios rūšies chuliganiz
mą griežtas įstatymas ir sku
bus jo vykdymas; esant ap
čiuopiamam ir neginčinamam 
kaltės įrodymui bylos spren- į 
džiamos tą pačią dieną arba 
ant rytojaus. Šitie reikalai 
tvarkomi ne vien griežtais 
įstatymais. Vos Tarybų val
džiai Lietuvoje įsisteigus, tuo
jau buvo imtasi visokių prie- 

’, ruo- 
steigiant va- 
raudonuosius

laikais buvo pilna visoje Lie
tuvoje taip vadinamų “Inteli
gentų Kliubų,” galima drąsiai 
■pasakyti, kad iš šitų “įstaigų” 
visas 100% visų blogybių ir iš
eidavo, nes per naktų-naktis 
ten būdavo kortuojama, balia- 
vojama, girtuokliaujama, šo
kama... ir pagaliau, tankiai 
susipešama. Ten sueidavo ne 
visi iš eilės, bet tik rinkta pu
blika: “garbės nariai, aukšti 
pareigūnai, departmentų di
rektoriai, dvarininkai, stam
būs biznieriai, (spekuliantai), 
valdininkai ir valdininkės”. . . 
Daugeliu atveju , šituos kliu- 
buos tie vadinami “valdinin
kai” taip prasilošdavo bekor- 
tuodami, kad neturėdavo cen
to prie dūšios. Daugeliu atvė- 
jų pralošdavo ir valdiškus pi
nigus (mokytojas Bakūnas 
smulkaus bankelio ejarekt. ir 
kartu kasininkas metai laiko 
atgal prakortavo to bankelio 
apie 75,000 litų ir pagaliau 
pats nusišovė). Panašių atsiti
kimų pasitaikydavo gana tan
kiai ir ne vien Mariampolėje.

Tuom tarpu, kada ponai lė
bavo metų metais specialiai 
sau paruoštose įstaigose, dar
bininkų klasė buvo palikta sa
vo pačios likimui, be darbo, 
be duonos ir be mokslo. Bet 
žmogus pasilieka žmogum; 
reikia gyvent, nes yra natūra
lu. Ir ištikro, gyvenimas bėgo 
savo keliu. Gyveno ponai, gy
veno ir darbininkai vis pasi- 

; (Tąsa ant 4-to pusi.)
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gana didelis

tema toliau,

ir mūs vo- 
fader-landą, 
perdaug ne-

tipk iš 
Ruošiasi 

į savo

ickžioj atsi- 
Suvažiavi-

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamų “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

Mums besikalbant prieina 
keletas delegatų iš Bridgepor- antras laiškas

sužinojau iš

oro paštu siunčiami

maž-daug per mėnesį 
Iš savo pusės aš pakar-

civilizacijos. Buvusios

Nebevažiuokime, 
su automobiliais 
Eikš, nuvešime. 

važiuoti. Lietus 
viedro. Pasiekėme

Tiltą. žiūrim, kad

Gyvenimas visai nor-
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Per velykų šventes New Yorke turtingieji demonstravo savo naujus kostiumus, 
madingus apvilkalus, o bedarbiai reikalavo, kad jiems būtų duodama j^šalpų bent 
kokiems drabužiams įsigyti. ■ ••
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lyja, 
mes 

važiuojame. 
Pasileidome 
pila kaip iš 
Triboro
žmonės grįžta, šaukia ir mus 
grįžti. Visgi nuvažiavome į 
stadiumą. Nors lietus ir lyja, 
bet žmonės dainuoja. Nepai
so. Greitai ir mes grįžome. 
Oras šaltas ir šlapias. Sugrį
žom į Mecca Temple. Ten iš- 
sigėrėme kavos. Ir jau buvo 
laikas eiti į suvažiayimąz Su
sėdom. Po pusvan 
darė suvažiavimas.
mas buvo entuziastiškas ir di
delis. Sekmadienį grįžau į po
sėdį apie 1 :30 vai. po pietų, 
žmonių jau buvo pilna svetai
nė. Susiradau savo valstijos 
delegaciją. Atlaikėme susirin
kimą. Išrinkome septynis de
legatus nuo savo valstijos į 
Washingtona, kurie turėjo iš
vykti pirmadienio rytą. Sek
madienio popietis buvo švel
nesnis. Pasirodė saulutė. Su
ėjome į generalę sesiją, kuri 
tęsėsi iki 8 vai. vakaro.

Baigiantis suvažiavimui pri
buvo garsusis dainininkas 
Paul Robeson. Nors delega
tai buvo išvargę, bet atsisto
jo ir sveikino pasirodžiusį ar
tistą ant pagrindų. Jis sudai
navo šešetą dainelių, ir pasakė 
trumpą prakalbėlę. Po to pri
buvo ir kongresmanas Vito 
Marcantonio. Jis pasakė trum
pą, bet jausmingą kalbą, žmo
nės sustojo ir plojo, sveikino 
jį per kokią 20 minučių. (Aš 
čia neminėsiu apie paties su
važiavimo eigą, nes “Laisvė
je” apie tai buvo plačiai apra
šyta).

Tiek turiu pasakyti, -kad 
savo gyvenime tenka man da
lyvauti antram tokiam dide
liam ir entuziastiškam susirin
kime. Pirmą. kartą dalyvavau 
tokiam šturmingam susirinki
me 1905 metais Vilniuje ir 
dabar šiame Liaudies Taikos 
Kongrese, New Yorke. Jei de
legatai veiks sugrįžę į koloni
jas, kaip jie pasižadėjo veik
ti ir kaip jie nutarė veikti, tai 
labai daug pasidarbuos savo 
šaliai išlaikyme jos nuo kai’O. 
Ateitis tai parodys.

Čia mes, keletas lietuvių

1941, 
Draugai:— 

Kad mano 
jum i pasiekė,
gautų laiškų nuo draugų G. 
Pechkis Tunkhannok, Pa., F. 
Paserpskis St. Clair, Pa. ir J. 
Raulūsaitis, Worcester, Mass. 
Labai esu jiem dėkingas už jų 
laiškus, ir viską sužinojau, kas 
link jų giminių, kiekvienam 
atskirai apie tai pranešdamas.

Draugai, dabar be baimės 
galite siųsti laiškus į savo Tė
vynę, visi laiškai gaunami pil
noj tvarkoj; nedraskomi mui
tinėse, kaip Smetonos laikais. 
Be to,
laiškai gaunami palyginamai 
greit, 
laiko.
toju, kad kiekvienam draugui,
ar draugei, norintiems sužino
ti apie savo gimines gyvenan
čius Lietuvos TSR, pilnai pa
dėsiu, mat, Mariampolėj gy
venu beveik 20 metų, tai ap
linkui beveik visus ii' pažįstu. 
Perdaug- keblumo nesudarys ir 
toliau nuo' Mariampolės gyvę^ 
ną jūsų namiškiai, čia galima 
susirašyt laiškais, arba ir nu
važiuot; ypatingai vasaros me
tu.

balo ir gesolino, jau 1939 
tram pusmetyje pas mus 
veik nebuvo, juom galėjo nau
dotis tik valdžioje sėdį “pa
reigūnai” ir jų artimi giminės. 
Atėjus mūs draugam šitų da
lykų trukumas visiškai atpuo
lė ir net kainos žymiai suma
žėjo.

Dabar pas mus yra .ir svar
besnių dalykų. Pavyzdin, per
kėlimas savo tautiečiu iš ana
pus sienos, čia yra darbas ga
na painus, sunkus, sudėtingas 
ir atsakingas. Bet mūs drau
gai Raudon-armiečiai šitame 
dalyke pilnai padeda; stačiai 
savo kariškom mašinom (tre
kais) parveža ne tik grįžtan
čių daiktus, bet ir pačius žmo
nes, kurių grįžta 
skaičius, 
miestų, 
kietukai
bet vis dairosi ir 
skuba...

Kalbant apie mūsų draugus, 
jie ypač mums padeda ten, 
kur mato, kad, reikia padėt, 
kaip privatiniam gyvenime, 
taip ir visuomeniniam, kas • 
praktikoje gaunasi, kad mes ’ 
nesame valdomi, o tik globo
jami. Bendrai paėmus, gali
ma sakyti, čia niekas ir nepa
sikeitė tautiniu’ atžvilgiu: mel
džiamės, dainuojam, kalbam, 
keikiam. vis lietuviškai. Ne
gana to. Kaip matosi, mums 
ilgiau truks išmokti rusiškai, 
nei jiems lietuviškai, tenka 
stebėtis, kad tie vyrukai jau 
dabar pusiau lietuviškai kal
ba. 'Kitaip sakant: ne mes su 
rusėsim, bet jie sulietuvės, nes 
jau įvyko ir keletas vedybų 
tarpe lietuvaičių ii’ Sovietų 
komandierių (karininkų). ;

Mari ampolėje smetoninės. 
karčiamos beveik visos galą, 
gavo, patentuotų girtuoklių 
skaičius irgi smarkiai sumažė
jo, tai buvo tam tikra rūšis pa
daužų, kurie išgerdavo už 
maža-ką ir. labai daug pri- 
trukšmaūdavo. Dar buvo blo
giau, kad tie “garbingos” pra
eities gaivalai įžūliai kabinė- 
davosi prie ramių piliečių ir 
reikalaudavo “fundyti.” At
sisakiusiems palaikyti kompa
niją . su tais akiplėšomis, jie 
drąsiai sukeldavo muštynes, 
kurių pasėkoje būdavo suskal
dytų galvų, sudaužytų stiklų 
ir bonkų, išdaužyta langai ir 
panašiai. Įstaigos savininkui 
pasiskundus buv. smetoniškai 
policijai, kuri visur ir visuo
met į tą viską žiūrėdavo vien 
per pirštus, laimėti nieko ne
galėdavai. Tiesa, sąžininges
nis policijantas skųsdavosi 
nieko negalįs daryti, nes nesą 

pirktis, ką nori ir kiek nori, | “tokio įstatymo” ir patardavo 
ypatingai dabartiniu laiku, ži- duoti į teismą. Tokių bylų bū-

Antras pusmetis bėga, kaip 
esame pasiliuosavę iš Smeto
nos jungo. Kas per tą laiką 
pas mus įvyko, čia tam ma
žam laiške viską nesurašysi, 
svarbu, kad nieko blogo neį
vyko.
malus. Jautiesi lyg gyveni ar
čiau
krautuvės smarkiai pertvarky
tos, steigiamos naujos krau
tuvės, didesnės, ' gražesnės ir 
turtingesnės prekėmis. Pavyz
džiui, šiomis dienomis atsida
rė nauja parduotuvė Marijam
polėje, -Stalino g-vė (prieš 
mane) sujungta iš dviejų 
krautuvių su įvairiom prekėm; 
daugiausia visokių mėgstu 
daiktų : svederių, šalikų ir t.t. 
Yra specialių krautuvių vien 
su prekėmis iš USSR, tai dau
giausia visokių rūšių muilai, 
kvepalai, muzikos dalykai, 
knygos ir rašymo prietaisai. 
Kainos gana .prieinamos, arba 
vidutinės.

P a g y vensim - pamatysim. 
Džiaugiamės būdami sale vis
ką naikinančio imperialistinio 
karo. Ko negalima gauti pas 
kariaujančias šalis už gryną 
pinigą, pas mus laisvai gali į

kaimų ir iš,mon^ liaudies švietimui, 
, šiant paskaitas, 
karinius kursus, 
kampelius ir t.t.

Kalbant,, šita
reikia pasakyti, kad Smetonos

ENGLISH-LITHUANIAN
SELF-INSTRUCTOR

Parašė Dr. J. J. Kashkevich
Išleido dienraštis “Laisvė”

Tai knyga angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi galima iš jos lietuviškai kalbantiems mokytis 

angliškai.

252 puslapių, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Kas šią knygą nupirks kaipo dovaną Amerikoje gi
musiam lietuviui ar lietuvei, tai bus'labiausia įvertinta 
dovana.

Platintojams duodame gerą nuolaidą. Geriausia pro
ga šią knygą platinti bus piknikuose, kur susirenka 
daug jaunimo. Tad platintojai yra prašomi išanksto 
užsisakyti English-Lithuanian Self Instructor ir būti 
prisirengusiais platinti jį piknikuose.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St., Brooklyn, N

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners

Į Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

109 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tel. Evergreen 7-8451 

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

.4

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už iirėdymą
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Kelionės Įspūdžiai iš Key West, 
Floridos

Haverhill, Mass

Rašo P. Beeis
Key West miestas randasi ant salos, 

pačiame Floridos valstijos pietiniame 
kampe. Nuo Miami miesto iki Key West 
yra apie 180 mylių. Susisiekimas-komu- 
nikacija, geras automobilių kelias No. 1 
(Highway), laivais ir orlaiviais. Sausže- 
miu važiuojant, kelias pratęstas per siau
rą žemės juostą-ruožą, kuris susideda iš 
daugybės mažesnių ir didesnių salų; ku
rios yra sujungtos su apie 30 visokios rū
šies tiltais. Ilgiausias tiltas yra 7 mylių 
ilgio, kiti trumpesni.

Tiltai ant vandens atrodo labai gra
žiai, ir gerai pastatyti. Vieni cementiniai, 
kiti geležiniai; yra ir medinių. Jie pabū
davote 1936 metais, New Deal laikuose, 
kas federalei valdžiai kaštavo apie 15 
milionų dol. Visa kelionė į vieną pusę už
ima 6 vai. laiko. Vien tiktai per tiltus ir 
supiltus iš cemento kelius reikia važiuo
ti 3 valandas. Už jų pervažiavimą reikia 
mokėti $1.00 už automobilį ir vairuotoją 
ir 25 centai nuo kiekvieno pasažyrio, 
taip, kad už keturius pasažyrius užmo
kėjome $1.75 į vieną pusę ir tiek pat 
grįžtant atgal.

Kadangi oras buvo puikus, tai ir abel- 
nas gamtos vaizdas atrodė nepaprastai 
gražus, kokį tiktai čia galima matyti. Pa
žvelgus į vieną, ar antrą pusę tilto, vien 
tiktai vanduo; nematyt nei krašto, nei 
galo. Vienur-kitur ant vandens matosi 
salos, apaugusios krūmokšliais, kitur 
šiaip nuogos, jūrų dugno pakilimai. Jū
rų paukščiai ilsisi ant jų, tai ant til
tų. Taipgi matyti paukščių panašių 
į lietuvišką garnį (crane) įsibridusių prie ! 
krašto ir žuvaujančių sau.

Kadangi vanduo buvo ramus, tai ir 
giluma jo buvo galima šiek tiek matyti. 
Kur buvo matomas vandens dugnas, ten 
ir vanduo kitaip atrodė, o kur gilu, van
duo mėlynas ir nuo karštų saulės spindu
lių susidaro nepaprastas spalvos reginys 
ant vandens.

Kaip ir visados, per tiltą važiuojant 
kyla mintis, ar kartais negręsia koksai 
pavojus įpulti į vandenį ir tt. Tai aš, kai
po ligonis, buvau vienas iš tų, ką labiau
siai bijojau. Anot draugo S. Jurevičiaus 
išsitarimo, visi ligoniai bijo mirti. Bet 
galų gale nusiraminome ir taip sau ra
mia sąžine važiavome toliau. Tai skaity
dami kiek tiltų pervažiavome, arba tėmy- 
dami, kaip žuvininkai-sportininkai, mote
rys ir vyrai, stovėdami ant tiltų žuvauja. 
Atrodo, kad nekuriems iš jų pusėtinai se
kasi pagauti žuvis. Vieni iš jų pagavę di
desnes, kiti mažesnes. Bet vienas iš jų 
tai buvo pasigavęs Barracudą apie 3 pė
dų ilgio. Pamaniau sau vienas, jeigu kaip 
nors per nelaimę tektų įpulti į tą ramų 
vandenėlį, tai būtų bėdos užtektinai.

žuvys, Kurios žmones Nemnioja
Abelnai Floridos vandenyse randasi 

daug ir visokios rūšies žuvų. Vienos iš 
jų tinkamos žmonėms dėliai maisto ir tt. 
Bet yra ir tokių, kurios ii' žmogų su- 
nemnioja. Visi labai gerai žino, kad šar
ka pavojinga, bet labai mažai žino apie 
Barrakudą. Šita žuvis nebūna didelė, ji 
sveria nuo 40 iki 60 svarų. Bet ji neap
sakomai greita, eina-plaukia žaibo grei
tumu ir atakuoja už save didesnę žuvį ir 
jau žmogus patekęs į jos globą neatsi
prašysi ir neišgąsdinsi jos,—kaip matai 
būsi apdirbtas. Žuvininkai ir kitos žuvys 
saugojasi, nes tai jų didžiausias-aršiau- 
sias priešas. Už tai ją ir vadina jūrų

, Važiuojant link Key West, mažai ma
tyti žmonių apsigyvenusių. Privažiuoji 
gasolino stočių su mažais restoranais, 
kurie šiek tiek aprūpina keliautojus. Ki
tur privažiuoji “cabins” dėlei pernakvo- 
jimo. Tam tikrose vietose prie vandens, 
po keliatą šeimynų apsigyvenę ant trum
po laiko su savo keliaujančiais nameliais 
(trailers). Vieni važiuoja į ten, kiti grįž
ta atgal ir tt.

Šiaip salos apaugusios visokiais krū
mokšliais. Vienos iš jų apsemtos vande
niu, kitos sausos, bet. apgyventos viso
kios rūšies gyviais, kaip tai, krokodi- 
liais, gyvatėmis, rokūnais, vanagais ir tt. 
Abelna kelionė buvo smagi ir įvairi. Ke- 

’ lias (Highway) geras ir lygus, kaip ir 
visoje Floridos valstijoje; niekur nepri
važiuosi ir nematysi nei jokio kalnelio.

Miesto Vaizdas
Dabar žodį kitą noriu pasakyti apie 

Key West miestą. Istorija šio miesto ku
pina džiaugsmo ir liūdesio. Mano many
mu, kiekvienas keliauninkas iš tų, kurie 
važiuos į jį, turėtų su ja susipažinti.

Kaip, jau pirmiau minėjau, šitas mies
tas randasi pietiniame gale Floridos vals
tijos ir yra raktas įėjimui į Gulf of Mexi
co jūrą. Yra labai* svarbus iš mili- 
tariško atžvilgio. 1815 metais Suvienytos 
Valstijos atpirko šį miestą nuo Ispanijos. 
Bet po tam dar per kelius metus siau
tė plėšikų (piratų) gaujos, kurios už
puldinėdavo ir grobdavo laivus, kurie 
gabeno maisto ir kitokias reikmenis į šį 
miestą. Terorizuodavo ir statydavo gy- 

■ ventojus į pavojų. Galų gale, S. V. val
džia vistiek piratus apgalėjo ir miesto 
gyventojai pasiliuosavo nuo baimių; pra
dėjo jaustis liuesais, pradėjo liuesai kvė
puoti ir tverti savo gyvenimą. Daugelis, 
politinių ir religinių prasikaltėlių iš 
Meksikos rado šiame mieste prieglaudą 
ir į trumpą laiką miestas atgijo, pradėjo 
augti ir 1830 metais jau turėjo 30,000 gy
ventojų, skaitėsi turtingu ir prakilniu 
miestu. Pradėjo augti industrija, kaip tai, 
cigaretų, cigarų, druskos, spunčių (ka
rams, automobiliams mazgoti), pineapple 
kenavimo, žuvininkystės ir tt. Taipgi da
rė gana puikią prekybą su Meksika ir 
kitomis pietų respublikomis.

Bet nęilgai tęsėsi tas ramus gyveni
mas. 1846 metais istorija šio miesto pa
sikeitė. Nes prasidėjo karas tarpe Suvie
nytų Valstijų ir Meksikos. Daugelis 
Meksikos- tautybės gyventojų, kurie čia 
pirmiau turėjo prieglaudą nuo persekio
jimų ir tt., daugelis gerų Meksikos patri- 
jotų, kurie prijautė savo šaliai-gimtam 
kraštui, turėjo apleisti, nes prasidėjo jų 
persekiojimas. Tuomi pačiu sykiu val
džia pradėjt) smarkiai ginkluotis. Apie 
miestą pastatė naujas tvirtoves-fortus, 
kaip tai, Jefferson, East Mortello ir 
West Mortello Tower. Bet pastarieji du 
fortai neturėjo progos nei vieno kanuo- 
lės šūvio iššauti. Šiandien dar jie riog
so apleisti ir žolėmis apaugę, likosi be
verčiai. Bet jų vieton likosi pastatyti 
nauji moderniški fortai, kaip tai, Toyler 
Village ir kiti. Bet miestas nuo to laiko 
pradėjo pulti, kaip gyventojų skaičiumi, 
taip ir ekonominiai. Prasidėjo užsidari- 
nėti cigarų, cigaretų ir kitos išdirbystės 
ir pramonės, o kitos išsikraustė į kitus, 
miestus. Taip, kad iš garbingo, didelio ir 
turtingo miesto, liko suvargęs miestukas.

Prakalbos Buvo Pusėtinai 
Pasekmingos

Bal. 8 d., Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 136 kuopa 
turėjo surengus prakalbas LP 
G Kliubo Svetainėje. Kalbėjo 
d. J. Ormanas, LDS jaunimo 
organizatorius ir “Tiesos” re
daktorius iš Brooklyno.

Drg. Ormanas savo prakal
boje plačiai paaiškino apie da
bartinį narių ir finansų stovį 
Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimo Amerikoj ir Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj ir 
apie Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą. Jis viską aiškino 
pasiremdamas Insurance De- 
partmento paduotomis skaitli
nėmis apie virš minėtus susi
vienijimus.

Kalbėdamas apie LDS, pri
minė, kad dabartiniu laiku ei
na vajus už naujų narių pri
rašymą į LDS. Jis priminė ir 
tai, kad laike šio vajaus bus 
priimami nauji nariai be įsto
jimo mokesties. 
LDS nariais, tai 
syti.

Po prakalbai 
judamieji
Seimo ir Sporto Olympijados, 
parodanti LDS jaunimą žai
džiant įvairius žaislus.

Taipgi buvo renkamos au
kos padengimui lėšų. Surink
ta $5.25. Aukavo sekamai. Po 
50c: A. S. Kazlauskas, V. 
Račkauskas, M. Yocumskienė, 
A. Račkauskienė ir A. P. 
Dambrauskas; po 25c: Ignas 
Klimauskas, P. Galinis, J. 
Saulėmis, Mary Kazlauskienė 
ir A. J. Navickas. Smulkiais 
$1.50.

Visiems aukojusiems ir da
lyvavusiems prakalbose, vai
de LDS 136 kuopos tariu šir
dingai ačiū.

Dalyvavęs Prakalbose.

Ir kurie nėra 
kvietė

buvo 
paveikslai

prisira-

roclomi

New Britam, Conn.
Plinta Reikalavimai Didesnių 

Algų
American Hardware didelė 

užraktų išdirbystė, susidedan
ti iš keturių skirtingose vieto
se šiame mieste, dirbtuvių. Vie
noje iš jų, Corbin Screw Divis., 
daugiausiai išdirbami įvairiau
si sriubai automobiliam, aero
planam ir kitokiem gaminiam. 
Čia yra gaminama reikmenys 
“apsigynimui.” Todėl ir pa
skuba nesvietiška, bet atlygi
nimas už darbą darbininkams 
ne didžiausias šiame brang- 
metyje. Kadangi darbininkai 
organizuoti į CIO uniją, tai 
per ją reikalavę pridėti dau
giau algos, kad apsiginti nuo

VYTAUTO 
BACEVIČIAUS 

Pianisto-Kompozitoriaus 
Koncertai Įvyks:

Antradieni, balandžio 29 d., Car
negie Hall, W. 57th St. and 7th 
Ave., New Yorke. Dalyvaus Paul 
Robeson ir Benny Goodman. Pradžia 
8:45 v. v. Bilietai: 83c, $1.10, $1.65, 
$2.20, $2.75 ir $3.30.

... . x
Viename Londono naktiniame kliubo ė jo vaidinimas; pilna estrada žmonių. 
Staiga, Šmaukšt, vokiečių bomba. Stiby rėjo viskas į skeveldras.

nedateklių, tačiau 
darbininką balso 

išklausyti'. Todėl 
vienas po kitam

gyvenimo 
darbdaviai 
nenorėjo 
darbininkai
pradėjo išeiti streikam Už ke
leto dienų visa Corbin Screw 
buvo apimta streiko'.

Berašant apie vieną strei
ką, išgirsta, kad ir kitas strei
kas prasidėjo, t.y., Kolodney 
and Myers Co., siuvėjų dalis 
metė darbą dėl nepakėlimo al
gą.

North and Judd tekintojai, 
pastreikavę keletą dienų, ga
vo pakelti algos ir kitų palen
gvinimų, todėl šie sugrįžo dar
ban.

šiuo metu darbininkai skau
džiai plakami aukštomis reik
menų kainomis, todėl ir reika
lavimai pridėjimo algos plin
ta. Nusiklausęs.

Lindberghas Gaunąs Daug 
Pritarimo

New York. — Lindber- 
gho prieškarinė prakalba 
susilaukus labai plataus ma
sinio pritarimo. Jis gavęs 
tūkstančius pasveikinimų. 
Taipgi apie 10,000 žmonių 
sutikę įstoti į Lindbergho 
vadovaujamą judėjimą prieš 
karą.

Sekmadienj, gcg. 4 d., Lietuvių 
Svet., 853 Hollins St., Baltimore, 
Md. Pradžia 7 v. v. Bilietai 75c ir 
55c. Dailiuos ir Lyros Choras. Po 
programų! seks šokiai. Pirmadieni, 
gegužės 5 d. Įvyks muzikos paskai
ta Liet. Svet., 853 Hollins Št., pra
džia 7:30 vai. vak. |žan£a veltui.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
(Tąsa nuo 3 puslapio) 

žiūrėdami į ponus, čia ir ga
vosi ta velniava, kuri buvo ap
sėdusi visą šalį, lyg kokia pik
toji ir nepagydoma liga. Da
bar viskas keičiasi: gyvenimas 
nustatytas nauja kryptimi, į 
aukštesnę kultūrą — darbą, 
mokslą, į socializmą.

Prekyboje padaryta nekurie 
pakeitimai. Beveik visą perė
mė valdžia ir pavadino: Vals
tybine Prekyba. Buvę kooper. 
laiko savo rankose ką turėjo 
ir plečia toliau savo veiklą, 
ypatingai mažesniuose mieste
liuose ir kaimuose.

Plas Mus Dabar
Pradedame gauti iš Ameri

kos laikraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies.” Jau ir man papuo
lė į rankas keletas num. Skai
tome, džiaugiamės ir kitiems 
duodame skaityti. Geriausia 
čia mes sutariame, tai buvę 
amerikiečiai.

Mes čia gyvename, “šposus 
krečiame” ir mažai sukame 
galvas, kuomet iš spaudos ma
tyti, kad jūs ten Amerikoje 
būdami
net trukšmaujate.

sielojates ir kartais 
Dovanoki

te, čia nėra koks prikišimas, 
o tik pastaba, nes amerikie-

Prašome JsifČjmyti štys datas, ir 
dalyvauti Prof. Bacevičiaus koncer
tuose.

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata .......................   85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žolės ................. ».....  60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo višokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stes—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai 'sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c. .

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 bėan Strefet 

SPENCERPORT, N. Y.

MATEUšAŠ S1M0NAV1ČIIJS
Gražiai Įrėhgfa Susiejimams įstaiga

Vietos ir importuo-
tos degtinas ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėliūs. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterfo stoties.

Kiek vieną s u b a t ą
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užejimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Živėrgfėen 4-9508

čiai visuomet buvo jauslūs sa
vo žmonėm ir savo Tėvynei. 
Kitais žodžiais sakant: mes 
to visko nesmerkiame, o tiktai 
džiaugiamės.

Pas mus buvo tam tikra rū
šis spekuliantų, su kuriais ga
lima sakyti, jau apsidirbome, 
žiūrau pas jus yr£ irgi aps
čiai spekuliantų, kuriem jūs 
pasakote žodį — jie jum du. 
Kas įdomu, kad pas mus spe
kuliantai labai gerai tarpo 
biznio įstaigose, o pas jus re
dakcijose; ypatingai “Naujie
nų” ir “Vienybės.” Labai gali
mas dalykas, neatsilieka ir 
“Draugo” štabas.

Brangūs amerikiėčiai, apsi
žiūrėkite, nesiduokite apgau
nami, dolerius bemėtykite ten 
kokiom aukom dėl pabėgėlių 
iš Lietuvos, nes tie ponai dau
giau tų dolerių turi ir už jus, 
mat, per paskutinius kelis me
tus doleriai buvo gaudyte gau
domi. Paskutiniu laiku buvo 
įsakyta visus turimus dol. su
registruoti. Tokiu būdu, kas 
esant būtinam reikalui par
davė dolerį, kitur negalėjo 
parduoti, kaip tik Lietuvos 
Banke, o tas reiškė tą patį, 
kad minėti dol. buvo atiduo
dami stačiai į tų vadinamų pa
bėgėlių rankas.

Nuo praėjusių metų gruo
džio apyvartoje ėjo litai ir 
rubliai, dabar liko tik rubliai; 
pinigai yra gana gražūs ir pa
togūs, -penkrublės visai pana
šios į jūs dolerius. Gauni tokį 
pinigą ir džiaugiesi... Išleidi 
ir nepaisai... — pirmiau lei

džiant pinigą “skaudėjo” — 
dabar “neskauda.”

Mariampolėje geresnių gat
vių pakeisti vardai. Vytauto 
g-vė—Stalino, Gedimino — 
Kapsuko ir t.t. Kapsuko g-vė 
yra gana judri, nes veda į 
gelžkelio stotį. Ne visų gatvių 
pakeisti vardai, žemaitės, Da
riaus-Girėno ir kitos paliktos 
kaip buvusios.

Jeigu kalbėti platesniu mas
tu apie dabartinę Lietuvą, pri
sieitų pakartoti tą patį, ką 
kasdieninė spauda pranešinė
ja, todėl aš ir rašinėju tik apie 
tokius dalykus, kuriuos matatl 
savo akia ir galiu pasiekti 
nuoga ranka.

Užsiprenumeravau porą žur
nalų, išeinančių Maskvoje, 
abu anglų kalboje. “Soviet- 
land” mėnesinis didelio for
mato, atspaustas labai geroje 
popieroje ir gausiai iliustruo
tas. “Moscow News” savaiti
nis irgi apsčiai iliustruotas. 
Kartu abu kainuoja 3 dol. 
Amerikiečiai gali gauti tuos 
žurnalus po sekamu antrašu: 
255 Fifth Avenue, New York,

Labai patariu susipažinti su 
šitais žurnalais. Atskiro nu
merio kaina 15c.

Mes jau ruošiamės 1-mai 
Gegužės.

Visiems draugams ir drau
gėms daug, daug linkėjimį iš 
darbo žmonių Tėvynės.

J. Samulaitis,
30 Stalino, 
Mariampolė, 
Liet. TSR

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAI
Prašome pasižymėti, kad dienraščio 

“Laisvės” naudai didieji piknikai 
įvyks:

BALTIMORE, MD. C1T‘ 25
LIBERTY PARK
Fostėr & Moffet Avės.

I

MAYNARD, MASS, <£• 4
VOSE PAVILION PARK

BROOKLYN, N. Y. 'ir 6
KLAŠC1AUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avenues, Mašpeth, N. Y.

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St Tėl. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems f \

pokiliams: bankietams, vestuvėms /v / i 1
ir parems * U H \ /hWl

TNt BAKKM'
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė <»«><»»*»>») 
lUNIORLŠBIt

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleb ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikišu- 
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant j Ašy pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kalnas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, ft Y. *

< e>jį

’ii*. Jį'
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Dokumentai iš Bažnytines
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daug pikto, ir kodėl viešpa
tauja blogis, o ne gėris?

13) Jei visame tame kalta 
pirmoji nuodėmė, tai kodėl 
kenčiame mes, kurie nedaly
vavome šiame nusikaltime, ir

Tomazo Kampanello Inkvi
zicijos replėse (1569-1638)

ku sugrįžti paskutiniajam teis
mui, ir nors jau praėjo 1600

kodėl gi už žmonių nuodėmes 
atsako ir gyvuliai?

Tomazo Kampanello tai 
viena iš tragiškiausių ateizmo 
asmenybių istorijoje. Tiesa, 
Šis filosofas — revoliucionie
rius nebuvo sudegintas ant 
laužo, panašiai kaip kad jo 
bendramintis Džordano Bru
no; tačiau 27 metus, geriau
siais jaunystės metais, jis išsė
dėjo Neapolio ir Romos kalė
jimuose. Kampanellui niekas, 
nei ispanai užkariavę pietų 
Italiją, nei popiežiaus karali
ja, negalėjo dovanoti už tai, 
kad šis 1599 m. suruošė ir be
veik įvykdė socialistinį per
versmą Kalabrijoje. Iš paties 
Kampanello buvo sužinota, 
kokių kančių jis patyrė Nea
polio kalėjime ir šlapiame San
- Elmo pilies požemy. 80 me
tais praėjusio šimtmečio pro
fesorius Liuidžio Amabile, 
kurs sekė tautinį Italijos at
gimimą, pradėjo nagrinėti ar
chyvinius raštus, liečiančius 
Tomazą Kampanello. Jis pa
dėjo tam dalykui daug darbo, 
ir pagaliau 1886—1889 m. bu
vo surinkta daug įvairių doku
mentų, kurių tarpe randame 
paties Kampanello pasisaky
mus, jo draugų, inkvizitorių 
parėdymų, kalėjimo prižiūrė
tojų ir slaptosios policijos 
pranešimų, ir susirašinėjimus 
diplomatinių atstovų, buvusių 
Neapoliaus dvare.

Vienas iš įdomesnių doku
mentų yra tas, kuriame pasa
kojama, kaip per 40 žiauraus 
kankinimo valandų Kampane- 
Ho neištarė nė vieno prisipa
žinimo žodžio. Norėdami iš jo 
išgauti prisipažinimą, jo tei
sėjai: popiežiaus nuncijus 
vyskupas Aldrobandinas ir 
Neapolio vyskupas Benediktas 
Mendinas, liepė budeliui pra
dėti tardymą. Tardymo metu 
jis būdavo pririšamas ant vir
vės ir sodinamas ant medinio 
baslio. Kai jį pradėjo rišti, jis 
ramiai pasakė: “Riškite mane 
atsargiai, argi nematote, kad 
smaugiate mane virvėmis.” Jis 
visu tardymo metu apsimetė 
esąs beprotis ir kai jį pradė
davo tardyt jis sakydavo: 
“Ponai, ką aš jums kvailo pa
dariau; jūs mane bučiuoti pri
valote, kaip šventąjį.” Ir vis 
kartodavo: “Aš šventas, pasi
gailėkit; o mano nelaimė, štai 
jau aš nebegyvas; dieve mano
— broli mano — o aš nelai
mingas; kaip jie smarkiai su
suko mano rankas; juk aš 
šventasis, ir niekam nieko blo
go nedariau, aš viešpats, gel
bėkit — mirštu, kam gi aš gi-

metų, bet antrojo Kristaus atė
jimo vis dar nesimato.

2) Tikėjimas į eucharistiją 
— tai gryna nesąmonė, kuriai 
tikėti nėra jokio pagrindo.

3) Taip pat neįmanomas 
Kristaus motinos nekaltas pra
sidėjimas.

4) Negalimas dalykas, kad 
dievas būtų trijose asmenyse, 
kurios vienodos.

5) Tegul gi pagaliau bus 
taip, kad dievas įsikūnijo no
rėdamas išgelbėti žmones, bet 
vis dėlto iki šiol dauguma 
žmonių yra nuteistų, negu iš-- 
gelbėtų.

6) Argi ne kvaila ir tai, jei 
sakytume, kad visą pasaulį 
prilyginsime žmogaus kūnui, o 
krikščionybę — pirštui; kad 
dievas iš viso to kūno sugal
vojo išgelbėti tik vieną pirš
tą. Pasirodo, kad išgelbstima 
tik maža dalelė, nes dorų są
žiningų žmonių, vertų išgelbė
jimo, yra labai maža.

7) Kodėl gi dievas, sutvė
ręs velnią, davė jam didesnę 
galią ant savo sutvertųjų kū
rinių. Argi jis buvo bejėgis, 
ar tai įvyko dėl nežinojimo, 
ar tik todėl, kad dievas ne
norėjo padėti žmonėms ir ati
davė juos piktam.

8) Keista, kad dievas paža
dėjo išgelbėti žmones, gyve
nusius prieš 3000 metų, o visai 
nesirūpino žūstančiais toto
riais, kiniečiais, japonais, afri
kiečiais ir Arktikos gyvento
jais? įdomu argi mes galime 
teigti, kad ✓dievas visa žinąs; 
jei jis toks, ir jei žinąs būdą 
žmonėms išgelbėti, kodėl jis 
to nepadaro?

9) Jei jis savo sielą atida
vė už išrinktuosius, tai kodėl 
tų išrinktųjų tiek maža?

10) Toliau: jei yra Naujo
jo pasaulio pusrutulis, tai ko
dėl gi nei Mozė, nei Kristus 
niekados apie šią pasaulio da
lį nieko nesakė? Nejaugi ten 
nebuvo tvano? Mums niekas 
nepasako, kokiu būdu ten pa
kliuvo žmonės. O gal jie ten 
atsirado patys iš savęs, kaip 
kad varlės pagal Epikūro, 
Diodoro ir kitų teorijas?

11) Kodėl gi dievas leidžia 
žmogui daryti tai, kas jam 
patinka, bet neapsaugoja nuo 
maro, bado ir karo?

12) Prie viso to prijunkime 
dar vieną blogybę, kurią mum 
padaro įvairūs gyvūnai, kaip 
kad uodai, gyvatės, augalų 
erškėčiai, arba potvyniai ir 
viesulai. Jei dievas geras, tai 
kodėl gi žmonės patiria tiek

14) Bet, jeigu gyvuliai turi 
tokį pat patraukimą, ir elgia
si taip pat, kaip kad mes el
giamės, tai argi mes savo pri
gimtimi į juos nepanašūs?

15) Viskas liudija už tai, 
kad atsitikimas valdo žmones.

16) Be to, religijos gynėjai 
nurodo mums daugybę stebu
klų ir kankinių, tačiau patys 
yra taip netikę, kad neįsten
gia padaryti nei vieno stebu
klo, ir nei vienas dar neatsi- 
davė kryžiaus kančioms. Jie 
siūlo mums gražų pomirtinį 
gyvenimą, o patys vis dėlto 
naudojasi visomis žemės gė
rybėmis. Ir taip yra visur, ko
kią mes tikybą tik nepaimsi- 
me. Dvasininkus mes galime 
prilyginti žonglieriams, kurie 
mums liepia žiūrėti į dangų, 
o tuo tarpu patys krausto mū
sų kišenes. Ir argi tie bonkos, 
braminai nepanašūs į Aioge- 
ną, kuris spjaudydavo į pa
duodamą valgį vien tik tam, 
kad sukeltų draugų pasibjau
rėjimą, ir vėliau pats viską 
surydavo. Dvasininkai, valdy
dami mūsų gašlumą, garbės 
troškimą, patys kuo labiausiai 
stengdavosi patirti visus tuos 
jausmus. Ir ne vieną kartą 
žmogus pradedi abejoti ar ti
krai visi tie senovės “šventie
ji” šventai gyveno, nes iš tik
rųjų, kas turi savo įsitikini
mus, kas visa širdimi atsida
vęs dievui, tas kuo mažiausiai 
rūpinasi garbe ir gyvenimo 
malonumais, tačiau dvasinin
kų gyvenime to nematome. Jei 
moterį meilė priverčia palik
ti viską, kad -ji mylimą žmogų 
galėtų dieną ir naktį sekti, tai 
ar dvasininkų meilė dievui ne
turėtų juos labiau pastumti į 
gėrį ir grožį? Tuo būdu sun
ku patikėti ar tie žmonės, ku
rie mus moko kuklumo ir susi
tvarkymo, patys tokie; drąsiai 
galime pasakyti, kad jie mus 
mulkina, tikėdamiesi patys 
kuo daugiausiai laimėti; ir 
pagaliau mes patys tampame 
tokiais pat apgavikais, nes ne
beturime jėgų nuo viso to at-, 
sitraukti.

17) šiuo laiku tiek gero, 
tiek blogo tenka visiems vie
nodai ar tai teisingiesiems, 
ar—neteisingiesiems, nes iš to, 
kaip žmogui sekasi gyventi, 
nesuprasi ar jis dievobaimin
gas, ar bedievis.

18) Pagaliau politikai sa
ko: arba dievas yra, arba jo 
nėra. Jeigu nėra dievo, tai 
pradėsime mulkinti pasaulį, 
paimdami valdžią į savo ran-

kas. Jei dievas yra, tai jis iš 
anksto mus padarė tokiais, ko
kiais mes esame dabar, ir tuo 
pačiu mus atstūmė nuo savęs. 
Jei jis pats mus tokiais pada
re, tai reiškia, mes negalime 
užsitarnauti nei papeikimo, 
nei išgelbėjimo, todėl dalysi
me tai, kas mums patinka.

19) Argi Aristotelis neaiš
kino apie pasaulio amžinumą; 
juk jį žmonės laikė filosofu, 
neapsirinkančiu gamtos dės
niuose.

20) Taip pat Liukrecijus ir 
Epikūras teisingai sakė, kad 
religija pagimdo nusižengimus 
ir bedieviškąjį veikimą.

“L. M.”

PORTLAND, OREGON
Svarbus pranešimas visiems 

lietuviams Portlando ir Wash- 
ingtono apylinkės.

Kaip žinoma, mes portlan- 
diečiai ir Oregon City, Ore., 
lietuviai su savo kuopomis 
rengiame V. Bacevičiui kon
certą, kuris įvyks nedėlioj, ge
gužės (May) 11 dieną, 8 vai. 
vakaro, Neighbors of Wood
craft Auditorium, 1410 S. W. 
Morrison, Portland, Ore.

Todėl mes kviečiame visus 
lietuvius į tą taip svarbų prof. 
V. Bacevičiaus koncertą. Pra
šome mes ir Seattlės, Tako- 
mos, Aberdeeno, Raymond ir 
oregoniečių lietuvių dalyvauti. 
Visi lietuviai, iš visų kampe
lių, dalyvaukite gegužės 11 d. 
Portland e. Iš kalno tariame 
ačiū.

Kviečia komitetas:
L. Jazelskienė, 
F. Ulsky,
Jim Karbansky, 
J. Urbonas, 
J. Stupur.

Havana, Cuba. — čionai 
pribuvo 13 jūreivių, kurie 
išliko gyvi, kai nazių sub- 
marinas nuskandino suomių 
laivą “Carolina Thorner”, 
kuris nesenai plauke Phila- 
delphijon.

Riverhead, L. L—Suareš
tuotas Bruno Valinsky, 31 
metų amžiaus. Kaltinamas 
šnipinėjime Vokietijai.

Klausimai ir Atsakymai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tikra to žodžio prasme. Visa, 
kas yra seno, kapitalistinio, 
griaunama, o vietoj to stato
mas naujas gyvenimas—socia
listinis gyvenimas. Naujai sta
tybai reikalingi nauji žmonės, 
ypač socialistinei statybai, ku
rioje dalyvauja plačiausios 
darbo žmonių masės. Reika
lingi nauji vadovaujantieji ka
drai, kilę iš darbo liaudies.

Sąryšy su jūsų iškeltu klau
simu vis prisimena Lenino pa
sakyta kalba į jaunimą III 
RKJS suvažiavime. Tai buvo 
1920 metais. Kraštą buvo ap
supę iš visų pusių baltųjų gau
jos, iš pietų gręsė “juodasis 
baronas” Vrangel is, o iš va
karų — baltalenkai.

Iš visų frontų skubėjo kom
jaunuoliai į Komjaunimo Są
jungos III Suvažiavimą, kur 
drg. Leninas turėjo kalbėti 
apie komjaunimo uždavinius. 
Jie laukė iš drg. Lenino kalbos 
nurodymų apie tolimesnę ko
vą prieš baltas gaujas, apie 
pasaulinę revoliuciją ir pan. 
Bet, vietoj to, drg. Leninas 
komjaunimo sąjungos uždavi
nius nubrėžė labai trumpai: 
“Uždavinys yra tame, kad 
reikia mokytis...” Tąrybų 
valdžia — tai darbininkų ir 
valstiečių valdžia. Pašalintos 
eksploatatorių klasės, geriau 
parengtos klasės, taip vadina
mas 'proletariatas dabar pa
ėmė valdžią į savo rankas. 
Darbo žmonės atgavo visas sa
vo teises, tapo tikrais naujo 
gyvenimo kūrėjais.

Prieš mūsų didžiulę tėvynę 
stovi didelis uždavinys — pra
lenkti visas kapitalistines ša
lis ekonominiu atžvilgiu. Tam 
tikslui mūsų pramonei, mūsų 
žemės ūkiui turi vadovauti 
žmonės geriau išsilavinę, negu 
kapitalistinio pasaulio specia
listai. Jų išsilavinimas turi bū
ti visa epocha aukštesnis, ne
gu k a p i talistinio pasaulio 
mokslininkų ir specialistų išsi
lavinimas. Todėl Tarybų val
džia šaukia visus . “mokytis, 
mokytis ir mokytis.”

Jei jūs, drauge, anksčiau 
neturėjote galimybės mokytis, 
tai dabar jums Tarybų val
džios pilnai suteikta. Tarybų

valdžiai reikalingi nauji inži
nieriai, nauji daktarai, nauji 
architektai, kurie patys būtų 
kilę iš darbo liaudies, kurie 
vadovautų viso krašto staty
bai. Komjaunimas yra parti
jos pirmas pagalbininkas, jis 
auklėja jaunimą būti tikrais 
bolševikais. Miesto Komitetas 
todėl reikalaus iš jūsų, kad 
jūs eitumėte į mokyklą, 
kad jūs ten būtumėte 
geriausiu mokiniu, kad jūs 
užvaldę mokslą, galėtumėte 
remti Tarybų valdžią. Tada 
sakys, kad jūs atlikote savo 
darbą, kad komjaunimo orga
nizacija dirbo gerai, išauklė
jusi naujus kadrus socialisti
nei statybai, kad išauklėjo in
žinierius, daktarus, architek
tus iš darbo žmonių tarpo. 
Jūs pasistengkite tai pateisin
ti, mokykitės pats, tik “pui
kiai,” pritraukite visus moki
nius, tada jūs atliksite savo 
darbą kaip komjaunuolis, ta
da jūs pateisinsite savo vardą,

kaip partijos ir Tarybų vy
riausybės pagalbininkas.

DAR SUĖMĖ 10,000 
JUGOSLAVŲ

Zurich. — Gauta praneši
mas, kad vokiečiai suėmė 
10,000 jugoslavų kareivių ir 
60 oficierių, kurie buvo pa
sitraukę į Graikiją ir vedė 
karą.

Gaukite “Laisvei” ųaujų 
skaitytojų

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

NOTICE is hereby Riven that License No. 
L 398 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 322 7th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the promises.

SCHACHER LIQUOR STORE, INC. 
322 7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6885 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 224 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

.JOSEPH SPOLLEN
224 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7382 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 148 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DiCARA
148—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4174 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 225 Franklin Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be* consumed 
on the premi.Tes,

MARTHA YANKOWITZ
225 Franklin Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6801 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 1063 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NIKIFOR WERBITSKY
1063 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

.NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7041 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 31-33 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUNTHER B. COLLATZ 
(Tally-Ho Rest. Bar & Grill)

31-33 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 398 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 322—7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SCHACHER LIQUOR STORE, INC. 
322—7th Ave., Brooklyn, NI Y.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8 1158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

V

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

i i JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

miau! Ką jie su manim da
ro! O, motina mano; o, dieve 
mano!” Ir daug kartų sušuk
davo: “Vargas man!” ir visą 
laiką tardymo metu jis vaidi
no pamišėlį, nors tuo pačiu 
laiku jis rašė savo pagarsėju
sį veikalą “Nugalėtasis ateiz
mas.”
Ištraukos iŠ Kampanello Kny
gos “Nugalėtasis Ateizmas”.

Kampanello bendraminčiai 
ir 19-to ir 20-to šimtmečio ra
šytojai sako, kad šią knygą 
reikėjo pavadinti ne “Nugalė
tasis ateizmas,” bet “Trium
fuojantis ateizmas,” tačiau 
tuo laiku kitaip šios knygos 
negalima buvo pavadi nti. 
Kampanello, išleisdamas savo 
knygą,, panaudojo tokį pat bū
dą, kaip ir LiuČilio Vanini, 
apie kurį Marksas taip rašė: 
“Romoje uždrausta spausdin
ti Koraną, bet atsirado vikrus 
italas, suradęs išeitį: jis išlei
džia knygą antrašte "Koranos 
sugriovimas,’ tai kn^ga, ku
rios tik antraštė tokia buvu
si, o tekstas — Koranos.” To
kiu pat būdu ir Kampanello 
išleido savo knygą, kurios 
argumentai, apginą ateizmą, 
iššaukė dvasininkų pasipikti
nimą ir siutimą.

Svarbiausi argumentai, dėl 
kurių jis buvo persekiojamas, 
tai dvidešimt specialių įrody
mų prieš krikščionybę. Jis ra 
io;

1) Kristus žadėjo greitu lai-

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir Sampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RIIEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai
S i; t . ...... ' '

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke |į 
sustokite persitikrint. j*

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų. Į

STEAMBOAT INN
83-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great Neck 1546

Drabužių Krautuvė
Geo. Kaminskas ir Sūnai

152 Ferry Street, Newark, N. J.
kampas Adam St.,

Pavasaris su šventėm jau ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
labai daug žmonių kalba, kad pavasario pirkinius ge
riausia pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti ką 
tik nori, nereikia vaikščioti per visą miestą ir j ieškoti.

Čia galima gauti moterims, vyrams ir vaikams ir 
ką tik užgimusiems kūdikiams drabužių.

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiėsius 
(kortinus) ir galima mastais nusipirkti. Turime didelį 
pasirinkimą visokių reikmenų kambariam išrėdyti. Flo
ridos štylio Slip Covers, padarome pagal užsakymą ar
ba mastais parduodame. Nepaisant, koki būtų jūsų ra
kandai, mūs patyrę siuvėjai pritaikys pagal jūsų skonį.

Mūšy kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia
me užeiti ir persitikrinti. Duokite mums progą parodyti jums 
mūsų tavorą. Prie krautuves yra vietos automobiliams pasistatyti.

Tikimės, kad neužilgo užeisite pas mus, todėl iš anksto 
tariame širdingai ačiū!

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės Ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 
kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

KRAUJO TYRIMAI — ŠLAPUMO TYRIMAI — X-RAYS
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 St., New York
Tarp Union Square ir Irving Place.

Valandos: 9 A.M. — 8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M. — 2 P. M.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5312 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 7002 New Utrecht Ave., Borough 

■ of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
[ sumed on the premises.

VINCENT PELLEGRINO
7002 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 77 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 200 
Ft. West of Brighton 1st Road (Brighton 
Beach), Borough of Brooklyn, County Of 
Kings, to be consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.
200 Ft. West of Brighton 1st Road 

(Brighton Beach), B’klyn, N. Y.

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J. JI

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)•
Parsamdo automibilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telejihone: EVergreen 8-9770

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
( RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•
Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis Msite patenkinti.

• •

1113 ML Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LLuai i. uuiiuuai
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Moterys Sudarys Būrį 

Gegužinės Parade 
Už Taiką

Pirmos Gegužės parade už 
taikų, pačiose pirmose eilėse 
su Bendros Gegužinės Komite
tu maršuos įspūdingas moterų 
būrys, sudarytas iš atstovių 
nuo gegužinėj dalyvaujančių 
organizacijų, po dvi nuo kiek
vienos organizacijos. Jos mar
šuos nešinos savo organizaci
jos požymiu ir vienu kitu obal- 
siu. . »

Karo ir mirties šmėklai 
švaistantis virš Amerikos žmo
nių, amerikietės motinos-mo- 
terys jaučia tą baisų baugini
mą, kad jų vaikai ir mylimieji 
bile dieną gali būti atplėšti 
nuo jų ir išbugdinti betiksliai 
žūti kur nors Europos karo 
laukuose ar būti panarintais 
jūrose dar nesiekus Europos 
krantų. Jų pasiryžimas kovo
ti iki paskutiniųjų, kad neda- 
leisti savo mylimų vaikų su
naikinimo, veda jas prie di
desnio veikimo. Dėl to šiemet 
daugiau, negu kada nors se
niau, moterų organizacijų, o 
taipgi ir moterų bendrose su 
vyrais organizacijose dalyvaus 
Pirmos Gegužės maršavime.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas irgi siunčia savo dvi 
atstoves į tą pirminį būrį, o 
kitos maršuos su lietuvių or
ganizacijomis.

Lietuvių vieta bus 16-toj 
Divizijoj, tarp Finnish Work
ers Federation ir Workmen’s 
Sick & Death Benefit orga
nizacijos. K.

LIETUVIŲ VIETA GEGUŽINES PARADE
Pirmos Gegužės Parade šie

met galės maršuoti ir prašomi 
maršuoti visi, tame skaičiuje 
ir dirbantieji, taipgi studen
tai, kadangi lietuvių maršavi- 
mas prasidės 5:15 po piet ar 
kiek vėliau. Visi galės suspėt.

Maršuoti reikės netoli, apie 
20 blokų — nuo W. 37th St. 
ir 8th Avė. iki 17th St. ir 
Union Square. NespėjIlsieji 
įstoti pradžion maršavimo ar 
silpnesni, prašomi įstoti į ei
les nors paskutiniuose keliuo
se blokuose, gale lietuvių bū
rio, kur bus galima sudaryti 
ekstra eilės iš vėliau pribū- 
nančių. Maršuos po 10 eilėj.

Lietuviai susirinks ant W. 
37th St., kur nors tarp 8th ir

11th Avenues. Tolis priklausys 
nuo to, kaip skaitlingi bus 
pirm lietuvių stovintieji būriai. 
Mūs vieta tarp finų (suomių) 
organizacijų ir Workmen’s 
Circle kuopų.

Susirinkimo laikas 4 vai. po 
pietų ir visi nedirbantieji pra
šomi to griežtai laikytis, kad 
užimti vietą sau ir kitiems, 
pribūsiantiems tiesiai iš darbo, 
vėliau.

Williamsburgiečiai, kurie 
nenori vieni važiuoti, bet no
rėtų maršuoti, gali sueiti prie 
Pil. Kliubo salės, Union Avė. 
ir Stagg St., ne vėliau 4 v. Čia 
rąsis komiteto įgaliotinis, ku
ris nuvažiuos kartu.

Gegužinės Komitetas.

Workers Alliance Na
riai Bedarbiai Pikieiavo 

Šalpos Centrą
Su visais bidonais dolerių, 

kuriuos mūsų šalis išgali iš
leisti karui, kad neva gelbėti 
žmoniją ir demokratiją kur 
nors kitur, pasirodo, vien tik 
New Yorko mieste yra minios 
žmonių, kurie dar neturi nei 
darbų nei reikiamos pagalbos. 
Jiems nėra pinigų.

Pereitą penktadienį per pie
tus penki šimtai negrų ir bal
tų darbininkų bedarbių pikie- 
tavo Labdarybės Departmento 
centralinę raštinę, 902 Broad
way, New Yorke. Motinos ve
dinos savo kūdikius, kartu

jančių Pirmos Gegužės Para
de, nešančių reikalavimus 
daugiau darbų ir pagelbos 
Amerikos biednuomenei, o 
mažiau tęsimui karo Europo
je, kuris milionus darbo žmo
nių daro nelaimingiausiais iš 
nelaimingų — benamiais, be
vaiki a is, n ašį ai či a i s.

B. D.

MIRĖ
Balandžio 24 d. mirė John 

Cerakis, 55 m. amžiaus, gy
venęs 302 Monahan Street, 
Brooklyne. Jo kūnas pašarvo
tas Juozo Garšvos šermeninėj, 
231 Bedford Ave., Brooklyne. 
Bus palaidotas pirmadienį, 28 
balandžio — April, Šv. Jono 
kapinėse.

RANDAVOJIMAl
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, vienas didelis, kitas mažesnis. 
Gali atsišaukti pora arba pavieniai. 
Šviesūs, garu šildomi, galima virtu-

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtines ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais '

Geriausiai Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE

Scena iš sovietinio judžio “Leninas Spalyje,” dabar 
rodomo Irving Teatre, Irving PI. ir 15th St., New 
Yorke. Toje pat programoje rodo francūzų prieškari
nį judį “Grand Illusion.”

nešė iškabas, klausiančias: 
“Pone majore, ar tai taip jūs 
rūpinatės ateities gentkarte! 
Mano vaikai neturi drabu
žių!” ir 1.1. Jie reikalavo dau- 

|giau paskyrų drabužiams, 
i maistui, kuris dėl pabrangimo 
gyvenantiems iš pašalpų ar 
WPA darbų bei šiaip mažai 
uždirbantiems pasidarė nebeį
perkamu. Motinos reikalavo 
pinigų ledui, kad nereikėtų 
vaikus maitinti sugedusiu pie
nu.

Pikietą suruošė Workers 
Alliance bedarbių ir WPA 
darbininkų, organizacija.

Workers Alliance bus vie-

vę naudot. Vieta puikioj sekcijoj, 
Coney Islande, netoli marių. Išran- 
davojame sezonais arba visiems me
tams. Transportacija patogi, netoli 
BMT linijos. Dėl daugiau informaci
jų kreipkitės pas Viktorija Zubov, 
2875 W. 17th St., Brooklyn, N. Y..

(98-100)

PARDAVIMAI
Parsiduoda lietuviška bekernė, ar

ba galima parandavot. Vieta labai 
gera ir biznis išdirbtas labai seniai. 
Kostumeriai yar lenkai, rusai ir lie
tuviai. Kadangi savininkas nesijau
čia gerai, tsti nori parduoti. Hought
on Street Bakery, Hudson, Mass.

(95-100)
h----- --------------------------- 1 i

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
na iš didžiųjų grupių maršuo-

Office Phono 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh At • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c. 
SPECIAL RATES PER WEEK

Irvin? Teatre Rodo Judį 
“Leninas Spalyje”

“Leninas Spalyje” yra taip 
puiki ir istoriškai tikra fil
mą, jog publikai sunku persi- 
statyti, kad tai judis, o ne ti
krovė. Boris V. šcukin, kuris 
vaidina Leniną, taip gyvai 
įscenizavęs didįjį darbininkų 
vadą, jog jį asmeniškai paži- 
nusieji susijaudina džiaugsmu 
jį pamatę-išgirdę iki prisime
na matą vaidinimą ir aktorius, 
žinoma, pastariesiems būna ir
gi dėkingi už tokį saldų suvi
liojimą.

ščukinas už savo atsižymė- 
jimą yra apdovanotas Ijenino 
Ordinu.

Greta to, rodoma judis 
“Grand Illusion.” Judžių Per- 
žvalginėtojų Tarybos pripa
žintas geriausiu iš visų 1938 
m. išleistų judžių.

Tie abu judžiai bus rodomi 
per vieną savaitę (pradedant 
balandžio 25-ta) Irving Tea
tre, Irving PI. ir 15th St., New 
Yorke.

DAILĖS PARODOJE YRA 
PUIKIŲ KŪRINIŲ

DĖL V. BACEVIČIAUS 
KONCERTO BILIETŲ

Miami Teatre Nauji Judžiai
Pradedant balandžio 26-tą, 

Miami Teatre, 6th Avė. ir 47- 
th St., New Yorke, rodoma 
Sovietinis judis “Jūrų Didvy
riai.” Jame perstato Sovietų 
laivyno pasiruošimą ginti sa
vo šalį nuo imperialistinių už
puolikų. Taipgi parodoma 
moterų lavinimasis militariš- 
kai ir civilei orlaivystei.

Pereito penktadienio vaka
rą atsidarė Baltike Kultūrinės 
Tarybos suruošta dailės kūri
nių paroda, dalyvaujant ko
mitetui ir gerokam būreliui 
svečių.

Paroda gana turtinga kūri
niais,—piešiniais ir kitokiais. 
Lietuvių irgi dalyvauja geroka 
grupė. Nespėjus visko atydžiai 
apžiūrėti, paviršutiniai per
žvelgus teko pastebėti lietuvių' 
ateivi jos gentkartę atstovauja 
Jonas Bulis, Lucija Bauduvė, 
o Amerikos lietuvių gentkar
tę Gertrude Bataitis, John 
Gresh, Ad. Reinhardt, Edwin 
J. Shermikas, Albin Kairukš- 
tis, Al. Pross, ir, regis, dar ku
rie kiti. Apie tai plačiau bus 
rašoma sekamose “Laisvės” 
laidose.

Paroda baigsis gegužės 5- 
tą. Įžanga nemokama, apart 
dviejų vakarų, kuriais sureng
ta specialės programos-kon- 
certai. Estų ir latvių pildo
mas koncertas įvyko balan
džio 26-tos vakarą. Lietuvių .ir 
suomių koncertas bus gegužės 
3-čios vakarą.' Rep.

Rusiškos Muzikos Koncertas
PAUL ROBĘfiON

Liaudies Dainos ii senosios ir nau
josios Rusijos—Mussorgskio, Duna- 

jevskio, Dzeržinskio. Prokofjevo, Ko- 
valio.

BENNY GOODMAN
. su Roth’io Stygų Kvartetu ir Andor
I Foides, Prokofjevo "OvertiUroj Ž.y- 

dlikomis Temomis".
VYTAUTAS BACEVIČIUS 

Lietuvių pianistas
Muzika Skriabino, dostakovlžiaus, 

Bacevičiaus
******

Pirmą Kartą Amerikoje 
ftostakovičiaus ‘Plano Kvintetas’

******
Antradieni vak. BALANDŽIO 29 

8:45 vai.
CARNEGIE HALL

W. 57 St. A. 7th Ave., New York City 
T1KIETAI

83e„ $1.10, $1.45, $3.20, $2.75, $3.30
Rengia Ameriklečių-Ruių Institutas

Mokytojų Kamantinėjimas 
Dar Tęsiasi

Pereitą ketvirtadienį Rapp- 
Coudert komiteto posėdžiuose 
kamantinėta — liudijo dar 4 
iš trisdešimt šešių mokytojų, 
iki šiol kamantinėtų per tą 
komitetą. Keturioliką iš tų ko
mitetas jau atstatydino iš dar
bų, įkaitindamas 'juos “maiš
tinguose veiksniuose,” nors ti
krenybėje visi jie labai ramūs, 
labai prisirišę ir pasišventę 
mokslui ir mokslinimui Ameri
kos žmonių. Jie prasikalto at
sisakymu užsimerkti prieš gy- 

• venimiškas problemas mokyk
lose.

Pereitą šeštadienį sužipota, 
kad V. Bacevičiaus-Paul Ro- 
beson-Benny Goodman su jo 
grupe koncertui, kuris įvyks 
bal. 29-tos vakarą, Carnegie 
Hali, visi pigesnieji bilietai 
jau išpirkti. Likusios sėdynės 
buvo po $2.20 ir daugiau. Pi-! 
gesnemifj kainomis dar buvo 
galima gauti tik stovimų vie
tų./

rtA, Yenčiauskienė Turėjo 
Operaciją

Annai Yenčiauskienei per
eitą ketvirtadienį padaryta 
sun'koka operacija dėl “gali 
bladder” — tulžiapūslės ne
sveikatos. Randasi Greenpoint 
ligoninėj, Room 2-B. Lankymo 
valandos: pirmadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 vakaro, . 
trečiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 vai. po pietų.

Yenčiauskai pastaruoju lai
ku daug nukentėjo dėl nesvei- 
k'atos. Antanas Yenčiauskas, 
geriau žinomas, kaipo savinin
kas Prienų Barbemės, 174 
Roebling St., po išsirgimo 3 
mėnesius neseniai sugrįžo prie 
savo darbo, o dabar nuėjo li
goninėn žmona. Draugai iri 
pažįstami padėtų jiems sutvir
tėti atlankymu vieno kaipo li
gonio, o kito kaipo amatinin
ko. D.

Vienas iš trijų dalyvavusių 
apiplėšime lioterininko Erick- 
sono pažintas esąs Joseph 
Kress, turįs apie $85,000 tur
to. Ne visi plėšikauja iš var
go.

Trys žulikai, bandę sukty
bėmis išgauti iš 75 metų se
nutės slaugės $40,000 jos 
taupmenų nuteisti iki pusket
virtų metų kalėjimo.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

DU DIDIEJI VISŲ 
Svarbiausias Sovietų Studijų pa

gamintas judamas paveikslas 

“Lenin in October” 
su Borisu V. ščukinu

VfcLAI RODOMA ŠIĄNAKT.

15 wkpy2
LAIKŲ JUDŽIAU

Pats tinkamiausias dabarčiai 
Jean Renolr’o Puikusis Judis 

“Grand illusion”
su J. Gablnu ir Ericu von Stroheimu

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras (gali ir pora 

atsišaukti) dirbti prie įvairių darbų 
ant ūkės. Turi mokėti kaip melžti 
karves, taipgi žinoti kaip prižiūrėti 
mažą pieno centrą (Dairy). Čia gali 
būti pats ant savęs bosas, darbas 
nuolatinis. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis prie Mr. Hendler, 
telefonas Lackawanna 4-3484.

(98-100)

Vyrų: dirbti prie vyriškų, gerų 
paltų — kišeniniai. Darbas nuolati
nis.

Moterų: dirbti kaip “Finisher” 
prie vyriškų, gerų Įniltų. Darbas 
nuolatinis. Prašome kreiptis prie: 
S. Markowitz, 119 Greene St., New 
York City, N. Y. (99-101)

Reikalingas pirmas mortgečius. 
Kuris asmuo turi pinigų bankoje ir 
gauna mažą nuošimtį norėtų įvest 
savo pinigus be baimės, prašome 
kreiptis po sekamu antrašu: A. J., 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. 

(99-101)

Reikalinga drūtų-stiprių vyrų. 
Darbas nuolatinis. Kreipkitės: Ei- 
senberg-Rubin, Ine. 173 Hudson, St., 
New York City, N. Y. (99-100)

Reikalingas vyras ar mergina 
dirbti restauracijoje prie buffeto ii’ 
prie stalų patarnavimui. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Kreipkitės: 417 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(98-100)

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 
į--------------------------------------------------e

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
J Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622 '

168 GRAND STREET J;
IĮ Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
• •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI . i
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško į 

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal į

nuvirti kopūstai ir barščiai ,

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir dartovm-virm Ir itaUu. i

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

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

Sun. all day and night.

Pirkite ir Taupykite ant Grand Stryto
NUO UNION IKI BUSHWICK AVĖS., BROOKLYNE

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

Geresnės Prekės
Geras Patarnavimas
žmoniškos Kainos

61s kuponas 
duoda teisę 
gaut $1.00 
įtampomis 
su kiekvienu 
pirkiniu už 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 26, 1941

Tėmykite 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.




