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Molotovas jau nuo pir-

1

Kaip Amerika Stumia-

I

Roma. — Pasak italų, tai
nuoliai sukėlė apie šimtą do- iraqieJiai tebelaiko apsupę 
Inriii tom fiLralin I t • —

Artkara, Turkija. — Trys
Ije, bet, girdi, mažai tepada- kareiviniai Anglijos laivai

Panaikino Bausmę Ko- atgabeno daug pastiprinimųro anglam nuostolių.
mimistiiKandidatai „“„£5“ I"“’°

AMERIKOS KARO MINI- 
. STERIS PERŠA KARĄ

sevelto ministerio Stimsono 
kalba per radio tai jau yra 
neoficialis karo skelbimas.Berlin. — Vokiečių 

bomba tiesiog pataikė į 
glų šarvuotlaivį Kretoj.

KONGRESMANAI Už NA- 
ZIŲ - ITALŲ LAIVŲ PER

LEIDIMĄ ANGLIJAI

j.on geriau pasilavinti, kaip 
lėkdint anglam karinius or
laivius iš Jungtinių Valsti
jų.

Areštai Tebetęsiami.
Menševikams Jis Jau 

Prezidentas!
Lietuvoje Buvusi Demo-

Š. m. kovo 18 d. sukako 80 
metų amžiaus Lietuvos rašyto
jai Gabrielei Petkevičaitei.

Tą įvykį tarybinės Lietuvos 
spauda gražiai atžymėjo.

Mūsų Sportininkai Cleve- 
lande.

Karpius su Smetona Lai
mėjo!

Rašo R. Mizara

London. — Anglų orlai
viai sprogdina ir degina 
Iraqo žibalo sandėlius.

London, geg. 7.—Anglai 
teigia, kad jie atkariavo kai 
kuriuos punktus prie žibalo 
požeminio kanalo Iraqe. Sa
ko, kad jie apvalę nuo ira-

London, geg. 7.—Būriai 
vokiečių orlaivių įnirtusiai 
bombardavo anglų laivasta- 
tyklas Clyde ir kitus punk-

pabūklais Anglijai. Jis gąs
dino amerikiečius, kad jeigu 
šios šalies laivynas nepas-

draust komunistam užimt

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 161 balsu

$•J

lerių tam tikslui. . 3,000 anglų kariuomenes
Bet už vis didžiausias LDS TT it. . , . , , . . . Habbania stovykloje,sportininkų ir bendrai jauni- u J

mo pasirodymas 
metais Čikagoje, kur bus lai
komas šeštasis Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Seimas.

Apie tai LDS veikėjai nuolat 
turėtų prisiminti.

Nuskandinta 11-ka
< j i _ Lųujau ir uuuiia.1 Luią lyuevAmerikonu Lakūnų prekinius laivus su kariniais nuhnUoia Anrrhim lio crac.

Su Anglijos Laivu

v

Trumpos Žinutės
Roma. — Vokiečiai ir ita

lai užėmė dar 8 Graikijos 
salas palei .Turkiją.

įvyks 1942 sustačius prieš p. Smetoną, jo 
darbus ir prieš Lietuvos tauti
ninkus.”

tuzino komiteto (kuris buvo ninku.
nuvykęs Smetoną pasitikti)
nariu dėvėjo formalinius rū- |miau kartotinai sakė Pre- 
bus su aukštais šilko cilind
rais . . .”

Matot, kokia garbinga kom
panija !

i

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.

Indijoje areštai nesiliauja. 
“Demokratinė” Anglijos vy-1 
riausybė kiša į kalėjimus in- 
dusus patri jotus, kurie drįsta 
prasižioti apie laisvę savo tė
vynei, Indijai.

300 milijonų tebevaitoja po 
Anglijos imperijalistų batu. 
Tuo pačiu sykiu Amerikoje 
pasamdyti Anglijos agentai 
sukaitę darbuojasi tam, kad 

* mūsų kraštą įtraukus į karą, 
kad jis išgelbėtų Anglijos im- 
perijalizmą!

“Naujienoms” Ant. Smeto
na jau prezidentas. Nei vienas 
kitas fašistų laikraštis tiek 
daug apie Smetoną nerašė, 
kaip Čikagos menševikų “Nau
jienos.” Jist ten garbinamas. 
Ten užregistruojamas kiekvie
nas “prezidento” žingsnis.

Smetoną ant stoties pasitiko 
visa eilė Čikagos lietuviškų 
vertelgų, kurie sudaro buržua
zinį elitą. “Mažiausiai puse

“Naujienos” įtalpino Smeto
nos pareiškimą, kad Lietuva 
“niekada nenustojo buvusi de
mokratija.”

Vadinasi, per tuos arti 
14-ką metų, per kuriuos Sme
tona engė, kalino ir žudė Lie
tuvos liaudį, Lietuvoje viešpa
tavusi demokratija!

Šitaip Grigaičio laikraštis 
informuoja Amerikos lietu
vius. Grigaitis, kaip ir kiti 
menševikai ir klerikalai, “pa
miršo” kruvinuosius Antano 
Smetonos “nuopelnus” Lietu
vai. “Naujienos,” kaip ir fa
šistai ir kunigai, zalatina kru
vinus Smetonos žygius, bandy
damos užglostyti juos ir pa
statyti Smetonų prieš Ameri
kos lietuvių akis kaipo švarų 
žmogų, net gerą Lietuvos pa- 
trijotą.

Neatrodo, ponai, kad jums 
tas pavyks padaryti. Lietuvos 
liaudis ir Amerikos lietuvių 
visuomenė niekad nepamirš 
budeliškų Smetonos darbų, 
padarytų Lietuvos kūne!
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AMERIKOS MINISTERIS SAUKIA KARAN LAIVYNĄ
X

L V. Stalinas—Naujas' AMERIKA BAUDŽIA SOVIETUS
Sovietų Komisarų 

Pirmininkas
Maskva. — Prezidiumas 

Sovietų Sąjungos Vyriau
sios Tarybos geg. 6 d. pri
ėmė prašymą Viačeslavo M. 
Molotovo paliuosuot jį nuo 
komisarų pirmininko parei
gi! ir paskyrė Juozą V. Sta
liną nauju komisarų pirmi-

zidiumui Vyriausios Tary
bos, kad jam persunkti at
likti pareigas dviejų komi
sariatų—Komisarų Tarybos 
pirmininko ir užsienių rei
kalų komisaro.

Prezidiumas Vyriausios 
Tarybos dabar paliko Molo
tovą užsienių reikalų komi
saru ir paskyrė jį komisaru 
vice-pirmininku.

Stalino Sveikinimas Naujie
siems Komandieriams

Maskva. — Iškilmėje su
ruoštoje naujiem komandie- 
riam baigusiem šešioliką 
Raudonosios Armijos Aka
demijų ir devynias karines 
kolegijas, Stalinas širdingai 
juos sveikino ir savo kalbo
je priminė, kaip Raudonoji 
Armija tapo perorganizuo
ta ir perginkluota, pasire
miant naujausiais karo pa
tyrimais.

Naujieji komąndieriai 
skardžiai sveikino Staliną: 
“Ura, suorganizuotojui ka
rinių Socializmo šalies jėgų, 
didžiajam Stalinui!”

Pasmerkė Komimisty 
Priešus Unijoje

Detroit, Mich. — Tūks
tančio darbininkų susirin
kimas pasmerkė R. T. Fran- 
kensteenų ir W. Reutherį, 
narius Jungtinės Auto. Dar
bininkų Unijos tarybos, už 
tai, kad jie per spaudų pa-

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį Clevelande įvyko LDS 
sportininkų (b o w 1 i n inkų) 
rungtynės. Suvažiavo, daugy
bę jaunimo — sportininkų, ir 
jų draugų. Rungėsi labai rim
tai ir gražiai, kultūringai. ,v -

Pirmąją dovaną laimėjo vie- sižadėjo reikalauti būsima- 
nas Čikagos tymų. Antroji te- me unijos suvažiavime už- 
ko brooklyniečiams.

Čikagos LDS jaunimas su- bet kokią vadovybės vietą 
kėlė apie 600 (jolerią pasiun- šioje CIO unijoje, 
timui savo sportininkų į Cle- 
velandą. Brooklyniškiai jau-

Smetonos kavalierius Kar
pius rašo:

“Ponas Prezidentas (jis tu-' 
ri galvoj Smetoną) keletui mi- 
nutų sustojo Dirvos redakci
joje — toje įstaigoje, kuri bu
vo žymiausia rėmėja p. Sme
tonos politikos Amerikos lie
tuvių išeivijoje, kuomet visa 
dauguma kitų žmonių ir mū
sų spaudos Amerikoje buvo nu-

Taip, Karpius rašb tiesą: 
“Dirva,” kurią Smetona šelpė 
litais, visuomet galvą guldė už 
kruvinąjį smetonišką viešpata
vimą Lietuvoje. Dabar ji susi
laukė užtenkamai atvirų šali
ninkų, nes Smetonos politiką 
remia visa fašistų, socijalistų. 
ir klerikalų spauda! Visi iš 
vien!

Prieš Smetoną kaip stovėjo 
taip ir stovi tik pažangioji 
spauda, su “Laisve” ir “Vil
nimi” priešakyj.

JUOZAS V. STALINAS

Žuvo 11 Laivų su 
Raudonojo Kryžiaus 
Siuntiniais Anglam
Washington. — Nuo per

nai spalių mėn. iki šiol vo
kiečiai nuskandino 11 iš tų 
Anglijos laivų, kurie sykiu 
su kariniais kroviniais ve
žėsi ir reikmenis gautus iš 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. Žuvo daugiau kaip 
miliono dolerių vertės Rau
donojo Kryžiaus siuntinių 
anglams.

Angly Orlaiviai vėl Įtū
žusiai Bombardavo 

Hamburgą

Washington.— Prez. Ro- bar gauna iš Amerikos 85 
osevelto valdžia uždraudė procentus viso reikalingo 

' japonam žibalo, 95 procen
tus senos geležies, 88 pro
centus mišrių geležies-plie- 
no lydinių ir 99 procentus 
vario.

Kovo mėnesį šiemet Japo
nija parsigabeno iš Ameri
kos 1,553,000 bačkų žibalo, 
tai daugiau negu bet kada.

išvežti į Sovietų Sąjungą 
I bet kokias mašinas ar įren
gimus reikalingus ginklavi
muisi. Washington© politi
kai sako, tai daugiausia to
dėl, kad Sovietai pasirašė 
bepusiškumo, nekariavimo 
sutartį su. Japonija.

Sovietai buvo jau apmo
kėję milionais dolerių už 
daugelį tos mašinerijos ir 
įrengimų, kuriuos dabar 
Amerikos valdžia sulaikė.

JAPONIJAI AMERIKA 
PARDUODA DAUGIUS

KARO REIKMENŲ 
Washington. — Nors Ja

ponija padarė nekariavimo 
sutartį su Sovietais, bet Jun
gtinės Valstijos pardavinė
ja japonam net dar daugiau 
karo reikmenų. Japonija da-

Washington, geg. 7.—Am
erikos karo laivyno minis
teris Knox užgyrė kalbų ka
ro minist. Stimsono, kur šis 
reikalavo tuoj siųsti Ame
rikos laivynų karan prieš 
Vokietijų ir Italijų. Knox 
sako, kad laivynas “visuo
met pasirengęs atlikt savo 
pareigų.”

Vokiečių Oro Bombos 
Kriušino Anglu Lai- 

vastatyklas

Naziij Bombininkai, 
Sako, Nuskandinę 
Daug Angly Laivu

Berlin. — Vokiečiai pra
neša:

Keli šimtai Vokietijos or
laiviu kirto skaudžius smū- 

tus Škotijoj ir pietinėj, va-'8ius an8llJ laivastatykloms 
karinėj ir'rytinėj Anglijoj.!Clyde, kur taipgi paskandi-
Jie taipgi šeštą naktį paei
liui degino ir ardė Liver- 
poolį, svarbų prieplaukos ir 
pramonės miestą; ypač 
daug nuostolių padarė lai- 
vastatyklom Škotijoj.

Anglai per naktį ir iš ry
to nušovė žemyn 13 vokie
čių orlaivių, kaip skelbia 
anglų komanda.

London, geg. 7.—Anglų 
orlaiviai naujomis smar
kiausiomis bombomis pleški
no Hamburgo laivastatyklas 
ir kitus karui svarbius pun
ktus; sukėlė didžius gaisrus 
ir sprogimus; nuskandino 
vokiečių sargybos laivuką 
ir sužeidė vieną prekinį lai-, 
vą.

Anglijos lakūnai taip pat(qiečių sritį į pietus nuo Ha- 
naikino vokiečių fabrikus ir bbanijos, anglų orlaivių 

Mannheime, stovyklos; ir anglų padėtis 
s Maino ir Iraqe abelnai palengvėjus.

V • Anglų orlaiviai neatlaid-

Anglai iš Oro Daužo 
Iraq© Jėgas

no ir sužeidė daug Anglijos 
laivų. Jie sunaikino kai ku
riuos ginklų ir amunicijos 
fabrikus Glasgowe ir kituo
se miestuose, sėkmingai ata
kavo Plymoutho prieplauką 
ir keturias anglų orlaivių 
stovyklas įvairiose vietose; 
ties Doveriu nušovė žemyn 
keturis anglų baliūnus; ki
tur nuskandino vieną stam
bų priešo sargybos laivą ir 
du prekinius laivus.

geležinkelius Mannheime, stovyklos; ir anglų padėtis 
Frankfurte prie Maino ir Iraqe abelnai palengvėjus. 
kitur vakarinėje Vokietijo- Anglų orlaiviai neatlaid- 
je, ir atakavo vokiečių prie-^iai daužo karines Iraqo jė- 
plaukas ir orlaivių stovyk-^gas. Iraqieciai laiks nuo lai- 
las Francijoj ir Norvegijoj, ko bombarduoja anglus ap- 

---------- 'suptus Habbanijos stovyklo-

Charleston, W. Va.—šios 
valstijos vyriausias teismas 
vienbalsiai panaikino žemes
nio teismo sprendimų prieš 
Oscarą O. Wheelerį, komu
nistų kandidatų j guberna
torius. žemesnysis teismas 
buvo nusmelkęs Wheelerj 
kalėj iman 6 iki 15 metų už 
tai, kad jis rinko piliečiu pa
rašus komunistų kandida
tam pereituose valdiškuose 
rinkimuose.

I • W

Rooseveltas U žgyrė t
Karan Šaukiančią

Stimsono Kalbą
-------------------------------------------------------------------------------- □ ______

Perša Karinę Roosevelto 
Diktatūrą

Washington. — Senato
rius Cl. Pepper, karinis val
džios kalbėtuvas, ragina 
Rooseveltą įvest pilną karo 
diktatūrą ir kriušint bet ko
kius streikus. Jis tvirtino, 
būk amerikiečiai “pasiryžę 
liet savo kraują” kare prieš 
Vokietiją.

Sen. Pepper šaukė Ame
riką išvien su Anglija už
imt francūzų šiaur-vakari- 
nę Afriką, Portugalijos Az
orų ir Cape Verde salas, Is
panijos Kanarių salas, Gre- 
enlandiją ir Icelandiją, ir 
“ištaškyt Japoniją.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ministeris 
Stimson geg. 6 d. per radio 
šaukė tuojau panaudot šios 
šalies karo laivyną, kaipo 
“nusprendžiančią ir laimin
čią galybę,” kuri, sako, su
muštų Vokietiją ir Italiją 
“dabartiniu strategišku mo
mentu.”

Pirm kalbėdamas per ra
dio, Stimsonas davė prez. 
Rooseveltui peržiūrėt savo 
kalbą, ir prezidentas užgy
rė ją. Iš to suprantama^ kad 
Roose vėl tas yra nusprendęs 
siųst Amerikos karo laivus 
per Atlanto Vandenyną 
karan prieš vokiečius.

Ministeris Stimson sakė, 
jog Amerikos karo laivai 
tuojau ir būtinai turį lydėt -

$

/ -------- kube s pagalbon Anglijai, _
Ottawa, Canada. — Vo- gal vokiečiai “užims Angli 

kiečiai, sunaikindami preki-|ją> pagrobs jos karo laivus 
nį anglų laivą Atlanto Van-|jr sudarys sau tokį galin- 
denyne, pražudė ir vienuo-jgą> milžinišką laivyną, kad 
liką Amerikos lakūnų, kaip ^ios šalies laivynas jau ne
praneša Kanados valdžia, pajėgtų apgint Amerikos že- 
Tie lakūnai keliavo Angli- myną.”

Stimsonas šaukė ameri
kiečius “pasiruošt pasiau- 
kot ir, jei reikės, net mirt 
už laisvę Amerikos” ir kitų 
kraštu.v

Mažins Lėšas Bedar
biam ir Farmeriam, o 
Didins Karo Tikslam

Washington.—Senatorius • 
Wheeler pareiškė, kad mi
nisterio Stimsono kalba tai 
tiesioginis stūmimas Ameri
kos į karą.

Pirmiau buvęs republiko-

Washington. — Artimi 
prez. Rooseveltui senato
riai ir kongresmanai tvirti
na, jog prezidentas pasiū
lys, kad kongresas sumažin
tų išlaidas nekariniams rei-’nų kandidatas į prezidentus 
kalams, kaip kad CCC šal-*Alf. Landon sako, jog Roo- 
pos darbų stovykloms, far- 
meriams, WPA darbams ir 

oro kt., idant liktų daugiau pi- 
an- nicu kariniams tikslams.

Syrijos Tautiečiai Vos Nesu
ardė Angly Konsulatą 

Damascus, Syrija. — Sy
rijos tautiečiai užpuolė čio- 
naitinį Anglijos konsulatą prieš 131 atmetė reikalavi- 
ir vos tik nesuardė jį. An- mą uždraust pervest Angli- 
glai bijo, kad syrai su vo
kiečių pagalba nepadarytų 
naziško perversmo •tame 
krašte.—Syrija yra Franci- 
jos kolonija ir rubežiuojasi 
su Iraqu ir Palestina.

jai laivus Vokietijos ir Ita
lijos, kuriuos Amerika už
grobia.

ORAS.
dalinai apsiniaukę.

^į ketvirtadienį

4

nigų kariniams tikslams.
Perša Didesnius Taksus ant 

> žemų Algų
Kongreso lėšų komisija 

svarsto pasiūlymą Amerikos 
Fabrikantų Susivienijimo 
pakelt taksus ant mažų al
gų ir aptaksuot įvairius 
žmonių perkamus vartojimo 
dalykus.

Streikas prieš Orlaivi- 
nius Fabrikus

Atmuša Anglus nuo Žibalo 
Kanalo Iraqe

Bagdad, Iraq.—Iraqieciai 
visur atmušė anglų bandy
mus pasiekt požeminį žibalo 
kanalą; tebėra užkirstas ži
balo plaukimas anglam į Pa
lestiną.

Šis kanalas kaštavo ang
lam 40 milionų dolerių.

Iraqieciai atėmė iš anglų 
Kissurų. ,. . , .

Detroit, Mich. — Tebe- 
streikuoja apie 3,000 darbi
ninkų prieš Ex-Cell-0 kom- 
panijos fabrikus, dirbančius 
karinių orlaivių dalis. Jie 
priklauso CIO unijai. Reika
lauja daugiau algos.

Haile Selassie vėl Valdys 
Ethiopus Angly “Globoj”
Addis Ababa. — Sugrįžo 

ir iš naujo atsisėdo ant Et- 
hiopijos sosto Haile Sela
ssie, kuris buvo nuo italų 
pabėgęs 5 metai ir 3 dienos

Jis prižadėjo Anglijos 
“globoje” karaliauti.
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C. I. 0. Milijoninė Pajėga
“Su pasitenkinimu tenka atžymėti tas 

faktas, jog nuo pereito lapkričio mėnesio 
C.I.O. narystė paaugo apie vienu milijo
nu”, pareiškė C.I.O. prezidentas Philip 
Murray. Ne tik Murray, ne tik C.I.O. 
armija, bet visa pažangioji Amerika su 
didžiausiu pasitenkinimu pasitinka šį 
faktą. Auga industrinės C.I.O. unijos, 
auga darbininkų klasės pajėga.

C.I.O. unijų augimas labai nepatinka 
Amerikos reakcijai. Tos unijos yra bjau
riai puolamos ir šmeižiamos. Primetami 
joms svetimi tikslai, bandomos jos pada
ryti šalies priešais, svetimų dievų agen
tais ir taip toliau.

Vienok C.I.O. unijos auga. O jos auga 
todėl, kad jų, abelnai paėmus, vadovybė 
laikos teisingai ir kovingai. Kur reika
linga darbininkų šventuosius reikalus 
apginti, ta vadovybė nebijo išvesti dar
bininkus į streiką. Tokių streikų pasku
tiniais keliais mėnesiais matėme gana 
daug. Darbininkai mato ir supranta, kad 
jų unijos jiems tarnauja, juos užtaria ir 
gina.

Štai kame veriasi visa C.I.O. unijų au
gimo paslaptis.

“Aš sakau, kad'John.L. Lewiso pra
našystė San Francisco konvencijoj išsi
pildys nebaigus penkių metų laikotarpio 
ir kad mes turėsime 10 milijonų nąrių,” 
toliau pranašavo Philip Murray. Jeigu 
taip C.I.O. augs ir veiks, kaip iki šiol, 
nėra abejonės, jog to tikslo bus lengvai 
pasiekta.

tijos” ir perša šiapdięn Amerikos žmo
nėms karo šūkiu. Jis nepaskaitė ištrau
kų iš Nye Senato komisijos raporto, kaip 
Wilsonas anais metais prigavo Ameri
kos žmones, įtraukdamas šį kraštą į ka
rą, idaht apginti Morgano intęresus Eu
ropoje.

Neatsiliko ir socialdemokratiniai pro
pagandistai. Jie irgi pareikalavo, kad 
Amerika skubintų Anglijai laivus. An
glija, sako, negali šį karą pralaimėti. 
Girdi, “įsiveržimas Anglijon turi beveik 
nenugalimų sunkumų.” O įsiveržti Angli
jon tereikia per 20 mylių pločio vandenį. 
Šitie socialdemokratai nepasako, kaip 
tada Vokietija galėtų įsiveržti Amerikon 
per Atlantiko okeaną?

Pagaliau buvo priminta, kad Jungtinės 
Valstijos ginkluotomis spėkomis gali už
imti vąkarinę dalį Afrikos. Bet su ko
kiais tįksląįs: kad apsiginti nuo nesamo 
įsiveržimo pavojaus, ar kad apginti Stan
dard Oil kompanijos įdėlius Irane ir 
Irake?

Tai šitokia propaganda pravesta ųž 
karą. Tačiau Amerikos žmonės pasilieka 
griežtai nusistatę prieš karą. Amerikos 
taikos judėjimas turi taip garsiai šaukti 
už taiką, kaip kad pelnagrobiai šaukia 
už karą.

Sovietų Parama Chinijai
Daug kartų Chinijos valdžia pareiškė, 

kad Sovietų Sąjunga teikė jai didelę pa- 
gelbą apsigynimo kare prieš Japonijos 
imperializmą. Iš Hong-Kong rašo A. T. 
Steęle, kad jam teko sužinoti, kad iš So
vietų Sąjungos į Chiniją kas mėnuo pri- 
būna nemažiau 650 automobilinių sunk
vežimių, kurie atveža apie 2,000 tonų 
amunicijos ir ginklų. Tam tikslui tarpe 
Chinijos ir Sovietų Sąjungos pravestas 
geras automobilių kelias.

Bet Chinijos buržuazinė valdžia prie
šakyje su Chiang Kai-shęku pradeda bi
joti, kad toji pagelba gali sustoti ne tifek 
dėl Sovietų Sąjungos ir Japonijos neka- 
riavimo sutarties, kiek todėl, kad Chiang 
Kai-sheko gaujos buvo užpuolę Raudono
sios Armijos dalis ir kelis tūkstančius 
kovotojų išžudė. Jis rašo, kad būk 
Chiang Kai-shekas bando vėl su komu
nistais susitarti, nes iš Anglijos ii; Jung
tinių Valstijų jis nesitiki gaut >pagelbos, 
apart prižadų.

Kiek mums suprantama, tai Sovietų 
Sąjunga neatsisakys remti Chinijos liau
dį, bet rems taip, kad toji pagelba eitų 
Chinijos darbo žmonių naudai, o ne Chi
nijos pardavingai buržuazijai ir dvarpo
niams.

Kas Tai Yra Irakas (Iraq)? nes žinome, kad be duonos 
niekuomet neliksime, nes dar
bo turime kasdien ir pragyve-

Karo Krizis ir Karo Propaganda
Pereitos savaitės pabaiga atsižymėjo 

nepaprastai įtempta karine propaganda. 
Amerikos liaudžiai net ausys užkurto be
siklausant desperatiškos oratorijos iš 
visų įrnsių.

Scenoje vėl pasirodė Wendell Willkie. 
Tai tas Willkie, kuris pereito lapkričio 
rinkimų kampanijos eigoje nuo stogo 
šaukė, jog Rooseveltas esąs “diktato
rius”, kuris “tempia šią šalį į karą.” Bet
gi dabar jis skundėsi, kad Rooseveltas 
nepakankamai greitai traukia Ameriką 
į karą. Jis reikalavo tuojaus panaudoti 
karo laivyną lydėjimui prekybos laivų į 
visas Anglijos imperijos dalis. Jis pripa
žino, kad tas žygis vestų į karą, bet, 
girdi, “mūsų prekybai” grūmoja pavo
jus.

Bet kodėl gi Amerikos jaunuoliai tu
rėtų paguldyti savo galas ųž tą “preky
bą?” Faktas yra, kad desėtkai milijonų 
Amerikos žmonių, gyvenančių didžiau
siam varge, jeigu jiems būtų prieinama, 
be galo lengvai sunaudotų visų produktų 
“perviršį.” Nereikėtų tuos produktus ga
benti užsienin ir parduoti.

Hitleris taipgi atidarė savo burną. 
Jis nuduoda fpekąltu avinėliu ir bando 
svietui įkalbėti, kad jis viso labo tenori 
“apsaugoti” Balkanus jr kitus kraštus 
nuo “kapitalizmo”. Kokia bjauri apga
vystė. Wall Strytas esąs pasirengęs “ap
ginti” Pietų Ameriką. Hitleris irgi nori 
savo nosį įkišti į Pietų Ameriką.

Bet kodėl Vokietijos ir Amerikos jau-: 
nuoliai turėtų vieni kitus kardais varsty
ti, idant nusprendus, kurie lups kailį Pie
tų Amerikos žmonėms:. Berlyno kapita
listai, ar mūsiškiai Rockefejleriai? O kas 
būtų, jeigu .akieji atimtų savo rankas 
nuo Pietų Amerikos ir paliktų jos žmo
nėms patiems valdytis?

Prezidentas Roose veltus irgi pridėjo 
savo balsą prie karo propagandistų cho
ro. Jis ištraukė supelėjųsį Wilsono obal- 
šį “padaryti pasauli saugiu dėl demokra

Laimingas Gyvenimas Lvove
Prie Karpatų, Rusijoj, Galicijoj, did

žiausias miestas yra Lvovas. To krašto 
žmonės 1918-1919 metais ginklo pagelba 
gynė savo laisvę prieš Lenkijos imperia
listus. Bet jie negalėjo atsilaikyti prieš 
lenkus, kuriuos rėme Anglija, Francija ir 
Amerika. * .

1939 metais Vakarinė Ukraina išsilais
vino. Lvovo mieste rasta apie 50,000 be
darbių, kurie buvo baisiame varge. Liau
dis įvedė tarybų santvarką ir nedarbą 
likvidavo. Dabar Lvovo laikraščiai skel
bia, kad reikalinga: knygvedžiai, rašti
ninkai, technikai, inžinieriai, paprasti 
darbininkai, mokytojai, kalviai, daily dės 
ir kiti. ' ’ '

Kyla ir kultūros gyvenimas. Per visus 
1939 metus Lvove teatrus ir judžius lan
kė tik 180,000 žmonių, gi 1940 metais 
jau lanke 1,700,000, o 1941 metais tik į 
3 mėnesius 1,600,000 žmonių. Budavpją 
naujus gyvennamius, judžių namus, ati
daro knygynus, miesto parkuose veltui 
vaidina veikalus ir laiko koncertus.

Susirūpino Artimais Rytais
Jau if “New York Times” redaktorius 

Ę#win L. James pradėjo rūpintis, kad 
Anglijai blogai Artimuose Rytuose, Vi
duržemio Jūros baseine. Ir jis numato, 
kad gali anglai netekti Palestinos/ Tran- 
sjordanijos, Iraqo, Šuezo Kanalo ir, kas 
blogiausia, kad gali nukentėti anglų ka
ro laivynas, kuris yra Viduržemio Jūroj.

BaĮkanuose Vokietija turi apie milio- 
ną kareivių. Libijoj italų ir vokiečių jė
gos auga. Įrage vietos gyventojai sukilo 
prieš anglus. Numatoma, kad Ispanijos 
fašistai užpuls Gibraltarą. Įštikro, An
glijos imperialistai užkūrė karo gaisrą 
ir jų imperija dega iš visų kampų. Vo
kietijos ir Italijos fašistai džiaugiasi sa
vo pergalėmis, bet ir jos nėra amžinos, 
nes jų viešpatavimas paremtas ant kitų 
tautų ir darbo žmonių pavergimo.

Irako (Irąq) teritorija turi 
370,000 kv. kilometrų ir susi
deda iš tarpupio, kalnuotos 
šalies — šiaurėje ir dykumos 
vakaruose. Pagrindinė Irako 
dalis yrą lyguma tarp Tigrę ir 
Eufrato upių. Irako gyventojų 
skaičius — 3,600,000 žmonių, 
daugumoje arabui. Tik šiaurė
je — kalnuose gyvena kurdai. 
Gyventojų dalis — klajokliai. 
Irako klimatas — karštas, su 
labai mažu kritulių kiekiu. Dėl 
feodalinės santvarkos liekanų, 
prieštvaninio žemės apdirbimo 
būdo ir nepakankamos irigaci- 
jos žemės ūkis čia yra žemame 
stovyje. Valstiečiai prispausti 
ir visiškai palikti dvarininkų— 

. šeichų valdžioje. Vienintelis 
stambus žemės ūkio eksporto 
objektas — datulės. Pramonė 
tebėra užuomazgos būklėje. 
Svarbiausi miestai — Bagda-

1 das (300,000 gyventojų), Bas
ra (50,000 gyv.) ir Mosulas 
(100,000 gyventojų). Mosulo 
rajone yra stambios naftos ver
smės.

Dab.artinis Irakas — atsili
kusi ir. neturtinga šalis. Tačiau 
praeityje per. ištisus šimtme
čius čia gimė, klestėjo ir žuvo 
didžiausi civilizacijų židiniai. 
Ne kartą Irako teritorijoje bu
vusios Valstybės buvo senojo 
pasaulio politikos ir kultūros 
centrais. Tarp Tigro ir Eufra
to upių esančioje lygumoje — 
Mesopotamijoje (nuo graikų 
žodžio “meson” — vidurys ir 
“potamos” — upė) gimė se
niausioji iš visų mums žinomų
jų didžiųjų kultūrų—Babiloni
jos, vėliau užleidusi vietą pa
saulinei Asirijos valstybei su 
sostine Ninevijoje. Aleksandro 
Makedoniečio įpėdiniai čia įs
teigė Selevkijos miestą — Se- 
levkidų valstybės sostinę. VIII 
amžiuje arabai, užkariavę Me
sopotamiją, ją kolonizavo, įs
kiepijo gyventojams savo tiky
bą, kalbą ir davę vardą ■— Ira
kas. Arabų Abasidų dinastijai 
valdant Irakas dar kartą pasi
daro vienu pasaulinių kultūros 
centrų, o Bagdadas — turtin
giausiu Rytų miestu viduram
žiuose.

1258 metais Bagdadą užima 
mongolai. Miestas ir visas kra
štas buvo nusiaubti, gyvento
jai — išžudyti; dirbtinio drėki
nimo kanalai, buvę senovinio 
Irako gyvybės šaltiniu, buvo 
apleisti. Nuo smųgio kraštas 
jau nebepasitaisė. Nuo 1534 
metų Irakas — beveik pęr išti
sus 400 metų —- tampa viena iš 
daugelio sultaninės Turkijos 
sričių. Pasaulinės prekybos ke
liai iš Kinijos, Indijos ir Per
sijos, senovėje ėję per Iraką į 
Europą, buvo nukirsti. Prekės 
nuėjo jūrų keliais, palikdamos 
Iraką nuošaliai. Turku valdi
ninkų ir vietinių feodalų sau
valė baigė paversti Iraką toli
ma ir užmiršta provincija.

Pereito šimtmečio pabaigoje 
Irake, kaip ir kituose arabų 
kraštuose, prasidėjo judėjimas 
del tąųtinio išsivadavimo. Per 
1914—1918 metų karą arabai 
išėjo prieš turkais. Tą arabų 
įstojimą karąn buvo žymia da
limi paruošę anglai, kurie vė
liau juos išnaudojo savo tiks
lams. Svarbiausias anglų agen
tas arabų tarpe buvo žinoma
sis žvalgas Ląųręncas. 1914 m. 
lapkričio mėnesį anglų kąrįųo- 
menė užėmę Irake uostą Basrą, 
o 1917 pi. kovę męnesį — Bag
dadą, pą|ją]iau pasirašius pa
liaubas 1918 m. — užęmė Mo
sulą. Pq tp tarp Anglijos ir 
Prancūzijos prasidėję ąštrūs 
nesutarimai, kadangi Prancūzi
ja taip pat reiškė pretenzijų į 
Mosulą. Pagaliau, 1920 m. man
datas visam Irakui valdyti bu
vo pficialiai perduotas Anglijąi. 
Irako arabai į tai atsakė suki
limu. Sukilimas buvo nuslppip- 
tas, tačiau anglų valdžia supra
tę, jog atviro kolępialinip 
spaudimo režįmąs Irakui netin
ka. Nuo to laike anglai Irako 
atvejų papaudpjo ąt^argęspę ip 
lapkstespę politiką. Jie sumanė. 
Iraką kontroliuoti su pagajba 
vįetinęs feodalinės vįršūnės. 
1921 m. Anglijos šalininkas — 
Feisalas pašldafė Irąko kara-

lįumi. 1926 m. buvo likviduotas 
konfliktas su Turkija dpi Mo- 
sųlo (kuris šį kartą ir forma
liai buvo prijungtas Irakui) ir 
galutinai nustatytos valstybės 
sienos. 1932 m. anglų mandatas 
buvo anuliuotas ir Irakas tapo 
formaliai nepriklausoma vals
tybę, susieta su Anglija preky
bos sutartimi. Pagal tą sutartį 
Anglija kontroliuoja Irako už
sienių politiką ir laiko jo teri
torijoje savo karines pajėgas 
(svarbiausia aviaciją). Irako 
buržuazijos — dvarininkų vir
šūnė gavo vidaus reikaluose 
tam tikrą savistovumą.

Irakas anglų imperializmui 
turi labai didelę reikšmę. Tai— 
vienas iš kraštų, užstojančių 
priėjimus prie Indijos. Iš Sueco 
per Egiptą, Palestiną, Trans- 
jordaniją ir Iraką eina anglų 
laivų kęlias į Indiją. Iš Bag
dado į Siriją ir Palestiną suor
ganizuotas reguliarus keleivinių 
autobusų judėjimas.-

Irakas paskutiniais metais, 
baigus perstatyti naftos laidą 
Kerkukas — Haifa, pasidarė

ja,” kurioj Anglijai paklusni 
valdžia su Emir Abdul Illah 
priešakyje tapo nuversta. Susi
darė vyriausybė su generolu 
Rashid Gailandi priešakyje. O 
gen. Gailandi yra Vokietijos ir 
Italijos šalininkas. Vadinasi, 
Anglijos interesai Irake atsi
dūrė dideliam pavojuje. Tad 
Anglija nusprendė savo karines 
spėkas Irake greitai sustiprin
ti ir pasiuntė daugiau kariuo
menės. Gailandi valdžia tam 
Anglijos žygiui pasipriešino ir 
pradėjo anglus mušti. Taigi, 
kilo savo rūšies karas tarpe 
Irako ir Anglijos. Sakoma, 
kad Hitleris skubinasi Irako 
valdžiai pagelbon.

Sovietų daviniais, Irake Ang-

nimui uždirbame. O antra, da
bar dirbame sau, o ne ponams. 
Neturime jau ant savo spran
do ponų, nes pas mus valdžia 
mūsų pačių darbininkų. Tai 
matot, koks pas mus dabar 
gyvenimas . . . Kaip gausiu 

Inuo jūsų laišką, tai parašysiu 
daugiau naujienų . . .

Bučiuojame karštai, 
K. ir V. Petrauskai.

Harriso g-vė 17, b. 1
Kaunas, sausio 19, 1941 m.

Nieko-Naujo Mūšiuose 
Dėl Tobruko, Libijoj

stambiausiu šaltiniu Anglijos išlavinta.
laivynui ir pramonei naftd ap
rūpinti. Naftos šaltiniudse ap
link Kerkuką ir' Mosulą kasmet 
gaunama po keturis milijonus 
tonų naftos. Naftos pramonę 
čia gali pasiekti didelių kiekių.

A. S.

PASTABA: Prieš kelias sa- 
vaites Irake , įvyko “revoliuci-

lija turėjo 3 orlaivių bombinin- 
kų eskadronus, vieną jūrinių ir 
du eskadronus kitų rūšių. Irako 
armiją taikos metu sudarė 
20,000 kareivių. Ji organi
zuota į 24 pėstininkų batalio
nus (dvi. divizijas), 3 pulkus 
raitarijos ir 12 batarėjų arti
lerijos. Vidutiniai ginkluota ir

Cairo, Egiptas, geg. -6.— 
Anglai sakosi atmušę nau
jas vokiečių atakas nuo To
bruko, Libijoj. Anglai jau
27 dienas apsupti vokiečių 
ir italų Tobruke. Per tą 
laiką jie sunaikinę 50 vokie
čių tankų. Bet šiuo tarpu 
neįvyko jokių atmainų To
bruko fronte.

Aišku, kad Irake yra ir nuo
širdžių savo šalies atsimetimo 
nuo Anglijos ir išsilaisvinimo 
šalininkų, bet ten yra Hitlerio 
ir Mussolinio pasekėjų. Irako 
darbo liaudis kovoja už pasi- 
liuosavimą ir iš po Anglijos ir 
neįleidimą kitų imperialistų į 
savo šalį.

Laiškai iš Lietuvos
Drg. Jurgis Raulinaitis iš 

Lost Creek, Pa., gavo laišką 
iš Lietuvos nuo Magdutėš Vai- 
čulytės, kuris skamba seka
mai :
Jurgut!

Linkiu tau geros ateities ir 
pergyvent audringus karo lai
kus. Sveikina tave, Jurguti, ir 
mano Sesutės ir linki tau lai
mingo gyveninio. . .

Linkime tau, Jurguti, kad ir 
jums šviestų toji saulė, kuri 
šviečia mums ir kurios laukia 
viso pasaulio darbo žmonės . . . 
Pas mus pavasario dienos ne
šaltos, bet ūkanotos. Jurguti, 
pas mus vietos dabar yra la
bai daug. Mat, vokiečiai išva
žiuoja. Tai kirmėlės, kurios 
nukrito nuo mūsų sprando. 
Mes laisvi. Jie išvažiavo pas 
savo “tėvą” badauti, čia jiems 
nebuvo gera mėsa su duona. 
Tenai galės graužti runkelius. 
Pas mus viskas brangu, bet 
tuom pat kartu visko pas mus 
yra.

Jurgut, sakai, kad pas jus 
smetonininkai renka aukas. 
.Jie iš mūs prakaitų turtus kro
vės ir ūliavojo, o ko nespėjo 
praūlioti, tai išvežė ir Hitle
riui atidavė mūsų prakaitu, 
krauju ir pūslėtomis rankomis 
uždirbtus, centus. Kada Sovie
tai juos nuvijo nuo mūsų 
sprando, tai jie nuvažiavo pas 
jus jūsų kraujo gerti ir jumis 
melagingomis pasakomis šer
ti.

, Jurgut, tu rašei, kad jie 
jums ten visko pripasakoja

grynas melas. Pas mus vis
kas yra taip, kaip buvo: Arto
jai aria, raštininkai»rašo, mo
kytojai mokina, kunigai baž
nyčiose savo pareigas eina. 
Tik jiems nepatinka, kad jie 
neturi valios ant darbininkų. 
Darbininkai pas mus dabar 
laisvi, skraido, kaip paukščiai 
po orą, numetę savo sunkų 
jungą. Neteisybė nei apie 
šaudymus. Nei vieno nesušau- 
dė, nei vieno neišvarė iš Lie
tuvos. Visi turi darbus ir dir
ba, kurie dirba, turi duonos.

Mes šventėme tarptautinę 
moterų dieną, kovo 8. Mes da
bar turime lygias teises su vy
rais į darbą ir į poilsį.

Sudiev,
M. Vąičulytė. 

Kovo 11, 1941.
Virbalis.

Francūzų Vicę - Premjeras 
Siūlo Pilną Bendradarbiavi

mą su. Naziais

Vichy, Francija. — Fran- * 
cūzų minister is vice-pi rmi- 
ninkas Darlan reikalauja 
pilno bendradarbiavimo su 
Vokietija. Ministeris pirmi
ninkas Petain dar nesutin
ka. Darlan tvirtina, kad 
vokiečiai laimes karą.

Anglai Sunaikinę Virš 
Pusę Iraqo Orlaiviu
London. — Anglija siun

čia daugiau pastiprinimų 
savo kariuomenei, kurią 
iraąiečiai laiko apgulę Hab- 
banijoj, anglų orlaivių sto
vykloj Iraqe.

Anglų komanda teigia, * 
kad jie sunaikinę didesnę 
pusę visų Iraqo orlaivių.

ANGLAI SAKOSI DAR
TURĮ ŽIBALO IRAQE

Mrs. E. Sadukas iš Pater
son, N. J., gavo laišką iš Lie
tuvos nuo savo sesers. Aplei
dus asmeninio pobūdžio po
kalbius, laiškas skamba seka
mai :
Brangi sesute ir švogeri!

Sveikiname jus su šventom 
Velykom ir linkime daug lai
mės ir laimingo gyvenimo .. .

Dabar parašysime apie sa
vo gyvenimą... Dabar dar
bo turime iki valios, tiktai 
reikia turėti sveikatos. Uždar
bis gerai pakeltas. I savaitę

London. — Nors Iraqas 
perkirto požeminį kanalą, 
kuriuomi plaukė žibalas an
glam į Haifą, Palestiną, bet 
anglai turi stambius žibalo 
sandėlius Basra prieplau
koj, Iraqo kamputyj prie 
Persijos užlajos, kaip saka 
anglų vyriausybė.

Amerikos Maistas Ispanams

apie mus. Viskas, ką ten jie 
apie mus pasakoja, tai yra

vidutinįškąi gulima uždirbti 
nuo 100 rubl. iki 120 rub. . . . 
Bet pragyvenimas taipgi pa
brango . . . Bet šiaip prie da
bartinės valdžios gyvenimas 
daug geresnis ir linksmesnis,

Madrid. — Geg. 2 dieną ✓ 
čionai pribuvo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus laivas 
su maistu. Jis atgabeno į- 
vairių maisto produktų ir 
gyduolių už $1,250,000. Apie 
300,000 ispaniečių gaus pa- 
gelbos.

Detroit, Mich. — Sustrei
kavo orlaivių propellerių 
darbininkai, CIO. Reikalau
ja daugiau algos.

Chryslerio fabrikuose (Detroite) pagamintas Jungt. Valstijų kariuomenei 28 
tonų tankas; paleistas “darban,” jis lępgyai išlaužė telegrafo stulpą.
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produktin- 
ir padargai 
ar su n ai k i-

man Vaiš- 
susiren- 

“visi fabrikantai

Anna Louise Strong

Lietuvos Seimo Nusprendimas 
Prisidėti Prie Sovietų Sąjungos 

H-------------------:-----------------------------------------------------

3:30 val.|kių, kokias turi Anglijoj ir 
Bet atrodo labai 

aišku, kad žmonės džiaugiasi 
šitokiais rinkimais, taigi ir aš 
turiu su jais sutikti.”

Pirmąją savaitę mano apsi
lankymo Lietuvoje, 
tokių inteligentų norėjo 
mų nepriklausomos 
su SSSR militarinių 
Tie 
va 
jie 
čių 
no 
tokių, ne komunistas, bet nuo
širdus Lietuvos liaudies mylė
tojas, kuris buvo praleidęs 
daugelį metų Smetonos kalėji
muose už jo prieš-fašistinę po
litiką, man pasakojo:

“Dėl mūsų patrijotiškų in
teligentų * buvo opiumo kvai
tulys žodžiuose ‘laisva, nepri
klausoma Lietuva.’ Net ir kuo
met aš buvau pūdomas kalėji
me, save svaiginau tuo opiu
mu, kad Lietuva yra 
klausoma.’ Bet mes turim 
rėti faktų. Mes ištikrųjų 
kuomet nebuvom laisvi 
ekonominės priespaudos.
dabartinėj Europos padėtyj 
nėra vietos net ir toms nepri
klausomoms valstybėms, ku
rios pirmiau egzistavo. Pasi
lieka tik pasirinkimas tarp 
dviejų didžiulių mūsų kaimy
nų.-' Kaipo nuoširdžiai mylin
tis Lietuvos laisvę, aš turiu 
balsuoti už įsijungimą į So
vietų Sąjungą.”

Daug pagelbėjo inteligentų 
atsivertimui atvykimas į Kau
ną gabių Maskvos Valstybinės 
Operos ir Baleto artistų tru
pės iš Sovietinių valstybinių 
teatrų. Visa Baltijos valstybių 
istorija nežinojo tokių šaunių 
koncertų ii’ tokio publikos plo
jimo. šokių ir dainos bango
mis jie nukreipė Lietuvos in- 

| teligentiją prie Sovietų Sąjun
gos. Klausantis tų 
garsių artistų ir 
juos su Lietuvos 
artistais, iš karto 
kad senoji svajonė 
priklausomybės kultūrą 
kė tik pliką izoliaciją, dvasi
nį badu marinimą, 
žmoniškos kultūros paveldė
jimą lauke mažo 
lies rubežių rato, čia po ran
ka buvo galinga daugelio tau
tų kultūra, kuri ne tik prileido 
šiems izoliuotiems artistams 
įeiti į kontaktą su kilniu me
nu, daile ir muzika, bet kartu 
ir reikalavo iš jų nebūti suru
sinti ar sulenkinti, bet pasilik
ti tikrais lietuviais ir tuomi už
sitarnauti paaukštinimą ir gar
bę saviškių tarpe... Vykstant 
koncertams, ar naktį ar ly
jant, didelės minios per valan
das išstovėdavo, laukdamos 
progos pamatyti artistus ir 
kelti jiems ovacijas, basi uba
gai kartu maišėsi su gerai ap
sirengusiais valdininkais.

Binghamton, N. Y.

Liepos 21, 1940 
po pietų, Lietuva 1 
ne Socialistine Respublika 
vienbalsiu Liaudies Seimo ta
rimu. Dvi valandos vėliau, 
taipgi vienbalsiai Seimo nubal
suota duot aplikaciją priimti 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą.

Tai 
tiška 
vietų 
keliu, 
ganizuotą y 
didelės istm’inės svarbos mo
mentas. . . Tą pačią dieną, ke
liomis valandomis vėliau, I>at- 
vija ir Estonija pasekė Lietu
vą.

Visa procedūra buvo nuo
stabiai korektinga. Ant didžio
sios Kauno Valstybinės Operos 
estrados, po Lietuvos trispal
vėmis vėliavomis, prezidentas 
Paleckis apibrėžė ilgus šimt
mečius Lietuvos žmonių pa
vergimo, pirmiausia lenkų, 
paskui caristinių valdininkų. 
Toliau jis kalbėjo apie perei
tų 20 metų “Lietuvos Respu
bliką.” “Mūsų taip vadinama 
nepriklausomybė visados buvo 
tik mitais (pasaka-netikrovė— 
Vert.) Mūsų šalis buvo užsie
ninių imperialistų futbole; jos 
likimas buvo sprendžiamas 
Londone, Genevoj, Varšavoj, 
bet niekuomet jis nebuvo 
sprendžiamas Kaune. Lietuva 
buvo pavergta savo pačių, 
kaip ir tarptautinių kapitalis
tų. . . Niekuomet kapitalistai 
daugiau neišnaudos Lietuvos.”

Ministerių pirmininkas Krė
vė-Mickevičius, vienas iš Lie
tuvos žymiausių mokytojų ir 
rašytojų, įteikė paskutinių ke
lių savaičių valdžios veikimo 
raportą, nuo to laiko, kaip 
Smetona pabėgo, ir kartu įtei
kė visų ministerių formalę re
zignaciją. Seimas iš karto 
vienbalsiai pareiškė pilniausią 
pasitikėjimą valdžiai ir prašė | 
ministerių pasilikti savo vieto
se “ikf kol bus konstitucija 
pertvarkyta.” Vidaus Reikalų 
ministeris Gedvilas įnešė suor- 
ganizuot Lietuvą kaipo Tary
binę Socialistinę Respubliką; 
įnešimas buvo paremtas atsto
vų kalbomis ir paskui vienbal
siai priimtas, atstovams bal
suojant pakėlimu į aukštį jų 
dokumentališkus 1 i ū d y m us. 
Teisingumo Ministeris Pakark- 
lis įnešė duot prašymą Aukš
čiausiam USSR Sovietui pri
imt Lietuvą į Sovietų Sąjungą, 
kas taipgi panašiai buvo pri
imta po kelių paremiančių įne
šimą kalbų. Po to tęsėsi ova»- 
cijos, plojimai ir šauksmai iš 
milžiniškos teatre esančios pu
blikos ir laukiančios tūkstan
tinės minios lauke. Po priė
mimo abiejų įnešimų atstovai 
vienas kitą apsikabindami bu
čiavosi ir kėlė ovacijas.

Tai buvo apvainikavimas tos 
audringos kampanijos, kuri 
per savaitę laiko pasiekė ne 
tik kiekvieną miestą, bet ir 
kiekvieną ūkio darbininką kai
muose, ir kuri atnešė 95.5 nuo
šimčius rinkiminių balsų di
džiausiuose rinkimuose, ko
kius Lietuva kada nors buvo 
turėjus. Tokiu .būdu “Darbo 
Liaudies Tikieto Kandidatai” 
buvo išrinkti, tarp kurių buvo 
dvidešimts 
dvidešimts 
kas, /keturi kariai 
šimts progresyvių inteligentų. 
Per savaitę po rinkimų už pri
sijungimą prie Sovietų Sąjun
gos banga įsisiūbavo ir vis 
augo. Rezoliucijos, paremian- 
Čios dabartinius Seimo tari
mus, plaukė iš visų krhštų per 
visą Lietuvą. '

Per tą greitų įvykių savai
tę patrijotiškai nusiteikusių 
inteligentų nuotaika mainėsi 
belaukiant. Tie, kurie buvo 
artimesni liaudžiai buvo pa
gauti milžiniškos rinkimų ban
gos ir pradėjo daryti savo pa
sirinkimą. “Aš nesuprantu ši
tokios rinkimų formos,” sakė 
man vienas iš tokių inteligen
tų. “Aš norėjau skirtingų, rin
kimų, su daugeliu partijų, to-

Vj o Vdl» I KIŲ, KUIMC

tapo Tarybi- j Amerikoj.

buvo pirma suverenite- 
valstybė, įeinanti į So- 
Sąjungą konstitucijos 
turinti savo pilnai or- 

aldžią. Tai buvo

daugelis 
arti- 

Lietuvos 
ryšių.”

patys inteligentai paleng- 
perėjo į pozicijas, kuriose 
dabar atsidūrė dėl tų pa- 
priežasčių, kurias apibudi- 
prez. Paleckis. Vienas iš

keturi valstiečiai, 
vienas darbinin- 

ir trisde-

‘nepri- 
žiū- 
nie- 
nuo 

O

pasauliniai 
palyginant 
geriausiais 

pasirodė, 
apie “ne- 

reiš-

uždarant

savo sa-

nenormalėmis. Paskui pana
šūs administratoriai buvo pa
statyti į didžiąsias industrijas. 
Jie kooperavo su Darbininkų 
Tarybomis nustatant produk
cijos normas, žiūrint, kad in
dustrija pasiliktų 
ga, ir kad žaliava 
nebūtų sužalojami 
narni.

“Iki šiol,” sakė
norą savaitėje prieš 
kant Seimui, 
palikti savo vietose, po griež
tu nuo valdžios įsakymu vest 
savo fabrikus, kaip ir papras
tai. Mes pašalinsim bile sabo- 
tažuotoją.” Jis dadėjo, kad 
su darbininkų pagelba buvo 
lengva apsaugot mašinas ir 
medžiagą, ir kad vyriausias 
samdytojų mėginimas buvo, 
kad išvengus nacionalizacijos, 
apmainyt dirbantį kapitalą į 
brangakmenius ar kitus ver
tingus mažus daiktus, kuriuos 
būtų lengva iššmugeliuot į už
sienį.

“Bet tą mums tuoj pavyko 
sustabdyti, reikalaujant, kad 
visi finansiniai veiksmai, ne
paisant, kokio jie būtų dydžio, 
būtų atliekami bankų draftais, 
po nuolatine mūsų, administra
torių priežiūra. Tik mažutės 
atskaitos buvo leidžiama at
likti pinigais, dirbtuvių rašti
nėse. Viskas kitas atliekama 
po mūsų kontrole.”

Vaišnora taip pat man pa
sakojo, kaip jie sustabdė 
trumpą prekių supirkimo pa
niką, iš tų krautuvių, kurias 
aš pastebėjau pirmą mano ap
silankymo savaitę. Vieną kar
tą aš nuėjau į vieną krautuvę, 
kur radau ‘ilgas eiles žmonių, 
perkančių megstinius, eiles 
drapanų, ir kt., tuzinais iš 
karto. Aišku, kad jie buvo 
spekuliantai, kurie norėjo pa
keist savo pinigus prekėmis. 
Kelių dienų bėgyje toks pir
kinėjimas buvo sustabdytas. 
“Mes tą atsiekėme, reikalau
dami visų krautuvių laikyti 
pirkėjų surašą,” sakė Vaišno
ra, “ir įrašant visus svarbes
nius pirkinius į pirkėjų pas- 
portus. Tas niekuom neap
sunkino teisingų pirkėjų, ku
rie tik perkasi tą, kas jiems 
reikalinga. Bet pasidarytų ne
patogu bile kam turėti apie 
tuziną žiuponų surašytą ant 
pasporto, kuomet policija tik
rina jų pasportus.” Tie būdai 
sustabdė aiškiausias spekulia
cijos formas.

Agrikultūros ministeris Mic
kis buvo užsiėmęs pagamini
mu žemės nacionalizacijos 
įstatymo. Vilniaus, distriktas 
buvo pilnas feodališkų didelių 
ūkių ir prie jų, suvargusių 
valstiečių ; kitur Lietuvoje jau 
buvo buvę dvi “žemės refor- 

■ mos,” viena 1922 m., ir kita 
1929 m., kurios suskaldė feo- 
dališkus ūkius (dvarus). Ta
čiau ši reforma leido savinin
kams pasilikti iki ,150 hekta
rų ; ir po Smetonos valdžia, 
supuvę valdininkai atgal “pa- 
rendąvodavo” iš tų. savininkų i 
pirmiau atimtas žemes. Pati* 
“žemės reforma” įsteigė daugį 1^7 
ūkiu nuo trisdešimts iki šimto 

; hektarų, kurios buvo apdirba
mos su pagalba samdomų dar
bininkų. Faktinai vienas ket
virtadalis visų žemės ūkio 
darbininkų buvo bežemiai.

Kitą ketvirtadalį sudarė 
maži žemės savininkai, su ma
žiau, kaip penkiais hektarais, 
kurie niekaip iš savo žemės 
negalėdavo pragyventi. Dide
lė didžiuma, virš dviejų treč
dalių, turėjo ūkės nuo penkių 
iki trisdešimts hektarų, kurių 
žemę dirbančios šeimynos ga
lėjo gyventi be samdymo dar
bininkų. Tas paliko mažiau, 
kaip vieną dešimtadalį ūkių 
su daugiau kaip trisdešimts 
hektarų, į tokias ūkės įskai-

Net prieš susirenkant Sei
mui pirmieji-bandomieji žings
niai buvo daromi dėl sunacio- 
nalizavimo industrijos. Tą pa
darė Finansų Ministerija, ku
rios galva buvo Vaišnora, 
energingas, r a u d o n p laukis 
jaurųas ekonomistas. Jis man 
pasakojo: “Mes dabar einam 
nuo kapitalizmo į planuotą 
ekonominį socializmą. Mes tu
rim likviduoti darbininkų iš
naudojimą. Ne kapitalas, bet 
darbas nuo dabar turi būti 
sprendžiamuoju faktorium. 
Baltijos valstybėse ta permai
na dabar bus lengviau įvyk
doma, negu iki šiol buvo ga
lima įsivaizduoti. Mes neturė
jom karo ar revoliucijos su
krėtimų ; visa mūsų ekonomi
nė organizacija pasiliko neiš
ardyta. Pasilieka tik ją pa
jungti liaudies interesams, ne- 
sustabdant nei vieno jos rato.”

Pirmas žingsnis buvo kiek-|*tant apie vieną trečdalį visos 
vienam banke pastatyti iš Fi
nansų Ministerijos “adminis
tratorių,” kuris turėjo teisę iš
tirti visas transakcijas ir su
stabdyti tokias, kurios atrodė

Neramus skundiko miegas...

ją išdalinant valstiečiams, ku
rie visai neturėjo arba kurie 
turėjo permažai dėl jų šeimų 
išsimaitinimo.

“Dauguma didelių, ūkių ir 
dvarų savininkų jau pabėgo,” 
sakė man Mickis apie savaitę 
prieš Seimo susirinkimą. “Jie 
turėjo blogas sąžines; jie buvo 
sulaužę ne tik dabartinius 
įstatymus, bet ir praeityje bur- 
žujinius žemę liečiančius įsta
tus. Jie įsigijo nuosavybes ne
teisėtai, duodami kyšius valdi
ninkams. Teisingiems žemės 
ir dvarų savininkams nėra ko 
bijotis iš mūsų pusės. Senasis 
kunigaikštis Zubovas, kuris 
užlaiko savo dvarą nuo carie- 
nės Katarinos laikų, dar ne
pabėgo. Jis buvo vienas iš 
progresyviškesnių aristokratų; 
net ir 1905 m. revoliucijos 
laikais jis laikėsi arčiau su 
valstiečiais. Jis neteks savo 
žemės dabar, bet jis geras ūki
ninkas ir jis galės gaut darbą 
kaipo agronomas. Niekas jo 
nepersekios.”

provincijas, 
atvykti į 

Metropolis, 
apsistojusi,

Tai tokie buvo prisirengi
mai ir diskusijos prieš Seimo 
suvažiavimą. Pabaigoje tos 
greito organizavimosi savaitės, 
kurios bėgyje susitvėrė Darbi
ninkų Tarybos ir buvo pasta
tyti “administratoriai” dides
nėse dirbtuvėse ir naujos val
džios programa būvo paskleis
ta po visas šalies 
atstovai pradėjo 
Kauna. Viešbutis 
kuriame aš buvau
buvo pratuštinamas dėl jų, bet 
man buvo leista jame pasilik
ti. Po to per keturias dienas, 
aš sykiu maišiausi su atstovais.

Jie buvo visai be jokių for
mališkumų — paprasti, pilnai 
suprato to momento svarbą, 
bet visiškai nesididžiuodami ir 
nepaisydami jokių formališku
mų, kaip kad daro kitokių 
valdžių atstovai. Sužinoję, kad 
aš esu amerikone rašytoja, jie 
mane priėmė, kaipo fraternalę 
delegatę ir kviesdavo mane į 
ekskursijas ir ant pietų. To
kiu būdu man teko girdėti jų 
neformališkas diskusijas apie 
svarbius dalykus, kurie bus 
Seimo aptariami. Dalykas įsi
jungimo į SSSR buvo labai re
alistiškai jų peržvelgiamas. 
Dar daugiau, buvo aišku iš* jų 
išsireiškimų, kad jie žinojo, 
jog tuomi jie pildo daugumos 
žmonių norus.
„ Vienas iš Vilniaus mechani
kas sakė: “Mažos šalys yra 

Pavyzdžiui, kad ir

mes, ilgai
rame mūsų rubežių apyratyje. 
Per dvidešimts metų Vilnius 
žinojo bedarbę ir badą. O 
tuom tarpu mes matėme, vi
sai prie mūsų rubežiaus, Bie- 
lostoke, kuris pereitą rudenį 
pateko Sovietams, jau dabar 
žymiai išaugo industrija ir iš
dygo keli nauji fabrikai. Jei 
mes įstosime į Sovietų Sąjun
gą, mes taip pat išauginsim 
daug naujų fabrikų ir panai
kinsim bedarbę.”

Kalba valstietis: 
negu bile ko, mūsų 
trokšta taikos. Jie
Tegu būna tokia socialė sis-

kankinomės siau-jtema, kokia ji nori, tik tegul 
nebūna Karo... Mes manom, 
kad Raudonoji Armija gali 
mus nuo karo apsaugoti. Ir ko
kia nauda yra iš tų mažų tau
tų. Jos tik gyventojams už
krauna didelius mokesčius di
delėms armijoms išlaikyti, o 
tos armijos vistiek nieko ne
reiškia. Mes matome, kas at
sitinka Europoje su mažomis 
tautelėmis. Prisijungę, mes 
turėsime didelę armiją, kuri 
ištikrųjų mus galės apginti.” 

Tai toks buvo kietas realiz
mas, kuris vertė Seimo atsto
vus—reiškiančius liaudies va- %

(Tąsa ant 4 puslapio)

Motinų Dienos Iškilmės 
Už Taiką

Triple Cities” — Bingham 
ton - Johnson - Endicott mo 
terų fraternalisčių organizaci 
ja, sykiu ir LLD 20-tos kuopos 
Moterų Skyriaus narės, bend? 
rai rengiasi apvaikščioti iškil
mingai Motinų Dieną. Tos die
nos svarbiausias tikslas bus 
pasisakyti už taiką, prieš im
perialistinį karą. Dar pirmu 
sykiu šiame mieste bus šven
čiama Motinų Diena bendrai 
su kitų tautų moterimis.

Tas didžiulis ir svarbus pa
rengimas įvyks geg. (May) 
11 d., Lietuvių Svetainėj, 315 
Clinton St., Binghamton, N. 
Y. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Bus gera programa. Gros jau
nuolių bubnų ir trimitų (drum
- bugle) orkestrą. Jaunieji 
fraternalistai loš vaizdelį iš 
streiko lauko “Waiting for 
Lefty.” Jaunuolių lietuvių 
mergaičių kliubas, neseniai su
siorganizavęs, šoks lietuviškus 
šokius. Ištikrųjų bus gražiai 
atžymėta Motinų Diena. Mū
sų tie visi virš minėti jaunuo
liai rengiasi iš visų spėkų prie 
išpildymo programos, ir paro
dyti kaip savo motinoms - tė
vams, kaip ir visai publikai, 
ką jie gali padaryti. Beje, te
ko sužinoti, kad užkviesta d. 
Viktorija V a i č e k a uskaitė, 
smuikininkė, išpildyti dalj 
programos. Už tą visą gražią 
programą tikietų kaina tik 20 
centų ypatai. Įsigykite tikietus 
iš anksto, rengėjos jau plati
na.

šio miesto ir apylinkės gerb. 
publiką kviečiame skaitlingai 
dalyvauti.

Rengėjos.

General Motors Atnaujino 
Derybas su Darbo Unija

“Daugiau, 
valstiečiai 
visi sako :

Washington. — General 
Motors kompanijos bosai 
sutiko atnaujinti derybas su 
Automobilistų Jungtine li
nija dėl naujos sutarties. 
Spėjama, kad sutartis bus 
padaryta bėgyje kelių die
nų.

OPJJMTJE <5RIGUTIS'
-Y.:..::.... ..............  penkių atidengimų -

Suvaidins Aido Choras iš Worcester, Mass.
Rengia Literatūros Draugijos kuopos, Laisvės Choras ir Lietuvių Moterų Kliubas

Sekmadienį, Gegužės 11 May, 1941
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dirbamos žemės. Naujasis įsta
tymas proponavo apribot pri
vatines ūkės iki trisdešimts 
hektarų, atimant nuo tų, kurie
turi virš trisdešimts hektarų ir durnos.

Brokaw***

Aido Choro Moterų Grupe, vad. Karsokienės

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBE
227 LAWRENCE ST. Pradžia 1:30 vai, dieną HARTFORD, CONN.

Gerbiami Hartfordo ir apylinkės Meno-Dailės Mylėtojai! Nepraleiskite progos nematę 
šią puikią operetę “Grigutis,” pilną gražių ir natūrališkų veiksmų iš kaimo jaunimo gy
venimo, per visą veikalą eina meiliški romansai, kerštai, intrigos ir beviltiški įsimylėjusių 
likimai, čia yra daug gražių, dainų kurios žavi žmogaus sielą, o worcesterio Aido Choras 
yra prisirengęs tinkamai suvaidinti šį gražų veikalą, širdingai kviečiame visuomenę daly 
vauti. RENGĖJAI
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Ketvirtas pualapia ' LAISVE

Grigorij Romm

Jis IR JI
JIS: Ar gi ji ne kerštininke? Na, tru

putį nukamavote jūs mane, nusenusį 
žmogų. Bet aš iš to tik džiaugiuos. Toks 
didelis malonumas vertas kad ir nuovar
gio. Juk tai toks malonus surpryzas! Kas 
galėjo ir pamislyti? ... Na, dabar pa
pasakok, kaip tas viskas atsitiko ?

JI: Viskas įvyko labai paprastai. Jie 
mane įmetė į mokyklą, paskui į kitą mo
kyklą, o dar vėliau — į universitetą. Ir 
viskas tas buvo daroma valdžios lėšomis. 
Komjaunuoliai man gelbėjo ir manimi 
rūpinosi.

JIS: O kas tas Komjaunuolis? Jis tur
būt labai geras žmogus!

JI: Labai panašiai, bet jis nėra vienas 
asmuo. Ten jų tūkstančiai, šimtai tūks
tančių. Visi jie jauni. Tai yra Jaunųjų 
Komunistų Lyga.

JIS: Kaip tai puiku. Jie tikri draugai. 
Ach, kad mano Elka turėtų tokius drau
gus. Kaip tu juos vadini? Komjaunuo
liai. (Užsirašo.) Aš tuoj jam parašysiu. 
Aš viską jam pasakysiu apie juos. Kaip 
tu ten tuos žmones pavadinai? Jaunais 
bolševikais?

JI: Taip, jaunuoliai. Ateities komunis
tai.

JIS: Na, ir pagalvokite, kaip aš tavęs 
bijojau ...

JI: Manęs? Kodėl?
JIS: Negi aš žinau kodėl? Lenkijos žy

das turi visko bijoti.
JI: Bijojai...
JIS: Taip, taip. Dabar nėra ko bijotis, 

o vienok...
JI: Ką vienok?
JIS: Klausyk, Onute, dievaži, pasakyk 

tu man visą teisybę.
JI: Kokią teisybę, Reb Zalman?
JIS: Mat, Leizeris man sakė, kad jie iš 

mūs viską atims, viską.
JI: Taip, atims viską.
JIS: Taip yra... produkcijos priemo

nes ...
JI (šypsodama): Taip, namus, bankus 

ir produkcijos priemones.
JIS: Tai reiškia, Abromas Leizeris sa

kė teisybę.
JI: Taip, Reb Zalman. Bet turtai bus

atimti iš turčių, dvarponių, fabrikantų ir 
iš tu, kurie minta kitų darbu. Ir...

JIS: Ir ką?
JI: Ir bus atiduota tiems, kurie nieko 

neturi; tiems, kurie savo rankomis pa
tys dirba.

JIS: Ach, taip. Tas labai puiku, labai 
suprantama.

JI: Gražūs, kilnūs dalykai visuomet 
yra paprasti, Reb Zalman.

JIS: žinai, Onute, aš šiandien labai su
sijaudinęs, tai negalėsiu dirbti. Palik 
laikrodėlį, o rytoj aš jį atsargiai išvaly
siu ir pataisysiu. Be to, aš dar kartą 
perskaitysiu .Vorošilovo tą parašą. Vi
siems savo draugams aš parodysiu ir pa
pasakosiu jiems apie tave. Ir apie tą, — 
kaip jo ten vardas? •

JI: Komjaunuoliai.
JIS: Taip, taip, apie Komjaunuolį! O 

laikrodėlį atsiimt ateik rytoj, kada tik 
nori...

JI: Aš čia būsiu dar iki rytojuj.
JIS: Labai gerai... Kaip rytoj ateisi, 

aš pakviesiu čionai Semelevičių, Leizerį 
ir kitus, o tu jiems- papasakosi, kaip ge
rai toj jūsų šalyje.

JI: “Jūsų” šalyje? 1
JIS: Ach, gerai pastebėjai! Ji dabar 

yra ir mūsų šalis. Aš, mat, vis dar nepri
pratęs.* Bet jūs mums rytoj papasakosite 
apie tai, a? Tas mus palinksmins. Oh, 
kaip mes seniai džiaugsimės!

JI: Gerai, aš būsiu rytoj.
JIS: Taip, taip rytoj. Tai bus labai 

puiku. Rytoj mums bus nepaprasta die
na. Rytoj pripuola Yom Kippur, diena 
metavonės, kuomet visi žydai meldžiasi 
ir verkia. Ach, kaip žydai tą dieną ver
kia! Bet rytoj mes džiaugsimės! O jeigu 
mes ir verksime, tai tos ašaros bus 
džiaugsmo ašaros! Gott meiner, gott 
meiner! Yom Kippur be ašarų ir pasnin
kų! Kas atsitiko? Viskas aukštyn kojom 
apsivertė. Pabaiga svieto artėja...

JI: Ne, Reb Zalman, tai pradžia naujo 
ir žmoniško gyvenimo.

JIS: Taip, tavo tiesa. Gema naujas gy
venimas, skaistus gyvenimas!

(Iš “Inter. Literature”)
Vertė D—B.

Vaizdelis iš filmos “Naujasis Mokytojas” S. Gerasi- 
movo romantiška komedija apie smarkų mokyklos 
mokytoją ir besididžiuojančią pienininkę kolektyviam 
ūkyje. Šis judis bus rodomas Cinema Art Teatre Phi- 
ladelphijoj, pradedant gegužės 11 dieną.

HartforcL Conn Daina ilga, čia tik vienas pun
ktas.

Arba ve, dar kita jausminga 
dainele:

Ketvirtad., Gegužes 8, 1941
A-pasėta neapykanta.

Atidengimas Trečias: Vasa
ros laiku merginos susirinku
sios pagiryj kalbasi apie įvai
rius atsitikimus kaime iš prie
žasties Tarno liežuvavimų.

Atidengimas Ketvirtas: Nak
tis. Girios gilumoje Tarno pa
samdyta ragana verda nuodus 
ir laukia ateinant Mariutės.

Atidengimas Penktas: Ma
riutės namai. Mariutė, Tarno 
prikalbėta, prisirengus su nuo
dais laukia Grigučio. Nunuodi
jus Grigutį, pati išeina iš pro
to. <

Šis veikalas prieš kelis me
tus buvo loštas Brooklyn, N. Y. 
Gėrėjosi svietas ten. Buvo loš
tas dar nesenai Chicagoje, 
daug svieto ten jį matė ir gė
rėjosi. Connecticut lietuvių tik

gal keli jį matę, bet kurie jį 
matė, sako jie nori ir vėl, ir vėl 
matyti. Pamatykit visi “Grigu
tį.”

Kaip viršuje matėte iš sura
šo vaidylų, jie iš seniai atsižy
mėję didelių veikalų lošimuose 
ir be to gerų solisčių ir solis
tų dainininkų yra.

Teko patirti, kad ir iš kitų 
kolonijų lietuviai žada pribūti 
ir pamatyti “Grigutį.” Hart- 
fordiečiai ir apylinkės lietuviai 
tikrai visi dalyvaus.

“Grigutis” bus suloštas ge
gužės 11 d., 1:30 vai. po piet, 
Lietuvių Piliečių kliubo naujoj, 
gražioj ir erdvioj svetainėj, 
227 Lawrence St., Hartford, 
Conn.

Pasimatysime visi sekmadie
nį — “Grigučio” lošime.

J. Ž.

Žinios iš Lietuvos
Vilniaus Darbo Unijų Biblio

teka Gavo 25,000 Knygą
Draugiškas Teismas Tary

biniame Ūkyje

at-
pa-

intrigų ir dėl nepavy- 
meilės sielvartavimų, 
žymiausi charakteriai: 
ir jos mylimas Grigu-

.Rinko, rinko 
rytelyj,

Oi, oi, oi, oi,

rekrūtčlius nedėlios

be jaunų

lošime as- 
solistai:

V. Tuma-

Lietuvos Seimo 
Nusprendimas

(Tąsa nuo 3 
lią—balsuot už 
prie SSSR.

puslapio) 
prisij tingimą

Seimo sesijųAntrą dieną 
žemės nacionalizavimo įstaty
mas buvo išleistas. Jis buvo 
gabiai sutaisytas ir jame buvo 
vartojami tokie žodžiai, kad 
laimėjus plačiosios visuomenės 
paramą. Jis prasidėjo para
grafu panaikinančiu apie pen
kiasdešimts milionų dolerių 
valstiečių skolų, kurios susidė
jo iš mokesčių valstijai ir pa
skolų ant morgičių. Jis toliau 
pareiškė, kad tik tie, kurie 
žemę dirba, yra tikraisiais ir 
vieninteliais Lietuvoj žemės
savininkais, kurią jie gali lai
kyti veltui. Tas įstatymas
taipgi uždraudžia užtraukt 
ant savo žemės paskolas ir ja 
spekuliuot. Vaduojantis šiais1 
principais ir žemės dirbėjų 
apsaugai, buvo paskelbta že
mė valstybės nuosavybe, duo
dant ja naudotis tiems, kurie 
ją dirba; privatiškas nuosavy
bes apribojant iki trisdešimts 
hektarų ir visa žemė virš tos 
normos išdalinama valstie
čiams, kurie neturi užtektinai 
pragyvenimui arba kurie visai 
jos neturi. Visoks mėginimas 
verstinai kolektyvizuoti ar pa
ėmimas iš valstiečių gyvulių, 
namų ir kito inventoriaus, 
skelbiama kriminaliu prasikal
timu prieš valstybę.

Bankai ir fabrikai buvo su- 
nacionalizuoti trečią dieną 
Seimo suvažiavimo, nesustab- 
dant nei vieno fabriko rato. 
Esamieji savininkai ir direkto
riai buvo įsakyti pasilikti sa
vo vietose ir pareigose, lau
kiant jų užtvirtinimo ar pra- 
šalinimo. Darbininkų sargai 
buvo pastatyti per naktį apie 

• keturias dešimts didesniuose

1 Kauno fabrikuose, kad sulai- 
! kyli sabotažu, tačiau sabota- iv *■zas nebuvo mėginamas. Po pa
skyrimo Konstitucijos Komi
sijos ir išrinkimo delegatų, ku
rie važiuotų į Maskvą pfašyti 
Aukščiausio Sovieto priimti 
Lietuvą į SSSR, Seimas apie 
pietus išsiskirstė.

Sėdint prie arbatos, Seimo 
sesijų pertraukomis, užpaka
lyje teatro ložų, prezidentas 
Paleckis man sakė linksmai, 
paprastai: “Lietuvos kelias į 
socializmą lengviausias, kokį 
mes žinome.” Retai man pasi
taikė matyti linksmesnį žmo
gų už prezidentą Paleckį.

Lauke, lietuje, kuomet Sei
mo sesijos užsidarė, didelė 
minia Kauno žmonių laukė 
raportų iš Seimo.

“Sovietų Sąjunga dabar 
siekia nuo Kauno iki Vladivos
toko,” sakė prezidentas miniai 
keliant ovacijas.

Baigtas Pramonės įmonių 
Surašymas

Kovo 20 d. baigtas LTSR 
pž’amončs įmonių surašymas. 
Iki kovo 25 dienos surašymo 
blankai bus registratorių pri
statyti Liaudies ūkio Apskai
tos Valdybos įgaliotiniams, o 
iki balandžio 5 d. jie 
būti pristatyti Liaudies 
Apskaitos Valdybai.

turės
Ūkio

“Grigutis” Jau Sekantį Sek
madienį Hartforde

Worcesterio Aido Choras 
gabena operetę “Grigutis”
rodyt Connecticut lietuviams. 
Reikia užtikrinančiai pasakyti: 
atsilankiusieji gėrėsis vaidini
mu. Dailės, kultūros mylėtojai 
pamatys ką tokio dailaus, nepa
prasto. Veikalas iš kaimo jau
nimo gyvenimo, pilnas susijau
dinimų, 
kusios 
Veikale 
Marytė
tis.. Bet prie Marytės plakasi 
apysenis vyras, negražus ir dar 
kuprotas Tarnas. Tarnas, tas 
intrigantas, kuris paskleidžia 
visokius pletkus, liežuvius apie 
Marytę ir Grigutį, papirkinėja 
silpnavalius darymui blogybių 
ir taip per visą veikalą erzina 
Mariutę, Grigutį, Potapą ir Da
ratą. Jaunimo erzinimas eina 
per visą veikalą. Nusivilimas 
priveda net prie to, kad kaimy
no triobas sudegina, nori Gri
gutį nužudyti, o kai nepavyks
ta, tai įkalba jo-mylimajai Ma
rytei, kad ji eitų pas burtinin
kę. Burtininkę Tarnas pasamdo, 
kad įduotų nuodų. Tarnas nega
lėdamas Marytę privilioti sau, 
pats save peiliu nuduria. Per 
visą veikalą daug dainų, ko
miškų ir jausmingų, štai Ta
rnas su 
ja:

Dieną
Naktį
Kursai man nepatinka, 
Tas vis trinasi aplinkui.

nedėlios rytelyj.
Varė, varė juos kariauti į svetimą 

šalį...
Verkė, verkė motinėlės jaunųjų 

sūnelių ...
Liūdi, liūdi mergužėles 

bernelių...
O štai veikiantieji 

menys, dainininkai, 
Grigutis, tenoras —
nis; Darata, jo sesuo, altas — 
V. Mickevičiūtė; Surąjus, ūki
ninkas — J. J. Bakšys; Justė, 
jo žmona, altas — D. Mačiulie
nė; Marytė, jų duktė, sopranas 
— M. K. Sukackienė; Tarnas, 
kuprotas ūkininkas — V. Vil- 
čiauskas; Potapas, baritonas — 
A. Dupša; Elena šieniūtė, so
pranas — A. Zitkiūtė; Mitrius, 
tenoras — J. Sabaliauskas; 
Stepone — H. Gurskienė; Bur
tininkė — H. Janulienė. Kaimo 
jaunimą sudarys visas didžiulis 
Aido Choras iš Worcester, 
Mass.

Operetė “Grigutis” 5-kių ati
dengimų.

Atidengimas Pirmas: 
go, kuproto ūkininko, 
kiemas kalėdų vakare, 
merginos kalėdodamos
ja po Tarno langu. Tarnas iš
reiškia savo meilę link Mariu
tės, o Mariutė su komiška dai
na pajuokia Tamošiaus išvaiz
dą.

Atidengimas Antras: Stepo- 
nės grįčioje jaunuomenė susi
rinkus į Tarno surengtas gužy
nes. Jau aiškiai pasirodo Tarno

Maskvos ir kitų miestų bi
bliotekos šiomis dienomis at
siuntė, į Vilnių, Vilniaus prof
sąjungų centrinei bibliotekai 
apie 25,000 tomų, įvairių kny
gių rusų kalba. Atsiųstoji Vil
niaus profsąjungoms kultūros 
dovana yra labai vertinga. 
Tarp atsiųstų knygų yra dide
li kiekiai Markso, Engelso, Le
nino, Stalino veikalų ir kitos 
politinės, ekonomikos literatū
ros, rusų klasikų ir tarybinių 
rašytojų veikalai, francūzų, 
anglų, vokiečių, lenkų ir kitų 
klasikų kūrinių vertimai ir 
daug populiarių mokslo vei
kalų.

Vilniaus darbo žmonės kul
tūrine dovana labai džiaugia
si. Atsiųstų knygų dalis bus 
palikta Vilniaus profsąjungų 
centrinėje bibliotekoje, o kita 
dalis-bus išdalinta fabrikų, į- 
staigų bei įmonių darbininktj 
bibliotekoms.

Lančiūnavos ..tarybinio ūkio 
profsąjunginis komitetas su
ruošė draugišką teismą. Buvo 
teisiamas žemės ūkio mokyk
los sargas Bilvinas, kuris bū
damas neblaivus įžeidė mo
kyklos direktorių. Be to, Bil
vinas netinkamai atlikdavo ir 
tarnybines pareigas. Teismui 
pirmininkavo prof komiteto 
pirmininkas drg. Račkus, tei
sėjavo drg. Masiliauskas ir 
Meškauskasj sekretoriavo mo
kinys komjaunuolis drg. Ver- 
tinskas. Liūdininkais buvo iš
kviesti mokiniai ir ūkio darbi
ninkai. Teismas rado sargą 
Bilvinį kaltu ir patvirtino jo 
atleidimą iš tarnybos. Pažy
mėtina, kad kaltinamasis ir į 
teismą atėjo girtas.

Berlin. — Vokiečiai ir 
italai atmušė anglų kontr
atakas nuo Tobruko, Libi
joj- >

merginų choru dainuo-

snaust neduoda musės, 
lovoj kanda blusos,

“Naujasis Mokytojas” 
Cinema Art Teatre

“Naujasis Mokytojas” yra 
pirmoji Sovietų romantiška 
pasaka, pasiekusi amerikoniš
ką judamųjų paveikslų reper
tuarą. ši filmą bus rodoma 
Cinema Art Teatre ant Sixth 
ir Poplar gatvių, Philadelphi- 
joj, pradedant 11-ta diena ge
gužės. šioj filmoj vaizduoja
mas žemdirbių bendrijos gyve
nimas. Filmą paryškina ameri
kinei publikai, kaip Sovietų Są
jungos judžių produkcija kon
centruojasi gaminti humanita
rinio intereso temomis judžius.

Šis judis laimėjo pirmą do
vaną visasovietiniamjudžių 
konteste. Šio veikalo autorius 
yra S. Gerasimovas, kuris 
taipgi yra ir judžių direkto
rius. Vadovaujančias, roles lo
šia Boris Hirkovas ir Tamara 
Makarova. Ap.

Cleveland, Ohio
Cleveland© moterys smar

kiai rengiasi prie apvaikščioji- 
mo Motinos Dienos. šiemet, 
kaip ir per pereitus šešis me
tus, visos darbininkėj mote
rys išeis į gatves ir paraduos 
prieš karą, šiuo laiku, kuomet 
Europoj siaučia karas, yra la
bai svarbu, kad visi dalyvau
ti) tokiuose paraduose ir paro
dytų Amerikos valdininkams, 
kad mes darbininkai nekenčia
me ir nenorime karo. Mūsų 
Lietuvių Moterų Kliubas taip
gi ruošiasi šiam paradui.

Yra kviečiami visi, kas tik
tai gali dalyvauti, o ypatingai 
jaunimas. Katros draugės 
(nors ir ne nai’ės), mano da
lyvauti, tai yra prašomos apsi
rėdyti baltais drabužiais; o jei 
neturite baltų drabužių, tai 
vistiek dalyvaukite.

Moterų grupė susirinks ant 
Euclid Avenue (ties 23 St.), 
1:30 vai. po pietų, sekmadienį, 
gegužės 11 d.

Pereitam Lietuvių Moterų 
Kliubo sdsirinkime drg. Pan
zer išdavė raportą iš Liaudies 
Kongreso, kuris įvyko New 
Yorke, balandžio 5 ir 6. Ra
portas buvo labai įdomus ir 
pilnas; visos narės patenkin
tos savo delegate.

Gaukite “Laisvei” naujų 
ą skaitytojų

Washington. — Pereitą 
mėnesį Amerikoj pastatyta 
1,400 orlaivių.

Turtin-
Tamo, 
Kaimo 

dainuo-

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAI
Prašome pasižymėti, kad dienraščio 

“Laisvės“ naudai didieji piknikai 
įvyks:

BALTIMORE, MD. GS7 25
LIBERTY PARK

Foster & Moffet Avės.
• O • •

MAYNARD, MASS. 'X 4
TOSE PAVILION PARK

BROOKLYN, N. Y. ’iX” 6
KLAščIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Ąvenųes, Maspeth, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS•

I

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

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

• •

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Drabužių Krautuvė
Geo. Kaminskas ir Simai

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

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

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

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiesius 
(korimus) 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 užeįtl ir persitikrinti. Duokite mums progą parodyti jums 
mūsų tavorą. Prie krautuvės yrą vietos automobiliams pasistatyti.

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



♦

atspausdinti atsi- 
kviečiantis kovoti

Waterbury, Conn,
Iš Mūsų Judėjimo

Balandžio 30 įvyko Taikos 
Mobilizacijos mitingas. Per
skaitytas laiškas iš Centro, 
kviečiantis prisidėti prie šios 
organizacijos su penkiasde
šimts centų metine mokestimi. 
Reikalas svarbus. Tie pinigai 
bus panaudoti agitacijai už 
taįJcą. Niekad nebuvo taip 
svarbu kovot už taiką kaip 
dabar, kada mūsų valdžia visu ; 
smarkumu velka mus į pražū
tingą karą. Laiškas priimtas.

Nutarta 
šaukimas,
už taiką ir paskleisti tarpe or
ganizacijų ir pavienių, kur tik 
galima pasiekti; kur negali
ma — pasiųsti paštu. Kad se
kantis susirinkimas būtų dar 
didesnis ir sėkmingesnis ir kad 
būtų galima išvystyti platų 
taikos judėjimą, tapo įnešta ir 
užgirta sumanymas, kad kiek
viename susirinkime paaukoti 
po kiek nors į agitacijos fon
dą. Pasibaigus organizaci
niams reikalams, buvo disku
sijos, ar ištikrųjų Lindbergh as 
kovoja už taiką ir demokrati
ją. Plačiai šį klausimą išdis- 
kusavus, pasirodė, kad Lind- 
berghas nėra joks demokra
tijos šalininkas. Jis yra avan
tiūristas, kuris nori save pasi
garsinti. Jis visai nenori masi
nio judėjimo už taiką. Jeigu 
jis būtų nuoširdžiai kovojęs už 
taiką ir demokratiją, jis bū
tų prisidėjęs prie Liaudies 
Taikos Suvažiavimo, kuris į- 
vyko New Yorke balandžio 
5—6 dienomis. Bet jam tas vi
sai neapeina.

Masės žmonių susirenka jo 
prakalbų pasiklausyti. Tas pa
rodo, kad Amerikos žmonės 
trokšta taikos, tačiaus jis joms 
neparodo, 
kovoti už 
kalbų jis 
šių.

Taikos
rinkimai įvyksta kas trečiadie
nį, CIO kambariuose, 95 Bank 
St., 8 vai. vakaro.

kokiu būdu reikia 
taiką. Po savo 
pasišalina nuo

pra- 
ma-

J

Mobilizacijos susi-

Pirmos Gegužės apvaikščio- 
jimas įvyko ketverge vakare, 
Liberty Hali, 305 Bank St. 
Pirmininkavo Michael Russo, 
vietinis K. P. sekretorius. Kal
bėtoju buvo Isadore Wofsy iš 
New Haven, Conn. Jis labai 
aiškiai nušvietė šios dienos 
reikšmę. Jis nupiešė pasauli
nių imperialistų karą ir nuro
dė, kaip visa karo našta puo
la ant darbininkų pečių. Pa
sauliniai imperialistai šaukia, 
kad šis karas yra vedamas už 
taiką. Tačiaus mes puikiai ži
nome, kad jie meluoja. Tas 
šūkis yra apgavingas. Kol 
liaudis nepaims į savo rankas

■ valdžios, niekad nebus 
gos taikos, šeštadalis 
lio, kuris yra valdomas 
ninku, puikiausiai tai 
Sovietija šiandien yra
čiausia taikos palaikytoja. 
Todėl šiandien viso pasaulio 
imperialistai griežia dantį 
prieš Sovietus ir visaip ją 
šmeižia, kad negali jos įtrauk
ti į karą.

Šiame susirinkime buvo ren
kamos ir aukos Earl Browde- 
rio išlaisvinimui. Surinkta 
$38.50. Pasiųsta rezoliucija 
prez. Roosevcltui, reikalau
jantį darbininkų vado Earl 
Browderio paliuosavimo.

Šiame mitinge tapo priimta 
ir pasiųsta rezoliucija Vokie
tijos vyriausybei, reikalaujanti 
Vokietijos liaudies vado Er
nest Thaelmanno paliuosavi
mo, .kuris jau virš 8 metai sė
di kalėjime.

teisin- 
pasau- 
dairbi- 
įrodė.

tvir-

centų mokesties į
nes
šiaip 
kyla, 
daro

pragyvenimo 
kasdieninės 
tuo tarpu 
didžiausius

Scovills Mfg. Co. 9,000 dar
bininkų pridavė CIO unijos 
organizatoriui John J. Driscoll 
reikalavimus, kad kompanija 
pridėtų 10 
valandą, 
kainos ir 
reikmenos 
kompanija
pelnus, o darbininkų algos sto
vi ant vietos. Nors darbinin
kai iki šiol neturėjo jokios su
tarties padarę su kompanija, 
bet jau tvirtai organizuoti į 
uniją ir pasitiki savo jėgomis

Youngstown, Ohio

Tie

ren-

Youngstown, Ohio

F. Madison.
London. — Anglijos vy-

aiškiai nu- Balandžio

visi

va-

Lowell, Mass

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Open Day and Night

1

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

vf:

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiąvirpų ir įvairių ĮSąnfciętip

Jūs mokėsite ųž rakandus, o ne už išrodymą

Mitingas į- 
svetainėje,

Office Phono < 
EVergrcen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

šo-
La-

čių apsupti anglai Habbani- 
joj dar laikosi, nors Iraqo 
kanuolės nuolat juos bom
barduoja.

blika buvo patenkinta valgiais 
gėrimais ir pątąrnavimu.

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

Sun. all day and night.

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

Ly-
735

Sekr.
(107-109)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kuopos susirinkimas įvyks 

geg. 11 d., 10 vai. ryto. Progresyvių 
Kliubo Svet., 325 E. Market St. 
Kviečiame visus narius dalyvauti, 
nes bus išduotas raportas iš LDS 10 
Apskr. konferencijos. — O. Zdanie
nė, Sekr. (109-110)

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

visados bus patenkinti.

bus rodomas 
’ judis Finų- 

Ukrainų Svetainėj, 
Joseph Ave. (107-109)

SCRANTON, PA.
Susirinkimas LLD 39 kp. atsibus 

trečiadienį, 7 d. gegužės pas drau
gus Gluoksnius, 1256 Diamond Avė., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
užprašomi dalyvauti, nes apart kitų 
reikalų, delegatai išduos raportą iš 
ALDLD 12 Apskr. atsibuvusios kon
ferencijos. — Sekr. (107-109)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia teatrą ir 

kius šeštadienį, geg. 10 d., 407 
fayette St. Pradžia 7:30 v. v., Hart-

Skelbkites sąyo biznį dien
rašty j ‘‘Laisvėje.”

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARRISON - KEARNY, N.
LLD 136 kuopa rengia lošimo

karėlį, šeštadienį, geg. 10 d., 7:30 
v. v., 15-17 Ann St., Harrisone. Tu
rėsime užkandžių ir gėrimų. Sekant 
lošimus bus proga pasišokti. Įžanga 
30c. Komisija. (109-111)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, geg. 9 d., įvyks 

ros Choro pamokos, 8 v. v., 
Fairmount Avė. Nariai dalyvaukite,
nes dainuosime “Laisvės” pikniko 
geg. 25 d., Baltimorėjc. Mokytoja, 
N. Statkevičiūtė deda pastangas, 
kad choras gerai išmoktų dainas. 
Šeštadienį, 10 d. geg., 4 vai. po pic-

mažai dalyvavo. Mes 
perdaug apsileidę.

Managed by

rhea TEITELBAUJW

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENŪ ir sūnai

EAST NEW YORK
LDS 18 kp. nariams.

LDS 13 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks 8 d. gegužės, 8 vai. vaka
re, Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Ave., Brooklyn. 
Nariai malonėkite dalyvauti ir na
rines duokles užsimokėti.
A. Bieliauskienė.

SO. BOSTON, MASS.
Atžymėjimui “Motinos Dienos,” 

Moterų Ratelis ir ALDLD 2 kp., 
Moterų Skyrius, rengia vakarienę, 
sekmadienį, geg. 11 d., 2 Atlantic 
St. 
žią

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

HUDSON, MASS.
Pažangiųjų Lietuvių Taryba 

gia vakarienę ir šokius, šeštadienį, 
10 d. geg., 8 v. v., Hudson Liet. Pi
liečių Kliubo Svetainėje. Turėsime 
skanių užkandžių ir gėrimų. Šo
kiams gros populiariška Radio Or
kestrą. — Kviečia Kom. (109-110)

Turėsime gerą kalbėtoją ir gra- 
muzikališką programą. — Kom.

(109-110)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

F. W. SHAUNS 
(SIIAI4NSKAS) 

FUNERAL home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

. , t -............. 19 dieną įvyko' riausybe teigia, kad iraqie-
piošė, kas yra karas ir kokios LDS 9-tos kuopos šokiai. Tu- 
jo pasekmės. Nelabai gerai, rėjome svečių iš Cleveland© ir 
kad minėtam mitinge lietuvių Akrono. Dalyvavo pas mus ir 

esamo keletas farmerių.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokilianąs: bankietams, ves|uvėms 
ir parems

Tel. Ev. 4-8698

THE BAKERS’

į. r.....„r,n,iji

jyi|IO9Į.ABEl

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čiėlų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin cjupna. Taipgi kepama roliai ir bandukes. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Buttef Cake, Ęuųke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pieš, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls. /

Siunčiame duopą per pąštą | kl|ps miestus, specialiai gyeltal pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svftfl Ir kainas.

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

ir mano laimėti savo reikala
vimus. Viršminėto fabriko 
(Oakville Pin) skyrius yra or
ganizuotas į CIO ir turėjo 
kontraktą su kompanija, ta
čiaus tos sutarties laikas jau 
pasibaigė. Dabar unija reika
lauja atnaujint sutartį ir pa
reikalavo uždaros dirbtuvės 
pripažinimo ir savaitės vaka- 
cijų su alga. Kompanija tuos 
reikalavimus atmetė. Dabar 
tas klausimas pasiliko spręsti 
darbininkams. Jei ir ant toliau 
kompanija atsisakys derėtis, 
veikiausia darbininkai balsuos 
skelbti streiką.

Waterburietis.

Gegužės Pirmos dienos ap- 
vaikščiojimo mitinge buvo ro
doma sovietinė filmą iš 1917 
metų revoliucijos, 
vyko U k r a i n ų 
Youngstowne.

Kalbėtojas labai

Apie Unijas
Youngstowne jau gal 

plieno darbininkai priklauso 
prie CIO unijos. Kurie neno
rėjo prigulėti buvo pastatyta 
pikieto linija ir pikietuota, kol 
prisirašė. Buvo daug tokių ir 
iš lietuvių, kurie nemokėdavo 
unijai duoklių, o šiandien jau 
turi skaitytis su ta unija.

Buvęs — Girdėjęs.

Baigtas Organizuoti Vilniaus 
Tarybinis Ūkis

LLD 90-tos kuopos susirin
kimas įvyko balandžio 27 d. 
Visi nariai pasimokėjo duok
les.

LLD 90-tos kuopos piknikas 
įvyks gegužės 025 d. pas drg. 
Skirkevičius ant ūkio. Turėsi
me gerą muziką šokiams. 
Kviečiami seni ir jauni daly
vauti mūsų pirmajame pikni
ke.

LDS 4-to Apskričio pusmeti
nė konferencija ir piknikas į- 
vyks liepos 13 d., Youngs
towne. LDS kuopos, priklau
sančios prie viršminėto apskri
čio išrinkite pilną skaičių de
legatų konferencijom

Youngstownieciai š i e met 
turėtų surengti vieną didelį 
pikniką “Laisvės” ir “Vilnies” 
naudai.

Komisija taria širdingą ačiū 
dalyvavusiems tame .parengi
me. Gerai pasišokome prie 
puikios orkestros. Pas mus yra 
sunkoka su parengimais. Nie
kas nebenori dirbti. Kai ku- I
rie džiaugėsi, kad bus neda- 
teklių. Tačiaus taip neišėjo. 
Mat iš kalno buvo platinami 
tikietai. Daugiausia įžangos ti- 
kietų pardavė drg. M. Karįs. 
Ačiū jai ir visiems, kurie dar
bavosi šiam parengimui.

Komisija.

Visus artimesnius Vilniaus 
apylinkėse buvusius dvarus 
gavo Vilniaus miesto vykd. 
komitetas. Dar praėjusių metų 
rudenį ir visą žiemą tie ūkiai 
palaipsniui buvo perorgani
zuojami ir pritaikomi jie ta
rybinio ūkininkavimo sistemai. 
Visi perimtieji ūkiai kartu su
darys Vilniaus MVK tarybinį 
ūkį, kuris savo gaminiais ap
rūpins mokyklas, ligonines, 
vaikų darželius, vaikų namus, 
senelių namus ir kitas visuo
menines institucijas. Dabar 
jau galutinai VMVK nustatė, 
kad jo tarybiniam ūkiui pri
klausys Verkiai, Kuprioniškės, 
Paneriai, Karolina, Leoniškės, 
žvėrynas, Gervinę — Trina- 
polis ir Kučkūriškės — Puš- 
karnia. Pirmieji 5 ūkiai ski
riami pienininkystei, o kiti — 
daržininkystei. Kučkūriškių -- 
Puškarnios. ūkis tuo atžvilgiu 
bus mišrus.

Ryšium su šiuo pienininkys
tei skirtuose ūkiuose bus žy
miai padidintas karvių skai
čius. Kitur bus išplėsta dar
žai ir sodai, šių ūkių pačios 
svarbiausios investicijos dabar 
dar reikalauja apie 1,5 mil. 
rubl., tačiau vėliau čia bus 
tvarkomasi tik ūkiniu būdu.

čia buvo rodomas judis 
Čarlio Čaplino “The Great Dic
tator.” žihonės jį labai nuošir
džiai lankė. Eilės stovėjo prie 
teatro kožną vakarą. Judis 
yra puikus. Vertas pamatymo.

Pavykęs bankietas. Lietuvių 
Piliečių Kliubo bankietas pa
vyko. žmonių dalyvavo daug. 
Bevalgant pirmininkas Stra
vinskas paaiškino kliubo tiks
lus ir kvietė įstoti į kliubą. 
Paskui sekė mepinė progra
ma. Dalyvavo iš Nashua pui
ki armonistė ir Balso Choras. 
Puikiai sudainavo. Svečių da
lyvavo ir iš apylinkinių kolo
nijų. Kliubui liks pelno. Pu

Varpo 
keptuvė 

yra 
ųųijinė

Tėvas įkalino sūnų. Penkio
likos metų, sūnus išvogė iš 
vaistinės $60. Tėvas tai paste
bėjo. Nuvedė sūnų į policijos 
nuovadą. Ten jis 33 dol. grą
žino. Teisingas tėvas. Sūnus 
sulaikytas.

Sausas pavasaris. Trečias 
mėnuo kaip nėra lietaus. De
ga miškai netoli Groton 
miestelio, kur rubežiuojasi 
New Hąmshire ir Mąssachu- 
sętts valstijos. Šimtai dešimti
nių gražiausio miško išdegė.

tų įvyks išvažįavimas, Burholme 
Parke. Choras ruošia šį išvažiavimą 
idant sukelti kelionės lėšas, važiuo
jant busu į Baltimore, nes nekurie 
choristai yra bedarbiai. Kviečiame 
dalyvauti. J. Adomaitis, Choro Val
dybos Narys. (109-110)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Dukterų Draugystė ruo

šia pikniką, sekmadienį, geg. 11 d. 
Pradžia 11 vai. ryto. Mikolaičio 
Parke, Eddington, Pa. Bus gera or
kestrą šokiams. Kviečia rengėjai da
lyvauti, linksmai laiką praleisti.

(109-110)

niką, kuris įvyks birželio 8 d. Šis 
piknikas rengiamas bendrai LDS 4- 
to Apskr. ir LDS 73 kuopos. įvyks 
tarp Akrono ir Clevelando, Route 
532, So. East from Circle, Tal- 
madge, Ohio. Priklausančios kuopos 
prie Apskričio, taupykite Salex Fox 
ir priduokite Apskričio valdybąj 
reitam susirinkime, Berth 
nauskaitė raportavo aplaižius čekį 

 

už Sale Fox suviršum $7(5.00.

pinigai bus vartojami 1J942 metam 
kelionei į Šeimą jaunimui. — F. J. 
Madison. (109-110)

fordo draugai suvaidins du veikalus: 
“Mieganti Liaudis” ir “Šalaputris.” 
Kviečiame visus dalyvauti ir links
mai užbaigti šį sezoną. — Rengėjai.

(109-110)

CHESTER, N. Y.
Gegužės 8 d. kaip 8 vai. vakare, 

Gedemino svetainėj bus rodomi ju- 
džiai lietuvių sportininkų iš LDS 
seimo ir kalbės J. Ormanas.—Ren
gia LDS 11 kuopa.

Gegužės 10-tą, nuo 3 vai. po pie
tų iki 11 nakties 
“Mannerheim Linija, 
Sovietų karo, 
975

Gali-

Bootsmill audėjai aimanuo
ja, kad jiem uždėjo po kom
panija po 25 stakles. Jie tūri 
labai sunkiai dirbti, o uždirba 
tik po 16—18 dol. per savaitę.

Blogiau negali būti.
Griaustinis.

ELIZABETH, N. J. t
Bangos Choras rengia išleistuvių 

vakarėlį, sekmadienį, 11 d. geg., 
LDP Kliube, 408 Court St. Pradžia 
4 vai. po pietų. Už poros dienų, J. 
Kirlis išvyksta Dėdės Šamo Armi
jom Jis ėjo pareigas, kaipo Kliubo 
gaspadorius. Draugai chorječiai, 
kliubiečiai, pažįstami prieteliai ir iš 
apylinkės svečiai yra kviečiami da
lyvauti. — Rengėjai. (109-110)

SO. BOSTON, MASS.
Apvaikščiokim Motimj Dieną su 

Obalsiu už Taiką!
Atžymėjimui Motinų Dienos, ge

gužės 11 d., 6:30 vakare, 376 Broad
way, ALDLD 2 kp. moterų skyrius 
rengia iškilmingą vakarą. Bus ska
ni vakarienė su atitinkama Motinų 
Dienos programa. Mrs. Lawrence 
žymi kalbėtoja, nušvies dabartinio 
momento klausimus. Po to bus gera 
muzika ir kitokį pamarginimai. 
Kviečiam visus atsilankyti ir gra
žiai praleisti vakarą. — Rengėjos.

(109-110)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 11 d., LPK Svet., 325 E. Mar
ket St., 2-rą vai. po pietų. Visi na
riai dalyvaukite, ątsiveskite ir nau
jų kandidatų. — Valdyba. (109-110)

YOUNGSTOWN, OHIO.
LDS 4-to Apskr. susirinkimas 

įvyks geg. 11 d., 10 vai. ryto, LDS 
Kliubo, 930 E. 79th St., Clevelande. 
Kviečiame LDS 73 (Akron) kuopą 
dalyvauti, nes reikia tartis apie pik-

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh At • 
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

Salo šokiams. Gražus parkas. Didelis pasiriųkhpas aųierlkopiškų ir' 
importuotų Degtinių, Vyno ir Šampano. O Alus tai goriausios rūšies 

RIIEINGOLD EXTRA DRy.

Mandagus Patarnavirpąs ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persijilfrįpt.

STEAMBOAT ĮNN
89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y 

Telephone Great Neck 1546

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyn©

459 Grand St.
adresas;

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N

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

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir 
kiti Chroniški Nesveikumai Vyrų ir Moterų gydo- 

Šlapumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą li- 
ir tinkamą gydymą. Mano gydymo būdai naujoviški.

mi. rayjo ir
gos pažinimą
Įšvirkščiama įvairūs Ciepai, kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei 
ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

DR. LOUIS ZINS
(29 Metai Privačios ir Ligoninių Praktikos)

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

i
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NwYorto?zfe^j2inkn
Brooklyne Organizavosi 

Geležinis Vilkas
Fašistai smetonininkai - hit

lerininkai, kurie turi Berlyne 
savo štabą, ir trockistai sušau
kė konferenciją ir organizavo 
fašistinį persekiotojų smoginin 
kų — Geležinį Vilką. Toje 
konferencijoj figūravo Strums- 
kis, Jurgelionis, Trečiokas, 
Stilsonas, Strazdas, Buivydas 
ir kiti, tai yra, aršiausi smeto- 
nininkai-hitlerininkai ir troc
kistai susivienijo.

Jie nutarė: neiti į darbinin
kų parengimus ir “nieko ben
dro neturėti su biznieriais ir 
profesionalais, kurie remia ko
munistų veiklą Amerikoj . .. 
šalinti visus žinomus komunis
tus iš lietuviškų organizacijų 
vadovybės.” Jie išrinko komi
tetą, kurio pareiga “įspėti lie
tuvius biznierius ir profesiona
lus Brooklyne ir apylinkėje, 
kad jie liautųsi rėmę komu
nistų žygius. Kurie lietuviai 
biznieriai ir profesionalai to
kio įspėjimo neklausys, tuos 
paskelbti lietuvių visuomenės 
žiniai kaipo komunistų rėmė
jus.”

Tai pernešimas į Ameriką 
smetonizmo ir hitlerizmo iš

buvusios smetoniškos Lietuvos 
ir fašistinės Vokietijos. Ir tai 
nedyvai, nes Amerikos smeto- 
nininkams - hitlerininkams si
tus įsakymus duoda jų vadai 
iš Berlyno po Hitlerio Gestapo 
komanda.

fašizmas 
nori Brookly- 
atgaivinti jo

Lankėsi Svečias

Iš Lietuvių - Suomių 
Bendro Koncerto

Pereito šeštadienio vakarą 
(geg. 3-čią) įvyko bendras lie- 
tuvių-suomių menininkų kon
certas Estų Kliubo Salėj, 2061 
Lexington Ave., N. Y., suruoš
tas Pabaltės Kultūrinės Tary
bos užbaigtuvėms Dailės Paro
dos.

Paroda prasidėjo balandžio
25- tą, baigėsi gegužės 5-tą. 
Joje dalyvavo lietuvių, latvių, 
estų ir suomių kilmės virš 30 
artistų, išstatydami virš šimtą 
kūrinių. Taipgi buvo išstatyta 
paveikslų iš gyvenimo naujau
siose tarybinėse respublikose. 
Parodos pradžioje, balandžio
26- tą, koncertinę programą 
parodoj davė estų ir latvių 
menininkai, o baigtuvių, gegu
žės 3-čią, suomių ir lietuvių.

Suomiai davė ilgoką, įvai- 
riuotą dainų programą, išsta
tant parinktinę dalį savo di
džiulio choro. Choristai daina
vo grupėj, taipgi išstatant 
liaudies solistus-choristus dai
nuoti atskirai ir sykiu su gru
pe. Keli iš jų. jau gerokai pra
sisiekę dainininkai.

Lietuviškąją dalį programos

nepavyks! A-

Amerikos pažangūs lie
tu ri atremti šiuos Sme- 
ir Hitlerio bernus! Lie- 
organizacijos, kaip tai

Ką gi reiškia šie fašistų-hit- 
lerininkų ir trockistų teroristi
niai nutarimai? Jie reiškia iš 
pašakny rovimą demokratijos! 
Jie priešingi Amerikos demo
kratinei santvarkai. Jie įneša 
į lietuvių tarpą didžiausią su- 
įrutę.

Jeigu nepatiks kokios orga
nizacijos darbuotojas smeto- 
nininkams - hitlerininkams - 
trockistams, tai jie tu o j aus ta 

f" 7 *veikėją apšauks “komunistu” 
ir vys jį iš organizacijos! Jei
gu nueisi į kokį parengimą, 
nusipirksi darbininkišką laik
raštį, pasigarsinsi savo biznį 
darbininkų spaudoj, tai smeto- 
nininkai - hitlerininkai - troc- 
kistai tau pasakys: “Nevalia!” 
Jie nori įvesti fašistų - trockis
tų baudžiavą lietuviams! Lie
tuvoj smetoniškas 
nudvėsė, tai jie 
ne ir apylinkėj 
smarvę!

Bet jiems tas
merikos lietuviai nesileis, kad 
jiems diktuotų smetonininkai - 
hitlerininkai - trockistai, ką 
jie turi veikti, kaip jie turi gy
venti, 
tuviai 
tonos 
tuvių
Kriaučių Lokalas, Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubas, ku
rios ten buvo pasiuntę savo at
stovus pasižiūrėti, tuojau, savo 
gerovei, turi nutraukti su tais 
smctonininkais - hitlerininkais 
reikalus!

Amerikos lietuvių pareiga 
rūpintis, kad tarpe Amerikos 
žmonių būtų vienybė kovoje 
prieš fašizmą - hitlerizmą, kad 
jie būtų vieningi Amerikos 
laisvės ir demokratijos, tra
dicijomis. Tas suvažiavimas 
nutarė rinkti aukas smetoni- 
ninkams - hitlerininkams ir 
siųsti jas į Berlyną. Mes sa
kome, kad tam tur(i būti pada
rytas galas! Nei cento smeto- 
nininkams - hitlerininkams!

Suvažiavime buvo delegatų, 
kurie tik taip buvo prisiųsti. 
Jie nepritarė ir nepritaria 
Stilsono, Strazdo, Buivydo, 
Strumskio, Trečioko, Strimai
čio ir ko. fašistų - hitlerininkų 
žygiams. Tą parodo ir tas, kad 
kada buvo renkamos aukos,

pildė Aldona Klimaitė, solis-, faj surinko tiktai $6.67. Fak
te, ir Aido Choras, yadovau-= įas> ka(j fašistai vadukai patys 
jamas Aldonos Žilinskaitės, netiki savo užmanymams ir pi- 
solistei ir cnorui akompanuo- neduoda, o kiti delegatai 
jant B. L. šaknaitei. taipgi is- nepritarė ir neaukavo.

Kiek laiko atgal smetoninin-

Žilinskaitės,1 netiki savo užmanymams ir pi-

stojo Aido f horo merginų Kiek laiko atgal smetoninin- 
kvartetas — A. Žilinskaitė, . hitlerininkai ir trockistai 
M. SinkeMciūtė, II. Zablacxie- va(įaj šaukė išsižioję “Boiko-
nė ir F. Pakalniškienė. Lietu- tuotjĮ 
viai gražiai pasirodė. -----
lietuvių choras < 
visas, kadangi apie 15 asme
nų. kurių daugelis yra cho
ristai, buvo išvykę Clevelan- 
dan į LDS Dowling Turuamen- 
tą. Atsilankė gerokas būrys ir 
lietuviškos publikos.

Pertraukoje, A. Bimba, 
Kultūrinės Tarybos pirminin
kas, atsišaukė į susirinkusius 
paremti Dailės Parodą auko-- 
mis, kadangi jos suruošimas 
paėmė stambias sumas pinigų, 
o taryba iždo neturi. Ant vie
tos suaukota virš 
Tas parodo, kad 
dingai pritaria šių 
tautų kultūriniam 
biavimui ir pastangoms akstin- 
ti kultūros darbus suruošimu 
šios parodos.

Parodos didoka salė buvo 
pilnutėlė prikabinta gražių 
dailės kūrinių. Tūli iŠ jų labai 
įdomūs. O tai didžiumoje dar
bininkų ir darbo inteligentų 
mėgėjų kūriniai, pagaminti 
nuo dienos darbo nutrūkusiu 
laiku. R.

Boikotuoti!”
r-.nrs ir šauksmas jų baigėsi tuo, 

dalydavo ne pažangių biznierių įtaka 
pe lietuvių masių paaugo, 
darbininkų organizacijų 
dienraščio “Laisvės” parengi-

22 doleriai, 
liaudis šir- 
kaimyniškų 
bendradar-

Vaizdelis iš sovietinio judžio “Jūrų Didvyriai,” dabar 
rodomo Miami Teatre, 6th Avė. ir 47th St., New Yorke. 
Judis paliktas antrai savaitei. Jame rodoma naujo So
vietų laivyno veikla. Susirėmimo sąlygos įvaizduotos, 
,ne tikrinės.

Mike Yakštys, woodhaven- 
ietis, šiomis dienomis turėjo 
operaciją ant akies. Operaci
ja buvus sėkminga. Randasi 
ligoninėj, 29 Greene Avenue. 
Lankyt galima trečiadieniais 
nuo 2—4 po pietų ir 6—8 va
kare. Sekmadieniais nuo 2—4 
po pietų.

J. Maščinskas sugrįžo iš li
goninės namo, 85-52 76th St., 
Woodhaven.

Susirgo Cekanavičienė. Ran
dasi 
mie,' 
New

Antradienį, “Laisvės” įstai
goj lankosi svečias J. Bennett 
iš Wilkes-Barre, Pa. Jis ta 
proga užsimokėjo už savo pre
numeratą ir už kito skaitytojo, 
wilkes-barriečio prenumeratą. 
Drg. Bennett turi puikią užei
gą Wil kės- Barre’ i o miesto 
centre.

audringuose laikuose, kuriuo
se motinos brangiausia turtas 
— žmogus naikinama 
dairos karo laukuose 
užfrontyje, namie.

Karštų kelių rūšių 
vakarienę bus galima
kyti bile kada pradedant 4 
vai., šokiai prasidės 5 vai. 
(prie G. Kazakevičiaus orkes- 
tros), programa bus šokių 
pertraukoj (7—8 vai.).

Mot. Kliubo Komisija.

be ato- 
ir karo

valgių 
užsisa-

MIRĖ
metųPetras Paliliūnas, 55 

amžiaus, gyvenęs 73 Gold St., 
Brooklyn, N? Y., mirė namie, 
gegužės 5. Bus palaidotas geg. 
9-tą, 10 vai. ryte, į šv. Ka
zimiero kapines, Pinelawn, L. 
I. Pašarvotas pas graborių J. 
Garšvą, 231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Kazys Navikas, 102 McKib
ben St. Priežastis jo ligos yra 
vidurinė, gydys jį elektriki- 
niais įrankiais. Navikas yra 
daug pasidarbavęs Bedarbių 
Taryboje. Draugai kviečiami 
atlankyti jį, įdant jam nebū
tų, nuobodu.

Jis bus Kings County ligo
ninėje, Ward 22, 2nd floor.

Rep.

Kviečiame į Motinų 
Dienos Minėjimągydytojo priežiūroj, na- 

292 Lincoln Ave., East 
Yorke.
Maželienė dar vis serga,

tačiau jau gali pasikelti iš lo
vos ir savomis kojomis per as
lą pereiti. Būna namie, 
36th St.

415
A. B.

ORGANIZACIJOMS
vakarą, gegužės 8
110 W. 48th St.,

8d
New 
labai

vai., 
Yorke, įvyksta skubi ir 
svarbi konferencija dėl Hobbs 
(koncentracijos kempių įvedi
mo) biliaus. Visos lietuvių or
ganizacijos prašomos atsiųsti 
delegatus ar atstovus, o kam 
išgalima, prašomi paremti ir 
finansiniai kovą prieš tą prieš- 
darbininkišką ir priešdemo- 
kratinį bilių, kad jis netaptų 
įstatymu.

Konferenciją šaukia Ameri
kos Ateiviams Ginti Komite
tas, 79 Fifth Ave., N. Y.

Skelbkites savo bizni dien
rašty j “Laisvėje.”

Šio sekmadienio 
pradedant 4 vai., 
salėj įvyks smagus 
su trumpa prakalba,
muzikos programa, šokiais ir 
vaišėmis.

vakarą, 
“Laisvės” 
pažmonys

dainų -

Prakalboje bus nušviesta 
Motinų Dienos reikšmė mūsų

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

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

• •
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI *=^

Gaminami Europlfiko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

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

Gegužės 4 d. mirė Antanas 
Žvirblis, 60 m. amžiaus, gyve
nęs ir pašarvotas 307 Wyona 
St., Brooklyne.( Velionis bus 
laidojamas gegužės 8 d., ket
virtadienį, 10 vai. ryto, Šv. 
Trejybės kapinėse. Liko žmo
na Viktorija, sūnus kunigas 
Kazimieras, sūnus Viktoras ir 
4 dukterys: Elena Žemaitienė, 
Veronika Kraus, Stasė Venslo- 
vienė ir Adelė žvirblytė. Taip 
pat liko du broliai: Jurgis ir 
Motiejus, ir dvi seserys Lietu
voje.

Laidotuves aptarnauja gra- 
boriaus Shalins-Šalinsko laido
tuvių biuras.

Išvyksta Ligoninėn
Pirmadienį, išvyksta ligoni

nėn brooklyniečiams žinomas

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių vyrų ir mo

terų prie “Casing Selectors” (išskir
styti žarniukes). Gera alga. Prašome 
kreiptis pas: Schechter ir Rosen
blatt, Inc., 340 Johnson Ave., Brook
lyn, N. Y. Arba telefonuokite: 
EVergreen 8-0969. (108-111)

REIKALAVIMAI.
Reikalingas vyras dirbti ant ūkės, 

nesenesnis 50 m. Mokestis $30 į mė
nesį, taipgi gaus ir “burdą.” — 
John Sadauskas, RD 1, Port Crane, 
N. Y. (109-111)

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

Moterų: dirbti kaip “Finisher” 
prie vyriškų, gerų paltų. Darbas 
nuolatinis. Prašome kreiptis prie: 
S. Markowitz, 119 Greene St., New 

~ ”, (108-110)

Tas 
kad 
tar- York City, N. Y. 
kad 

ir Reikalinga vyrų dirbti kaipo kiše
niniai (Pocketmaker) prie geros me
džiagos. Darbas nuolatinis. Taipgi

mai buvo dar geresni. Gi “Vie- rfiĮjall"ga moterų dirbti kaipo
° niSnOT * proven mndviona Txli ir»I D iinic

nybės,” “Naujos Gadynės” ir 
“Amerikos” parengimai buvo 
labai švaki. Tas parodo tą 
faktą, kad Brooklyno ir apy
linkės lietuviai yra su nauja 
Lietuva, yra darbininkiškai ir 
demokratiškai nusistatę, ne
pritarė ir nepritars smetoni- 
ninkų - hitlerininkų ir trockis
tų teroro ir nelaisvės žygiams.

Tie ponai nutarė kviesti ki
tas lietuvių, organizacijas prie 
to smetoniško - hitleriško Ge
ležinio Vilko organizacijos. 
Mes manome, kad nei viena 
sąmoninga lietuvių organiza
cija, nei vienas laisvę mylįs 
lietuvis jiems nepritars ir ne
padės.

;■ gera medžiaga. Nuolatinis 
darbas. Prašome kreiptis: S. Marko
witz, 119 Green Street, New York 
City, N. Y. (107-112)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadienį, gegužės 8-tą, 7:30 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj. Visi na
riai dalyvaukite. Bus prakalbų ir 
gegužinės prirengimo komisijų ra-' 
portai. Katrie jaučiatės, kad duok
lės nemokėtos, malonėkite užsimo
kėti, ir pakalbinkite kitus pažįsta
mus, kad ir jie taip padarytų. Atsi
veskite naujų narių prirašyti į Liet. 
Literatūros Draugiją. — 1 kuopos 
Organiatorius. (108-109)

PARDAVIMAI

Amerikos Pilietis.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Parsiduoda bučernė lietuviais ap- 
gyventoj Brooklyn© dalyj. Apart mė
sos laikoma ir įvairių groserlo pro
duktų. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Priežastį pardavimo sužinosit 
ant vietos. Prašome kreiptis po ant
rašu: (427 Lorimer Street, Brooklyn, 
N. Y. - (108-113)

■»■■■• ,-■?■' ‘ii,-, „t ii-iii-',

Maspeth, L. I
Šį vakarą, 8 d. gegužes, 

DLD 138 kuopa ir LDS 14 kp. 
turės savo susirinkimą bend
rai Zabelskio svetainėje, 7:30 
vai. vakare. Nariai abiejų 
kuopų kviečiami dalyvauti. 
Turime svarbių reikalų aptar
ti, o po sysiripkimo, drg. R. 
Mizara trumpai pakalbės apie 
šių dienų įvykius.

Komitetas.

AL

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 ..........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata .......
Ramatų žolės ............
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 būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

85c 
60c 
60c 
60c
60c

J. GARŠVA
Graborius-Undertakęr * 

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
4 •

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

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

•
Iš senų padarau 
naujus 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 STOKJES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lino 

Tel. Glenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 81158

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be Jokio mokesčio. •

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ESJOcmsiOKSssjo: '

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.

MaJmtluA- tke>

she will never forget!’

J 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.

PDIICkl THE PRECISION! 1 uKutN

MONTROSf—17j»w»l Pr*. 
cilion* movement. Pink ot yel. 
low gold filled cote, Guildito 
bock........................$39.79

tRefllltered Trod* Mork -fv.

GIFTS FROM YOUR JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST *

Robert Lipton Jeweler
701 GRAND ST. BROOKLYN. N.

VfRI-THIN* PtTITl —15 
jewels, pink, white ot yellow 
gold filled cote......... $29.75

Tarp Graham Ave. Ir Manhattan Ave.




