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Sovietų Sąjungos dar Vienas Am. Darbininkų TfU Jungtinės Valstijos Gali Pa

gimė

Lais-Aas pareiškė, kad jokių ap-

tūkstančių 'darbo šv®nt« !abai reikšmingą, tai

naujus 
tos die-

London. — Taip baisiai 
vokiečių orlaivių bombar
duojamas m i e s t eks Ply
mouth, jog vaMžia nutarė 
tuojait iškraustyti visus vai-

Philadelphia, Pa. — 1940 
m. birželio 24 d. policija bu
vo užpuolus Darbininkų Mo
kyklos patalpas ir suarešta
vo mokyklos direktorių Kel

ti. Vandenų patruliavimas 
(saugojimas) bus vedamas 
taip plačiai, girdi, kaip rei-l

Dar- 
pasi-

Pifmoji Gegužės Šiemet, 
šalis Galima Išlaikyti

Taikoje.
Bostono “Post” Apie

Bacevičių.
Karosienė ir Mugianienė.

Rašo R. Mizara

macijų.
Kas šiemet daro gegužinę

Washington. —‘
"bar paaiški, tai Amerikos 
ginkluotos spėkos žada pa
imti saugojimą Atlantiko ir 
Pacifiko ne tik už tūkstan-

ler ir jaunuolį Rush. Prieš bus eisenos gatvėmis, - o ki

rus suokalbis. Jie buvo kal-lkimai svetainėse. Tikimasi, 
tinami laikyme bombų. Po-ikad New Yorko miesto de- 
..... . . * i • ••11 1 1 •
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datbininkai tuomi faktu di- zuotai, kaipo grupė. Vieti- krascių, bet net iki pat Ang- 
džiavosi. Kasmet didmies- ngse žiniose ant paskutinio lijos. Prezidentas Roosevel- 
čiuose ši šventė esti atžymi- pusiapi0 šios dienos “Lais-ltas pareiškė, kad jokių ap- 
ma didėlėmis daibo žmonių ygjo” rasite platesniu infor-1 ribojimų nėra ir negali bu-

Mainieriai laimėjo pakėli
mą algų. Nuo dabar jie .... . . - . - • . .. . , . . ..p-aus no vipna dnlpri dnn dicija bombą rado moterų monstracijoj dalyvaus keli gaus po Vieną aoierį aau- nrAvnVofn. šimtai tfik^nčin dnrhinin-
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Prašome visų “Lais
vės” skaitytoju 8aut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Šiemet sukanka 52 metai, 
kai Pirmoji Gegužės buvo pa
skelbta tarptautine proletaria
to švente—kovos diena.

Kas metai švęsdami šią die
ną, kiekvienos šalies darbinin
kai padaro apžvalgą sąvo me
tų veiklos ir išstato 
ob a Įsi us s varbi ąusi a.is 
nos klausimais;

Šiemet vyriausiu 
darbo žmonių obalsiu bus: 
TAIKA.

žodis taika stovės visų ka
riaujančių kraštų darbininkų 
lūpose. Tas žodis taipjau sto
vės ir nekariaujančių kraštų 
darbininkų lūpose ir širdyse.

Amerikos darbininkai,. mi
nėdami šią Tarptautinę 
bininkų Dieną, griežtai 
reikš už taiką.

Beje, Pirmoji Gegužės 
Amerikoje 1886 metais, o tik 
vėliau, Amerikos darbininkam 
pasiūlius, ji buvo padaryta 
tarptautine švente.

Ne vienas gal būt paklaus: 
Argi Amerika galima būtų iš
laikyti nuo karo? Taip, gali
ma. Bet ją išlaikyti gali ne 
pro-naciški Bindberghai, nei 
kokie ten American First Ko
miteto vadai, bet organizuotas 
darbininkų judėjimas.

Amerika galima išlaikyti 
taikoje, jei organizuotas dar
bininkų judėjimas griežtai, 
vieningai išstotų kovon prieš 
tuos vadus, kurie tarnauja 
Wall gatvės imperijalistams, 
ir prieš pačius imperijalistus.

Taigi, kiekvienas darbinin
kas, kiekvienas darbo žmogus, 
kiekvienas imperijalistinio ka
ro priešas, kiekvienas pado
rus taikos mylėtojas turėtų su 
šia diena, Pirmąja Gegužės, 
griežčiau kovoti už taiką, 
prieš keliančią galvą reakciją, 
už gražesnį ir šviesesnį ryto- 

•jų!

Pirmoji Gegužės Amerikoje
----------------------------------------------------------------------------------a ______________ H------------------------------- -—---------------------------------------  -r-

Įrodymas Griežto Neutra 
lumo Šiame Kare

Maskva. — Sovietų val
džios užsienio prekybos ko
misaras Mikoyan išleido ofi
ciali patvarkymą, kad jokie 
karo ginklai niekam nebus 
perleidžiami per Sovietų Są
jungos teritoriją. Patvarky
me nurodoma, kokie dalykai 
yra skaitomi karo reikmeni-

mis ir kokie nebus leidžiami 
gabenti per Sovietų terito
riją.

Šis oficialus patvarkymas 
tik reiškia, kad Sovietų vy
riausybė dar kartą parodo, 
jog ji laikosi griežto neutra- 
liškumo šiame kare, kaip 
kad laikėsi iki šiolei.

dicinė Šventė Bus
Plačiai Atžymėta

Pirmoji Gegužės, kaipo met, tikimasi gero lietuvių 
tarptautinė d a.r b i n i n k ų 'pasirodymo gegužinėse de- 
švente, turėjo savo pradžią 'mohstracijose ir mitinguose. 
Jungtinėse Valstijose. Ir vi- jj\jew Yorko demonstracijoje 
suomet klasiniai sąmoningi lietuviai dalyvaus organi- cio mylių nuo Amerikos pa-

Mainierių Streikas Pasi
baigė, Unija Laimėjo

Piktas Suokalbis At
muštas Philadelphijoje

demonstracijomis ir eiseno
mis.

Be abejo, kad ir šiemet 
šimtai 1 
žmonių iškilmingai minės 
savo šventę. Kaip matyti iš 
prisirengimų, tai didelės 
demonstracijos įvyks visuo
se didmiesčiuose. Vienur

imti Saugojimą Viso At
lantiko iki Anglijos 

——■——
Kaip da- kalinga apsaugojimui visų 

Amerikų.
Tuo tarpu a d m i r o las 

Stark atidengė faktą, jog 
jau ir dabar Amerikos kali
niai laivai patruliuoja van
denis iki už dviejų tūkstan
čių mylių nuo šio saužemio.

Šis patruliavimas reiškia, 
kad Amerika neleis patru
liuojamuose vandenyse pasi
rodyti jokiam Ašies laivui 
arba submarinui.

Washington. — Mainierių 
unijos komitetas užgyrė su
tartį su minkštosios anglies 
pramonės savininkais. Ka
syklos atsidaro šiandien ir 
keturi šimtai tūkstančių 
mainierių sugrįžta į darbą, juos buvo sudarytas bjau- tur įvyks masiniai susirin-

giau algos į dieną, arba pen- 
kius dolerius į savaitę.

Susitaikymo sąlygose nu
rodoma, kad derybos turi 
tęstis su pietinių valstijų 
kompanijomis. Iš jų unija 
reikalauja pakelti darbinin-

Kai prof. Bacevičius gastro
liavo Bostone, tai kunigų ir so
cialistų spauda, eidama išvien 
su .fašistais, jį boikotavo. Bet 
pijanisto koncertas buvo d i-.kam algas "ant 40 huoš. irI Actui dlgab cUlL IlUUb. II 

tuomi panaikinti algų skir
tumus tarpe šiaurinių vals
tijų ir pietinių valstijų.

toilete. Tai buvo provokato- šimtai tūkstančių darbinin- 
rių padėta ir Heller ir RusKkų, profesionalų ir biznie- 
nieko bendro su ja neturėjo.Irių. Čionai labai daug pa- 

I žangių darbo unijų oficia
liai dalyvauja demonstraci- 
Į joje. Pati demonstracija yra 
suruošta darbo unijų.

Kaip visuomet, taip ir šie-
delis ir gražus. Vietinis dien
raštis “Boston Post” įdėjo gra
žią recenziją apie koncertą. 
Paimsiu kai kurias kritiko 
Warren S. Smitho rašto iš
traukas, pasirodžiusias minė
tame dienraštyj:

“Vytautas Bacevičius,” rašo 
jis, “lietuvis pianistas ir kom
pozitorius, dabar gastroliuoja 
po mūsų kraštą kaipo kultū
rinis atstovas Tarybų Lietuvos 
Respublikos. Jis pasirodė sa
vo koncerte (Steinert Hall) ir 
jo programoje buvo veikalai 
jo paties ir K. M. čiurlionies. 
Publika, kurią daugumoje su
darė lietuviai iš Bostono lie
tuviškos kolonijos, užpildė sa
lę ir reiškė nepaprastą artistui 
užgyrimą. > <

^Būdamas muzikaliniu kos
mopolitu, Mr. Bacevičius 
skambino kompozicijas ir ke- 
letos kitų tautų kompozitorių. 
Jo . programoj buvo kompozi
cijos Francko, čopino, Tchere- 
pnine, Falla, Skriabino, Debu- 
ssio ir Dohanany. Turėdamas 
nepaprastai stiprų technikinį 
pasiruošimą, Mr. Bacevičius [didelis trūkumas drabužių, 
pasirodė aukštai išsilavinusiu Į v e s t a kortelių sistema 
pianistu, nors ne v ’ x ‘ 
labai jausmingu.
kompozicijos,—sonata, medi
tacija ir etiudas-!-sykiu su 
čiurlionies preliudu pasirodė 
turinčios stiprios muzikinės 
vertybės. ..”

Šitaip rašo svetimtaučių 
spauda. Na, o mūsieji menše
vikai, klerikalai ir fašistai, ku
rie skelbiasi, būk jiems rū
pinti lietuvių kultūra, ant jos 
spjaudo!

Užgyrė Karo Laivyno Išlai
das $3,415,000,000

Washington. — Atstovų 
Butas užgyrė karo laivyno 
išlaidų sąmatas. Šiuo tarpu 
laivynui skiriama 
000,000 dolerių!

3,415,-

Badu Privers Pasiduoti
Vichy, Francija. — Fran- 

cijos Afrikos kolonija So
maliland tapo pastatyta tar
pe kūjo ir priekalo. Anglai 
nori privers# badu ją pasi
duoti.

Prancūzams Stoka Drabužių

Bal. 15 dieną įvyko teis
mas ir atrodė, kad provoka
toriams ir policijai pavyks 
tuodu nekaltu žmones nu
bausti. Bet viskas išėjo ki-' 
taip. Teisėjas Bok balandžio 
29 dieną visą bylą prieš Hel
ler ir Rush išmetė iš teis
mo ir kaltinimus panaikino. 
Piktas suokalbis prieš ne
kaltus žmones nepavyko.

antras imperialistinis karas 
ir grūmojimas Amerikai į- 
traukimu į karą. Visų de
monstracijų ir mitingų vy
riausias šūkis yra kovoti už 
taiką, neleisti Amerikos į- 
traukti į karą.

Visi darbininkai, profe
sionalai ir smulkūs biznie
riai, kurie taikos reikalus 
turi prie širdies, kurie nusi
statę prieš karą ir nori 
prieš karo pavojų kovoti, 
dalyvaus gegtižinės eisenose 
ir mitinguose. Jie šiose eise
nose mato progą viešai ir 
tvirtai pareikšti savo prieš
karinį nusistatymą.

Civilio Karo Pavojus 
Chinijoje

Beveik Sunaikino 
Plymouth Miestą

20 Genty Viena Žemuogė
London. — Taip> ir čia

Japonai Siūlo Baigti
Karą ir Patiekia 
"Taikos” Sąlygas

Hong Kong, Chinija. — 
Neseniai keli Kuomintango 
generolai laikė konferenciją 
ir nutarė vėl pradėti karą

• vi • . • v A LUUIclU K5IVI člU&VV UI VISUS
komunistus. Piieš nedarbingas moteris tt”

mumstų vadovaujamą Aš- seneiįus< Tūkstančiai jau 
tuntą Armiją jie turi sumo- žuvo, kitiems grūmoja su- 
bilizavę 300,000 kareivių, naikinimas.
Tam tikslui jie suorganiza
vo “Prieškomunistinę Tary
ba.”

Tuo tarpu karas prieš ja
ponus šiaurinėje dalyje vi
sai sustabdytas. Šis. provo
katoriškas Kuom intango 
generolų žygis gali vėl už
kurti gaisrą civilio karo vi
soj Chinijoje.

Taip pat vokiečių bateri
jos iš anos pusės ' kanalo 
pradėjo sistemačiai bombar
duoti Anglijos uostą Dover. 
Manoma, jog per čia naziai 
bandys įsiveržti Anglijon ir 
paimti visą kraštą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS M

Tokyo. — Japonijos spau-
dar galima nuspirkti že- doje prasidėjo beveik siste- 
muogių. Bet kaina ve ko- matiška šnekta apie karo 
kia: svaras kaštuoja “tik” užbaigimą. Bal. 29 dieną Ja- 
aštuonius dolerius, arba iš- ponijos biznio į t akin tas 
eina po apie 20 centų ant 
kiekvienos uogos!

Iš Parašiuty Puls Suezą
London. — Anglijos val

džia spėja, kad dabar na- 
ziai planuoja puolimą ant

laikraštis “Chugai Shogyo” 
siūlo, kad Japonijos pasiun
tinys M a t s u o k a tuojau 
skristų į Ameriką ir pradė
tų taikoš pasikalbėjimus.

O laikraštis “The Times 
Advertiser” stačiai patiekia 
ir taikos sąlygas. Spėjama,

Ašies kontrolėm
5. Visa šiaurinė dalis 

rikos turi būt pavesta 
Ašies kontrolėm

6. Visa kontinentalė Eu
ropa turi būt suorganizuo
ta į sudėtingą valstybę po 
Vokietijos globa.

7. Britanijos Imperija pa
silieka, ale palaipsniai vals
tybės aparatas turi persi
kelti Kanadon.

8. Jungtinės Valstijos glo-

Af-

!Suezo Kanalo iš parašiutų.Ijog šitos sąlygos yra pačiosl^°Ja Centralinę Ameriką ir 
Japonijos valdžios netiesio-1 p_ietU Ameriką, bet neturi 
ginis pasiūlymas baigti šį,^^v^0^ šalys atkreiptos

Kitaip sunku prieiti. Bet iš 
parašiutų gali numesti, ant

, • ■ *. •. . ne.o.k?"l žemes daugybę gerai gink-
puotoj Franeijoj prasidėjo luotų kareivių.

į V C O U <X Lulllj oloLvIU<X* • vv I |Ve •! •• •

visuomet jau Kiekvienas gyventojas gali Nauja Valdžia Graikijoj Jo paties .rktis tik t.ek kiek korte. j > __
n t n mAdi_ *• '

Įėję parodoma.

iš San Francisco, Cal. Viena 
buvo delegate tekstiliečių dar
bininkų unijos suvažiavime 
Niujorke, o kita—Mugianienė 
—buvo delegate restoranų ir 
kafeterijų darbininkų unijos 
suvažiavime Cincinnatti, Ohio.

Smagu, kai mūsų draugės 
veikia darbo unijose ir turi jo
se įtakos. Smagu pažymėti ir 
tas faktas, kad jos, būdamos

Šiomis dienomis “Laisvę” 
aplankė dvi veiklios unijinia-__ ______ _
me ir lietuviškame judėjime rytinėse valstijose, nepamirš- 
draugės: Ksavera Karosienė ir ta aplankyti savo dienraštį 
Konstancija Mugianienė. Abi | “Laisvę” ir laisviečius!

Angly ir Graikų Nuostoliai
Roma. — Italijos karinė 

komanda skelbia, kad šio
mis dienomis aplinkui Grai
kiją tapo nuskandinta Ring
ių ir graikų laivų su 
tonų įtalpos. Anglijai labai 
dideli nuostoliai.

000

Amerika Duos ir Pasažieri- 
nius Orlaivius Anglams

karą. Sutrauka šių sąlygų 
skamba maž daug taip:

1. Pasaulinę taiką at- 
steigti turi sekamos valsty
bes: Vokietija, Italija, Ang
lija, Sovietų Sąjunga ir 
Jungtinės Valstijos.

2. Anglijos ir Amerikos
Budapeštas. — Čia per 

radio gautas pranešimas, 
kad Graikijoje jau susidarė 
nauja valdžia. Ją suorgani
zavęs generolas Kollakogiu. 
Jis išleidęs proklamaciją į 
gyventojus ir kareivius, kad 
jie daugiau nebekariautų su tokie strategiški . punktai, 
vokiečiais ir italais. Gen. kaip Gibraltaras, 
Kollakogiu pasmerkė kara- pore, Malta, Aden, Raude
lių Jurgį už pabėgimą iš noji Jūra ir kiti.
Graikijos. Jis sako, kad ka-Į 4. Anglijos laivynas turi 
ralius Jurgis nebeturi jo-'visai išsitraukti1 iš Vidurže- 
kios teisės kalbėti Graikijos mio jūros. Suezas turi pe- 
vardu. Greiti bendron Anglijos ir

prieš Ašį.
9. Ramiojo Vandenyno sa

los pereina Japonijos įtakos 
sferon.

10. Sovietų Sąjunga turi 
ištraukti militarines spėkas 
iš Sibiro. Iš savo pusės Ja
ponija sumažins ginkluotas

> Washington. — Preziden
tas Roose veltas jau esąs pa
tvarkęs, kad Amerika su
tiks duoti ne tik karinių, 
bet ir pasažierinių orlaivių 
Anglijai ir kitoms šalims, 
kurios kariauja su Ašimi. 
Amerika tokių orlaivių tu
rinti gyvą galybę.

Kanada Pakels Taksus

laivynai neturi būti stiprės- spėkas Mandžurijoje^ 
ni, sudėjus į daiktą, už krū- ■" -
voje"' paimtus laivynus dystę.
“Ašies” valstybių.

3. Turi būti nuginkluoti

11. Indija gauna patval-

Paėmė 2,400 Italy Nelaisvėn
Singa- - Cairo. — Anglijos karinė 

komanda sako, kad paimant 
Ethiopijos miestą Dessie, 
anglai paėmė 2,400 italų ka
reivių nelaisvėn. Dabar be-, 
veik visa Ethiopija yra ang
lų rankose.

hHHHhhHhIHbhHHk. ___

Maskva. — Komunistą 
Partijos organas “Prayda” 
rašo, kad Finliandijoj uoste 
Turku tapo iškelta 12,000 
vokiečių kareivių. Jie buvo 
atgabenti keturiais laivais. 
Paskui iš ten jie buvo išvež
ti Į Tampere, už 90 mylių į 
šiaurę, šios vokiečių armi
jos misija nežinoma.

Berlin. — Karine koman
da sako, kad Graikijoje vo
kiečiai suėmė 5,000 anglių 
kareivių, vieną generolą ir 
300 oficierių.

Plymouth, Anglija. —- 
Naziai, matyt, yrk nuspren
dę ši miestą nušluoti nuo 
žemes paviršio. Iš kaleinos 
jau penkias naktis atlėkę 
orlaiviai bombardavo su di
džiausiu pasisekimu.

c < '
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Ottawa. — Kanados val
džia 1941—1942 metais ma
no turėti karinių ir kitų iš
laidų apie $1,768,000,000. O 
Kanada teturi apie 12,000,- 
000 gyventojų. Valdžia sten
giasi karo kaštų naštą su
versti . ant darbo liaudies. 
Dabar ji siūlo padvigubinti 
taksus gyventojams. Pavyz
džiui, asmuo, kuris uždirba 
į metus tūkstantį dolerių, 
turės mokėti net 15 nuoš. 
taksu.

Roma. — Italijos karine 
komanda skelbia, kad ita
lams pavyko sumušti anglus 
prie Solum, Egipte. Anglai 
turejp pasitraukti iš tos 
svarbios vietos. 

iii .  —

Berlin. — Vokietijos ar
mija pasekmingai užkirtusi 
beveik visus kelius ir uostus 
anglų pabėgimui iš Graiki
jos. Anglų armija turėsianti j 
pasiduoti.

ORAS: — šį ketvirtadie 
nį būsią giedra.
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Šią Metų Pirmoji Gegužės
Šių metų, kaip ir pereitų metų, Pir

moji Gegužės švenčiama'siaučiant antrą- 
jam imperialistiniam karui. Tik šiemet 
tasai karas plačiau yra prasiplėtęs, kaip 
pereitais metais. Šiemet, beje, kariaujan
čių kraštų darbininkai yra kur kas la
biau suvargę, negu buvo pereitais metais.

Todėl šiemet ypačiai kariaujančių 
kraštų darbininkai griežčiau kels obalsį 
taikos, obalsį “šalin imperialistinis ka
ras.” Pavergtųjų kraštų darbo žmonės, 
nualinti imperialistinių plėšikų, dar gar
siau suriks, reikalaudami taikos ir tau
tinės laisvės, tautinės nepriklausomybės.

Amerikos darbininkai, kurių krašto 
valdovai rengiasi įtraukti Jungtines 
Valstijas į karą oficialiai, šiemet Pir
mąją Gegužes dar ir dar pareikš savo 
protestą prieš savo valdovų žygius, trau
kiančius mūsų kraštą į imperialistinį ka
rą. y

Todėl labai svarbu, kad juo didesnės 
darbo žmonių masės išstotų Pirmąją 
Gegužės į gatvių, demonstracijas* į masi
nius mitingus ir pareikštų savo vieningą 
/balsą prieš Wall gatvės viešpačių ir jų 
/pakalikų karinius žygius, prieš .reakciją,, 
prieš kėlimą kainų ant pragyvenimo pro
duktų, už gražesnį ir šviesesnį rytojų!

F r at e malė Savaitė
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” (iš geg. 1) rašo:
“Nacionalis Fraternalis ‘Kongresas 

skelbia Fraternąlę Savaitę nuo gegužės 5 
d. iki 10 d. Kongresas kviečia draugijas 
toje s.ąvąitęje rengti paskaitas ir kito,- 
kįųs p.aręngimus fraternalių drąugijų 
gyvavimo istorijos atžymėjimui.

“Frąterųalės draugijos pradėjo čia or
ganizuotis apie 70 metų tam atgal. Šian
dien jau gražiai gyvuoja net apie du šim
tai tokių draugijų, kurių apie šimtas pri
guli prie Nac. Fraternalio Kongreso.

“Prie Kongreso prigulinčios draugijos 
turi, bendrai imant, 7,870,259 narius, ku
rie yra apsidraudę ant $6,609,444,732. 
Šios draugijos išleidžia apie penkis mi
lijonus dolerių kasmet savo narių pa
galbai.

“Visuomeniniame veikime jos taipgi 
dalyvauja. Skiepydamos fraternalizmo 
dvasią, plėsdamos brolišką kultūrą visuo
menės tarpe, jos suv 
mą vaidmenį. f

“Pavyzdžiu galima paimti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą, kuris yra Fra
ternalio Kongreso nariu. Leisdamas laik
raštį “Tiesą,” knygas ir paskaitas svei
katos ir kitais klausimais, rengdamas vi
są eilę paskaitų, koncertų ir tt., jis taip
gi atlieka didelį kultūrinį darbą lietuviš
kos visuomenės tarpe.”

Pirmoji Gegužės yra tarp-, mas” yra tokis pat imperia- 
tautinė darbo žmonių soli- lįstinis ir kitų kraštų p.ąver-

■ . ' visame pa- gėjas, kaip ir fąšrzmas. Lai-
saulyj. Kiekvienoj šalyj jke Pirmo pasauiLi0 Karo 

311H1 CM
! Anglija ir jos talkininkės 
sakė, kad kariauna už “de
mokratiją, už karų išnaiki
nimą.” Bet kas atsitiko po 
karo? Demokratiją užmir
šo,. Anglija kelis desėtkus 
milionų žmonių, dar per 2,- 
00.0,000 ketvirtainiškų mylių 
svetimų žemių pavergė įr 
prijungė prie pirmiau pa
vergtų kolonijų! Vos karą 
baigė, kaip pradėjo prįe ki
to rengtis.

Anglijos valdonai sako, 
kad jie gelbėjo “demokrati
nei” Graikijai. O Graikijoj 
buvo tokis pat Metaxso fa
šizmas, kaip Italijoj ir Vo
kietijoj. Anglijajpako, kad ji 
kari Auna už “demokratiją, 
o dar visai neseniai dėjo 
pastangas laimėti savo pu-'ūe^. 25,900.

a-

darumo diena -----  —
saulyj. ’ Kiekvienoj : 
kaip gali, taip darbo, liaudis i 
šioj dienėj'išreiškia tarp
tautinį solidarumą, jungia 
savo jėgas kovai už geresnį 
gyvenimą ir galutiną laisvę.

Pirmoji Gegužės švenčia
ma visame pasaulyj. Pirmo
ji Gegužės dar daugiau tu
ri būti gerbiama Jungtinėse 
Valstijose, nes tai y va isto
riniai Amerikos darbo žmo
nių solidarumo diena. Pir
moji Gegužės užgimė Ameri
koj, kada 1886 metais dar
bininkai nusitarė Pirmoj 
Gegužės dienoj skelbti gene- 
ralį streiką už 8-ių darbo 
valandų dieną, už organiza
vimosi teises, už darbininkų 
solidarumą ir vienybę. Vė
liau ir kitų šalių darbinin
kai nutarė toje dienoje ko
voti už savo kasdieninius 
reikalus ir reikšti viso svie
to darbo žmonių vienybę 
kovoje pries išnaudotojus.

sėn fašistų Italiją, o dabar 
daro viską, kad laimėjus fa
šistų priešakyje su generolu

Tai jau bus 55 mėtai, kaip Franco Ispaniją, kad laimė-

o 
■į

Pirmoji Gegužės Lietuvoj
Lietuvos darbo žmonės šiemet švęs 

Pirmąją Gegužės laisvai. Tai bus pirmas 
tokis Lietuvos istorijoj dalykas, kad ši 
Tarptautinė Darbininkų Šventė bus šven
čiama oficialiai, švenčiama laisvai.

Iki šiol, nepaisant kas Lietuvą valdė, 
joje švęsti Pirmąją Gegužės buvo drau
džiama. Tas buvo valdant Lietuvą ru
sams, vokiečiams, ir lietuviškai buržuazi- • • rjai.

Kas metai Pirmąją Gegužės Lietuvoje 
įvykdavo daugybė areštų. Areštuojamas 
būdavp kiekvienas nužiūrėtas darbinin
kas, kiekvienas “nenuorama.”

O vistik drąsesnieji ir klasiniai sąmo- 
ningesnieji Lietuvos darbininkai ir vals
tiečiai surasdavo būdus paminėti Pirmą
ją Gegužės. Nenugązdydavo jų jokia re
akcija, jokie žvalgybos žiaurumai, jo
kios provokacijos. Jie spausdindavo lape
lius ir juos platindavo. Jie iškeldavo kai 
kur raudonas vėliavas. Jie rinkdavosi į 
slaptus susirinkimus ir ten aptardavo; sa
vo reikalus. Jie buvo giliai įsitikinę, kad 
anksčiatpar vėliau užgulusi juodoji ant 

- Lietuvos naktis užsibaigs, kad prašvis 
aušrą, užtekės saulė ir Lietuvos liaudis 
pataps laisva.

Ir štai jie tos diehos susilaukė. Lietu
vos liaudis yra laisva. Parazitų klasė lio
vėsi būti Lietuvos šeimininku. Pati liau
dis, patys darbo žmonės paėmė į savo 
rankąs šalies vairą vairuoti. Todėl ir šių

Kąrąs Turčiams Rugiapjūtė1 jau ir jis turčiams davė di- 
1 delids pelnus. Prezidentas 
Rooseveltas sakė, kad tur-Karas baisi liaudžiai ne-

90 Bilijoną Dolerių Skolos
Komercijos sekretorius Mr. Jones aną 

dieną paskelbė, kad Jungt. Valstijų sko
los gali pasiekti $90,000,000,000 (90 bili
jonų) sumos. Jis mano, kad kiekvienas 
dirbantis žmogus turės 4 v. savo kasdie
ninio darbo paaukoti karo reikalams. Mr. 
Jones mano, jog Amerikos žmonių .gyve
nimas turės kur kas labiau pąsuhkėtij

Niekas neis su ponu Jones į ginčus, — 
jis teisingas. Mūsų krašto skolos augs, ir 
augs, darbo žmonių gyvenimas, ant ku
rių nugarų bus suversta visa karo našta, 
vis sunkės. Nauji tiesioginiąi ir netiesio
giniai taksaį, nauji suvaržymai, nauji ap
sunkinimai bus uždėti. Vadinasi, darbo 
žmonių gyvenimo lygis puls žemyn. Na, 
o tuo pačiu sykiu augs nauji milijonie
riai, didės turčių kapitalas, — klestės re
akcija.

Prie to šiandien mūsų krašto valdžia 
veda, prie to einama!

Kol dar nepervėlu, darbo žmonės pri
valo prieš tai tarti savo žodį.

“Melskimės Už Taiką“
Kadaise Bostono kardinolas O’Connell 

pareiškė, kad jis esąs priešingas įtrauki
mui Amerikos į imperijalistinį karą. Ge
rai, kad jis priešingas. Bet kokią1 jis siū
lo priemonę sulaikymui šios šalies nuo 
įtraukimo į karą? Maldą. Girdi, ^Mels
kimės už taiką.” • f

Per du tūkstančius metų katalikų (ir 
kitų tikybų) bažnyčios ragino melstis už 
taiką, bet kai tik karas įvykdavo, tai tie 
patys- dvasiškiai laimindavo kareivius ir 
šventindavo ginklus, kad jais būtų gali
ma daugiau kitų kraštų kareivių išžudy
ti. Pagaliau, maldomis1 karo niekas nie
kad nesulaikė ir nesulaikys. Už taiką rei
kia kovoti. Prieš karą reikia kovoti, — 
kovoti sąmoningai, kovoti masiniai, pa
rodant valdovams savo, nusistatymą už 
taiką.

Hitlerį/Jau Pavergė Keturiolika 
Valstybių su 152 mil. Gyventojų

Bruikija yrą 14-toji vals
tybė, kurios pateko po Vo
kietijos priespauda per šį 
kąrą. Vis.os tos šalys turi 
apię 152 milionus gyvento- 
j«- b ..

Austrija su 8,099,014 gy
ventojų.
Čechė-Slovakija—13,000,000. 
Lenkija—22,000,000.
Denmatrkas—3,800,000. 
Norvegija—3,000,000. 
Luxemburg^SOfyOOO. ........

H ollandi j a—8,828,000.
Belgija—8,386,000.
Franci j a—27,000,000.
Vengri j a—18,500,000.
Rumunija—14,000,000.
Bulgarija-^,500,000. 
jTugoslavija^-16,200,000. 
Graikija—7,196,000.

IkiOttąwa, Kanada. — 
šiol Kanada jau turi pasiun 
tus 70,000 kanadiečių karei 
vių Anglijen. * > -

Daktarai Nenori Leist 
Studentus Armijon

Buffalo, N. Y. — New 
Yorko valstijos Medical So
ciety konvencija išsireiškė 
prieš ėmimą armijon stu
dentų, kurie mokosi medici
nos. Konvencija sako, kad 
jie bus naudingesni visuo
menei, baigdami savo moks
lą, negu būdami kareiviais.

Berlin.— Tapo nuskan
dintas finų laivas “Lappo- 
nia,” kuris buvo 1,172 tonų 
įtalpos. Visa įgula iš 22 žm. 
tapo išgelbėta. • ■ ■■ V;. V-

Amerikos darbininkai reiš
kia savo vienybę ir kovą už 
geresnį gyvenimą Pirmoje 
GegužėsZ Bėgo metai, keitė
si laikąi, keitėsi ir kovos 
obalsiai. Vieni nuseno, nau
jos gyvenimo sąlygos iškė
lė naujus darbo žmonių rei
kalus. Tiesa, daug ir dabar 
yra dar tų pačių obalsių. 
Jeigu mes paimsime ir dar
bo dienos ilgį, nepaisant, 
kad apie 10,000,000 darbi
ninkų yra be darbo, kad jie 
ir jų šeimos kenčia didžiau- 
sį vargą ir skurdą, bet tur
čiai kitus dąrbininkus pri
verčia dirbti^ su didele pa
skuba, ilgas valandas Ir ma
žai moka.

Tai Ne Mūsų Karas
Sunkūs darbai, ilgos va

landos, mažas užmokestis, 
nedarbas, 'sveikatai kenks
mingos darbo sąlygos ir 
daugelis kitų kapitalistinės 
tvarkos ydų yra žalingos 
darbininkams. Bet už vis 
baisiausia, už vis žiauriau
sia kapitalistinė yda, tai 
karas. Karas naikina na
mus, miestelius, miestus, 
muzėjus, knygynus ir net iš
tisas šalis! Karas nušluoja 
miestus nuo žemės pavir
šiaus. Karas žudo jaunus, 
senus, vaikus ir moteris. 
Karas, tai baisioji žmonijos 
katastrofa.

Jau 18-ka mėnesių siau
čia baisus Antras Pasauli
nių Imperialistinis Karas. 
Jis kilo tarpe Vokietijos ir 
Anglijos imperializmo už 
pasaulio pasidalinimą, už 
pasaulio pavergimą. Iš abie
jų pusių jis yra plėšikiškas 
ir grobikiškas.

Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos fašistai teisinasi 
tuo, būk jie neturį pasaulyj 
.vietos. Vokietijos ir Italijos 
fašistai jau pavergė 14*ką 
pasaulyj šalių ir Jiems vis 
“vietos permažam Fašizmas 
yra .bjaurus žvėris, kuris 
naikina žmonijos civilizaci
jos ir kultūros.kūrinius. Fa
šizmas žiaurus kitų tautų 
pavergėjas. Fašizmas pasi
ryžęs pavergti viso pasaulio 
darbo žmones. Bet fašizmas 
yra niekas kitas, kaip ka
pitalizmo ir imperializmo 
perekšlis. Vokietijos fašiz
mą išauklėjo Anglijos, 
Franci jos ir Amerikos im
perializmas, padėjo jam ap
siginkluoti, J prisirengti ka
rui, neš turėjo Viltį, kad'jis 
užpuls Sovietų Sąjungą, tą 
vienatinę pasaulyje darbo 
žmonių valstybę.

Anglijos^'d ė m o k ratiz-1

jus savo pusėn fašistinę 
Portugaliją ir vėl gavus sau 
į talką fašistinę Franciją. 
Tai kur čia demokratija? 
Nuo kurio laiko fašistų 
valstybės pradėjo ginti “de
mokratiją,” kurią jos seniai 
į kapus užkasė?

laimė, bet ne taip apie karą ... . ’ , , ..
mano turčiai. Tie, kurie ga jclal .^gaus pelnų kad jie 
mina submarine karo lai- nePrlva}? ™ aPle
vųs, orlaivius, kanuoles, pa- (įeiškimas nieko petllri Fsl, 
raką, ginklus ir amuniciją u 
jie džiaugiasi, kada, yra ka
ras. Kuo didesnis karas, tuo 
didesni jų pelnai.

1914—1918 karo metais 
Amerikos ginklų, amunici
jos ir parako gamintojų pel
nai pakilo 3,000%. Užtenka 
priminti tik štai kelias fir
mas: United States Steel 
Corp. 1914 metais turėjo 
pelno $23,486,768, gi 1917 
metais jau $457,865,000. Pa
rako karalius Du Pont de 
Nemours to karo laiku pa
darė gryno pelno net $1,- 
250,000,000. Prieš tą karą 
Amerikoj bu,vo 7,500 milio- 
nierių, gi po karo jau buvo 

Matome, kada 
darbo žmonės, laike karo, 
neteko ,virš 10,000,000 už
muštų karo lauke vyrų, apię 
6,000,000 mirė civilių iš ka
ro priežasties; per 22,000,- 
000 buvo sužeistų, kada pa
saulis buvo diuteriotas, su- 
koneveiktas, tai tuo kartu 
sau jale turčių susikrovė mi
lionus pelnų.

Šis antras karas, dar tę
siasi tik pusantrų metų, o

neturi su 
tikrove. Nei vienas kapita
listas neims užsakymus ant 
tankų, orlaivių, karo laivų, 
kanuolių, parako, ginklų ir 
amunicijos, jeigu jis iš to 
neturės pelno.

Rooseveltas > išreikalavo 
bilionus dolerių dėl Ameri
kos armijos, laivyno ir or- 
laivyno apginklavimo. • Prez. 
Rooseveltas išreikalavo $7,- 
000,000,000 paramai Angli
jos. Visi tie pinigai eina į 
ginklų ir amunicijos turčių 
kišenes. Vien Bethlehem 
Steel Corp, jau turi už $2,- 
000,000,000 valdžios užsaky
mų statyti naujus karo lai
vus, kanuoles, gaminti, sub- 
marinųs ir kitus ginklus. Ši 
Corp, jau 1940 metais'pasi
darė per $100,000,000 gryno 
pelno. Jos savininkai la
biausiai išnaudojo darbinin
kus, mokėjo mažas algas ir 
neleido organizuotis. Tik po 
sunkiai kovai C.I.O. unijos 
iškovojo teisę organizuoti 
darbininkus ir jiems geres
nes algas. Ši kompanija tu
ri net 39 skirtingose valsti-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

ŠYPSENOS
TAUTOS VADAS PASAKOJA UIEŽU- 

VINSKUI SAVO FILOZOFIJĄ

Kai sutikau tautos vadą, 
Jis buvo tik atsikėlęs;
Džiaugiausi jį susiradęs 1 
Dar nedaug jis buvo gėręs.
— O, vade, didis valdove, — 
Tariau aš jam rūpestingai, —- 
Tau rūpi tautos gerovė, 
Tu ją valdei išmintingai.
Bet štai dabar atsirado
Daugiau priešų, “kolonistų,” 
Ką j ieško sau naujo vado 
Iš kuniginių fašistų.
Šimutis Raštikį perša, 
Ką Berlyne verda smalą, 
Kiti dar kokį ten paršą 
Nemokantį sėst už stalo!
Grigaitis pats nori būti 
Vadu tuo pašėnavotu, 
O Stasys geidžia įgrūsti 
Poną Bagočių pilvotą.
Sandariečių pons Vaidyla

A Nori gauti vado vardą,
* O kunigai su kodylą 

Prieš bedievius dumia, barba.
TysliaVą vis pučia blofą,
Keikią, plūstasi, maumo ja,
Ir vis kiša tą Kleofą, 
Nors dar tave garbavoja.
Laučka viešai tave giria, 
Sako, esi prezidentas, 
Bet Kmitas jam kailįn pila, — 
T4i ne juokas, tai ne žertas!
Tasai Klinga Domininkas, 
Statosi kandidatūrą,
Jis yr’ voldemarįninkas, — 
Į tave jis kreivai žiūrį.
Oi tie vyrai, šitie ponai, 
Visi .nori vadais būti;
Tai ne juokas, tai ne monai — 
Vade, tu gali pražūti...

’ ♦

Vajas ilgokai pamąstė, 
Man į petį suplakšnojo, 
Norėjo žodį surasti, 
Todėl gerąjį padūmojo.
—- Dėkui ponas Liežuvinske; — 
Suradau mintį auksinę, —• 
Ištra/ukim pirmiau po drinksą, 
Po geroką rytmetinę.^
Atversiu aš tau slaptybę, 
Kaip ąųkštąm 'laikraštininkui; 
Visiems, mums gręsia tamsybė, - 
Man ir vol^čųiariniųkain* 1
Viešai kalbam apie tautą,.. 
O galvoj ką kitą turim,

Net jei ir perkūnas griaustų, 
Kiekvienas tik savęs žiūrim.
Tautos vadais jau nebūsim, 
Nei aš, nei'mano Raštikis, 
Prieš vėją negi papųsim, — 
Kad ir dideJįs.į)UL4pikis. 

,» • * f *
Sakau aš tau, ponas Mikai, 
Kaip kunigui per “ausinę,” 
Lietuvą valdb mužikai —
O. mano nervai suirę.
Nei ponų, nei bankininkų 
Krajun mes nsugrąžinsim, 
Ten yr’ valdžia darbininkų. 
Mes jų jau nebevaldysim.
Tik tu žinok, mielas ponas, 
Aš tau didžiąją slaptybę 
Sakau, nes tavo toks stonas, 
Tokia jau specialybė.
Esi tu korespondentas, 1
Laikraščio didžio garbingo, 
O aš — buvęs prezidentas, 
Kurio visos viltys dingo...
Bet aš ir nebebadausiu,
Sakau tau, mielasis Mikai,
Ne vieną durnių apmausiu, 
O man padės menševikai.
Aukso dar turiu maišelį,
Turiu dar šiek tiek skarbelio, 
Nupįrkčiau dar ir namelį, — 
O gal imsiuos už dvarelio'.

. Viešai aš vis dar sakysiu:,
; Esu jų vadas, jų bosas,

Gal .Kai ką.-ir parašysiu, — \
Iškrėsiu ne vieną šposą. \
Ar tu žinai, ponas Mikai, ", J 
Bankietus kelis mąų rengia, 
Fašistai ir menševikai, —-.
Jie dirba, jie ščyrai stengias.
Važiuosiu aš ten ne vienas, 
Važiuos ir mųsų Jadvyga;
Už išvalgytą vištieną
Cicilistams duosim špygą; (
Važiuok ir tų, ponas Mikai, 
Nekęsi tu tenai bado;
Pamatyk, kaip menševikai 
Laižosi prie tautoj vado.
Pamatyk, kaip klebonėliai 
Garbins mane ir Zoselę, 
Kaip poniučių sijonėliai 
Plasnos po erdvingą salę...
Šitaip baigė tautos vadas, 
Tas išminčius, filozofas, , 
Šaltas logikoj kaip ledas, — 
Su barzda, kaip kokis popas.

, Lieįuvįų skąs.
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Atsiminimai iš Pirmosios Gegužės 
Šventės Senojoj Lietuvoj

Pittsburgh, Pa

susieiti su senais 
draugėmis po de- 
nesimatymo. Per- 
•smagių svajonių

čia įtakingiausius draugus pas 
policijos viršininką ir tik tre
čią valandą po pietų buvo 
gautas pavelinimas maršuoti. 
Ir priedui prisiuntė visą poli
ciją ir miliciją, raitą ir pėsčią. 
Vieni jojo išdidžiai, tartum 
saugodami Lietuvos “nepri
klausomybę,” o antri ėjo barš
kindami kardais, kad išrodyt 
narsesniais “tėvynės saugoto
jais.”

Benas užtraukė Marsalietę, 
o žmonių minia vis didinosi. 
Kuomet pasiekėme kapines,

pirmiau minėtas kareivis ir 
klausia:

“Ar tamsta manęs nepažįs
ti?”

“O aš tamstį gerai pažįstu. 
Prisimeni tamsta, kaip man ir 
J. K. davei valgyt rūgštaus 
pieno ir bulvių Budaženiuo- 
se?”

“Tamsta meluoji,” atsakiau 
jam. “Dar kartą pareiškiu, 
kad pirmu kartu tamstą ma
tau.”

Tada liepė pasirašyti po 
kaltinimu. Perskaitė kaltini-

Visokios Žinios
Pittsburgh o plieno darbinin

kai gavo pakelti 10 centų į va
landą keliose dirbtuvėse. Tai 
CIO solidariškumas.

Balandžio 24 
no šapos, Blono 
keliant paipas 
vietos užmuštas
Beaver Ave. gyventojas.

D. P. Lekavičius.

d., netoli ma
ri irbtuvėj, be
su aistu, ant 
J. Jones, Jr.,

ANGLU SPĖKOS TEBĖRA NESUNAIKIN 
TOS VIDURŽEMIO JŪROJE

j

kan- 
atro-

susi-

Rašo A. B-nė.
“Nepriklausomos Lietuvos” 

laikais, 1921-22- ir 1923 m. tu
rėjau laimės gyventi keturio
se skirtingose vietose ir skir
tingose sąlygose. Gal mažai 
kam žinomam kaime,, vadina
mam Kauniškiais, apsigyve
nau pas brolį Joną. Verbų 
nedėldienį išsirengėm bažny
čion ir važiuodama maniau 
sau: Pamatysiu Kalvariją, ku
rioj tiek daug šventadienių te
ko praleisti jaunystėje. Kaip 

• bus malonu 
draugais ir 
vynių metų 
bėgo daug
per mano galvą. Tik įvažia
vus Kalvarijon, pastebėjau 
buvusį garsų Kalvarijos kalė
jimą, kuriame daug politkali
nių praleido “vakacijas” laike 
1905-6-7 metų. Brolis sako:

“Jei pasaulinis karas pada
rė gero, tai tik tiek, kad su
griovė šitą bastiliją, kurioje 
daug mūsų brolių buvo 
kinama. Mūsų miestas 
do tikrais griuvėsiais.”

Prie šventoriaus vartų
tinkam amerikiečius draugus. 
Pasikeičiam mintimis. Jie pa- 
tylučiais klausia:, “Ar norė
tumėt dalyvauti mūsų susirin
kime, kol bažnyčioj atsfbus 
pamaldos.”

Be ilgų diskusijų patraukė
me linkui Šešupės tilto. O už 
upės vienoj nedidukėj stube- 
lėj jau laukė susirinkęs bū
relis draugų. Susipažinimui 
daug laiko neeikvota. Parti
jos liudijimai buvo tikriausias 
įrodymas. .

Draugas Petras (taip jį 
mums atrekomendavo) sakė.: 
“Draugai! Reakcija siunta. 
Turim būti griežtesni. Turim 
būti daugiau disciplinuoti. Ma
žiausias neatsargumas gali 
pražudyti mūsų visą veikimą. 
Šiandien,—sako d. Petras,— 
mes turim apkalbėti Pirmosios 
Gegužės demonstraciją, kaip 
geriau prie jos galėtume pri
siruošti.”

Narių griežtumas ir pasi
aukojimas darė į mane nepa
prastai gilų įspūdį. Prieš Pir
mąją Gegužės “laisvosios Lie
tuvos” valdžia pasiskubino ap
sivalyti nuo “raudonujTj/’• Vi
sur kratos, visur areštai. Kal
varijoj suareštuota 16 draugų 
ir sukišta į Marijampolės ka
lėjimą. Buvo manyta, kad de
monstracija neįvyks. Nes 
draugai, kurie rūpinosi Pirmo
sios Gegužės apvaikščiojimu, 
jau sėdi už grotų. Apie 10 
vai. nakties kas tai subeldžia 
į duris. Tai d. Stasys, nešinas 
pundą atsišaukimų. Sako: 
“Draugai, iki ryt ryto visi tu
ri būti išdalinta.” Broliai pasi
leido darban, o Stasys dar tu
rėjo kelis kaimus tą naktį bū
tinai aplankyti, kad tinkamai 
paskleidus atsišaukimus.

Pirmoji Gegužės
Graži, saulėta diena. Pava

sario šiltas vėjelis glostė tik 
sužaliavusius medžių lapus. O 
žmonės pulkais traukė linkui 
Kalvarijos. Ir kurgi netrauks. 
Juk tai ne paprastas šventa
dienis, bet Pirmoji Gegužės— 
visų darbininkų, šventė.

Vieni eina, kad padaryti 
skaitlingą demonstraciją, kad 
padauginti marinuojančių eiles, 
kiti taip sau dėl žingeidumo, 
žingeiduoliai norėjo savo aki
mis matyti, kaip bus ištikrųjų, 
nes visi žinojo, kad valdžia 
pasimojus slopinti kiekvieną 
darbininkų pasimojimą. Jie 
buvo pasirengę neleisti de
monstruoti, neišduoti leidimų 
ir išvaikyti demonstrantus, jei 
kur susirinks.

Eidami mes džiaugėmės 
draugų darbu. Nebuvo nei vie
no ryškesnio medelio, nei vie- 

‘no ryškesnio stulpo, ant kurio 
nebūtų prikalta gegužinės la
pelio. Kaip greitai pasiekėm 
miestą, taip greitai mūsų ausį 
pasiekė žinia, kad valdžia ne
duoda leidimo. Bet draugai 
rankų nenuleidžia. Vėl siun-

jau nesimatė maršuotojų, eilės mą, o aš pasirašiau. Liepė pa- 
galo. čia buvo apsistota ke- likti pasą ir 
lioms minutėms, sakyta kai- sakyti vyrui, 
bos. Paskui minia uždainavo jaus ateitų.

pereiti tokį 
palikti pasą.
jo eiti sykį į savaitę į pirmos 
nuovados policijos stotį pasi
rodyti. Norint išvažiuoti iš 
Kauno nors ir trumpiausiam 
laikui, reikėdavo gauti specia
lia policijos leidimas. Tame 
pačiame kaltinime da buvo į- 
velta du draugai, vienas nuo 
Alvito, kitas iš Kibartų ir abu
du išsėdėjo daugiau metų lai
ko kalėjime, kol įvyko teis
mas. Stasys ir čia mus surado, 
teiravosi ar turime gynėją. 
Bet dalykas jau buvo perduo
tas advokatui V. Požėlai, ku
ris šiandien taipgi randasi 
smetoninių pabėgėlių eilėse.

Skundikas • tikslo neatsiekė, 
nes kuomet 1923 m. Vilkaviš
ky įvyko teismas, visi minėti 
draugai buvo išteisinti, o skun
dikas kaipo liudininkas, buvo 
atvestas iŠ kalėjimo.

Tai toki įspūdžiai iš gyveni
mo dviejų metų Lietuvoj.

Nuo to laiko prabėgo 18 
metų. Daug žmonių nukentė
jo per tą laikotarpį nuo viso
kių smetoniškų budelių, daug 
ir galvas paguldė. Jų skaičiu
je randasi ir mūsų mylimas 
Stasys (Kazys Giedrys), kuris 
tiek daug dirbo po įvairiais 
vardais, kad matyt Lietuvą to
kia, kokia ji šiandien yra. 
Bet. . . neteko. Lietuvos bude
liai pasiskubino atimti gyvybę 
piririiau, negu Lietuva patapo 
laisva socialistine darbo žmo
nių valstybe.

Dabar Lietuvos liaudis švęs 
viso pasaulio darbininkų šven
tę—Pirmąją Gegužės—laisvi, 
niekeno Nevaržomi. O darbo 
žmonių priešai išbėgioję, kaip 
vilkai iš degančio miško, stau
gia visokiais balsais prieš so
cialistinę Tarybų Lietuvą.
Bet mažai kas jų paiso.

“Daug žuvo mūs brolių už 
laisvę kovoj.” Tuomet atkrei
pė mano domę vienas minią 
lydinčių kareivių, kuris nulen
kė galvą atiduodamas pagar
bą žuvusiems'draugams. Kuo
met visi kiti visą laiką trypė 
darydami visokias pastabas.

Taip norėjosi ištiesti jam 
ranką, bet. . .

Iš ten grįžome atgal prie 
kalėjimo griūvėsiu. Čia vėl 
sakyta kalbos. Iš kelių mažy
čių langelių mačiau moterys 
plevėsavo ‘raudonas skareles, 
sveikindamos m a r š u o t ojus. 
Marijampolėj ir Vilkavišky 
Gegužinės demonstracijas po
licija išdraskė ir jų dalyvius 
sumušė. Daug areštavo. Tai 
tokiose sąlygose Lietu vos 
draugai šventė Pirmąją Gegu
žės 1921 m. ♦ 

Būdaženių Kaimas
Susipažįstu su Vilkaviškio 

parajonio draugais, čia ir vėl 
susitinkam draugą Stasį. Su 
Stasiu dar ir todėl didesnis 
draugiškumas, kad jis buvo 
buvęs amerikonas, čia retkar
čiais gaudavom ir amerikoniš
kų laikraščių: “Laisvės” ir 
“Darbininkių Balso”, kuriuos 
slaptai draugai atgabendavo 
iš Vokietijos. Ne tik nelega
liai draugas K. mums laikraš
čių pristatydavo, bet. . .

Apsigyvenus Liubavoj — 
neutralėj zonoj—nutrūksta vi
sokį susisiekimai su draugais.

Kaunas
Vos įžengus Kaunan, pirmo

mis dienomis turėjau “laimės” 
susipažinti su visomis valdiš
komis įstaigomis, pradedant 
policijos nuovada ir baigiant 
žvalgybos štabu. Tai buvo 
1922 m. Tik nusikrausčius 
Kaunan, draugas J. G. tą pa
čią dieną areštuotas, net ne
pasakant už ką. Jo moteris at
ėjo pas mane pagalbos prašy
ti. Einam pirmiausia į trečios 
nuovados policijos stotį (nes 
jie toj apylinkėj gyveno), bet 
jie nieko apie areštą nežino. 
Siunčia į žvalgybos skyrių, iš 
ten dar kitur. Išvaikščiojom 
dvi dienas. Galų gale sužino
jom, kad negalime jo matyti, 
kol jis yra tardomas, žvalgy
bos viršininkas mums patarė 
ateiti sekamą dieną.

O tuo laiku, kada mudvi rū
pinomės J. G. gelbėjimu, Ma
rijampolės žvalgyba lėkė Liu- 
bavon, bet ant laimės jie mūsų 
ten nerado. Tračią, dieną nu
ėjus į žvalgybos štabą, vienas 
žvalgybininkų klausia: “Kaip 
tamstos pavardė ? Kai tik pa
sakiau pavardę, tuoj permainė 
kalbos toną, surikdamas: 
“Tamsta esi areštuota!” Klau
siu, už ką. Bet mane tuoj įstū
mė į atskirą kambarį ir pasa
kė : “vėliau sužinosi.” Patys iš
siskubino pas mus paryti kra
tą. Viską išvertė, bet sugrįžo 
nieko nepešę.

“Tamstos 
tamstoms 
kau, kad 
Įėjo, nes 
šį įvykį,
klausimus: “Ar tamsta priguli 
prie Komunistų partijos?” 
“Ne,” buvo mano atsakymas. 
“Slėpei J. K., pabėgusį iŠ ka
lėjimo, kuris buvo nuteistas už 
komunistinį veikimą?’ 
atsakiau jam.

Tada prieina prie

vyras pabėgo, 
bus blogai. ”Atsa- 
vyras pabėgti nega- 
nieko nežinojo apie 
Liepė atsakinėti į

manęs

eiti namo. Ir pa- 
kad jis ten tuo- 
Jam irgi reikėjo 
pat egzaminą ir 
O priedui reikė-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Pranas Paserpskis iš St. 

Clair, Penna., gavo laišką iš 
Lietuvos nuo Jono Paserpskio, 
kuris tarp kitą ko rašo apie 
Lietuvos esamą vyriausybę se
kamai :

Kas link valdžios tai šitaip: 
valdžia gera, darbininkiška 
valdžia, šitos valdžios valdi
ninkai nebudavos užsieniuose 
mūrų ir dvarų nepirks. Tik 
žiūri, kad būtų aprūpinti 'dar
bininkai ir valstiečiai. Stalino 
konstitucija parodo šitaip: 
Nuo 60 metų tai jau nedar
bininkas. Reiškia, valstybei 
padėjai sveikatą, tai valstybė 
turi ir užlaikyti ir užlaikyti 
žmoniškai, su visais patogu
mais. Ir dabar, jeigu kas pa
siskundžia nustojęs darbinin- 
gumo, tai ir gauna mokestį. 
Dabar seneliams 
nes lodinti, kaip 
nos valdžios. . .

Jonas ir

nereikes šu- 
prie Smeto-

Petronėle.
Suvalkai, Marijampolė.
Vasario 14, 1941 ih.

Anglai Bombardavo Kiel?
London. — Anglijos orlai- 

vininkai buvo nulėkę ir la
bai smarkiai bombardavo 
svarbų Vokietijos miestą 
Kiel, taipgi Wilhelmshave- 
ną. Nuostolių esą padaryta 
labai daug.

Brazilijos Liaudies Didvyris 
Randasi Kritiškoj Pa- 
dėtyje, Sako Dreiser

Rašytojas Theodore Drei
ser gavo kablegramą iš Bra
zilijos, kad kalėjime kovoja 
su mirčia Brazilijos liaudies 
didvyris Luis Carlos Pres- 
tes. Jo padėtis esanti tikrai 
kritiška.

Prestes jau kelinti metai 
pūdomas kalėjime. Di’eisb- 
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vadovauja CIO unija. Teismas ™ ra»f,na Amenkos liaudį 
išdavė indžionkšini) ir suareš- reikalauti, kad Brazilijos 
tavo pikietą. Bet ir vėl palei- valdžia išleistų Prestes lais- 
do. Pikietuojama ir smarkiai Vėn.
vedama kova. Dabar ten trūk
sta darbininkų. Daktarų mote
rys eina padėti i dirbti savo 
vyrams, nes ten randasi apie 
keturi šimtai ligonių.

Visokių žaislų dirbtuvės 
darbininkai balandžio 23 die
ną buvo išėję į streiką. Susi
taikė bal. 25 d. Gavo algos 
pakelti šešis centus į valandą. 
Pradėjo dirbti.

čionai pačiam miesto vidury
je streikuoja West Penn Hos
pital darbininkai už mokesties 
pakėlimą. Ten dirba merginos 
ir vyrai už $20 iki $40 per 
mėnesį (su valgiu). Streikui!

Suorganizavo Komitetą 
Gynimui Harry Bridges

Mūsų miesto smetonininkai 
laukia atvažiuojant Smetonos 
į Pittsburghą. Rengs jam ban- 
kietą Shenley viešbuty. Mokės 
po tris dolerius už tikietą n* 
pasitiks su benu prie geležin
kelio stoties.

Jadvyga Tubelienė, kuri 
sirgo McGee ligoninėje ir tu
rėjo operaciją, jau pasveiko, 
žmonės kalba, kad P. Pivo
riūnui kainavo 2 šimtai dole
rių.

Per.velykas, einant namo iš 
Sūnų Draugystės Kliubo, pa
gavo automobilius ir nulaužė 
koją Juozui Butkui. Jis randa
si General Hospital. Juozas 
yra senas žmogus, Korsakie
nės brolis.

Serga K. Alinska, “Laisvės” 
skaitytoja ir 160 kp. narė (ko
kios draugijos? — 
Randasi General 
North Side j.

L.” red.) 
Hospital,

numirė A.Balandžio 19 d.
Petkevičius A.R.K. Susivieni
jimo kuopos prezidentas, se
nas North Sides gyventojas. 
Paliko moterį ir šeimą. Palai
dotas su bažnytinėmis pamal
domis šv. Kazimiero kapinėse.

Maskva. — Tarybų Są
jungos militarinis ekspertas 
pulkininkas Popov Raudo
nosios Armijos organe 
“Raudonoji žvaigždė” nuro
do, kad nepaisant visų nepa
sisekimų Graikijoje, Angli
jos spėkos rytinėje dalyje 
Viduržemio jūros tebėra 
nesunaikintos. Anglija te-
—

Užsigina Liudijęs Prieš 
Harry Bridges

beturi eilę s t r a t e g iškų 
punktų ir gali dar gerai lai
kytis. Ji turi paėmus salą 
Crete ir Afrikos pakraštyje 
tebelaiko Tobruką.

Popov nurodo, kad išgrū- 
dimas italų iš Ethiopijos 
yra didelis anglų laimėji
mas ir užduotas skaudus 
smūgis Italijos imperijai 
Afrikoje.

New York. — Garsusis 
aktorius ir veikalų rašyto
jas Orson Welles .suorgani- 
zavo nacionalį komitetą gy
nimui jūrininkų vado Harry 
Bridges. Komitetas suside
da iš žymių artistų, aktorių 
ir intelektualų. Apart Or
son Welles, komiteto vado- 
vybėn įeina muzikos mylėto
jas John Henry Hammond 
ir Harvardo Universiteto 
profesorius F. O. Matties- 
sen.

San Francisco, Calif. — 
Valdžios prokuroras Del 
Guercio labai daug svarbos 
dėjo ant liudininko James 
O’Neil, būk jis Federal 
Bureau of Investigation liu
dijęs prieš Harry Bridges. 
Būk O’Neil sakęs, kad jis 
matęs Bridges komunistų 
mitinge lipdant štampą į 
partijos knygytę. Dabar

O’Neil griežtai užginčija ir 
sako, kad jis nieko panašaus 
prieš Bridges neliūdijo, kad 
tai yra valdžios biuro sugal
vota netiesa ir tt.

Albany, N. Y.—Gub. Leh
man pasirašė seimelio prim- 
tą bilių, kuris paskiria $10,- 
000,000 suregistravimui ar- 
mijon paimtų piliečių-bal- 
suotojų. Tie balsuotojai bus 
suregistruoti-liepos ir rug
pjūčio mėnesiuose, o balotus 
gaus atėjus rinkimams.

Rooseveltas “Užšaldė” 
Graikijos Kapitalą

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas patvarkė, 
kad ir Graikijos visas tur
tas Jungtinėse Valstijoje 
pereina Amerikos valdžios 
“globon” ir negali būti var-? 
tojamąs varde Graikijos, ši-j 
taip pat Rooseveltas yra 
“užšaldęs” net 14 valstybių - 
kapitalą Jungtinėse Vaistu 
jose. Visas tas kapitalas 
siekia api| $4,500,000,000. ■

Washington. — Atstovų 
butas priėmė senato priim-; Girdėjau, kad turi vykti į butas priėmė senato priimu 

kariuomenę sūnūs Maceikio, | tą bilių paskirti $150,000,000 
Sadausko ir Jankaus. statymui armijai patalpų. J

Užsakykite “Laisvę’’ į Lietuvę
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės" neįsileisdavo. Dabartinė val- 
. džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina i

Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėmsĄ 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas

Pafitas

GatvS ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą j čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administrą-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Btat ąnd Grill,” nesužino, kad 

visados bus patenkinti.
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T arime Geros Degtinės ir Vynę

“^©saat

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyn*

59 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

Šiuomi sveikiname “Laisvę” 30 metų 

Jubiiėjaus proga ir linkime jai ilgai 

gyventi.
L. D. S. 50 KUOPA,

Brooklyn, N.

“Gyvenimo Saulėleidis” 
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ JAU GATAVA

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA 

( LEVANDAUSKAS) 
337 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

Knyga is arti 300 puslapių, kaina $1.25.

. Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: 
Laidojimų istorija, papročiai, apeigos, šermenų kainos, 

■ testamentai, advokatai, teismai ir kiti žinotini smulkūs 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, che
mikalai, taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, 
deginimai ir tt.

Sužinokite tą ko pirmiau nežinojote, o svarbiausiai 
tai kam priklauso mirusio turtas. Pinigus, perlaidas ar 
čekius, siųskite aukščiau paduotu antrašu.

_ Drabužių Krautuvė
Geo. Kaminskas ir Sūnai 

152 Ferry Street, 
kampas

Pavasaris su šventėm jau 
labai daug žmonių kalba,
riausia pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti ką 
tik nori, nereikia vaikščioti per visą miestą ir jieškoti.

Newark, N. J.
Adam St., 

ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
kad pavasario pirkinius ge-

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

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

Mūsų kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia
me užeiti Ir persitikrinti. Duokite mums progą parodyti jums 
mūsų tąvorą. Prie krautuvės yra vietos automobiliams pasistatyti.

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

.....



Ketvirtas pualapts
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Philadelphia, Pao

d.
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tam tikrą 
švenčių, už 
nemoka ir 
švenčių, ir

Graikės moterys gelbsti vyrams Graikijpj sukrauti ir iškrauti amuniciją ir kitus 
karo reikmenis; deja, Graikijos žmonės negalėjo apginti savo nepriklausomybės. 
Ji tapo nacių užkariauta.

Anna Louise Strong Vertė J. Byronas

Rinkimai į Lietuvos Liaudies 
n Seimą

9

vie- 
val- 
ne- 
nu-

Niekuomet, jokioj šalyj — 
Sovietų Sąjungoj, Ispanijoj, 
Chinijoj — man neteko maty
ti liaudį taip greitai pagyve
nant. Dieną ir naktį, per sa
vaites, Kauno gatvėse daina
vimui nebuvo galo.

“Masės sujudo,” sakė 
nas švietimo Ministerijos 
dininkas, “ir niekas dar 
gali žinoti, kaip toli jos
eis.” Mitingai, demonstracijos 
sekė vienas kitą; darbininkų 
maršavimai, benai. Nuo besi- 
organ izuojančiii darbininkų 
naujas pagyvėjimas išsiliejo į 
visas puses, pasiekdamas vals
tiečius ir ūkio darbininkus; 
pasiekdamas inteligentiją, net 
ir gatvėse išmaldų prašančius 
beturčių vaikučius.

Dar nebuvo aišku, į kokią 
formą darbininkų ir valstie- 

SHų reikalavimai galutinai su
sikristalizuos. Kai kurios dar
bininkų grupės nešė iškabas 
su obalsiais: “Lietuva, Try- j 
liktoji Sovietų Respublika” 
(tuo laiku Moldavijos Ta- ; 
rybinė Respublika dar ne- 1 
buvo susiformavus. Lietuva < 
faktinai tapo keturiolikta Ta
rybine Respublika.-Red.) Tos 
iškabos pastoviai dauginosi. 
Kiti obalsiai sakė: “Už Laisvą 
Lietuvą.” Bet didžiuma obal- 
sių šiuo laiku—nuo 7 iki 14 
d. liepos, priešrinkiminiame 
laike — vyriausiai sveikino 
Liaudies Seimą, “Darbo Liau
dies kandidatus.”

Didelė liaudies didžiuma, 
matomai, džiaugėsi nusikraty
mu Smetonos diktatūros. Jie 
džiaugdamiesi ėjo sveikinti 
“savo pačių žmones, darbinin
kus, valstiečius, progresyvius 
intelektualus, kovotojus už 
darbo liaudies reikalus,” vie
toj senos supuvusios oficialės 
pakalenijos (Smetonos). Jie 
Žinojo, kad Raudonoji Armija 
yra kas nors nauja ir kilnu, 
kas liečia armiją, ir kad So
vietų Sąjunga, tokią armiją 
steigianti, turi būt gera šalis.

Tai buvo mitingai ant mitin
gų, salėse ir atvirame ore. 
Man prisimena vienas toks mi
tingas Kauno priemiestyje, 
nuskurusių beturčių, distriktę, 
kuris žmonėse darė didelį 
įspūdį, ne tiek kalbėtojų ga
bumu, kiek Kauno policijos 
benu, kuris pirmu kartu savo 
gyvavimo istorijoj, kiek žmo
gus gali atsiminti, davė dy
kai koncertą Kauno nuskurė- 
liams. Nudriskusios moterys, 
šalimais savo vyrų, su grupė
mis vaikučių, sėdėjo ant žolės 
ir klausėsi koncerto. “Tai pir
mas mūsų gyvenime* girdėtas 
koncertas,” sakė jos. Tokiais, 
rodos, mažais dalykėliais, pa
prasta liaudis pradėjo jaustis 
esanti svarbia—ir ji kėlė ova
cijas.

Didysis darbininkų ir val
stiečių “klumpių sunešimas” 
Kaune, liepos 10 d., apvaini- 

> kavo rinkimų kampaniją: Vi-

są dieną valstiečiai plaukė 
miestan: grupės merginų spal
vinguose tautiškuose apsiren
gimuose, būriai jaunimo su 
dviračiais iš tolimesnių ūkių. 
Traukiniai, s u nkvežimiai ir 
vežimai liejosi keliais, pilni 
prikrauti žmogiško tąvoro: 
atvykusieji tuoj rikiavosi į ei
les maršavimui. Valanda iš va
landos gatvėse aidėjo daina: 
senos lietuviškos liaudies dai
nos, liūdnos, apsakančios tam
sų valstiečio gyvenimą, maišė
si su triumfališkomis Raudo
nosios Armijos dainomis, dai
nuojamomis Kauno darbinin
kų.

Aš atsistojau prie didžiulių 
auto sunkvežimių, netoli Pie
nocentro p a s t a to. “Iš kur 
jūs?” paklausiau artimai sto
vinčios grupės žmonių. Jie į- 
vūTdino kaimą apie šimtas ki
lometrų nuo Kauno. “Mes iš 
važiavom antrą -valandą iš na
mų,” sąkė jie. 

t z t r • s « •

ji. Tuomet aš pastebėjau “Die
vo Motiną,” pakabintą ant 
lenciūgėlio po jos rįžtingu 
smakru, ir man prisiminė, kad 
per jos ilgus metus, šiame be
veik viduramžiškam krašte, 
žmonės save traktavo religijo
mis, ne rasėmis.

“Kaipgi Stalinas jūsų tė
vas? Jis nėra Romos katali
kas.”

Ji nei kiek nesijaudina:
“Sako, kad jis visų darbi

ninkų tėvas,” ji atsako biskį 
mikčiodama, kaip kad ji būtų 
radus ką tai tokio kuone per 
gero, kad tikėti.

Aš vis užsispyrusiai: “Tokiu 
būdu, jūs manote, kad po 
nauja valdžia gyventi bus ge
riau?” Bet ji nebuvo prana
šė ; ji buvo rįžtinga realistė. 
“Aš nežinau, kaip bus. Dabar 
yra geriau,” sakė ji.

Geriau, dabar? Jau dabar? 
Prieš rinkimus? Pirmiau, ne
gu kas nors įvyko ? Blyktelė- 
jo man mintis, kad samdytojai 
pradėjo geriau darbininkus 
traktuoti po atvykimo Raudo
nosios Armijos. Taigi aš klau
siau : “Nuo kada geriau? Kaip 
geriau? Geresnės algos?”

Ji pakratė galvą. Ji nebuvo 
pripratus analizuoti, 
buvo tikra. “Jaučiasi 
atsakė ji.

Aš žiūrėjau į jos 
pasenusį veidą, po jos j/amp- 
riai sutrauktais pla/Tkais ir . 
momentaliai mačiau jame josi!!6?1*’? 1Uie *' a i. . I 11 I r 11 o

Ateinantį pirmadienį, 5 
gegužės, Lietuvių Birutės KJiu- 

’ bas rengia prakalbas, 735 
Fairmount Ave., 8 vai. vak.

Kalbės iš tolimos Kaliforni
jos drg. B. Karosienė, kuri at
vyko į unijos suvažiavimą. 
Tai buvus sena Philadelphijos 
veikėja. Saji. Francisco, Calif, 
darbininkai vieningai organi
zuoti. Ka^osienė irgi daug 
prisidėjo prie to darbo. Mote
rys, vyrai, visi j prakalbas!

Birutės Valdyba.

nedirbsi, vistiek gausi dviejų 
savaičių užmokestį vienodą. 
Kitaip pasakius, naudos Sala
ried Wage sistemą. Paviršuti
niai žiūrint, atrodo neblogas 
laimėjimąs, bet pažiūrėjus 
smulkmeniškiau, tai pasirodo 
kitaip. Pavyzd., už 5 šventes 
gaut mokėt gerai, 5% algos 
pakėlimas neteisingas, nes ku
rie uždirba daug, tie ir laimė
jo daug, o kurie uždirba ma
žai, tie laimėjo labai mažai. 
Turėjo būt pakelta 5 centai 
į valandą, o ne 5 nuošimčiai.

Kas link suvienodinimo mo- 
kesties (Salaried Wage), tai 
yra taip: kompanija išima iš 
darbininko algos 
dalį pinigų dėl tų 
kurias kompanija 
paskirsto tarpe tų
tokiu būdu padaro vienodą 
mokestį, šitame dalyke darbi
ninkai nieko nelaimi, nes šių 
tarpušvenčių trūkumus išlygi-i

girdime

ncapy- 
žmonių 

kal-

mėginu prie jos prisiartinti; 
tai būtų neįmanoma, ir tuom 
pat sykiu, nereikalinga. Gar
siakalbiai išnešioja balsą po 
visą didžiulę pievą/Mes sėdi
me ant žolės, plačiai išsiskirs
tę, bet vistiek mes 
kalbėtojus.

“Likviduota tautinė 
kanta. . . Visų darbo
draugiškas sugyvenimas, 
ba prezidentas Paleckis iš to
limos Tribūnos, žmonės kelia 
ovacijas. “Praeityje mirė daug 
kovotojų, kad laimėjus šią 
dieną...” Sugaudžia revoliu
cinio laidotuviij maršo aidai 
virš pievos ir žmonės sujau
dintai atsiliepdami į jo solem- 
nišką ritmą, sustoja rimtai, 
jausdami, bet nežinodami, ką 
tas reiškia. Retas kuris iš jų 
buvo kada nors girdėjęs šias, 
per ilgus laikus uždraustas, 
gaidas. Bet jie žino “Inter
nacionalą” ir dėl jo atsistoja 
ant kojų, Paleckiui užbaigus

“Kaip tenai kalbama apie savo kalbą, jie klausosi beno, 
rinkimus? Ar jūsų kaimas už j bet dainuot negali, nes nemo-
Tarybų Lietuvą?” toliau klau
siau jų.

“Už Tryliktą Tarybų Res
publiką,” atsiliepė kelios iš 
merginų.

“Visi?” vėl klausiau, 
papurtė galvas: “Ne, ne 
nesnieji. Jie nežino, ko jie 
ri. . . Bet mes žinome.”

Vėlyvą popietį “susirenkam 
ant žolėtos pievos, ant kalniu
ko virš Kauno, čia nusidriekus 
ilga vora valstiečių vežimų, 
oras atsiduoda mėšlo ir arklių 
prakaito aroma; čia sunkve
žimiai apkaišyti gėlėmis. Ne
tolimai dviraičių krūva, o apie 
juos tuzinas jaunimo. Čia vėl 
barzdoti vyrai, skepetaitėmis 
apsigaubusios moterys, ilgais 
batais kareiviai, valstiečiai be 
kojinių, apsiavę mediniais pa
dais klumpėmis. Vaikai žai
džia dulkėtame smėlyje arba 
kai kurie, pavargę, seka pas
kui savo tėvus.

Kirsdami sau kelią skersai 
didelę pievą ateina iš miesto 
maršuotojai. Organizuoti! 
senai organizuoti, tiktai 
pereito sekmadienio, tik 
ar keturios dienos. Jie 
neišmoko drausmingai 
šuoti; jų vėliavos paprasčiau
sios, jų eilės nelygiai, sukry
pusiai susirikiavusios. Naujoji 
Liaudies Milicija praskina 
jiems kelią tarp minios ir jie 
traukia link tribūnos, nešini 
paveikslus Stalino, Vorošilovo, 
prezidento Paleckio ir kt. 
Viena unija turi apie tuziąą 
šumausko paveikslų, to ener
gingo darbo unijų lyderio, ku
ris per pereitu savaitę vado
vavo tai organizavimosi au
drai.

Tolumoj, už žaliuojančįps 
pievos ir banguojančios žmo
nių minios kyšo aukšta tribū
na, pastatyta iš balto, nerpa- 
liavoto medžio ir raudonomis 
palomis apdengta. Aš net ne-

Jos 
se- 
no-

Ne- 
nuo 
trys 
dar 

mar-

Ketvirta^., Gegužės I, T94T

na darbininkų iškašČiais. Tad 
sudėjus viską sykiu, darbinin- 
,kai, uždirbą mažiau dolerio į 
valandą, gavo 4 centus ir pu
sę į valandą daugiau mokes
ties. Tai jau nėra per daug 
didelis laimėjimas. Bet pridė
jus tas keturias valandas, ku
rias dabar turės daryti, tai į 
savaitę pasidarys apie • 4 do
leriai daugiau. Bet už tai reik 
daugiau ir dirbti. Pirmiau, 
jeigu kas išdirbo viršaus 36 
valandų į savaitę, gavo mokėt 
laiką ir pusę, o dabar turi 
dirbti 4 valandas į savaitę 
daugiau už paprastą mokestį, 
čia, reiškia, kompanijos lai
mėjimas.

Jeigu darbininkai .turėtų 
savo uniją, tai galėtų laimėt 
geriau. Proletaras.

r

Bet ji 
geriau,”

vagotą

visą gyvenimą nuo pat pra
džios. Jos veide nesimatė net 
nei gražumo liekanų, kas bū
tų patraukęs bile vyrą link 
jos. Per šešiasdešimts devynis 
metus ji nuolankiai tarnavo 
kitų kūniškiems reikalams. 
Namų ruošos tarnaitė ir Ro
mos katalikė —- tai buvo jos 
visas gyvenimas, nieko dau
giau.

Dabar, iš karto ji tapo be
ini ir vėliavų dalininke, ir da
limi šūkaujančių minių balso.

kėlė kumštį už kandidatus 
darbininkus, kaip ir ji pa- 
— kurie prašė rinkimuose 
juos balsuoti. Ji tapo žmo-

Ji

ti, 
už
gumi; ji net tapo valdžia. Ji 
atrado “visų darbininkų tėvą” 
čia ant žemės.

ka žodžių.
Trys moterys su iškeltomis 

kumštimis pasilieka mano ąt- 
mintyje, kaipo šios demonstra
cijos simbolis, 
prieš tai, kada 
susikristalizavo 
Lietuvą. Viena 
nublankusiomis 
jo tiesiai į ateitį; antra, iškel
ta aukštai 
su šypsena 
prie manęs 
tom akim, 
atrodė pasirįžusi. 
buvo namų ruošos tarnaitės, 
arti septyniasdešimts metų 
amžiaus.

Atsisėdus šalia jų, užsibai
gus “Internacionalui,” aš už
vedžiau pasikalbėjimą, pra
dėdama sekamai: “Tai sma
gu, kad mes seneliai galim 
švęst tokias iškilmes, kaip 
šios,” sakiau aš. Jos palinga
vo; matydama, kdd jos su 
manim sutinka, tęsiau toliau.

“Ar eisite sekmadienį į rin
kimus ?”

“Visi eina, mes irgi eisim.” 
Tai buvo ta, su pasirįžusiu 
smąkru, J<uri atsąkė į mano 
klausimą, jos tonas buvo pil
nas nusižeminimo, prie kurio 
ji, kaipo tarnaitė, per ilgus 
metus buvo pripratusi. Betgi 
juomi ji išreiškė savo teisę. 
Sužinojau, kad ji buvo 69 me
tų amžiaus.

“Ar jus už Tarybų Lietu
vą ar taip vadinamą ‘nepri
klausomą Lietuvą’?” jos klau
siau. Bet ji atrodė susimąs
čius, nes, matyt, nesugebėjo 
įžiūrėt skirtumo ir tas skirtu
mas į ją paveikė.

“Ką aš galiu žinoti apie to
kius dąlyfcus,” ji atpa^ė. “Mū
sų tėvo Stalino žodžiai yra la
bai geri.”

“Ar jūs rusė ar lietuvė? 
Kokia jūsų tąųtybė?”

“Aš esu katalikė,” atsakė

Tai periodas 
žmonių valia 
į Tarybinę 

iš tų moterų, 
akimis, žiūrė-

kumštimi, žiūrėjo 
į mane; ir trečia, 
arčiausia, užmerk- 
paštatytu smakru, 

Visos jos

Lietus liejosi į žemę rinki
mų dieną. Jis prasidėjo išva
karėse su pastoviu debesų pra
kiurimu, kas iki rytui paver
tė kaimus į purvo jūras. Mies
tuose lietaus pasekmės ne tiek 
buvo pastebimos. Mūsų vieš
bučio šlavėjas išsireiįgė į rin
kimų vietą su aušra, “kad būt 
pirmuoju.” Jis ten rado šim
tus kitų tokių, su tokiomis pat 
nuomonėmis. Rinkimai atsida
rė 6-tą valandą, bet atėjo ir 
septynios, pirmiau, negu jis 
gavo progą balsuoti, nes tiek 
daug buvo prisirinkę pirm jo 
atvykusių.

Paliekant Kauno miestą, 
kur rinkimai ėjo greitu tempu 
ir nuo anksti ryto, aš automo
biliu išvykau aplankyti rinki
mų vietas provincijoj, apie 
porą šimtų kilometrų atstūmė, 
ir pasiekiau taip toli, kaip 
Naumiestis, prie Vokietijos ru- 
bežiaus ir pakeliui atgal į Ma
rijampolę. Su manim vyko 
Švietimo Ministeris Venclova 
ir garsusis rašytojas 
Cvirka, patys būdami 
datais į Seimą, tik iš 
gų distriktų.

(Bus daugiau)

Kaip Norėjo, Taip ir Padarė

Šį korespondencija dėl tūlų 
priežasčių likos suvėluota. Bet 
geriau vėliau negu niekada.

Jau buvo rašyta, kad ba
landžio 2 dieną, Standard Oil 
Co. darbininkai turėjo susirin
kimą apsvarstymui kompani
jos pasiūlymo dirbti vietoj 36 
valandų—40 į savaitę; didžiu
ma balsų atmetė. Bet kompa
nija ir delegatai, kurie sako
si, kad darbininkus atstovauja, 
šiuo balsavimu likos nepaten
kinti, ir pravedė naujus per- 
balsavimus. Balsavimui vietą 

‘ : dirbtuvės vartų 
iš lauko pusės; balsavimas bū
vą, slaptas ir tęsėsi tris dienas, 
balandžio 8, 9 ir 10. Balsuoti 
buvo leista tik tiems, kurie 
priklauso prie kompanijos uni
jos, kuri vadinas Bayonne 
Refinery Employees Associa
tion. Bet iš šių balsavimų iš
ėjo navatnas dalykas. Prieš 
balsuosiant iš darbininkų išsi
reiškimų buvo aišku, kad dar
bininkai nusistatę prieš 40 va
landų savaitę, bet kuomet li
kos paskelbta balsavimų pa
sekmės, tai pasirodė didelė di
džiuma už 40 valandų savaitę.

čia reikia suprasti vieną iš 
dviejų, ar darbininkai vienaip 
kalbėjo, kitaip darė, ąr balsų 
skaitytojai suskaitė balsus 
taip, kaip norėjo.

Dabar pažiūrėsim, kiek dar
bininkai laimėjo; tūli delega
tai pasakoja, kad darbininkai 
laimėjo labai gerai, girdi' ga
vo 5% daugiau mokesties už
darbio; bus mokama už 5 did
žiąsias šventes, ir jeigu kas iš 
šeimynos numirtų ir prisieitų 
išlikt iš darbo, tai kompanija 
už tą laiką užmokės. O kas 
link likusių švenčių, už kurias 
kompanija nemoka, tai būsią 
taip sureguliuota, kad jeigu ir

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

Petras 
kandi- 

skirtin-

Berlin. — Kava pasidarė 
nepraeinamas dalykas Vo
kietijoj paprastiems žmo
nėms. Kavos gauna tiktai 
kareiviai armijoj ir tie, ku
rie turi daug pinigų.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

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

Nervų arbata .............
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata ..........
Kokliušo arbata ....... .
Ramatų žolės ...........
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių knygelę aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—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 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėjiųs. 
Kada būsite Brookr 
lyne, ,užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną su batą 
kąršta 
Atskiras 
užėjjmui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėlibmis

426 South 5th Street
ĘįpJiM niuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Ęvergreen 4-9§0g

PIKNIKAI

BALTIMORE, MD. Ge£T 25
LIBERTY PARK
Foster & Moff et Avės.

MAYNARD, MASS. '/r 4
VOSE PAVILION PARK

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi 

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

“LAISVES” NAUDAI

Prašome pasižymėti, kad dienraščio 
“Laisvės” naudai didieji piknikai 

įvyks:

BROOKLYN, N. Y. 6
KLAŠŠCIAUS CLINTON PARK
Betts & Mąspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

Sitvj?/,

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

> UNION LABEL

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausiu 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. 
Ąnt jūsų parpikalavlpio, suniksime informacijas ąplp svprj Įr kainas.

VARPAS BAKERY, 3640 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Penktas ‘puslapis

Pirmoji Gegužės, Karas ir Mūsų 
Pareigos

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
jose savo fabrikus ir dirbtu
ves, kur gamina karo pa
būklus ir džiaugiasi iš karo.

Henry Ford, 1938 metais, 
. gavo nuo Hitlerio medalį ir 
^titulą “No. 1 Fašisto Ame
rikoj” už tai, kad jis turėjo 

galingą šnipų armiją ir ne
leido ^darbininkams organi
zuotis. Vienok jis gavo iš

spauda, radio, judamieji pa
veikslai ir agitatoriai įkalbi
nėja liaudžiai, kad “Ameri
kos Frontas Anglijoj,” kad 
“Atlantiko Mūšiai yra Mūsų 
Mūšiai!”, kad “Anglijos ka
ras, tai yra mūsų karas,” 
bet Amerikos liaudis su tuo 
nesutinka! Tą parodo jos 
masiniai išstojimai. Tą pa
rodė Amerikos Liaudies

- valdžios už $125,000,000 ka-iTaikos Mobilizacijos Kong- 
resas.

Tą žino ir karo šalininkai. 
Patsai Rooseveltas buvo' iš
rinktas tik dėka tam, kad 
jis tada nudavė didelį taikos 
šalininką. Rooseveltas kal
bėdamas rinkimų išvakarė
se, spalių 30 d., 1940 metais, 
tarpe kitko, sakė:

“Aš ir vėl kalbų į jus tė
vai ir motinos, aš duodu 
jums dar kartą pasižadėji
mą... kad jūsų sūnai nebus 

sudarė siunčiami į jokį užsienio ka- 
‘45,000,000 žmonių ir tie dar- rQ-” 
bininkai proporcionaliai ne
uždirbo daugiau, kaip po $9'laike rinkimų kampanijos, 
į savaitę. Kokis, tai yra bai-1 Philadelphijoj, spalių 23 d., 
sus, skurdus ir nelaimingas 11940 metais, tarpe kitko sa- 
gyvenimas ant taip mažos

“Kreipiuosi į republiko- 
nus ir demokratus, į kiek
vieną žmogų, moterį, vaiką 
ir tautą, pareikšdamas, kai
po jūsų Prezidentas ir Jūsų 
Valstybės Sekretorius, kad 
mes eisime taikos keliu. Mes > 
ginkluojamos ne tikslais ko
kių užkariavimų arba inter
vencijos į užsienio ginčus. 
Aš jums vėl pakartoju De
mokratų Partijos platfor
mos nusistatymą, kuris yra: 
Mes nedalyvausime užsienio 
karuose, mes nesiųsime mū
sų armiją, laivyną ir orlai- 
vyną muštis į užsienio že
mes, už Amerikos sienų!”

Taip kalbėjo Rooseveltas. 
Taip kalbėjo visi jo šalinin
kai. Jie buvo karo pradžioje 
priėmę “Neutraliteto Aktą,” 
kuris reikalavo, kad Jungti
nės Valstijos laikytųsi nuo
šaliai nuo karo. Jie buvo 
priėmę “Johnsono Aktą,” 
kuris draudė skolinti toms 
valstybėms pinigų, kurios 
dar neatidavė 1914—1918 
metų , skolas. Dabar “užmir
šo” tuos įstatymus. Anglija 
buvo skolinga apie $5,000,- 
000,000, daugiau, kaip bent 
kuri kita šalis. Dabar Ang
lijai vėl paskyrė $7,000,000,- 
000. Atidavė jai karo lai
vus, kanuoles, orlaiviuš, 
ginklus, amuniciją — viską. 
Nuginklavo mūsų šalies jė
gas. Uždėjo ant piliečių di
delius karo taksus, kad ga
lėtų pagaminti Anglijos ka
raliui tuos ginklus.

Karo pradžioj, kada Wall 
Stryto kapitalistai manė, 
kad Anglija ir Francija ka
rą laimės, tai buvo priimtas 
patvarkymas: “CASH aųd 
CARRY” — Užsiųiokėk ir 
Parsivežk. Tada Wall Stry
to ponai manė, kad Angli
ja ir Francija vis vien karą 
laimės. Tada jie bijojo per- 
didelio Anglijos ir Franci jos

ro užsakymų. Jo pelnai 1940 
metais buvo dideli ir šiemet 
bus dar didesni.

United Steel Corp, jau 
1940 metais pasidarė $102,- 
000,000 pelno, o automobi
lių, trokų ir tankų gaminto
ja General Motors Co. net 
$190,000,000 pelno.

Taip auga turčių pelnai. 
Tuo pat kartu Jungtinėse 
Valstijose 1940 metais buvo 
18,000,000 darbininkų, kurie 
su savo šeimomis i_____

Rooseveltas k a Ibedamas

algos!
Streikai už Duonos Kąsnį
Todėl Amerikoj prasidėjo 

darbininkų streikai. Didvy
riškai streikavo plieno dar
bininkai Bethlehem Steel 
Corp, fabrikuose, drąsiai ir 
kovingai jie sustreikavo ir 
kovą laimėjo Fordo fabri
kuose. Kovingai streikavo 
New Yorko busų draiveriai. 
Paskelbė streikus mainie- 
riai, audėjai ir kiti darbi
ninkai, nes jie ir jų šeimos 
negali pragyventi už taip 
menkas algas, sunkiai dirbti 
ir turčiams krauti didelius 
pelnus.

Darbininkų kovos sun
kios. Kur tik jie sustreikuo
ja, tai tą darbą paskelbia 
“apsigynimo darbu.” Strei- 
kierius kolioja: “Reds!” ... 
“Komunistai!” “Naziai!”... 
“Fašistai!” Turčių spauda 
su didžiausiu pasiutimu 
puola streikierius, kalnus 
verčia ant komunistų, keikia 
Sovietų Sąjungą, Staliną, 
net Fordo streikuojančius 
darbininkus buvo apšaukus 
“Hitlerio agentais,” tuo pat 
kartu, kada ne tie darbi- 

' ninkai gavo nuo Hitlerio 
medalius, bet Fordas.

Dar sunkesnė darbo žmo
nių kova todėl, kad Ameri
kos Darbo Federacijos va
dai Greenai, Wollai, Hillma- 
nai, Dubinskiai, Harrisonai 
ir kiti darbininkus išduoda, 
juos prakeikia, juos kolioja. 
Kokia buvo baisi Ironija, 
kada Hitlerio šnipas Jan 
Valtin ir A.D.F. vice prezi
dentas Woll abu šaukė, 
“kad streikus organizuoja 
tik komunistai, Stalinas ir 
naziai.” Bet Amerikos dar
bo liaudis laikysis savo ša
lies brangių revoliucinių 
tradicijų, gins organizavi
mosi ir streikų teises, gins 
Teisių Bilio įstatymą, kovos 
prieš atvirus ir užmaskuo
tus savo priešus, kovos už 
žmoniškesnes darbo sąlygas, 
už geresnį gyvenimą, už 
trumpesnes valandas, už 
aukštesnes algas ir už galu
tiną išsilaisvinimą iš kapita
listines vergijos.

įsigalėjimo. Dabav šaukia: 
“Viską Anglijai atiduoti!” 
Dabar atiduodame ginklus, 
siunčiame karo laivus į ka
ro vandenis. Taiso Anglijos 
karo laivus savo prieplauko
se. Įsako mūsų karo laivy
nui žvalgauti Anglijos nau
dai. Konvojų ^pavadino “pa
truliu.” Wall Strytas ir jo 
valdžia atvirai Ameriką vel
ka karan, nors liaudis karo 
nenori. Anglijos ministerių 
pirmininkas kalba Ameri
kos vardu. Jungtinės Valsti
jos, kaip sakė senatoriai 
Wheeleris ir Nye dabar ma
žiau turi savivaldybės ir tei
sių, kaip Anglijos kolonijos 
— Kanada ir kitos.

Tokiose sąlygose šiemet 
mes švenčiame Pirmąją 
Gegužės. Bet Amerikos 
liaudis gali dar išstoti iš ka
ro ir laikytis nuošaliai, jei
gu ji tik parodys daugiau 
veiklos. Todėl lai susijungia 
masės apie šiuos obalsius:

Pasitraukime iš Imperia
listinio Karo ir Stovėkime 
Nuošaliai!

Išsilaisvinkime iš po Ang
lijos Imperializmo!

Kovokime už taiką, už 
unijas, už aukštesnes algas, 
už pagelbą bedarbiams ir 
farmeriams, prieš lukštas 
pragyvenimo kainas!

Apginkime organizavimo
si, žodžio, spaudos ir streikų 
laisvę!

Išlaisvinkime p o 1 itinius 
kalinius!

Vai. Sūnus.

WPA Darbininkai Pikie- 
tavo Washington^

Washington, D. C. — Ba
landžio 28 dieną čionai pri
buvo 50 delegatų nuo Įvai
rių W.P.A. darbininkų or
ganizacijų ir pikietavo W. 
P.A. nacionalį centrą. Pikie- 
tas buvo pravestas 'todėl, 
kad W.P.A. viršylos New 
Yorke išmetė iš darbo apie 
100 darbininkų tik už tai, 
kad jie buvo pažangių pa
žiūrų.

Jugoslavijos Sostine 
Ant Bado Slenksčio
Budapest. — Gautas pra

nešimas iš Jugoslavijos sos
tinės, kurią neseniai vokie
čiai užėmė, kad ten prasidė
jo didžiausia stoka maisto, 
kad ‘ gyventojams grūmoja 
badas. Tuo tarpu visas mie
stas paskendęs gedulo j e, nes 
apie šeši tūkstančiai gyven
tojų žuvo paskutiniuose su
sikirtimuose su vokiečiais.

Gydytojų Suvažiavimas
Buffalo, N. Y.—Čionai 

prasideda nacionalė gydyto
jų konvencija. Manoma, 
kad konvencijoje dalyvaus 
apie trys tūkstančiai gydy
tojų iš visų šalies kampų.

Amerikos Liaudis už Taiką
Kiekvienas mato ir su

pranta, kad Amerikos liau
dis labai kietai nusistačius 
už taiką. Diena iš dienos 
Roose vėl to administracija, 
Anglijos agentai po vardais 
.visokių komitetų, turčių

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės Ligok, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 

___ ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 
kitos Chroniškas Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

KRAUJO TYRIMAI — ŠŲĄPUMO TYKUMAI — X-RĄYS 
Prieinamos Kainos. Aplyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMĄ! DOVANA!

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

110 East 10 St, New York
Tarp Union Square ir Irving Place.

Valandos: 9 A. M. — S P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M, - 2 P. M.

Mm

Dūmai Meksikos Mieste kyla ne nuo bombomis padaryto gaisro, bet nuo že
mes drebėjimo, kuris nesenai palietė kalbamąjį miestą. Apie 170 žmonių žuvo 
šioje gamtos nelaimėje; apie 200 buvo sužeisti.

lyvausite ar ne. ^Taipgi atsiveskite 
ir naujų kandidatų, nes dabar pri
imami nauji nariai be įstojimo duo
klių. Linksmai praleisime vakarą.— | 
Kom. (103-104)

Pielavinos Naudojamos 
Gyvulių Pašarui

Washington. — Agrikul
tūros Departmentas skelbia, 
kad šiandien Vokietijoje, 
Švedijoje ir Norvegijoje la
bai plačiai pielavinos paver
čiamos į pašarą gyvuliams. 
Mokslas padarė galimu me
dį padaryti maistu.

Chiniečiai Pradeda vėl 
Mušti Japonus

Hong Kong, Chiniją.—Čia 
gautas pranešimas, kad chi
niečiai pradėjo Miarkų 
ofensyvą į pietus nuo Chu- 
ki. Ofensyvas esąs pasek
mingas ir chiniečiai -esą iš
mušę per keturius tūkstan
čius japonų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, igeg. 2d.,, 7 v. v., 
15-17 Ann St. Draugai, dalyvaukite 
šiame susirinkimo, nes turime daug 
svarbii

(103
kų aptarti. — Sekr.

BAYONNE, N. J.
šeštadienį, geg. 3 d. bus 

balius. Ruošia TDO Jaunuolių Or-
puikus

Ji
o

. & & O z:

kestra. Pradžia 8 v. v., Liberty Hali, 
329 Broadway. Patartina 
praleisime linksmai laikų 
paremsime jaunuolius. — 

(103-104)

dalyvauti, 
ir tuomi 
Rengėjai.

prisiruošti, kad pavyktų. — J. 
kevičius, Sekr. (103-104)

Jas-

ELIZABETH, N. J.
LDP. Kliubas rengia vakarėlį, 

geg. 3 d., 7:30 v. v., 408 Court St. 
Bus šokiai prie geros muzikos. Įžan
ga vyrams $1.00, moterims 50c. 
Kviečiame visuomenę dalyvauti.

(103-104)

WORCESTER. MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 1 

d. geg., 8 v. v., 29 Endicott St. Na
riai prašomi dalyvauti, nes yra daug 
dalykų svarstyti šiame susirinkime. 
— J. M. Lukas, Sekr. (102-103)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. ruošia balių ir pa

minėjimą pirmos gegužės. Įvyks 3 d. 
geg. Piliečių Kliubo, kampas 3-čios 
ir South gatvės. Įžanga 15c. Pra
džia 7 vai. vak. Užkviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Kom. (103-104)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kuopa ruošia pikniką, sek

madienį, 5 d. geg. Mikolaičio Parke, 
Eddington, Pa. Pradžia 10 vai. ryto 
ir tęsis iki vėlai naktį. Bus gera or
kestrą šokiams. Taipgi turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
visuomenę dalyvauti ir linksmai 
ką praleisti. (103-104)

lai-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 131 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, geg. 4 d., 10 vai. 
ryto, 143 Pierce St. Nariai dalyvau
kite, nes yra piknikas rengiamas, 
turime prisiruošti. Nepamirškite 
duokles užsimokėti. — Valdyba.

(103-104)

ir

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadienį, geg. 4 d., Lietuvių 

Svet., bus suvaidinta Laisvės Choro 
iš Hartfordo komedijos “Mieganti 
Liaudis” ir “Šalaputris.” Pradžia 
2:30 v. v. Vėliaus seks šokiai prie 
geros orkostros. Įžanga 40c. Kviečia 
visus ALDLD 32 kuopa. (103-104)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 ‘ kp. susirinkimas 

įvyks penktadienį, geg. 2 d., 8 v. v. 
Kliubo svetainėje. Kvicčiarpe narius 
dalyvauti, nes ' turimo prisirengti 
prie svarbių dalykų. “Laisvės” pik
nikas jau artinasi, turime iš anksto

SIUNTINIAI Į U.S.S.R
Su malonumu pranešame mūsų paskyrimą išimtina 

agentūra Suvienytose Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje, 
išdavimui leidimų išvesti siuntinius asmeniniam naudoji
mui U.S.S.R.

Mes taipgi pranešame paskyrimą WORLD TOURISTS, 
INC., 1123 Broadway, New Yorko Mieste, kaip mūsų 
oficialį agentą persiuntimui tokių siuntinių.

U. S. SERVICE & SHIPPING CORPORATION
212 Fifth Avenue, New York City

Telefonas MUrray Hill 3-9775. 

Mes Užeinam Pas Kasmočlus
UŽEIKITE IR JŪS

I -t • ~ r.^,- : , - . ■ , • ■ • . A ... 8 Ą

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

Salo šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai goriausios rūšies 

KHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

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

STEAMBOAT II^N
89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

[ ' Telephone Great Neck 1546 •*

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp., ALDLD 42 kp. ben

dras susirinkimas įvyks sekmadienį, 
geg. 4 d., 7 v. v., 171 Maine St., 
kampas High St. Visi nariai 
čiami dylyvauti. — Valdyba.

(•103-104)

kvie-

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas 

sekmadienį, geg. 4 d., 2 vai. po pie
tų, 408 Court St. Nariai būkite lai- 
ču, turime daug svarbių reikalų ap
tarti kliubo gerovei ir taipgi atsi
veskite naujų narių. (103-104)

įvyks

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, geg. 2 d. įvyks ge

gužės pirmos apvaikščiojimas 8 v. v., 
IWO Svetainėj, 327 Trumbull St. 
Bus geri kalbėtojai, dainuos Lais
vės Choras. Įžanga 25c. Visi kviečia
mi dalyvauti. Ruošia Darbininkų Su
vienytos Organizacijos. (103-104)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. ruošia Jubilėjinę 

rę, geg. 3 d. Victors Tavern, 
Ferry St. (Svetainėj). Pradžia 7:30
v. v. Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
nes vistiek reikės užsimokėt ar da-

pa-
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DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue < 

x NEWARK, N. J.

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

MONTELLO, MASS.
Pirmos Gegužės paminėjimas 

įvyks penktadienį, geg. 2 d., Liet. 
Taut. Namo Svet., Vine ir Main 
Sts. Pradžia 7:30 v. v. Vyrų choras 
iš Norwood©, vad. M. K. Boliui dai
nuos. Kalbės Jack Green ir kiti kal
bėtojai iš Bostono. Įžangos nebus. 
Kviečia Suvienytas Gegužinės Komi
tetas. (102-104)

______ •
NORWOOD, MASS.

Darbininkų Solidarumo Šventės 
paminėjimas įvyks 1 d. , gegužės, 
Liet. Svet., 8 v. v. Dainuos Vyrų 
Choras, vad. M. K. Bolio ir Suomių- 
Finų Mišrus Choras. Kalbėtojai: J. 
Green kalbės angliškai ir Prof. B. 
F. Kubilius kalbės lietuviškai. Kvie
čiame lietuvių visuomenę skaitlingai 
dalyvauti, parodykime savo solida
rumą, kad išlaikyt Ameriką nuo im
perialistinio karo. Būkin^visi, jauni 
ir suaugę. Kviečia Tarj&utinis Ge
gužinės Komitetas. ■ (102-103).

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį ketvirtadienį bus ap

vaikščiota 1 d. gegužės, 13-tos ir 
Thompson gatvių aikštėje. Šventė 
bus ašvęsta be maršavimų. šiame 
apvaikščiojime dalyvaus unijos, or
ganizacijos ir visoki pavieniai žmo
nės. Lietuviai turėtų skaitlingai da
lyvauti. Prakalbos atsibus nuo 4 vai. 
po pietų iki 7 v. v. Bus ir muzikalė 
programa. Yra svarbu šiemet pa
reikšti protesto balsas prieš karą, 
reakciją, bedarbę ir aukštas kainas 
ant produktų bei prieš kėlimus tak
sų. — Kviečia Liet. Organizacijos.

(102-103)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia) 
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: EVergreen 8-9770

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 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 BEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

NĖ IR SŪNAIM. PETRAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošt^/m&aų šerme
ninė1. Mūsų patarnavimu, ir 
kainomis būsite patenkinti.

9 ©

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Aukos “Vilnies” Pasveikinimui

MIRĖ
h* Thomp-

Pra-

Open Day and Night

T FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Siuvėjų Žinios
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Priminimas

NOTARY
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ir tarimų

slie will never forget !|
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dirbtuvėms, 
nedirbti vi-
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yra

lankėsi 
žukienė, 
ž virbi ie- 
kitatau-

Office Phone 
EVergreen 4-0971

ačiū! 
aukų

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Vapor 
Room, 
tesian

Telephone
STagg 2-5043

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgiu 
ir daržovių—virtų ir’ žalių.

kon- 
2061 
Įžan-

Buk- 
ir 

būti lovoje.

F sivaizduokite kaip ji 
bus sujaudinta taip ne
paprastai gražaus stiliaus 
laikrodėliu ... taip bega
liniai delikatnu... kurį 
vadovaujanti Amerikos 
stilistai — madų piešėjai, 
vadina gražiausiu iš iki 
šiol padarytų vidutinių 
kainų laikrodžių.
$29.75 ... dabar jie 
išdėti parodymui.

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

Sun. all day and night.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tek: STagg 2-8842

ViRI-THIN* PlTITt—15 
jewel,. pink, white or yellow 
gold filled cote......... $29.75

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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, Sąv.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK.

Balandžio 28 d. mirė 
nas Gillis, 65 m. amžiaus, gy
venęs 856 Glenmore Avė.,

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622 
.... -f---------------------- -—— 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Lankėsi “Laisvėje”

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

Sutelktam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL .HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS 
H

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

MONTUOSI —17-į»w»l tr- 
cition* movwn.nl, Pink or y.l- 
low gold filled cole, Guildil. 
bock  ................>39.7#

fRegiilered Trod. Mork *1

JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST;

PAMOJIMAI
Pajieškau gyvenimo draugės, 

tarpe 35 ir 45 metų amžiaus. Prašo
me prisiųsti ir paveikslą. Adresuoki
te: R. D. 1, Box 11059, Van Dyke, 
Mich. (103-105)

PARDAVIMAI “
Parsiduoda 15 m. išdirbtas biznis, 

20 fornišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo —- 
bloga sveikata. Kreipkitės po antra
šu: 355, West 21st St., New York 
City, N. Y. Tel. Watkins 9-1840.

puslapis

Daugiau Unijij, Masiniu OrganizacijŲ ir 
Ištisij ŠapŲ Prisideda prie Gegužines

Pirmos Gegužės Parado 
ankstybieji būriai — “Uptown 
Divizija” — susirinks 12:30 
per pietus ant 56th ir iki 53rd 
Sts. prie 8th Avė. ir iki llth 
Ave., New Yorke. Pradės mar- 
Šuoti nuo 1 :45 ir iki išsibaigs 
būriai.

Vėlesnieji būriai — “Down
town Divizija” — susirinks 
pradedant 3 ir iki 4 vai. po 
piet ant 39th ir iki 36th Sts., 
prie 8th Avė. Maršuoti pra
dės 4:15 ir iki 5:45.

Atsitikime, kad' atvykstan
čių po darbo būriai būtų daug 
didesni, negu buvo iš anksto 
numatyta, paskiausių nuo 
36th St. išmaršavimas gali nu
sitęsti ir kiek vėliau,, tad visi 
dirbusieji gali spėti į paradą.

Visas marsavimas bus ant 
8th Avė. Ankstybųjų nuo 56- 
53rd Sts., o vėlybesniųjų nuo 
39-36th Sts. Iš 8th Avenue pa
sisuks ant 17th St. ir 17-tu eis 
kol pereis Union Square.

LIETUVIŲ VIETA PIRMOS 
GEGUŽĖS PARADE

Lietuvių būrys susirinks ant 
37th Street, Į vakarus nuo 
8th Avenue, (oficialiame pra
nešime sakoma, kad tarp 
10th ir llth Avės.) Kurie no
ri, gali speiti ir prie Liet. Am. 
Pil. Kliubo salės, Union Avė. 
ir Stagg St., Brooklyne, ne vė
liau 4 vai.

Lietuvių mai'šavimas prasi
dės 5:15, ar kiek vėliau. Dir
bantieji prašomi skubėti į lie
tuvių būrį tiesiai iš darbo, o 
nespėjusieji į pradžią marša- 
vimo, stokite nors pabaigon.
PARADAN PRISIDEDA VIS 
DAUGIAU ORGANIZACIJŲ

Skaičiusieji vakar dienos 
Laisvę” jau bus susipažinę

Trečiadienį, balandžio 23- 
čią, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo svetainėje, Lietu
vių Kriaučių Amalgameitų 
Unijos 54-to skyriaus įvyko 
mėnesinis susirinkimas, žmo
nių priėjo pilna svetainė.

šiame susirinkime nebuvo 
jokių laiškų. Raportų irgi bu
vo mažai, nes dėlei velykinių 
švenčių unijos susirinkimai žy
mėtinai sumažėjo. Tačiau ir 
iš..,tų trumpų pranešimų su
pratome, kad unijos viršinin
kai numato 1942-rus metus 
darbingus kriaučių industrijo
je,’ nes daugelis kareivių, su- 
grįs iš armijos jau ne tokio 
“saizo” (mieros) ir jųjų pa
likti seni rūbai bus perdideli 
nešiojimui. Tokiu būdu reikės 
siūti nauji, mažesni, idant bū
tų tinkamai apsirėdę. Bet man 
atrodo, jog daugelį vargšų ka
reivėlių “aprėdys” amžinais 
mediniais rūbais (grabais) ir 
dėlei jųjų siuvimo kriaučiškos 
mašinos nesisuks. Amerikos 
įstojimas toliau karan yra tik 
dienų klausimas; tą supranta 
visi.

Kalbėti apie darbus dabar
tiniu laiku nėra reikalo, nes 
veik visos dirbtuvės juda, kru
ta. Daugelyje vietų trūksta 
lavintų rankų.

Pikniko Reikalu
Kriaučių piknikas šią vasa

rą įvyks 12-tą liepos, Dexter 
Parke. Tai šis susirinkimas 
pikniko pirmininku išrinko 
K. Kundrotą, o sekretorium 
J. Nalivąiką. įžangą paliko tą 
pačią kaip ir kitais metais, tai 
yra 25 centus, i

Gegužinės Klausimu
šią Pirmąją Gegužės Amal

gameitų, Unija atsisakė švęsti. 
Pirmesniais metais būdavo 
gaunama laiškai, paraginimai 
apvaikščioti Pirmąją Gegužės. 
Bet šiais metais viskas užmirš
ta. ’Kada direktorių susirinki
me pakėlė klausimą apie Ge
gužinę, tai gavo va kokį atsa- 

I kymą
“Mes nemaršuosime nei su 

Hitleriu, nei su Stalinu. Gal 
ateis laikas, kada mes ap- 
yaikščiosim ją vieni.’*

Gegužinės klausimas buvo

□----------------------------------------
su šimtais tų unijų ir kitų or
ganizacijų, kurios dar prieš 
pabaigą pereitos savaitės jau 
buvo oficialiai pasisakiusios 
dalyvauti Pirmos Gegužės Pa
rade.

Šios savaitės pirmomis die
nomis, kaip skelbia Bendros 
Gegužinės Komitetas, priside
da dar desėtkai organizacijų, 
tame skaičiuje tokios žymios 
unijos: Amerikos Susisiekimų 
Sąjungos Marininkų Divizija, 
Tarnaičių Unija, Restauranų 
Darbininkų Chiniečių Lokalas, 
ir k t.

Amerikos Negrų Kongreso 
viršininkas William Gaulden 
išleido pareiškimą, jog ta or
ganizacija pilnai pritaria ! unijos viršininkų 
“dvasiai įkūrėjų gegužinės, karo tarybose. Tos unijos va- 
Amerikos darbo žmonių šven- dai gegužinės neišdavė buržu
jės. 1 azijai.

“Mes raginame visas sty mu\ 
mis ryšius palaikančias orga
nizacijas ir atskirus Amerikos 
Negrų Kongreso atstovus mar

šu savo būriais! Pirmą 
už panaiki- 
ir už teisę

šuoti
Gegužės už taiką, 
nimą Jim-Crow, 
dirbti.”

Parade maršuos 
son streikieriai.

Vienu iš didžiausių būrių 
parade bus kailių ir odų dar
bininkai. Jie dalyvaus orga
nizuotai, su savo vėliavomis ir 
iškabomis, pirmose eilėse žy
giuojant vadams, kurių reak
cija dar nespėjo subrukti ka
lėjimam Keli yra uždaryti ka
lėjimuose ir nei vienas iš tos 

dar nesėdi

Carnegie Salėj Koncertas 
Praėjo Milžinišku 

Pasisekimu

Hobbs Bilius Jau Kongrese; 
New Yorke Skubiai Šaukia 

Konferenciją
Pereitą antradienį, Carnegie 

Hall, įvykęs žymių artistų 
koncertas, kurio programoj 
dalyvavo prof. Vytautas Ba
cevičius, Paul Robeson, Ben
ny Goodman, , su savo grupe,- 
ir Stuyvesant\ Kvartetas, viso
keriopai nusis ė. Rengėjai— 
American Russia Institute— 
kupinai išpildė pažadą, davė 
neužmirštamai žavingą muzi
kos ir dainų programą. Turės 
ir finansinės naudos. Kiekvie
na sėdima ir stovima vieta iki 
pa čiukuro buvo užimtos ir ke
li šimtai publikos susodinta 
ant estrados, o visgi daugelis 
žmonių, tame skaičiuje ir lie
tuvių, nebegalėjo įeiti.

Džiaugėsi tie, kurie paklau
sė patarimo įsigyti bilietus iš 
anksto.

Plačiau iš koncerto matysi- 
sekamose laidose.

Rep.

Koncentracijos Stovyklų Bi
lius (II. R. 3) jau kongrese 
ant dienotvarkio. Jis yra 
priešdarbininkiškas, priešde- 
mokratiškas, prieš ateivius ir 
civilių laisvių varžymo bilius. 
Veikimas prie jį yra reikalin
gas ūmus, smarkus ir neati
dėliojamas.

Kad vieningai pasisakius 
prieš šį bilių, Ateivių Gynimui 
Komitetas šaukia Nepaprastą 
Konferenciją. Ji atsibus gegu
žės 8-tą dieną, 8 vai. vakaro, 
110 W.‘ 48th St., New Yorke. 
Kooperacija dabar būtina. 
Kiekviena .organizacija priva
lo atsiųsti po 5 delegatus bei 
tėmytojus. Jeigu susirinkimai 
atsibūtų vėliau minėtos die
nos, tokių organizacijų valdy
bos turi pasirūpinti dalyvauti 
ar įgalioti kitus.

Visi lietuviai prašomi reng
tis šio šeštadienio vakarą da
lyvauti Lietuvių-Suomių 
certe Dailės Parodoje, 
Lexington Ave., N. Y. 
ga tik 50c.

ilgai svarstomas ir skyriaus 
susirinkime. Vieni stojo už 
šventimą jos, — kiti ne. Buvo 
nurodyta, kad per paskutinius 
40 metų kriaučiai minėjo Ge
gužinę ir niekas dėlei to neli
ko biednu, ir darbai buvo pa
daryta. Tad švęskime ją!

Kiti sakė, kad jeigu jau 
pati unija atsisako švęsti, tai 
kam gi mums lietuviams pūsti 
prieš vėją. Svetimtaučių dirb
tuvės dirbs, o mes gatvėmis 
valkiosimės ar barą alkūnėmis 
zulinsime. Dirbkime!

Treti nujojo ant dviejų ku
meliukų. Atsisakyti nuo šven- 
mo Gegužinės negražu, bet 
kad patikus ir Tarnui ir Ma
riutei, tai atiduokime dirbtu
vėms (kas reiškia nešventimą, 
nes dirbtuvės specialiai susi
rinkimų nelaikys, 
nedarys).

Kad atiduoti 
balsavo 68-ni, kad
siems abelnai—58-ni. Vadina-' 
si, dirbtuvės dirbs, o vakare ( 
jokios Gegužinės programos 
nebus, kaip kitais metais bū- j 
davo... Kažin, su kuom mes 
cTabar maršuojam?

Lietuvių Dirbtuvės
Lietuvių kontraktorių dirb

tuvės visos dirba ir atrodo, 
kad nestos. Kaip ilgai, sunku 
yra ką nors sakyti. Vienas yra 
kontraktoriams nesmagus da- | 
lykas, tai užmokėjimas ne- 
damokėtų algų, čia valdžia 
nekrečia jokių, juokų. Užmo
kėk, ir viskas. Ir jie moka po 
$300, po mažiau ir po dau
giau. Pavardžių nededu.

Atkočaičio kriaučiai jau ga-1 
Įima sakyti baigia civilį dar
bą, bet tuojaus pradės siūti 
35,000 mundierų. Sakoma, 
leis darban abidvi dirbtuves, 
nes reikia greitai išsiųsti dar
bą.

Pereitą antradienį 
binghamtonietės II. 
H. žukaitė-Pine, M. 
nė, E. Žemaitytė ir 
te jaunuolė. Jos atvykusios
pamatyti didžiąsias šių dienų 
įdomybes — dalyvauti Bacevi- 
čiaus-Tvobeson-Goodman kon
certe, pamatyti Pirmos Gegu
žės Paradą, ir Pabaltės Kul
tūrinės Tarybos suruoštą Dai
lės Parodą, šią visą savaitę 
esančią Estų Salėj, 2061 Lex
ington Ave., New Yorke, ir 
dalyvauti toj parodoj būsian
čiam lietuvių dienos koncerte 
šio šeštadienio vakarą.

Tikrai planingas užsimoji
mas.

Laike dienraščio “Laisvės” 
suvažiavimo į Brooklyną buvo 

\ atvykęs draugas L. Pruseika 
ir jis nuo chicagiečių atvežė 
“Laisvei” apie $150. Tai buvo 
graži auka ir didelis chicagi'e- 
čių .solidarumas su rytiečiais.

Gegužės 11 dieną įvyksta 
“Vilnies” Bendrovės metinis 
suvažiavimas. Brooklyniečius 
ten atstovaus draugas Jonas 
Gasiūnas. Mes irgi nenorime 
atstovą siųsti “sausą,” taipgi 
renkame pasveikinimps “Vil
nies” suvažiavimui, nes dabar 
dienraščiui finansinė parama 
reikalinga. Iki šiol sekami 
draugai aukavo.

Aukos surinktos per D. M. 
šolomską: Drg. X $50;. ALD 
LD 2 Apskr. $10; Po $2 auka
vo D. M. šolomskų šeima ir 
Vincas Rudaitis. Po $1: A. Si
nusas, A. Talandžiavičius, K. 

| Balčiūnas, J. Ažius, F. Vait
kus, A. Bimba, P. Buknys, J. 
Gasiūnas, EI. Gasiūnienė, Se
nas Vincas iš Gibbstown, . J. 
Ormanas. Ir po 50 centų au
kavo : A. Mureika, V. škėmA 
ir Ona Vaznis.

Draugės S. Sasna ir O. Če
pulienė, Liaudies Teatro pa
rengime surinko $20.25. Au
kojo sekami draugai ir drau
ges :

M. ir V. Bovinai $2. Po $1 
aukavo: Draugas, J. Stirbis, J. 
Grubis, S. Ruzgis, J. Gužas, 
K. Petrikienė, S. Są$na, Geo. 
Klimas, O. ir V. Čepuliai, O. ir 
K. Depsai, E. ir M. Simanavi
čiai, J. N. Kauliniai, S. J. 
Cedronai, J. O. Kalvaičiai, A. 
V. Kazlauskai. Po 50 centų: 
F. Kazakevičienė, O. Dobinie- 
nė, L Marčiukienė, P. Gra
bauskas. Po 25 centus: L. Le- 
vanienė, J. Kazakevičius, F. 
Krunglys, J. Lazauskas ir S. 
A d ei k is.

Drg. Geo. Kuraitis, ALDLD 
1 kuopos komisijos narys su
rinko $23. Aukavo sekami 
draugai if draugės: Maikis 
Liepa ir Geo. Ęuraitis po $2. 
Po $1 aukavo:, Al. Dobinis, 
Adelė ir Pranas Pakalniškiai, 
Joe Byronas, Petras šoloms- 
kas, Walter Kubilius, J. Dai
nius, R. Mizara, Jurgis Nali- 
vaika, Petras Kąpickas, J. Ko-

v 
vas, J. Warisonas, Ch. Stel
mokas, Ig. Daužickas, A. Ma
teika, J. Povilčiūnas, G. Lau
čius, A. Pivariunas, K. Jone- 
liunas ir J. Zakarauskas.

Viso 'iki šiol jau yra su
rinkta “Vilnies” pasveikini
mams $119.75. Gal būti dar 
kaip kurie komisijos nariai tu
ri surinktų aukų, bet neprida- 
ve. Visas aukas priduokite 
“Laisvės” raštinėj, arba man 
asmeniškai. Draugai ir drau
gės, kurie galite, tai prašome 
paaukoti, kad brooklyniečiai 
galėtume gerai pasirodyti pa
rėmime dienraščio “Vilnies.”

kaitis ir K; Mockus. P. Rainys 
aukavo 50c.

Kiti draugai aukavo per 
“Laisvės” raštinę: A. Balčiū
nas $2; J. Weiss ir P. Gustai
tis po $1.

Aukavusiems didelis
Viso jau turime $135.25 
“Vilnies” pasveikinimui.

D. M. Šolomskas.

East New York, Brooklyne. 
Velionis pašarvotas šalinsko- 
Shalins koplyčioj, 8402 Jamai
ca Ave. (prie Forest Parkway 
stoties). Laidojamas ketvirta
dienį, gegužės 1 d., 10 vai. 
ryto, šv. Jono kapinėse. Liko 
žmona Jieva, sūnus Jonas, trys 
dukterys: Ona Kičienė, foto
grafo žmona; Petronėlė Jonai
tienė; Marijona Matulienė, 
siuvėjų, kontraktoriaus žmona; 
keturi anūkai ir daug draugu.

A

Laidotuvių, apeigom patar
nauja Shallins-šalinsko laido
tuvių biuras.

ALDLD 185 kuopos drau
gai, Richmond Hill, sukėlė 
$11.50. Aukavo: ALDLD 185 
kuopa $5. Po $1 aukavo: V. 
A. Paukščiai, J. Daugėla, M. 
Klimas, S. Brusokas, J. Vini-

Pereitą antradienį P. 
nys susirgo stipriu “šalčiu 
dėlto priverstas 
Randasi namie. Make iku& tlM

I

GIFTS FROM YOUR

Robert Lipton Jeweler
701 GRANU ST. BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham Ave. ir Manhattan Ave.

movwn.nl



