
Prašome ^isų “Lais-, 
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- , 
raščiui.

Smetonos Biblija Grigaičiui.
Latviai Fašistai.
Jdūkus Kampanija už Kara.
Mūsų Jaunieji Veikėjai.
Ir Dirva ir Ateitis.
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Tie stebuklai ant stebuklu 
žmogų gali visai išvesti iš kelio. 
Skaitau ir nenoriu tikėti: Sme
tona irgi pavirto demokratu! 
Ir dar ne bile koks, bet nume
rio pirmo demokratas jis esąs. 
O demokratija esanti valdymas 
iš “apačių.”

Grigaitis negali atsidžiaugti 
Smetonos atsivertimu. Smeto
nos apsklembimas demokratijos 
esąs šimtu procentų korektin- 
gas.

Tad dabar Grigaitis turės 
naują demokratijos bibliją.

Neveltui kruvinojo Smetonos 
pikčierius puošė “Naujienas” 
kelias savaites.

Latvių tautos išmatos irgi 
nenurimsta. Jiems irgi gaila 
Latvijos, kam ji išslydo iš iš
naudotojų rankų.

Gailiai verkia buvęs Latvijos 
Chicagoje konsulis Bartoux ir 
jo pagelbininkas Siks. Abudu 
numerio pirmo fašistai.

Chicagos “Draugas” pasiun
tė pas juos reporterį ir ap
klausinėje juos apie jų “tėvy
nės” reikalus.

Ir kuom daugiausia tie ponai 
nusiskundė? Ogi tuomi, pasak 
“Drg.” (geg. 8 d.), kad “ma
žai mūsų (latvių) inteligentijos 
pabėgo į užsienį.”

Matyt, Latvijos, kaip ir Lie-! 
tu vos, padorioji inteligentija, 
pasiliko namie ir nuoširdžiai! 
darbuojasi naujam gyvenime. I 
Latvių tautos išmatos tokiems 
inteligentams negali atleisti.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Roosevelto Sūnus
Sako, "Amerika Jau

Dalyvauja Kare”

KAIP ANGLIJA MULKINA 
JUNGTINES VALSTIJAS, 
KAD ĮTRAUKT JAS KARAN

400 Anglų Bombi 
ninku Pleškino

Cairo, Egiptas. — Jung
tinių Valstijų prezidento sū
nus James, Roosevelto pa
keltas į kapitonus, atsilan
kė į Egiptą kaipo karinis 
tėmytojas. Viešame pareiš
kime jis pasakė, jog Ameri
ka “jau dalyvauja kare 
Anglijos pusėj, nors dar ne
siunčia kariuomenės į karo 
frontus.”

Prezidento pasiuntinys 
James Rooseveltas pareiš-- 
kė, kad Jungtinės Valstijos 
turėtų tiesioginiai padėt 
Anglijai kariaut.

Apie anglų karą prieš Ira- 
qą kapitonas Rooseveltas 
sakė, kad jie apsidirbs su 
iraqiečiais, nors ir ne taip 
greitai.

Fabrikantai Išeikvojo 
Milioną Dolerių Kovai 

' Prieš Darbininkus
į New York. — Žara du 

Pont’aitė, šėrininkė-dalinin- 
kė Bethlehem Plieno korpo
racijos, padavė teisman tos 
korporacijos pirmininką Eu- 
genę P. Grace ir septynioli
ka kitų jos viršininkų už 

nės Valstijos skubintus) karan tai, kad jie išeikvojo dau- 
gelbėti Anglijos imperialistus. ' giau kaip milioną dolerių 

Mūsų karo sekretorius Stim- pinigų, samdydami šnipus 
son reikalauja, kad mūsų karo prieš unijinius darbininkus, 
laivynas tuojau dalyvautų ofi
cialiai kare, lydėdamas Angli
jos amunicija.

Willkie sušilęs agituoja už 
konvojų ir vięus kitus žygius 
išgelbėjimui Anglijos imperi
jos.

Milionas Naujų Rekrutų 
Amerikos Armijai

Churchill prašo, kad Jungti-

Washington. — Karinin
kai patarė prez. Roose veltui 
pašaukt liepos mėnesį į ka
riuomenę apie milioną vyrų 
pasiekusių 21 metus am
žiaus po pernykščio spalių 
mėnesio. Kai kurie aukštie
ji karininkai reikalauja lai
kyt draftuojamus jaunus 
vyrus ilgiau kaip vienus 
metus.

Mašinistų Streikas 
prieš Laivastatyklas

pirkdami mušeikas-streik- 
laužius, palaikydami kom- 
panišką unijelę ir visokiau
siais būdais kovodami prieš 
Šalies Darbo Santikių įsta
tymą, laužydami jo patvar
kymus nustatančius darbi-

šaukia oratoriai nuo estra-: njnkam būtinas algas ir ap- 
dos, redaktoriai laikraščių špal-' ribojančius darbo^ valandas, 
tose, radijų komentatoriai ir zara> giminaite fabrikan- 
propagandistai. Visa burzuazi- t du pontų, savo skunde 
ZisS dXnPei ™ki “ teismui sako- tas mili0- 
krašto į europinę skerdynę. nas ^erių ^UVO nusuktas 

Turime prisipažinti, kad nu0 šėrininkų ir j^anaudo- 
prieškarinės spėkos nepakanka- (tas persekiojimui darbinin- 
mai garsiai šaukia. Tame Ame- kų plieno fabrikuose Johns- 
rikos nelaimė. towne, Bethleheme, Lebano-

----------  ne, Steeltone, Pa., ir eilėje 
Anų diena Carnegie Hall lai- kitų fabrikų, priklausančių 

ke didžiojo Bacevičiaus, Paul £aį korporacijai.
Robeson ir kitų meno jėgų kon- 

bematytų čia gimusį ir augusį Anglai ICHOJO DCFlyna 
lietuvį. “‘Kur,” sakau, “buvai ir • ir I • v- n/p .
kų dabar veiki?” lf Kt. VOKICCIŲ nllCStUS

“Unijoje,” jis atsako. “Dir-| • ______
bu labai seniai ir labai daug.; geg. H.-Būriai
Uz.mu atsakomingų vieta. or^vių naikin0

Prieš kelias dienas parašau vokiečių fabrikus ir geležin- 
laiškų į tolimus vakarus taip kelių centrus vakarinėje 
gi labai seniai nebematytai čia Vokietijoje ir bombardavo 
gimusiai ir augusiai lietuvei vokiečių prieplaukas;, daug 
moteriškei. Klausiu jos, kodėl žalos padarė vokiečiams, 
ji taip “užmigo.” -------------------- — •

Gaunu laiškų, kad ji toli gra- Berlin, geg. 11. — Vokie- 
žu nėra užmigus ar mirus dar- čių komanda sako, kad jie 
bininkų judėjimui. Ji_ esanti;atmušę anglų lakūnus norė- 
unijos lokalo prezidentė ir de- jusįus bombarduot vidurinę 
legate į to miesto unijų centra- dalį Berlyno. Vokiečiai nu- 
hnę tarybą. Dirba nemaža., ne- , m g , 
sa labai atsakomingas pareigas. . Y cV1US. t

Anglų lėktuvai užmušę

San Francisco, Calif. — 
Paskelbė streiką 1,200 maši
nistų Amerikos Darbo Fe
deracijos ir 700 CIO. Strei
kas stabdo darbus vienuoli
koje laivastatyklų, samdan
čių virš 15,000 darbininkų 
iš viso. Tos laivastątyklos 
būdavo j a Amerikos valdžiai 
karinius ir prekinius laivus 
už 500 milionų dolerių.

Mašinistai reikalauja al
gos iki $1.15 per valandą ir 
dveja tiek mokėt už viršlai
kius. Darbininkai streikuo
ja nepaisant, jog Darbo Fe
deracijos vadai buvo 
draudę streikuot.

uz-

uzRooseveltas Kalbėsiąs 
Konvojus Anglijai

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Rooseveltas 
šį trečiadienį per radio agi
tuos lydėt kariniais Ameri
kos laivais prekinius laivus 
su kroviniais į Angliją.

Smagu mums tatai girdėti!
Tokių lietuvių jaunų vyrų ir j bei sužeidę apie 100 neka- 
moterų mes turime labai daug 
plačioje Amerikoje. Jie yra vei
kėjai, vadai Amerikos darbi
ninkų judėjimo.

’iškių Vokietijos gyventojų.

Vokiečiai* Iraqe
SERGA PETAIN

Vichy. — Sunkiai susirgo 
maršalas Petain, Franci jos 
diktatorius, 85 metų am
žiaus.

New York, geg. 11.—Ra
dio iš Vengrijos skelbia, kad 
nazių orlaiviai prinešė daug 
vokiečių kariuomenės į 
Iraqą padėt tam kraštui ka
riaut prieš Angliją.

London. — Pagalbinis an
glų šarvuotlaivis nuskandi
no vieną vokiečių šarvuotą 
laivą Indijos Vandenyne.

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad iraqiečiai sėkmin
gai ginasi nuo anglų.

UŽMUŠĖ NAZIŲ PRIEŠĄ 
REDAKTORIŲ

, Washington. — Nežinia 
kas naktį gatvėje mirtinai 
primušė dr. Heinrichą Si
moną, nazių priešą, pabėgė
lį iš Vokietijos, buvusį ve
dėją vokiečių laikraščio 
“Frankfurter Zeitung.” Pa
imtas ligoninėn, jis greit mi
rė.

Vichy, Francija.—Vokie
čiai apmoka francūzam 
įvairiomis kitomis medžia
gomis už geležį ir plieną, 
gaunamą iš Francijos ne
priklausomos dalies.

Washington. — Pirmiau Anglija mažindavo nuostolius 
savo prekinių laivų, kuriuos nuskandina vokiečių subma- 
rinai ir orlaiviai; o dabar Anglija labai didina savo nuos
tolius jūrose. Šiuo laiku Anglija šaukia Jungtines Vals
tijas kuo daugiausia padėt anglam kariniais ir preki
niais laivais; (Stengiasi’nugąsdinti amerikiečiui, kad, gir
di, kitaip tai nažiai sunaikinsią anglų “demokratiją.” 
Klykdama dėl pavojaus “demokratijai” Anglija, tačiau, 
slepia tiesą net nuo kongresiniu Amerikos komisijų.

Kiek pirmiau Anglijos valdžia skelbė, kad per ketu
ris pirmuosius mėnesius šiemet vokiečiai ir italai sunai
kinę tiktai apie 782 tūkstančius tonų prekinių Anglijos 
laivų, ir Amerikos admirolas Land patiekė šias anglų 
nuostolių skaitlines, kalbėdamas senatorių komisijai.

Praeitą penktadienį anglų valdžia- išgąstingai pagarsi
no, kad naziai “vien tik balandžio (Apriliaus) mėnesį 
sunaikinę 500 tūkstančių tonų Anglijos laivų.” Ant ry
tojaus anglų valdžia kiek sumažino tokius savo nuosto
lius ir paskelbė, kad tą mėnesį vokiečiai paskandinę 488 
tūkstančius ir 124 tonus prekinių Anglijos laivų.

Amerikos admirolas Land padavė pirmesnes anglų 
skaitlines, kad naziai per ištisus metus sunaikino tik 2 
milidnus ir 345 tūkstančius tonų prekinių Anglijos laivų.

Dabar anglų valdžia daugiau negu padvigubino savo 
laivų nuostolius ir jau rėkia, kad per vienus metus vo
kiečiai sunaikinę pusšešto miliono tonų Anglijos laivų. 
O paskiausiomis dienomis Anglijos valdžia dar padidino 
savo nuostolius jūrose ir bėdavoja, dejuodama, kad jeigu 
naziai ir toliau taip skandins anglų laivus,,kaip baland
žio mėnesį, tai per metus sunaikins šešis milionus tonų 
prekinių Anglijos laivų. Tuomet ištiksiąs anglus badas.

Šitaip Anglijos valdžia klastuoja skaitmenis praran
damų savo laivų, perdeda dabar savo nuostolius jūrose, 
klykdama, kŽd, gii’di; žus anglų “demokratija”, jeigu 
Amerikos laivynas greitu laiku neateis talkon Anglijai.

Anglija Reikalauja Amerikiečių Gint Anglų 
Imperiją Visame Pasaulyje

Prez. Rooseveltas ir jo ministerial šneka, kad Angli
jos karo laivynas tai, girdi, “apsauga” Amerikai Atlan
to Vandenyne. Bet Anglijos užsienių reikalų ministeris 
Anthony Eden atvirai pareiškė: “Jungtinės Valstijos 
turi siųsti anglam karo pabūklus ir į Pacifiko Vande
nyną, į Aziją ir Afriką, ne tik į Europą. Mes sveikiname 
Jungtinių Valstijų vyriausybę, kad jinai padarė begalinį 
žingsnį pirmyn, kad nutarė savo laivais siųst karo reik
menis anglam per Raudonąją Jūrą į Afriką ir Mažąją 
Aziją.”

(Ši žinia yra paremta parodymais Amerikos generolo 
Hugh S. Johnsono ir New Yorko World-Telegramo nuo
latinio rašytojo Raymondo Clapperio. Jiedu abu peikia 
Rooseveltą, kad jisai kokius tai sekretus varinėja su 
anglais arba leidžia Anglijai žiauriai mulkinti Jungti
nes Valstijas.).

Amerikos Valdžia Užgrobia 
Vokiečių Pinigus

New York. — Amerikos 
valdžios patvarkymu, tapo 
užgrobta čia iš vokiečių da
žų trusto banko 250 tūks
tančių dolerių, kuriuos am
erikinės kompanijos sumo
kėjo už leidimą jom naudo
tis vokiečių išradimų paten
tais.

Rooseveltininkai Darbuojasi 
Už Konvojus Analam

Washington. — Valdžios 
žmonės kiek tik pajėgdami 
darbuojasi, kad sumušt se
natoriaus Tobey įnešimą 
kongresui, kur jis reikalau
ja uždraust Amerikos karo 
laivais lydėt - konvojuot 
prekinius laivus į Angliją.

London. — Anglai skel
bia, jog karinė jų padėtis 
Iraqe pagerėjo.

Cairo. — Karui prieš Ira- 
qą anglai daugiausia varto
ja indėnų kariuomenę.

London. — Italija atsiun
tė karinius savo patarėjus 
į Bagdadą, Iraqo sostinę, 
kaip kariaut prieš anglus 
tame krašte.

Chungking, Chinija.—Ja
ponų orlaiviai čia ‘bombo
mis užmušė 60 nekariškių 
chinų.

Suimti žmonės varomi j .nuožmiąją Francijos koncen
tracijos stovyklą netoli Ispanijos pasienio.

f

London. — Anglai griež
tai užginčija Romos prane
šimą, kad italai oro bombo
mis sužeidę 7 karinius ang
lų laivus.

♦ ••.
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Vokiečių Miestus
London. — Apie 400 An

glijos orlaivių kriušino ir 
degino Vokietijos uostus 
Bremeną ir Hamburgą ir 
fabrikus bei kitus svarbius 
pastatus įvairiuose vokiečių 
miesuose. Šį kartą anglų la
kūnai bombardavo karinius 
nazių punktus net. Pozna
nėje, Lenkijoje. Jie audrin
gai veikė prieš vokiečius

per visą naktį, nuo sutemos 
iki aušros.

London. — Paskutiniame 
žygyje prieš Vokietiją ang
lai lakūnai vartojo naujo
viškus amerikinius orlai
vius, iš kurių mėtė bombas, 
sveriančias po 1,000 svarų 
iki tono. *

Kokia Anglijos f Demo- Sovietai Atmetė Nazių, 
. kratija” Indijai Japonų, Italy Pasiūly

mą Veikt IšvienPatna, Indija. — Anglijos 
valdžia Indijoj areštavo, 
daugiau kaip 600 indėnų1 Maskva. — Sovietų Ko- 
tautiečių vadų už tai, kad niunistų Partijos laikraštis 
jie reikalavo Indijai nepri- “Pravda” rašo, kad Vokie- 
klausomybės arba tautinės tija, Italija ir Japonija siū- 
laisvės arba šaukė neben- le Sovietam padaryt sąjun- 
dradarbiaut su anglų vy
riausybe. Anglų valdžia su
rašė dar šimtus indėnų are- SOVIETAI NEPRIPAŽIS-. 
štuot už skelbimą neklusnu- ATSTOVŲ TOKIŲ 
mo Anglijai. VALDŽIŲ, KURIŲ NĖRA

lė Sovietam padaryt sąjun
ginę sutartį su jomis, bet 
Sovietai atmetė pasiūlymą.

Sovietų vyriausybė prane-U 1 • • i/ • v* v* • sovietu vyriausyoe prane.Vokiečiai Knusinanęiai Šė atstovams Norvegijos 

Bombardavo Londoną
London, geg. 11.—Šimtai 

vokiečių orlaivių per naktį 
bombomis kriušino ir degi
no visą Londoną abelnai; už
mušė bei sužeidė didelį skai
čių žmonių; padarė stambių 
nuostolių. Nazių lakūnai 
bombardavo ir kitus Angli
jos miestus, nors netaip 
smarkiai. Anglai sunaikino 
33 vokiečių orlaivius, o savo 
prarado 5 lėktuvus, kaip 
garsina anglai.

Belgijos ir Jugoslavijos 
Maskvoje, kad jie nieko ne
atstovauja. Nes tų kraštų 
valdžių nebėra arba jų val
dovai pabėgę ‘ir tik lošia, 
būk jie esą “valdžios.”

Francija Išveža į Dykumas 
2,000 Polit. Pabėgėlių

Prie-Anglai Nuskandino 2 
šų Laivus, Suėmė Trečią
London.—Anglai nuskan

dino du italų-vokiečių karei
vinius laivus beplaukiant 
jiem į Bengazi uostą, Libi
joj.

Anglai sučiupo vieną vo
kiečių laivą Indijos Vande
nyne.

Vichy, Francija.—Pran
cūzų policija Marselėj su
ėmė apie 2,000 žmonių ir iš
gabeno juos laivu Afrikon į 
koncentracijos stovyklas dy
kumose, priklaus ančiose 
Franci jai. Didžioji daugu
ma tų žmonių yra politiniai 
pabėgėliai iš Vokietijos.

Sužeista 7 Kariniai 
Anglijos Laivai

Trumpos Žinutes
London. — Anglų laivy

nas įtirtusiai bombardavo 
Bengazį, karinį italų-vokie
čių punktą Libijoj.

Liverpool, Anglija.—Vo
kiečių orlaiviai jau beveik 
pavertė šį miestą griuvė
siais.

Roma. — Italai praneša, 
kad jų ir vokiečių orlaiviai 
bombomis rimtai sužeidė 
tris stambius Anglijos karo 
laivus, tris šarvuotlaivius, 
vieną naikintuvą ir penkis 
prekinius laivus. Kartu vo
kiečiai ir italai nušovę še- 
šioliką Anglijos orlaivių.

Anglų Nuostoliai Jūroj
London. — Anglijos laivy

no miništerija paskelbė, jog 
nuo karo pradžios iki šiol 
vokiečiai sunaikino 1,443 
prekinius laivus Anglijos ir 
jos talkininkų; viso naziai 
nuskandinę 5,961,044 tonus 
tokių laivų.

ŽUVO 3,000 AUSTRA
LIJOS KAREIVIŲ

Canberra, Australija. — 
Čionaitinė valdžia skelbia, 
kad $ųvo 3,000 australiečių 
laike anglų karo prieš vo
kiečius Graikijoj.

ORAS. — Giedra ir šilčiau.
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Suteikti 10,000,000 Amerikos 
Piliečių Teisę Balsuoti!

Ar kiekvienas “Laisvės” skaitytojas ži
no, kad astuoniose pietinėse valstijose 
yra 10,000,000 piliečių, juodų ir baltų, 
kurie negali balsuoti?

Ar kiekvienas “L.” skaitytojas žino, 
kad astuoniose pietinėse valstijose kon
gresmanai, sakysim, išrenkami tik 21 
nuoš. tų valstijų piliečių?

Ar kiekvienas “Laisvės” skaitytojas 
žino, kad iš tų aštuonių pietų valstijų pa
siųstieji Į Washingtoną kongresmanai 
yra (didžiumoje) labiausiai reakcingi, la
biausiai netinką? Iš ten paeina kongres
manas Dies, kongresmanas Vinson, kon- 
gresmanas Hobbs ir kt.

Kodėl taip yra? Todėl, kad tose vals
tijose veikia t. v. įstatymai—poll-tax įs
tatymai. Jei pilietis neužsimoka tam tik
ros mokesties, jis negali balsuoti. O ka
dangi ten gyvena labai daug biednų neg
rų (ir baltų) darbininkų, negalinčių už
simokėti “balsavimo mokesčių” arba tak
sų, tai jie ir negali balsuoti. Kongresma- 
nus ir senatorius ir kitus valdininkus ten 
išrenka mažytis piliečių nuošimtis} ką ga
li užsimokėti taksus. , -f T

Tam bjauriam turčių “išradimui0 nori
ma padaryti galas. Kongrese yra įneštas 
bilius, reikalaująs padaryti “balsavimo 
taksams” galą pietinėse vlstijose. Jį įne
šė kongresmanas Geyer ir dėlto jį vadina 
Geyer Anti-Poll Tax Bill.

Bet kalbamojo biliaus kol kas kongre
so juridinė komisija nepraleidžia. Norint 
jį įnešti į atstovų butą, reikalinga 218 
kongresmanų parašų. Iki šiol tik 28 kon
gresmanai tepasirašė.

Kad tąjį darbą pagreitinti, Pietinių 
Valstijų Negrų Jaunimo Kongresas, Am
erikinis Jaunimo Kongresas ir visa eilė 
kitų organizacijų nutarė: paskelbt tarp 
š. irt. gegužes 11 ir 17 dd. specialę kam
paniją Už priėmimą Geyer’to biliaus. Ši 
savaitė bus pavadinta Anti-Poft Tax 
Week.

Kampanijoj turėtų dalyvauti kiekvie
nas sąžiningas Amerikos pilietis. Reikia 
raginti kongresmanai priimti šį bilių. 
Reikia darbuotis, kad sudarius sąlygas 
10,000,000 pietinių valstijų piliečių balsa
vimui. O kai jie galės balsuoti, kai “bal
savimo taksų0 įstatymas bus ten panai
kintas, tuomet visas Jungt. Valstijų kon
greso sąstatas bus kitokis, tuomet reak
cininkam sparnai bus pakirpti. Tie 10 
milijonų žmonių ne tik yra atstumti nuo 
balsavimo būdelių,—jie yra nepaprastai 
pavergti ir ekonominiai; jie yra iš visų 
pusių išnaudotojų suspausti.

Padėkim atveržti jiems varžius!

Lindberghas ir Tikrieji Kovotojai 
Už Taiką

Šiuo metu vyriausias kiekvieno taikos 
mylėtojo troškimas yra, kaip išlaikyti 
mūsų kraštą nuo karo, kaip neprileisti 
Amerikos valdytojams siųsti Anglį j on 
konvojus, o paskui j Europą arba Afri
ką Amerikos jaunus vyrus.

Nereikia todėl stebėtis, kad nemaža 
dalis žmonių, trokšdama taikos, puolasi 
į glėbį bile demagogui, tariančiam žodį- 
kitą prieš konvojus, prieš kitą Amerikinę 
Ekspedicijos Jėgą (American Expeditio
nary Force).

Yra žmonių, kurie mano, būk pulk. 
Charles Lindberghas esąs kovotojas už 
taiką, kadangi jis pasisakė prieš konvo
jus.

Nieko toliau nuo tiesos! >
Charles Lindberghas nėra kovotojas už 

taiką. Jis niekad nepasmerkė kariaujan
čių kraštų imperialistų. Jis, faktinai, 
yra Hitlerio geriausias prietelius, nes 
turi jo medalį, jo ordiną. Jis jau senai 
nepaprastai išgarbino Hitlerį ir jo orlai- 
viiiinkystę, o pasmerkė, apšmeižė Sovietų 
Sąjungos orlaivininkystę ir orlaivinin- 
kus.

Lindberghas per ilgą laiką sukinėjosi 
tarpe Anglijos valdytojų ir buvo jų ge
riausias bičiulis. Jis buvo labai pasiten
kinęs Municho pardavikiška sutartimi. 
Jis ragino Anglijos imperialistus nusi
lenkti Hitleriui.

Vyriausias Lindbergho nūnai nusiskun
dimai‘šiuo karu, kad Amerika nesanti 
jam'pasiruošusi. Jei; tik būtų jinai pūsi- 

1 ruošusi, vadinasi: Lihdberghas, logiškai 
kalbant, būtų Už kaįrą-
, Lindberghas niekad neišstojo už tai, 
kad Amerikoje būtų išlaikytos demokra
tinės žmonėms teisės.

Lindberghas niekad nepasakė žodžio 
už masinį liaudies judėjimą dėl taikos, už 
Amerikinės Taikos Mobilizacijos pastan
gas suorganizuoti ir išplėtoti liaudies tai
kos judėjimą.

Lindberghas yra reakcininkas impe- 
rijalistas, tik jis priklauso ne tai grupei, 
kuri šiuo metu stovi krašto priešakyj ir 
velka šalį į karą.

Lindbergho ir jo bičiulių neva kova 
prieš konvojų siuntimą ir kitus karo žy
gius yra paremta visiškai kitais sumeti
mais negu koVa taikos mylėtojų,—darbo 
žmonių.

Lindberghas mano, kad Amerikos im- 
perijalistai turėtų imtis kitokių priemo
nių pasigrobimui naujų kolonijų, naujų 
kraštų; jie neturėtų eiti Anglijai talkon 
prieš Hitlerį. i

Darbo žmonės gi, kurie kovoja už tai
ką, smerkia visokius imperijalistinius ka
rus ir Amerikos imperijalistų grobikiš
kus žygius. Jie kovoja už taiką todėl, kad 
karas yra didžiausia darbo žmonėms ne
laimė, kad iš imperialistinio karo pasi
naudoja tiktai sau jale turčių, o darbo 
žmonėms pasilieka skurdas .ir ašaros. 
Lindberghas į karą taip nežiūri.

Štai kame vyriausias skirtumas tarp 
Lindbergho “taikos politikos” ir darbo 
žmonių kovos už taiką!

Kova už taiką yra liaudies reikalas, 
nes tik ji nuoširdžiai gali pasireikšti už 
taiką. Toji kova turėtų sustiprėti, prasi
plėšti per visą kraštą ir apimti milijonus 
ir milijonus žmonių.

Todėl imperijalistai nesibijo tokių 
Lindberghų, bet jie bijosi liaudies, darbo 
žmonių.

Baudžia ųž Taikos Politiką
Sovietų Sąjunga yra vienas iš geriau

sių Amerikoj pirkėjų. Ji tris kartus dau
giau Amerikoj reikmenų perka, negu čia 
savo prekių parduoda. Iš to Amerikai 
yra pelno. Ji visada už prekes užmoka 
auksu.

Bet vis vien Wall Stryto bankieriai ir 
Roosevelto administracija darė ir daro 
Sovietam kliūčių. Po to, kai Sovietų Są
junga, siekdama taikos, pasirašė su Ja
ponija nekariavimo sutartį, Washingto- 
nas pradėjo uŽ tai bausti Sovietus. So
vietai buvo užpirkę tūlų mašinų, jos jau 
buvo atgabentos į prieplaukas išvežimui, 
kaip štai iš Washingtono atėjo įsakymas 
sulaikyti jas. Rooseveltas tą žygį teisi
na tuo, būk mašinos reikalingos Ameri
kai. • \

Bet gi Amerikai ir jos remiamai An
glijai dar labiau reikalingas gazolinas, o 
Amerika jį pardavė ir dar didesniu kie
kiu parduoda savo priešui Japonijai. Ja
ponijai, kuri puola Chirtiją, kuri rengiasi 
prie užpuolimo ant Rytų ihdijėSy ant 
Amerikos salų Ramiajame Vandenyne. 
Vien kovo mėnesį Japonijai pardavė 1,- 
553,000 bačkų, kiekviena po 42 galionus 
gazolino! Japonija, 75 nuošimčiais iš 
Amerikos parvežtomis medžiagomis ap
ginklavus savo armiją, puola Chiniją, 
kuriai Roosevelto administracija neva 
reiškia užuojautą.

Tokį Roosevelto valdžios pasielgimą 
negalima kitaip išaiškinti, kaip tik tuo, 
kad nedraugiška ir Amerikai kenksmin
ga politika linkui Sovietų Sąjungos veda
ma tik todėl, kad Sovietai nenori karo, 
kad jie neina ir neis kariauti už Angli
jos imperialistų reikalus, kad jie laikos 
kietos nesikišimo į karą politikos. '

Kur Link Eina Organizuotas 
Amerikos Darbininkų Judėjimas?"

 E-------------------------------------------------

Streikai už Algą Pakėlimą, Kovinga Darbo Uniją Vadovybė, greičiausiai apsidirbti.
Karas ir Kapitalistų Pelnai, Ateities Perspektyvos ir 

Problemos Darbininkų Judėjimui
Jeigu mes arti prisižiūrė

sime į Amerikos darbininkų 
klasę,, ypač į jos organizuo
tąją dalį, darbo unijas, tai 
tuojaus pastebėsim daug 
nepaprastų įvykių paskuti
niais keliais mėnesiais. Mes 
pastebėsime nepaprastai di
delį darbininkų judėjimo 
pagyvėjimą. Tai bus kaip ir 
darbininkų atsakymas į val
džios ir buržuazijos ruoši
mąsi įtraukti Jungt. Valsti
jas į karą.,

Galima sakyti, kad šio lai
kotarpio darbininkų judėji
mas už aukštesnes algas ir 
sutartis su darbdaviais pa
siekė aukščiausį laipsnį su 
angliakasių ir Fordo darbi
ninkų streikais. Apie 400,- 
000 angliakasių, gerai orga
nizuotų į United Mine Wor
kers of America, neprisilei
do jokių valdžios arbitraci- 
jų ir savo pajėga privertė 
anglies kompanijas padary
ti didelių nusileidimų. Nors, 
tiesa, plieno pramonės dar
bininkai keliomis dienomis 
pirmiau pasiekė didelių lai
mėjimų streikų ir streikais 
grūmojimų pagelba, tačiau 
visi sutinka, kad tik ačiū 
mainierių solidarumui, mai- 
nierių unijos griežtam nusi
statymui laimėti reikalavi
mus, plieno kompanijos ir 
valdžia pasidarė nuolankes
ni plieno darbininkams.

Gi dar didesnį nustebi
mą visiems padarė Fordo’ 
fabrikų 85 tūkstančiai dar
bininkų. Pirmu kartu viso
je Fordo kompanijos istori
joje jos darbininkai buvo iš
ėję į visuotiną, streiką, už
darę kietai fabrikų duris. O 
tik prieš keletą savaičių 
toks “stebuklas” atrodė vi
sai negalimu. Patsai For
das ir bosai iki pat streiko 
pradžios didžiavosi, kad 
Fordo darbininkai “nepaju
dinami,” kad jie neklausys 
jokių “agentų” iš lauko pu
sės ir 1.1. Ne tik taip sakė, 
bet užvedė prieš darbinin
kus terorą, idant juos at- 
gąsdinti nuo kovos ir nuo 
unijos. Tačiau niekas neiš
gelbėjo ir darbininkai strei- 
kan išėjo! Ir laimėjo strei
ką. Privertė Fordą skaity
tis su unija. Privertė duoti 
darbininkams teisę nusibal- 
suoti. Toks balsavimas įvyks 
gegužės 21 dieną. Tikimasi, 
jog milžiniška darbininkų 
dauguma balsuos už United 
Automobile Workers of A- 
merica uniją.

Kiti Streikai
Verti paminėjimo ir keli 

kiti darbininkų sąjūdžiai, 
nes jie iškelia aikštėn taip
gi unijų vadovybės rolę. 
Štai pavyzdys su aluminum 
darbininkais, kurių /unijai 
vadovauja reformistinė so
cialdemokratinė v a d O v ybė 
su socialistu Zonarich prie
šakyje. Aluminum pramonė 
yra Meliono interesų ranko
se. Tos pramonės darbinin
kai yra be galo blogai ap
mokami. Tačiau vadovybė 
neleido pasireikšti pilnam 
darbininkų kovingumui ir 
sutiko pasirašyti sutartį, 
kuri tik centu kitu algas pa
kelia. O čia buvo puikiausia 
proga laimėjimui didoko al
gų pakėlimo ir pagerinimo 
darbo sąlygų.

Tuo tarpu vakaruose ne
paprastai kovingai buvo' iš
stoję Vulteė “ orlaivių išdir-l

bystės darbininkai. Prieš 
juos buvo ' atkreipta tiesiog 
pekliška propagandos ir te
roro mašina. Jie buvo ap
šaukti “raudonaisiais,” “na- 
ziais,” ir dar kitais. Bet ka
dangi unijos vadovybė buvo 
ištikima ir kovinga, po sun
kios kovos, darbininkai lai
mėjo.

Šituo laikotarpiu buvo ki
lę ir daugiau gerai praves
tų lokalinių streikų. Jie visi 
buvo už didesnes algas.

Kituose atsitikimuose, kur 
Unijų vadovybė buvo gera, 
kovinga, darbininkai laimė
jo naujas sutartis su algų 
pakėlimu net visai be strei
kų. Kapitalistai pabūgo or
ganizuotos darbininkų pajė
gos ir nusileido. Pavyz
džiui, Nacionalė Jūrininkų 
Unija, Agrikultūros Darbi
ninkų Unija ir Elektros ir 
Radio Darbininkų Unija 
pasiekė žymių laimėjimų 
per derybas.

Unijos ir Vadovybė
Beveik visuose atsitiki

muose streikų priešakyje 
stovėjo CIO unijos. Jos, taip 
sakant, perėjo per ugnį, iš
laikė kvotimą ir neapsako
mai sustiprėjo šiose kovose. 
Bet negalima sakyt, kad CIO 
unijose visa vadovybė vienly
pė. Ten maišosi ir pusėtinai 
įtakos turi Sidney Hillman ir 
kiti reformistai, kurių misi
ja yra įkinkyti Amerikos 
darbininkų judėjimą; į ka
ro vežimą. Ir kūr jie pasi
maišo, ten trukdo darbinin
kams laimėti kovas. Jeigu 
paimsime Amalgameitų Rū- 
bsiuvių uniją, kuriai Hill
man ir menševikų klika va
dovauja, tai darbininkai ne
gali pasididžiuoti jokiu lai
mėjimu. Tūlais atvejais jų 
būklė dar pablogėjus. •

CIO unijose kovingąją 
srovę atstovauja John L. 
Lewis ir jo šalininkai. Tą 
istorinį faktą reikia pripa
žinti ir aiškiai pabrėžti.

Nereik manyti, kad darb
daviai nebandė šitą darbi
ninkų sąjūdį užgniaužti. 
Jiems dar ir valdžia ir Hill- 
mano tipo unijų vadovybė 
atėjo pagelbon. Amerikos 
Darbo Federacijos viršūnės 
taip pat stengėsi užgniaužti, 
darbininkų kovingumą ir 
sudemoralizuoti streikų ju
dėjimą. Tik prisiminkime 
Dieso pastangas, spaudos ir 
reakcijos šėlimą prieš strei
kus. Kiekvieną streiką pa
vertė “komunistų suokal
biu.” Spauda streikierius 
apšaukė “šalies apsigynimo 
trukdytojais.” Nepamirškim, 
Knox ir KiiudsenO ultima
tumo Valdžios vardu Mil- 
w a U k ė s A11 is - Chalmers 
streikieriams. Bet darbinin
kai neklausė ultimatumo ir 
laimėjo. Prezidentas Roose
veltas paskyrė “Mediation 
Board” (Sutaikymo Tary
bą), kurios tikslas, kaip 
Lewis išsireiškė, yra laužy
ti streikus.

Tačiau nei tos visos pa
stangos neišgąsdino organi
zuotų darbininkų, kurių va
dovybė buvo nuoširdi ir ko
vinga.

Komercinė spauda labai 
maišėsi dėl šių streikui Viė* 
na diena ji sušuks, kad šitie 
streikai “demoralizuoja ša
lies apsigynimą,” kad jie 
pašiekia. didžiaušių pTopor- j 
ei jų ir kad reikia sū j aiš

Antra, šitie algų pakėli
mai nevisuotini, • ne wisųr 
laimėti. Desėtkai' mniOnų 
darbininkų negavo pakelti 
nei Vieno cento. Tad kovos 
už aukštesnes algas turi 
plėstis ir ateityje.

Paskui eina problema su
organizuoti neorganizuotus

Nors, tiesa,

Kitą dieną vėl maino savo 
gaidas ir sako, kad tie strei-j . 
kai tepaliečia mažutėlę dar- darbininkus, 
bininkų dalį ir neturi jokios unijos smarkiai paaugo na- 
reikšmės.
Streikų Judėjimas ir Karas

Tiesa, ,negalima sakyti, 
kad šitie streikai, unijų 
reikalavimai ir visi sąjū
džiai buvo nukreipti tiesiog 
prieš karą ir Roosevelto ad
ministracijos karinę politi
ką. Iš tikrųjų daugybė dar
bininkų tebėra labai susi
maišę karo klausimu—dau
gybė yra suvedžioti propa
gandos už gelbėjimą Angli
jos. Tačiau, iš antros pusės, 
tie sąjūdžiai aiškiai surišti 
su karu ir jie parodo, kad 
Amerikos darbininkai neke
tina priimti karo naštą ant 
savo pečių be pasipriešini
mo. Jeigu ne visi aiškiai ma
to, tai bent jaučia, kad ruo
šimasis į karą atnešė bur
žuazijai nesvietiškus pelnus, 
o darbo žmonėms aukštes
nes kainas. Todėl darbinin- liai1 naudingų įstatymų, 
kai atsakė reikalavimais ir 
streikais, 
džiais,

riais ir įtaka, tačiau dar vis 
tiek desėtkai milionų darbi
ninkų tebėra neorganizuoti 
į darbo unijas.

O neatidėliotiniausia pro
blema, tai organizuotų dar
bininkų kova prieš trauki
mą Amerikos į imperialisti
nį karą. Viso taikos judėji
mo priešakiu turi aiškiai at
sistoti darbininkų klasė. 
Darbo unijos visur privalo 
įsitraukti į tą judėjimą.

Jungtinių Valstijų Kon
grese ir įvairių valstijų sei
meliuose bandomi pravesti 
įstatymai, kurie atimtų dar
bininkams teisę streikuoti. 
Toks tikslas yra Kongrese 
įnešto Vinsono Biliaus. Ko
va prieš tokius bilius priva
lo būti didžiausia rūpestimi 
visu darbo Unijų. Iš savo 
pUąės, organizuoti darbinin
kai Į privalo reikalauti socia-

Turi būti atmuštos pas- 
Jie, kitais žo- tangos iš kapitalistų pusės 

pasipriešino verčia- užsmaugti mažumoms balsą 
mai ant jų sprando karinei ir mažumų judėjimus. Kai 

atims civilines teises komu
nistams ir kitiems, tai pas
kui atims jas ir visiems pi
liečiams ir susilauksime A- 
merikoje fašistinės diktatū
ros. Kaip tik tuo keliu juk 
fašizmas įsigalėjo Vokieti
joje ir Italijoje. Todėl gy
nimas mažumų partijų ir 
grupių teisių turi įeiti į or
ganizuoto* darbininkų judė
jimo kovės programą.

■ Šiuose streikuose Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jų eiliniai nariai parodė, 
dažnai prieš savo vadovy
bės norus, pasiryžimą ran
ka rankon kovoti su CIO 
unijistais prieš bendrą prie
šą. Tai labai sveikintinas 
apsireiškimas. Šita tenden
cija turėtų būti sistemačiai 
auklėjama kaip A. D. F., 
taip CIO unijose.

Reikia tikėtis, kad atei
nantis laikotarpis bus rimtų 
ir aštrių kovų laikotarpis. 
Darbininkų judėjimas ir jo 
vadovybė privalo būti pasi
ruošę žygiuoti į naūjus lai
mėjimus.

naštai.
Galima sakyti tas, kad 

daugeliui darbininkų prade
da atsidaryti akys ir visu 
karo klausimu. Daugelis jų 
iš karto pritarė “gelbėti An
gliją,” nes jiems buvo sa
koma, jog tai vienintelis ke
lias išgelbėjimui šios šalies 
nuo karo. Dabar jie aiškiai 
mato, kad tai buvo bjauri 
apgavystė, kad tas “gelbėji
mas” Anglijos veda mūsų 
kraštą tiesiai į karą.
Darbo Unijų Sustiprėjimas

Nereikia nei kalbėti, kad 
šis streikų judėjimas labai 
sustiprino darbo unijas, 
ypatingai pamatinėse, sun
kiose pramonėse. Taipgi 
streikai parode, ko verti yra 
reformistiniai unijų vadai, 
kaip Hillman ir Green. Ši
tie streikai parodė eilinių 
darbininkų kovingumą, ku
rį, reikia pripažinti, ne vi
sur pilnai įvertino net ir 
progresyviškoji unijų vado
vybė. Eilinių darbininkų ši
tą kovingumą puikiai įrodė 
Fordo darbininkų solidaru
mas ir streikas.

Dar svarbus faktas, tai 
, juodveidžių ir baltveidžių 

d a r b i n i n kų solidarumas. 
Kaip darbdaviai nesistengė 
išprovokuoti, ypač Fordo 
darbininkuose, susikirtimą 
tarpe negrų ir baltųjų, betgi 
nepavyko. Visų darbo uni
jų pareiga toliau ir stipriau 
konsoliduoti šitą Visų 
bininkų solidarumą.

Problemos Prieš 
Darbininkus

Trumpai perbėgus streikų 
judėjimą, reikia pereiti į at
eities perspektyvas. Kas to
liau? Kas darbininkus lau
kia? Kokios vyriausios pro
blemos stovi prieš organi
zuotus darbininkus?

Visų pirmu, darbininkai 
privalo nepajniršti, kad virš 
paminėti streikai ir laimėji
mai dar nepakeitė valdan
čiosios klasės. Jinai toli 
gražu susidėjus rankas ne
stovės ateityje. Ji stengsis 
tuos darbininkų laimėjimus 
atimti ir Vis tiek Visą karo 
naštą, pakeltais taksais ir 
kainomis, suversti ant dar
bininkų pečių. Todėl orga
nizuotiems d a r b i n inkams 
prisieina budėti.

Hillman Perša Keltinę 
Pakaity Darbą, 160 Va- 

landę per Savaitę
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Washington. — Karinės 
gamybos direktorius Sidney 
Hillman perša įvest keturių 
pakaitų (šiftų) darbą kas
dien fabrikuose dirbančiuo
se karo reikmenis. Sako, tie 
darbai tūri būt varomi 160 
valandų per savaitę, o aš- 
tuonios liekamos valandos 
tai tik mašinom apžiūrėt bei 
pataisyt.

Hillmanas stengiasi pa- 
veikt Darbo Federacijos ir 
CIO unijas, kad jos atsisa
kytų nuo dvigubos algos už 
darbą sekmadieniais ir pus
antros algos už šeštadie- 
niūs. O jis yra pirmininkas 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos.

Berlin.—Vokiečiai prane
ša:

Tobrūke, Libijoj, apsupti 
anglai atakavo vokiečius ir 
italus; bet atakos buvo at
muštos su sunkiais Nuosto
liais anglams. Smėlių aud
rūs trukdo platesnius karo 
veiksmus šianie fronte.

■■■M
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Anna Louise Strong

Suvalstybinimas Lietuvos Fabrikų
Tuoj po Seimo išsiskirstymo 

prasidėjo fabrikų paėmimas. 
Buvo suformuota nauja Indus
trijos Ministerija, užimdama 
kitoj ministerijoj du kamba
rius laikinai ir iš karto tapo 
generaliu nacionalizacijos šta
bu. Naudodamosi kitų minis
terijų automobiliais, keli tu
zinai inspektorių buvo išsiun
tinėjami į dirbtuves, prade
dant su didesnėmis.
’ Kiekvienoje dirbtuvėje ins
pektorius sušaukė darbininkų 
Dirbtuvės Komitetą ir su jo 
p a g e 1 b a išrinko komisarą, 
daugumoje vietų, kokį nors 
gerai žinomą, patikimą tos pa
čios dirbtuvės darbininką. Jis 
nebuvo įgaliotas dirbtuvę ves
ti; visi buvusieji direktoriai ir 
net savininkai buvo įsakomi 
pasilikti pareigose, laukiant 
valdžios galutino sprendimo., 
Komisaro užduotis buvo pa
imti pilną dirbtuvės invento
rių, mašinas, žaliavą, baigtus 
produktus, general į dirbtuvės 
stovį ir jos santykius su kito
mis dirbtuvėmis, prisirengiant 
formaliam fabriko suvalstybi- 
nimui.

Industrijos Minister is davė 
man laišką, įgaliojant mane 
lankytis dirbtuvėse ir matyti, 
kaip vyksta jų nacionalizaci
ja. Jie didžiavosi nauja ant- 
spauda, kurią jie vartojo ir 
ant mano laiško; ta antspau- 
da susidarė iš raudonos žvaig
ždės virš kūjo ir pjautuvo at
vaizdo. “Istorinis dalykas,“ 
sakė jie. “Nei viena ministe
rija nesinaudojo iki šiol tokia 
antspauda. Kol kitos ministeri
jos gaus tokias antspaudas, 
jos jau nebus ‘ministerijomis,’ 
bet bus ‘komisarijatais’.’’

Automobilius, kuriuomi mes 
su inspektorium Izimu važia
vom sekmadienio popietį ap
žiūrėti fabrikus, dar vis turė
jo kunigaikščio Komaro įrašą, 
Komaras buvo aristokratas ir 
žemės savininkas, .užsilikęs 
dar nuo caristinių laikų ir da
bar nusavintas. Mums važiuo
jant per tirščiausio judėjimo 
miesto dalį, Izimas sakė: “Aš 
negaliu priprasti. N^seniau, 
kaip du mėnesiai atgal aš bū
čiau neišdrįsęs ant šios gatvės 
nei pasirodyti. Čia buvo tik
ras policijos šnipų lizdas ir 
vienas iš jų tikrai mane būtų 
pastebėjęs ir įdavęs policijai. 
Dabar. . . “ rankos gestu paro
dė kelionę, kurią mes darom, 
“dešimts fabrikų aplankėm 
per vieną popietį.“

Niekuomet aš nemačiau 
linksmesnio būrio, kaip “Gu
rno“ dirbtuvėje. Čia išdirba
ma kaliošai, kojinių raiščiai 
(garteriai), puikūs guminiai 
pagražinimai ir kitoki gumi
niai daiktai. Veikimas buvo 
sustabdytas dirbtuvėje per 
sekmadienį, bet kiekviename 
departmente grupės darbinin
kų skaitliavo inventorių. Vie
name kambaryje tūkstančiai 
alumininių' 1 i e j imo formų 
(moldų) turėjo būt suskaity
ta, kitame dešimtys tūkstančių 
metrų puikių supintų pagraži
nimų reikėjo išmatuoti. Kitur 
buvo suskaitoma dėžės su ka
liošais.

Naujasis komisaras buvo pa
skirtas dieną prieš tai, jie 
man sakė. Jie tuoj sušaukė 
mitingą veikliausių darbininkų 
ir su jų pagelba sudarė “ko
misiją“ iš septynių narių, iš 
vieno kiekvienai vyriausiai 
dirbtuvei. Kiekvienas iš jų ta
da savo šapoj suorganizavo 
savanorių “darbininkų briga
dą,“ kuriems buvo skirta už
duotis per šeštadienio naktį ir 
sekmadienį suskaičiuoti visas 
turtas. Sandėlyje jie turėjo 
pasikabinę raudoną vėliavą su 
kūju ir pjautuvu ant jos. Po 
šia vėliava jie darbavosi, kaip 
bitės.

Viena iš merginų, besisku
bindama suskaityti aluminines 
gurno liejimo formas, netyčio
mis vieną išmetė iš rankų. Ki
ta mergina tuoj jai pastebėjo: 
“Tu tuos dalykus saugok. Jie 
dabar mums priklauso,“ sakė 
ji. ...Taip, “mums“ per per
eitas dvi dienas ir dar nesu

skaičiuota, bet jau dabar men
tališka nuotaika reiškėsi nau
jai. Jie sužinojo savo nuosa
vybę.

Tada pamačiau, kaip “in
ventorius ir paėmimas“ veikė 
į darbininkų- moralą. Tai bu
vo laužymas viso gyvenimo 
papročių ir nusistatymo. Visą 
savo gyvenimą jie buvo lavina
mi kapitalizme. Tas ir tas 
“priklausė“ savininkui. Jų 
darbo diena taipgi “priklausė“ 
jam.

Darbo unijos buvo geros, 
bet jos neįstengė nugalėti pas 
darbininkus to jausmo. Net 
su kolektyvišku derėjimosi sa
vininkas vistiek buvo “savinin
ku.“ Net išrinkimas Dirbtuvių 
Komitetų ir Darbininkų Tary
bų nepaveikė taip darbinin
kus. Jie kalbėjo, klausėsi kal
bų, rinko. Jiems buvo sako
ma, kad atėjo naujas gyveni
mas. Bet darbininkai nesiva- 
duoja tik kalbų ir rinkimų 
mintimis; jie giliau vaduojasi 
mintimis apie rankas ir maši
nas. Dabar jie uždėjo savo 
rankas ant mašinų ir jas sura
šinėjo, atsargiai, pilnai, kaip 
“mūsų.“

Iš dirbtuvės “Guma“ san
dėlio aš nuėjau į kambarį, tal
pinantį dideles mašinas. Vie
toj krykštaujančių, merginų, 
čia radosi daugiau lavinti ir 
senesni darbininkai, žmonės, 
kurie žino mašinas. Trys die
nos atgal tų mašinų bildėsis 
jiems buvo nepakenčiamas, jis 
jiems priminė ilgą darbininko 
gyvenimo išeikvojimą.

Tas bildėsis buvo ir dabar, 
mašinos dirbo taip sparčiai 
dabar, kaip ir pirmiau. Betgi 
viskas buvo persimainę. Dar
bininkas uždėjo ant mašinos 
ranką, ją glostydamas ir su
pažindino mane su ja. Tai bu
vo didžiausia mašina.

“Šios dabar yra mūsų tur
tas,“ sakė jis.

Netoli nuo “Guma“ mes su
stojome “Inkare,“ kitam di
deliam gumos fabrike. Nauja
sis komisaras pirmiau buvo 
buvęs šoferiu ir “vienas iš ge
riausių dirbtuvėje draugų,“ 
sakė darbininkai. Jis man pa
sakojo, kad “Inkaras“ pri
klausė didelei dalininkų kom
panijai, su kapitalu iš Latvi
jos ir Anglijos. Kompanija 
dar turėjo kitą fabriką Lenki
joj ir mėgino pablogint dar
bo sąlygas Lietuvoje iki Len
kijoj esamų sąlygų, kurios bu
vo vienos iš blogiausių 'Euro
poje.

Aš klausiau, ar “Inkaro“ sa
vininkai buvo blogesni už ki
tus? “Visi savininkai, mėsa 
ant vieno kaulo,“ sakė jis. 
“Bet didieji—kolonizatoriai— 
geriau susiorganizavę ir alka- 
nesni. Tokiu būdu jie ir yra 
blogesni.“ Jis dadėjo, kad, “be 
abejo, kai kurie mūsų savinin
kai bus pasiekę Ameriką ir 
pasakos pasakas apie mus, 
mėgindami įtraukti Ameriką į 
karą prieš SSSR, kad apsaugot 
savo nuosavybes. Pasakyk 
Amerikai nuo mūsų; kad mes 
dabar turime naują gyvenimą, 
su atviromis akimis.“ .

Visa dirbtuvė buvo suraši
nėta į dieną ir pusę—per sek
madienį; tada surašai turėjo 
būt pertvarkomi į tam tikras 
formas raštinių darbininkų per 
savaitę. “Mes surašinėjam in
ventorių sparčiau, negu savi
ninkai bile kada tai galėjo pa
daryti, ir nesustabdant .dar
bą,“ jie gyrėsi. “Kadangi mes 
dabar savininkai, tai mums rū
pi žinoti, ką mes čia turime.“

Jie jau sužinojo, kad jų vy
riausia kliūtis, bus trūkumas 
žaliavos. Jie turėjo tik dešimts 
tonų kauČuko, vargiai užtek
tinai dėl vienos savaitės. “Gu
ma“ fabriko darbininkai suži
nojo apie trūkumą “Inkare“ 
ir patys informavo Industrijos 
Ministeriją, kad jie turi už
tektinai dėl apie trijų mėne
sių operavimo ir pasisiūlė 
duoti “Inkarui“ kaučuko. Sa
vaitė atgal apie tokį koopera- 
vimą niekas nebūtų nei girdė
jęs.

“Inkaro“ darbininkai ypa

tingai didžiavosi savo nauju 
Darbininkų Kliubu, kurį jie 
įsisteigė. Jie pasirandavojo 
pastatą ir ištaisė svetainę, 
knygyną, ir kelis klasės kam
barius, kur laiko prelekcijas. 
Jie jau turėjo kelis darbinin
kų korespondentus, kurio ra
šinėjo laikraščiams, siųsdami 
žinias iš dirbtuvės ir darbinin
kų. gyvenimo.

“Aš laukiau tos valandos, 
kada aš galėsiu dirbti dėl pa
čių darbininkų dirbtuvių,“ sa
kė jaunas mašinistas, kurio aš 
klausiau, dėl ko jis paaukoja 
sekmadienį be atlyginimo. Jis 
piršo man, kad aš pasakyčiau 
Amerikos darbininkams, kurie 
neleistų savo valdžiai daryti 
ką nors prieš Sovietų Sąjun
gą. “Mes visi optimistai apie 
ateitį, kad tik nebūtų karo,“ 
sakė jis.

Sparčiai perėjau per eilę 
tekstilės fabrikų, dauguma ku
rių pasenę, primityviški, pras
tai apšviesti ir blogai venti
liuojami. Kai kuriuose iš jų, 
moterys buvo paskirtos komi
sarais. Jauna Ester Bajorukė, 
mergina dar nepilnai aštuonio
likos metų, buvo tekstilės fa
briko komisarė ir jai sunkiai 
vyko. Senesni darbininkai ma
nė ją esant per jauna, kai ku
rie vyrai priešinosi moteriai 
komisarei. Bet ji buvo gera 
kovotoja ir nors ji tapo komi
sare tą dieną apie pietus, ji 
sudąrė dešimties brigadą nuo 
48 dirbtuvės darbininkų ir tu
rėjo inventoriaus surašinėjimą 
pusiau atliktu.

“Keista apie mašinas,“ sakė 
ji. “Knygvedis tikrina, kad 
bevertės, bet mes manome, 
kad jos labai daug vertos.“ 
Mašinos buvo keturiolikos me
tų senumo ir knygvedis jas 
buvo “numarinęs“ nenaudoji
mui. “Aš manau, savininkas 
jas taip aprašė dėl sumažini
mo mokesčių,“ sakė Estera. 
“Mes jas aprašėme, kaipo ver
tas 50 nuošimčių vertės nau
jų.”

“Šilko“ fabrike mes rado
me knygvedį sudarant inven
toriaus surašą iš darbininkų 
brigados skaitmenų, kurias jie 
buvo neseniai užbaigę. “Visi 
linksmi,“ sakė jis.

Fabrike “Fortūna,“ tai ki
tas tekstilės fabrikas, naujoji 
moteris komisarė užvedė ma
ne senoviškais laiptais į audi
mo kambarius, kur aš radau 
moterį audžiant prie tokios 
blogos šviesos, kad mane su
kratė mintis, ką tokia šviesa 
padarys jos akims. “Labai čia 
tamsu,“ aš sakiau.

“Tuoj prašvis,“ ji atsakė su 
greitu žvilgsniu. Aš jieškojau 
elektrinių prietaisų, bet nieko 
panašaus nesimatė artimais.

“Ar ji norėjo pasakyti, kad 
kambarys prašvis ar politiškai 
prašvis?“ klausiau aš komisa
rės mums išeinant iš kamba
rio. “Visapusiai,“ šypsodama 
sakė komisarė. “Ji yra buvus 
koncentracijos kempėj už agi- 
tavimą dėl geresnių sąlygų 
šioj dirbtuvėj.“

• • •
Atgal Industrijos Ministeri

joj radau Ministerį Pagelbi- 
ninką Maiminą dirbant vėlai 
naktį. Instruktoriai grįžo su 
raportais iš dirbtuvių rapor- 
tuot dienos įvykius,. Telefo
nais taipgi buvo raportuojama 
iš provincijų. Čia raštinėj tu
rėjo būt suvedamas kiekvienos 
dienos balansas. Kurie fabri
kai buvo reikalingi pagelbos 
ir žaliavos ? Kur radosi kokios 
nors silpnybės?

Tarp telefonu pasikalbėji
mų Maim in as kalbėjo su ma
nim. Jis nušvietė vyriausias 
užduotis iš eilės. Pirmiausiai 
surašinėt inventorių ir paimt 
fabrikus. Paskui gaut pakan
kamai žaliavos. Trečia, su or
ganizuot ir pagerint dabartinį 
industrijos veikimą.

“Suvalstybinimas vyksta ge
riausioj tvarkoj. Nei viena ša
lis pirmiau neperėjo į socializ
mą be turto ir gyvybės sunai
kinimo. Vyriausia priežastis 
tokios tvarkingos procedūros 
yra Raudonosios Armijos čia 
buvimas. Kitas yra faktas, kad 
buržuazija silpna ir menkai 
organizuota. Dauguma i jos 
faktinai aktyvi * industrijoj 
produktyviškoj prasmėj; ma
žai mes turime gyvenančių ant 
dividendų ir nuošimčių... Be 
to, mes galime pasididžiuoti, 
kad raštinių ir technikiniai 
mūsų fabrikų štabai neatskilo 
nuo industrijinių darbininkų, 
kas buvo atsitikę 1917 m., Ru
sijos Revoliucijoj. Jie pilnai 
bendradarbiauja; ir dėl to 
mes beveik neturime sabotažo 
iki šiol.

“žaliava, tai yra mūsų vy
riausia problema. Mūsų komi
sarai telefonuoja, kad į savai
tę jie pabaigs žaliavą ar ku
rą. Savaitė atgal tas jų nein
teresavo. Dabar jau yra jų da
lykas.. . Kitas, po žaliavai, 
yra lavinimas personalo. Jei 
buvusieji direktoriai pasirodys 
gerais, tai jie galės pasilikti, 
bet juos reikalinga prižiūrėti. 
Tuo tarpu mes turime prireng
ti mūsų pačių štabą vesti in
dustriją.

“Kaip kada ši raštinė kaip 
kokis durnanamis. Blogiau, 
negu koncentracijos kempė,“ 
jis juokavo. “Kas duoda no
ro dirbti, tai didelė darbinin
kų iniciatyva. Jie jau dabar 
įneša sumanymų, kaip geriau 
vest industriją ir kaip geriau 
apsaugot turtą. Kai kur jie 
veikia taip, jog atrodo, kad 
jie visuomet vedė dirbtuvę. 
Kitur ne taip gerai.“

Vienam fabrike, jis sakė, 
savininkas pabėgo, palikda
mas alkanus darbininkus su 
dviem tūkstančiais lt. neišmo
kėtų algų; komisaras tuoj par
davė nekurtuos, užbaigtus pro
duktus ir atmokėjo darbinin
kams'tarp ovacijų... Kitam 
fabrike, Dirbtuvės Komitetas 
telefonavo, kad komisaras yra 
teisingas, bet negana sugabus 
tame darbe; Ministerija'išty
rė ir paskyrė kitą komisarą.

T e 1 e f o n avimai nesiliovė. 
“Ką mes darysime apie žalia

Anglijos moterys, tarp 20 ir 21 metų amžiaus, re
gistruojamos karo darbams.

vą? Jos yra užtektinai, bet 
uždrausta ja naudotis, kol 
bankui skola bus atmokėta.“

“Kam jums apie tai rūpin
tis, argi bankai ne mums pri
klauso?“ sakė' Maiminas.

Kitas telefonuoja: “Mūsų 
produktai laukia išsiuntimo 
užpildant užsakymą iš Vokie
tijos. Ar mes juos siųsim?“

“žinoma,“ atsako Maimi
nas. “Visos mūsų tarptauti
nės prievolės turi būt užganė
dintos.“

Ir vėl skambutis suskamba. 
Komisaras nori žinot, ką da
ryti su direktorium, kuris prie
šinasi pervest stako Šerus. 
“Jis sąkosi, nežinąs, kur jie 
yra, bet, turbūt, jis sabotažuo- 
ja.“

“Ar jie jums reikalingi?“ 
klausia Maiminas. “Ar jie 
vertingi ?“

“Vertingi? žinoma! Jie yra 
kompanijos visas kapitalas.“

“Palaukit biskelį,“ sako 
Maiminas, “ar jūsų, fabrikas 
nėra sunacionalizuotas ?“

“žinoma.
mas.“

“JeLtaip, 
popiergaliai
janti buvusį savininką? Apie 
tai nesirūpinkit. Tik prižiūrė- 
kit mašinas ir medžiagą.“

Atvyksta delegacija—visas 
dirbtuvės komitetas—klaust: 
“Savininkas nori užmokesnio. 
Ar jis turi gauti?“

“Ką jis per tą visą laiką 
dirbo?“ klausia Maiminas. 
“Ar jis buvo dirbtuvėje, ar 
karpė lėliukes iš popierų ?“

Koks tai klausi-

tai kam jums tie 
reikalihgi, liūdi-

Sveikiname “Laisvę” 30 metų proga 
ir linkime jai ilgai gyvuoti.

Lietuvių Moterų “Birutes” Kliubas.
PHILADELPHIA, PA.

Sveikiname “Laisvę” 30 metų Jubilėjaus 
proga. Linkime jai ilgiausiai gyvuoti ir vesti 
tą naudingą apšvietos darbą tarp lietuvių iš
eivijos. Te gyvuoja mūsų’mylima “Laisvė”!

A. L. D. L. D.223Kp.
OREGON CITY, OREGON.

“Jis ėjo direktoriaus parei
gas.“

“Tada jam užmokestis pri
valoma—taip, kaip ir visam 
technikiniui štabui alga mo
kama.“

“Šiauliai šaukia. Šiauliai 
šaukia.“ Raportuoja instrukto
rius iš miesto, kuriame man 
teko matyti susiorganizuojant 
darbo uniją. Klausausi Maimi- 
no atsakymo.

“žinoma, mes nacionalizuo- 
jam elektros stotis, net jei jo
se dirba tik dešimts darbinin
kų. Viskas, kas liečia elektri
nę jėgą...

“Labai gerai. Didžiąsias pir
miausia. Jūs galite paimti ma
žąją elektros gamyklą ry
toj . . .

“Ne, ne, nelieskit dirbyklų 
su mažiau, kaip dvidešimts

darbininkų, jei jos neturi mo
torų. Motorus, aš sakiau, ne • 
elektriką. Jie visi turi elek
trą. . .

“Ar neskaitėt laikraščių? 
Neturėjot laiko? Na, tai tau, 
ir tu gabus instruktorius! Ge
riau pasiskaitykite apie nacio
nalizacijos įstatymą!...

“Kaip visi administratoriai? 
Visi savo pareigose? Niekas 
nesabotažuoja ? Labai gerai. 
Kaip su žaliava? Didžiosios 
gerai, bet mažosios nusiskun
džia. žinoma, turtingos dirb
tuvės visuomet turėjo geriau. 
Bet įsakykite pranešti bile ko
kį trūkumą laiku. Rytoj mes 
atidarom dirbtuvių medžiaga 
aprūpinimo skyrių. Taipgi 
kredito. Siųskite jūsų reika
lavimus ... - <

“Ne! Ne! žaliava tik mūsų 
fabrikams, kiek mes išgalime. 
Suprantama, kad mes negali
me rūpintis tomis mažomis 
privatinių rankose dirbtuvėlė
mis. O jie reikalauja būti na
cionalizuoti, tikrai, kadangi 
kitaip jie bankrutuosis? Pa
sakykit jiems, kad mes netu
rime laiko. Ką jie darys? Te
gu susiorganizuoja į kolekty
vus. Tada gal jie išsilaikys. ..

“Nei vienas iš jūsų neturi 
sugrįžti Kaunan, kol nebus už
baigta. Toks dabar įsakymas. 
Ar priėmėt užtektinai pinigų? 
žinoma, jums reikia valgyti. 
Pasakyk bankui, kad jums pa
skolintų ir tegul telefonuoja 
man dėl patvirtinimo pasko
los. Telefonuokite man rytoj 
vakare. Laba naktis. Laba 
naktis.“

Vertė J. Byronas.

Tokio. — Žemės drebėji
mas Manchukuo užmušė 37 
žmones.

Washington. — Prez. Ro- 
oseveltas tebeserga sloga ir 
vidurių betvarke.

Lai gyvuoja “Laisve”! Linkime jai 
kuo geriausio pasisekimo.

A.L.D.L.D. 236 Kuopa.
WASHINGTON, PA.

Svekiname mūsų mylimą “Laisvę” su 
30 metų Jubilejine proga, ir velinam, kad 
kitus 30 metų “Laisvė” apvaikščiotų su 
dar geresniu pasisekimu. V

L.D.S. 9 Apskritys,
. ILLINOIS VALSTIJOJ/.

Siunčiame šiltus sveikinimus “Laisvei
30 metų sukakties proga.

Lai gyvuoja apšvieta ir pažanga tarp 
Amerikos lietuvių!

CONN. VALSTIJOJ.

Paskubusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar .galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoki t: 

J. BARKUS
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

J L'

Šiuomi norime prisidėti prie pasveiki
nimo “Laisves” 30 metų Jubilėjaus proga, 
ir linkėti jai ilgo ir stipraus gyvavimo.

A. L. D. L. D. 77 Kuopa.
CLIFFSIDE, N. J.

Sveikiname “Laisvę” 30 metų Jubi 

lejaus apvaikščiojime!

L. D. P. KLIUBAS,
ELIZABETH, N. J.
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Nepataisomos Klaidos

paraly-
Praėju-

Washingtonan, 
už fašizmo dūšią, 
prezidentas tą jū- 
vaizdą pavadino

bado mirties savo kūdikius. 
Kad neprileidus piliečių prie 
nuodėmės — laužyti šalies įsta
tymus ir griešyti prieš privati
nę nuosavybę, tai da prisėjo 
sunaikinti kelis desėtkus tūks
tančių bačkų kerosino, kad už
muštus bekonus padarius mai
stui netinkamus.

Kaip tik panaši nelaimė buvo 
ištikus ir Smetonos karalystę. 
Tenai irgi spekuliantų apetitai 
tiek pakilo, kad užsispyrė iš
veržti iš valstiečių produktus 
beveik veltui. Valstiečiai gi, ži
nodami^ kad jie da neprisiren
gę staigiai bado mirčiai, speku
liantų norams pasipriešino ir 
iš to šalyje kilo suįrutė. Jūsų 
vadas Smetona, ponai baltgvar- 
diečiai generolai, šiame klausi
me pasirodė tikru genijum prieš 
Amerikos valdininkus. Jis, 
pagal jo pareiškimą, pribuvus į 
šią šalį, žino, kad Dievas sutvė
rė karves, kas savaime aišku, 
kad ir kitokius gyvulius. Todėl 
Smetona, būdamas šimto nuo
šimčių teisingu kataliku, su
prato, kad naikinimas Dievo 
tvarinių-gyvulių yra smertelnas 
griekas. Taigi, jis bekonus ir 
kviečius paliko spekuliantam, o 
savo galvariezam prisakė už
mušti ir aparti pačius valstie
čius. Ir tokiu būdu klausimą iš
rišo be jokių šaliai nuostolių.

Tikyba ir dora smetoninėje 
Lietuvoje galėjo būt pavyzdžiu 
visom krikščioniškom šalim, 
nes tenai ir dvasiški ja ir val
dininkai buvo taip “pasišven
tę” Dievo garbei, kad net jų 
atliktos žmogžudystės nesuter- 
šė jiem nei sąžinės, nei rankų. 
Kaipo pavyzdį, turėjot'primin
ti pralotą Alšauską! šią progą 
pražiopsojo katalikų delegacija 
su kun. J. švagždžiu priešaky
je.

Tai apie tokius dalykus rei
kia kalbėtis su valstybių virši
ninkais, ponai generolai. Tas 
juos be galo interesuoja. Tokių 
pamokų jie niekuomet nepa
mirš. Tai ne koks ten be vertės 
daiktelis su skylute. Klaida yra 
manyt, kad valdininkam visai 
neapeitų, su kuo jie turi.rei.ka- 

. Čia buvo

K o ngresmanas Vinson, 
kurio anti - streikiškam 
biliui priešinasi visi orga
nizuoti darbininkai.

Lawrence, Mass.
Mūsų Žineles

Pacific Print Work dirbtu
vė užsidaro. Visos mašinos bus 
išvežtos į Šautus. 15,000 dar
bininkų turės nukentėti. Bus 
tokių senelių, kad niekur ne
galės gauti darbo, nes fabri
kai senų žmonių nereikalauja. 
Jie nori jaunų, darbininkų, ku
riuos dar gali išnaudoti. Tai 
ta kapitalistinė sistema. Kaip 
jie nori, taip elgiasi su darbi
ninkais. Sovietų tvarkoje to 
nėra. Ten visi darbininkai ap
rūpinti ir jiems giltinė nesto
vi prieš akis.

Pacific Mill Print Works 
dirbtuvėje valdžia užėmė du 
“flaitus.” Mat, ši' dirbtuvė 
greitu laiku bus uždaryta. Iš 
Bostono oficialiai pranešama, 
kad tie du departmental bus 
vartojami dėl CCC darbų.

pagarsėjęs, lietuvis, buvęs fut
bolininkas, pavojingai sužeis
tas darbe Diamond Spring 
Brewery. Jis yra 31 metų vy
rukas. Nugabentas į Lawrence 
General Hospital. Bet dabar 
bent kiek jo padėtis pagerėjo. 
Taisosi.

Southbury, Conn

Los Angeles, Calif

(Feljetonas)
Gerbiami fašistinio 

žiaus ištikti generolai! 
šiame pasikalbėjime buvau jum
prižadėjęs pasirausti jūsų 
klampojamoje klampynėje, ar 
kartais nepadarėte klaidų? Tu
riu garbės jum pranešti, mano 
mieli smetonuoti generolai, kad 
savo prižadą atlikau, kaip ščy- 
ras katalikas. Kaip žemiau pa
matysime, tai klaidų kaip šie
no, ponai generolai. Apie jų 
atitaisymą geriau nei nesvajo
kite. Jos taip neatitaisomos, 
kaip ir jūs patys. Ne tik šim
tas velnių, bet nei jūsų Pau
lius nieko negali pataisyti!

Kada jūs, ponai generolai, 
demonstruodami savo nelaimę, 
numaršavote 
nešini afierą 
tai ir patsai 
sų vargo
stambia klaida. Stebėtis tik rei
kia, kaip tokie šaunūs vyrai, 
tokie proto sandėliai, kaip K. 
Karpius ir P. Grigaitis, galėjo 
tikėtis, kad tokiomis dovano
mis, kokias gali suteikti lietu
viškas fašistinis ubagynas, bus 
galima palikti neužmirštama 
atmintis tokiam milžiniškam iš
tekliuje gyvenantiem ponam, 
kaip Amerikos vyriausi valdi
ninkai! Ir tu man leiskis prie 
tokio dvasios nususimo!

Tokiu istoriniai svarbiu lai
kotarpiu, kuomet karas siaučia 
visu savo pasiutimu, ir žmogus 
užimtas iki paskutinei uncijai 
savo energijos, kad tą beprotiš
ką naikinimo liepsną išplėsti 
plačiausiai, kaip galima, tai 
baltagvardiečių generolai truk
do jam darbą su menkniekiais, 
su cackėmis!

Kodėl negriuvo kalnai ir ne
paslėpė nuo svieto akių žemiau 
sekančią gėdingą sceną: jis, sa
ve eikvojantis tituluotas advo
katas, vyriausias baltagvardie
čių generolas, iki sprogimui 
pritvinkęs neapykantos tulžim 
prieš darbo žmones, iki kaulų 
smegenų suėstas kontr-revoliu^ 
cinių nuodų, nepilnos saujos 
lietuviškų menševikų aiškiau
siai blizganti esybė, plaukus ir 
barzdą pragyvenęs politinis Ją tokiais atvejais, 
studentas, teisių specijalistas auksinė proga generolui Grigai- 
Grigaitis, apsigniaužęs saujoj'”’ 
porą menkniekių, slampina 
maldauti atsteigimo Lietuvoje 
smetoniškojo fašizmo pas tokį 
poną, kuris neturi tam jokios 
teisės! Tai lygiai, kaip kad pir
mos rūšies bedievis, žinąs visus 
dvasiškijos monus, kaip savo 
penkis pirštus, atsiklaupęs prie 
kunigo maldautų dangaus kara
lystės.

Taip, ponai generolai. Šis 
vergijos simbolizavimas suėdė 
jum visą gyvenimą. O tai vis 
ta prakeikta fanaberija, velniš
kas troškimas tuščios garbės, 
rietimas nosies aukščiau krei- 
go. Būt buvę galima išvengti 
amžino 
svarbiu 
su jūsų

Prie 
reikia landžioti su afieromis. 
Geriausiame atsitikime, jie tą 
paskaito jų įžeidimu. Reikėjo 
eiti, kaip lygus prie lygaus, pa
rodyt aukštą supratimą valsty
bės tvarkymo reikaluose, papa
sakoti, kaip jūsų vadas Smetona 
mokėjo kruvinai valdyti Lietuvą. 
Tai būtų bent buvę efektas. 
Reikėjo padaryt štai kokį paly
ginimą: Kada anais metais čia 
Amerikoj siautė milžininška be
darbė, didesnė pusė piliečių 
kentė badą, neturėdami ištek
lių nusipirkimui maisto, tai dėl 
tos priežasties nupuolė produk
tų kainos, ko pasekmėje suma
žėjo išnaudotojam pelnai. Val
džia buvo priversta griebtis 
priemonių taisyti padėtį, kad 
kapitalistai neišmirtų badu ir > Washingtonan numaknojom, 

' nepadarytų Amerikai gėdos. Dovanas apleravojom, 
Kad pakelti produktų nukritu- Uz tai špygą dastojom! 
sias kainas, paliepė aparti mili
jonus akrų kviečiais apsėtų lau
kų, sunaikinti milžiniškąĮ akai-;^ejsmas nusmerkė pakart 
kelis milijonus maistui tinka- ‘limenu. G. Johnsoną katp 
mų bekonų. Kadangi milijonai Anglijos išdaviką, 
bedarbių su savo šeimomis ba
davo, tai buvo baimės, kad ba-

nusinakinimo, jei tokiu 
reikalu būtut pasitarę 

Paulium.
tokių aukštų ponų ne-

buvo
liks

ren- 
bai-

Lillian Pulvino gavo darbą 
pas Michael Sabą, West An- 
doveryj, apvalyti stubą. Mote
riškė išbuvo ten kelias dienas 
ir negrįžo namon. Vyras, nu
važiavęs pas farmerį, moters 
jieškoti. Senbernis fąrmerys 
nieko nelaukęs smogė peiliu 
nugaron ir užbaigė jo gyveni
mą. Vėliaus žmogžudiš pats 
atėjo į policijos stotį ir pareiš
kė “aš užmušiau žmogų, ką 

manim.” Poli- 
jį šaltoj on be

Miesto administracija skel
bia, kad ji sutaupo $24,110 
skolindama, pas privačius žmo
nes pinigus dėl namų statymo 
— Housing Projects. Ištikro, 
žmonėms gal atrodys, kad mū
sų miesto administracija labai 
gera. Bet čia būt įdomu pa
klausti, kur valdžia padėjo 
$1,000,000, kuris buvo paskir
tas Lawrence miesto namų 
statymui. Atrodo, kad tie ge- 
radėjai juos kur nors sutirpi
no. Kada ateis miesto rinki
mai, veikiausia tai iškils aikš
tėn.

Manau, bus neprošalį ir 
LDS kuopos valdybai užduoti 
biskį peklos, kad nesirūpina 
susirinkimų sušaukimu. Vis 
neprisirengia. Tai labai blo-. 
gai, kad pirmininkas su sekre
torių suserga neišbudinamo 
miego liga. Jau laikas būtų 
pabusti ir, tinginiavimą padė
jus į šalį, stoti darban.

L. K. Biuras.

Harrison ir Kearny, 
New Jersey

ALDLD 145 kp. piknikas 
suruoštas gegužės 5 dieną nu
sisekė puikiai, žmonių
virš šimtelio. Kuopai
pelno.

Nors per visą savaitę 
gimo komisija drebėjo iš
mes ir nežinojo, kas daryti, 
rengti, ar ne. Nes oras buvo 
šaltas ir lijo, kas pas mus Ka
lifornijoj labai nepaprasta 
gegužės mėnesyj. Bet šiemet 
taip yra. Per visą žiemą buvo 
šlapia, atėjo pavasaris, jau ar
tinasi vasara, ir vis negalime 
pasiliuosuoti nuo lietaus.

Čia pat turėjome ir kuopos 
susirinkimą. Tarp visų gerų 
raportų ir tarimų tapo, nutarta 
pasveikinti dienraščio f “Vil
nies” suvažiavimas su dviem 
doleriais iš kuopos iždo. Rc- 
pečka paėmė blanką parinkti 
aukų. Surinko $4.50. Tai viso 
iš mūsų kuopos “Vilniai” pa
siųsta $6.50.

LDS 35 kuopa pereitam su
sirinkime nutarė 'pasveikinti 
su 5 doleriais iš iždo ir Leva- 
nienė pasiėmė blanką, ^.ukų 
rinkimui. Rodos, kad subytino 
Repečką dubeltavai. Taigi mes 
losangeliečiai n e p a miršome 
“Vilnies” tame vėjuotame Či
kagos mieste.

čiui pasigirti, išsireklamuoti 
svetimtaučiam, kaip pasekmin
gai jis yra nesuskaitomus sy
kius Sovietų Sąjungą sunaiki
nęs, nušlavęs užmirštin, suma
lęs į dulkes, kaip įpykęs veršis 
kupstą. Kiek čia būtų buvę gar
bės, kiek unaro!

O F. Bagočius, 
visokiais triksais, 
svietas žino. Jam 
negalima. Paskutiniu laiku jis 
sumušė visus spekuliacijos re
kordus. Vienu ypu už 50c pata
po septynis sykius milijonie
rium. Kad jam tiktai kas duo
tų pakankamai pinigų, tai jis 
kaip matai, Stalino karalystę 
privestų prie finansinio bank- 
rūto ir tuomi išgelbėtų visus 
darbo žmonių priešus nuo kvai
los avies kvaitulio.

Visiem žinoma, kad kapitalis
tinėse sferose labiausiai yra 
gerbiami atsižymėję, ištvermin
gi kontr-revoliucionieriai ir 
gabiausi spekuliantai. Matot, 
mano mieli generolai, ką reiš
kia būti grinoriais politikoje. 
Pražiopsojot paskutinę progą 
pagarsėti. Generolo Grigaičio 
dvidešimties trijų metų praga
rinis dantų griežimas taip ir 
pasiliko svetimtaučiam nežino
mas. Viskas, kas dabar jum lie- 

; ka daryti, ponai generolai, tai 
I keiktis, meluoti jum priprastu 
I būdu ii- giedoti:

pasižymėjęs 
kokius tik 
nieko nėra

Los Angeles tik ką atsibuvo 
miesto rinkimai. žymėtina, 
kad didžiųjų laikraščių, kaip 
“Times” ir kitų didelių ponų 
remiami kandidatai prakišo 
rinkimus.

Nors ir išrinktieji nėra dar
bo žmonių draugai, bet visgi 
jau šiek tiek demokratiškesni. 
Tas parodo, kad žmonės pro
tauja. R—ka.

Newark, N. J
Trečiadienį, gegužės 14 d., 

8 vai. vakaro, Continental Au- 
ditoriume, 982 Broad St., 
Newarke, įvyks viešos diskusi
jos temoje “Sovietų Sąjungos 
Jėga — Faktas ar Prasimany
mas.” Vyriausiais kalbėtojais 
bus R.ev. Harris, Generolas 
Yakontovas ir Rev. Ver Lynn 
Sprague.

Rengia American Council 
on Soviet Relations.

Rep.

Trijų srovių generolai bendran fron- 
tan sustojom,

Už fašizmą, smetonizmą, Judo gin
klu kovojom,

Paulius.

London. — Slaptas karo

Washington.—Prez. Roo-* 
duoliai vogs tuos užmuštus be- seveltas visą, laiką, guli lo
kėmis ir bandys gelbėti nuo' voj, sirgdamas sloga.

jūs darysite su 
cija patalpino 
jokio užstato.

Tai matote,
grąžinti moterį namo, 
nuo žmonos meilužio peilio.

už norėjimą 
žuvo

Mūsų miesto valdyba yra 
traukiama tyrinėjiman kas 
link pardavinėjimo miesto 
darbų darbininkams. Yra da- 
rodymų, kad imdavę net po 
du šimtus dolerių už darbą. 
Atrodo, gal bus ir miesto ma
joras įveltas į tas šmugelystes. 
Jau pora aldermanų užsidėjo 
po $2,000 kaucijos ir laukia 
teismo. O kiti tai dar laukia, 
kas juos išduos.

Miesto pašalpos skyrius 
praneša, kad šiemet sumažėjo 
šelpiamų šeimų skaičius. Nuo 
1929 metų šelpė 588 šeimas, 
o šiemet tik 230 šeimų. Gal 
manysite, kad tai yra mažas 
skaičius. Reikia pasakyti, kad 
tai nėra mažas skaičius, atsi
žvelgiant į tai, kad dabar dar
bai eina gerai, o vistiek be
darbių dar daug yra.

Vaikai,. bežaisdami apie di
delį mūrinį bildingą, po num. 
18 Contillon St., uždegė skie
pą ir padarė pusėtinai daug 
baimės ir nesmagumo astuo
nių. šeimų gyventojams. Tėvai 
turėtų patarti vaikams nesi- 
nešti laukan degtukų, nes ki
tą sykį gali nukentėti ne tik 
gyventojai, bet ir patys vai
kai.

Pabėgo jaunuolis kalinys iš 
vietinio kalėjimo, bet neilgai 
galėjo naudotis laisve. Tuoj 
tapo suimtas. Pabėgėlis Wil
fred Michoud yra 21 metų am
žiaus. Jį sugavo Connecticut 
valstijoj ir parvežė atgak Jau
nuolis turės daugiau atkentėti 
už pabėgimą.

No. Andover ii’ Lawrence 
airport valdyba gavo prane
šimą iš valdžios, kad WPA 
padės dirbti. Tam reikalui pa
skirta $96,232. Ten bus stato
mi dirbti tik WPA darbinin
kai.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

laidotuvių
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon SiYeet
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Lawrence restoranų darbi
ninkai streikuoja. 225 darbi
ninkai ir veiterkos išėjo strei- 
kan ir reikalauja daugiau mo- 
kesties, trumpesnių darbo va
landų. Streikui vadovauja AF 
of L. Jie nuo seniai tai unijai 
priklauso. Kai kurie restora
nų savininkai pasirašė sutar
tį, o kiti dar nenori pasirašyti. 
Jie grasina darbininkus resto
ranų uždarymu. Darbininkai, 
nenusigąskite, vertelgos resto
ranų neuždarys, nes jiems pa
tiems pinigai labai reikalingi. 
Juo jūs dirbsite už mažesnę 
algą, tuo jiem bus geriau. 
Man teko kalbėtis su vienu 
streikieriu. Užklausus, kiek al
gos jis gaudavo per savaitę, 
atsakė — šešis dolerius ir už 
tai turėdavau išlakstyti 10 vai. 
per dieną. Merginos daugiau 
išleidžia ant apsom salt, bemir- 
kydamos pavargusias kojas, 
negu kad jos uždirba. O kuo
met pareikalavo daugiau al
gos, tai bosas atkirto: Ogi jūs 
gaunate tipsus, tai ir pasida
rote didesnę algą. Tai matot, 
jis nenori mokėt daugiau, jam 
geriau patinka, kai darbinin
kai žiūri kostumeriui į akis ir 
laukia “tipo.”

pranesa- 
pasveiko

rūpestin-

Prieš tūlą laiką buvome 
pranešę, kad drg. Anelė Jos
mantienė labai sunkiai serga. 
Dabar su džiaugsmu 
me, kad drg. Anelė 
ir gana gerai išrodo.

Draugė Anelė yra
ga ir veikli mūsų organizacijo
se. Ji, nors ir ne visai pasvei
kus, dalyvavo LLD 136 kuo
pos susirinkime, įvykusiame 
2 d. gegužės.

Visi draugai ir draugės 
sveikino drg. Josmantienę ir 
džiaugėsi
darbščios draugės.

Draugė 
širdingą ačiū’visiems, kurie ją 
lankė sirgimo laiku. Taipgi 
nuoširdžiai ačiuoja Sietyno 
Chorui už dovaną, draugijoms 
ir draugams ir draugėms už 
užuojautos atvirukus.

s u s i 1 a ūkę savo

Josmantienė taria

Office Phone 
EVergrėen 4-6971

Teko matyti Sovietų judį 
“Didžioji Pradžia.” Tai labai 
puikus judis. Jei kas išgirsite, 
kur bus rodoma ta filmą, nuei
kite pažiūrėti. Ten pamatysi
te, kokią rolę moteris sulosią 
valstybiniame gyvenime. Ir 
pamatysite, kaip jos yra ger
biamos ir kokius svarbius dar
bus jos atlieka. Mūsų atžaga- 
reiviški žmonės dar ir šian
dien sako moteriai, sėdėk už 
pečiaus ir barkis su vyru. So
vietuose dabar yra visai kito
kia pažvalga į moteris.

John V. Jamis (žaimis),

Balandžio 27 d. įvyko LDS 
5-to Apskričio konferencija 
pas G. Butkų ant ūkio. Nuo 
kuopų dalyvavo 19 delegatų 
ir keturi apskričio " komiteto 
nariai, kas sudarė 23 narius. 
Pirmininkavo drg. J. J. Moc- 
kaitis, užrašų sekr. buvo P. 
Bokas. Išklausius delegatų, ra
portų, imtasi svarstyti klausi
mas, kaip pravesti sėkmin
giausiai vajų už naujų narių 
gavimą. Nutarta, kad apskri
tys duos vajininkams po 25 
centus už kiekvieno naujo na
rio prirašymą į LDS 5 Apskri
čio ribose. Nutarta garsinti šį 
vajų du kartu p ei’ mėnesį per 
radio. Palikta apskričio val
dybai pravesti gyvenimai!.

Apsvarsčius apskričio fi
nansinį stovį, tapo paskirta 
penki doleriai dienraščio “L.” 
30 metų sukakties pasveikini
mui. ši konferencija taip pat 
užgyrė organizavimą Farme- 
rių Darbo Partijos Connecti
cut valstijoje, ir kviečia LDS 
kuopas remti šį darbą.

Priimta rezoliucija prieš 
Vinson H.R. 4139 bilių ir pa
siųsta šio apskričio kongres- 
manui, kad jis 
tą bilių.

Konferencija 
žioj nuotaikoj, 
pasižadėjo 
voti LDS
pat kartu nepamiršti ir politi
nių šių dienų problemų, šian
dien gyvenimas prieš mus iš
kelia labai svarbius klausimus, 
į kuriuos mes turime mokėti 
greitai orientuotis.

Waterburietis.

balsuotų prieš

užsibaigė gra- 
Visi delegatai 

energingai buda- 
organizaciją, tuo

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night zT\
( Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian I 1 
Large Swimming Pool, Fresh A» • 1/
Water, Restaurant, Barber Shop Ją 
Sleeping Accomodations.

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

Vapor 
Room,

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

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

Sun. all day and night.

BALTIMORE, MD

Laisvės" Piknikas
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 

naudai dienraščio “Laisves”

Sekmadienį, Gegužes 25 May, 1941
Prasidės 10-tą valandą ryto.

Liberty Park
Eastern & Moffett A ves., Baltimore, Md

Back River Car Line
_________________________ ____ ■ • . ........... ........... . ...... 1 . 1_________ ____ -------------1.. ....

IŠTISA PROGRAMA:
V. Valukas Ir sūnai iš Scranton, Pa*, dainuos trio. Finnish Merginų Choras, 
Baltimore; Lyros Choras, Philadelphia; Lyros Choras, Baltimore, Md. ir 

JONAS SIURBA, kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y.

Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike, išgirskite puikią programą ir svarbias 
prakalbas.

V. Paužos Orkestrą Gros Šokiams nuo 2 vai. po pietų
Programa prasidės 5 vai. vakaro

WS8
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Pirmadienis, Gegpžžs 12, 1941

Elizabeth. N, J
Elizabetho ir apylinkės lie

tuviams gerai žinomas drg. 
Juozas Kirslis tapo pašauktas 
į Dėdės Šamo armiją. Jis iš
vyks 15 d. gegužės.

Juozas buvo geras Bangos 
Choro ir L.D.P. Kliubo narys. 
Mes visi jo apgailestaujame. 
Mes linkime jam laimės ir pa
sisekimo ir trokštame, kad jis 
greitai vėl sugrįžtų pas mus 
ir stotų į bendrą darbą su mu
mis. ' J. Wizbor.

Baltimore, Md

LAISVE

So. Boston, Mass
of

st.

SWEEDLER

Newark N. J.
atlie-

BROOKLYN, N. Y. ST 6

nei
atū-

/V“

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 12 d., 8 v. v., Lietuvių Svet., 
ant trečių lubų, 853 Hollins St. 
Draugai nariai ir “Laisvės” skaity
tojai, malonėkite būti šiame susirin
kime. Reikės prisiruošti prie pikni-

linkiu ir aš.
Senas Timminsietis.

Ji , iiri.Z^

ko, kuris įvyks 25 d. geg. Taipgi yrtr 
ir kitų svarbių dalykų aptarti. — 
Valdyba. (111-112)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kuopos susirin
kimas įvyks 12 d. gegužės, 7:3-0 v. v., 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Ma
lonėkite visos dalyvauti ir naujų at
sivesti. — A. W. (110-112)

sa- 
kandidatas į 

komisionie- 
jis, 
už-

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, 12 a. gegužės įvyks 

ALDLD 68 kp. susirinkimas, Lais
vės Choro Svet., 8 v, v. Prašome 
narių dalyvauti, užstmokėti už duo
kles ir taipgi bandykite atsivesti ir 
naujų narių. — Rašt. (110-112)

so. boston, mass.
ALDLD 2-ros kuopos moterų su

sirinkimas įvyks antradienį, gegužės 
13 d., 8 vai. vakare, 376 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukit, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarimui.

H. T. (112—113)

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėrn Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestinėms 
ir i>arėm4

tl

Tel. Ev. 4-8698

Sftvr/j

THE BAKERS*

l m a

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

o
1

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pRreikafctviAuy, Sutelksime informacijas apie svofį ir kainas.

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

Kasyklose Skaudžiai 
Sužeidė Draugą

T1MMINS. -L- Balandžio 26 
dieną naktį, prie darbo kasyk
loje, draugą R. Klingą ištiko 
labai baisi nelaimė: sulaužė 
kairią koją net trijose vietose.

Drg. R. Klinga į Timminsą 
atvyko metai laiko atgal ir čia 
gavęs darbą Porcupine distrik- 
te, dirbo aukso kasykloje.

Kadangi drg. Klinga yra 
progresyvus darbininkas ir su 
visais draugiškas, tai jo nelai
mę atjaučia visi ir linki jam 
greitai pasveikti, ką nuo šir
diesBaltimorės K. P. rengia mil

žinišką E. Browderio penkias- 
dešimtmetinį gimtadienio ap- 
vaikščiojimą, gegužės 21 d. 
Įvyks Odd Fellows Svetainėje, 
Lanvale ir McCulloh St. Pra
džia 8 vai. vakaro. Kalbės 
Benjamin Davis, jaunasis, sek
retorius ir iždininkas “D. W.” 
ir Mac Weiss, nacionalis Jau-lnant, kad Newarko 
nųjų Komunistų Sąjungos sek
retorius. Rep.

Boston Mass
išGegužės 4 d., 9 vai. ryto 

Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
stoties WHDH išgirdom dai
nuojant Worcestetio Aido 
Choro merginų grupę J. Kar- 
sokienės vadovystėje. Jos su
dainavo tris daineles labai 
gražiai ir harmoningai. Taip
gi dainavo A. Sabaliauskas. 
Jis dainuoja gražiai. Kada pa
sirodys Ig. Kubiliūnas su savo 
gitara? Juk jis bostonietis.

Šiame radio pusvalandyje 
buvo pranešta pasveikinimas 
nuo “Laisvės” iš Brooklyno.

Šis pusvalandis yra tikrai 
žavėtinas.

Dėdė Petras gražiai varto
ja anglų kalbą ir todėl jo gar
sinimai malonu klausyti.

D. J.

Hartford, Conn

pas

Biskis Žinelių IŠ Darbi
ninkų Gyvenimo 

Pastaraisiais laikais 
mus pradėjo kilti raudos ir ki
tos pragyvenimo reikmenos, 
susijusios su darbininkų pra
gyvenimu. O apie pakėlimą al
gų fabrikantai mažai ką rūpi
nasi, o labiausiai jie nesiskai
to su neorganizuotais darbi
ninkais. Todėl darbininkai, vi
są tai suprasdami, pradėjo 
smarkiai rašytis į unijas. Sam
dytojai, pamatę, kad darbinin
kai organizuojasi ir juos pri
vers skaitytis su organizuotu 
kūnu, vienur kitur pakėlė kiš
kelį algas ir pagerino neku
rtas darbo sąlygas.

Prieš tris savaites Kolodney 
ir Myers dirbtuvės darbinin
kės, kurioj išdirbamos moteriš
kos suknios, nesulaukdamos 
algų pakėlimo, trys šimtai jų 
susiorganizavo įstodamos į In
ternational Ladies Garment 
Workers Uniją ir išėjo į strei
ką, reikalaudamos geresnių 
darbo sąlygų. IŠ viso liko tik 
apie 60 skebų. Tarpe streikuo
jančių nemažai randasi ir lie
tuvių. Iki šiol streikas eina 
sėkmingai,- jeigu taip tęsis ir 
toliaus, tai streikas tikrai bus 
laimėtas. Dirbtuvė pikietuoja- 
ma. Darbininkai laiko su uni
jų. vadais susirinkimus kiekvie
ną dieną. Darbininkams duo
dami pietūs veltui. Streikie- 

' rtai laiko susirinkimus Lietu
vių Ukėsų Kliubo name. Da
bar kliubas yra tikras darbi
ninkų organizavimosi į unijas 
centras. Čia rengiami ir šokiai 
finansų sukėlimui.

Nemunas.

ANGLAI ATGRIEBĖ
TOBRUKO POZICIJAS

Cairo, Egiptas.—Atakuo
dami vokiečius, anglai at
griebė kai kurias pozicijas 
prie Tobruko.

Anglų orlaiviai neatlaid- 
žiai bombarduoja siunčia- 

v mus vokiečiam ir italam pa
stiprinimus per šiaurinę Li

ft' biją į Tobruko sritį ir į So- 
lumą, Egipte.

“Miesto administracija 
ka savo dalį įvėlimo mūsų ša
lies į karą kampanijoje, ži- 

žmonės 
visokiems kariniams 
siekiantiems pelnų ir 
mūsų esantieji komi- 
bando terorizuoti pi-

priešingi 
žygiams, 
kolonijų, 
sionieriai 
liečius užtemdymais (black
out), grasindami $200 arba 90 
dienų kalėjimo bauda bile pi
liečiui, kuris priešinsis užtem
dymo planui gegužės 25, 
kė L. Mahan, 
Newarko miesto 
rius. “Tai reikštų” tęsė 
“ne tik elektrinės šviesos 
temdymą, bet užtemdymą 
merikos laisvių.”

“Nei miesto gaspadorius 
jo pasekėjai nelaukia ; 
žiant per Kearny pievas na- 
zių bomberių. Bet jie gavo įsa
ką iš ‘aukštybių priruošt žmo
nes karui’,” sakė Mahan, “šis 
karas garantuoja puikius pel
nus vietiniams prekybos buto 
industrialistams, bet tai reiš
kia mirtį ir sukaneveikimą 
Newarko darbo žmonių.

“šis užtemdymas nėra ‘ap
sauga’ Newarkui. šis užtem
dymas yra t e r o r i žavimas 
Newarko žmonių į karą už A- 
merikos milionierių pelnus, į 
karą, kuriame žus geriausi 
Newarko sūnūs, kuomet tuo 
pačiu laiku Hooseveltai, EI- 
lensteinai bus saugūs ‘čia pat’, 
kūrens ugnelę namie ir kraus 
pelnus.

“Mano platforma,” baigė 
jis, “yra vienintelė, kuri išsto
ja prieš karą, prieš miestų už
temdymus ir prieš kitus arti- 
ficialius metodus karo isteri
jos sukūrimui. Aš dalyvausiu* 
miesto viešuose debatuose ge
gužės 14 d., kur bus svarsto
mas tas statutas, uždedantis 
baudas ir įkalinimą už prieši
nimąsi vietinei karinei iste
rijai; Aš dėsiu visas pastan
gas, kad tas padavadijimas 
būtų sumuštas.”

Progresyvių Lietuvių Tarybos 
Valanda ir Nauji Tarybos 

Direktorių Patvarkymai
Gegužės 4 d. Progresyvių 

Lietuvių Tarybos direktoriai 
turėjo savo reguliarį susirinki
mą, savo offise, So. Boston, 
Mass. Buvo daug reikalų, ku
riuos nuoširdžiai direktoriai 
svarstė.

Išrinkta komisija, kuri rū
pinsis surengti pikniką 24 d. 
rugpjūčio (August). Komisi- 
jon įeina sekanti draugai: J. 
Jaškiavičius, ’ J. Grybas, S. 
Zavis, J. Lukas. Taigi keikia 
tikėtis, kad ši mūsų komisija 
mokės suruošti gerą pikniką. 
Antra, prof. B. F. Kubilius, 
kuris buvo apsiėmęs, rodosi, 
tik laikinai būti Tarybos Va
landos gaspadorium, pridavė 
savo rezignaciją atsiprašyda
mas, kad jį Tarybos Valdyba 
paliuosuotų, nors laikinai, jei
gu neišgali to padaryti ant vi
sados. Tarybos Valdyba, žino
dama, jog prof. B. F. Kubilius 
dar neseniai turėjo tokią sun
kią operaciją ir kaip jis yra 
užimtas su savo profesijos rei
kalais, neturėdamas laiko net 
tinkamai pasilsėti, priėmė jo 
rezignaciją išreikšdama jam 
š i r d i n g ą padėką už jo 
nuoširdų, pasidarbavimą dėl 
mūsų organizacijos. Nereikia 
manyti, kad prof. Kubilius pa- 
siliuosuos nuo darbo arba nuo 
Tarybos direktorijato. Jis kaip 
buvo taip ir bus aktingas na
rys ir vienas iš mūsų mylimų 
direktorių, bet aktyvišką dar
bą ir pareigas nuo dabar pra
dės eiti naujai paskirtas popu
liarus Dėdė Petras. Tėvas An
tanas, J. Kupstis ir prof. Ku
bilius, taipgi bus aktyviški šia
me darbe.

Kadangi Progresyvių Lietu
vių Tarybos reguliaris biznis 
buvo vedamas daugiausiai per 
prof. Kubiliaus ofisą, nors 
tikrenybėj turėjo eiti per savo 
ofisą, taigi dabar prašome 
visų mūsų rėmėjų, biznierių, 
bei mūsų draugų, kurie turi 
arba turės biznį su Tarybos 
gaspadorium, lai jis būva ve
damas per mūsų, reguliarį ko
operacijos ofisą, kuris randa
si 332 Broadway, So. Boston, 
Mass., phone Sou. 9423. Ofi
sas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

Dainininkas A. Vasiliaus
kas, kuris yra Progresyvių Ta
rybos radio valandos progra-

mo vedėjas, buvo išvykęs ap
lankyti savo tėvus ir gimines, 
kurie randasi apie Detroit, 
Mich. Taipgi jis aplankė New 
Yorką ir kitas lietuvių koloni
jas. Jis sugrįžo atgal pilnas 
energijos, kuri jam bus l^bai 
reikalinga jo darbui. Dabar 
jis pradėjo rengtis prie atei
nančių jo koncertų, kurie į- 
vyks, vienas Stoughton, Mass., 
kitas Hudson, o trečias Nor
wood, Mass., o gal dar ir kur 
kitur. Daugeliui yra 'žinoma, 
kad Progresyvių Lietuvių Ta
ryba deda visas pastangas, 
kad padarius mūsų radio va
landą vieną iš populiariškiau- 
sių lietuvių valandų visoje 
Amerikoj. Jau mūsų vardas 
yra gerai gerbiamas tarpe tik
rų lietuvių, o dainininkas A. 
Vasiliauskas yra vienas iš žy
miausių lietuvių tenorų, taigi, 
kur jam Taryba rengs koncer
tus, mes prašome visų lietuvių 
juos remti, nes su tuo jūs ge- 
rinsit ir mūsų darbus.

Merkines Draugas.

Raud. Kryžiaus Laivas 
Torpeduotas už 1,000 

Mylių nuo Kanados
New York. — čionaitiniai 

laivų žinovai teigia, kad vo
kiečių karo laivas ar subma- 
rinas torpedavo ir nuskan
dino anglų Raudonojo Kry
žiaus laivų “Nerissą” už 
tūkstančio mylių nuo Kana
dos. Tai su šiuo laivu žuvo 
11 amerikonų lakūnų, kurie 
plaukė talkon Anglijai. Be 
jų, tapo užmušti bei prigė
rė 111 laivo jūrininkų ir ke
leivių. Kiti 29 buvo išgelbėti 
iš vandens.

NOTICE iš hereby givėn that Bėėr License 
has been issued to the undersigned to sell 
beer at retail under Section 107 of the Alco
holic Beverage Control Law at PROSPECT 
PARK, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed qn the premises.

S. B. 135 BOAT HOUSE 
East Side of LaKe, near Lincoln Rd.

S. B. 136—SHELTER HOUSE 
East Side of Park, near Lincoln Rd.

S. B. 137—PICNIC HOUSE
West Side of Park, near 9th Ave; & 5th 

SAMUEL T. ROBINSON
Prospect Park Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that Lidense No. 
RL 7475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcpholic Beverage Con
trol Law at 3601 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ISIDORE JAFFEE & HERMAN 

d/b/a The Brooklyn Inn
3601 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1296 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR SHAŪER
1296 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Ankara, Turkija. — At
vyko Iraqo karo ministers,• 
—neskelbiama, ar prašyt 
tarpininkaut dėl taikos su 
anglais ar daryt valstybinį 
sąryšį su Turkija._____

F. W. SHAUNS 
(S&ALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Aveime 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

. / 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

P'

J KlON LABEL

Vokiečių Karo Laivas , 
Indijos Vandenyne

London. — Teigiama, kad 
ir vienas vokiečių karo lai
vas veikia prieš prekinius 
anglų laivus Indijos vande
nyne.

WHOLESALE AND RETAIL
. Beėr. Wine, Liqtior

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

JOE SAAVEDRA, MANŪEL CHAO & 
JOSEPH SCHAMBERGER 

d/b/a Joe’s Diner
Nostrand Ave., ' Brooklyn, N. Y.1466

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 161 has been issued to the undersigned 
t6 sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
Foot of Brighton 1st Road & Boardwalk, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.
Foot Of Brighton 1st Road & Boardwalk 

(Brighton Beach’) Brooklyn, N. Y.

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKĄ
Prašome pasižymėti, kad dienraščio 

“Laisvės” naudai didieji piknikai 
įvyks

BALTIMORE, MB.
LIBERTY PARK
Foster & Moffet Avės.

MAYNARD, MASS, “y
TOSE PAVILION PARK

KLAŠCIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspetli Avenues, Maspeth, N. Y.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

rhėiNgold extra dry.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažiriet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrinti

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairi# Bahkletų.

STEAMBOAT INN
89-91 STEAMBOAT RD, GREAT NECK, N. V

^Telephone Grėat Neck 1546

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, geg. 14 d., 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, visi 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų tarti. Ban
dykite ir naujų kandidatų atsivesti.

V. K. Sheralis, Sekr. ) (112—114

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA lietuvių užeiga

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
T arime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias AlUs Brooklyne

459 Grand St
& tai 

adr<*as;

Skersai nuo RepubŲg Tėatro 
BROOKLYN, N. Y.

<■■ ■ i ■ ■ ■■II ■ ... i . . .i ■ ■■. .................................................................N

Chroniškos Ligos Gydomos
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 if kiti Chroniški Nesveikumai 

Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai 
ir X-Spirtduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Čiepų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o' jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDiKAlAS IŠTYRIMAS $2.00.

DR. LOUIS ZINS
(30 Metų Privačios ir Ligoninių Praktikos)

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

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 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 kitotfiis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SūNAI
J irt moke&itė iiž rakaiidus, o ne už išrodymų

id
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Pirmadienis, Gegužes 42, 1941 -

NeH'Yorko^/š^^Zinto
Mirė Amilijos Byronienės 

Tėvas
Saugumo Kampanija

sugrįžo
Gegužės 9 dieną sugrįžo 

Jonas Ormanas, buvęs nuvy
kęs su grupe LDS bowlininku 
į LDS nacionalį turnamentą, 
Clevelande. Grįždamas, Or
manas turėjo lietuvių koloni
jose keletą organizacinių mi- 
tingų-prakalbų, taipgi rodė jo
džius.

20,000 Kailiasiuvių Gaus 
Daugiau Algos Einant 

Nauja Sutartimi

Jaunimas Lietuviuose Pirmas 
Pradėjo Vykdyti Liaudies 

Kongreso Siekius

MARŠRuTUOJA

Vietos Kur jozai
Prieš kiek laiko 

menševikų geltonlapy (“Nauj. 
Gad.”) tūlas “J. J.” kūdikiš
kai apsidžiaugė, kad Amalga- 
meitų unijos lietuvių 54 sky
rius paskyrė delegatus į Lie
tuvos “gelbėjimo konferenci
ją.” Jis ten rašė:

“Komunistai spyrėsi, kad 
kriaučiai nedalyvautų. Lietu
vos gelbėjimo konferencijoj, 
bet jų pastangos nuėjo nie
kais.”

Kailiasiuvių Unijos Jungti
nė Taryba, CIO, pagaliau pri
spyrė savininkų sąjungą nusi
leisti darbininkų pamatiniams 
reikalavimams. Pereitą ketvir- 
tad. prieita prie sutarties, kuri 
paliečia eilėj kailiasiuvystės 

į amatų, dirbančius dvidešimt 
tūkstančių darbininkų.

Derybose uniją atstovavo
vietos ’delegacija iš šešių su Ben 

Gold’u priešakyje. Savininkų 
grupei vadovavo Abe Chaikin.

Algų pakėlimai vidutiniai 
siekia 9 nuošimtį ir tai reiš
kia 9 nuošimtį ne ant popie- 
ros, kaip būna Amalgameituo- 
se, bet praktikoj, kadangi dė
ka tai griežtai praktikai kai- 
liasiuviai ir tapo vieni iš aukš
čiausia apmokamų darbininkų 
visoje šalyje. Jų minimum al
gų skalės yra sekamos:

Kirpėjų buvo $63, po nau-
Tas “J. J.”, matomai, yra 

lietuvis kriaučius, nes jis ra- 
Iš Lietuvių Kriaučių Su- 

ten pat štai 
lietuvių kriau-

apie lietuvius 
galima pasakyti

šim- 
kas 
uni- 
tak-

šė
sirinkimo.” Ir 
kaip apibudino 
čių būklę:

“Bendrai 
kriaučius
tiek, kad jiem pusėtinai sun
ku verstis, nes tik retas kuris 
turi darbą tokioje dirbtuvėje, 
kur sezonas ilgesnis; kiti per 
metus tepadaro 5, 6 ar 7 
tus dolerių; ir iš tų dar 
savaitė turi mokėt po $1 
jai, o kur dar apdraudos
sai. Taigi didžiumai kriaučių 
pinigų visuomet trumpa. Jei
gu gauni silkės uodegą, tai 
manai, kad ‘turkę’ valgai.”

Kriaučius J. J. (Jankūnas 
ar Jonaitis — nesvarbu!) apie 
savo būklę čionai gan teisin
gai paporino!

Toliau (ten pat) jis rašo:
“Šiame mitinge valdyba 

pranešė, kad nuo gegužės 19 
dienos kriaučių uždarbiai bus 
pakelti 10—13 nuoš., o rude
niop norima įvesti ligoj pašel- 
pą po $10 savaitėje ir po $500 
pomirtinės.”

Tokiu valdybos pranešimu 
J. J. džiaugiasi. Jis teigia:

“Kai tokius raportus virši
ninkai duoda, tai smagu klau
syti, atrodo, kad sekamais me
tais jau galėsime nusipirkti po 
porą naujų Čeverykų. Bet ka
žin ar iš pažadų kas išeis, nes 
jau daug kartų buvo vadina
mų uždarbio pakėlimų, o tik
rovėje jų nesimatė.”

Pasakyta gryna, liūdna tie
sa! Jeigu taip kas nors būtų 
parašęs “Laisvėje,” tokis bū
tų priskaitytas (gal ir per tą 
patį J. J.) prie “penktako- 
jų” ar “kumnacių.” Juk tai 
didžiausia “b 1 i u z n erstva” 
yra pasakoti, kad prie taip 
“demokratiškos” Roosevelto 
administracijos (kurioje ran
dasi net “pats’ JAmalga- 
meitų unijos prezidentas 
Sidney Hillman) kriaučiai 
vaikščioja apiplyšę, kiaurais 
čeverykais ir, čiulpdami sil
kės uodegą džiaugiasi, kaip 
“turkės” gavę!

Sakysite: “Na, vistiek men
ševikais J. J. niurna prieš su- 
lopintas kelnes, prieš kiaurus 
čeverykus ir silkės uodegą!”

Aš gi sakau: Taip ir ne!
Savo geltonlapy jis, tiesa, 

niurna prieš silkės uodegą, no
ri naujų čeverykų. Bet štai ba
landžio 20 d. smetonininkų - 
menševikų “seime” jis abi ran
kutes pakėlė už rezoliuciją, 
kuri skambėjo : "... pažadame 
savo individualę iy kolektyvę 
ištikimybę ir paramą prezi
dento ir visos Jungtinių Vals
tijų valdžios visiems jų pla
nams ir visiems veiksmams....”

Kaip matote, dėl “demokra
tijos” 
ręs J. 
basas 
kyti!

Palaiminti ubagai dvasioje...
Rumbinis.

tas visokeriopai nusku- 
J. pasiryžęs vaikščioti 

ir silkės uodegos atsisa-

Maspetho LDS Jaunuo
liai Praneša

Maspetho LDS jaunimo kp. 
rengia puikų pokylį — šokius 
šeštadienį, gegužės 24 d., Lie
tuvių Piliečių Kliube, 60-39 
Perry Ave. Įžanga 50 centų.

šio parengimo pelnas bus 
skiriamas LDS jaunuolių, kuo
pos narių, išėjusių kariuome
nėn duoklių užmokėjimui.

Jaunuoliai prašo įsitėmyti 
viršminėtą dieną ir dalyvauti 
jų pokyly. P.

“Jūrų Didvyriai” Miami 
Teatre 3 Savaitė

j u (lis 
rodomas 
Avė. ir 
paliktas 
dar ne- 
šiol, be

Naujasis sovietinis 
“Jūrų Didvyriai,” 
Miami Teatre, 6th 
47th St., New Yorke, 
trečiai savaitei. Kas 
suspėjo jo matyt lig
abejo, _ pasinaudos pratęsimu.

Judyje perstatoma veikla 
Sovietų laivyno. Tai pavaizda
vimas Raudonojo Laivyno ga
lios, kurios, o sykiu ir Rau
donosios Armijos, dėka Sovie- 
tija išsilaiko taikoje ir buda- 
voja socializmą, kuomet kapi
talistiniame pasaulyje siaučia 
baisus naikinimas gyvybės 
turto.

Prašo Padėti Išlygini 
Gegužinės Lėšas

ir

L. Kavaliauskaitė, Pirmos 
Gegužės Lietuvių Komiteto 
sekretorė, išsiuntinėjo geguži
nės konferencijoj . dalyvavu
sioms organizacijoms laiškus 
su prašymu prisidėti su auko
mis gegužinės lėšoms.

Lėšos susidarė spaudai už 
kelis tūkstančius lapelių lie
tuvių kalboj, kuriuose buvo 
aiškiai nešviesta gegužinės 
reikšmė ir dabartinė padėtis, 
taipgi už iškabas, kuriomis 
lietuvių būrys parade buvo 
gražiai apsirūpinęs.

Tikimasi, kad taip organi
zacijos, taip pavieniai nuošir
džiai padės skolas išlyginti. 
Jei liktų doleris kitas, jie bus 
padėti rezervan kitų metų ge
gužinei. G. P—as.

A. Russo, WPA darbinin
kas, Bronx, sulaikytas ištyri
mui proto po to, kai jis buvo 
iškeliavęs iš miesto vėžinąs 
draugingos šeimos 6 metų 
dukrytę. Kūdikio motina, naš
lė,* sako, kad jis vaikus labai 
mylėdavęs ir nekartą jai pri
žiūrėdavęs, kaip auklė.

Mrs. K. Los eidama New 
Yorko 5th Avė. radus $7,500 
pinigais ir įteikus policijai. 
Jei pėr 6 mėnesius pametėjas 
neatsišauks, ji galėsianti juos 
atgauti, kaipo legali savinin
kė.

LDS Jaunimo kuopa BuiL- 
DerS pareitą trečiadienį įvy
kusiame susirinkime nutarė 
daugiau darbuotis už taiką 
Liaudies Suvažiavimo nuties
tais pagrindais. Jaunimas iš
rinko kelis narius komisijon, 
kuri jau yra pradžia organiza
cinio branduolio taikos darbui 
lietuviuose. Jie jau pradėjo 
veiklą.

Tai pagirtinas darbas. Se
kamuose susirinkimuose visos 
kitos kuopos bei draugijos tu
rėtu išrinkti tokias komisijas.

L. K. N.

Brook lyniečių atstovas 
“Vilnies” B-vės dalininkų 
važiavimą, Jonas Gasiūnas, 
“Tiesos” redaktorius, kelyje į 
tenai aplankė eilę lietuvių ko
lonijų ir pasakė prakalbas. Iš 
Grand Rapids, “rakandų kara
lystės,” rašo, kad kelionė 
vyksta tikslingai.

su-

Laimėjo Algų Pakėlimą

ju kontraktu bus $70 pirmai 
klasei, buvo $54 ir bus 
antrai klasei. Operatorių 
po $60 ir $50, kalėjų po 
ir $50, finišerių po $50, 
nuolių-paslų po $22.

Superior Linen Co., 410 
Broadway, N. Y., pirmu kartu 
pasirašė sutartį su pardavinė
tojų unijos lokalu 65-tu. Dar
bininkai gavo nuo $3 iki $5 
per savaitę algų, pakėlimus, 
$21 per savaitę minimum ir 
už mėnesį algą draftuotiems 
armijom

$59 
bus 
$55 
jau-

Aido Choras Ruošia 
Smagu Vakarą

* Užstreikuota Vulcan Proof
ing Co., 57th St. ir 1st Ave., 
Brooklyne, bosam norėjus pra- 
varyt porą darbininkų už uni
jinę veiklą. 350 darbininkų 
metė darbą.

Gegužės 17-tos vakarą Ai
do Choras rengia pramogą — 
“šurum burum,” su dainų 
programa, šokiais ir geromis 
vaišėmis. Tai bene bus tik pa
skutinė šio sezono pramoga 
salėse — užbaigtu vės sezono, 
nors choras anaiptol nesiruo
šia vakacijoms, nes turi daug 
užkvietimų dainuoti lietuvių 
organizacijų ir spaudos pikni
kuose.

svečius priims su gra- 
dainomis ir svetingai, 
tik 25 centai. Choras 

Brooklyno lietuvių vi- 
pasilailfyti šid šešta-

Aidas ir jo grupės savo va
karėlio 
žiomis 
Įžanga 
prašo
suomenę 
dienio vakarą liuosu pasilinks
minimui su choristais. Bus 
“Laisvės” salėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Rep.

Esposito Brolius 
Nuteisė Mirtin

Specialių Sesįjų Teismas 
prie teisėjo Freschi nuteisė 
brolius Anthony ir William 
Esposito’us elektros kėdėn už 
apiplėšimo metu nužudymą 
pirklio Alfred Klausmano pe
reito sausio 14-tą. Jie bus nu
marinti elektros kėdėj birže
lio 19-tą. Nuteistieji tuojau 
patalpinti Sing Sing kalėjime. 
Vežant į kalėjimą, Anthony 
perkandęs taksiko ranką tiks
lu ištrūkti iš nelaisvės ir nuo 
mirties.

Espositai buvo skurdo auk
lėtiniai ir nuo pat kūdikystės 
žulikų įtraukti jieškot pra
bangų. piktadarystėse, kurio
se jie brido iš vienos į kitą iki 
elektros kėdės.

Pradęjo ardyt nevartojamą 
aukštojo gelžkelio liniją tarp 
Kent Avė. ir Havemeyer St.

Prospect Parke prie West 
Drive tarp 9th ir 11th Sts. 
įtaisyta žaislavietė vaikams ir 
suaugusiems.

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, geg. 14 d., 7:30 vai. vak. 
G. ParŠonienės kambariuose, 301 
Water St. Po susirinkimo įvyks AL 
DLD 24 kp. susirinkimas. Abiejų 
kuopų nariai dalyvaukite.

Valdyba. > (112-114)

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyrų dirbti kaipo kiše

niniai (Pocketmaker) prie geros me
džiagos. Darbas nuolatinis. Taipgi 
reikalinga moterų dirbti! kaipo “Fi
nisher,” gera medžiaga. Nuolatinis 
darbas. Prašome kreiptis: S. Marko- 
witž, 119 Green Street, New York 
City, N. Y.' (107-112)

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučernė lietuviais ap- 

gyventoj Brooklyno dalyj. Apart mė
sos laikoma ir įvairių groserio 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)

Brooklyne unijos reikalavo 
dis.trikto prokuroro O’Dwyer 
skubiai patraukti atsakomy
bėn žmogžudžius, atsakomin- 
gus už nužudymą laivakrovių 
eilinių narių vado Peter Pan
to.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

•
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei

kalui esant ir 
pad i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St;, Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramuneliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžoles, 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 ........ i
Kokliušo arbata .......
Ramatų žolės ...........
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
' 334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

85c
60c
60c
60c
60c

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

DR. J. J. KAŠKIAUČ1UŠ :
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. <
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J. J

VALANDOS: 2-4 ir 9-8 
Nėra valandų sekmadieniais

Juozas Steponaitis, 69 m. 
amžiaus, gyven. Šiaulių aps., 
Radviliškiu valse., mirė vasa
rio 28 d., 1941 m., nuo užsi
nuodijusio kraujo.

Štai kaip įvyko. Užaugo 
ant kojos piršto nuotrina. Jis 
ją išpjovė ar išrovė ir paskui 
užpylė karboliumi. Nuo to, 
matomai, kraujas ir užsinuodi
jo. Nuvežtas ligoninėn, bet pa
vėluotai.

Juozas Steponaitis yra Ami
lijos Steponaitytės (Byronie
nės) brooklynietės tėvas, se
niau gyvenęs Baltimorėj, Md., 
kriaučius.

Mes reiškiame gilią užuo
jautą Byronienei, pergyvenan
čiai liūdesio valandas.

zmo-
Peter

Už mirtinai pašovimą 
gaus aludės ergelyje, 
Ruzinsky, iš Long Island, nu
teistas 15 iki 30 metų kalėti.

Mrs. Leona Swader, 27 m., 
rasta savo apartmente 201 W. 
77th St., N. Y. be sąmonės nuo 
atsisukto gaso, su maldakny
ge prie šono.

Valgykite 
MEDŲ

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašk’aučius

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje’’ galite gauti 
tikrų bičiiį medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

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 31158

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingoid 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 8-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
BL Degutis, Savininkas 

prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Miesto Sveikatos Depart- 
mentas per visą gegužės mė
nesį veda saugumo kampani
ją, kad supažindinti gyvento
jus su nelaimingų nuotikių 
priežastimis ir pamokinti 
vengti paprasjiausių, nelaimių, 
kurios paima labai daug gy
vasčių ir lėšuoja daug turto.

Nurodoma, kad visoje šaly
je per metus arti 100,000 pra
randa gyvastis dėl nelaimių ir 
kad dėlto nuostoliai siekia bi- 
lionines sumas. Vien New 
Yorko mieste nelaimėse užmu
šama po 4,000 ir visam laikui 
sužeidžiama 14,000 kas metai, 
o lengvesnius - laikinus sužei
dimus nukenčia 400,000 as
menų.

Teismas 5 teroristų, Išdau
žiusių Maliorių 9-to Distrikto 
ofisą, 290 7th Avė., N. Y., 
atidėtas iki gegužės 16-tos. 
Jie laisvi po $2,500 ir $1,000 
kaucijomis.

Teismas išmetė kaltinimus 
prieš unijos veikėjus N. Ler
ner ir Jack Rand buvusius 
įkaitintus pasekmėj pikieto 
prie Sklar šapos, Woodsidej.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasal ir kepta parSiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK,
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

Ir daržovių—virtų ir žalių.

IOE 30 IĮ... ... —.J

Lietuvių Kiiro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos Jūsų namus Ir įdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be Jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

E=I O E=====3 O O E====3 O E=3

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

she will never forget!’

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

n n 11 r ki the precision! > uKutn

MONTROSE —17-į.w,l Pr*. 
ciiion* movtnMnt. Pink or y.l- 
low gold filled cat*, Guildii, 
bock ............................$39.7»

f Registered Trode Mork

.GIFTS FROM YOUR JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST;

Robert Lipton Jeweler
701 GRAND ST. nnnnirr vm to

VtRt-THIN’ PETITl—15 
j.well, pini, white or yellow 
gold filled cote..........$29.75

Tarp Graham Ave. ir Manhattan Ave.
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