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tą karą ir užbaigia. Tai ne 
mūsų dalykas. Amerika... 
neturi kištis į karą, kuris 
nėra mūsų karas.”

Pilnai sutinkame su šiuo 
kardinolo pareiškimu. Deja, 
tik negalime sutikti su jo 
siūlomais metodais išsigel
bėti nuo karo.

Kardinolas sako: “Mels
kitės, kad mes nebūtum į- 
traukti į karą. Melskitės, 
kad taika būtų sugrąžinta 
pasauliui.”

Niekas iš tų maldų neišė
jo praeityje ir neišeis atei
tyje. Prješ karą reikia ko
voti organizuotai. Joks die-

Rooseveltas už 24 Vai. Darbo Iraqas Priešinasi
Dieną ir 7 D. Darbo Savaitę Anglijos Įsiveržimui
Washington. — Preziden- je 24 valandų darbo dieną 

tas Rooseveltas sako, kad ir 7 dienų darbo savaitę, tai 
iki šiol daug kas padaryta yra, kad šita pramonė bū- 
apsigynimo reikmenų garny-j tų paleista dirbti dieną ir 
boję, tačiau neužtenka. Ypa
tingai mašinų ir įrankių ga
myba einanti per silpnai.

naktį, ant trijų pakaitų.
Šiame prezidento patvar

kyme numatomas taipgi

London. — Gautas prane
šimas iš Azijos, Iraqo, jog 
ten anglai susitiko griežtą 
ir ginkluotą pasipriešinimą, 
kai jie norėjo sustiprinti 
savo ginkluotas pajėgas ta-

I,___ oTodėl prezidentas reika- bandymas prailginti darbo Į116 krašte... Gegužės^ dieną 
lauja, kad Knudsen ir Hill- valandas darbininkams. Kol ,ra(l° armija padai e uzpuo- M ' iii vizx i-* va ♦- z-i va r? Hi n n imli Imi
man, Office of Production kas darbo unijos dar nėra 
Management direktoriai, į- nieko pasakiusios šiuo rei- 
vestų apsigynimo pramonė-1 kalu.

jlimą ant anglų orlaivių lau
ko Habanijoj. Čionai per 
daugelį metų anglai lavin
davo savo lakūnus.

kad Gailani jau atsikreipė į 
Vokietiją ir prašo Hitlerio 
karinės paramos karui su 
Anglija.

Spėjama, kad anglai tuo
jau bandys užgrobti strate
giškas vietas, ypatingai Ira- 
qo sostinę Bagdada.

Patvirtintu žinių dar nė
ra, bet manoma, kad Iraq 
ginkluotos spėkos jau pasi
skubino paimti Mozulo žiba-

vas neišgelbės.

So. Bostono “Darbinin
ko” redaktoriai, visai nete
kę lygsvaros, bal. 29 d. šau
kia: “Raudonarmiečių besti
jų išniekintos ir išžudytos 
mergaitės.” Girdi, Kauno 
Aušros gimnazistės mergai
tės “buvo atiduotos raudo
narmiečių bestijoms ‘pasi
linksminti,’ o vėliau išžudy
tos.”

Bestijų, tiesa, čia esama, 
ale tik ne raudonarmiečiuo
se, bet “Darbininko” redak
cijos štabe. Ir jie čia tie
siog bestijiškai meluoja.

Bestijos iš “Darbininko” 
redakcijos klysta, jeigu jie 
mano, kad kas nors jų šiam 
melui patikės.

Legionierių Viršylos už 
Konvojus ir Karą

Indianapolis. — Amerikos 
Legiono Nacionalis Pild. 
Komitetas'priėmė rezoliuci
ją, kurioje stačiai reikalau
ja, kad valdžia panaudotų 
karo laivyną lydėjimui ta- 
vorinių laivų. Legiono vir
šylos priėmė ir kitus reika
lavimus. Būtent:

1. Darbo sekretorė Per
kins turi rezignuoti.

2. Prezidentas turi išduo
ti pilną raportą apie tikrą 
situaciją.

3. Turi būti kongreso pri
imtas įstatymas, uždrau-’ 
ęlžiantis darbininkams strei
kuoti.

ATIMS BILIJONU DOLERIU Iš SOCIA
LIAI NAUDINGU PROJEKTU IR 

SUŠERS KARO REIKALAMS

Balandžio 20 dieną Brook
lyne smetonininkai iš “Vie
nybės” ir menševikai iš “N. 
Gadynės” buvo susišaukę 
“seimą.” Dalyvavę iki “šim
to” ašabų nuo iki “40 drau
gijų ii- kliubų.” Kalbėjo jie 
apie Lietuvos “išgelbėjimą” 
dėl Smetonos. Rinko aukas 
ir surinko — ar atspėsite, 
kiek?—viso labo $6.67!

Tad dabar Lietuva bus 
“išgelbėta” nuo Lietuvos 
žmonių ir neužilgo “tautos 
vadas” vėl sėdės po dešinei 
DieVo Tėvo ant Lietuvos 
sosto.

VOKIEČIAI BOMBAR
DAVO LIVERPOOL 

MIESTĄ

Tikisi, kad Turkija Nu
eis su “Ašimi” prieš

Angliją
Berne, Šveicarija. — Gau

nami pranešimai iš Sofijos 
ir Romos sako, kad rumu
nai ir italai pilnai tiki, jog 
Turkija neužilgo atsimes 
nuo Anglijos ir pereis 
“Ašies” pusėn. Turkijoje 
laukiama sugrįžtant Hitle
rio ambasadoriaus Franz 
von Papen.

Romoje katalikų laikraš
tis “Avvenire” pareiškė, 
kad Turkija neužilgo pasi
rašys sutartį su Vokietija 
ir Italija.

Naziai Paėmė 8,200 An
gly Nelaisvėn Graikijoj

Anglijos valdžia sako, kad 
prieš mėnesį laiko su nazių 
pagelba buvo padarytas Ira- 
qe perversmas ir premjeru 
paskirtas tūlas Gailani, ku
ris ir esąs kaltininkas ši
tiems įvykiams/Toliau sako,

lo šaltinius, idant neleidus 
juos paimti' anglams. Lau
kiama šio susikirtimo pla
tesnio išsivystymo. Mano
ma, kad naziai skubinasi 
pasiųsti savo jėgas į Iraqą 
ir ten anglams duoti mūšį.

Washington. — Atstovų 
Buto pirmininkas ir demo
kratų vadas Rayburn pa
reiškė, kad jis siūlys ir rei
kalaus, kad valdžia griežtai 
sumažintų tokias išlaidas, 
kurios nėra tiesiog surištos 
su apsigynimo reikalais. Jis 
sako, kad visas bilijonas do
lerių mažiau reikia šiemet 
skirti tokiems reikalams. 
Payzdžiui, sako, labai gali

ma sumažinti išlaidas dėl 
W.P.A. projektų, dėl Natio
nal Youth Administration, 
dėl Civilian Conservation 
Camps ir tt.

Vadinasi, Washingtono 
ponų yra pasimota sumažin
ti visus socialiai naudingus 
projektus, idant tą bilijoną 
dolerių galėtų sušerti karo 
reikalams.

Kaip Bus Uždėta Taksų Našta 
Ant Jungt. Valstijų Žmonių

Prekybininkai Padėsią 
Valdžiai Nekelt Kainu fe.
Washington. — Apie 450 

įvairių biznierių čia sušauk
ta per Prekybos D epą r t- 
mentą apsvarstymui kainų 
klausimo. Sekretorius Jones 
pareiškė, kad “situacija la-

Washington. — Kongre
so komisija svarsto klausi
mą, kaip bus sutvarkyti 
taksai, idant surinkus val
džios iždan $3,500,000,000. 
Prezidentas Rooseveltas ra
šo komisijos sekretoriui ir 
duoda patarimą. Roosevel
tas sako, kad šitie taksai tu
rėtų būti taip sutvarkyti, 
jog “dėl jų turtingieji netu-

rėtų pasidaryti dar turtin
gesniais, o biednieji dar 
biednesniais.” Girdi, taksus 
turi mokėti tie, kurie pajė
gia mokėti.

Kaip ir paprastai, Roose
veltas moka iškelti gražiai 
skambančius šūkius, tačiau 
kaip prisieina pravesti gy- 
veniman, jis nuvažiuos sa
vais keliais.

bai kritiška,” kad “nežinia 
kaip ilgai Anglija pajėgs at
silaikyti.”

Biznierių k o n f erencija 
pasisakė už kooperavimą su 
valdžia neduoti produktų 
kainoms per aukštai iškilti.

Nesuranda Nazių Kapitono

“Seimui,” arba “konfe
rencijai,” vadovavo pagar
sėję pirmos klasės varijotai 
— Strazdas, Stilsonas, Jur- 
gėla ir Tysliava. Bet ir tar
pe jų nebūta geriausių san
tykių. P a v., “Keleivyje” 
(bal. 30 d.) Buivydas tiesiai 
sako, kad Tysliavos vado
vaujami smetonininkai lipę 
ant sienų ir visai sukreiza- 
voję, kai “konferencija” at
sisakius oficialiai pasveikin
ti Smetoną.

Menševikai, žinoma, ne
buvo priešingi Smetonai 
barzdon pabučiuoti, ąle, gir
di, nereikia daryti oficialiai, 
ba tuomi pasipiktins visi 
švarūs žmonės. Kas nori, lai 
privatiškai pakšteli Smeto-, 
nai į barzdą.

Šita smetonininkų ir men
ševikų konferencija, apsi
dirbus su Lietuva, prakei
kus Paleckį ir visą Lietuvos 
vyriausybę, tarė savo žodį 
ir Amerikos reikalais. Ji 
priėmė ir pasiuntė rezoliu
ciją Rooseveltui, kurioj sa
koma: “Mes pažadame savo 
individualę ir kolektyvę iš
tikimybę ir paramą prezi
dento ir visos Jungtinių 
Valstijų valdžios visiems jų

London. — Geg. 3 dieną 
vękiečių orlaiviai padarė 
smarkų užpuolimą ant Li- 
verpoolio ir smarkiai jį ap
daužė. Pastebėta, kad da
bar vokiečiai naudoja nau
ją taktiką bombarduodami 
miestus. Vietoj tuojau mes
ti degančias bombas, jie pir
miau išmėto šiaip bombas, 
o tik ant galo paleidžia 
anas.

Kodėl ši taktika? Todėl, 
kad kai degančios bombos 
uždega namus ir sukelia dū
mų debesis, tai paskui orlai- 
vininkai nebemato, kur iš
mesti kitas bombas, idant 
apgriovus strategiškas vie
tas, kaip, pav., dirbtuves ir 
tt.

planams ir visiems veiks
mams ...”

O tie planai ir veiksmai 
apima taipgi traukimą šios 
šalies į Europos karą.

Paskui konferentai pa
skelbė terorą visiems biznie
riams ir profesionalams, ku
rie neina jų pėdomis, kurie 
turi savo protą ir jį varto
ja pagal geriausį savo su
pratimą, kurie atsisako pra
keikti Lietuvą ir Amerikos 
pažangiąją visuomenę.

Tiek tik pasakysime: Su 
teroru niekas dar niekur 
nenuvažiavo, nenuvažiuos ir 
Strazdas, Stilsonas, Vinikas, 
Tysliava ir Jurgėla. Ameri
kos, ypač Brooklyno, lietu
viai gerai pažįsta šituos te
roro apaštalus nuo labai se
niai. ' .

Berlin. — Vokiečių armi
ja užėmė visą Peloponesus 
sritį ir paėmė 8,200 anglų 
kareivių nelaisvėn. Nazių 
karinė komanda taipgi .sa
ko, kad per visą trapsakciją 
Graikijoje pavyko nuskan
dinti anglų ir graikų laivų 
su 900,000 tonų įtalpos.

Dabar Hitleris yra pasi
rengęs užkirsti visus ang
lams jūrų kelius ir taip 
Angliją priversti pasiduoti. 
O tie keliai yra. trys, bū
tent \ Per Atlantiko Vande
nyną, per Viduržemio Jūrą 
ir aplinkui Afriką.

Francijos Komunistai 
Darbuojasi Labai 

Smarkiai
Vichy. — Visoje Franci- 

joje slaptai darbu ojasi 
Francijos Komunistų Parti
ja prieš Petain diktatūrą ir 
prieš nazių įtaką. Tas jos 
veikimas taip platus ir pa
sekmingas, kad Petain val
džia pradėjo vesti žiauriau
si terorą prieš komudistus.

Štai čia buvo teisiama 
grupė komunistų. Dvide
šimts šeši tapo nubausti 
kalėjimu. Komunistų vadas 
Jean Lafaurie nuteistas 
penkiems metams kalėti, o 
kiti nuo šešių mėnesių iki 
dviejų metų. .

New Zealand .Nuostoliai

AMERIKA SKUBINA 
KARO REIKMENIS 

AFR1K0N

RAGINA EITI KARAN 
“SAVO REIKALU 

APGYNIMUI”
Cairo. — Čionai jau pra

dėjo pribūti Amerikos karo 
ginklai. O anglams karo 
ginklai čia labai reikalingi, 
nes prieš kiek laiko daug tų 
ginklų buvo iš Afrikos iš
vežta Graikijon karui prieš 
vokiečius ir italus. Todėl 
paskutiniais laikais anglai 
nebegalėjo atsilaikyti prieš 
“Ašies” mechanizuotas spė
kas Libijoj. Spėjama, kad 
Amerikos ginklai šitą prob
lemą anglams dabar išriš.

Amalgameitų Unija Pirko 
Karo Bonų už $500,000
Atlantic City, N. J. — 

Amalgameitų Rubs iuvių 
unijos Pild. Taryba jau nu
pirko taip vadinamų val
džios išleistų “apsigynimo 
bonų” už $500,000. Taryba 
sako, kad ir visi unijos lo- 
kalai pirks tuos bonus, idant 
padėti valdžiai finansuoti 
apsiginklavimą ir pasiruoši
mą karui. ’

Unijos viršylos unijos ei
linių narių nuomonės neat
siklausė.

Pranašauja Anglijai Pilną 
Laimėjimą

Washington. — čionai 
kalbėdamas Anglijos komi- 
sionierius Kanadai ponas
MacDonald pareiškė, kad jis 
pilnai- tikisi Anglijos pilnos 
pergalės. Nepaisant visų Iša

Washington. — Anglijos 
propagandistai dirba dieną 
ir naktį, idant įtraukti A- 
meriką į karą. Vartoja viso
kius būdus. Pirmiau sakė, 
kad reikia gelbėti “demo
kratišką” Angliją, o dabar 
Anglijos agentas Campbell 
sako, kad Jungtinės Vals
tijos turi stoti į šį karą “sa
vo reikalų apgynimui.”

Anglijos Karinės Spėkos 
Pasiųstos Graikijon

Melbourne. — Australi
jos karo ministeris Spender 
pranešė, kad Anglija su sa
vo kolonijomis buvo pasiun
tus tik visai ma^ą armiją į 
Graikiją. Sako, kad iš viso 

įbuvo pasiųsta tiktai apie 
56,000 kareivių. Iš jų 43,000 
kareivių pavyko išgelbėti ir 
išvežti iš Graikijos. O tar
pe trijų ir keturių tūkstan
čių palikta Graikijoj, nes 
nespėta juos išgabenti.

Anglai Atmušė Vokie- 
čius-Italus Tobruko

Fronte
Cairo. — Gegužės 2 dieną 

anglai pa’darė labai smarkų 
užpuolimą ant vokiečių ir 
italų Tobruko fronte. Sako
ma, kad ne tik jiems pavy
ko vokiečius ir italus išmuš-Wellington. — Naujosios 

Zelandijos valdžia paskelbė, 
kad Graikijoje mūriuose žu
vo apie 200 zelandiečių, 
apie 800 dingo be žinios ir 
apie 800 buvo sužeistų.

Pasak anglų radio prane
šimo, garsusis nazių subma
rine kapitonas Prien neži
nia kur yra dingęs nuo ba
landžio 13 dienos. Tai šio 
kapitono komandoje pra
džioje šio karo nazių sub- 
marinas nuskandino didžiu
lį anglų karinį laivą Royal 
Oak.

Demokratijų Auklėtiniai Pra
keikia Demokratijas

Madridas, Ispanija. — 
Ispanijos kruvinojo genero
lo Franco valdžios užsienio 
reikalų ministeris Suner 
viešai pasmerkė “plutokra- 
tiškas demokratijas.” Jis 
pasakė, kad Ispanija vedan
ti tokią užsienio politiką, 
kuri sutinka.su “išlaikymu 
savo garbės” su “draugiško
mis valstybėmis.”

Q kaip jau visiems aišku, 
kaip tik tos demokratijos — 
Anglija, Francija ir Jungti
nės Valstijos — padėjo Hit
leriui ir Mussoliniui pa
smaugti Ispanijos respubli
ka. Dabar Franco ir Suner v
už tai joms atsimoka šių de
mokratijų prakeikimu.

Metodistai prieš Hooverio 
Planą Maitini Europą

Newark, N. J. — Newar- 
ko metodistų konferencija 
pasisakė prieš Hooverio pla
ną maitinti Europą po Hit
lerio globa. Metodistai sako, 
kad siuntimas Europon A- 
merikos maisto išeitų Hit
leriui ant naudos. Girdi, al
kani pavergti žmonės sukils 
prieš Hitlerį.

Nazių Reikalavimai ir 
Francijos Valdžia

Berne, Šveicarija. — Čia 
gaunami pranešimai, kurie 
sako, kad Hitleris reikalau
ja nuo Francijos valdžios, 
kurios diktatorium yra gen. 
Petain, perleisti vokiečių 
armiją per Franci ją į Ispa
niją. Mat, Hitleris ruošiasi 
iš Ispanijos atakuoti Gib
raltarą. O tai reikštų Fran
cijos įtraukimą į. karą prieš 
Angliją.

Toliau sakoma, kad gen. 
Petain kol kas nesutinkąs 
šitą nazių reikalavimą išpil- 
dyti. ' ‘

Taipgi Hitleris reikalau
jąs, kad Francijos valdžia 
leistų vokiečiam įsteigti ka
rinę bazę Afrikoje, Franci
jos kolonijoj Tunisijoj.

Nazių Derybos su Finais dėl 
Nikelio Kasyklų

Stockholm, Švedija. — 
Čia kalbama, kad Vokieti
jos valdžia atsiuntė Suomi- 
jon komisiją ir pradėjo de
rybas su suomiais dėl kon
cesijų Petsamo nikelio ka
syklose. Gi pirmiau Suomi
jos pasirašyta su Sovietų 
Sąjunga sutartis uždrau
džianti suomiams kasyklas 
pavesti kitai valstybei.

Mechanizuotos Karo Spėkos 
Nulėmė Viską

Melbourne. — Karo mi
nisteris Spender sako, kad 
Graikijoje karas buvo pra
kištas todėl, kad anglai ir 
graikai buvo mažiau me
chanizuoti,. negu vokiečiai. 
Vokiečių tankai ir kitos ka
rinės mašinos nulėmė viską.

500 Gydytojų Nori Važiuoti- 
Anglijon Talkon .

Chicago, Ill. — American 
Medical Association prane
ša, kad jau susirašė 500 
daktarų liuosanoriai va
žiuoti Anglijon ir tarnauti. 
Anglijos valdžia yra atsi
šaukus į Amerikos gydyto
jus pagelbos. Ji prašė 1,000 
gydytojų liuosanorių.

ti iš išlaukinių tvirtovių, 
kurias jie buvo pralaužę 

rinių* nepasisekimų, MacDo-| dieną anksčiau, bet taipgi 
nald gyrė Churchillą, kaipo paėmė iš jų daug amunici- 
“militarišką genijų.” jos ir kąro įrankių. ,

•Bucharest. — Rumunijoj 
prasideda baimė maisto 
stokos. . Valdžia, bijodama 
žmonių nuotaikos, įsakė vi
siems laikraščiams rašyti 
drąsinančius straipsnius.

$761,001,888 KARO 
REIKALAMS

Washington. — Tik per 
vieną balandžio mėnesį ap
siginklavimo. reikalams val
džia išleido $761,001,888.

sutinka.su
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ro ‘socialistai’ po priedanga demokratijos 
apginimų, Argentinos liaudis mokės tin
kamai reaguoti ir sugebės pravesti kovą 
už šalies neutralumą ir gerbūvį.” (“Mo
mentas”, iš š. m. bal. 9 d.)

Socialistų lyderiai visur toki patys. 
Jungt. Valstijose jie turi keletą “parti
jų,” tūlos stovi atvirai už Jungtinių Vals
tijų įtraukimą į karą, kitos išsisukinėjan
čiai. Pa v. Norman Thomas sakosi, kad 
jis priešinasi einamam imperialistiniam 
karui tik todėl, kad po jo gali išeiti lai
mėtoju Stalinas (socializmas)!...

Jiems Žvilgauja Praeitis

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .................... $6.00
United States, six months ................ $3.25
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Labiausiai Keikiamas Lietuvoje 
Žmogus

Kaip žinia, tautininkai-fašistai, sanda- 
riečiai, ir dalis klerikalų (“Amerika” ir 
kt.) atbėgusį Amerikon Smetoną vis dar 
tituluoja prezidentu Ir tautos vadu. 
Jiems padeda socialistai ir kita dalis kle
rikalų. Pastarieji nors oficialiai ir neva
dina to Lietuvos neprieteliaus tautos va
du, bet gelbsti aniems p. Smetoną stip
rinti; garsina jo bankietus, ragina Ame
rikos- lietuvius į juos eiti ir “pagerbti 
‘tautos vadą’,” etc. Be to, jie renka au
kas smetonininkams-žvalgybininkams, pa
bėgusiems į Berlyną. Kitais žodžiais, ši
tie visi gaivalai, lietuvių tautos priešai 
ruošiasi grąžinti Smetoną Lietuvon, grą
žinti “tautos vadą” ir visą tą bjaurybę, 
kuri per arti 14-ką metų naikino Lietu
vos liaudies kūną.

Bet paklausykite, ką apie Smetoną ra
šo pats smetonininkas, pabėgęs iš Lietu
vos “per beržyną į Berlyną,” o paskui — 
į Ameriką,— p. Gabaliauskas:

“Aš dar gyvenau Lietuvoje 3 menesius 
po p. Smetonos pabėgimo, tai galiu pa
tvirtinti, kad nebuvo Lietuvoje žmonių 
tarpe taip keikiamoj' taip nekenčiamo, 
taip nepopuliaraus asmens, kaip p. Sme
tona. .(“Garsas” iš geg. 1 d. š. m.)

Tai kiekvienam verti įsitęmijimo 'žo
džiai, kadangi juos rašo smetonininkas 
pabėgėlis. Kiek tai liečia mus, mes visuo
met žinojome ir tą skelbėme, kad Smeto
na yra nenaudėlis, kad jo kruvinasis re
žimas padarė Lietuvai tiek daug žalos, 
kurios niekad Lietuva nepamirš; kad jis, 
Smetona ir jo režimas, todėl, Lietuvon 
niekad nesugrįš.

Bet Lietuvos priešai mano kitaip. 
Tautininkai, sandariečiai, klerikalai ir 
socialistai eina išvien, kuria visokias ta
rybas, šaukia bendras konferencijas, ren
ka aukas Smetonai Lietuvon grąžinti. 
Jie mano, kad labiausiai nepakenčiamas 
Lietuvos liaudy j žmogus ir jo režimas 
bus galima jėga (su Vokietijos arba 
Anglijos imeprialistų pagalba) sugrą
žinti ir tiek!

Jie apsiriks!

Socialistai Visur Toki Patys!
Argehtiniečių “Momentas” rašo, kad 

Argentinos socialistų lyderiai, per savo 
organą “La Vanguardia,” reikalauja į- 
traukti Argentiną į antrąjį imperialisti
nį karą.

“Šiandien, kuomet visame Amerikos 
kontinente eina didžiausias darbo masių 
judėjimas, atkakli kova, už Taiką ir ne
utralumą. Kuomet Argentinos liaudis su 
didžiausiu pasiryžimu kovoja kad šalis 
nesikištų į šias imperialistų peštynes, bet 
rūpintųsi savo šalies būvio pagerinimu, 
kuris paskutiniuoju laiku atsidūrė kritiš
koj padėtyj; tai ‘socialistų’ vadai reika
lauja, kad Argentina eitų į karą ir tą 
motyvuoja, kaipo pasaulinės demokrati
jos ginimą. Kokia išdavystė. Tą gali da
ryti tik didžiausi darbo klasės išdavikai. 
Tas juodžiausias išdavystes pas socia
listų vadus mes matome ne vien pas Ar
gentinos, bet pas visų šalių socialistus ir 
visuomet.

“Tie Argentinos socialistų vadų reika
lavimai — ‘ginimas demokratijos’ — dar 
kartą aiškiausiai parodo tikruosius jų 
veidus ir kieno reikalus jie gina. Dar 
kartą jie aiškiai pasisako, kad jiems ne
rūpi Argentinos darbo klasės reikalai, 
šalies gerbūvis ir neutralumas, bet im
perializmo interesai, darbo klasės ap
gaudinėjimas ir išdavystė. Nežiūrint tų 
visų išdavysčių ir maniobrų, kuriuos va

Nazių Tankai Po 60 Toną
Pabėgę į Kairo/ Jugoslavijos karinin

kai, kurie dalyvavo mūšiuose ties Strum- 
nitza ir Kriva-Palanka, pasakoja, kad 
vokiečiai naudojo prieš juos daug dide
lių po 60 tonų/tankų. Serbai sako, kad 
jie nemažai sudaužė priešo tankų, bet 
prieš galingas mechanizuotas jėgas nega
lėjo atsilaikyti.

Sovietų Sąjungoj jau senai būdavo j o 
“sausžemio šarvuočius,” didelius, ant ke
lių aukštų kanuolėmis ir kulkasvaidžiais 
ginkluotus tankus. Tūli iš jų turi po 80 
tonų ir daugiau. Seniau Sovietų priešai 
darė juokus iš jų, kad jie “gremėzdiški.” 
Bet matyti, kad Vokietijos militaristai 
kitaip į tuos klausimus žiūrėjo.
• Mussolinio tankai menki, dažnai tik 
2| tonų. Toki tankai turi'plonas sienas, 
silpnai ginkluoti ir todėl anglai juos Li
bijoj sudaužė.

Kiek Amerika “Užšaldė” Turto?
Roosevelto Administracija “užšaldo” 

turtą kiekvienos šalies, kurią tik Vokie
tijos ir Italijos fašistai okupuoja. Vėliau
sia tokia šalis buvo Graikija. Amerikoj 
jos turto buvo tarpe 40 ir 50,000,000 do
lerių vertės.

Tai jau keturioliktos šalies turtas už
laikytas. Viso Roose vėl tas sulaikė net 
$4,500,000,000 vertės kitų šalių turto. 
Greta tų šalių, kurios buvo «prieš jų gy
ventojų norą okupuotos, Rooseveltas už
laikė Lietuvos, Latvijos ir Estijos turtą, 
kurių gyventojai įvedė naują tvarką, ku
rie savo liuosa valia susi jungėj su Tarybų 
Sąjunga. Pastarųjų' valstybių turto su- 
šaldymas pakenkė geriems Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos santykiams.

“Mažoji Finliandiją” — Imperia
lizmo Įrankis

Finliandijai nepriklausomybę davė So
vietų Sąjunga. Bet nuo pirmos dienos 
savo nepriklausomybės ji vadovaujama 
caro budeliško generolo Mannerheimo ir 
kitų darbo žmonių priešų žudė tūkstan
čiais darbininkus ir valstiečius Finlian- 
dijoj ir tarnavo užsienio imperialistų ka
ro provokacijoms prieš Sovietų Sąjun
gą. Nuo 1918 iki 1939 metų Finliandijos 
kapitalistų ir dvarponių valdžia rengėsi 
karui prieš Sovietus. Tam tikslui ten dir
bo karo specialistai Vokietijos, Anglijos, 
Francijos, Japonijos, Lenkijos, Ameri
kos, Italijos ir kitų imperialistų. 1939 
metų gale ji išprovokavo karą prieš So
vietus. Savo užnugaryj turėjo Angliją, 
Franciją, Amerikos valdonus, Italiją ir 
Tautų Lygą. Tada Amerikoj turčių spau
da ją garbino, “demokratinę” vadino.

Po pralaimėjimo karo Finliandijos po
nai įsitikino, kad Anglijos ir Francijos 
karo jėgos silpnesnės už fašistines Vo
kietijos. Tada jie parsidavė Hitleriui. 
Jiems nedaro skirtumo kam parsiduoti, 
bile tik tarnauti kokiarh - imperializmui 
prieš Sovietus. Vokietijos fašistai neva 
po priedanga pervežimo armijos į Norve
giją siunčia savo jėgas į Finliandiją, kad 
jos ten susipažintų su teritorija, iš ku
rios ruošiama užpuolimui ant Sovietų. 
“Pravda” praneša, kad balandžio 26 die
ną į Finliandiją pribuvo 12,000 Hitlerio 
kareivių su tankais ir kanuolėmis. Jie 
ten net manevrus daro, kad geriau susi
pažinus su sąlygomis.

Amerikos spauda tyli, kada Finliandi- 
joj Vokietijos fašistai viešpatauja, ne
kelia tų baisių protestų už “mažą Fin
liandiją.” Amerikoj esąs Finliandijos at
stovas H. J. Procope teisina tą hitleri
ninkų karo žygį skelbdamas, būk atvyko 
tik 1,300 “beginklių Vokietijos kareivių,” 
kurie vykstą į Norvegiją.

•Tegul imperialistai ir Finliandijos par- 
davikai daro, ką jie nori, bet lai jie ne
mano, kad jų planai nėra žinomi darbi
ninkų b valstiečių šalies piliečiams. So
vietų Sąjunga supranta kiekvieną Fin
liandijos Mannerheimų naują provokskh- 
ją, kiekvieną Vokietijos ir kitų imperia
listų žygį ir prieš tai padarys kontr-žygį.

. L ■. *

Ispanų literatūros milži- kaip dievo užantyje. Pa
nas Servantes’as davė pui- prastoji liaudis, kuri juos 
kų portretą tų laikų ga- šėrė ir rėdė, buvo alkana ir 
dynės, kuomet nuskurusi ri- suskurusi. Ponai juos ne- 
cierija žengė nuo gyvenimo'skaitydavo žmonėmis. — 
arenos, užleisdama vietą Tai žąsų kaimenė žmonių 
kapitalistinėms jiegoms. parėdė! — sakydavo jie. 
Feodalistinė ’ ricierija, baig-| — Gera ir gražu buvo 
dama lipti savo gyvavimo mūs Lietuvoj! - gvoltu šau- 
liepto galą, bandė vienokiais kia buvę Lietuvos liaudies 
ar kitokiais maištais grą- išnaudotojai? Taip, senojoj 
žinti senovę, pasukti atgal. Lietuvoj gerai gyveno — 
istorijos ratą. Tos tragiko-samdytojai, fabrikantai, 
medijos portretu yra Ser- dvarininkai, aukštieji valdi- 
vantes’o veikalas Don Ki- ninkai, kurie, verždamiesi 

prie didelių pelnų ir įplau
kų, pavergė Lietuvos darbo 
žmones!

Kuomet, “gera ir gražu” 
buvo senojoj Lietuvoj viso
kio plauko ir kalibro liau
dies išnaudotojams, tai pati 
liaudis buvo patremta, pa
niekinta, prispausta. Ta
riant Salomėjos Nėries žo
džiais: “Vargai tau, žmo
gau, strėnas gėlė, - ir suposi 
ant lopo lopas.” Kai vieni 
džiūgavo gyvenimo smagu
mais, kiti skendėjo skurde 
ir rankas gniaužė į kumštį...

Pūstelėjo naujas vėjas? 
Atverčiamas naujas istori
jos lapas. Lietuvos darbinin
kai, valstiečiai ir dirbančio
ji inteligentija, su pagalba 
galingosios Raudo nosies 
Armijos, numetė šalin sme
toniškų pavergėjų jungą ir 
įkūrė sovietinę galią savo 
valstybėje. Visa valdžia 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nėje Respublikoje priklauso 
miesto ir kaimo žmonėms, 
darbo žmonių atstovų Tary
bų asmenyje. Naujoji Lie
tuvos Konstitucija skelbia:

“Ekonominį Lietuvos TS 
R pagrindą sudaro socialis
tinė ūkio sistema ir socia
listins' gamybinių įrankių 
bei priemonių nuosavybė, 
kurios įsigalėjo likvidavus 
'kapitalistinę ūkio sistemą, 
panaikinus gamybinių įran
kių bei priemonių privatinę 
nuosavybę stambiose pra
monėse įmonėse ir naciona
lizavus tas įmones, bankus, 
transportų ir ryšių priemo
nes, siekiant visiškai panai
kinti žmogaus eksploatavi
mą kito žmogaus ir sukurti 
socialistinę visuomenę.”

Tai kas gi ten baisaus, 
keisto, nepaprasto įvyko 
Lietuvoje? Berods, tai nė
ra jokia staigmena, jokia 
“metamorfoza.” Įvyko tai, 
kas neišvengiamai turėjo į- 
vykti. To tikėtasi, to laukta. 
Buržuazinė santvarka laikė
si tik ant durklo. Durklas iš 
rankų išmuštas — “santvar
ka” subyrėjo! O tai ryš
kiausias įrodymas, kad so
cialinės gamybos jiegos te
nai jau 
sios

chotąs (Don Quixote),.
Nuskuręs provincijos ba

joras ricierius atsisveikina 
su gimtuoju kaimu ir lei
džiasi į svietą gaivinti gar
bės senosios ricierijos, “grą
žinti senuosius laikus.” Ap
sirinkęs savo širdies paną, 
jisai sudeda prižadą jos 
garbei atlikti karžygiškų 
darbų — sėdas ant mulo ir, 
lydimas ginklų nešiotojo 
Sancho Panzo, išjoja svetur 
bausti tuos, kurie “aukso 
laikus” panaikino. Kova 
jam nesiseka, viskas išeina 
atbulai. Dažnai pats turi 
nukentėti dėl savo kvailu
mo, bet jis daro savo ir 
tiek! Savo jausmais ir sie
la gyvendamas praeityje, 
Don Kichotas nebepajiegia 
sučiupti gyvenimo tikreny
bės. Ricierijos praeitis, bu
vę jų “aukso laikai” taip su
žavėjo jo protą ir jausmus, 
jog viskas jam persistato 
atbulai. Pusgyvis mulas jam 
išrodo riestu žirgu; tamsus, 
suktas ir tinginys Sancho 
Panza jam — geriausias pa
lydovas; jo “širdies pana” 
Dulcija, paprasta nusival
kiojusi boba, jam — turtin
giausia ir prakilniausia mo
teris! Jis,, pats vaizduojasi 
save didžiausiu karžygiu, 
nors iš tikrųjų 'jisai yra 
ne kuo kitu, kaip tik praei
ties šešėliu, mizernu praei
ties paveikslu. Kovoti jis 
pasimojęs su viskuom, if vi
sur. ... Pamatė besiganan
čią avių kaimenę — pasuko 
savo “žirgą” į jas, švaistosi 
atšipusiu kardu; pamatė 
laidotuvių prosesiją — ten 
iškėlė muštynes; užtėmi j o 
vėjo genamus malūno spar
nus — puolėsi į juos, ban
dė sulaikyti, pats save su
žalodamas. Savo tąja don
kichotiškąja kova žmonėms 
jis įkyrėjo kaip pikta mu
sė ! Žmonės meldė dievo, 
kad juos apsaugotų nuo to
kio jų “gelbėtojo”...

Tai tiek apie Servantes’o 
Don Quixote!

Kaip aukščiau minėjom, 
senovės bajorija žūtbūtin
gai kovojo už sugrąžinimą 
jai taip malonių praeities 
laikų, kuriuose jie gyveno

t

Anglijos Darbininkai Reika- < 
lavo “Galo Karui”

san- 
dvarpo-

Priėjo galas kapitalistinio 
ūkio sistemai. Jos vieton į- 
steigta socialistinė ūkio sis
tema.

Senosios Lietuvos 
tvarkos pilioriai
niai, fabrikantai, bankinin
kai ir aukšti'valdininkai — 
vieni išbėgiojo, kiti liaudies 
teisdarystės ranka sučiupti. 
Lietuvos buvusiai buržuazi
jai užėjo sutemos. Revoliu
cijos vėjas išpūtė žvaigždes 
iš jų padangės! Lietuviškoji 
buržuazija dabar nemato 
nei kelio, nei krypties. Ji 
žengia bile kur, moja si prieš 
bile ką. Ji vaidina rolę ly
giai tokią pat, kaip anas pa- 
sakiškasai Serventes’o Don 
Kichotas, tik, suprantama, 
moderniškiau, skirtingame 
fone! Proncė.

London. Visoje Angli
joje buvo plačiai pravestos 
gegužinės d e monstracijos. 
Visur darbininkai kėlė obal- 
sį, kad šis baisus karas bū
tų baigiamas ir kad taika 
pasauliui būtų sugrąžinta. 
'Ypatingai skaitlingos darbi- ’ 
ninku demonstracijos įvyko 
industriniuose cent ruošė, 
Glasgowe, Birminghame, 
Manchestery ir kitur.

New Zealand Mobilizuojasi ,
Wellington. — Naujosios 

Zelandijos valdžia įsakė ar
mijai būti pasiruošusiai ir 
šį rudenį bus laikomi kari
niai manevrai. >

DR. J. J. KĄŠKIAVčIUS
580 Summer Ave. Newark, N. J.

DARBININKŲ
SVEIKATA

Tel.: Ilumooldt 2-7964

Per Miegus Rėkia, Bėga
Gerb. daktare. Visiems duę- 

date patarimus, tai gal ir man 
ką patarsite per “Laisvę.” Iš 
anksto tariu už tai dėkui.

Mūsų sūnus pusšeštų metų 
amžiaus, šiaip atrodo visai 
sveikas ir gerai atrodo. Vieti
nis gydytojas sakė, kad visai 
sveikas.

Pora metų atgal buvo jam 
taip užėję, tai dabar ir vėl. 
Iš vakaro, tik nuėjęs gult, apie 
10 valandą, šoksta iš miego, 
pradeda rėkt, nori bėgt. Rei
kia laikyt. Akutes pastato gal 
kokias 3 minutes. Kaip išsibu
dina paskum, tai nieko neat
mena, kad per miegus rėkė ar 
bėgo.

Visada tas užeina, kai jis iš 
vakaro labai linksmas būna, ir 
vis apie 10 vai. vakare. Mel
džiu atsakyti per “Laisvę.”

Atsakymas. Nuo didelio su
sijaudinimo, nuo smarkių 
jausminių sąjūdžių bile kieno 
miegas esti neramus ir pilnas 
triukšmingų -sapnų.

Vaiko nervinė būklė yra ne- 
tokia pastovi, kaip kad nor
malaus suaugusio žmogaus 
kokie
jausminiai sukrėtimai padaro 
gilių antspaudų smagenynėje. 
Tatai ir sudaro pamatb nera-

r
smarkūs įspūdžiai ir

turai vitamin A and D); džio
vintų bravoro mielių tablečių 
(Breweres yeast tablets) ar
ba, da geriau, Vitamino B mi
šinio (Vitamin B Complex) 
kapsulių arba siropo. Duokite 
gausiai, didesnėmis dozomis, 
negu kad pažymėta ant bon- 
kos bei dėžutės. Augančio vai
ko organizmas reikalauja 
daug vitaminų, o su paparstu 
maistu, kad ir rūpestingai pa
renkamu, negauname tiek vi
taminų (ypač vitamino B ir 
D), kiek reikia.

Duokite vaikui tokius pre
paratus, greta jo paprasto 
gamtinio maisto, per ilgą lai
ką, nes tai nėra kokie vaistai, 
bet dapildomasis maistas.

žiūrėkite, kad vaikas gau
tų daugiau miego. Migdykite 
jį Anksčiau kokia valanda, ki
ta, negu dabar darote. Prieš 
migdymą, pavalgydinus vaiką, 
suteikite . jam jaukią, ramią 
nuotaiką. Pamyluokite, palai
kykite ant kelių, pasakykite 
jam kokią pasakaitę arba pa
skaitykite ką pritinkamo. Pa
drąsinkite jį, užtikrinkite jam 
saugumą ir tėvišką meilę. Bus 
jam ramesnis miegas ir paskui 
jausis geriau.

žįnoma, kartais esti reikalo 
ir vaistų vartotų nervams ap
raminti. Sakysim, galėtute

miam miegui ir klaikiems sap- (ParsĮnešti iš aptiekos kokių 3 
tr , • i • i . 'nnpiiii hnnlrntp Fliviv Irlnlonams. Kartais tai daeina net 

iki somnambulizmo (vaikščio
jimo per miegus), ypač jei es
ti žymesnių mitiminių trūku
mų—stoka vitaminų, mineralų 
ir t. p.

Gali būt, kad Jūsų, Drauge, 
vaikas atrodo visai sveikas. 
Vis viena patarčiau jam duo
ti vitaminų preparatų: geros 
rūšies žuvų aliejaus arba su
koncentruotų jojo kapsulių bei 
tablečių (good brand of cod 

nebesutilpo seno- liver or halibut liver oil, or 
santvarkos • rėmuose, concentrated capsules of na-

uncijų bonkutę Elixir triple 
bromides. Už kokio pusvalan
džio prieš migdymą įduokite 
vaikui arbatinį šaukštuką, su 
trupučiu šilto vandens.

Jei paranku, gerai dargi 
vaiką šiltai išmaudyti ir, da 
kiek pasikalbėjus, paguldyti, 
apkloti.

Klausimai ir 
Atsakymai

valdžios pinigais pastatyti žmo- 
piliečių susirinkimas įvykiui pa-

Jersey City, N. J., užbaigti pigiomis nuomomis, 
nėms gyventi namai; užbaigus juos, įvyko gražus 
minėti.

Klausimas
Gerbiamieji: Prašau atsa

kyti ir į mano klausimą. Ar 
dabar Lietuva turi savo 
prezidentą, ar nebeturi, kai 
prisidėjo prie Sovietų Są
jungos? Man tas rūpi žino
ti, nes aš dažnai su savo 
f rentals tokiais klausimais 
susiginčinu. Dėkui.

Skaitytojas.
Atsakymas .

, Taip, Lietuva turi savo 
visus valdininkus, nuo aukš
čiausio iki žemiausio. Justas 
Paleckis užima tokią vietą, 
kuri prilygsta kitų šalių 
prezidento vietai. Jis yra 
Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos prezidiumo pirminin
kas.

Lietuva turi savo ir prem
jerą, nors jis premjeru nesi- 
vadina. Gedvilą yra Lietu
vos Komisarų Tarybos pir
mininku — tai vieta, kuri 
prilygsta kitų šalių premje- 

I ro vietai.
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Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas įvyko bal. 
25 die’ną. Narių atsilankė ne
mažai, todėl ir susirinkimas 
buvo pasekmingas. Komisija 
išdavė raportą iš, virš minėtos

Lietuvos Istori- 
prastas. Pu- 
mažai. Bet 
paskaita la- 
Buvo svečių

Tai jau antri metai iš eilės, 
kaip mūsų kliubas turi tokį 
pavasarinį parengimą. Kurie 
tik dalyvavo mūsų parengime, 
džiaugiasi praleidę smagiai 
vakarą. Mūsų kliubui taipgi 
yra iš to naudos. '

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

Trečias pusi arm
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Visi į Taikos Paradą Metiny Dienoje

Montello, Mass.

po du 
ir val-

blizgėjo virš pluoštėtos rūkstančios jū
ros.

Naikintuvas kilo aukštyn ir aukštyn. 
Skambi jo motoro daina sklido kaip lai
mėjimo himnas.

Pakilęs į penkių tūkstančių metrų 
v aukštį Murazanovas padarė ratą ir pa

matė draugus: pieninio rūko paviršiumi 
našlaitiškai bėgo du mažiukai šešėliai.

Murazanovas nuslįuogė prie jų iš vir
šaus ir, blykstelėjęs mėlyna uodega, 
kviečiamai pakraipė sparnus. Netrukus 
trumpasparnių lėktuvų glaudus trejetu
kas nutūpė mažame aerodrome.

Ir iš lakūnų sparčių, bėgščių žingsnių,’ 
iš jų degančių akių, iš to, kaip Muraza
novas apkabino savo draugų pečius, visi 
suprato:

— Pirmasis “blenheimas” numuštas!

vakarienės. Pelno liko apie 
$20. Iš tos sumos paaukota 
$5 Ispanijos kovotojams, $5 
Progresyvių Lietuvių Radijo 
Tarybai.

Išrinkome komisiją, kuri rū
pinsis surengti gegužinį pasi
vaikščiojimą (May Walk),* 
pas Joną Gutauską ant far- 
mos, gegužės 18 d., 1 vai. po 
pietų. Kviečiame visus ir vi
sas dalyvauti su mumis tą die
ną.

Moterų ‘dainininkių gi upė 
smarkiai rengiasi su naujomis 
dainomis ir komedija “Dama 
be Galo.” Jos dalyvaus Nor- 
wQode gegužės 10 d., rengia
mam dienraščio “Laisvės” nau
dai parengime. Komediją 
“Daina be Galo” sulos mote
rys vyrų rolėse. Tas sudaro 
publikai daug juoko.

Sulaukus pavasario, bal. 13 
dienos, Lietuvių Moterų Ap
švietos Kliubas surengė koo
peratyvišką vakarienę. Kliubo 
narės ir ne narės atsinešė įvai
rių įvairiausių, valgių. Stalus 
taip gražiai papuošė, kad at
silankiusieji turėjo
Moterys tuos valgius aukavo,, 
o kurios nieko neatsinešė, tai 
pinigiškai prisidėjo ir taip vi
si linksmai tą pavasario šven
tę praleidome. Publikos buvo 
apie 150 ir pelno biskį pada
rėme.

Varde Lietuyių Moterų Ap
švietos Kliubo visom draugėm, 
kurios aukavo maistą ir kurios 
atsilankė į tą parengimą, ta
riu širdingą ačiū.

Begaudant, bestebint apšaudomo prie
šo laikyseną, Murazanovas suprato, ko- ■ 
kios “blenheimo” gerosios savybės: jo 
peršauti benzino bakai -netekėjo ir la
kūnas buvo, apsaugotas šarvuotos atra
mos.

Murazanovas nusitaikė ir pradėjo ata
ką patikrintai. Jis padarė reikiamus po
sūkius, pikiravo ir neriamąja ugnimi su
triuškino abu motorus.

Baltas, tepalais aptaškytas lėktuvas 
griežtai smuktelėjo. Didžiulis vandens ir 
garo stulpas kaip geizeris ištryško aukš
tyn ir ko ne užpliaupė mažiuką naikintu
vą. r

Murazanovas patraukė lazdelę į >save 
ir pradėjo skriosti rūko sluoksnį. Tiršta 
klampi masė greitai liko apačioje ir ma
šina įsiveržė švieson, kur skaisti saulė

* "‘1* ■* ‘.‘J***

Nik. Bogdanovas

NAIKINTUVAI
Į aerodromą pačioje pafrontėje nutū

pė trys naikintuvai. Kariniai technikai ir 
motoristai čiupo juos už uodegų ir nu
tempė po apsnigtomis pušimis, kur glū
dėjo nemažai tokių mašinų, trumpų, su 
žemais sparnais.

— Tie pasivys! — Pasakė motoristai, 
meilingai žiūrėdami į naujus atvykėlius.

Į štabo blindažą įėjo trys lakūnai: pa
žiūrėti nevikrus Murazanovas, plonas, 
dailus Goriunovas ir smailanosis Savuš- 
kinas su nenykstančia šypsena putriose 
berniokiškose lūpose.

—Tokiu būdu,—baigė komandiras,—tą 
vanagą reikia sučiupti.

v Vakare mediniame karelų name lieps
nojo didžiulė krosnis. Buvo karšta. Prie 
krosnies‘sėdėjo lakūnai; įvairiaspalviai 
marškiniai ir lakūniški apavai lakūnus 
darė panašius Į medžiotojus. Kalba suko
si aplink “blenheimus.”

Rytą atėję į aerodromą lakūnai rado 
savo lėktuvus su besisukančiais propele
riais.

Goriunovas ir Savuškinas sėdasi į ka
binas. Iššauna signalinės raketos—pir
moji, antroji ir štai Murazanovo naikin
tuvas stačiai kyla į viršų. Paskui jį kaip 
žvakės sminga į viršų Goriunovo ir Sa- 
vuškino lėktuvai. Per akimirksnį jie din
go iš akių, bet storas motorų kriokimas 
dar tebekybo ties mišku.

Praslinko pusvalandis, valanda, aero
drome pradėjo vis dažniau dairytis į vir
šų ir įsiklausyti.

—Kur naikintuvai?
—Paklydo? Besivydami per toli nu

skrido?
Bet štai ties mišku vėl sukriokė ir nu

tilo motorai. Į aerodromą nutūpė visi 
trys naikintuvai.

Lakūnai, niekam nei žodžio netarę, pa
suko į vadovavimo blindažą. Iš jų veidų, 
rūsčių ir tylių, visi suprato, kad “blen
heimas” nesusitiktas.

—O vis dėlto jis mėtė bombas,—pasa
kė vadas,—bombomis daužė ligoninę. Ne- 

- galiu suprasti, kaip gi .taip žiopso mūsų 
stebėjimo postoviai! Tikina, kad mūsų 
devynetukų jokie paskiri bombonešiai 
fronto neperskrido. Pastebėjo jį jau be
grįžtantį. Tai ką gi—ar jis su kepure— 
slėpuke pas mus atlenda?

Vadas vaikštinėjo ankštame blindaže, 
kaip narve. Murazanovas tylėjo, Goriu
novas tai blyško, tai kaito, o Savuškino 
veide nebešvietė įprastinis šypsny’s.

Ir vėl Goriunovas sapnavo baisų sapna, 
kad vejasi “blenheimą” ir negali pasivy
ti...

Taip kovingasis trejetukas skrido ke
letą kartų ir vis be vaisių.

Tą giedrą, šaltą rytą nebuvo gauta jo
kių žinių apie priešo bombonešių pasiro
dymą. Bet Murazanovo grandis buvo pa
siųsta “pauostinėti oro,” nes siauru miš
ko keliu į frontą slinko didelė mūsų ka
riuomenės kolona.

Naikintuvai koloną surado, perskrido 
ją, parodydarm dideles raudonas žvaigž
des ant sparnų ir pakilo aukštyn.

Padangių erdvėse viešpatavo šalta 
šviesa ir netrikdoma ramybė.

Štai pasirodė kaip gervių pulkelis mū
sų greitieji bombonešiai. Ęombomis ap
metęs kažkokį priešo objektą bombone
šių devynetukas traukė į savo aerodro
mą.

Nenorėdamas jaudinti savo bombone
šių Murazanovas nusprendė pasitraukti 

. toliau iš kelio. Staiga jis krūptelėjo ir 
atidžiai įsižiūrėjo: gražioje “devynetuko 
iešmu” klasiškoje rikiuotėje jam pasiro
dė dešimtas lėktuvas! Murazanovas nu
plėšė nuo veido kailinę kaukę ir pridėjo 
prie akių akinius.

Tikrai, glaudžiai įsikibęs rikiuotėn, 
niekieno iš bombonešių komandų nepas
tebimas, prie jų prisijungęs skrido sve
timas lėktuvas.

Iš silueto jis buvo. panašus į mūsų 
greituosius bombonešius, bet stambesnis, 
su trumpesne nosimi ir ilgu fiuzeliažu.

Skrisdamas paraleliniu kursu Muraza
novas nudavė nieko nepastebįs, net nusi
suko ir savo veide išreiškė visišką nesido- 
mėjimą, nei sparno nepajudino. Paskui 
staiga išsiplėšė pirmyn, pakreipė mašiną 
ir taip staiga pasuko, kad Savuškinas ir 
Goriunovas suardė rikiuotę ir pasivijo 
jį piktai kriokdami.

Jie pažvelgė vado lėktuvo rodomon pu
sėn ir viską suprato. Goriunovo akių 
vyzdžiai išsiplėtė ir patamsėjo, Savuški
nas nusijuokė ir visa grandis nesulaiko-
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mai pasileido prie priešo bombonešio.

Murazanovas ndrėjo gudruolį taip nu
mušti, kad niekas nespėtų ir apsidairyti. 
Priselinti prie jo taip pat, kaip jis prie 
mūsų devynetuko ir staigiai atakuoti.

Bet nelauktai “blenheimas” atsiliko 
nuo rikiuotės ir pradėjo ruoštis išmesti 
bombas.

Murazanovas žvilgtelėjo žemyn ir pa
matė nutysusią siauru miško keliu glau
džią mūsų kariuomenės koloną. Kovoto
jai ėjo, jojo ir važiavo ramūs, visai įsiti
kinę, kad juoą nuo puolimo iš oro apsau
go savoji ayjacija...

Murazanovui suspaudė širdį ir jis pa
leido gązdinamąją papliūpą iš tolimos 
distancijos.

Trasuojančios kulkos privertė priešą 
lakūną atsigręžti. Jis pamatė artėjančius 
jam nepažįstamos formos monoplanus.

Murazanovas šyptelėjo pamatęs, kai 
priešo bombonešis skubiai išmetė bom
bas, kad būtų lengvesnis, nežiūrėdamas 
kur jos krinta ir sprukęs nuo kolonos 
pradėjo kilti į debesis. Širdį atleido, bet 
vytis pasunkėjo.

“Blenheimas” kilo prie išganingųjų de
besų. Murazanovas nenoromis gėrėjosi 
gulbiškai išskėstais jo baltais sparnais, 
lengvai nešamais galingų motorų, širdis 
maloniai apsalo medžiotojo aistra:

— Na, dabar nepaspruksi!
“Blenheimas” pajuto mirštamą pavojų. 

Liovęsis kilti į tolimus, nepatikimus de
besis jis staiga pakrypo smigiman. Jis 
pradėjo sprukti žemėdamas, išvystyda
mas milžiniką greitį.

Murazanovas nusijuokė. Taip manev
ruojant jo grandis, skrendanti žemiau, 
susikryžiavime tik išloš. Murazanovas 
padidino greitį ir pamatė, kad jo “va
nagėlis” lengvai prisiveja ilgšą anglą, 
atlindusį kur nereikia.

Tuo tarpu Goriunovas ir Savuškinas 
pradėjo šaudyti iš kulkosvaidžių.

— Po šimts pypkių, išpyškins viską 
prieš laiką! — Pagalvojo Murazanovas.

Bombonešis pasiekė ežerą ir ėmė skus
ti pačiu paviršiumi, neprileisdamas nai
kintuvų įkibti jam po uodega. Iš pama
žu stingstančio Ladogos vandens, kamuo- 
liuodamas ir tirštėdamas kilo rūkas. 
Priešo nepaleisdami naikintuvai spaudė
si prie jo vis glaudžiau ir glaudžiau.

“Blenheimo” šaudytojas kibo į supo
ruotų kulkosvaidžių 'rankenas. Ugninis 
kulkų lietus, persmeigdamas juodus rūko 
skudurus, subarbėjo į naikintuvus.

“Blenheimo” lakūnas spaudė visą įma
nomą greitį. Tačiau naikintuvai ne tik 
neatsiliko, bet, lyg žaisdami, pradėjo 
priešą lenkti iš kairės ir dešinės. Štai 
jie atsidūrę priekyje, nuo bombonešio 
kulkų apsisaugodami jo paties motorais. 
Trasuojančios kulkos bombonešio pano
sėje supynė ugninį tinklelį.

Matėsi, kaip šturmanas paleido kul
kosvaidžio rankenas ir pirštinėmis užsi
dengė veidą. Kulkos traškedamos smigo į 
kabinos stiklus ir fiuzeliažą.

Priešo lakūnas buvo priverstas vilkti 
lėktuvą per mirštamą voratinklį. Šau
dytojas buvo nukautas. Iš vieno motoro 
pasipylė tepalas ir baltą sparną išmargi
no juodais iešmais. Ir vis dėlto bombo
nešio greitis nemažėjo. Virpėdamas ir 
kaukdamas jis plėšė priešais bėgančias 
rūko bangas.

— Argi paspruks?!
Goriunovas dar kartą paspaudė kul

kosvaidžiu dirgintuvus. Be vaisių! Jis pa
žvelgė į draugo lėktuvą. Svirtelėjęs spar-. 
nu- Savuškinas sliuogė į viršų.

— Kulkos baigtos! — Suvirpėjo Goriu
novas. — Paleidome?! Ne, nepaspruksi!!

Per akimirksnį jis išsiplėšė aukščiau, 
nukreipė mašiną tiesiai į lakūno kabiną 
ir, iš pykčio beveik verkdamas, pasileido 
taranan ...

— Pasisuk! Pasisuk, azartingasis vel- 
nie! — Kiek plaučiai išgali rėkė Mura- 

. zanovas, tartum Goriunovas, saviems ir 
priešo motorams kriokiant, galėjo girdėti 
jo balsą.

Jis pakilo ir buvo pasiryžęs šokti iš ka
binos, sulaikyti pykčio apakintą komjau
nuolį.

Tik paskutinėmis sekundės dalimis, 
gal per kokį dvidešimtį metrų nuo “blen
heimo,” Goriunovas pasuko į šalį, savo 
mašiną išvedė iš smigimo ir kaip žva
kė pylė į viršų. Murazanovas įtraukė oro ' 
gurkšnį, stipriau atsisėdo ir jo rankos 
prilipo prie kulkosvaidžių dirgintuvų.

džios tyrinėtojai spėja, kad 
greitoj ateityj kainos "kils 
daug spartesniu tempu. Karui 
besiplečiant numatoma kas
dieninių reikmenų trūkumas. 
Šios permainos neišvengiamai 
palies mūsų vaikų pragyveni
mo lygmalą. Visa tai žada 
vargą ir nelaimes milionams 
šeimų, kurios turi mažiausias 
įeigas.

Detroito motinos ir taiką 
mylintieji žmonės pakels pro
testo ir pasiryžimo balsą už 
palaikymą šeimų, už apsaugą 
ir išlaikymą žmoniškos pra
gyvenimo ir sveikatingumo 
lygmalos, prieš karą—už tai
ką.

Šiemetinė Motinų Diena, 
gegužės 11, siekia tų visų troš
kimų įvykdinimui. Bet tai ga
lima atsiekti tik per nuošir
džią ir ryžtingą visų žmonių 
kooperaciją ir kovą. Lai moti
nų dienos paradas patarnauja 
kaipo vienytojas ir organiza
torius taikos. Pagelbėkite 
mums prisiruoštį šiam didžia
jam įvykiui patys prie jo pri
sidėdami.

Uršule Palevičiene.

Bal. 27 dieną Lietuvių Mo
terų Apšvietos Kliubas Lietu
viu Tautiškam Name suren
gė paskaitą
ja.” Oras buvo 
blikos atsilankė 
kurie dalyvavo, 
bai susidomėjo.
ir iš kitų miestų, vietiniai pi
liečiai turbūt jaučiasi, kad jie 
viską žino ir tokia paskaita 
nesiįdomauja. Žemaitė. ) ____ •

DETROIT, MICH.
Motinų Dienos Taikos Ko

mitetas atsišaukia į visas Det
roito organizacijas ir jų na
rius dalyvauti penktam pieti
niam Motinų, Dienos Taikos 
Parade, sekmadienį, gegužės 
II, 1941, 2 vai. po pietų. Pa
radas prasidės nuo Woodward 
ir Kirby Avenues ir eis iki Ca
dillac Sq.

Kaipo vice-pirmininkė Tai
kos Parado Komiteto, atsišau
kiu į lietuviškąją visuomenę, 
vyrus, moteris ir vaikus, prisi
dėt prie šio parado ir padaryt 
jį daug didesniu ir pasekmin- 
gesniu, negu kad buvo praė
jusieji paradai per pastaruo
sius ketverius metus. Būt labai 
gražu, kad visos lietuvės mo
terys dėvėtų tautiškus parė
dus taip, kaip kad Ukrainai, 
rusai, lenkai, slavai ir kitos 
tautinės grupės.

Antradienį, balandžio 22 d., 
mes turėjome puikų susirinki
mą, kuriame buvo atstovai 
nuo 35 skirtingų! organizacijų. 
Padaryta pranešimai nuo CIO 
lokalų, kuriuose jie pareiškė, 
kad visi dalyvaus viršminėta- 
me parade su 'savo vėliavomis 
ir orkestromis. Gal būt įdo
miausias pranešimas buvo iš 
visų, tai tas, kad Fordo fab
riko lokalai dalyvaus pirmose 
parado eilėse. Seserys Claugh 
ir Lee nuo negrų tarybos, taip
gi negrų kalbėtojai pareiškė, 
kad jie organizuoja negrų 
skyrius. Mes trokštame gegu
žės 11 matyt juos stipriai or
ganizuotus greta visų kitų 
tautų. Taipgi buvo iškeltas su
pratimas, kad kiekviena orga
nizacija turėtų savo obalsius. 
Kitas svarbus klausimas buvo 
iškilęs ryšyje su 11 d. paradu, 
tai kad visos organizacijos 
paaukotų pagal savo išgalę, 
nes pinigai yra labai reikalin
gi padengimui išlaidų už la
pelius, guzikučius ir kt.

Guzikučiai jau gatavi ir 
yra išdalinta įvairiom organi
zacijom ir grupėm. Lietuvių 
Moterų Pažangos grupė ir 
LDS kuopa jau turi keletą rin- 
kliavinių dėžučių ir guziku- 
čių. Malonėkite paaukoti pa
gal savo išgalę. Tie, kurie tu
rite rinkliavines dėžutes, ma
lonėkite grąžinti ne vėliau ge
gužės 6 d.

Motinos Dienos Taikos Pa^ 
rado Komitetas jaučia svarią 
atsakomybę ir pareigą pada
ryti Motijių Dieną reikšmin
giausia diena iš visų išreiški
mui Detroito motinų ir visų 
taikos trokštančiųjų pasiryži
mą išlaikyti taiką, ramybę ir 
šeimos gerovę, užtikrinant 
šviesesnę ateitį mūsų 'kūdi
kiams ir ateinančioms kar
tom. Griežtai ir ryžtingai lai-' 
kytis prieš įvėlimą mūsų šalies 
į karo sūkurį ir karinę isteri-!

■ !
Motinų Dienos Komitetas 

susirūpinęs tub faktu, kad 
mūsų šalies įvėlimas į karą, 
įvedimas verstino kareiviavimo! 
įstatymo ir Lend Lease įstaty
mo, neigiamai atsiliepė į mū
ši) šeimas. Duonpelniai, sūnūs, 
broliai, tėvai ir mylimieji ta
po • iššaukti karinėms prievo
lėms, atitraukti, nuo darbo ir 
išsiųsti be jokio užtikrinimų jų 
šeimoms. Ant pragyvenimo 
reikmenų kainos kyla 
nuošimčiu kas 'savaite

Prašome pasižymėti, kad dienraščio 
“Laisvės” naudai didieji piknikai 

įvyks:

BALTIMORE, MD. GZ7 25
LIBERTY PARK

Foster! & Moffet Avės.

r^* • • ' • T • IŽinokite Teisybę Apie Lietuvą Į
SKAITYKITE KNYGĄ f

"Naujoji Lietuva"
Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 

platinama. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanas Bimba. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.j w

Knygoj yra: ' ... ——
Įvadas, Negrįš Ta diena, Kur Praėjo, Kovos Kelias Laisvai Darbo Lie

tuvai, Prie ko Smetonos Valdžios Politika privedė Lietuvą; Lietuva—Tary
bų Socialistinė Respublika, ir kiti. Viso yra 35 skyriai.

Šioj knygoj jūs rasite visas smulkmenas, kas tie “pabėgėliai” iš Lietuvos, 
kas jie buvo ir kodėl bėgo. Sužinosite, kaip žemės klausimas išrištas. Kas 
naują Lietuvoj valdžią sudarė. Kodėl Lietuva susijungė su Sovietų Sąjunga. 
Kaip darbininkai gyvena, kiek jie uždirba. Kaip išrištas religijos klausi
mas, ir kiti reikalai nušviesta. Gale knygos telpa nauja Lietuvos Konstitu
cija. ‘

Knygos kaina 35 centai. Platintojams, kas perka ne mažiau 5 kopijų, 
parduodame po 25 centus. Apmokame ir persiuntimą. Už pavienes kopijas 
galite prisiųsti ir pašto ženkleliais —35 centus.

Literatūros Draugijos kuopoms jau išsiuntinėta po tam tikrą skėčių 
kopijų. Pasiųstos ir bilos. Už knygas reikia atsiteisti tiesiai į Literatūros 
Draugiją. Visais knygos reikalais kreipkitės

A.L.D.L.D.
46 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y.



• Ketvirtas puslapis Pirmadienis, Gegužės 5, 1941

Žydinti Gruzija
1921 metų vasario 25 d. plačia elektros stočių juos- girnas ir 

data ta. Elektra įsiskverbia į pa- siturintis 
čius nuošaliausius užkam- pagrindu 

liaudies istorijoje. Ta pažy- P'us- Gruzijos elektros sto- 
įdŽtiną dieną atsiskleidė čitj galingumas 1913 m. Šie
naująs jos istorijos pusią-,kęs vos 8 tukst. kilovatų, 
pis, tą dieną baigėsi ilgai,*938 m. pasiekė 171.(1 tūkst. 
užtrukusi Gruzijos liaudies kilovatų.

— didžioji istorinė 
daug iškentėjusios. Gruzijos’

kova prieš visus pavergėjus. Prieš revoliuciją didesnio-
Tą atmintiną dieną ji galu- jį žemės dalis buvo dvari- 
tinai nubloškė menševikinės ninku, bažnyčios ir caro 
vyriausybės gėdingą jungą, -rankose. Kai kuriose Tifliso 

Gruzijos menševikai po ' b’ Kutaiso gubernijų apskri- 
buržuazinės — demokrati- tyse dvarininkams priklau- 
nės vasario — kovo revo- sč 9/10 visos tinkamos že-

kolchozininkų pa
gyvenimas tapo 

kultūrinės revo
liucijos mieste ir kaime. 
Gruzijoje pražydėjo kultū
ra, tautinė pagal formą, 
socialistinė pagal turinį. 
Tarybų Gruzija tapo ištisai 
raštinga šalimi. Respubliko
je buvo įvestas visuotinis 
privalomas pradžios moky
mas ir nepilnas vidurinis 
kaimuose ir vidurinis mies
tuose.

Praėjusiais metais išlai-
liucijos pradėjo atvirai išda- mes- Vienas plūgas teko 15’ dos liaudies švietimui suda-
vinėti darbininkus ir vals
tiečius ir pereiti į kontrre
voliucinės buržuazijos lage
rį, nors jie veidmainingai 
stengėsi savo kontr-revoliu- 
ciniškumą pridengti revoliu
cinėmis frazėmis.

Gruzijos valstiečiai su-

I kiemams, vienos žagrės — re 46,9% Gruzijos TSR biu- 
3 ūkiams, — toks buvo Gru
zijos žemės ūkio “techniška
sis apsiginklavimas” 1921 
metais.

Tarybų valdžia perdavė 
Gruzijos kolchozams amži
nai ir be atlyginimo virš 4

Jungt. Valstijų Plieno Korporacijos prezidentas J. L. Perry pasirašo sutartį su 
CIO prezidentu Philip Murray, sulyg kuria plieno pramones darbininkams 
(261,000 skaičiuje) pakeliamos 10 nuoš. algos. _—  ------- ------------------------------------ > .

vo specialybę slaugių (nur- 
sių) kursuose.

Iš suvirš 100,000 Ameri
kos gydytojų, A.C.P. pri
klauso jų tik apie puspenk
to tūkstančio (įskaitant ir 
kandidatus). Gal apie tiek 
narių turi ir chirurgų drau
gija. Joms priklauso ir ke
letas lietuvių gydytojų.

Dr.' Stanislovaitis tikrai 
gali didžiuotis nauja narys
te. Linkėtina jam geriausio 
pasisekimo.

Kolega.

GAISRAS SANKROVOSE

džete. Prie carizmo gi švie
timui buvo išleidžiama 4%, 
“visų žemės mokesčių paja
mų” ir 57% • • • policijai.

1914 m. Gruzijoje nebuvo 
nei vienos aukštos mokslo 
įstaigos. 1939 m. respubliko-

Pirmas Amerikoniškas 
, Žurnalas

prato, kad menševikai juos milijonų ha žemės. 1939 m. je priskaitoma 21 aukšto 
apgaudinėja, kad jokios že-’ birželio mėn. 15 d. daviniais mokslo įstaiga. 1938 m.
mes ir laisvės jie iš menše- kolchozus aptarnavo 54 MT aukštose mokslo įstaigose 
vikų negaus, ir todėl vals- S su 2334 traktoriais ir 438 mokėsi 20,832 studentų.

Hartford, Conn. — Geg. 
1 dieną čionai sudegė trys 
didžiulės sankrovos prie 
Park River. Nuostolių pa
daryta už pusę miliono do-

Franklino pastangos buvo 
lygiai neinteresingos. Jo 
žurnale žmonės skaitė pra
kalbas, Gvido vertimą, apie 
veikimą ministeno, kuris 
tuom laiku vedė populiariš- 
ką tikėjimišką atbudimą. 
Jis mėgo kritikuoti neku- 
riuos Anglijos Parlamento 
aktus; Ir p e r s p a u sdino 
trumpus straipsnius ir eiles 
iš kitų laikraščių.

Abudu žurnalai šiandien 
tik istorišką vertę.

Common Council For 
American Unity.

Pagerbtas Dr. J 
Stanislovaitis BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave^

Te!.: STagg 2-3842 \

° _ \
\ Šių metų balandžio 21-25 
dd. Bostone įvyko suvažia
vimas Gydytojų Draugijos, 
angliškai p a s i v adinusios | 
American College of Physi
cians. Ši organizacija prii
ma nariais tik tuos gydyto
jus, kurie yra išbuvę prakti
koje nemažiau penkerių me
tų ir kuo nors savo profesi
joje pasižymėję, ypatingai 
vidujinių ligų gydymo srity.

Į šią tai organizaciją mi
nėtame suvažiavime buvo 
priimta nariu ir dr. J. Sta
nislovaitis ^(Staneslow). Dr. 
Stanislovaitis yra Cornell 
universiteto auklėtinis ir 
nuo 1928 metų sėkmingai 
gydytojauja W a t e r b ury, 
Conn. Jisai buvo kelis me
tus SLA daktaru-kvotėju. 
Jo pamėgta specialybė — 
psichiatrija ir neurologija 
(nervų ir proto ligos). Jis 
yra nariu — neurologijos 
bei psichiatrijos srityse — 
net dviejų Waterbury ligo
ninių: St. Mary ir Water
bury. Be to, jis dirba miesto 
ambuliatorijoje ir dėsto sa-

Vasario 13 d., 1741 m. 
pirmas amerikoniškas žur
nalas pasirodė Philadel- 
phijoj.

Šiandien yra daugiau 
kaip 6,000 įvairių žurnalų 
mūsų visoje šalyje ir žurna
lų išleidimas tapo svarbiau
sia dąlis šalies didžios kny- 
gaspausdystės ir išleidimo 
industrijos.

kaimuoseGruzijostiečiai patys pradėjo atimi
nėti iš dvarininkų žemes. 
Menševikai į tai atsiliepė 
žiauriausiomis represijomis 
(egzekucijomis, a r e š tais, 
šaudymais).

Žiauriai bausdami Gruzi
jos revoliucinius valstiečius, 
menševikai pradėjo pasi- Į techninių augalų, kaip citri- 
reikšti, kaip engėjai santy- nai, apelsinai, mandarinai, ________ ___ __________
kiupse su tautinėmis mažu-1 Naujosios Zelandijos linai, ir laikinų lopšelių kaimuose, 
iriomis. Menševikams vai-'sorgo, chinino medžiai, ar
dant dėl to įvyko stambių bata, bambukas ir daugelis 
kruvinų susidūrimų tarp kitų vertingiausių subtropi- 
gruzinų, iš vienos pusės, ir'nių augalų. Šalia jų auga— 
osetinų, armėnų, abchasų ir! 
kitų.

Tokiose aplinkybėse praė-’ 
jo Tarybų valdžios įvedimas' 
Gruzijoje.

Gruzijoje, kaip ir visoje 
Tarybų šalyje, panaikinta 
eksploatacija ir įsigalėjo 
socializmas. Tą laimėjimą 
Gruzijos liaudis pasiekė su 
didžiosios Rusijos liaudies 
parama, TSRS vyriausybei 
nuolat padedartt, draugo 
Stalino nuolatiniu rūpipi- 
musi ir pagalba ir vadovau
jant geriausioms Lenino ir 
Stalino mokiniams: Ordžo- 
nikidzei, Kirovui, Berijai.

Palyginamai nedidelė Gru
zijos TSR teritorija išsiski
ria dideliu gamtos įvairu
mu. Snieguoti Kaukazo kal
nai ; gilūs, beveik nepraeina
mi tarpekliai; puikios kalnų 
ir stepių ganyklos; Juodo
sios jūros subtropinis pajū
ris; vandeningos, sraunios 
upės, slepiančios savyje ne
išsemiamus energijos šalti
nius; įvairus gyvulių pasau
lis; didelės atsargos naudin
gų žaliavų.

Tačiau tik po Tarybų val
džios laimėjimo pasidarė 
galimas tų visų vertybių 
platus naudojimas.

Socialistinė pramonė tapo 
vadovaujančia respublikos 
liaudies ūkio šaka. Stambio
sios pramonės gaminių ver
tė nuo 43 milijonų 1913 m. 
išaugo iki 807.8 milijonų 
1937 m. Gruzija apsijuosę

kombainais.
Socializmo pergalė mies

te ir kaime, kolchozų sustip
rėjimas buvo Gruzijos že
mės ūkio pražy dėjimo pa
grindas. ‘

Gruzijos laukuose auga 
tokie vertingi maisto ir

1913 m.
buvo 36 gydymo punktai ir 
38 gydytojai, o 1938 m. — 
679 gydymo punktai, 100 li
goninių. Gruzijoje nebuvo 
nei vienos įstaigos motinys
tės apsaugai iki Tarybų val
džios įvedimo. 1938 m. jau 
buvo 50 vaikų ir moterų 
konsultacijų, 529 nuolatinių

aukštosios mo- 
!° kyklos tarybines valdžios 

metais parengė apie 30,000 
aukštai kvalifikuotų specia
listų. Gruzijos fiziologų mo
kykla yra gerai žinoma ir 
už Tarybų Sąjungos ribų. 
Pasaulio mokslas aukštai į- 
vertino Gruzijos matemati
kų išdirbtą stangumo teori-

! vynuogės, obuoliai, kriau
šės, slyvos, vyšnios ir kit. 
Beveik visų kraštų augalai 

’auga Tarybų Gruzijoje. Cei- 
lono, Kalifornijos, Indijos 
augalų pasaulio t a r y b ų 
žmonių sėkmingai auginami 
Gruzijos TSR dirvoje.

“Gruzija — tai vienas lai
mingiausių pasaulio kampe
lių, pilnas gamtos turtų, ir 
kas ypatingai svarbu, tur
tingas žmonėmis, kurių ta
lentai švyti Gruzijoje, Už
kaukazėje ir visoje Tarybų 
Sąjungoje.” (Molotovas.)

Viena svarbiausių Gruzi
jos žemės ūkio šakų — tai 
vynuogių auginimas. Iš 64 
Gruzijos TSR rajonų vy
nuogių auginimu užsiiminė
jama 52 rajonuose. 1936 — 
1939 m. vynuogių plotas pa
didėjo nuo 37,470 ha iki 45,- 
000 ha, o trečioje penkmečio 
pabaigoje turi pasiekti 66,- 
650 ha.

Gruzijos kolchozai išaugi
no ir naują jiems kultūrą — 
cukrinius runkelius. 1932 
metais, pirmą kartą pradė
jus-auginti cukrinius runke
lius, jų derlius neperviršijo 
19,3 dvigubų centnerių nuo 
hektaro, o 1937 derlius jau 
pasiekė 180 cent, nuo hekta
ro. Gi Kaspso rajono Ma-.....,~x------------ z~~d—
charadžės vardo kolchozas karan. Bet, girdi, naziai ne- 
1937 m. surinko net 1161'bijo tokio karo. Viskas, ką 
cent, nuo hektaro. 1 ' ‘

Socializmo pergalė mies-jtų, tai tik prailgintų karą, 
te ir kaime, kolchozų sustip- bet Anglija vistiek bus su- 
rėjimas, darbo našumo au- mušta.

Prieš 20 metų Gruzijoje 
buvo iš viso penki teatrai, 
dabar jų yra 49. Įsteigta 
valstybinė k o nservatorija, 
teatro institutas, valstybi
nis dainos ir šokių ansamb
lis. Per 20 metų Gruzijos 
kinematografija išleido dau
giau kaip 120 meninių fil
mų. Daugelis iš jų įėjo į ta
rybinės kine tnatografijos 
aukso fondą.

Išaugo ir sustiprėjo auto
nominės respublikos ir sri
tys, įeinančios į Gruzijos T 
SR sudėtį: Adžarija, Abcha
zija ir Pietų Osetija. Bolše
vikų partija pavertė tuos 
užkampius žydinčiais rajo
nais ir jų tautoms suteikė 
pasiturintį ir kultūringą gy
venimą. “T.”

Naziai Nebiją Amerikos

laikraštis ir antroj žurnalas 
yra stipriausia apšvietos jė
ga. Iš jų milijonai žmonių 
pasimokina ir jie teikia pui
kaus pasilinksminime.

Kiekvienas naujas dar
bas, kuris jieško viešos pa
ramos, visuomet įsteigia 
žurnalą perstatyti jo tiks
lus. Prieš Amerikos revoliu
cijos karą 1776 m. šauksmas 
į žmones ginti jų teises pa
sirodė Isaiah Thomaso “Ro
yal American Magazine.” 
Prieš vergiją kova, kuri už
sibaigė civiliu karu, prasi
dėjo žurnale, kuris buvo į- 
steigtas tam tikslui 1830 
metais. Net prohibicija pra
dėta 1920 m. ir išbandoma 
per 14 metų, per šimtą metų 
prieš patį pravedimą buvo 
garsinama ir plati narna 
blaivybės draugysčių žurna
luose.

Pirmo žurnalo Amerikoje 
istorija yra trumpa. Ke
liems mėnesiams prieš jo iš
leidimą, Benjamin Franklin, 
Amerikos garsus visų darbų 
meistras pranešė projektą 
išleisti žurnalą sekant pa
vyzdį Anglijoje leidžiamų 
žurnalų. Jis apkalbėjo viską 
su redaktorium; John Web- 
be, o tas viską išdėstė ki
tam s p a u d ėjui, Andrew 
Bradfrod, tikėdamas sau 
sulaukti didesnio pelno, 

i Lenktynės tarpe 1 dviejų 
'spaudėjų prasidėjo. Frank-

turi

Rochester, N. Y

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdps išmokti angliškos 
kalbos be kitŽKpagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Neapsiėmė Būti Kunigo Gas- 
padine, Neteko Darbo

Jauna lietuvaitė V. M. at
važiavo iš Lietuvos 3 m. atgal 
ir per tuos 3 metus nedirbo, 
nes negalėjo gauti, darbo. Per 
tą laiką ją užlaįkė pasiturintis 
dėdė. Ją tankiai aplankydavo 
kunigas ir vis ragindavo eiti 
dirbti, šeimininkė, pas kurią 
mergina gyveno, dirbo vienoj 
d v a s i š kių kontroliuojamoje 
įstaigoje. Ji ten įprašė darbą 
ir merginai. Mergina dirbo ir 
džiaugėsi, kad jau nereikės 
gyventi iš dėdės kišeniaus. Pa
ti sau duoną užsidirbs. Viskas 
ėjo gerai. Bosams ’ patiko, 
darbšti mergina. Bet kunigas 
pradėjo kalbinti merginą, kad 
ji eitų pas jį už gaspadinę. 
Mergina griežtai atsisakė. Sa
ko, man ir čia gerai, kur aš 
dirbu.

Kunigas pradėjo virš minė
tos įstaigos prižiūrėtojams 
skųsti merginą ir tą moterį, 
kuri ten pat dirbo.' Jis tiem 
prižiūrėtojam p r i p a s akojo, 
kad tai merginai nėra reika
lo dirbti. Sako, aš turiu mo
terų, kurios turi po tris vaikus. 
Kaip greitai atleisite tą mer
giną, pristatysiu jums darbi
ninkių. Ir štai prižiūrėtojai 
paklauso kunigo. Jie praneša 
moteriai, kad mergina bus at
leista iš darbo. Moteris klau
sia, kodėl ?

Prižiūrėtojas sako, kad jas 
kunigas skundžia įstaigai. Ir 
štai paleidžia merginą išbar
dami ją, kad jai nėra reika
lo dirbti. Sykiu paleido ir mo
terį, kuri įprašė darbo tai 
nerginai. Tai moteriai buvo 
irimetama kaltė, kad ji atsi
neša gėrimų ir nugirdo vy- 
jus. Moteris buvo ten išdir
bus 6 metus laiko. Kada mo
teris pradėjo protestuoti, kad 
tai netiesa, kad ji nėra jokių 
gėrimų nešusi, tai ir vėl gavo 
atsakymą, kad jas abidvi yra 
skundęs kunigas ir todėl pri
žiūrėtojas tos įstaigos nieko 
negalįs daryti.

Mergina buvo nuėjus pas 
kunigą apibarti, kam jis jas 
taip įskundęs, kad net jos dar
bo neteko. Kunigas gynėsi, 
kad jis nieko nežinąs. Tuomet 
mergina pareikalavo, kad jis 
eitų į tą įstaigą, kurioje ji 
dirbo. Tada kunigas griežtai 
atsisakė sykiu eiti. Jis sakėsi 
vienas nueisiąs.

Kareivis.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną s u batą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

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

Berlin. — Nazių valdžios’ 
propagandos minist. Goeb-‘ 
bels sako, kad jis numato linas pralaimėjo. Bradford’o 
galimybę Amerikos įstojimo leidinys “The American Ma-_ 

gazine” (Monthly View of 
the Political State of the 
British Colonies) pasirodė 
vasario 43 d. Trims dienoms 
vėliau, Franklin’o “The Ge
neral Magazine” visoms bri
tų plantacijoms Amerikoj 
išleistas. Bradford’o leidi
nys egzistavo ’ tikz tris mė
nesius, Franklino šešis.

Žiūrėdami i tuos leidinius 
šiandien randame, jog jie 
nebuvo interesingi. Brad
ford’o leidinys aprašė seimų 
susirinkimus Pennsylvani- 
joj, New Yorke, New Jer
sey ir Marylande kas užė
mė beveik pusę viso leidinio. 
Kiti straipsniai buvo apie 
Pennsylvanijos istoriją, ki
tas dialogo formoj “The 
Wiles of Popery,” ir kelis 
trumpus straipsnius apie 
Austrijos karą, apie pinigus 
ir meteorologiją. Šiandien 
sunku skaityti tokius 
straipsnius.

toks Amerikos žygis reikš-

Slaugės Londono Chest Ligoninės stebi nacių bombų sunaikintą dalį ligoninės.
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Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Drabužių Krautuve
Geo. Kaminskas ir Sūnai

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

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

Čia galima gauti moterims, vyrams ir vaikams ir 
ką tik užgimusiems 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 tavorą. Prie krautuvės yra vietos automobiliams pasistatyti.

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



'■"f .... ■' r A-

Pirmadienis, Gegužes 5, 1941 LAISVE Penktas puslapis
W

 * Į

Transportacijos Darbininkų Unijos (CIO) nariai New Yorke dalina požeminiuose 
geležinkeliuose (subvėse) lapelius, supažindinančius visuomenę su padėtimi va
žiuotos pramonėje.

Detroito Žinios
Ką Veikia Mūsų Orga

nizacijos?

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 52 k p. gerai gyvuoja. Tu
ri gražų būrį narių ir finan
siškai nesuvargus, tik pas na
rius apsireiškia biskį apsileidi
mo, — mažai lanko kuopos 
susirinkimus, ir tas sudaro sil
pnąją veikimo pusę, šiemet iš
rinko ir bus nusiųsti du dele
gatai į “Vilnies” dienraščio su
važiavimą, 11
Taipgi, manau, gegužės mene
sio susirinkime 1 , 
rinkti skaičių delegatų į LLD 
10 apskričio suvažiavimą, ku
ris įvyks geg. 31 d.

sėkmingai. Choristai turėtų 
daugiau kooperuoti su moky
toju ir choro pagelbininkais.

Ką Veikia Moterų
Kliubas

gegužės.

nepamirš iš-

LDS turi dvi kuopas, east- 
sidėj ir vestsidėj, ir abi kuo
pos gerai gyvuoja, tik nežinia, 
kodėl eastsidės kuopa šiuo lai
ku mažai verbuoja naujų na
rių į LDS. Manau, kad orga
nizatoriai biskį pavargę. Bet 
abi kuopos turi geras valdy
bas, todėl reikėtų, jiems pasi
rodyti, ką gali nuveikti šiame 
prakilniam darbe.

Balius ir Piknikas

k p.
26

Laiškas iš Lietuvos

LLD 188 k p. ši kuopa gy
vuoja gerai, 
nemažas ir 
verčiasi, tik 
naujų narių
ni nariai miršta, kiti šiaip pa
sitraukia, tai skaičius būtinai

Narių skaičius 
finansiniai gerai 
mažai rūpinasi 

gavimu, nes vie-

LDS 86 k p. ir LLD 188 
turėjo 'surengę balių bal. 
d. Kaip man atrodė, tai balius 
buvo gerai prirengtas ir buvo 
dikčiai moterų atvykę su nau
jos mados prijuosčiais (žiurkš- 
tais). Nes kuri mergina ar mo
teris turėjo puikesnį prijuostį 
laimėjo dovaną. Pirmą dovaną

reikia atpildyti su kaupu. Pra- laimėjo Mrs. Stepui, antrą d.
ėjusio mėnesio susirinkime iš
rinko du delegatus į “Vilnies” 
suvažiavimą, ir dėl magary
čių, paskyrė nemažą auką.

Pabaigoj buvo draugiškos 
diskusijos bėgančiais reikalais 
ir tas man labai patiko. Kuo
pa turėtų rengt visados pana
šias diskusijas. Gaila, kad. 
diskusijoms mažai laiko lieka 
pabaigoj susirinkimo ir ne visi 
nariai gali išreikšti savo min
tis. Turėtų daugiau laiko pa
likti dėl tokių diskusijų,.

Varaneckienė.
Pikniką buvo surengę vest- 

sidės kliubietės ir, rodėsi, vis
kas pavyko gerai; turėjo ska
nių valgių ir gėrimų, tik buvo 
maža įžanga, tai, rodosi, ma
žai pelno liks.

Alvinas.

CLEVELAND, OHIO
Kas yra svarbiausia mums 

motinoms, tai mūsų diena— 
Motinų Diena, kuri įvyks ge
gužės 11. Kaip praeituose me
tuose, taiP' ir šiais metais, bus 
rengiama didelė paroda už 
taiką ir išlaikymą mūsų šalies 
nuo europiškos skerdynės. Cle
veland© lietuviai dalyvavo to
se parodose, bot ne taip skai
tlingai, kaip turėtų, dalyvauti. 
Tad šiemet mes moterys de
dame visas pastangas, kad 
suorganizuoti visas lietuves 
moteris dalyvauti parade.

Kliubietės moterys turės 
uniformas. Visos eisime apsi
rengę baltai. Tad visi ir visos 
į paradą gegužės. 11 dieną. 
Laikas ir vieta bus paskelbta 
vėliau.’

Paradui pasibaigus kviečia
me visas ir visus į Lietuvių 
Svetainę ant 79 gatves, tonais 
turėsime pasilinksminimo va
karą; bus skanių gėrimų, už
kandžių ir gera muzika. .

Draugė M. Babarskienė ( 
(brooklyniškė) gavo laišką iš 
Lietuvos, iš Gulbiniškių km., 
Liudvinavo pašt., nuo savo' 
brolio V. Palioko, kuris tarp 
kitko rašo:

194 1-11-24 d. 
Gulbiniškis.

Dabar gyvename Socialisti
nėj Tėvynėj. Socialistinėj tė- 
vyihej geriau kaip fašistinėj. 
Šiandien darbo žmonės gali į 
pakvėpuoti pilna krūtine. Tas i 
vargšas darbo žmogus, kuris 
buvo išnaudojamas ir drebėjo 
prieš naudotojus, yra laisvas. 
Dabar visi lygūs, visi draugai, 
visi vienoj eilėj stovim, kas 
buvo nieku, tas šiandien vis
kuo. Dvarus išdalino tiems, 
kurie juos dirbo. Nuo stambių 
ūkininkų atėmė, kurie turėjo 
virš trisdešimts ha. Jonas ir 
gavo iš Grinevičiaus 9 ha. 
Vienu žodžiu, kitą pasaulį tu
rime. žinoma, yra šiokių to
kių ir trūkumų. Dabar pas 
mus pabrangę drapanos. Bet 
mes apsiimam dešimts kartų 
sunkiau gyvent, bile'tik darbo 
žmonių valdžia. O rašei, kad 
Smetona i Amerika atvažiavo. 
Taigi, jūs pasveikinkit jį krau
gerio vardu. Jo iškamša pas 
mus bus per amžius pastatyta 
mažėjuje šalia Muravjovo.

Rašei, kad dėde ketina par
važiuoti į LTSR. Būt labai ma
lonu tokio svečio sulaukti. Bet’

LICENSES
NOTICE Is hereby given that License No. 
R.L 7458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic, Beverage Con
trol Law at 1203 Noxtrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES SCREEN 
Star Cafe

1203 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

ar nėr pavojaus važiuoti to
kiais karo laikais?

Sudiev, brangi sesute. ’• 
Tavo brolis,

V. Paliokas.

Vokiečiams Kaštavę 75,000 
Kareiviu Karas Graikijoje
Cairo. — Angijos oriai vy

no komanda sako, kad ang
lai ir graikai padarė vokie
čiams labai didelius nuosto
lius per šį karą Graikijoje. 
Ji apskaito, kad užmuštais 
ir suimtais'nelaisvėn vokie
čiai ngteko apie 75,000 ka
reivių.

45,000 Darbininką Užgyrė 
Sutartį

Apie 24 lokalai C.I.O. uni
jos, kuri apima Westing
house dirbtuves, užgyrė va
dovybės padarytą sutartį su 
kompanija. Tas paliečia 45,- 
000 darbininkų. Šita sutar
tis pakelia darbininkams al
gas, “nemažiau kaip po 4 
dolerius per 40 valandas.”

Anglija Netekus Dviejų Treč
dalių Savo Armijos

Berlin. — Vokietijos kari
nė komanda sako, kad Ang
lijos kariuomenė, pasiųsta 
G vaiki j on, panešė baisiau
sius nuostolius. Sako, kad 
vos tik vienas trečdalis su
spėjo pabėgti, o du trečda
liai tapo sunaikinti.

Ir Profesorius Nori Karo ,
'' r’

Washington. — Kadaise 
skaitęs savo dideliu libera
lu, Harvardo Universiteto 
prezidentas prof. Conant at
virai išėjo už ėjimą karan 
gelbėjimui Anglijos. Jis pa
sakė: “Man atrodo, kad va
landa mūsų šalies galutinam 
veikimui jau išmušė.”

PRANEŠIMAI
I IŠ KITUR

PHILADELPHIA,- PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. geg., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave., Liaudies Name. Malonėkite

visi dalyvauti. Reikės aptarti svar
bių dalykų, prisiruošti prie vasarinio 
sezono. Bus išduotas raportas iš 
“Laisvės” bankieto. —F. B., sekr.

(104-106)

MONTELLO, MASS.
Pirmadienį, geg. 5 d., įvyks ALD 

LD 6 kp. susirinkimas. Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 7:30 v. v. Na
riai dalyvaukite susirinkime, nes 
yra svarbių dalykų aptarti, taipgi 
reikia prisirengti prie vasaros veiki
mo. — G. Š. fin/rašt. (104-106)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Birutės Kliubas 

rengia prakalbas, pirmadienį, 5 d. 
geg. 735 Fairmount Ave., 7 v. v. 
Kalbės Karosienė iš Kalifornijos, la
bai svarbiais klausimais. įžanga vel- 
tui. Kviečiame dalyvauti. (104-106)

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”
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'Gyvenimo Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ JA<^ GATAVA

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA

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

Knyga iš arti 300 puslapių, kaina $1.25.
1 * Į *

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: 
Laidojimų istorija, papročiai, apeigos, šermenų kainos, 
testamentai, advokatai, teismai ir kiti žinotini smulkūs 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukes, che
mikalai, taxidermija, koplyčios, kapines, mausolėjai, 
deginimai ir tt.

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

Office Phono 
EVergrecn 4-697L

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Pasibaigė “Karas” Tarp Mu 
ziky ir Radio Kompanijų

Pažangos 
bas gerai darbuojasi vi- 
bėgančiais reikalais, da- 

kliubietės dikčiai darbuo- 
dėl Taikos' Demonstraci- 
gegužės 11 d. (Mothers

New York. — Nuo sausio 
1 dienos draugija vadinama 
Composers, Authors 
Publishers uždraudė 
kompanijoms naudoti 
ką ir dainas, rašytas
gijos narių. Dabar draugija 
susitaikė su radio kompani
jomis ir vėl jos narių muzi
ka ir dainos girdėsis ant 
radio.

and 
radio 
muzi- 
drau-

Lietuvių Moterų 
Kliu 
sais 
bar 
jasi 
jos,
Day.) Taipgi turėjo labai pui
kų pikniką bal. 27 d. ir turė
jo pasiuntę delegatę į New 
Yorką Taikos Kongresan. Bra
vo, draugės!

Apie Chorą
Mūsų choras sudainuoja 

gerai. Turime gerą mokytoją. 
Į praktikas lankosi daug dai
nininkų. Praktikos įvyksta kož 
na ketvirtadienį, ant 79 gat
vės. Bet mūsų chore nėra dar 
šimto narių, o mes norime, 
kad mūsų choras susidėtų 
bent iš šimto narių. Tad kvie
čiame visas ir visus į choro 
praktikas ir prašome atsivesti 
daugiau naujų narių.

Širdingai ačiuojame dd. Si- 
monauskams, Olgai Ilačkaitis 
ir J. N. Simans už pagalbą 
chorui.

Choro Komisija.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Vapor 
Room, 
tesian

/ Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

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

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

Sun. all day and night.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Naujos ir Užsendintos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir 

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU- 
VjeM I LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 

f nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir 
kiti Chroniški Nesveikumai Vyrų ir Moterų gydo

mi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą li
gos pažinimą ir tinkamą gydymą. Mano gydymo būdai naujoviški. 
Įšvirkščiama įvairūs Ciepai, kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei 
ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta. py- —

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

DR. LOUIS ZINS Wa
(29 Motai Privačios ir Ligoninių Praktikos) j 1

110 East 16 St., N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving PI. £

Šiokiom Dienom 9 A.M.—8 P.M. Sekmad. ir Šventad. 9 A.M.—2 P.M.

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

Detroito Lietuvių Kliubas 
yra draugiškas savo nusistaty
mu. Atlieka daug gerų pažan
gių darbų. Turi nuolatinį at
stovą į Civil Rights Kongresą 
ir kitas reikalingas vietas. 
Praeitą susirinkimą nutarė pa
siusti delegatą į “Vilnies” šė- 
rininkų suvažiavimą, įvykstan
tį geg. 11 d. ir iš iždo pasky
rė $5.00 tam tikslui. Buvo at
sišaukimas nuo SLA jaunuolių 
bolininkų grupės, kad jiems 
reikalinga parama. Kliubas 
nutarė aukoti $10.00.

Tiesą pasakius, kliubiečiai 
neatsisako paremti naudingą, 
visuomenišką darbą.

Aklam Gydytojui Uždraudė 
Daryti Operacijas

Albany, N. Y. — D r. Ro-; 
bert A. Marks, iš New; 
Yorko, aklas, buvo padavęs 
apeliaciją prieš žemesnio' 
teismo nuosprendį, kuris 
uždraudė jam daryti opera
cijas. Jis sako, kad jis “ma
to rankomis” ir gali mažas 
operacijas daryti. Bet ape
liacijų teismas jo skundą at
metė.

F. W. SHALINS
(SIIALINSKAS)

FUNERAL HOME
f

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

mažesnių operečių, 
ir trūkumų. Mat, 

dirba dirbtuvėj, 
laiko gali pašvęsti

Aido Choras iki šiol yra su
rengęs ’ keletą koncertų ir su- 
lošęs porą 
Yra biskis 
mokytojas 
tad mažai
lavinimui choro ir prirengimui 
jo koncertams bei operetėms, 
todėl choristai turi įtraukę po
rą gerų pagelbininkų, kaip 
tai: Stellą Smitrevičienę ir 
Anną Tyson, jos labai daug 
pagelbsti choro mokytojui ir 
kartais net trumpu laiku bū
na darbas atliktas gana pa-

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER4CRAFT OIL BURNERS

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

M ii h 9 inžinieriai ISmleruos JAąų namus ii* įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprobavimus be Jokio mokesčio.

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

Telefonas ĘVergreen 7-1661
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Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
J ’ taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

Sale šokiams. Gražus paikas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir Šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

y RIIEINGOLD 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 INN
■ 89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Groat Neck 1546

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
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 įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA. 

Telefoną* Poplar 4110

PM toflė ii i



Brooklyn, n.y
168 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N, Y. 

Tel. Triangle 6-3622

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

kuris

Išvyko

lietuvių 
atėjo ir 
atsinešė 

ten kry-

bū-
nuo 
ne

ar į
Scena iš vėliausios Sovietų dramatiškos filmos “Jūrų 
Didvyriai,” antra savaitė rodomos Miami Playhouse, 
6th Ave. ir 47th St., New Yorke. Judis atvaizduoja So
vietų laivyno pasiruošimą ginti darbininkų tėvynės 
krantus.

MONTROSE - 17-j«w»l t,: 
dtion* mov»m»nt. Pink w y»l- 
low gold fillod coit, Gu<ld<to 
Vock ............................$39.7#

^Registered Trod* Merk

GIFTS FROM YOUR JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST

Robert Lipton Jeweler 
701 GRAND ST. • BROOKLYN, N. Y 

Tarp Graham Ave. ir Manhattan Ave.

Brooklyniečiams gerai žino
mas V. Škėma šiomis dienomis 
išvyko į Hoosick Falls, N. Y. 
Ji pastaraisiais laikais prastai 
jaučiasi sveikatoj, tai išvyko 
į minėtą miestelį gydytis. Lin
kime jam greito pasveikimo ir 
vėl sugrįsti darbuotis Brook
lyne. L. K.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, vienas didelis, kitas mažesnis. 
Gali atsišaukti pora arba pavieniai. 
Šviesūs, garu šildomi, galima vir
tuvę naudot. Vieta puikioj sekcijoj, 
Coney Islande, netoli mari. Išranda- 
vojame sezonais arba visiems me
tams. Transportacija patogi, netoli 
BMT linijos. Kambarius galima pa
matyti kasdien po 5 vai., šeštadie
niais ir sekmadieniais visą dieną. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
pas Viktoriją Zubov, 2875 W. 17th 
St., Brooklyn, N. Y. (105-107)

Sestas puslapis Pirmadienis, Gegužės 5, 1941

New Wko^gž^2inios
Minios Darbo Žmonių Apvaikščiojo Pirmą Ge 

gūžes Nepaisydami Ją Išdavusią Viršininku

E
. .

leidimas. Jie yra pasižymėję 
savo pastovumu ir drąsa, mo
ka ginti teisybę ir nesibijo net 
galingo priešo. O kiek gi ga
lėtų rastis tokių, kurie Strazdo 
su pačia, ilgojo Jono, Jurgė- 
los, Tysliavos, Ginkaus ar kitų 
tolygių generolų be armijos 
būtų nusigandę. Gėda pasida
rė, kad štai, jeigu nematyčiau 
savo akimis lietuvių būrio pa
rade, galėjau daleisti, jog tūli 
lietuviai būt galėję Strazdo 
žvirbliais tapti, kuomet jie to
kiais nebuvo ir nebus.

Dzūkelio Krislai
Ką Nuogi Žmonės Coney 
Islande ant Stogo Kalba?

Jau šiomis ’ dienomis Coney 
Islande ant “Sun Parlors”- 
žmonės kaitinasi lygiai kaip 
liepos mėnesį.

Kada žmogus nuogas, tai 
negali žinot ar turtingas, ar 
biednas, ar profesionalas. Bet 
kai pradeda kada diskusuoti, 
tai sužinai jo pažvalgas.

Vakar vienas apysenis žmo
gelis gulėjo sau ramiai, klau
sėsi radio, pagaliau atsi
kėlė ir visiems išdrožė ve ko
kį spyčių :

—Vyrai, pamatysit, kad ne
užilgo visoje Europoje plevė
suos vėliava su kūju ir pjau
tuvu. Tikėkit mano žodžiui!... 
Tos kariaujančios šalys tiek 
nusialins, kad pasikvies Stali
ną sutvarkyt dalykus,
dabar ramiai ilsisi ir rūko 
pypkę.

Po tokio pareiškimo 
karštos diskusijos.

Coney Islandas!

Moderniškiausias Kelias Ap
juosia Brooklyną ir Niujorką

Jau beveik baigiama nau
jas, moderniškas kelias apie 
visą Niujorką ir ' Brooklyną. 
Automobilistai dabar 
sustojimo, be jokių 
šviesų dūzginti sau 
pro Coney Islandą,
nauju tuneliu, Iludsono' pau
piu, kur jokių skerskelių, jo
kių sutrukdymų nebus, 
munikacija pasigerins.

Dzūkelis.

galės be 
raudonų 
pajūriu, 

paskui

Ko-

Meną Mylinčioms 
Organizacijoms

Liet. Meno Sąjungos 3-čio 
Apskričio konferencija įvyks 
gegužės 11-tą, “Laisvės” salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Pradžia 10 v. ryto.

Konferencijon kviečiamos 
ne vien tik teatro grupės ir 
chorai, bet taip pat ir Jdtos 
Meno Sąjungą remiančios or
ganizacijos — LDS bei LLD 
kuopos. Jų atstovybė yra la

ibai pageidaujama-reikalinga.
Atstovų prašo po 1 nuo kuo-

• Laivas Monterey atvežė New pos (ar choro bei teatro gru- 
apie pės) ir po 1 nuo kiekvienosYorkan iš Meksikos 

$400,000 vertės sidabro. dešimties narių.

č Kaip ilgasis Buivydas 
Visai Sufašistėjo

Per eilę metų ilgasis Jonas 
Buivydas buvo prisišliejęs 
prie darbininkų. Buvo momen
tai, kada jis su dabartiniais 
suvo prieteliais Tiškais ir ki
tais net laiptais raičiojosi. Bu
vo laikas, kada jis girdavosi: 
“Aš komunistas”, nors nieka
dos iš jo nebuvo rimtas žmo
gus ir nuoširdus komunistų 
pagelbininkas. Buivydas dau
giausia “marksizmą” sėmė iš 
kapitalistinio “New York Ti- 
meso”. Buivydas labai daž
nai laikydamasis netikusios 
taktikos sukeldavo nesusipra
timus kriaučių lokale arba 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube.

Jis būdamas su kairiais dar
bininkais organizacijose, slap
ta, po slapyvardžiu Vytautas 
Katilius rašinėdavo į “Kelei
vį” melagingas ir šmeižiančias 
korespondencijas. Tuo Jonas 
ilgasis įrodė dar vieną savo 
nesąžiniškumą.

Vėliau jis užsimanė “patai
syti” darbininkiškas organiza
cijas, taip, kaip jo galva iš
neša. Pradėjo niekinti partijie- 
čius ir užsipuldinėti ant Lite
ratūros Draugijos. Sąmoningi 
darbininkai atrėmė jo atakas. 
Ant galo, jis buvo sučiuptas, 
kaipo veidmainys ir išmestas 
iš Komunistų Partijos.

Pamenu, k;rip į 
kuopą ilgasis Jonas 
dar ilgesnį už save 
savo pareiškimą. Jis
žiavojosi, kad jis yra komunis
tas, kad ant jo užpuolimus ki
ti daro ir “stumia jį iš draugų 
tarpo”. Rūkė cigarą po ciga
ro, suvertė cigargalių krūvą 
ant grindų dydžio, kaip jo 
galva. Išmestas vienbalsiai. 
Išėjo “Kankiniu” ir už tai jam 
Grigaitis ir Michelsonas davė 
“garbingą” Socialistų Sąjun
gos sekretoriaus vietą, kuri 
gyvuoja ant popieros.

Jonas Buivydas nuolatos 
rodo savo mokslą per “Kelei
vį.” Jis vis pasirašinėja Vy
tautas Katilius. “Keleivio” No. 
18 Buivydas rašo ilgiausią ko- 
resp.ondenciją iš smetonininkų 
—hitlerininkų konferencijos, į 
kurią jie visokiomis apgavys
tėmis buvo įtraukę kelias Bro- 
klyno, organizacijas.

Buivydas—Katilius ant tiek 
sufašistėjo, kad aprašinėda
mas dr. Viniko kalbą rašo: 
“Lietuva. . . iš karto tvarkėsi 
demokratiškiau, o vėliau, po 
1926 metų perversmo, tvarkė
si jau tik pusiaudemokratiš- 
kai.” Matote, ilgajam Jonui 
Smetonos fašistinis režimas 
virto jau tik “pusiaudemokra- 
tija.” Net “Keleivio” redakto
riai negalėjo su ta Buivydo 
Smetonos 
sutikti ir 
vo Jokio

Minėta
rminkų vadovaujama 
rencija išrinko aukų rinkimo 
komitetą, kuris rinks aukas ir 
siųs Vokietijos fašistų sosti- 
nėn Berlynan. Jie išrinko ir

propagandos komitetą, 
platins visokius melus naujos 
darbininkiškos Lietuvos reika
lais. Jie išrinko ir terorizavimo 
komitetą, kuris, su lyg jų nu
tarimo, “darys lietuviams biz
nieriams įspėjimus” ir kurie 
neklausys smetonininkų - hit
lerininkų komandos, kurie drįs 
garsintis^lietuvių darbininkiš
koj spaudoj, drįs eiti į paren
gimus arba pažangių prakal
bas, arba aukos tiems tiks
lams, tai tas smetonininkų-hit- 
lerininkų komitetas terorizuos 
juos, skelbs komunistais, nors 
jie tokiais nėra, šitas smeto
nininkų - hitlerininkų .- smogi
kų terorizavimas turės apvie- 
nyti visus Brooklyno lietuvius, 
kuriems tik laisvė brangi, ku
rie tik nori gyventi laisvai ir 
neimti įsakymų iš smotoninin- 
kų-šturmininkų!

Greta užkietėjusių smetoni- 
ninkų-Strumskių, Strimaičių, 
Tysliavų ir Jurgėlų mes ma
tome trockistus Stilsonus, 
Strazdus ir Buivydus. Visi 
jie teisina Smetoną ir smeto- 
nizmą. Visi jie sutinka terori
zuoti lietuvius demokratinėj 
Amerikoj, diktuoti biznie
riams, kur biznieriai turi eiti, 
kiek ir kam aukų duoti, kur ir 
kada garsintis!

Buivydas būtų ne ilgasis Jo
nas, jeigu jis be melo apsi
eitų. Tame pat “Keleivyj” 
konferencijos protokole giria
si, kad dalyvavo 99 delegatai 
nuo 35 organizacijų ir atsto
vavo 4,501 narį, o Buivydas 
tą skaitlinę pakelia iki 114 
delegatų, 49 org. ir 5,347 na
rių. Ten dalyvavo visi trockis- 
tai smetonininkai, jų negy
vuojančios LDD kuopos, kur 
vienas narys už tuziną skaito-* 
mas ir pora apgautų organiza
cijų, kurios anksčiau ar vė
liau su smetonininkais-hitleri- 
ninkais nutrauks ryšius.

Senas Siuvėjas.

Daugiau Auką “Vilnies” 
Suvažiavimui

(Pabaiga)
Minios Žiūrėtojų

Nežiūrint, kad paradas šie
met buvo nusuktas į 8th Avė., 
kur mažiau žmonių, visgi vie
tomis šaligatviai buvo tarsi 
Jericho mūrais apjuosti žiūrė
tojais ir sveikintojais maršu o- 
tojų. O Union Aikštės visi 
kampeliai buvo užtvenkti veik 
nuo pietų lig 8:30 vakaro, ka
da įmaršavo paskutiniai 
riai. Per kelis blokus 
aikštės policija daugiau 
leido sustoti nei aikštėn
maršuotojų eiles prasiskverbti. 
Didžiumoje žiūrėtojai masi
niai pritarė maršuotojams šū
kiais ir plojimais. Taigi tik
rovėje, demonstrantų buvo ke
leriopai daugiau, negu 75,000, 
kur priskaityta tik maršavu- 
sieji.

Ir jeigu kas nori suprasti 
darbo minių kalbą, tas supra
to, jog jos anaiptol nepasi
ruošusios leistis žudomos ar 
vergiamos, nežiūrint, kas tuo 
pavergėju norėtų būti, žiūrint 
į jų margas-margiausias iška
bas, klausant šūkių ir dainų, 
pamatai ir supranti, kad jeigu 
mūsų šalis būtų įstumta toliau 
į šį karą, tai nebus Amerikos 
liaudies valia, tai nebus jos 
karas.

Lietuviai Gražiai Pasirodė
Mačius visokiaspalvių sme- 

tonininkų vėliausius “prika- 
zus” lietuviams darbininkams, 
biznieriams ir visiems, kurie 
nesutiks nusilenkti “tautos va
do” ir jo pakalikų komandai 
“per beržyną į Berlyną,” galė
jai pamanyti, kad gal tūli lie
tuviai bus išsigandę. Bet nuė
jus tėmyti lietuvių būrį, susi
pratau, kokiu dideliu lietuvių, 
darbo žmonių rimtumo neda- 
kainavimu būtų buvęs toks da

Pažymėtina, kad šiais me
tais lietuvių būrys atrodė tur
tingai apsirūpinęs atatinkamo
mis iškabomis. Vėliavos sar
gais ir kapitonais buvo jau
nimas. Apsukrios, gražios 
merginos-kapitonai gabiai va
dovavo būriui ir padavinėjo 
šūkius. Lietuviuose matėsi ge
rokai jaunimo, nors daugelis 
man pažįstamų jaunų lietuvių 
maršavo savo mokyklų bei ša
pų ir unijų būriuose.

Imant atydon, kad pasinau
dojant karo isterija buržuazi
ja ir visokį jos klapčiukai me
lais ir teroru norėjo geguži
nę užgniaužti, ši Pirmos Gegu
žės demonstracija skaitoma 
didžiausia New Yorko miesto 
istorijoj. Juk buvo net sprin- 
diniais antgalviais tūloje spau
doje iš anksto užtikrinta, kad 
“maršuos tik grupelės komu
nistų.” Ir jeigu jie patys savo 
skelbimams tikėjo, tai dauge
liui komunistai 
ištisus mėnesius,
juokas — septynios 
tūkstančių maršavime 
nios ant šaligatvių, 
riuose, languose.

kuris
sau

kilo

Coney Islandas Plečiasi 
Puošiasi

ir

Šiemet maudytojai suvažia
vę maudytis, ras Coney Is
lande daug’ ką pasikeitusio, 
čia dabar kyla kaži kokis stie
bas į padangę,—sakoma bus 
parašiutaįs leistis, prietaisas,— 
toks 
nėję

pat, kaip buvo Pasauli- 
Parodoje.
jūrų siurbliais ištraukia- 
pieskos ir daug prapla-ma

tinta pakraštys. Daug naujų, 
žaislaviecių išdygo. Oi, sugers 
daug svietelio dolerių šiemet
r *7

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadieni!
Turime Geros Degtines ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus B\ooklyne

459 Grand St

S tat 
adresaS;

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

vaidinsis per 
Juk tai ne 

dešimt 
ir mi- 

tarpdu-

P. M.

—•7V

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

DR. J. J. KA^KJAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

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. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. I/? VANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8 1158

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N, J.

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

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Jpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINĖS
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandąvoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

NOTARY
PUBLIC

Telephone 

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

teisinimo filozofija 
ten prisegė: “Nebu- 
demokratizmo.” 
smetonininkų-hitle- 

konfe-
Iš Wantagh, L. L, pašto iš

vogta 200 svarų saugioji šėpa 
su $1,461 stampomis ir pini

gais.

’ ■ ■■ ■MM*

Prie dienraščio “Vilnies” 
pasveikinimo dar prisidėjo se
kami draugai: Jonas Ragaus
kas iš Shelton, Conn, su $2; 
Jonas Siurba aukavo $2; O. 
ir M. Stakovai $1; K. ir J. Ru- 
šinskai $1. Po 50 centų auka
vo: J. Balčiūnas, E. Stupurie- 
nė ir J. Steponaitis. Po 25 cen
tus: M. Banaitienė ir B. Na- 
valinskienė. Visiems aukavu
siems tariame didelį ačiū!

Pereitame paskelbime buvo 
pasakyta, kad K. Janeliūnas 
aukavo $1, o turėjo būti V. 
Jankeliūnas. Klaidą pataiso
me ir draugą atsiprašome.

D. M. Šolomskas.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsą Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir Įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS'
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
c 3

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

. • -------------------- -------T-- ----
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kainas.

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

> UNION LABEL

£ 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. Nuo 
$29.75 ... dabar jie yra 
išdėti parodymui.

she will never forget!

v£RI-THIN* PETITt — 15 
jewel,, pink, while or yellow 
gold filled coie......... $29.75




