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“Vienybė” atvirai pasisakė 
už imperialistinį karą. Girdi, 
Amerika turinti stoti į karą 
tuojau, nieko nepaisydama.

Tysliava — karingas vyras. 
Bet jis tik ten karingas, kur 
jam pačiam nereikia pirštų 
pridėti. Jeigu Tysliavai taip 
rūpi gelbėti Anglijos ir Ameri
kos imperialistų interesai, tai 
jis turėtų mesti laikraštį re
dagavęs, imti šautuvą ir eiti 
“mušti Hitlerį.”

Bet nereiks tų baikų! Juo
zas kariauti neis. O jei tūks
tančiai ar šimtai tūkstančių 
Amerikos jaunų vyrų žus ne 
už savo reikalus, tai Tysliavai 
dėl to nei šilta, nei šalta. Jo 
poetiška širdis dėl to nesuvir
pės.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Grasina Šiandien Pa 
skelbt Streiką prieš 

General Motors

PABĖGĘS NAZIĘ VADAS 
IŠDUOSUS ANGLAM 
HITLERIO SEKRETUS

Vokiečiai Grūmoja 
Skandint Amerikos 
Laivus Raud. Jūroj

giasi, kad Hesso pabėgimas 
į Angliją esąs skaudesnis 
naziam smūgis negu būtų 
didžio mtesio laimėjimas 
prieš vokiečius karo lauke.

Kai kurie anglų laikraš
čiai įspėja savo valdžią per
daug nepasitikėti Hesso pa
sakojimais. Juk jis galįs ty
čia rodyt anglam visai skir
tingus nazių karo planus 
negu tikrieji jų planai ir 
taip apgaut Angliją ir pasi- 
tarnaut Vokietijai. .

London, geg. 14. — Vo
kietijos nazių partijos va
das Rudolfas Hess, orlaiviu 
pabėgęs į Angliją, daug šne
ka su anglų karininkais. 
Manoma, kad jis jau atiden
gė kai kurias karines Hitle
rio slaptybes ir planus.

Neoficialiai pranešama, 
kad greitu laiku pats Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Winston Churchill atvyks 
pasikalbėti su Hessu, kuris 
buvo trečias aukščiausias 
nazių vadas (po Hitlerio ir 
Goeringo).

Hess dabar randasi viena
me palociuje, kuriame įtai
syta ligoninė. Bet anglų 
valdžia slepia, kur yra tas 
palocius. Hesso sargais pa
statyti ne kareiviai bet ofi- 
cieriai.

Jis ką tai rašąs ir rašąs, 
gal, girdi, apie kivirčus na
zių valdžioj, ąpie 
Hitlerio planus ir 
būklę Vokietijoj.

Visi pranešimai
kad Hess buvo ir tebėra ar
šiausias Sovietų priešas, ir 
jis pykstąs, kad Hitleris ne
užpuolė Sovietų. Sąjungos, o 
įsivėlė karan su Anglija.

Anghj valdininkai džiau-

Washington. — Amerikos 
valdžia priruošė 27 stambius 
prekinius laivus siųst su 
kroviniais anglam per Rau
donąją Jūrą iki Suezo Ka
nalo. Į šiuos laivus dabar 
skubiai kraunama žibalas - 
gazolinas, tankai, kanuolės 
ir kiti karo reikmenys.

Kelios savaitės atgal prez.

Washington, geg. 14. — misijai taikyt darbininkus 
Walter Reuther ir kiti vi r- su General Motors bosais, 
šininkai CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos, dirban
čiųjų General Motors fabri
kuose, pareiškė, kad jie pa
skelbs streiką, jeigu samdy
tojai nepatenkins darbinin
kų reikalavimų ir nesusitars 
su unija iki šio ketvirtadie
nio ryto 7 valandos. Strei
kas paliestų 160,000 darbi
ninkų dirbančių 61-name 
General Motors fabrike. 
Skaičiuojama, jog tie fabri
kai turi karinių valdžios už
sakymų už 750 milionų do
lerių.

Hillmanietis unijos direk
torius Reuther, beje, žadėjo 
nestabdyt karinių General 
Motors darbų.

Reuther ir kiti tokie jau 
beveik dvi savaites sugaiši- 

remti imperialisti- no streiko skelbimą, kuris 
buvo darbininkų atstovų nu- 

nemato, tas nieko įartas. Reutheris davė laiko 
valdiškai tarpininkystės ko- 

Komunistu Kandida- 
dalyvavo vilniečių 

suvažiavime, kuris;

Gerai, kad fašistų laikraštis’ 
atviras. Blogiau su tais, kurie 
stoja už karą, bet dar nedrįs
ta atvirai ir aiškiai pasisakyti. 
Tokis “Keleivis,” tokia kunigų 
spauda atvirai tarnauja impe
rialistams kiekviename klausi
me, tačiau jie prie to atvirai 
neprisipažįsta.

Atsiminkim, kad šiandien 
visi lietuviški fašistų, klerika- 
lų-kunigų ir socialistų laik
raščiai tarnauja Wall gatvės 
imperialistams, stovi su jais ir 
yra pasirengę jiems tarnauti. 
Faktinai, toji spauda dviem 
klausimais pilniausiai susita-. 
ria: (1) kovoti prieš Sovietų' 
Sąjungą ir tuos, kurie jai pri
taria; (2) 
nį karą.

Kas to
* nemato!

Sugrįžo
Gasiūnas, 
rius. Jis 
metiniame
sako Jonas, buvo geras.

Be to, Gasiūnas turėjo eilę 
pasitarimų su Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo darbuoto
jais.

—Pas LDS darbuotojus, sa
ko Gasiūnas,—ūpas yra geras. 
Einamasis vajus už naujus na
rius bus pasekmingesnis už 
pirmeshiuosius, nes nariai-vei- 
kėjai yra pasiruošę darbuotis.

J. Gasiūno manymu, čika- 
giečiai gali šiame vajuje lai
mėti pirma dovanų.

Dėlto turėtų apsižiūrėti bos
toniečiai, brooklyniečiai ir 
philadelphiečiai — Rainys.

Komunistų Kandida
te Laimėjo Nomina
cijas Minneapolyje

Rudolfas Hess apleido Hit
lerį ir pabėgo pas Churchillą. 
šiuos} žodžius rašant, tas vis
kas atrodo mysterija, nesu
prantama.

Bet vienas dalykas įsidėmė
tinas: Churchillo valdžia

Minneapolis, Minn. — No
minacijose į šio miesto kny
gynų direktorius Helena Al. 
Winter, Komunistų Partijos 
apskričio sekretorė, gavo 
24,931 balsą, tai po vieną iš 
kiekvienų trijų paduotų bal
sų už visus kandidatus į 
knygynų tarybą. Tuo būdu 
Helena Winter bus viena iš 
keturių kandidatų rinki
muose, kurie įvyks birželio 
9 dieną.

Pralaimėjo farmerių-dar- 
biečių kandidatas į miesto 
majorus Al Hanson, dėl ke
lių priežasčių, būtent:

Darbiečių kandidatai ne- 
išstojo gana stipriai prieš

skelbia, kad Hessas būsią^ lai- karą; trockistai ir socialde- 
mokratiški Darbo Federaci
jos vadai politiniai skaldė 
darbininkų eiles.

komas kaipo “garbingas karo 
nelaisvis.”

Pilnai galima sutikti, kad 
Anglai užlaikys Hessą garbin
gai ir gražiai. Atsimename 
pirmąjį pasaulinį imperialisti
nį karą. Tuomet visa karo 
propaganda buvo nukreipta 
prieš kaizerį Wilhelmą. Girdi, 

' tik reikią sunaikinti 
Wilhelmas ir viskas 
rai. Kaizeris buvo 
baisūnu.

Karas pasibaigė. 
Wilhelmas sau laisvai gyveno 
Hollandijoje. Tų 
talistų spauda jį 
antrojo karo.

Jei šiandien
Churchillo ministeris pabėgtų 
pas Hitlerį, tai pastarasis jį 
užlaikytų taip jau garbingai ir 
gražiai.

Imperialistai ir jų pakalikai 
moka susikalbėti. Lietuviškas 
priežodis sako: varnas varnui 
akin nekirs.

PRANCŪZAI BENDRADAR
BIAUSIĄ SU NAZIAIS

Darbininkai reik alauja 
pridėt po dešimtuką algos 
per valandą, pilnai pripa
žint uniją, duot 80 valandų 
apmokamų vakacijų ir pa- 
platint darbininkų’ atstovy
bę deryboms su samdyto
jais.

Amerikos Generolas 
Sako, Ši Šalis Jau 
Turely Būt Kare

Albany, N. Y. — Ameri
kos generolas John F. O’- 
Ryan atsišaukė, kad ši šalis 
tuojau pradėtų karą prieš 
Vokietiją. Sako: “Jau ir 
šiandien Amerika turėtų 
kariaut; tai vienintelis bū
das sustabdyt Hitlerį.”

Ar “Mes” Jau Kariaujame?
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vice - prezidentas 
Wallace ragino radio stotis 
nepraleist palankių Vokie
tijai žinių; tai, girdi, nazių 
propaganda, nes “jie nori 
sudaryt šioje šalyje tokį 
įspūdį, kad mes jau sumuš
ti.”

New York. — Naujieji 
Amerikos Curtiss - Wright 
orlaiviai gali nešt po 40 ka
reivių su visais įrengimais.

Berlin, geg. 14. — Hitle
ris tariasi su kitais nazių 
lyderiais, kaip geriau žmo
nėms nuaiškint, kodėl Hess 
pabėgo Anglijon.

Pelnininkai Šaukia Roo- 
seveltą Sustabdyti 
Mašinistų Streiką

pažymi,

HESS BUVĘS PASKIR
TAS NUŽUDYMUI

New York. — Vienas la
bai žymus amerikonų kores
pondentas, neseniai sugrį
žęs iš Berlyno, tvirtina, kad 
Heinrich Himmler, galva 
nazių slaptosios policijos, ir 
Von Ribbentrop, užsienių 
reikalų ministeris, buvo nu
sprendę “išvalyt” Hessą 
(nužudyt).
Himmleriui ir Von Ribben- 

trobui nepatikę, kad Hess 
buvo perdaug artiijias Hit
leriui ir stengėsi paveikt jį 
perdaug neplatint karo, prie 
pirmos progos taikytis su 
Anglija, o ruoštis karan 
prieš Sovietus. 

Rooseveltai Nori, Kad 
Žmonės Užmiršty Pri

žadus Vengt Karo

Rooseveltas paskelbė, kad 
Italijos kariniai laivai iš
šluoti iš Raudonosios Jūros, 
todėl ši jūra jau nelaikoma 
kariniais vandenimis.

Vokietija dabar iš naujo 
įspėjo Amerikos valdžią, jog 
Raudonoji Jūra tebėra karo 
sritis, ir vokiečiai skandins 
per ją plaukiančius Ameri
kos laivus su reikmenimis 
anglam.

Protestuoja, kad Kareiviai 
Užpuolė Taikos Pikietinin

kus prie Baltojo Rūmo

Kolumnistas Mike Gold ra- 
j*4 ' > ’ •šo:

“Kova už taiką šiandien yra 
tikrasis 
Tai yra

karas prieš fašizmą, 
karas ne tik prieš

pačių kapi- 
garbino iki

bent kuris

kaizeris 
būsią ge- 
piešiamas

Kaizeris

Vichy, Francija, geg. 14. 
— Francūzų ministerių ka
binetas vienbalsiai priėmė 
Hitlerio naujus pasiūlymus 
dėlei b e n d r a d arbiavimo 
tarp Franci jos nepriklauso
mos dalies ir Vokietijos. Šie 
pasiūlymai dar viešai nepa
skelbti.
Hitlerį, bet taipgi prieš Hali- 
faxus ir H. Fordus, prieš Lind- 
berghus, Knudsenus, leides 
Astorienes ir kitus fašistus na- 
mieje. Tai yra karas už išgel
bėjimą mūsų mokyklų nuo 
fašistinių Martinų Diesų-Cou- 
dertų puolimų; karas už dar
bo unijas, už laisvą žodį, ne
darbe apdraudą, prieš Džim 
Krovizmą, prieš demokratijos 
naikinimą namieje...”

Tai įdomiai ir teisingai 
tiekta taikos šalininkafns 
vos formula.

San Francisco, Calif. — 
Čionaitinis Prekybos Rūmas 
mušė-.telegramą prezidentui 
Roose veltui, š a u k d amas 
prezidentą sustabdyt Darbo 
Federacijos ir CIO mašinis
tų streiką Kalifornijos lai- 
vastatyklose.

Kapitalistai iš to Preky
bos Rūmo sako prezidentui, 
kad šis streikas tai “smū
gis žemai į pilvą šalies apsi
gynimui.”

Tose laivastatyklose bū
davo jama daug karinių ir 
prekinių laivų už 500 milio- 
nų dolerių. Mašinistų strei
kas suparalyžiavo ir kitus 
laivų statymo darbus. O 
kaip vakar pranešta, 16,000 
abelnųjų laivastačių neina 
darban pro mašinistų pikie- 
tus.

Washington. — Trys de- 
sėtkai vigilanČių (fašistu
kų), kareivių ir marininkų 
užpuolė ir mušė taikos bu
dėtojų pikietininkus prie 
prezidentinio Baltojo Rūmo. 
Amerikiečių Taikos Mobili
zacijos vadai dėl to laišku 
užprotestavo prez. Roose- 
veltui. Laiškas buvo įteiktas 
per prezidento sekretorių 
generolą Watsoną.

Protestuodami, taikos mo- 
bilizuotojai išstatė šiam ge
nerolui reikalavimą nubaust 
kariškius užpuolikus ir pa
sirūpint, kad policija apgin
tų raibius pikietininkus. 
Gen. Watson pasižadėjo žiū
rėt, kad tokie užpuolimai 
nepasikartotų. Jis sutiko su 
protestuotojais, jog jie turi 
konstitucinę piki etavimo

bininkų, profesionalų ir vi
suomenininkų iš įvairių 
valstijų į taikos budėtojų 
nuolatinį pikietą prieš pre
zidento rūmą.

Nuskandinta 6,000,000 
Toną Anglijos ir Tal

kininką Laivą
London. — Anglų laivyno 

ministerija paskelbė, jog 
dabartiniame kare* vokiečiai 
ir italai iki šiol nuskandino 
6,127,673 tonus prekinių lai
vų Anglijos, jos talkininkų 
ir bepusiškų kraštų (tarna
vusių anglam). Vokiečių 
submarinai per mėnesį vi
dutiniai sunaikino po 394,- 
435 tonus Anglijos ir jos 
bendrų laivų.
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Naziai Pažengę Pirmyn, bet 
Anglai Juos Atmušę

Cairo, Egiptas, geg. 14. 
— Motorizuoti vokiečiai ir 
italai buvo pasigrūmę 40 
mylių pirmyn prieš anglus į 
rytus nuo Solumo, Egipte; 
bet anglai paskui vėl atmu
šę priešus atgal.

Du kareiviai taip žiauriai 
mušė taikos pikietininkus, 
yyrus ir moteris, kad net 
policija buvo priversta areš- 
tuot tuos padaužas. Daužy
dami pikietininkus, jie dras
kė nešamas iškabas ir kei
kė: “Jūs prakeikti benkar- 
tai, raudonieji!”

Šiuos žodžius berašant, 
taikos budėtojai yra išpikie- 
tavę Baltąjį Rūmą jau 120 
valandų, be minutės per
traukos, dieną ir naktį. Jų 
nešamos iškabos šaukia:

“Nesiųst Amerikos kon
vojų! Nesiųst užjurin Ame
rikos kariuomenės! Palai
kyt taikos žibinto šviesą!” 
ir tt.

Atvažiuoja daugiau dar-

VOKIEČIAI SUNAIKINĘ 
ANGLIJOS LAIVŲ

14

. Berlin, geg. 14. — Vokie
čių komanda praneša, kad 
šarvuotas jų laivas nuskan
dino Indijos Vandenyne dar 
vieną anglų prekinį laivą 
5,000 tonų įtalpos.

Per kelias paskutines die
nas vokiečių submarinai su
naikino tryliką prekinių 
Anglijos laivų, kuriuos lydė
jo kariniai anglų laivai ne
toli Anglijos, kaip teigia vo
kiečiai.

ORAS - Giedra.

Washington. — Laikrašti
ninkai užklausė Rooseveltje- 
nę, ar jos vyras pildys savo 
prižadus — išlaikyt Ameri
ką nuo karo ?

Rooseveltienė mėgino už
ginčyti kad prez. Rbosevel- 
tas bet kada davė tokius 
prižadus. P r e z i dentienė, 
kaip ir prezidentas, dabar 
nori, kad žmonės užmirštų, 
ką Rooseveltas pernai kal
bėjo laike savo rinkimų 
kampanijos. }

Rooseveltas 1940 m.spa-_ 
lių 30 d. Bostone iškilmihgai 
pareiškė:

“Mes ginkluojamės ne tuo 
tikslu, kad eit karan ar kiš
tis Į kitų šalių kivirčus. Aš 
vėl pakartoju, kad mes ne
dalyvausime svetimuose ka
ruose ir nesiųsime savo ar
mijos, karo laivų ar orlaivių 
kariaut svetimuose kraštuo
se, apart amerikinių šalių, 
jeigu mes patys nebūsime 
užpulti.

“O kalbėdamas į jus, tė
vai ir motinos, aš duodu 
jums dar vieną užtikrinimą. 
Aš sakiau tą pirma, bet aš 
sakysiu vėl ir vėl ir vėl: jū
sų sūnūs nebus siunčiami į 
jokius užsieninius karus.”

Roma, geg. 14. — Italų 
orlaiviai smarkiai bombar
davo Alexandria, anglų 
prieplauką nepertoli Suezo 
kanalo ir Raudonosios Jū 
ros.

Per šią jūrą anglų oriai
viai ir laivai taip pat veikia 
prieš Iraqą, kuris kariaują 
dėlei pasiliuosavimo nuo 
Anglijos.

5,600 Darbininkų 
Streikas prieš Colt

Ginklu Kompaniją

Vichy, Francija, geg. 14. 
— Francūzų valdžia leido 
vokiečiam siųst torpedlai- 
vius Rhone upe Į Vidurže
mio Jūra kovon prieš anglų 
laivyną.

HESS PLANAVĘS SUGRĮŽT 
Į VOKIETIJA

Berlin, geg. 14. — Naziai 
aiškina, jog jų vadas Hess 
nulėkė į Angliją tuo tikslu, 
kad pasimatyt su anglų ku
nigaikščiu Hamiltonu ir per 
jį paveikt Anglijos valdžią 
taikytis su vokiečiais. Esą, 
Hess tikėjosi per porą die
nų sugrįžt Vokietijon. Jis ir 
nusileido ant Hamiltono 
dvaro žemės Škotijoj.

Hess artimai susipažinęs 
su kunigaikščiu Hamiltonu 
laike sportų Olympiados 
Berlyne keli metai atgal. 
Hesso tikslą parodą jo pa
likti .užrašai, kaip tvirtina 
naziai.

Vokiečių valdininkai tei
gia, kad Hess atsisako ma
tytis s.u Anglijos ministerių 
pirmininku Winstonu Chur- 
chilliu.

Hartford, Conn., geg. 14. 
— Atvyksta iš Washingtono 
valdiški tarpininkai, kad su
stabdytu streiką 5,600 dar
bininkų prieš Colt’s Patent 
šaunamųjų ginklų kompani
ją. Streiką paskelbė CIO 
Jungtinė E1 e k t r i ninku, 
Radio Darbininkų ir Maši
nistų Unija.

, Unija reikalauja pridėt 
darbininkam po 20 centų al
gos per valandą, mokėt pus- 
antrą algą už viršvalan
džius, duot vieną savaitę ap
mokamų atostogų per me
tus, ir tt.

Ši kompanija gamina A- 
merikai ir Anglijai kulkas- 
vaidžius, mažąsias kanuoliu- 
kes ir revolverius; turi to
kių užsakymų už 30 milionų 
dolerių.

Didžiuliai Nazių Vadu 
Turtai Užsieniuose

i
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Dveji metai atgal Angli
joj buvo paskelbta, jog Vo
kietijos nazių vadas Hess 
turi 2 milionus 245 tūkstan
čius dolerių pasidėjęs užsie
niuose, daugiausia Šveicari
joj ir Brazilijoj. Jis taipgi 
buvo apdraudęs savo gyvy
bę ant pusantro miliono do
lerių.

Feldmaršalas H. Goering, 
kurį Hitleris pasirinko kaip 
savo įpėdinį, turįs užsie
niuose pusketvirto miliono 
dolerių, o nazių propagan
dos ministeris P. J. Goeb
bels pasidėjęs į užsienių 
bankus net 4 milionus 635 
tūkstančius dolerių.
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Berlin, geg. 14. — Vokie
čiai skelbia, kad jie per die
ną nuskandinę tris preki
nius anglų laivus, 14,000 to
nų įtalpos.
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Sovietų Prekyba ir Wall 
Stryto Politika

Net turčių spauda pripažindavo, kad 
vienatinė iš geriausių valstybių užsienio 
prekyboj su Amerika buvo tai Sovietų 
Sąjunga. Dar taip nesenai Jungtinių 
Valstijų valdžios pareiškime buvo pasa
kyta tas pats.

Bet Sovietų Sąjunga laikosi griežto 
neutraliteto šiame kare, ji veda nuo kitų 
valstybių visai nepriklausomą politiką. 
Gi nereikia nei kalbėti, kad Rooseveltui 
tas nepatinka, kada jis ir jo administra
cija pilniausiai atsistojo Anglijos pusėn. 
Jam nepatinka Sovietų taikos politika. 
Dar daugiau jis užsirūstino po to, kaip 
Anglijos imperialistų Balkanų provoka
cija vis vien negalėjo Sovietų Sąjungą 
karan įtraukti. Dar labiau ant Sovietų 
Sąjungos užsirūstino Wall Stryto ban- 
kieriai po to, kaip Sovietų Sąjunga ir 
Japonija pasirašė nekariavimo sutartį.

Kad nubausti Sovietų Sąjungą už jos 
taikos politiką, tai Wall Stryto bankie- 
riai ir Washington© valdžia sumanė 
kenkti Sovietų Sąjungos prekybai su 
Amerika. Sovietų Sąjunga buvo pasiža
dėjus pirkti Amerikoj maždaug apie 
$40,000,000 tavorų vertės į metūs. Nepai
sant ir pirmesnių kliūčių iš Amerikos tū
lų elementų, ji nupirko į-pusę metų už di
desnę sumą, kaip buvo žadėjus pirkti į 
metus.

Sovietų Sąjunga pirko Amerikoj ma
šinerijos, aliejaus traukimo 'ir perdirbi
mo įrankių. Sovietai pardavė Amerikai 
mangano (manganese), tai yra, tam tik
rų kietų metalų, kurių Amerika neturi 
ir be kurių negalf apsieiti. Sovietai dau
giau pirko Amerikoj ir mažiau savo ta
vorų pardavė, iš ko mūsų šalis turėjo 
naudos.

Bet štai karo šalininkų kerštavimai 
prieš Sovietus atvedė prie to, kad jau 
prieplaukose atgabentas Sovietams maši
nas ir kitas prekes sulaikė. Iš Washing
ton© praneša, kad Sovietams sulaikyta 
ant 80% perkamos prekės. Sovietai ne
gaudami pirkti tų dalykų, kurie jiems 
reikalingi, žinoma, nepirks tą kas jiems 
nereikalinga. Prekyba eina žemyn. So
vietai jau atšaukia daug iš Amerikos sa
vo specialistų, kurie supirkinėjo tavorus. 
Tarpe SSSR ir Amerikos prekybos su
tartis baigiasi su rugpjūčio 5 d., 1941 
metais, ir klausimas ar ji bus panaujin
ta. Aišku, kad už tai kaltė puola ant 
Jungtinių Valstijų karo šalininkų, kurie 
kerštaudami prieš Sovietus blogina pre
kybą. Aišku, kad tokia politika kenkia 
Amerikai ir bizniškai ir politiniai; Mes 
sakome, kad jeigu Roosevelto adminis
tracija nepakeis šį nusistatymą linkui 
Sovietų, tai tas daugeliui^ Amerikos dar
bininkų atims algas, kurie gamino įvai
rias mašinas Sovietų Sąjungai.

Bet sakyti, kad japonai galėtų išvyti ir 
Raudonąją Armiją iš Vladivostoko ir Si
biro, tai gali tik bukaprotis arba de
magogas, kuris mano, kad jo toms pasa
koms kas patikės. Japonijos imperialis
tai daug kartų bandė savo jėgas prieš 
Raudonąją Armiją ir kiekvienu kartu jie 
pralaimėjo. Tik todėl jie ir paprašė^pas 
Sovietus nekariavimo sutarties ir gavę 
džiaugiasi. Nėra pasaulyj jėgos,.kuri ga
lėtų įveikti Sovietų Sąjungą.

Mes manome, kad generolas Chiang 
Kai-shekas tokias pasakas skleidžia tik 
todėl, kad jis jaučiasi paliejęs “pieną.” Jo 
budeliškas žygis prieš Chinijos darbinin
kišką Ketvirto Kelio Armiją neduoda 
jam ramumo. Jis bijo, kad Sovietų Są
junga, kuri taip daug ir nūoširdžiai rėmė 
Chiniją jos apsigynimo kare prieš Japo
niją, kad ji gali sulaikyti tą pagelbą, o 
tada Chiang Kai-shekas negalėtų atsi
laikyti prieš japonus.

Mes neturime davinių kaip dabar So
vietai teikia pagelbą, mums atrodo, kad 
jie teikia daugiausiai darbininkiškoms 
armijoms, kurios dabar turi ir prieš 
Chiang Kai-sheką ir Japoniją laikyti 
frontą.

Trockistai Amžink Liaudies
Priešai

Trockistai yra amžini darbo žmonių 
priešai, neprieteliai Sovietų Sąjungos, 
kapitalizmo agentai darbininkų tarpe. Tą 
parodo ir pono Max Eastman laiškas, pa
rašytas “N. Y. Timesui.” Šis trockistas 
stoja už Amerikos karą Anglijos pusėj. 
Kas jam, kad šimtai tūkstančių arba mi- 
lionai žmonių žus. Kas jam, kad milionai 
bus našlių jr našlaičių, kas jam, kad ant 
Wall Stryto ir Anglijos imperializmo 'al
toriaus bus paaukota geriausias jauni
mas Amerikos liaudies!

Toliau Eastman rodo reakcines viltis. 
Jis. laukia, kada Amerikoj bus išnaikinta 
paskutiniai demokratijos laisvės likučiai. 
Jis mano, kad su pirmais Roosevelto ar
mijos šūviais bus palaidota ir Teisių 
Bilius.

Max Eastman jau senai veikia prieš 
darbo liaudį, prieš darbininkus. Bet jis 
dabar galutinai nusimaškavo/ nes to rei
kalauja agresyvio Wall Stryto imperia
lizmo reikalai.

Milžiniškas Mirties Fabrikas
Kankakee Valley, Illinois valstijoj, bu- 

davojamas už $48,000,000 naujas valdžios 
T.N.T. (sprogstančios medžiagos) fabri
kas. Liepos mėnesį jis jau pradės veikti.

Tas baisusis mirties fabrikas susidaro 
iš kelių šimtų atskirų nedidelių namelių, 
kurie vienas nuo kito yra už 100 pėdų. 
Tie nameliai užima 30 ketvirtainiškų my
lių. Jie išmėtyti po ąžuolyną, po kalne
lius ir klonelius.

Panašūs fabrikai yra Plum Brooke, 
netoli Sundusky, Ohio, Weldon Spring, 
Mo. ir dar eilėje valstijų. Budavoja tuos 
mirties pabūklus ir turčiai didžiuojasi 
savo “civilizacija.” Karo fabrikams, 
ginklams, orlaiviams ir kitiems kabo pri
sirengimams skiria baisiausias pinigų 
sūmas, apkrauna piliečius taksais. Bet 
apšvietus reikalams, mokykloms, univer
sitetams, tai išlaidas mažina, o pažan
gesnius mokytojus puola, persekioja ar
ba net iš pareigų atstato.

Jungtinių Valstijų Kariniai 
Prisiruošimai

Pradedant nuo 1935 m., ry
šium su pasiharkėjusiu kapita
listinių valstybių apsiginklavi
mu, ir Jungtinių Valstybių ap
siginklavimas gan greit ėmė 
augti. 1935 m. JAV apsiginkla
vimui išleido 710,000,000 dol., 
o 1939 m. — jau milijardą ir 
163 milijonus. Kongresui galu
tinai priėmus naująjį įstatymą 
apie pagalbą Anglijai, Ruzvel
tas iš atstovų rūmų dabar pa
reikalavo nedelsiant patvirtinti 
septynių milijardų dolerių pas
kyrimą įvykdyti programai, nu
matytai įstatymu apie ginklų 
išnuomojimą ar paskolinimą.

jau pastatė visą eilę naujų lini
jinių laivų, lėktuvnešių, sunkių 
ir lengvų, kreiserių, naikintuvų 
it povandeninių laivų. Pagal 
paskelbtus spaudoje pranėšimus 
(“Army and Navy Journal,” 
“Steel” ir kit.), JAV karo jū
rų laivynas jau 1941 m. turės 
tokį skaičių laivų, palyginti su 
Japonijos laivynu:

Kartu su laivų statybos, išplė

JAV Japonija
Linijiniai laivai 21 11
Lėktuvnešiai 8 7
Sunkūs kreiseriai 18 12
Lengvi kreiseriai 25 29
Minininkai 228 75
Povand. laivai 120 70

timu, nuolat trumpinamas ka
ro laivam pastatyt reikalingas 
laikas. Maksimalyai sutrumpi- 
namasz laikas, kuris reikalingas 
ne tik linijiniams laivams ir 
lėktuvnešiams, bet ir viduti-

Generolo Chiang Kai-sheko 
Klajonės

Chinijos buržuazinės valdžios vadas 
generolas Chiang Kai-shek sakė kalbą, 
kurioj įrodinėjo, kad jeigu jis bus su
muštas, tai tada japonai ne vien Anglijos 
ir Amerikos imperialistus išvys iš Chi
nijos, bet ir Sovietus iš Vladivostoko ir
Sibiro* ‘ s

JKąs, lįečia Chiniją, tai žinoma, kad 
jeigu Japonijos imperialistai ją užimtų, 
tai jie Anglijos ir Amerikos imperialis
tus išvytų. Apie tai nėgali būti abejonių.

“Kersinti! Daugiau Bombą!”
Imperialistų karo žvėriškumas pasiekė 

aukščiausią laipsnį žmonių žudyme. Ka
da • Anglijos karo lėktuvai pleškiną Vo
kietijoj-arba jos okupuotus miestus, tai 
ne vien Anglijos, bet net Amerikos ka
pitalistinė spauda be jokio susivaržymo 
džiaugiasi. Ir kuo daugiau būna užmuš
tų, kuo daugiau sugriautų namų, tuo jie 
skaito “geresniu darbu.” Kada Vokieti
jos fašistų orlaiviai degina Londoną ar
ba kitus Anglijos miestus, naikina Viską, 
tai tada Anglijoj turčių spauda šaukia: 
“Atkeršinti!” “Daugiau bombų kilt Ber
lyno!0

Tai tokia kapitalistinio pasaulio “civi
lizacija.0 Žmoniją atvedė prie baisios ka
tastrofos, prie baisaus karo. Žinoma, 
kaip Anglijos, taip Vokietijos darbo liau
dis neapkeričia karo, neturi to žiaurumo, 
ji nori tąikos ir ramaus gyvenimo* Mes 
manome, kad ateis galas tai barbariškai 
padėčiai ir jis ateis tada, kada darbo 
liudis pati paims į savo rankas savb šalių 
reikalus tvarkyti.

Ryšium su karo operacijų iš
siplėtimu Vakarų Europoje, 
Prancūzijos pralaimėjimu ir 
Italijos įstojimu į karą, JAV 
vyriausybe paruošė didžiulį pla
ną apie dviejų milijonų žmonių 
armijos sukūrimą ir tos armi
jos aprūpinimą moderniškiau- 
siais ginklais.

JAV karinio pasiruošimo 
programa, kaip ji buvo išdės- 
tyta žu'male “Army and Navy 
Register,” susideda iš šių svar
biausių punktų:

1) Apginkluoti, aprūpinti ir 
padaryti visiškai pasiruošusią 
kovai iki 1941 m. liepos m. 1 d. 
l,400,00Q žmonių armiją.

2) Paruošti visą medžiagą 2 
milijonų žmonių armijai ap
ginkluoti ir aprūpinti. Užtik
rinti 25,000 lėktuvų sausumos 
kariuomenės aviacijai.

3) Pradėti 292 karo laivų ir 
57 pagalbinių laivų statybą. At
naujinti pasenusius laivus ir 
padidinti pagalbinių laivų skai
čių. Užtikrinti karo jūrų laivy
no aviacijai 10,000 lėktuvų. Pa- 
didiilti laivyno asmens sąstatą 
ir jūrų pėstininkų skaičių iki 
204,000 žmonių, neįskaitant re
zervo.

4) Išplėsti armijai ir laivy
nui reikalingų įrengimų, stočių, 
aerodromų ir bazių statybą.

5) Užtikrinti, reikalingą ga
mybinį pajėgdmą minėtai pro
gramai /įvykdyti, Statant nau
jas įmones.

Keli skaičiai gali vaizdžiai 
parodyti, kokie, milžiniški kie
kiai ginklų JA:Y, turės būti pa
gaminti, kad būtų įvykdyta ap
siginklavimo programa.

Kariuomehė ir laivynas rei
kalaus: daugiau kaip 150,000 
kulkosvaidžiu, keletos dešimčių 
tūkstančių pabūklu, 15-20 tūks
tančių tankų, daugiau kaip 
200,000 automašinų, 35,000 lėk
tuvų ir apie 70,000 lėktuvų mo
torų, keletos tūkstančių aVio- 
motorų sunkiesiems tankams, 
daugiau kaip 1000 kovos ir 
transporto laivų, viso 5 milijo
nų tonų talpumo.

Po to, kai buvo išspręstas ap- 
siginklavirno pagreitinimo klau
simas ir bendrais bruožais nu
žymėta karinio pasiruošimo 
programa, RužVeįtas sukūrė 
“Patariamąjį Komitetą krašto 
apsaugos reikalams.” Šis Komi
tetas palaipsniui tapo centrine 
organizacija karo užsakymams 
paskirstyti. Į • Komitetą įėjo 
stambiausių JAV pramonės tre
stų atstovai.

Milijardinių užsakymų pa
skirstymas neišvengiamai tūrė
jo iššaukti ažiotažą ir speku
liacijas; kartu užsakymų pa
skirstymas virto dideliu politi
niu klausimu, kaip tik prezi
dento rinkimų išvakarėse, pri- 
vesdamas prie- prieštaravimų 
tarp atskirų JAV buržuazijos 
grupių paaštrėjimo. Pirma, 
pramonės kompanijos reikalavo 
didesnio pelnb, antra, jos išsto
jo prieš mokesčius, dedamus 
viršpelnui, gaunamam iš kari
nių užsakymą.

Iš antros pušėš; karo minis
terijos Užsakymų išdavimas su
silaikė dėl to, kad į įvairias 
ginklo rūšis buvo Įnešti pakeiti
mai, kurie rėmėsi dabartinio 
karo patyrimais. Dėl to ypatin
gai susilaikė vidutinių tankų 
(iki 30 tonų) užsakymų išda- 

Vifhks.
Ypatingai smarkiu tempu 

vyksta naujų karo laivų staty
ba. Pradedant nuo 1938 m. 
JAV pradėjo statyti ir dalinai

niams ir smulkiems kovos lai
vams pastatyti.

Smarkiais tempais vykdoma 
prekybos laivų statyba. 1940 
m. liepos mėnesį JAV laivų 
statyklose buvo statomas 291 
prekybos laivas bendro 1,566,- 
700 tonų talpumo. Įdomu pažy
mėti, kad specialios komisijos 
apskaičiavimu, Jungtinėms Val
stybėms bus reikalingi 375 
transportai tuo atveju, jei joms 
reikės perkelti kariuomenę į 
Europą. Sunku dabar nustaty
ti JAV prekybos laivų statybos 
gamybinį pajėgumą. Maksima- 
linis skaičius buvo pasiektas 
1920 m., kada buvo pastatytas 
1,051 laivas bendro 4,075,000 
tonų talpumo. Nuo to laiko žy
mi laivų statyklų dalis buvo su
griauta, likusi beveik nedirbo. 
Dabar vykdoma tų statyklų re
konstrukcija ir jų paleidimas į 
darbą.
' Ypatingą dėmesį JAV vy

riausybe kreipia į jūros aviaci
ją, kuri įeina į karo laivyno su
dėtį. Nuo 1935 m. iki 1939 m. 
jūros aviacija'‘p^didėjb' tris 
kart. 1940 m. priimta karo lai
vyno išplėtimo programa numa
to jūros aviaciją padidinti iki 
10,000 lėktuvų.

Amerikoniškos konstrukcijos 
hidroplanai pasižymi ypatybė
mis, kurios iškelia juos į vieną 
iš pirmųjų Vietų pasaulyje. 
Firma “Martin” šiuo metu 
stato 75 tonų hidroplaną, kuris 
bus didžiausias pasaulyje, ir 
projektuoja 125 tonų hidropla- 
ną su skridimo spinduliu iki 
18,000 km. Masiniai hidropla- 
nams gaminti, prie aviacijos fa
brikų statomos paralelės įmo
nės. Tokių įmonių statybai jū
rų laivyno ministerija paskyrė 
iki 60 milijonų dolerių.

Jungtinių Valstijų karinio 
pasiruošimo jūroje programa, 
kuri numato ir visos eilės nau
jų karo jūrų laivyno bazių su
kūrimą, tokiu būdu jau randa
si įgyvendinimo stadijoje. Įvyk
džius šią programą, JAV turės 
didžiausią pasaulyje laivyną su 
daugiau kaip 500 stambių karo 
laivų, nešančių ant savęs kele
tą tūkstančių lėktuvų, ir apie 
200 stambių povandeninių lai
vų. Toks laivynas gali prideng
ti bet kokią desanto operaciją,

keli

ka- 
ap-

kuriai ruošiantis statoihi 
šimtai transportų.

Didinant JAV sausumos 
riuomenę ir tobulinant jos 
ginklavimą, ypatingas dėmesys
kreipiamas į armijos motoriza- 
ciją. Per devynius 1940 m. mė
nesius karo ministerija užsakė 
65 tūkstančius moderniškiau
sios konstrukcijos atttomašinas. 
Kavalerijos divizijos bus aprū
pintos reikalingu kiekiu sunkve
žimių, reikalui esant arkliams 
automašinomis perkelti.

JAV karo ministęrija pasta
tė sau tikslą organizuoti 20—25 
tankų divizijas. Karo ministeri
ja, atsižvelgdama į tankų kovų 
Prancūzijoje patyrimą, įvedė 
visą eilę konstrukcinių pakeiti
mų egzistuojančiuose tailkų ti
puose.

Apsigitiklaviiho ore srityje 
sukuriami 14 ba^ąlijonų specia
liai aprpokytos parašiutinės ka
riuomenės* Sausumos aviaciją 
ruošiamasi padidinti nuo 38 iki į

54 kovos grupių, ir, be to, su
kurti 6 .transporto grupes. 
Sparčiai plečiamas tinklas avia
cijos mokyklų, ktirios turės iš
leisti per metus 12,000 lakūnų. 
Tūkstančiai lakūnų, avioinžinie- 
rių, bortmechanikų ir kitų spe
cialistų mokosi privatinėse mo
kslo įstaigose ir trumpalaikiuo
se kursuose.

JAV milžiniškos ginklavimo 
si programos vykdymas^ žino 
ma, suteikia Amerikos kapita 
listams plačiausias pasipelniji 
mo galimybes. Stambiausi pra 
monės trestai gavo ir tebėgau 
na žymią karinių užsakymų da 
lį. Automobilių tręštas “Gene 
ral Motors,” paskelbtais duome 
nimis, gavo užsakymų 150 mili 
jonų dolerių sumai. Be to, avia 
cijos pramonės kompanijos, ku 
rios randasi minėto tresto kon 
trolėje, turi užsakymus dešim
tims milijonų dolerių sumai.

Cheminiam trestui Dupont bu
vo perduota dviejų didžiulių pa
rako fabrikų statyba ir* eksplo
atacija, o be to, ginklų užsaky
mai 100 milijonų dolerių sumai.

Laivų užsakymai, kuriuos ga
vo Bethlehem Steel Corpora
tion, siekia 600 milijonų dolerių 
vertės. 2 elektros trestai Gene
ral Electric ir Westinghouse 
gavo laivų elektrinių įrengimų 
užsakymus 150 milijonų dolerių 
sumai JAV Plieno korporacija, 
be milžiniškų užsakymų plienui, 
turi užsakymus karo ir trans
porto laivams ir artilerijai — 
viso daugiau kaip 300 milijonų 
dolerių sumai. Dauguma avia
cijos ir laivų statybos kompani
jų, kaip Boeing, Douglass, lai
vų statybos kompanija New
port News ir kit., kurios for
maliai yra nepriklausomos, fak- 
tinai kontroliujamos stambiųjų 
bankų. / G. Larslci.

Pakeitimas Darby ir Sociale 
Apdrauda

Socialės Apdfaudos Boar- Haris darbininkas gaus ai
das kreipia visų atydą į se- gos kreditą kas jam nepri- 
kančias informacijas: guli. Kaip tik toks laikinas

Daug darbininkų pakeičia darbas užbaigtas, darbinin- 
savo darbą arba pradeda kas turi gauti nuo darbda- 
dirbti pirmu kartu. vio raštą apie kiek algų jam

Neišpasakytai svarbu 
kiekvienam darbininkui yra 
turėti socialės apdraudos 
sąskaitos numerį. Sąskaitos 
kortelėj I kurią kiekvienas 
darbininkas gauna, yra in- 
dividuališkai užnumeruota, 
ir Socialės Apdraudos Boar- 
das pradeda sąskaitą darbi
ninkui po tuo numeriu. Vi
sos algos, kurias darbinin
kas uždirba, yra kredituo
tas jo sąskaitoj. Tas daroma 
nuo darbdavio pasiųstų ra
portų. Pats sąskaitos nume
ris vartojamas nepaisant, 
kaip ilgai ar kaip trumpai 
darbininkas dirbo ir nepai
sant, kiek darbdavių jis tu
rėjo ar turi.

Iš to matyt, jog darbinin
kas privalo turėti tik vieną 
sąskaitą ir vieną sąskaitos 
numerio kortelę.

Jeigu darbininkas pakei
čia darbą, gauna naują so
cialės apdraudos sąskaitos 
numerį ir pradeda kitą są
skaitą, turės daug bėdos, kai 
vėliaus jis prašys jam pri
klausančios apdraudos. Jei
gu darbininkas turi daugiau 
kaip vieną Socialės Apdrau
dos Bdardo kortelę, jis pri
valo susinešti su vietine So
cial Security Board raštine, 
ir persitikrinti, jog jam 
duotas tik vienas numeris. 
Jeigu jis pamestų kortelę, 
jis privalo pralyti duplikati- 
nės, bet ne naujos.

Socialės Apdraudos Boar- 
das taipgi nurodo, jog dar
bininkas kartais gali už ki
tą dirbti per dvi arba tris 
dienas. Tokis darbininkas 
turi matyti, jog vardas ir 
socialės apdraudos numeris 
yra ne to; darbininko, kurį 
jis užvaduoja, darbdavio už
rėkę rdūdtas. Kitaip, regu-

buvo išmokėta. Darbdaviai 
turi taip daryti sulig įstaty
mo. ; FLIS.

Baltimorės Piknikas 
“Laisves” Naudai

Baltimoriečių piknikas nau
dai dienraščio “Laisvės” įvyks 
25 d. gegužės. Tai jau visai 
arti. Reikia labai suskubėti 
platinti tikietukus ir nesivėlin- 
ti atsiskaityti su jais.

Baltimoriečių yra pats pir
miausias mūsų dienraščio nau
dai piknikas šią vasarą, reikia 
rūpintis, kad jis pavyktų.

Drg. Ig. Urbonas iš Great 
Neck, N. .Y., sakė, kad jis va
žiuosiu automobilium į bal
timoriečių pikniką ir pasiims 
dar kitus 4 savo draugus. Pui
ku, gražus pasivažinėjimas ir 
tuom pat kartu parama dien
raščiui.

DR AUGO V. ANDRULIO 
MARŠRUTAS

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis lankysis Pytų vals
tijose. Surengkite jam pra
kalbas. Kolonijoms skiria
mos sekamos dienos ir vie
tos:

Trečiadienį, gegužes 21 
d., Newarke.

Ketvirtadienį, gegužės 22 
d., Patersone.

Penktadienį ir šeštadienį, 
geg. 23 — 24 dd. Philadel- 
phijoj.

Nedėlioj, geg. 25 d., kal
bės “Laisvės” piknike, Bal
timore j.

Iš Baltimorės važiuos į 
Pittsburghą, kur bus 26—27 
dd. Clevelande kalbės 28 d. 
gegužės*

D. M. šolomskas.

Klausimai ir Atsakymai
Padavė Neteisingas Infor

macijas Apie žėnybinį 
Stovį

Atsakymas:
Tamstos atsitikimas tik 

vėl parodo kaip pavojinga 
ir kvaila yra duoti neteisin
gų informacijų po prisiega. 
Kadangi tamsta prigavingai 
gavai “antras popieras,” jas 
nuo tamstos gali atimti. Ge- 
riaus tamstai prašyti sunai
kinimo savo certifikato, ir 
tikėti, jog natūralizacijos

Klausimas:
Aš prašiau ir gavau “ant

ras popieras” 1935 m. Tuo 
laiku buvau ištekėjusi, bet 
mano vyras atvyko į Suv. 
Valstijas nelegaliai. Bijoda
ma, jog jeigu kas sužinotų 
apie tai, aš prašiau piliety-1 autoritetai su tamsta elgsis 
bes popierų po tėvo vardu, žmoniškai ir nebandys nu
slėpiau faktą, jog buvau iš
tekėjus. Bet “mano gerieji 
draugai” tuoj pranešė teisy
bę haturalizacijos tarnybos 
darbininkams. Ką sū manim 
gali daryti ir1 ką aš turiu 
daryti?5. AŠ jokiu būdu ne
noriu apleisti šitą šalį.

kaltinti už kreivą prisiegą. 
Kaslink tavo žmogaup, pa
tartina jam kuo greičiausia 
išvykti iš Suv* Valstijų į ar
timą šalį, jeigu ne į Europą, 
kur jis gali prašyti regulia- 
riškOs imigracijos Vizos.



Anna Louise Strong

Kaip Atsirado Lietuvoje Darbiu inky 
Tarybos (Sovietai)

Po rinkimų įvykiai sujudė
jo greičiau. Dieną ir naktį ka
daise ramiose Kauno gatvėse 
d.ūzgimas nesustojo. “Mes pa
rodysim, kaip mes greit galim 
dirbti,” sakė pasididžiuodami 
darbininkai. 
Lietuva dar 
miau.”

“Tokio greičio 
nėra žinojus pir-

pagauta neprisi- 
greitoms permai-

Aš buvau 
rengus toms 
noms. Aš maniau, kad rinki
mų užbaiga reiškė galą popu
liariam veikimui. Per visą die
ną aš išbuvau užsidarius savo 
kambaryje, rašydama straips
nius ir kablegramas Ameri
kon, nupasakodama, kaip tos 
visos permainos iki šiol buvo 
viduj konstitucinės demokra
tijos rėmų, ir kad niekur iki 
šiol nesimatė ženklų, rodančių 
į Tarybas. Paskui aš išėjau 
gatvėn ir nusipirkau laikraštį, 
kuriame radau “Darbininkų 
Tarybas” per visą pirmą pus
lapį. Per naktį jie suorgani
zavo tuzinus dirbtuvių.

Rinkimai reiškė ne pabaigą 
liaudies veikimo, bet to veiki
mo pradžią. Kaip darbo unijų 
vajus sukėlė darbininkus, taip 
rinkimai sukėlė visą liaudį ir 
ją paruošė tolimesnėms per
mainoms. Liaudis ne vien tik 
nubalsavo ir paskui pasyviš- 
kai laukė Seimo sesijų. Ji lai
kė daugiau mitingų, negu bi
le kada pirmiau, patys apdi- 
skusuodami, ką Seimas turėtų 
veikti.

Tai buvo bėgyje savaitės — 
tarp rinkimų pabaigos ir Sei
mo suvažiavimo, — kuomet 
liaudies valios banga sujudo 
už susijungimą su Sovietų Są
junga. Tarp darbininkų šis pa
sireiškė Tarybų organizavimo 
formoje. Tos Tarybos dar ne
buvo'valdžia; jos formavosi 
“teikt pagelba Liaudies Val
džiai” tam, kad “laikytis įsta
tymų ir tvarkos” ir “apsaugo
ti nuosavybes.”

Aš dalyvavau organizavime 
apie pusės tuzino tokių Tary
bų. Darbininkai susirinkdavo 
po darbo kokioje nors pato
gioje vietoje, daugiausiai dirb
tuvės 
teto
vietą. Ar jis ar kas nors iš 
Kaupo Centralinės Darbo Uni
jos — šis vardas jau buvo už
ėmęs “Darbo Rūmų” vardo 
vietą. — pasakydavo trumpą 
kalbą tuo tikslu, kad jie jau 
turi darbo uniją, kuri gins 
darbininkų interesus, bet dar 
reikalinga platesnė organiza
cija — politinė organizacija, 
—kur gintų naujos Lietuvos ir 
jos piliečių interesus.

“Mes 
Liaudies 
mentai.)
rinks išleisti tokius 
kokių mes visi reikalaujame 
dėl geresnio darbininkams gy
venimo.” (Pakartojami aplo
dismentai.) “Jūs patys mato
te, kaip bosai veikia. Jie bijo, 
kad Seimas gali nacionalizuot 
jų dirbtuves. Labai galimas 
dalykas, kad Seimas taip ir 
padarys.” (Papliupo didesni, 
gausesni aplodismentai.) “Tai
gi tie ponai jau dabar sabota-1 teikti savo komentarus, 
žuoja savo pačių dirbtuves ir 
mėgina iššmugeliuot kapitalą 
į užsienį. Jei tas užsitęstų ant 
ilgesnio laiko, daugiaus dar
bininkų išmestų iš darbų.” 
(Veiduose pastebiamas nekan
trumas, laukiant, kokias prie
mones kalbėtojas patars var
toti.)

“Mes darbininkai turime

tetais išlaikyti tvarką, turim 
žiūrėti, kad nauji darbą lie
čianti įstatymai ir kiti įstaty
mai, kurie dar bus išleisti apie 
nacionalizavimą industrijos, 
būtų užlaikomi. Mes taip rink
sim informacijas apie indus
trines nuosavybes Lietuvoje, 
kad būtų galima tas informa
cijas įteikti Liaudies Seimui*.”

Tada jie ėjo prie išrinkimo 
Tarybos, išrenkant vieną de
legatą iš kiekvienų penkias
dešimts darbininkų. “Išrinkite 
vyrus gerai atsirekęmendavu- 
sius, žinomus, kaipo blaivus, 
patikimus piliečius.” Į galą 
savaitės jų. delegatai susirinks 
sykiu su kitų dirbtuvių dele
gatais toj apylinkėj sudaryti 
tarybas ir vėliau Kauno mies
to Tarybą.

Didelėj moderninėj šilko iš- 
dirbystės dirbtuvėj “Kauno - 
Audiniai” apie aštuoni šimtai 
darbininkų — didesne dalimi 
moterų — susirinko tos dirb
tuvės kieme. Maža juoko ban
ga persiūbavo per susirinku
sius, kuomet vardai buvo iš
šaukiami. Atrodė, kad juos 
juokino nepatyręs pirminin
kas, kuris dar nebuvo pirmiau 
pirmininkavęs sus trinkimui. 
Bet tai buvo jaukus juokas, ir 
tuoj jie priėjo prie rimto vei
kimo. Buvo aišku, kad jie ži
nojo, ko jie nori. Kai kurių 
vardus jie pasitiko su aplodis
mentais, kai kuriuos su tyla, 
ir vieną ar du su opozicijos 
šūkiais. Jie balsavo rankos pa
kėlimu. Balsų skaitytojai pa
statė suolus tarp minios, pada
lindami ją grupėmis ir užsili
pę ant suolų skaitė balsus. 
Visos rankos iškilo už pirmą
jį, jaunos moters vardą; pas
kui atsirado daugiau vardų, 
kurie iššaukė mažesnį rankų 
pasirodymą.
šauktas vardas, ant kurio visos 
rankos iškilo ir balsai šau
kianti: “Vienbalsiai! Nereika
lingas balsų skaitymas.”

Pienocentre, Pieno Pristati- 
nėjimo Centro darbininkai ir 
samdiniai susirinko erdviame 
kooperatyvo valgoma jame 
kambaryje, červinskas, Dirb
tuvės Komiteto pirmininkas, 
trumpai paaiškino dienotvar- 
kį. “Mes renkam ne darbo 
uniją, bet politinę vienetą. 
Mūsų dabartinė valdžia iški
lo iš masių ir turi turėti or
ganizacinius ryšius su masė
mis ir turi gauti masių, pa- 
gelbą... Darbas ateityje eis 
ne ponų pelnams, bet šalies 
reikalams... Ponai gali pa
bėgti ar būti valdžios išveja
mi, bet jūs, darbininkai, pa- 
siliekate reikalų vedėjais. Su 
pagelba Tarybų, kurias mes 
dabar renkame, mes rūpinsi
mės žaliava, sustabdysime vi
sokį sabotažą ir suorganizuo- 
sim šalies industrijas.”

Čia, kaip ir kitur, Dirbtu
vės Komitetas perstatė kele
tą vardų, vėliau kandidatai 
buvo perstatomi iš susirinku
sių. Kiekvienas kandidatas iš
ėjo iš kambario, kuomet jis 
buvo apdiskusuojamas,“ taip, 
kad visi galėjo jaustis laisvi

didatai buvo susirinkimo tokiu 
būdu atmesti. Vienas iš jų 
buvo sekamai kritikuojamas: 
“Jis kalbėjo gražiai pirmiau, 
negu buvo išrinktas į Dirb
tuvės Komitetą, bet nuo tada 
jis dirba mažai. Jei jis neturi 
laiko dėl Dirbtuvės Komiteto, 
tai jis neturės laiko ir dėl šio 
darbo.” Dviejų savaičių išban
dymo užteko darbininkams at
mesti kandidatą, kuris buvo 
geras kalbėtojas, bet tingėjo 
dirbti.

Antras kandidatas buvo iš 
kario atmestas, nes buvo bu
vęs policininku. Komiteto na
rys paaiškino: “Jis buvo pa
leistas iš tarnystės už prieši
nimąsi Smetonai, ir tokiu bū
du jis atėjo su mumis dirbti.” 
Vienas darbininkas pareiškė: 
“Jei jis yra buvęs policininku, 
gal būt jis bus geras palai
kyti tvarką,” bet tas komen
taras nebuvo kitų, prielankiai 
priimtas. “Gal būt jis ir ge
ras,” sakė kiti, “bet mes jį 
neilgai pažįstame.” šis kandi
datas pralaimėjo, - gaudamas 
tik trisdešimts balsų.

Į šių dviejų vietą eiliniai 
darbininkai nominavo žmogų 
iš kontoros štabo. “Jis buvo

vienas iš tų, kuris darė viską, 
ką galėjo mums pasiskundus.” 
Taip pat buvo nominuota mer
gina, kuri buvo buvus kalėji
me už politinį. veikimą prieš 
Smetoną. Abudu buvo išrink
ti, vienas su daugiau, kaip 80 
balsų, antras gaudamas 74 
balsus. Atmetimas dviejų 
Dirbtuvės Komiteto nominan- 
tų nereiškia, kad darbininkai 
nusistatę prieš tą komitetą. Jo 
pirmininkas červinskas, popu- 
liariškiausias iš visų. Kuomet 
jis mėgino atsisakyti nomina
cijos, apie tuzinas merginų jį 
apipuolė, neleisdamos jam 
išeiti ir nuvilko jį atgal į pir
mininko vietą.

“Vienbalsiai, vienbalsiai,” 
jie šaukia, ir jis tapo vienbal
siai išrinktu.

Buvo išrinkti penki kandi
datai, du iš jų vienbalsiai, vie
nas beveik vienbalsiai, o kiti 
su apie dviem trečdaliais bal
sų,. Bet dabar atstovai iš san
dėlio pasikelia nusiskųsdami, 
kad: “Mūsų kandidatas buvo 
atmestas, o turėtų būti vienas 
atstovas nuo sandėlio darbi
ninkų, kadangi čia yra vieta, 
kur laikoma daugiausiai tur
to.” Padaromas trumpas per- 
klausinėjimas apie sandėlio 
dydį ir jo darbininkų skaičių, 
ir po to sandėlininkų kandida
tas vienbalsiai pamainomas 
ant vieno iš penkių, gavusio 
mažumą—74 balsus.

(Bus daugiau)

Sovietinė Latvija
Latvijos liaudis išsilaisvi

nus su pagelba Sovietų Są
jungos iš po fašistų jungo 
įsteigė tarybinę santvarką. 
Rugpjūčio 5 d.,J1940 metais, 
pagal jos prašymą, Sovietų 
Sąjungos Aukščiausias So
vietas, priėmė Latviją į So
vietų Sąjungos respublikų

Paskui buvo iš

kieme. Dirbtuvės komi- 
pirmininkas užimdavo

neseniai 
Seimą.” 
“Seimas

išrinkome 
(Aplodis- 

tuoj susi- 
įstatymus,

Kai kurie kandidatai gavo 
daugumą balsų; kiti visai ma
žai. “Aš jo nepažįstu; jis čia 
naujai atsiradęs,” sakė šalia 
manęs sėdintis vyras. “Gal būt 
jis ir teisingas žmogus, bet 
męs čia atliekame rimtą daly
ką. Mes turime balsuoti tik už 
tokius kandidatus, kuriuos 
męs galime garantuoti. Mes

saugoti tas nuosavybes ir iš-.turime balsuoti tik už tokius 
laikyt dirbtuves dirbančiomis. f kandidatus, kuriuos mes gali- 
Mes turime sužymėt žaliavas me garantuoti.” Toks tai buvo 
ir sužinoti apie rinkas ir žiū-(rimtumas, kuriuomi jie balsa-
rėti, kad dirbtuvės nestokuo- 
tų joms reikalingų reikmenų 
palaikant jas dirbančiomis. 
Dalj to darbo jau dabar dirba 
valdžia. Bet valdžia negali 
būti visur. Tuo tarpu darbi
ninkai yra visur, kur tik yrą 
žaliavos ar dirbtuvių nuosavy
bės. Darbininkai .gali tai išlai
kyti nuo sunaikinimo. Mes kor 
operuodami su miesto autorį-

vo.
Ąr jis negiriuokliauja ? Ar 

jis ne vėjavaikis? Ar jis ne
buvo įtariamas kada nors kai- 
pp šnipas? Arba, ar jis per 
metąs buvo žinomas, kaipo 
patikimas, atsakingas žmo
gus ? šitokie buvo statomi 
Kausimai prieš kiekvieną bal
savimą. Du iš penkių Dirbtu
vės Komiteto perstatyti kan-

WORCESTER, MASS
Mūsų Miesto Naujienos

Kaip visur, taip ir pas mu
mis darbai eina nešlekČiau- 
sia, bet dar ir bedarbių ran
dasi, o ypač, kurie senesni. 
Atvažiavusiems iš kitur dar
bas sunku gauti, jeigu 
ki amato. Daugiausia 
laujama mašinistų.

nemo- 
reika-

pirmą
Komu-

Ketverge, gegužės 
dieną buvo surengtos 
nistų Partijos prakalbos mies
to sode, prie miesto rotušės. 
Kalbėtojais buvo Henry Gros
man, Otis Hood ir Patrick 
O’Kea. Prakalbos prasidėjo 4- 
tą v. ir tęsėsi iki 5:30 vai. 
Prakalbos nebuvo skaitlingos. 
Tai peiktinas dalykas. Ypač 
dabartiniu momentu reikėtų 
daugiau organizuotis.

Tą patj vakarą buvo many
ta surengti LLD 11 kuopos 
prakalbos. Bet negauta kalbė
tojai, kurių buvo tikėtasi. Tai 
taip ir pasiliko.

kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą Lietuvių svetainė
je, 29 Endicott St. Susirinki
me dalyvavo pusėtinas būrelis 
draugų. Bet į šį susirinkimą 
nei vienas neatsivedė nei vie
no naujo nario prirašyti į mū
sų kuopą. Atsiminkime, drau
gai ir draugės, kad J. Oma
nas prašė mus gauti nors po 
vieną narį būtinai. O jei mes 
tai padarysime, tai mūsų kuo
pa paaugės kitą tiek.

P. Plokštis išdavė raportą iš 
Vaikų žiburėlio Mokyklėlės ir 
pikniko. Raportas tapo pri
imtas.

Nutarta turėti pikniką 15 
dieną birželio Olympia Parke. 
Į komisiją apsiėmė Plokštis, 
Davidonienė, Senkus, Petras 
Kunigonis ir Elzbieta Čepo- 
nienė. E. čeponienė jau pa
sveiko. Bet niūsų kuopoj dar 
randasi trys ligoniai: Pranas 
Kuklys, Katrina Vaitelienė ir 
Magdalena Novikienė.

Vėliname kuo greičiausiai 
pasveikti.

P. Plokštis, sekretorius.

Latvija yra viena iš trijų 
valstybių, kurios 1940 me
tais tapo sovietinėmis. Lat
vija užima 65,791 ketvirtai- 
nišką kilometrą (25,402 ket- 
virt. amerikoniškas mylias) 
ir turi 1,950,000 gyventojų. 
Latvija savo laiku buvo ša
lis, į kurią veržėsi, vokiški 
kryžeiviai ir ne tik teriojo 
latvius, bet iš ten puolė Lie
tuvą ir Rusiją. Veržėsi ten 
ir švedai, bet nuo 1721 metų 
Latvija iki 1918 metų pri
klausė prie Rusijos. Rusijos 
proletarinė revoliucija davė 
Latvijai nepriklausomybę. 
Latvijos darbo liaudis buvo 
įkūrus tarybinę santvarką, 
bet buržuazija, su pagelba 
vokiečių ir kitų užsienio 
imperialistų, tarybas nuver
tė. Nuo to laiko iki 1940 
metų viešpatavo fašizmas, o 
fašistiniai baronai ruošė ša
lį paversti Vokietijos fašis
tų arba Anglijos imperialis
tų karo baze prieš Sovietų 
Sąjungą.

Ponai Viešpatavo ant 
Liaudies

>

Latvija, kaip ir Lietuva, 
yra žemdirbystės šalis. Tie
sa, Latvijoj, dėka jos prie
plaukoms—Rygai, Liepojui, 
Vindavai ir kitiems mies
tams, daugiau yra fabrikų. 
Bet vis gi pramonėj ir tran
sporte užimta yra tik 20% 
šalies gyventojų, o 80% yra 
žemdirbiai.

Latvijoj buvo didelių dva
rų, tai buržuazija, siekda- 

pastoti revoliucijai ke- 
sumažino dvarus iki 

hektarų, o susidariusį

ma

Waterbury, Conn

Sekmadienį, gegužės 4 d., 
Olympia Parke, buvo sureng
ta Vaikų žiburėlio mokyklė
lės piknikas. Publikos dalyva
vo nedaug. Gal būt ir už tai, 
kad tą dieną buvo ir daugiau 
piknikų. Pavyzd., Republiko- 
nų Partijos lietuvių skyriaus, 
Gabrieliaus (kuris garsino, 
kad jo piknike dalyvaus Sme
tona ir kalbės. Tačiau jis ne
dalyvavo tam piknike.) Mūsų 
vaikučiai nenusiminė, jie tu
rėjo- gražų pikniką. Oras pa
sitaikė geras ir šiltas. Vaiku
čiai vaišinosi skanėsiais kiek 
katras norėjo, o kas liko vir
šaus, tai suaugusieji išpirko ir 
dar vaikučiams liks pelno.

Gegužės. 8 dieną LDS 57

Keisti Drabužiai
su-Neseniai įvykusiame 

važiavime vienos amerikie
čių farmerių draugijos de
legatai dėvėjo kai kuriuos 
drabužius pagamintus iš 
valgomųjų produktų. Vie
nas delegatas buvo apsiren
gęs visa • eilute drabužių 
chemiškai padirbtų vien tik 
iš pieno. Dr-jos pirmininko 
kaklaraištis buvo pagamin
tas iš soy pupų. Kitas dele
gatas turėjo veltinę skrybė
lę padirbtą iš pieno. Ji atro
dė kaip iš vilnų suvelta.

100 
žemės fondą išdalino ant 
193,000 ka valkų perdavė
buožėms ir valstiečiams. 
Bet valstiečiai už tą žemę 
buvo priversti mokėti aukš
tus taksus, kurie bendrai 
siekė 191,700,000 latų. Dau
giausiai gavo žemių, tai 
buožės ir bažnyčios, ku
riems. buvo išdalinta virš 
80,000 žemės kavalkų leng
vomis sąlygomis, kaipo “pa
vyzdingiems ūkiams.” Nau
jakurių buvo 54,243 ūkiai, 
kurie apkrauti mokestimi 
greitai vien po kitam ban
krutavo arba atsidūrė buo
žių ir kunigijos vergijoj,— 
jiems prasiskolindami.

Latvijoj, prie, fašistinės 
tvarkos 122,656 ūkiai (45% 
visų žemės ūkių) turėjo ma- 
žiau 10 hektarų žemės. Ma
žažemių, vidutinių valstie-

čių ir bežemių šeimos, kurie 
sudarė 82% gyventojų, tu
rėjo tik 2,033,033 hektarus 
žemės; tuo kartu kada 40,- 
821 kūlokų ir dvarponių 
ūkiai turėjo net 2,453,929 
hektarus. Galvijai ir arkliai 
veik išimtinai priklausė po
nams ir buožėms, o valstie
čiai turėdavo jiems dirbti, 
kad gauti paskolai arklį. 
Virš 30,000 valstiečių ūkių 
neturėjo arklio. Apie 170,- 
000 buvo Latvijoj samdomų 
bernų, kurie dirbo ponams, 
kunigams ir buožėms žemes 
už mizerną algą. Žiemos 
metu buožės ir ponai paleis
davo apie 100,000 bernų ir 
mergų nuo darbo. Toki dar
bininkai turėdavo kentėti 
didžiausį vargą ir badą. 
Smulkieji valstiečiai, spaud
žiami taksų, bankrutavo. 
1929 metais per varžytines 
išparduota 1,384 žemės 
ūkiai, 1934 metais jau 6,- 
052 ūkiai, o nuo 1930 iki 
1934 metų net 16,883 maža
žemių ūkiai. Gi nuo 1934 iki 
1940 metų dar 26,000 vals
tiečių ūkius išpardavė.

Latvijos tarybinė valdžia 
liepos 22 d., 1940 metais nu
tarė: “Vaduojantis pamati
niais darbo valstiečių reika
lais ir pildant liaudies va
lią, Latvijos seimas nutarė 
visą žemę, jos turtus, miš
kus, ežerus ir upes pavers
ti liaudies turtu, tai yra, 
valstybės turtu.” Ir suteikė 
žemę tik ją dirbantiems. 
Nei vienam nepaliko dau
giau, kaip 30 hektarų. Kas 
buvo pas ponus ir buožes 
perviršiaus, tą paėmė ir 
perdavė darbo valstiečiams.

Darbininkų Gyvenimas
Sunkus buvo Latvijos val

stiečio gyvenimas, : 
ir darbininko. Latvijoj pra
moninių įmonių buvo: teks
tilės ir siuvimo 780 įmonių; 
maisto—1,877' ir medžio ap
dirbimo 1,172 įmonės. Po 
šių sekė metalo, chemijos, 
odų, apsiavų ir kitos. Šalyj 
dar buvo 49,000 amatininkė- 
lių įmonių su 86,000 darbi
ninkų. Ryga svarbiausias 
pramoninis centras su 365 
įmonėmis ir 44,000 darbinin
kų.

Turčiai pasidarydavo di
delius pelnus, o darbininkai 
skurdo. Darbininkų unijas 
persekiojo, darbo valandos 
buvo ilgos, uždarbiai maži, 
o bedarbių reikalais niekas 
nesirūpino. Mirtingumas bu
vo didelis. Užtenka privesti 
šį faktą, kad 1938 metais 
Latvijoj gimė 36,386 kūdi
kiai, iš kurių tais pat metais 
26,703 mirė. Tai buvo pa
sekmė darbininkų ir vals
tiečių vargo.

Tarybinės Latvijos sei
mas liepos 22 d., 1940 me
tais nutarė: “Seimas, siek
damas teisingo liaudies rei
kalavimo, nutarė nacionali
zuoti stambias gamybos ir 
prekybos įmones ir bankus 
visoj Latvijoj. Visas stam
bias pramonės ir prekybos 
įstaigas, transportą, bankus, 
visus turtus paversti į visos 
liaudies nuosavybe, tai yra, 
valstybės nuosavybę.”

Tuo Latvijos Seimas pa
darė galą žmogaus žmogu
mi išnaudojimui, paskelbė 
Latviją Sovietine Respubli
ka įvedant “tarybinę san
tvarką, kuri yra pati demo
kratiškiausia v a 1 s t ybinė 
santvarka, užtikrinanti dar
bo liaudžiai tikrą dalyvumą 
valstybės tvarkyme ir su
tvėrime savo laimingo gyve
nimo ...”

vengti karo, 
šiandieninė už-

mokestis atsi-
Iššaukta

LDS

Iš Mūsų Apylinkes

Gegužės 7 d. atsibuvo LDS 
49 kuopos susirinkimas. Na
rių nedaug atsilankė. Vyriau- * 
šia priežastis gal bus oro atši
limas. žmonės išdirbę per die- 
ną fabrikuose, nori praleisti 
laiką ore. Bet kaip mes- ne- 
kalbėsime ir kaip nesiteisinsi- 
me, bet toks elgėsis nepateisi
namas. Susirinkimai ne kas
dien įvykšta. Vieną kitą va
karą nėra sunku pašvęsti per 
mėnesį, čia sakau kelias die
nas ar vakarus todėl, kad kai 
kurie draugai priguli ir prie 
kitų organizacijif ir unijų, to
dėl per mėnesį jie turi pašvęst , J 
daugiau negu vieną vakarą su
sirinkimams. Bet reikia, drau
gai, neužmiršti, kad susirinki
mai yra mūsų mokykla, nepai
sant, kokis jis būtų, ar tai pa- 
šalpinės draugijos, ar tai ap- 
švietos ar unijos. Susirinkę 
diskusuoja draugijų ir organi
zacijų reikalus. Tuo pačiu lai
ku paliečiami ir šių dienų bė
gamieji reikalai, taikos klau
simas, reakcinių bilių klausi
mas. ’Prieš tuos visus pavojin
gus mūsų šalies administraci
jos žygius mes turime kalbėti, , 
diskusuoti, raginti savo šalies 
administraciją 
Tai mūsų visų 
duotis.

Pasimokėjus
darė susirinkimas, 
delegatai iš praėjusio 
Penkto apskričio konferenci
jos, įvykusios 27 d. balandžio, 
Southbury, Conn., ant farmos 
pas G. Buikų. Delegatai išda
vė platų ir aiškų raportą. Po 
tam kuopos komisija išdavė 
raportą iš parengimo, kuris 
įvyko 23 kovo. Tą parengimą 
rengė LLD 28 kuopa, LDS 49 
kuopa ir Vilijos Choras. Kiek- . 
vienai draugijai liko pelno po 
17 dol. su centais. Taip pat 
kuopos komisija pranešė, kad 
įvyksta 25 geg. 1-mas piknikas 
Lietuvių Parke už Lakewood. 
Šį pikniką rengia keturios 

Parko Bendrovė, 
LLD 28 kuopa, LDS 49 kuo
pa ir Vilijos Choras.

Waterl}uriečiai ir apylinkės 
gyventojai kviečiami atsilan
kyti į šį pirmą pikniką švie
žiame ore. Bus gera orkestrą, 
bus galima gerai pasišokti, 
bus gerų užkandžių ir įsigėri
mo. Vieta labai graži, ant 
kalno, prie ežero.

Gegužės septintą dieną atsi
buvo Taikos Mobilizacijos mi
tingas. Kalbėtojas buvo Wil
liam Cahn iš Bridgeport, 
Conn. Jis nurodė dabartinę 
kritišką padėtį šioj šaly. Jis 
nurodė, kaip reakcionieriai 
stengiasi šią šalį įtraukti į ka
rą, kaip stengiamasi šios šalies 
piliečiams atimti visas civili
nes teises. Jis nurodė blėdin- 
gumą ir tikslus įneštų kon- 
gresan Vinson ir Hobbs, Rus
sell bilių. Jis ragino siųsti ma
sinius protestus, peticijas, tele
gramas, laiškus, daryti spau
dimą į senatorius ir kongres- 
manus, kad ji balsuotų prieš 
šiuos bilius. Taipgi ragino 
siųsti telegramas ir peticijas 
prezidentui Rooseveltui, karo 
ministeriui, kad Amerikos ka
riniai laivai nelydėtų Anglijos 
prekybinių laivų. Jis nurodė, 
kad lydėjimas Anglijos karo 
laivų reikš šaudymą, o šaudy
mas reikš karą. Jo kalba bu
vo sutikta griausmingais ap
lodismentais. Nutarta rengti 
masinį mitingą ir kviesti Mi
chael J. Quill ir kitus kalbėto
jus. Tam prisiruošti yra iš
rinkta komisija iš penkių 
draugų ir moterų CIO pagal- |
binio' skyriaus rengti kartu |
“parę” sukėlimui finansų va
rymui agitacijos už taiką.

Kam laikas leidžia, labai 
pageidaujame atsilankyti. Tas 
viskas įvyks gegužės 16 d., 8 
vai. vakaro, CIO svetainėje, 
95 Bank St.

Waterbur ietis.

sunkus draugijos:

Anglų komanda skaičiuo
ja, jog per vienuoliką pir
mųjų gegužes dienų anglai 
sunaikino 168 vokiečių or
laivius.
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Uja Erenburg.

Naktis Europoj
(Pabaiga)

Europa džiūsta su alkanu daviniu. Net 
Romos popiežius nebegali valgyti savo 
mėgiamų makaronų. Kavą daro iš arklių 
žarnų, iš šiukšlių, o medų — iš piūvenų. 
Nešioja kepures, padarytas iš žmonių 
plaukų, ir kojines, pagamintas iš stiklo. 
Mokslininkai rašo traktatus apie bado ir 
šalčio naudą žmogaus organizmui: gi 
trūksta kuro...

Universitetai užsidarė arba tušti. Te
atruose niekam tikusios operetės per
traukiamos nelauktų antraktų: oro pavo
jaus. Nuostabiomis rotacinėmis mašino
mis spaudžiami vargšai lapeliai: nėra 
popieriaus, nėra dažų ir nėra žmonių, 
kurie galėtų rašyti: vieni—po žeme, kiti 
ant žemės, stovyklose. Maršalas Petenas 
neseniai išvarė matematiką iš moterų 
mokyklų, pakeisdamas ją kulinarija; al
kanoj šalyj mokina merginas, kaip iš ge
rų šiukšlių daryti skanius valgius...

Viduramžiais, kurie tiek panašūs į da
bartinę Europą, žmonės mėgo vaizduoti 
“mirties šokį”: mirtis marškoje su dal
giu kviečia vis naujus iY naujus šokėjus. 
Tas šokis dabar atgijo. Imperialistai 
įtraukia į savo šokį vis naujas ir naujas 
šalis.

Didi nelaimė kiekvieno atskiro žmo
gaus, kiekvienos motinos, kiekvieno so
dininko prie nulaužto medelio, kiekvieno 
menininko prie sunaikinto paveikslo. Aš 
galvoju dabar apie žmogaus kantrybės 
saiką. Lofotijos salų, kurias paminėjau, 
tarpe yra mažų, negyvenamų salelių, ku
rias mėgsta įvairūs paukščiai. Tos 
paukščių respublikos tiek triukšmingos, 
kad jų gyventojų balsai nuslopina 
jūros užimą. Ręsto žvejai užlipa ant 
stačiųjų uolų ir renka jūros papūgų ' 
kiaušinius, kurie savo skoniu primena 
vištos kiaušinius. Žvejai man pasakojo 
apie paukščių kantrybės saiką: jeigu pa
imti vieną kiaušinį, patelė padės antrą, 
jei paimti antrą, patelė padės trečią, jei

paimti trečiąjį, paukštis nulėks. Niekas 
dar nematė ketvirtojo kiaušinio... Atsi
minsim pirmąjį imperialistinį karą: mi
lijonų žuvimą, invalidai visų Europos 
miestų gatvėse, sugriautos, išvargintos 
šalys, griuvėsiai, kapai. Paskui kapita
lizmas žadėjo taiką, taiką amžinai, pa
žangą, laimę. Atsiminsim ir šiuos 20 me
tų; krizė, milijonai žmonių, išmestų iš 
gyvenimo, nedarbas, badas, ginklavimosi 
karštligė, liaudies ūkio sunaikinimas, ir 
kapai, kapai—nuo Šanchajaus iki Mala
gos. .. Ir dabar iš žmonių atima pasku
tinį: paskutinius marškinius, paskutinį 
duonos gabalą, paskutinį vaiką. Paukš
tis gali nulėkti. Žmogui, jeigu jis jau 
tapo klajokliu, toli nenueiti. Jis gali vis
ką pakeisti, perskridęs ne jūras, bet am
žius: nuo tūkstantųjų maro metų į tau
tų brolybės, darbo, žmonių solidarumo 
amžių.

Naktį iš savo kambario, iš devinto 
aukšto, žiūriu į Maskvos ugnis. Tas lai
vas plaukia, pilnas šviesos, Europos nak
ties apsuptas. Skirtingas jis nuo švento
jo rašto laivo, nes jame nėra “švarių” ir 
“nešvarių”: įvairių kalbų, įvairaus krau
jo žmonės gyveną mūsų didžiojoj šalyj. 
Tą šalį mes ginsim, kaip savo vaiką, kaip 
—savo meilę. Mes ginsim ne vien milži
niškus vaisingus jos plotus—nuo Karpatų 
iki Ramiojo vandenyno,—mes ginsim ir 
mūsų amžių, naują amžių, apsuptą juo
du viduramžių vandenynu.

Kaž-kada Olandijoj gyvenau saloj Val- 
cheren. Tą salą žmonės atkariavo iš sti
chijos: ji yra žemiau jūros lygio. Sala 
apsupta didelių užtvankų. Jūra mėgina 
jas praplėšti; bet dieną ir naktį dirba 
žvejai, stiprindami užtvankas. Mes gyve
nam ne mažoj šalelėj, bet milžiniškoj ša
lyj. Kaip Valchereno žvejai, mes atkaria- 
vom mūsų gyvenimą iš stichinių griovėjų 
—iš kapitalizmo stichijos. Kaip Valche
reno žvejai, mes turime dieną ir naktį 
stiprinti mūsų užtvankas. Tai sako Mas
kvos ugnys. Tai sako ir Europos naktis.

rengimų. Jis teišhlasi, kad ku
nigas paėmęs jį už ausies ir 
neleidžiąs liuesai garsinti. 
Groseminkas (Whole Sale) 
Steponavičius fihansuoja šią 
stotį, susirišęs su parapija. 
Dažnai per šią stotį skleidžia 
žargoniškai parašytas trumpas 
prakalbas, šmeižiančias Lietu
vą.

Tai tikslūs melai, šmeižtai, 
kurių daugmeniškai lietuviai 
neapkenčia. Tai sarmata klau
sytis tų barškalų.

Na, o kaip su Antanaitienės 
Radio Valanda?

Prieš Lietuvos perversmą, 
Antanaitienė garsino ir mū
sų pramogas, kaip tai, “Lais
vės” piknikus, bankietus ir 
vietinius parengimus, bet vė
liau jinai atmetė ir nusisuko 
labai toli nuo pažangiųjų or
ganizacijų ir susigiminiavo su 
parapijų kunigais ir Lietuvos 
priešais. Pirmiau Antanaitienė 
duodavo iš Lietuvos žinias- 
pranešimus, gi dabar visos ži
nios skelbiamos iš Berlyno, lai
škai skaitomi irgi panašiai. 
Leidžiami kunigai kalbėti ir 
šmeižti dabartinę Lietuvos vy
riausybę. Antanaitienė dažnai 
leidžia kalbėt švedų tautos 
profesoriui Sen, kuris kalba ir 
lietuvių kalba ir šmeižia Lie
tuvos žmones. Jis šmeižia daž
nai ir Sovietų Sąjungą. Tai 
yra didelis reakėijonierius.

Jis veikiausiai turėjo Šerų 
švedų kompanijoj, kuri turė
jo didelius degtukų fabrikus 
Lietuvoje. Lietuviai šio vadi-

(Tąsa ant 5-to. pusi.)

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, geg. 16 d., 8 v. v., 

735 Fairmount Ave., įvyks Lyros 
Choro pamokos. Visi nariai dalyvau
kite, nes mažai laiko liko iki Lais
vės pikniko 'Baltimorėje. Choras pa
sisamdė busą 47 pasažierių, todėl 
kviečia jaunuolius ir suaugusius da
lyvauti. Bilietus galite įsigyti penk
tadienio vakare. Kviečia Lyros Cho
ras, per J. Adams. (114-116)

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

15 d. gegužės (May), 8 vai. vakare, 
735 Fairmount Ave. Visos narės da
lyvaukite ir naujų atsiveskite. — 
Sekretore. (114-115)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, geg. 18 d., 3:30 vai. po 
pietų, Bakanausko Svet., 62 Lafay
ette St. Nariai, malonėkite dalyvau
ti šiame piknike, nes gyvenimas iš
kėlė naujų problemų, kurias turi
me būtinai apsvarstyti. —J. Bim
ba, Sckr. (115-117)

WORCESTER, MASS. 
Piknikas.

Gegužės 18 d., Olympia Parke, 
Browderio Gynimo Naudai, kuris 
yra įkalintas todėl, kad kovojo 
prieš karą. Visi dalyvaukite, prasi
dės 12 vai. dieną. Ruošia ALDLD 
11 kuopa. — J. M. L. (115-117)

CLEVELAND, OHIO
Piknikai dar toli,- o Lyros Choro 

pasilinksminimo vakaras jau čia, 
įvyks, šeštadienį, geg. 17 d. Pradžia 
8:30 v. v. šokiams gros gera orkes
trą iš keturių muzikantų. Kviečia 
visus Lyros Choras. (115-117)
c——---- ~~~—— A

: Valgykite ;
; MEDŲ

NELAUKITE ;
kol gausite slogas; valgy
kite medy, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

PUIKI VIETA VAKACIJOM

Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai ap
linkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs kambariai 

guoliui, puikiausios rūšies valgiai
TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS

Burdas $12 į Savaitę Vaikams $6.00

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State, New 
York, kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

MRS. A. BLOZNELIS
Box 240, RFD 2, Cauterskill Rd.,

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

SKELBK1TĖS “LAISVĖJE?"

Office rhone Inside Phone
EVergreen 4-6971 • E Vergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Vapor 
Room, 
tesian

Open Day and Night
b Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

Bridgeport, Conn.
Gegužės 4 d., Lietuvių Sve-! 

tainėje, 407 Lafayette St., buvo i 
atžymėta darbininkų šventė — 
Pirmoji Gegužės. Publikos pri
sirinko pilna svetainė; pirmi
ninkavo Conn, valstijos Kom. 
Partijos sekretorius Michael 
Russo. Jis pasakė labai reikš
mingą įžanginę prakalbą ir 
perstatė kalbėt Izador Vafsy. 
Šis kalbėtojas nuduogniai įrodė, 
ypatingai, negrų sunkią padė
tį dabartiniais laikais. Kadan
gi šiandien po visą Suvienytų 
Valstijų šalį didelė didžiuma 
fabrikų yra užimta vien tik na- 
cionaliais apsigynimo darbais ir 
prie tokių darbų darbininkai 
geriausiai apmokami. Drg. Vaf
sy nurodė, kad Bridgeport© ap
sigynimo industrijoje nerasi 
nei vieno negro prie tų darbų. 
Iš to, sakė kalbėtojas, galima 
spręsti, kad tokia padėtis ran
dasi visoje mūsų šalyje. Jis tę
sė toliau: Jeigu juodveidis yra 
tinkamas kariaut ir žūt, už taip 
vadinamą savo šalies apgyni
mą, tai jis pilnai yra geras ir 
prie tokių darbų, kurie žmoniš
kiau yra apmokami. Deja, taip 
nėra šioje kapitalistinėje siste
moje.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
James W. Ford. Pasirodžius 
drg. Ford, pasipylė griausmin-* 
gos ovacijos ir šiuo momentu 
dvi jaunos mergaitės įteikė di- 
džiausį bukietą raudonų rožių 
James W. Fordui. Draugas su
sijaudinančioje išvaizdoje padė
kojęs, pareiškė: “Aš skiriu šias 
gėles mylimam draugui Earl 
Browder, kuris jau šiandien 
vargsta už taip kilnias idėjas 
kalėjime.” čia vėl pasipylė 
delnų plojimas, šis kalbėtojas 
trumpoj formoj perbėgo Pir
mosios Gegužės istoriją ir jos
svarbą. Nemažai laiko pašventė 
nurodymui, už ką d. Browderis 
tapo įkalintas keturiems me
tams ir $2,000 piniginės bau
dos; jis aiškiai nurodė, kad 
Browderis nėra nieku prasikal
tęs nei prieš valstybę, nei prieš
žmones. Jo vienatinis prasikal
timas yra tas, kad jis yra pasi
rengęs bile momentu paauko-

ti savo brangią gyvybę už iš- 
liuosavimą pasaulio darbininkų 

FiA po kapitalizmo jungo; jo 
prasižengimas buvo, kad jis 
vaizdavo dabartinį karą, kaip 
kapitalistinio pasaulio kruviną
ją puotą, kuri mėsinėja darbi
ninkų sūnus vien dėl to, kad 
palaikyti savo didelį pilvą ir 
daugiau pripildyti aruodus 
auksu. Tai todėl d. Browderj 
nusmerkė 4 metams kalėj imiš- 
kos kankynės.

Gegužės 5-tą, toje pat svetai
nėje atsibuvo LDS 74-tos kp. 
susirinkimas. Be kitko, susirin
kime buvo išduotas raportas iš 
atsibuvusios 5-to Apskričio 
konferencijos. Raportas buvo 
aiškus ir įdomus. Atstovai pra
nešė, kad LDS 5-tas Apskritys, 
auga ir bujoja, kaip nariais, 
taip ir kitais žvilgsniais. Atsto
vais buvo J. J. Mockaitis, J. A. 
Pūdymas, A. Pūdymienė ir O. 
Arisonienė.

Draugas Mockaitis perstatė 
vieną naują narį Juozą Gėčių į 
74 kp., jį parėmą K. Soįtan ir 
M. Arison. Drg. J. Gečius tapo 
priimtas.

10 d. gegužės atsibuvo tas 
seniai jau skelbiamas teatras 
“Mieganti Liaudis” ir “Šalaput
ris.” Jį sulošė lošėjų grupė iš 
Hartford, Conn, žmonių atsi
lankė vidutiniškai, taipgi buvo 
pastebėta ir iš tolimesnių mies
tų svečių.

Teatras buvo gana juokingas 
| ir turintis kilnaus įspūdžio, 
vaizduojantis carizmo laikus, 
kovojančią liaudį caro kalėji
muose ir revoliucijos momentą.

Biskutį apie “Šalaputrį.” Ne
mėginsiu girti tą, kas negirti
na. •

“Šalaputris,” tai vieno ati
dengimo kaip ir komedijukė, 
tačiaus labai silpnutė ir publi
kai nelabai patinka, nesupras
kite, gerbiamieji, kad aš sakau 
aktorius esant nevykusiais, 
anaiptol ne. Aktoriai savo už
duotis atliko puikiai, bet pats 
veikalas “Šalaputris” negirti
nas. t \

Kad padaryti daugiau pelno 
draugystei, nekurios draugės

neikienė, A. Jocienė, M. Valat
kienė ir O. Arisonienė. ReikiaI ; ’
pažymėti, kad draugė Pūdymie
nė, prisidėjo aukomis ir valgius 
pagamino, tai buvo nemaža 
darbo; už tai d. Pūdymienei 
priklauso gražus kreditas.

Šio teatro komisijoje buvo J. 
J. Mockaitis ir M. Arison.

Varde 74 kuopos, Hartfordo 
lošėjams ir draugėms, kurios 
prisidėjo aukomis ir dirbo ir 
visai publikai tariame nuoširdų 
ačiū.

11 d. gegužės, tėję pat sve
tainėje įvyko LLD 63-čios kuo
pos susirinkimas 10 vai. ryte.

Reikia pasakyti, kad ir LLD 
63 kp. neblogai gyvuoja. Be
veik kas mielą susirinkimą pri
sirašo vis naujų narių; ir šį 
sykį naujas narys prisirašė. 
Juo yra Jonas Jasiulevičius.

Vasariniam sezonui atsida
rius, yra rengiamas gražus iš
važiavimas kuopos naudai. Jis 
įvyks trumpoj ateity. Gerbia
mi draugai, tėmykite praneši
mus “Laisvėje.”

SUSIRINKIMO PAKAITA
Iki šiol susirinkimai įvykda

vo kas antrą sekmadienį ryte. 
Gi dabar LLD 63-čios kuopos 
susirinkimai įvyks kas antrą 
penktadienį, 7:30 vai. vakaro, 
toje pat svetainėje.

Ateikite patys ir atsiveskite 
savo draugūs prisirašyti į ap- 
švietos organizaciją.

M. Arisoh.

Philadelphia, k
Dėlei Vietinių Lietuviškų 

Radio Valandų
Čia randasi dvi liėttivių ra

dio valandos stdtys, kurias 
veda baldų krautuve—I5. Ah- 
tanaitiėnė-Antanaitiš ir Rich- 
mondo miesto dalies parapijos 
vargonininkas—Dzikas, <Garsi- 
nimų firmos jūos palaiko, o 
kadangi jie naudojasi Šiomis 
valandomis, p r i k 1 a ūsydami 
prie Lietuvos liaudies priešų 
klikos, tai tos dvi stotys viso
kius melus, šmeižtus skleidžia

prisidėjo aukomis. Štai jų var
dai : Augusta Pūdymienė, L. 
Mockaitienė, P. Katinienė, Sta-

tarp lietuvių, klausytojų.
Dzikas nūo pat pradžių be

garsino mūsų organizacijų pa-

Paskilbusią 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 $1.0'0 
Reikalavimus adresuokit:

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

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašk»aučius

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite šu 
medum.

“LAISVES* NAUDAI

PIKNIKAI
Prašome pasižymėti, kad dienraščio 

‘‘Laisvės” naudai didieji piknikai 
įvyks:

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

MAYNARD, MASS. ',“ir .4
VOSE PAVILION PARK

BROOKLYN, N. Y. *&• 6
KI.ASCIAIJS CLINTON PARK
Betts & Maspeth AVfcntifeš, Mašbėth, N. Y.

PHILADMIA IK” 31
MIKOLAICIO PARK^ 

EPbiNutON, i’A.
1,1 ...ii "vj'i 'ii. ii »l

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

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

Sun. all day and night.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS-

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

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

1113 ML Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

M

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

IšvažiaVę pasivažinėt arba būdami Great Necke ■ 
< sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546
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l enkias puslapiu

Mūsų Naujienos
Gegužės 11d. Aido Choras, 

vadovaujant d. J. Karsokie- 
nei, nuvyko j Hartford, Conn, 
ir gražiai suvaidino operetę 
“Grigutis.” Kaip choristams, 
taip ir mokytojai priklauso di
delis kreditas už šį gražų dar-! 
bą.

ANGLAI REIKALAUJA, KAD 
AMERIKA VISKĄ PAAUKO

TU ANGLIJAI GINTI
London. — Anglija išlei

džia pusę valdžios pajamų 
karui. Senas anglų politikas 
Lloyd George seime, todėl, 

I kritikavo Ameriką, kad ji- 
, nai dar permažai pinigų ski- 

Hartfordo draugai apie tai'1kaio tikslams. Anglų 
parašys. laikraščiai ir valdininkai

AČiu Hartfordo draugėms ir 
draugams už jų tokį draugiš-[ 
ką priėmimą ir vaišingumą.

ir valdininkai 
merikfečiai per- 

i taksų moką kari
niams reikalams (Anglijai 
ginti). Sako, kad Amerika 

Lietuvių Literatūros Draugi-: “neatlieka savo pareigų.” 
jos 11 kp. susirinkime d. V. Anglijos valdininkai teigia, 
Jančius raportavo, 
ka prenumeratas 
“Liaudies Balsui,” 
visi atsinaujino, 
vllkinkit! 
žinot, 
lengva 
verstis, 
kraštis

Šiame susirinkime 
partraukti 25 kopijas knygos 
“Laiškai iš Lietuvos,” kurią iš
leido “Vilnis.”

kad ren- 
Kanados 

bet dar ne 
Draugai, ne-

Tuoj atsinaujinkit. 
kad karo laiku nėra 
draugam kanadiečiam 
O progresyviškas lai- 

ten labai reikalingas.
nutarta

kad Amerika turėtų viską 
paaukot, idant apgint Ang
liją; ir jeigu anglai taptų 
sumušti, tai, suprantama,, 
jų valdovai suverstų kaičią 
ant Jungtinių Valstijų.

Waterbury, Conn

(

Anglijos sausžemio gynimui priemones: howitzeriries ka.huoles, pastatytos pa
jūryj nuo vokiečių įsiveržimo, spjaudo šūvius į jūrą per manevrus.
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CHINAI LAIMĖSIĄ VIEN TIK 
SU MEDŽIAGINE PARAMA 

IŠ SVETUR

----------- „ i „[mu

Philadelphia, Pa.
■<

i >

So. Boston, Mass

Nutarta rengti piknikas 18 
d. gegužės, Olympia Parke. 
Visą pelną LLD 11 kp. skirs 
į Browderio fondą. Mes visi 
žinom, kad Browderis yra ko
votojas prieš karą, už tai jis 
ir yra įkalintas neva už pas- 
porte vartotą ne savo vardą 
dėl išvažiavimo į užsienį. Tas 
tik yra figos lapas pridengi
mui Amerikos reakcijos prieš 
tuos žmones, kurie perspėjo 
Amerikos liaudį prieš karą. 
Mes turime remti ir gelbėti 
kiekvieną, kuris neša obalsį, 
kad Amerika neturi eiti į ka
rą. Mes gerbiame kiekvieną, 
kuris kovoja prieš karą nežiū
rint jo įsitikinimų.

Todėl LLD 11 kuopa kvie
čia visą mūsų pažangiąją apy-. 
linkę į pikniką prieš karą.

Komisija: S. Janulis, J. J. 
Bakšys ir B. Mizara.

Iki pasimatymo piknike.

Progresu 
metų pro- 
nusipirko 

Lakewood

ŠAUNUS SOVIETŲ JUDIS! 

‘The New Teacher’ 
(Naujasis Mokytojas)

Kupinas Romanso, Muzikos, Juoko 
Kasdien po piei 2 v. Vak. 7 ir 9:30 v.

CINEMA ART
Grupėmis perkant tikietai nupiginti

Žengia Kartu su
Prieš dvidešimts 

gresyviai lietuviai 
sklypą žemės palei
ežerą. Pasistatė mažą pažiūrė
ję alui ir kitiems daiktams 
pardavinėti laike parengimų. 
Paskiau padarė cementinę 
platformą šokiams, bet to ne
užteko, nebuvo patogu šokti, 
tad viršų užklojo lentomis. 
Apie 1926 metus pasibudavojo 
gražią, ruimingą svetainę, kur 
sutelpa daug žmonių. Apie 
1933 m. po apačia svetainės 
iškasė skiepą ir padarė gražų 
rūmą, talpinantį apie 200 as
menų ar daugiau. 1936 m. pa
statė gražų ir ruimingą bar- 
ruimį alaus pardavinėjimui. 
1941 išpylė kelius smala, kad 
nedulkėtų. Taigi po to viso 
sunkaus triūso parko bendro
vė rengia pikniką, kuris įvyks 
25 d. gegužės, Lietuvių Parke, 
Chestnut Hill Rd. Pradžia 
1:30 v. po pietų. Taigi visi 
esate kviečiami dalyvauti šia
me iškilmingame Lietuvių 
Parko Bendrovės piknike.

Nepamirškite atsivesti savo 
draugus.

Žinutes iš Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos Radijo

Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos radijo valandos “Amber- 
land Program” šį sekmadienį, 
geg. 18, 9—9:30 vai. ryto iš 
stoties WHDH, 850 kc., bus 
sekama: Harmonijos 
grupė—S. Zavis, 
R. Merkeliūtė ir 
Rožė Merkeliūtė
Anesta dainuos duetą; 
Merkeliūtė — solo;
der (Wesley) Vasiliauskas — 
solo; taipgi dalyvaus Dzūkas 
ir žemaitis. Dėdė Petras (an- 
anuseris). Dėdė Petras prašo 
“Amberland Programos” klau
sytojų pranešt jam savo nuo
mones apie įvykusias progra
mas.

Aukos Dienraščiui
“Laisvei”

New Haven, Conn

Chungking, Chinija. — 
Vyriausias chinų komandie- 
rius Chiang Kai-shek pa
reiškė išvažiuojančiam A- 
rtierikos ambasadoriui N. T. 
Johnsonui:

“Beveik ketveri metai 
chinų pasipriešinimo taip iš
eikvojo japonus, kad jie jau 
neturi nei jėgos nei drąsos 
rizikuot susikirst su Ame
rika. Dabar Chinijai reikia 
tik medžiaginės ir ginklų 
pagalbos iš draugiškų jai 
šalių; ir vien su tokia pagal
ba chinai nugalės Japoniją. 
Laimėti Chinijai nereikės 
kitų šalių armijų ar galin
go laivyno.”

t (Tąsa nuo 4-to pusi.)
namojo profesoriaus Sen la
bai neapkenčia, kadangi jis 
nieko naujo nepasako lietuvių 
visuomenei, išskyrus šmeižtus, 
melus prieš darbinikįšką ju
dėjimą. Tokių švedų mūsų 
tauta nereikalauja.

žmonės plačiai kritikuoja ir 
smerkia tokį Antanaičjų pasi
elgimą.

Pastaruoju laiku rengė LOS 
5 kuopa pikniką ir drg. Rai
nys padavė Antanaitienei gar
sinimą ir užmokėjo $2.00, ku
rį prižadėjo garsinti, bet ne
garsino; o Rainys džiūgavo, 
kad tik jam gali garsint.

■4
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Gudeliškis.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
skelbia, kad jie užklupę 300 
italų ties Tobruku, Libijoj, 
daug jų užmušę, sužeidę ir 
į nelaisvę paėmę.

1

i
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mišri 
J. Rainard, 
M. Anesta. 
ir Mildred 

Rožė
Alexan-

Gegužės 11 d., Stoughtone, 
Mass., “Amberlando Progra
mos” artistai turėjo sėkmingą 
koncertą. žmonės buvo pa
tenkinti artistais ir atkartoti- 
nai iššaukdinėjo juos dainuoti 
daugiau ir daugiau. Stough- 
tono žmonės yra mandagūs, 
kultūringi ir moka įvertinti 
klasišką meną.

Sekami draugai nuo senai 
yra prisiuntę aukų dėl “Lais
vės” reikmenų>• netalpinom 
pavieniai, laukiamo, pakol ap- 
laikysime pluoštą aukų.

Po $1.00: K. Mockus, 
Brooklyn, N. Y. Vladas Pra
piesčius, Detroit, Mich, ir 
John Ogent, Philadelphia, Pa.

Po 50c: B. Shlaves, New 
York City, N. Y., J. Motuzas, 
Brighton, Mass., St. Kuržins- 
kas, Mahanoy City, Pa., John 
Mazenis, Clinton, Indiana, S. 
Ketch in, Windsor Locks, 
Conn., ir John Sandusky, Vol
ga, W. Va.

Širdingai 
aukotojams

, Vieša Padėka
Širdingai ačiuoju tiems drau

gams ir draugėms, kurie ma
ne sergančią lankė ligoninėje 
ir namuose. Didžiausias ačiū 
Evai ir Jonui Rudminam. Rud-- 
minienė prižiūrėjo mane ligo
ninėje ir namuose iki aš pra
dėjau kiek tvirtėti. Ačiū dd. 
Didžiūnam ir jų dukrelei Lil
lian, šukaičiam ir A. Masio- 
niui. Visiems dėkoju už manęs 
lankymą ir pridavimą man 
daugiau energijos perkęsti 
skausmus. Taip pat tariu ačiū 
visiems už prisiųstas man gė
les ir kitas dovanas.

Draugiškai, S. Masionienė.

ANGLIJOS - AMERIKOS 
PRAMONĖ IŠLYGINA 
ANGLŲ NUOSTOLIUS

London. — Anglų radio 
paduoda Sovietų “Raudono
sios Žvaigždės” nuomonę, 
kad “jau praeitas karas pa
rodė, jog Anglijos ir Jungti
nių Valstijų pramonė gali 
išlygint nuostolius, kokius 
padaro vokiečių submarinai, 
skandindami anglų laivus.”

Tiem 
nusipirk 
mes rekomenduojame apsilan
kyti pas Špokienę, 5021 Balti
more Ave., Phila. Telefonas: 
Allegheny 5067. Ji platų biz
nį daro ir lietuviams labai są
žiningai patarnauja.

Špokienė aukauja visokius 
daiktus ir mūsų organizacijų 
parengimams.

Ji laiko gerus mechanikus, 
turi kontakto su inžinieriais ir 
duoda teisingus patarimus.

Progresyviai 
čiai kalba apie 
radio valandos, 
rių ir pavienių
Jie turi ir gali atsiekti pagei
daujamą tikslą.

Lietuvių visuomenė gausiai 
Skelbkitės savo biznį dien- atsilieptų.

lietuviam, kurie nori 
bile daiktų, bile ką,

lietuviai pla- 
įsteigimą savo 
Daug biznie- 
kelia balsą.

I

tariame visiems 
ačiū!

žemaitis, ’Zanavykas ir Dėdė 
Petras dalyvaus. .Mes trokšta
me, kad šie koncertai sugre
tintų “Amberland Programos” 
klausytojus su “Amberland 
Programos” pusvalandžio ar-’ 
tįstais ir vedėjais.

Dėdė Petras.

Naziai iš Oro Lengvai Galės 
Užpuldinėti Kretą

Cairo, Egiptas. — Na- 
ziams užėmus Graikijos sa
lą Melos, jų orlaiviam telie
ka tiktai 60 mylių pasiekt 
didžiąją graikų salą Kretą, 
kuri dabar yra buveinė 
Graikijos valdžios. Anglai- 
yra stipriai apginklavę Kre
tą ir'palaiko gana savo ka
riuomenės toje saloje.

raštyj “Laisvėje.” Reporteris.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

.1
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Gegužės 18, 3 vai. po pi^tų, 
“Amberland Programos” ar
tistai koncertuos Hudson, 
Mass. Sekami dalyvaus pro
gramoje : A. Vasiliauskas, 
Eva Sedar, Harmonijos Okte
tas, Harmonijos Moterų Gru
pė, M. Anesta ir R. Merkeliū- 
tė dainuos duetus; Dzūkas,

Alexandras Vasil iauskas, 
Lietuvių Progresyvių Tarybos 
“Amberland Programos” mu
zikos direktorius,, ketvirtadie
nių popiečiais, nuo 2:15 vai. 
iki 2:30 vai. y?a girdimas iš 
stoties WMEX, 1510 kc., Bos
tone. Dėde Petras.

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasal ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAK.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name

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

r i

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

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

visados bus patenkinti. •

[iiKr^

ANGLAI SUKIRTŲ ITA
LUS PRIE TOBRUKO
Cairo, Egiptas. — Anglai 

teigia, kad jie neužilgo vi
somis pusėmis apsupsią 30,- 
000 italų Amba Ala j i kalny
ne, Ethiopijoj.

BALTIMORE, MD.

Laisvės" Piknikas
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 

naudai dienraščio “Laisves”

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

T arime Geros Degtines ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias- Alus Brooklyn©

459 Grand St
«ta/ 

adr<*a8;

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 

I Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai 
Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai 

ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 
tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Ciepų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDIKĄLIS 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.

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

) UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

K

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus mieštus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas Apie ivorj ir kainas.

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

/ZVtMEU BAKING CO*® 
BROOKLYN, N*

THE BAKUS'

Liberty Park
Eastern & Moffett Ave?., Baltimore, Md.

Back River Car Line

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, išginkite puikią programą ir svarbias 
prakalbas.

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

Iš Baltimorės vižiuokite Eastern Ave. iki Moffett Ave. ir čia rasite Parką. Gatveka- 
riais imkite 23 Back River Car, kuris nuveš tiesiai į parką.

Iš Philadelphijos imkite Route 40 ir važiuokite iki Stemmers Run, kuris yra apie 9 
mailės nuo Baltimorės. Čia bus dvi traffic šviesos ir ant Southwest kampo prie to 
skerskelio yra Gulf Gasoline stotis, tai šiame kryžkelyje sukite po kairei ir važiuokite 
3^2 mailės, laikydamiesi po kairei, kol davažiuoslte Eastern Ave., tada sukite po de
šinei ir pavažiavę vieną mailę rasite Parką.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N,
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, d ne už išrodymą

s===ssnx=s



Seštaa puslapis

Tarp Lietuvių Prašome ĮsitemytiLietuviai Yra Paskilbę 
Savo Meile Dainai

Turbūt nėra lietuvių, kurie 
nemylėtų dainų. Ir visiem y Ii 
dainininkus. Tačiau užsiėmę 
aibe kitų reikalų; kartais ne
sustoja pamislyti, jog jų žavi 
daina kam nors reikėjo para
šyti, atspausdinti, sumokinti ir 
pašvęsti daug laiko ją išmok
ti. Tam reikėjo vietos, me
džiagų, įrankių ir tas viskas 
tapo nebeišgalima vienam as
meniui ar asmenų grupei-cho- 
rui. Tam reikalinga masių ne 
tik meilė, bet ir finansinė pa
rama.

K u 11 ū r i ngose valstybėse, 
kaip pavyzdin, Sovietų Sąjun
goje, arba kad ir dabartinėj 
Tarybų Lietuvoj skiriama mil
žiniškos sumos pinigų liaudies

Neleiskite Amerikoj Įvesti 
Naziškas Kempes!

Ketvirtadienį, geg. 8, 110 
W. 48th St., N. Y., atsibuvo 
Nepaprasta Konferencija at
eivių gynimui. Dalyvavo at
stovai nuo arti 150 organiza
cijų ir atstovavo 450,000 na
rių.

Dr. Max Yergan, konf. pir
mininkas, įžanginėj kalboj pa
brėžė, kad ši konferencija su
sirinko nepaprastam laike la
bai būtinu ir svarbiu reikalu.

Kalbėtojas po kalbėtojo iš
dėstė, kaip Hobbs Koncentra
cijų Kempių Bilius H. R. 3 
yra priešdarbininkiškas, prieš- 
amerikoniškas ir laisvių var
žymo įrankis. Pabrėžtinai įro
dė, kad ateiviai yra naudoja
mi tik kaipo maska, kad pa
slėpus patį tikslą šio biliaus. 
Jis yra lygiai pavojingas vi
siems darbininkams. Prieš tą 
ir jam panašius bilius reikia 
budėti iApanaikinti iš šalies 
rekordų.

Įrodymui, kad panašūs įsta
tymai veiks lygiai prieš visus 
n e p a t i nkamus darbininkus, 
vienas iš kalbėtojų atžymėjo, 
kaip diskriminuojami italai, 
vokiečiai ir kiti. Jis konstata
vo kaipo faktą, kad New Yor- 
ko darbų agentūra atmetė vi
sas aplikacijas italų ir vokie
čių, kurie norėjo dirbti už ku- 
korius bei kitus darbus Ame
rikos salų apsaugos punktuo- 

' se. Jų visas prasikaltimas: tė
vai kada nors yra paėję iš mi
nėtų šalių. Patys aplikantai, 
kaip teigė kalbėtojas, buvę čia 
gimę, amerikonai.

Konferencija priėmė keletą 
atatinkamų rezoliucijų: kon- 
gresmanams ir senatoriams, 
tarpe kitų pasiųsta rezoliuci
jos, raginančios juos darbuotis 
prieš II. R. 3 bilių. Priimta At
eivių Gynimo Komiteto veiklos 
užgynimui rezoliucija.

\ /
r ■’

LIETUVIŲ DOMEI!
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš persikėliau į nau

ją vietą, po nurfieriu 465 Lorimer Street, netoli Grand Stry- 
čio. Pirma buvau 380 Hooper Str.

Aš parduodu įvairų nesugadintą maistą ir Vitami
nus, tinkamą kiekvienam vartoti. Jaunam, senam, sveikam 
ir ligoniui. Galite gauti tikro bičių medaus, geros ruginės 
duonos, WHEAT GERM, įvairi-ų žolelių sutaisytų arbatų 
nuo vidurių sukietėjimo, ir šiaip arbatų: Mint Tea, Alfalfa 
Tea, Molt gėrimų su Vitaminais, kaip tai: JOYANA, TA
VA, CHEER, kurie turi net penkius Vitaminus: A 4.500, 
BĮ 300, C 500, D 850, G 506; visi tie Vitaminai randasi 
kiekvienoje uncijoje molt gėrime. Arba Vitamin B Com
plex sirupas ir tabletėlis ENRICH, tonikas kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų, taipgi kam pabodo alus gerti, 
tas galite užeiti išsigerti morkų skysčių, nes štore turiu tam 
tikrą mašiną dėl darymo skysčių iš morkų. Jeigu kas pirkai
te už $3.00 ar daugiau, tas gausite spalvotą VITAMIN 
FOOD CHART ir knygutę veltui. Vitaminus ir maistą siun
čiu paštu ir į visus kitus miestus. Rašykite šiandien, arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvėlė atdara kas dieną nuo 10 
vai. ryto iki 9 vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS 
KANAPORIS

465 Lorimef Street,

menui tverti ir auklėti. Mūsų 
šalyje valstybė tuomi nesirū
pina, tad kūrimu ir auklėjimu 
kultūros prisieina patiems rū
pintis. Ir rūpinamės. Pažan
gieji Amerikos lietuviai yra ir 
liksis dainuojančiais ir gražiai 
dainuojančiais žmonėms.

Vėliname, kad visi lietuvių 
dainos mylėtojai tai prisimin
tų šio šeštadienio vakarą, ka
da įvyks Aido Choro pramo
ga su dainomis, vadovaujant 
Aldonai Žilinskaitei, su šo
kiais, ir su geromis vaišėmis, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Aidas yra lietuviuose daug 
nusipelnęs, vertingas masinės 
paramos ir mes ją galime su
teikti sau maloniu, smagiu bū
du—dalyvavimu Aido vakare.

Susirinkimas buvo žymių 
unijų vadų pasveikintas su te
legramomis. Visi sveikinusieji 
linkėjo sėkmingai darbuotis ir 
patys pasižadėjo visais gali
mais būdais dirbti bendram 
tikslui, už bendrą reikalą 
Hobbs ir kitų jam panašių bi
lių atmetimo srityje.

Tarpe kitų svarbių klausi
mų, priėjo prie išvados ir siū
lė sekamą:

1. Kiekvienas asmeniniais 
laiškais turi prašyti savo dis- 
trikto koagresmano ir senato
rių Wagner ir Mead, kad jie 
darbuotųsi prieš H. R. 3 ir S. 
1232 bilius.

2'. Prašyti, kad kiti rašytų 
savo distriktų legislatoriams 
panašius raginimus.

3. Šaukti masinius mitingus 
aiškinti apie Hobbs Koncen
tracijos Kempių Bilių H. R. 3, 
ir jo pavojingumą.

4. Vesti kampaniją- sukėli
mui finansų šiam darbui, pini
gus pasiunčiant: American 
Committeee for Protection of 
Foreign Born, 79 Fifth Ave., 
New York, N. Y.

Delegatas.

Paskaita su Muzikale 
Programa

23
Pi-

Penktadienį, gegužės 
dieną, Amerikos Lietuvių 
liečiu Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne, 8 vai. vakaro, Dr. 
A. Petriką skaitys paskaitą 
apie Bronių Vargšą ir jo kūry
bą. Be to, dar bus ir muzika- 
liška programa.

Paskaitą rengia Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Teatras.

Visi ir visos prašomi daly
vauti ir arčiau susipažinti su 
Bronio Vargšo nuveiktais dar
bais. LLT.

Brooklyn, N. Y.

Algirdas Menkevich, 
Stagg St., jaunuolis Aido Cho
ro narys, apleido Brooklyną. 
Gavo naują departmentinių 
krautuvių inspektoriaus dar
bą. Tai reiškia, turės keliauti 
pusėtinai daug, kol apsipažins 
su pareigomis. • Gero pasiseki
mo. Nepamiršk aplankyti cho
ro narius, pasitaikius progai. 
Džiaugiasi susipažinęs su vie
tiniu jaunimu.

Vienas tautietis manęs klau
sė: “Turbūt sklokininkų pra
kalbose labai daug surinko pi
nigų, kad “Laisvės” R.ep. visai 
sumos neminėjo?”

Surinko pinigais ir visų sa
vo “masinių” smetoniškai už
antspauduotų kuopelių “pled- 
žiais” $18. Tai maždaug tiek, 
kiek surenkama vienos Litera- 
ratūros Draugijos kuopos eili
nėse prakalbose, o didesnėse 
surenkama žymiai po daugiau.

Kaip žinia, sklokininkų pra
kalbas rengė visos popierinės 
LDD kuopelės ir LSS, remia
ma viso smetoninio-hitlerinio- 
užkariniai rooseveltinio fron
to, o kalbėjo ponas Stilsonas 
ir “paskutines kelines” smeto- 
nizmui ' atidavęs cirkininkas 
adv. Bagočius iš Bostono.

Walter Kubilius, “Laisvės” 
angliško skyriaus vedėjas, 
pereitą sekmadienį buvo nuvy
kęs į Hartfordą kalbėti te
nykščių menininkų pramogoje, 
kur teatrališką programą — 
“Grigutį” — pildė Worcester, 
Mass., menininkai.

Jaunimas mūsuose yra ly
giais judėjimo gaspadoriais su 
vyresniaisiais veikėjais.

Sueinu aną dieną sklokinin
kų “NZg.” skaitytoją B-į. Pa
sikeitus žodžiu kitu apie asme
niškus reikalui, sako: “Ale, 
tai šauniai maršavote . geguži
nėj. Tai puiku, kad tiek daug 
svieto buvo. Man delnus pa
skaudo jums plojant.”

“Juk jūsų “N. 
dalyvauti, sakė, 
neis.”

“E, ta gazietėlė 
pa.”

“Bet tamsta ją skaitai ?”
“Skaityt retai skaitau, o 

dar mažiau jos patarimų pai
sau, bet kad mano senas pa
žįstamas įkalbinėdamas užsi- 
rašyt ‘fundino’ ir maldaute 
maldavo, tad išgavo dvidoleri- 
nę, tai ką padarysi, kamuo- 
juos, kol pasibaigs.”

G.” draudė 
kad niekas

niekus ple-

Šiomis dienomis valdžia už
darė Jurgio šniokio užeigos 
vietą (saliūną), buv. and 608 
Grand St., už pardavinėjimą 
degtinės be leidimo.

Sugrįžo iš Chicagos J. Ga- 
siūnas, buvęs pasiųstas atsto
vauti brooklyniečius “Vilnies” 
dalininkų suvažiavime pereitą 
sekmadienį. Suvažiavimas vi
sapusiškai pavykęs.

ž. R.

Dėl Atviručių ir Peticijų už 
Taiką ir prieš Diskriminaciją

Jau; keli asmenys manęs 
klausė, kur gauti atvirutes 
siuntimui Washingtonan su 
protestu prieš diskriminaciją.- 
Jie “Laisvėj” matę žinią, kad 
Moterų Kliubo pramogoj to
kios atvirutės buvo dėsėtkais 
išpirktos ir pasiųstos.

Ar moterys dar jų turi, ne
žinau, bet žinau, kad jų gali
ma gauti Am. Taikos Mobili
zacijos miešto raštinėj, 381 
4th Avė., N. Y.

LDS jaunimo kuopa darbui, 
už taiką išrinko komisijon Al- 
daną Bernotaitę, Walter Ku
bilių ir Mary Sinkevičiūtę. 
Moterys tikisi išrinkt savo ko
misiją geg. 15-tos vakarą įvyk
siančiame susirinkime. Taigi, 
atrodo, kad attimoj ateityje 
prasidės platesnis darbas, tad 
turėsr būti ir darbui visokių 
medžiagų čia ant vietos. N.

Antradienio vakare, Pabal
ti jos Taryba savo posėdyje nu
tarė surengti milžinišką pik
niką birželio-June 15 d., Ri
ker’s Estate Parke, Long Is
land. Toj pačioj vietoj, kaip 
kad pereitais metais. Progra
moje dalyvaus keturių tautų 
talentai, kaip tai: lietuvių, 
suomių, estų ir latvių. Komisi
ja dės visas pastangas, kad šis 
piknikas būtų sėkmingas ne- 
vien tik finansiniai, bet ir so
cialiai. Todėl prašome įsitė- 
myti datą ir nutarkite, kad 
dalyvausite. Prašome kitų or
ganizacijų nieko nerengti tą 
dieną.

L. Kavaliauskaitė.

Antradienį Girdėsim 
Svečią Kalbėtoją

Antradienio vakarą, gegu
žės 20-tą, Pil. Kliubo svetai
nėj įvyks prakalbos. Kalbės 
V. Andrulis, kuris šiomis die
nomis atvyksta į Brooklyną ir 
apylinkę su reikalais.

Brooklyniečiai prašomi tą 
vakarą pasilaikyti liuosu 
kalboms.

pra-

Ellis, 
78-22

grab.

MIRĖ
Gegužės 11 d., Kings Coun

ty ligoninėj, mirė Rose 
74 m. amžiaus, gyvenusi 
19th Rd., Woodhaven, 
Velionė buvo pašarvota
Šalinsko-Shalins koplyčioj, 84- 
'02 Jamaica Ave., prie pat Fo
rest Parkway stoties. Palaido
ta trečiadienį geg. 14 d. rytą, 
iš šv. Elzbietos bažnyčios į 
Kalvarijos kapines. Laidotuvių 
apeigas aptarnavo grab. Sha- 
lins-šalinskas.

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks geg. 15 d., 419 
Lorimer St. Kviečiame ir ne kliubie- 
tes. — Valdyba. (114-115)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2*4 ir 6-8
Nėra Valandų sekmadieniais

Whelan Pasirašė su 
Unija Sutartį

Streikas prieš United Cigar 
—Whelan Drug Stores korpo
raciją, tęsęsis nuo vasario 1- 
mos prieš tos firmos krautuves 
New Yorke, Nassau ir Suffolk 
apskričiuose, taipgi Bronxvil- 
lėj, baigtas pereitą pirmadienį 
pasirašymu dviem metam su
tarties su Pardavinėtojų Uni
jos Lokalu 1199.

Streiko baigos, dokumentas 
pasirašytas per Benjamin L. 
Gudės nuo unijos ir Walter G. 
Baumhogger nuo firmos.

Streikieriai laikęsi stebėti
nai ištvermingai, 80 streikie- 
rių, žinoma, padedami kitų 
unijistų, per visą laiką palai
kė pikietus prie 55 užstreikuo- 
tų Whelan krautuvių ir apie 
šimto cigarinių. Krautuvės 
buvo priverstos užsidaryti. 
Kompanija skelbia, kad 11-ka 
ir paliksiančios uždaromis.

Laimėta pakėlimas mini
mum algų skalės po $2 per

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.

Tei.: STagg 2-3842

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 

^H^E^^^Hnsudarau su ame- 
|^^Mi|^^|Q|rikoniškais. Rei- 

esant ir 
a d i dinų tokio 

dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
jvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

i Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y. ,

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer a il68

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 6-8622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn. N. V. 

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’
UF-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

savaitę, mėnesio mokestis 
draftuojamiems armijon, nu
mažinama valandos nuo 51 iki 
52 per savaitę, gauta keli 
šventadieniai su alga ir iško
vota teisė arbitracijos komite
to, kuris su arbitratoriumi 
Max Meyer iš Valstijinės Dar
bo Santykių Tarybos riš iškilu
sius nesusipratimus.

Miami Teatre Rodys 
Muzikališką Judi •

Miami teatre trečią ir pas
kutinę savaitę rodo sovietini 
judį “Jūrų Didvyriai,” o pra
dedant gegužės 16-tą pradės 
rodyti muzikališką komediją 
“Volga-Volga,” joje vaidinant 
paskelbusiems Sovietų akto
riams Lubov Orlovai ir Igor 
Uinskiui.

Orlovą ir llinskis, sykiu su 
direktoriumi Aleksandrovu ir 
kompozitoriumi Dunajevskiu

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.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boifer)

Mūsų Inžinieriai išmleruos Jūsų namus ir |dės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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.

į 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.

VCRI-THIN* PETITt —IS 
|ew«li, pink, whil« Of yellow 
gold filled cote.........$29.75

MONTROSE- 17-i»w»l Pr*. 
cijion* mov.rn.nt. Pink ot y.1- 
low gold filled coia, Gv'idite 
bock ........................$39.71

fR.g'u>.f«d Trod. Merk -v

JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST;GIFTS FROM YOUR

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

Ketvirtad., Gegužės

Volga-Volga” fil-

kartu Amerikoj tą

gavo bendrą dovaną—-100, 
rublių — už atsižymėjimą pa
gaminimo 
mos.

Pirmu 
filmą pradės rodyti šį penkta
dienį, Miami Teatre, 6th Avė. 
ir 47th St., N. Y.

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

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

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

she will never forget!1
n D11 r kl THE precision! 1UKUtN —




