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Be Pagrindo Džiaugsmas. 
Kodėl Prezidentas Tyli? 
Unijų Vadai ir Nariai. 
Ethiopija po 5 Metų. 
Iškepė Karalių.

Rašo A. Bimba

■n $
5 "WJ

Darbo žmonnj 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Prašome visu “Lais 
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui.

Garsiai džiaugiasi “Tėvy
nės“ redaktorius ponas Bajo
ras, dar, garsiau džiaugiasi 
Bagočius, Vinikas ir Gugis. 
Džiaugtis esą ko, nes “savisto
viai valstijų egzaminierių da
ryta revizija surado S.L.A. 
turto, narių ir jų apdraudos 
stovį lygiai tokį, kaip S.L.A. 
sekretorius skelbia savo rapor
tuose.”

Betgi, kiek mums žinoma, 
niekas nė nedarė Vinikui už
metimų fušeriojime jo rapor
tų. Tai kokiems paibeliams 
dabar šių vyrų toks džiaugs
mas ?
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Roosevelto Planai Uždėti Karo Naštą 
ant Darbo Žmonių Pečiu

“Laisves” 30-ties Mėty Jubilėjo Reikale

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždininko pagelbi- 
ninkas John L. Sullivan iš
dėstė planus, kaip galima 
aprėžti Amerikos liaudies 
pirkimo pajėgą tiems gy
ventojams, kurie turi mažas 
metines įplaukas, tai yra,

per aukštas. O tas reiŠ-

išleidimas suėda perdaug

Iš antros pusės, kaip matyt, 
egzaminieriai surado daugiau, 
negu sekretoriaus raportuose 
buvo nariams skelbiama. Jie 
surado, kad S.L.A. mirtingu
mas
kia, kad reikia daryti refor
mas. Jie surado, kad “Tėvy
nės 
S.L.A. pinigų. Jie surado taip
gi, kad Pild. Taryba S.L.A. va
jams išbarsto neleistinai daug 
pinigų. Surado viso labo net 
septynis netikslumus.

Nesinori tikėti, kad šitos 
septynios skylės bus sėkmingai 
užkištos vien tik minėtų ketu
rių vyrų džiaugsmu. Nors va
dovybė kalta, bet nariams pri
sieis tas spragas užlopyti.

Vadai džiaugiasi, 
bėdavoja.

Suplaukė Daug Pasvei
kinimų Browderio 

Gimtuvi^Proga
New York. — Komunistų 

Partijos Centro Komitetas 
paskelbė labai daug pasvei
kinimų Earlui Browderiui 
ir partijai, kurie suplaukė 
Browderio 50-ties metų 
gimtuvių proga. Earl Brow
der yra vienas iš kiečiausių 
'kovotojų už ištraukimą

o nariai i Jungtinių Valstijų iš karo,

Prieš kelias dienas Florido
je buvo brutališkai nulinčiuo- 
tas jaunas juodveidis. Prezi
dentas Rooseveltas, demokra
tų partijos visagalintis vadas, 
kuris taip susirūpinęs gelbėji
mu Anglijos demokratijos, 
nesurado nei žodžių, nei lai
ko, nei noro Floridos chuliga
nus pasmerkti.

Už lynčo sistemą Pietuose, 
už tą amžiną gėdą Amerikai, 
atsako taipogi Jungtinių Vals
tijų kongresmanai ir senato
riai. Jie turi bilių, kuris rei
kalauja bausti linčininkus, 
bet nepraleidžia, nepadaro 
įstatymu.

už išlaikymą Amerikos nuo 
baisios karo katastrofos. Jį 
todėl turčiai uždarė kalėj i- 
man. Browderj ir partiją 
sveikino ne vien Amerikos 
darbininkų unijos, kultūros 
ir apšvietos organizacijos, 
mokytojai ir profesionalai, 
pasižadėdami kovoti už jo 
išlaisvinimą, bet gauta pa
sveikinimai nuo Colombia, 
Chile, Puerto Rico, 
Anglijos ir 
šalių 
žymių 
cijų.

Cuba, 
daugelio kitų 

Komunistų Partijų, 
veikėjų ir organiza-

Karas Iraąe ir Sirijoj
Amerikos Darbo Federaci

jos nariuose auga audra pasi
piktinimo savo lyderiais. Na
riai nesutinka su savo vadu 
prokariniu nusistatymu. Jie 
nebegali pakęsti savo vadų 
priešstreikinės politikos.

štai dabar Federacijos ly
deriai viešai pareiškė, kad jie 
patys eis ir laužys Californi- 
jos laivų statymo mašinistų 
streiką.

Gali tie nenaudėliai savo 
tikslą ir pasiekti. Bet gali sau 
ir sprandą nusisukti.

darbo žmonėms. Jo planas 
yra tam, kad naujus taksus 
$3,500,000,000 suvertus ant 
darbo žmonių pečių. Jis sa
ko, kad jo tuos planus jau 
skaitė ir užgyrė valstybės 
iždininkas Henry Morgen- 
thau ir prezidentas F. D. 
Rooseveltas.

Pagal paskelbtas žinias 
matome, kad naujas planas 
pono Sullivano ir Roosevel
to yra tam, kad sumažinus 
taksus didelėms kompani
joms, kurios daug darosi 
pelno, o tuo laiku padidinus 
juos tiems, kurie mažai įp
laukų turi, tai yra darbo 
žmonėms.

Sullivan ten pat pripažįs
ta, kad viena stambi kor
poracija turi iš valdžios už 
$70,000,000 užsakymų ant 
ginklų ir amunicijos, tos 
korporacijos pelnai padidėjo 
ant 3,000 nuošimčių lygi
nant su 1939 metais, bet ji 
taksų nemoka. Kita korpo
racija turi iš valdžios net 
už $250,000,000 užsakymų, 
kurios pelnai paaugo 200%, 
bet ir ta nemoka taksų.

Greta to, kad turčiams 
mažinami taksai arba jie ir 
visai nuo jų paliuosuojami, 
kada taksai keliami darbo 
žmonėms ir smulkiems biz
nieriams, tai Sullivan supla
navo dar ir sumažinti val
diškas išlaidas socialiams 
reikalams, kaip tai sveika
tos apsaugojimo reikalams, 
mokykloms ir kitiems. Taip 
Washingtone ponai rūpina
si, kad karo naštą suvertus 
ant darbo žmonių pečių.

Šiomis dienomis aplaikėme aukų nuo sekamų asme
nų ir organizacijų:

Zigmas Jasekas, New Britain, Conn., $1.00; J. Cibir- 
ka, Far Rockaway, N. Y., $1.00; A. Bloznelis, Catskill, 
N. Y., $1.00; V. Jonauskas, Bloomfield, Conn., $1.00; 
A. Kangiserienė, Randolph, Mass., $2.00, taipgi doru 
atminimu 13 met. savo vyro mirties, Adolph Kangiserio, 
aukoja $2.00 daugiau; Anna Juodeikienė, $1.00; S. J. 
Antanaitis, $2.00; P. Pečiukonis, Haverhill, Mass., 50c; 
A. Labanauskas, Elizabeth, N. J., $1.00; Peter Burnei- 
kis, Brooklyn, N. Y., $2.00; M. Smitrevičienė, Detroit, 
Mich., $1.25; E. Barodica, Kenosha, Wis., $1.00. Iš Gir 
rardville, Pa., gavome—A. Dambauskas, $1.00; J. Mar- 
dosa, $1.00; J. Kamarauskas, 50c ir P. Krizinauskas, 
50c. P. Neprostis, Chelsea, Mass., $1.00 ir J. Yesadavičia, 
New Kensington, Pa., $1.00.

ALDLD 223 kuopa, Oregon City, Oregon, $3.00; LDS- 
5 Apskritys, Connecticut valstijoj, $5.00.

Naują metinį skaitytoją prisiuntė J. Piontka, Wil
merding, Pa.

Širdingai tariame ačiū viršminėtiems draugams. Lau
ksime daugiau pasveikinimų. Nepamirškite, kad visi 
1941 metai yra skaitomi kaipo Jubilėjiniai metai. Ačiū!

“Laisves” Administracija.

350,000 Gelžkeliečių Pasirengę Streikuoti 
už Geresnes Algas

Kongresmanai už Ap
siginklavimą

100,000 Kietos Anglies 
Mainierių Laimėjo

Ethiopija tapo išlaisvinta iš 
po Mussolinio jungo. Reikėtų 
tiktai pasidžiaugti. Deja, ji 
pateko po Anglijos imperializ
mo jungu. Karalių karalius 
Selassie sugrįžo ant sosto, pa
remto ir palaikomo Anglijos 
ginklais.

Išlaisvinta Ethiopija yra pa
vergta Ethiopija. Italus paver
gėjus pavadavo anglai paver
gėjai. Toks tiktai skirtumas.

Hitleris ir Mussolinis atsky
rė nuo Jugoslavijos kroatus ir 
paskyrė jiems karalių ypato- 
je Spoleto kunigaikščio. Tas 
kunigaikštis yra Italijos kara
liaus giminė.

Kroatų tautiniai lyderiai že
mai nusilenkė ir tą “malonę” 
priėmė su didele padėka.

Mums prisimena panašių 
sutvėrimų pasielgimas Lietu
voje Pirmojo Pasaulinio Karo 
laikais. Jie irgi buvo gavę 
Lietuvai karalių ypatoje kuni
gaikščio Uracho. Jų nelaimė, 
kad rusų revoliucija jų. pla
nus paleido keturiais vėjais.

Tokio pat galo, veikiausia, 
susilauks ir kroatų lyderiai su 
savo karaliumi. Toks mūsų 
jiems linkėjimas.

Beirut. — Iraqo aukšto
ji komanda paskelbė, kad 
iraqieciu lėktuvai sunaikino 
30 anglų automobilinių 
sunkvežimių, vežusių ka
rius, ir sužeidė du anglų ka- 
nuolinius • laivus Persijos 
užlajoj. Syrijoj francūzų 
mūšio lėktuvai nukirto an
glų bombanešį, kuris bandė 
bombarduoti'Palmyra orlai
vių lauką. Iraqieciai jau įsi
veržia giliai į anglų koloni
ją Transjordaną. Per Syri- 
riją pribuvo 50 vokiečių lėk
tuvų iraqieciams į pagelbą. 
Iraqo ir vokiečių karo lėk
tuvai sako, kad sunaikino 
10 anglų lėktuvų virš Hab- 
baniah orlaivių laiko. Ang
lai sako, kad jie bombavo 
Syrijoj orlaivių laukus, j ku
riuos nutupia vokiečių lėk
tuvai kelyj iš Graikijos į 
Iraqą. Anglai tvirtina, kad 
jie sudegino didelį vokiečių 
“Heinkel-111” bombanešį.

Karo Tonas Turčių 
Spaudoj

Reikalauja Užimt Francijos 
Salas Amerikos Pakraštyj
Washington. — Republi- 

konas kongresmanas Fran
cis Case iš South Dakota 
įnešė bilių, reikalaujantį 
užimt Francijos salas Mi
quelon ir St. Pierre, netoli 
New Foundlando, Martini
que, Guadeloupe ir Clipper
ton, netoli Panamos Kanalo 
ir Francijos koloniją Guia
na, Pietų Amerikoj.

Washington. — Visi kon
greso nariai vienbalsiai nu
tarė, kad dar budavotų 59 
naujus karo laivyno pagel- 
binius laivus, bendrai 550,- 
000 to,nų įtalpos./

Jungtinės Valstijos dabar 
daugiau ginkluojasi, kaip 
bent kokia kita pasaulyje 
šalis. Karo laivynui buda- 
voja apie 400 naujų laivų, 
kaip tai šarvuočių, kruize- 
rių, naikintojų, orlaivių ve
žikų ir submarinų. Greta to, 
dar būdavo j a 397 naujus ka
ro laivus — pagelbininkus, 
kaip tai minų statytojus, 
minų šlavikus, transportus, 
submarinų globotojus ir ki
tokius. Apsiginklavimas ei
na visais garais. Wall Stry
tas galvatrūkčiais traukia 
mūsų šalį į kąrą, o jam iš
tikima valdžia padeda ir 
ginkluojasi, į

Francija Vėl Stos 
Karan

United Mine Workers of 
Am. unija atstovaujanti apie 
100,000 kietos anglies mai- 
nierių pasirašė su kompani
jomis dviejų metų kontrak
tą. Mainieriai laimėjo savo 
reikalavimus. Pirmu kartu 
istorijoj jie išlaimėjo apmo
kamas vakacijas, nes kiek
vienas mainierys į metus 
gaus,$20 vertės čekį ir ga
lės pasiimti vakacijų.

Abelnai mainierių algos 
pakeliamos. Mainieriai, ku
rie dirbs viršui, tai gaus 
$4.62 į dieną; paprasti dar
bininkai po žemo gaus 
$5.25; lavinti mainieriai 
$5.96 ir dirbanti nuo šmotų 
$7.50 į dieną už 7 darbo va
landas.

Šis mainierių laimėjimas 
dar kartą parodo, ką reiš
kia darbininkams būti or
ganizuotiems. Organizacijoj 
yra darbininkų galybė.

Chicago. — Virš 350,000 
o r g a n i z u otų gelžkeliečių 
darbininkų įteikė gelžkelių 
kompanijoms nuo penkių 
didelių gelžkeliečių bro
lijos unijų, būtent: Loco
motive Engineers, Firemen 
& Enginemen, Railroad 
Trainmen, Switchmen ir 
Railroads Conductors reika
lavimus, kad algos būtų pa
keltos ant 30 nuošimčiu.

Gelžkeliečių kontraktai su 
kompanijomis baigiasi bir
želio 10 dieną. Gelžkelių 
darbininkai savo pareiškime 
sako, kad karo sąlygose 
gelžkelių kompanijos darosi 
didžiausius pelnus, tuo gi 
kartu darbininkų pragyve
nimo, apsirengimo ir kitų 
reikmenų kainos labai kyla. 
Todėl, gelžkeliečiai reika
lauja pakelti jų algas nema
žiau, kaip $1.80 į dienį, kad 
jie ir jų šeimos galėtų žmo
niškai gyventi. Algų pakėli
mas ant 30%, tai reikštų vi
siems darbininkams į metus 
pridėjimą $168 milionų do
lerių prie dabartinių algų.

Nereikia nei kalbėti, kad 
gelžkeliečių darbininkų rei
kalavimas labai nepatinka 
gelžkelių kompanijoms. Ga
lima laukti tuojau baisios 
kampanijos prieš darbinin
kus per turčių spaudą, ra
dio ir iš visų karo šalinin
kų pusės. Galima laukti,

kad jie gelžkeliečius ap
šauks “komunistais” ir ki
tokiais vardais, bet gelžke- 
jliečiai yra organizuoti, susi
vieniję ir kietai pasiryžę sa
vo reikalavimus vieningai 
paremti ir priversti kompa
nijas nusileisti.

Rooseveltas Ruošia 
Skelbti Amerikoj 

Karo Padėtį
Washington. — Valdiš

kuose rateliuose laukia, kad 
'prezidentas Rooseveltas iš
leis proklamaciją, kurioj bus 
paskelbta Jungtinėse Vals
tijose nepaprasta karo pa
dėtis. Sakoma, kad tie žing
sniai bus padaryta todėl, 
kad Francija pasirengus 
stoti karan fašistinės Vokie
tijos pusėj.

Fašistų Jungas Kroatijai
Roma. — Italija suteikė 

Kroatijai karalių ir ‘Italijos 
valstybės formą, tai yra, 
mussolinišką fašizmą. Taip 
buvo ir pereitame kare, ka
da Vokietijos kaizeris sky
rė užkariautiems kraštam
savo gimines į karalius, bet 
karo pabaigoj darbo žmonių 
revoliucija visus tuos nau
jai iškeptus ir daug senų 
karalių išbloškė į visuome
nės sąšlavyną.

Kaip Jie Tiesą Sl°pia 
Karo Sąlygose

Drg. V. Andriulio 
Prakalbos

Dingęs Laivas “Zam
zam” Gali Karui 

Pasitarnauti
tai

New York.—Turčių spau
da pakėlė didelį skandalą 
dėl žuvusio “Zamzam” lai
vo. Bando įrodyti, būk ant 
to laivo nieko karinio nebu
vo apart medikalių karietų, 
gyduolių ir medikalio per
sonalo, kuris savanoriai va
žiavo anglam į pagelbą. Ai
šku, kad šis Wall Stryto ka
ro šalininkams tonas reika
lingas tam,, kad sulaužius 
Amerikos liaudies prieška
rinį nusistatymą.

Washington. — Kur
Pietų Atlanto vandenyse 
dingęs Egipto laivas “Zam
zam,” ant kurio, sako, buvo 
nuo 150 iki 200 amerikiečių, 
gali pasitarnauti oficialiam 
Jungtinių Valstijų įtrauki
mui į karą. Jau nuo senai 
Wall Strytas ir kiti karo ša
lininkai laukė tokios pro
gos, kad neva “žmonišku
mo” dėlei įveikus Amerikos 
liaudies prieškarinį nusista
tymą.

London. — Anglija mano, 
kad Francijos Petaino val
džia perleis per savo Afri
kos kolonijas Vokietijos ir 
Italijos karo jėgas prieš an
glus iri francūzus, vado
vaujamus generolo de Gau
lle.

Vichy. — Francijos infor
macijų biuras paskelbė, kad 
Petaino valdžia kariaus 
prieš francūzų generolą 
Charles de Gaulle, kuris yra 
Anglijos įrankis. Generolas 
Gaulle įsigalėjęs Francijos 
Ekvatoriškoj Afrikos kolo
nijoj-

Imant atydon tą, kad Be
taino valdžia susitarus su 
Hitleriu leido vokiečių lėk
tuvams. apsistoti Syrijoj, o 
ten esą francūzų karo lėk
tuvai jau kelis kartus susi
kirto su anglų lėktuvais, tai 
darosi aišku, kad Petaino 
valdžia traukia Franci ją 
karan prieš buvusią savo 
“draugę” Angliją.

pirmadienį, 
7:30 vakare, 
name, 1320

antradie- 
7:30 vai. 
Svetainė-

Paleis 100,000 Belaisvių
Vichy. — Francijos val

džiai susitarus su Vokietija 
bus paleista iš vokiečių ne
laisvės 100,000 francūzų ka
reivių. Tai bus žmonės tar
pe 42 ir 58 metų amžiaus. 
Viso Vokietijoje yra apie 
2,000,000 francūzų kareivių 
belaisvėje.

Vichy. — Tik metai 
dvi dienos po baisios trauki
nių nelaimės pasaulis apie 
ją gali sužinoti. 1940 metais, 
18 gegužės, tai yra, laiku, 
kada ėjo tarpe Vokietijos ir 
Francijos žiaurus karas, 
Franci jo j įvyko baisi trau
kinių nelaimė, kurioj 52 
žmonės užmušta ir 128 su
žeista. Francijos valdžia tą 
nelaimę iki dabar slėpė. Šis 
faktas parodo, kaip jr dabar 
abi kariaujančios 
pia tiesą nuo savo šalių liau
dies ir viso pasaulio.

ir

sės sle-

Anglijoj Labai Nusigandę

Areštai Emigrantų Tarpe
Washington. Jau per 300 

“neištikimų” ateivių suran
kiojo valdžios agentai. Are
štuotų tarpe, kol kas, dau
giausiai yra Vokietijos ir 
Italijos piliečių. Areštai vis 
dar eina. Daugiausiai suim
ta tų, kurie buvo pasilikę 
nuo laivų. Jau skelbia, kad 
Ellis Island (“Ašarų Sa
la”) permaža internuotiems.

N

Draugas V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius kalbės 
sekamose vietose:

Philadelphia, penktadienį, 
gegužės 23 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių Name, 735 Fair
mount Ave.

Baltimore, nedėlioję, ge
gužės 25 d., Liberty Parke, 
“Laisvės” metiniame pikni
ke kalbės dd. V. Andrulis ir 
J. Siurba.

Pittsburgh, 
gegužės 26 d., 
LDS 160 kp. 
Medley St.

McKees Rocks, 
nį, gegužės 27 d., 
vakare, Lietuvių 
j e, 424 Locust St.

Cleveland, trečiadienį, ge-. 
gūžės 28 d.

Visus “Laisvės” skaityto
jus prašome lankytis į šias 
prakalbas ir apie tai pra
nešti jūsų pažįstamiems.

London. — Anglų *karo 
lėktuvai susikirtime su vo
kiečiais, virš Anglijos Ka
nalo, nukirto 8 vokiečių lėk
tuvus. Anglai neteko 5 sa
vo lėktuvų. Buvo ir dar visa 
eilė ore mūšių.

London. — Sovietų Rau
donoji Armija pradėjo pra
timus Turkestane. Anglija 
bijo, kad Afganistanas ir 
Iranas nesusitartų su Sovie
tų Sąjunga bendram apsi
gynimui. Jeigu Raudonoji 
Armija įžengtų į Afganis
taną ir Iraną, tai Anglija 
mano, kad Indijoj galėtų 
prasidėti revoliucija prieš 
anglus.

Berlin. — Laivas “Zam
zam” nuskandintas, nes jis 
vežė ginklų ir amunicijos. 
Visa įgula ir keliauninkai 
vokiečių išgelbėti ir laikomi 
jų žinioj.

•
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Vokiečių Karo Orlaiviai 
Nuskandino Daug Laivų

Berlin. — Vokiečių karo 
orlaiviai užklupo daug ang
lų laivų ties Weymouth ir 
nuskandino 8 anglų tavori- 
nius laivus, vieną submari- 
ną ir 13 kitų laivų sužeidė. 
Sužeistų tarpe yra kruize- 
ris 8,500 tonų ir 2 naikintu
vai. Bendrai vokiečiai nus
kandino 12,000 tonų anglų 
laivų.

Washington. — Roosevel- 
to valdžia įsakė Amerikos 
atstovui atsiklausti Berlyne 
smulkmenų apie amerikie
čius paimtus nuo “Zamzam” 
laivo.

London. — Dideli mūšiai 
eina Iraqe. Anglų komanda 
sako, kad turi pasisekimo 
prieš irakiečius linkui Bag
dado. Ore eina mūšiai tarp 
anglų ir vokiečių lėktuvų.

EXTRA

Vokiečiai

ORAS. — Oro Biuras nu 
mato šį trečiadienį giedrą.

Londonas.
nuleido 1,500 parašiutistų 
ant Creta salos, paskutinės 
Graikijos salos, kur anglai 
turėjo bazes. Eina mūšiai.

■
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“Amerikos Lietuvių Taryba”
Gegužės 15 d. Čikagoje įvyko “Lietu

vai Gelbėti Tarybos” suvažiavimas. Daly
vavo, aišku, klerikalai, fašistai ir socia
listai (lyderiai.) Suvažiavusieji, matyt, 
įsitikino, kad su “Lietuvai Gelbėti Tary
ba” nebegalima apgaudinėti Amerikos 
lietuvių visuomenės, nes pastaroji žino, 
kad Lietuva jau yra išgelbėta, todėl ir tą
jį vardą pakeitė į “Amerikos Lietuvių 
Tarybą.” Menševikų laikraštis žymi, kad:

“Konferencija nutarė vykdomąjį komi
tetą sudaryti iš Lietuvai Gelbėti Tarybos 
narių, gyvenančių vienoje kolonijoj.” To
ji “koloniją” bus Chikaga, kur “taipgi 
bus įsteigtas centralinis propagandos 
biuras, kurio išlaikymui Taryboje daly
vaujančios srovės prisidės propdrciona- 
liai prie išlaidų. Konferencija toliau nu
tarė įsteigti ir centralinį iždą ‘Lietuvos 
laisvės kovai finansuoti.’ ”

“Liettivos laisvės” finansavimas tai 
reiškia tą, kad menševikai-fašistai-kle- 
rikalai užlaikys Čikagoje melų biurą 
prieš tarybinę Lietuvą ir tam tikslui iš 
žmonių rinks aukas. Be to, jie gražiai 
pasivažinėsčir pasižmonės tomis aukomis.

Suvažiavimas priėmė ir rezoliuciją, 
kurioje pasisakoma už demokratiją Lie
tuvoje ir užgiriama demokratija Ameri
koje. Reikia, atsiminti, kad suvažiavime 
dalyvavo tokis Karpius, smetoniškas ka
valierius, kuris taipgi balsavo už demo
kratiją !

Bet ar tai įstabu? Juk visiškai nesenai 
Smetona, kurį “Naujienos” jau pripažįs
ta Lietuvos prezidentu, pareiškė, kad ir 
jis nori Lietuvoje demokratijos. O kai 
dėl Amerikos, tai Smetona suriko: “Long 
Live Democracy!”

Smetona, Karpius, Šimutis, Grigaitis, 
Bagočius, Zosė, Tubelienė—visi šiandien 
už demokratiją Lietuvoje su Smetona 
priešakyje! Visų pageidavimas, kad Lie
tuvoje viešpatautų tokia demokratija, 
kurioje viską turėtų ir valdytų dvarpo

niai, fabrikantai, fašistai, o Lietuvos 
liaudis — turėtų būti nuslopinta, sus
pausta, gi geriausi josios reikalų gynėjai 
—vėl į kalėjimus sukišti.

Tokią demokratiją Lietuvos liaudis tu- 
: rėjo per virš 20 metų. Ji jos daugiau ne

nori. Ji neįsileis daugiau Smetonų ir 
jiems panašių nenaudėlių, kuriuos men
ševikai, klerikalai ir fašistai šiandien 
taip garbavoja ir už kuriuos stovi. '

Vis Arčiau Atviro Karo
Kiekvienas mato ir jaučia, kaip Ame

rikos liaudis kietai yra nusistačius prieš 
karą. ’ Tą mato, kada masinės organi- 
zaėijos neša rezoliucijas už taiką, tą ma
to, kada Washingtone, kongresmanus, se
natorius ir prezidentą kasdien užverčia 
kalnais rezoliucijų ir telegramų, reika
laujančių laikytis nuošaliai nuo karo, iš
traukti Jungtines Valstijas iš karo.

Bet tuo pat kartu Wall Strytas ir Roo- 
seveltas daro žingsnį po žingsnio, kurie 
veda mus prie atviro karo. Buvo priimta 
Neutraliteto Aktas. Dabar jis palaido
tas. Patsai Rooseveltas įsakė Amerikos 
prekybos laivams neplaukti į karo ap
imtas jūras, dabar įsakė plaukti Ameri
kos laivams į Raudonąsias Jūras, kur 
siaučia patsai aršiausias karas. Roosevel
tas sakė, kad konvojus reiškia karą, da
bar jis konvojų pavadina “patruliavimu”. 
Prezidentas sakė, kad jis darys viską, 
kad Ameriką išlaikius nuo karo, dabar 
jau kalba apie mūšius be karo paskelbi
mo. Amerika buvo priėmusi Johnsono

bilių, kuris draudė skolinti pinigus tai 
valstybei, kuri pirmiau prasiskolino 
Amerikai. Anglija buvo skolinga per 
penkis bilionus dolerių, dabar ne vien jai 
skolinami pinigai, ginklai, laivai, bet net 
tų dalykų pristatymas imama Amerikos 
globon, kas veda mųsų šalį į karo ka
tastrofą. Pirmiau mūsų valdžia kalbėjo 
tik apie Amerikos apgynimą, buvo nus
tačius 300 mylių jūrų pakraščių apsau
gą, vėliau tą pratęsė iki 2,000 ir 3,000 
mylių atstos, dar vėliau visų jūrų, dabar 
kalba apie globojimą Anglijos kolonijų 
visame pasaulyje, apie reikalą paimti 
Franci jos prieplauką Dakarą ir kitas 
kolonijas Afrikoj.

Prie ko tas viskas veda? Kodėl Ameri
kos žmonės turėtų kraują lieti už Angli
jos kolonijas Azijoj ir Afrikoj? Kodėl 
Amerikos spauda turėtų kiekvieną.suki
limą apšaukti Hitlerio agentų darbu, ka
da to krašto žmonės sukilo prieš savo 
valdonus, pavergikus, taip, kaip Ameri
kos žmonės 1776 metais sukilo prieš An
glijos karališką valdžią? Amerikos liau
dis karo nenori. Amerikos liaudis neno
ri, kad Anglijos ar Vokietijos imperia
listai laikytų pavergę kitas tautas.

Negrai Pasmerkė Fordą
Reakcininkas Fordas visada siekė skal

dyti darbininkų klasę į tautines,, rasines 
ir religines grupes, kad neleidus jai vie
ningai veikti, kad neleidus organizuotis. 
Dar neseniai streiko metu jis bandė ras
ti streiklaužių vienus prieš kitus kurs
tant, jis negrus kurstė prieš baltus, o 
baltus prieš Aegrus. Bet Fordo fabrikų 
darbininkų vienybė sudaužė Fordo pla
nus, to Amerikoj “No 1 fašisto”, kurį 
Hitlerio atstovas apdovanojo medaliu, 
kuris garbinamas Amerikos reakcininkų 
tarpe.

Detroite negrai išleido pareiškimą ir 
Fordo negrus darbininkus kviečia bal
suoti už C.I.O. uniją, kovingą darbo žmo
nių uniją. Tame atsišaukime, tarpe kitko, 
sako :

“Fordizmas kanda žydus, katalikus, 
negrus ir svetur gimusius darbininkus. 
Fordizmas siekia sudaužyti darbininkų 
vienybę, sukurstyti baltus prieš negrus 
ir negrus prieš baltus.. / Fordizmas Sto
ja už tai, ką senai Abraham Lincoln pa
smerkė.”

Permatys Fordo tikslus negrai darbi
ninkai, balti, čiagimiai ir sveturgimiai; 
visi jie privalo pasisakyti už C.I.O. uni
ją.

Airijos Liaudies Troškimai
Per sunkias kovas Airija išgavo ne

priklausomybę. Ir tai nevisa, nes Angli
jos imperialistai Šiaurinę Airiją pada
rė savo teritorija. Dabar Airija (Eire) 
laikosi neutraliteto. Anglijos ir Wall 
Stryto imperialistai daro viską, kad Ai
riją įvėlus karan. Jie žada jai pagelbą, 
kaip žadėjo Norvegijai, Jugoslavijai, 
Graikijai ir kitoms šalims. Jie kursto 
Šiaurinės Airijos žmones prieš nepriklau-* 
somos Airijos žmones. Jie skiepija tą 
mintį ir tarpe Amerikoj gyvenančių ai
rių. Amerikoj gyvenanti airiai darbinin
kai trokšta, kad jų šalis išvengtų karo, 
kad ji galėtų išsilaikyti neutrališka, kad 
visa Airija būtų apvienyta, kad airiai 
susilauktų ne vien tautinės, bet ir kla
sinės laisvės.

Bankieriai Giria Hitlerizmą
Turčių spaudoj daug rašoma prieš Vo

kietiją, bet jie nerašo prieš' hitlerizmą, 
kaipo sistemą, kurioj išnaikinta bent ko
kia laisvė, kur uždarytos darbo žmonių 
organizacijos ir unijos, kur įvesta žiauri 
priespauda prieš darbo liaudį. Jie prieš 
tai nerašo, nes to paties siekia ir Ame
rikoj padaryti. Jie to paties siekia pra
vesti tais pačiais keliais, kaip Hitleris 
pravedė Voketijoj. Juk ir Vokietijoj pir
miausiai puolė komunistus, paskui dar
bo unijas, vėliau visas organizacijas, kol 
atėmė visas piliečių teises. Ar gi ne to 
paties siekia Amerikoj visi reakcininkai ? 
Jie po priendanga “apgynimo demokra
tijos” siekia išnaikinti visus demokrati
jos likučius. Jiems fašizmas ne baisus, 
bet laukiamas. Tą parodo ir pareiškimas 
pono Louis Scheel, vedėjo American Otis 
Elevator Co., kuris grįžęs iš Vokietijos 
štai kaip giria nazizmą: “Vokietija pui
kiausiai organizuota... Kareiviai ge
riausiai aprūpinti ir rūpinasi žmonių au
kštu morališkumu. Žmonės apvienyti už 
Hitlerį?’ Ar tai dar reikia geresnio hit- 
lerizmo išgarbinimo?

Kaip Buvo Sutikti Iš Vokietijos
Grįžtantieji
me ir pasinaudojome.” Į 
skaras įvyniotas vienose ro
gėse pūpsojo Mykuleno pu
sės metų sūnelis. Tai buvo 
jauniausias iš atvykusių.

Punkte virė darbas. Iš 
mūsų respublikos pusės pri
važiuoją vežimai tuojau bu
vo pakraunami kukliu at
vykstančiųjų turtu: įvai
riais senais baldais, medinė
mis dėžėmis. Į margas kai
mo staklėmis austas paklo
des įrištas smulkus turtas 
rogėse užėmė daugiausia 
vietos. Kai kurie atsigabeno 
po keletą vištų, vienas kitas 
liesą paršiuką, įdubusiais 
šonais gauruotą karvę, ave
lę, o kalvis A. Baranauskas 
atsivežė senas dumples, kū
jį, reples ir kitus darbo 
įrankius.

Tai visas parvykusių jų,

apsupo būrys atvykusiųjų 
juos patikti valstiečių. “Pa
galiau atvykau pas jus, bro
liai. Daug pastangų dėjau, 
kad jus pasiekčiau. Į jus 
veržiaus nuo tada, kai jūs 
iš savos buržuazijos jungo 
išsivadavote. S a n t v arkai 
Lietuvoje pasikeitus, aš su 
mažiausiu vaiku ant rankų 
leidaus kelionėn... ir vyres
nieji vaikai būtų mano pė
domis pasekę, viską būtume 
palikę, kad tik laisvąją tė
vynę pasiekus. Daug priken
tėjau, daug privargau, bet 
mūsų troškimai išsipildė. 
Šiandien aš laisvai pas jus 
atvykau, ir jaučiuosi laimin
gas laisvoje žemėje,” kalbė
jo Naujokas.

pasiekė 
paskui 

su man- 
Pakelės 
atvyks-

nos. Suaugusieji tvarkė ve
žimus. Per porą trejetą va
landų buvo atlikti formalu
mai ir paruošta kelionei. 
Pirmieji Kalvariją 
vaikai ir motinos, 
juos atšliaužė rogės 
ta ir suaugusiais, 
valstiečiai sveikino
tančius brolius ir, seseris, su 
jais kalbėjosi, dalinosi įspū
džiais. Kalvarijos, miesto 
gatvės buvo pilnos žmonių. 
Prie namų plevėsavo raudo
nos vėliavos. Atvykusieji 
buvo apgyvendinti iš anksto 
jiems paruoštuose butuose, 
iš kur susitvarkę svečiai bu
vo pakviesti į didžiulę vai- i
gyklą pietų. Pietūs praėjo 
jaukia ir pakilia nuotaika. 
Buvo pasikeista širdingomis 
kalbomis, kuriose buvo iš
reikštas didelis džiaugsmas 
dėl brolių atvykimo į socia
listinę tėvynę. Atvykusieji 
savo kalbose reiškė džiaugs
imą ir padėką dėl gražaus

Be sutrikimų, sklandžiai jų sutikimo ir visokeriopo 
ėjo atvykusių tautiečių suti- jais rūpinimosi ir žadėjo ak
lumas ir jų įsijungimas į tyviai prisidėti prie sočia- „ 
socialistinės tėvynės laisvų- lizmo kūrybos, keliant visų

Suvalkų — K a 1 v a r i jos 
plente didelis judėjimas. 
Keli šimtai valstiečių su 
šiūpėlėmis ir mediniais kas
tuvais per užpustytus kelius 
daro pravažiavimus. Dešim
tys porinių rogių šliaužia 
link vokiečių sienos. Tai 
Kalvarijos valsčiaus valstie
čiai ir atitinkamų įstaigų 
pareigūnai vyksta sutikti ir 
priimti iš Suvalkų krašto 
parvykstančius lietuvius.

Užpakalyje pasilieka pir
mosios, antrosios ir trečio
sios zonos gairės, pasienio 
linijų stulpai.

Abipus valstybes skirian
čių jų vartų, išilgai plentą, 
stūkso ilgos virtinės rogių. 
Iš mūsų pusės rogės tuščios. 
Iš kaimyninės valstybės at
vykstančiųjų į mus rogės 
prikrautos įvairios mantos.
Tą mantą, tarsi, saugoti į- vargingųjų darbo žmonių 
pareigoti, rogėse sėdi vaiku- turtas. Jie atsivežė tai, ką jų piliečių šeimą. Specialiai darbo žmonių gerovę, 
čiai, nes suaugusieji nesu- turėjo ir galėjo, 
tilpdami paskui roges pėsti 
ėjo.

Jaudiną vaizdai. Pirmas 
atvykstančių tautiečių būre
lis priartėjo prie perėjimo 
punkto. Ilgus metus buvę 
atskirti tautiečiai širdingai 
sveikindamiesi karštai spau
džia vieni kitiems rankas, 
bučiuojasi.^ Užsimezga gy
vos kalbos. Per kelioliką se
kundžių visi tampa senais 
pažįstamais. Kalboms nėra 
galo. Džiaugsmais ir rūpes
čiais dalinasi vieni su kitais. 
Štai Staškevičienė džiugiai 
šypsodama sako: “Nesi
džiaukite mumis perdaug, 
nes dar nežinote, kas pas 
jus atvyksta. Su kitais gal 
ir vargo turėsite. Matote, ir 
aš pati iš pirmos dienos 
tampu jums ‘našta’.” Ji kal
ba gražiai lietuviškai. Jos 
žodžiai iššaukia gyvą susi
domėjimą.

— Drauguže, jūs klystate. 
Motinos pas mus niekam nė
ra našta. Mes jas mylime, 
gerbiame ir džiaugiamės jų 
sulaukę, — aiškina gydyto
ja. Draugė Staškevičienė 
pakviečiama užsukti į punk
tą pailsėti ir pasišildyti. Tuo 
tarpu paruošiamos eikliau
sių arklių traukiamos rogės 
ir draugė Staškevičienė be
matant nugabenama į Kal
varijos ligoninę. Tai pirmoji 
laiminga motina, kuri iš 
svečios šalies atvykusi savo 
socialistinei tėvynei suteikė 
naują pilietį. Jos vyras, ma
tydamas rūpestingumą,. pa
rodytą jo žmonai, sujaudin
tas kalbėjo: “Mes žinojom, 
kad Tarybų Lietuvoj yra 
motinystės įstatymas, kad 
visais žmonėmis nuoširdžiai 
rūpinamasi, o motinos susi
laukia ypatingo dėmesio. 
Tuo mes pirmieji įsitikino-

Atlikusį formalumus Nau
joką ir jo septynis vaikus

įrengtose palapinėse nuo šal- Tai buvo pirmoji atvyku- 
čio ir žvarbaus vėjo buvo šių grupė, susidedanti iš 100 
priglausti vaikučiai ir moti- asmenų. —Kl.

Kaip Tvirta Yra Raudonoji Armija?
(Pabaiga)

Dabartinis Sovietų 
Apsiginklavimas

Tad kokia gi yra dabar pajė
ga Raudonosios Armijos, Kari
nio Laivyno ir Karinio Orlai
vyno? Rašydamas pereitą žie
mą, pasirėmęs paskutinių me
tų prityrimais, Werner sako se
kamą :

“Sprendžiant dabartinę Rau
donosios Armijos padėtį, būti
nai reikia numesti šalin du 
prietaru. Pirmas prietaras gi
mė dėl Vokietijos Wehrmacht 
(armijos) milžiniškų pergalių 
Franci joje. Jis sako, kad išti
kime karo, Vokietijos Wehr
macht supliektų Raudonąją Ar
miją taip lengvai, kaip suplie
kė Franci jos armiją. Ponas Cal
vin Hoover, pavyzdžiui, sutinka 
daleisti Sovietų pasipriešinimui 
tokį pasisekimą, kokį turėjo 
Lenkija ir Francija. Tas grei
tumas, kuriuomi vokiečių ko- 
lumnos veikiausiai nušiauštų 
nuo Baltgudijos rubežiaus iki 
Vladivostoko, galima tikėtis, 
uždėtų naują garbės 'vainiką 
ant Vokietijos armijų.’ (New 
York Times Magazine Section, 
lap. 24, 1940).

“Šis pono Hooverio pareiški
mas apsilenkia su viena svar
bia aplinkybe, būtent: Francija 
buvo sumušta greitai ir galuti
nai dėl to, kad ji stokavo gink
lų — ypatingai moderniškam 
ofensyvui (užpuolimui) ginklų 
— rezervų ir komandos, moder
niškai protaujančios. Raudonoji 
Armija gi, kaip tik priešingai, 
turi pakankamai kaip tik to 
visko, ko stokavo Francija — 
pakankamai turi ginklų, rezer
vų ir išlavinimą moderniškam 
karui. Vakaruose karas būtų 
turėjęs visai kitą pabaigą, jei-

Skulptorius Robert Cronbach prie savo skulptūros— 
“Komiteto Mitingas.” Skulptūra buvo išstatyta skulp- 
tori.ninkų it kitų profesionalų darbininkų Unijos (CIO) 
parodoje New Yorke.

gu Franci j a būtų turėjus to
kias mases vyrų ir tiek ginklų, 
kiek turi Sovietų Sąjunga.

“Kitas prietaras, kuris yra 
skleidžiamas apie Raud. Arm., 
tai kad būk jinai turinti galin
gus ginklus ir didžius kareivių 
rezervus, bet jos strategija 
esanti pasyvi, tinkama tiktai 
pasekmingam apsigynimui, bet 
ne užpuolimui. Šis teigimas ir
gi per daug neteisingas. Rau
donoji Armija yra lavinta ir 
taikoma strateginiam ofensy- 
vui (užpuolimui). Sovietų ka
rinis mokslas yra taip pat mo
derniškas ir agresyvus, kaip ir 
vokiečių. Ištiesų, savo pamati
niais bruožais šis mokslas buvo 
išvystytas pirmiau, negu vo
kiečių. Sovietinis strateginis 
ginklų moderniško mūšio kare 
judėjimo paveikslas buvo daug 
pirmiau, parodytas Europai, ne
gu Vokietijos...
Sovietų ir Vokietijos Kari

nių Spėkų Santykis
“Kas liečia ginklus, spėkų 

santykis išrodo sekamas: Ore, 
Vokietijos Wehrmacht geriau
siame atsitikime gali pasiekti 
tolygų laipsnį su Raudonąja 
Armija. Iš antros pusės, Rau
donoji Armija turi stipresnę 
tankinę ranką ir, abelnai, stip
resnę ranką moderniškam grei
to judėjimo karui, ir taipgi 
skaitlingesnę infanteriją.

“Vokietijos militarinė litera
tūra keliais paskutiniais metais 
tvirtino, kad išskyrus Jungtines 
Valstijas, tiktai Sovietų Sąjun
ga teturi neribotą orlaivių ga
mybą. Vadovaujantis vokiečių 
orinių karo jėgų specialistas, 
pulkininkas von Bulow, rašė:

“ 'šiandien tėra dvi šalys pa
saulyje, kurios yra pilnai eko
nominiai nepriklausomos ir gali 
neribotai gaminti masiniu pa
matu orlaivius ir orlaiviams in- 
žinus, būtent, Rusija ir Ameri
ka.’

“Jis buvo įsitikinęs, kad So
vietų militarinė orinė ranka 
buvo ne tik stipriausia pasauly
je, bet kad net ir ateityje jokia 
kita orinė karinė ranka arba 
koaliciją karinių rankų negalės 
jos pralenkti. Jis rašė:

“ ‘Bėgyje tik visai kelerių 
metų laiko Rusijos karinis or- 
laivynas veikiausia turės 10 
tūkstančių orlaivių ir bus taip 
tvirtas, jog jokia pavienė orinė 
karo jėga, arba net kelios apsi
jungusios jėgos, negalės susily
ginti ’. ” (M ilitarwissenschaf tli-|

abejonės, 
Vokietijos 
pramonės 
žingsnius 
padarė ir

Galima net

che Radshau, gruodis, 1935 m.) It“!/Uv_?
šioje vietoje Werner daro 

specifiškus palyginimus tarpe 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
jėgų. Tiesa, jisai neimą domėn 
politinių ir ekonominių fakto
rių, bet jo militariniai ir strate
giniai išvedžiojimai yra labai 
įdomūs. Jis rašo:

Sąlygų Prielankumas 
Sovietams

‘‘Anksčiau aš nurodžiau Vo- 
rošilovo patiektas skaitlines ko
vo mėnesį 1939 metų. Pagal tas 
skaitlines, Sovietų orlaivyno 
bombinis salvo du sykiu dides
nis už Vokietijos orlaivyno. Ga
limas daiktas, ‘kad šičia yra 
šiek tiek nedaskaičiavimo Vo
kietijos orlaivyno kovinio pajė
gumo. Nėra jokios 
kad nuo 1939 metų 
lėktuvų gaminimo 
padarė milžiniškus 
pirmyn — kaip kad 
Sovietų Sąjungos.
daleistiZi: kad Vokietijos naujojo 
tipo orlaiviai savo kokybe yra 
šiek tiek geresni už Sovietų or
laivius. Bet šita pirmenybė ne
gali būti sprendžiamu faktoriu
mi. Svarbu atminti tas, kad Vo
kietijos oriai vynas, netgi pa
naudojant visus šaltinius, gali 
viso labo tiktai pasivyti Sovie
tų orlaivyną. Bet dvi aplinky
bės linksta Rusijos pusėn. Ji 
turi arčiausius ir saugiausius 
orlaivių centrus veikimui Ryti
nėje Europoje ir, dar daugiau, 
Vokietija yrą toli gražu pato
gesnė puolimui iš oro, negu So
vietų Sąjunga. Nei viena So
vietų karinė pramonė nėra pri
einama Vokietijos bomboms. O 
tuo tarpu Viena, Berlynas, Vo
kietijos karinės pramonės Če- 
choslovakijoje, Vokietijos pra
monės Centralinėje Vokietijoje 
ir'Vokietijos orlaivių gaminimo 
pramonė šiaur-rytinėje Vokieti
joje, — visos tos pramonės pa
siekiamos Sovietų orlaivystės 
rankai.

“Sovietų tankinė pirmenybė 
yra labai didelė ir jos pasivyti 
jokiose sąlygose Vokietija nega-( 
Ii. Dabartinis Anglijos tanki
nių korpusų komandierius ge
nerolas Martel 1936 metų rug
sėjį, kaipo narys Anglijos mili- 
tarinės misijos, buvo tėmytojų 
Raudonosios Armijos manevrų 
Minsko militariniam distrikte. 
Pagal jo raportą, nuo 1,200 iki 
1,400 tankų dalyvavo manev
ruose. Labai galimas daiktas, 
kad dar ne visos tankinės vie- 
netos Minkso distrikto dalyva
vo tuose manevruose. Tuo jau 
laiku Sovietų Sąjunga turėjo 
net tris militarinius distriktus 
palei vakarinį rubežių — Le
ningrado, Minsko ir Kijevo. Ki
jevo distriktas buvo kur kas 
stipresnis již Minsko distriktą, 
tuo tarpu Leningrado distrik-

♦

skaičiumi. Taigi, paėmus vi
sus tris distriktus, Sovietai tu
rėjo apie 6,000 tankų palei 
vakarinį rubežių ir gal 10,000 
visoje europinėje Rusijoje. 
Pačiam svarbiausiam vakarų 
mūšyje Vokietija panaudojo *

(Tąsa ant 4 puslapio) *



Karas nesą darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink mus žmo
nių, kurie joms nepriklauso. įrašykime.

Lietuvos Moterys Kovoje 
ir Statyboje

Lietuvos liaudis, vadovaujama Lietuvos Komunistų Partijos, savo kovomis už laisvę ir 
gerovę paruošė dirvą tarybinei santvarkai ir socialistinei kūrybai. Kovose sąmoningai 
ir aktyviai dalyvavo darbininkės ir valstietės. Kruvinasis Smetonos režimas šimtus 
geriausių Lietuvos dukterų buvo subrukęs j kalėjimus, o kitas nukankino.

Lietuvos darbo moterys pir
mą kartą sutiko Tarptautinę 
Komunistinę moterų dieną, 
kaip laisvos Tarybų Sąjungos 
pilietės, Lietuvos darbo mote
rys daugiau nebevargauja nei 
kaip darbininkės nei kaip mo
terys. Lygiai su visais jos nau
dojasi Stalino Konstitucijos 
teisėmis.

Lietuvos darbo moteriąi dar 
gyva nesenos praeities atmin
tis, kai ji vilko dvigubo išnau
dojimo jungą: kaip darbinin
kė ir kaip moteris. A

Moteris darbininkė fabrike 
gaudavo mažesnį atlyginimą, 
negu vyras, nors ir atlikdavo 
tą patį darbą, moteris valstie
tė buvo tamsi, ujama, nepake
liamos darbo naštos apkrauta; 
moteris inteligentė turėjo tik 
apribotą profesijų dalį, kurio
mis galėjo užsiimti, kitos bu
vo .laikomos vyriškomis profe
sijomis. Kapitalistas panaudo
davo moterų atsilikimą, tam
sumą, engdavo j^s, mesdavo iš 
f a b rikų, kada panorėdavo, 
štai charakteringas pavyzdys:
Smetonos Valdžia Padėdavo 

Fabrikantams Skriausti 
Darbininkes

Kai praeitą vasarą sumažė
jo darbas, vienas nedidelio 
fabriko šeimininkas atleido 
visas darbininkes. Kad nerei
kėtų mokėti joms kompensa
cijų, jis pareiškė, jog tai tik 
laikinas atleidimas, ir jis iš
mokės joms avansą, kurį at- 
skaitys iš būsimo darbo užmo
kesčio. Darbininkės atsisakė 
imti avansą ir pareikalavo 
kompensacijos. Tada pakvies
tas darbo rūmų atstovas išva
dino jas tinginėmis ir pareiš
kė, kad negaus niekur darbo, 
jei nesutiks su fabrikanto są
lygomis.

O tai buvo ne išimtinis fak 
tas, bet kasdieninis reiškinys.

Dabar moters padėtis fabri
ke iš pagrindų pasikeitė.
“Dabar Dirbu ir Noriu Dirb

ti,“ Sako Darbininkė 
Spartuolė

Štai ką rašo apie savo gyve
nimą šokolado fabriko “Ko- 
dimo“ darbininkė —- spartuolė 
Pranė Smarsčiauskaitė.

Uršulė Llslenė, 
mirė po išbuvimo !i metus 

Smetonos kalėjime. (Nuo
traukoje su ja Jos vyras Po

vilas Lisas Irgi buvęs 
įkalintas.)

“ ‘Kodimo’ fabrike pradėjau 
dirbti 1937 metais. Ten kurį 
laiką padirbus kaž kodėl savi
ninkai mane paskyrė plauti 
grindis. Darbas buvo sunkus ir 
susirgau. Vieną dieną taip 
nusilpau, kad kieme apal
pau. Gavau atostogų, bet grį
žus mane paskyrė į dar kenks- 
mingesnę vietą, kur buvo šal
ta, tamsu, dulkėta. Tačiau tie 
laikai jau toli. Dabar jaučiu, 
kad manimi rūpinasi, su ma
nim skaitosi. Fabrike įvestas 
apšildymas, ventiliatorius, ge

rai uždirbu. Dabar dirbu ir 
noriu dirbti. Kasdien padarau 
35% virš normos. Uždirbu 18 
—19 rublių į dieną. Kaip spar
tuolė buvau premijuota.“

Ir tai ne išimtis, bet vienas 
pavyzdys iš tūkstančio.
Dabar Visos Profesijos Tapo 

Prieinamomis Moterims
Moterys užima žymią vie

tą mūsų socialistinėje pramo
nėje. Vien tekstilės pramonė
je 66% moterų. Jos gauna 
lygų su vyrais atlyginimą už 
lygų darbą. Yra moterys spar
tuolės, stachanovietės, fabri
kų direktorės, krautuvių vedė
jos ir panašiai.

štai šiomis dienomis tabako 
fabriko darbininkė Ona Leo- 
novaitė, dirbusi fabrike jau 
13 metų, paskirta to fabriko 
direktorium. O moterų fabrikų 
direktorių pas mus nemaža.

Kapitalistinėje Lietuvoje 
moterys neturėjo jokių teisių. 
Smetoniniame seime nebuvo 
nei vienos moters. Dabar mo
terys aktyviai dalyvauja vi
suomeniniame darbe. Užtenka 
tik pažvelgti į rinkimų kam
paniją į Aukščiausiąją TSRS 
Tarybą. 9 moterys išrinktos 
Aukšč. Tarybos deputatėmis. 
Mūsų darbo moterys aktyviai 
dalyvavo rinkiminėje kampa
nijoje. Jų buvo apygardų rin
kiminėse komisijose, apylinkių 
rinkiminėse komisijose, o pla
čioje agitatorių armijoje dide
lę vietą užima darbo moterys.

ženė Greifenbergerlenė, 
Smetonos teismo buvus 
nuteista mirtin, kalinta, 
mirė veikdama kallnės- 

pabėgėlės sąlygose.

Moteriai dabar atviras ke
lias į mokslą. Mūsų miesto ir 
kaimo darbo moterys sparčiai 
griebėsi likviduoti savo ne
raštingumą, savo atsilikimą. 
Moterims tapo prieinamos vi
sos darbo ir mokslo šakos ly
giai su vyrais. Jos gali būti 
technikais, inžinieriais, agro
nomais; traktorininkų, kursuo
se mokosi 17 moterų.
Savo Išsilaisvinimą Lietuvos 

Darbo Moterys Pasiekė 
per Kovą.

Šį savo gyvenimo pagerini
mą, savo išsilaisvinimą Lietu
vos darbo moterys pasiekė per 
ilgą kovą, kurią jos vedė kar
tu su visais Lietuvos darbinin
kais prieš kapitalistinę san
tvarką. Moterys aktyviai daly
vavo visose Lietuvoje įvykusio
se demonstracijose, streikuo
se. Visiems dar atmintinas 
1938 metų statybininkų strei
kas ir 1939 metų Lampėdžių 
darbininkų demonstracija, ku
riose moterys drąsiai kovėsi su 
smetoniniais budeliais, karei
viais ir policininkais. Nemaža 
moterų, atsidavusių revoliucio
nierių, buvo Lietuvos Komu
nistų Partijos eilėse. Jos diena 
iš dienos, nebijodamos sunku
mų, persekiojimų ir kalėjimo, 
nesigailėdamos savo sveikatos 
ir gyvybės, senos ir jaunos, 
kovojo vieningose komunistų, 
partijos eilėse.

Jos Mirė už Laisvę, Dabar 
Laisvė Gyvuoja

Štai, valstietė Agapovienė, 
jau nebejauna moteris, parti
jos narys nuo 1924 metų. Ji 
aprūpindavo literatūra visą 
Jonavos valsčių, o dažnai ir 
tolimesnes vietas. Vaikščioda
vo su literatūros pundu kar
tais 12—15 klm. O šalia jos 
komjaunuolė Laukaitytė, ati
davusi savo jaunąją gyvybę 
už darbo masių kovą. Ji mirė 
kalėjime 1929 metais.

Klaudija Krastinaitę, 
Smetonos budelių. nu

kankinta kalėjime 
1929 metais.

Kalėjime mirė nukankintos 
ir kitos darbo moterys. Kras
tinaitė Klaudija buvo areštuo
ta 1928 metais, Kaune, Žalia
kalny. Jos bute rado nelega
lią spaustuvę. .Smetoninis teis
mas nuteisė, 1929 metais, kar
tu areštuotą D. Kučinską mir
ti, o Krastinaitę — kalėjimu 
ligi gyvos galvos. Prižiūrėto
jas, vesdamas vos bepaeinan
čią Krastinaitę iš teismo, pra
dėjo ją varyti greičiau eiti. 
Už griežtesnį atsakymą Klau
dija buvo nubausta karceriu. 
Draugės nenorėjo leisti išvežti 
į karcerį sergančią . Klaudiją. 
Tada budeliai visas sumušė. 
Sumuštą, apdaužytą Krastinai
tę įmetė į karcerį. Klaudija 
susirgo ir netrukus mirė.

M.irė kalėjime ir Lisienė 
Uršulė, kuriai buvo išprovo
kuota byla, žvalgyba prie jos 
buto “rado“ savo pačios padė
tą literatūrą. Nuteisė ją su vy
ru 8 metams kalėjimo. Po 5 
metų Uršulė mirė, palikusi 2 
mažus vaikučius.

Teko revoliucionierėms ati
duoti savo gyvybę ne tik kalė
jime. 1

Drg. ženę Greifenbergerie- 
nę pirmą kart areštavo 1927 
metais, po tautininkiškojo per
versmo, kai buvo sušaudytas 
jos vyras Juozas Greifenber- 
geris. ženė sėdi Varnių kon
centracijos stovykloje ir ten 
kartu su kitais perduodama 
karo lauko teismui ir nuteisia
ma mirti už demonstratyvų re
voliucinės šventės minėjimą. Iš 
visų nuteistųjų ženė viena ne
padavė malonės prašymo. Jai 
mirties bausmė pakeičiama 
kalėjimu iki gyvos galvos. Iš 
Zarasų kalėjimo ženė pabėga 
į Tarybų Sąjungą, bet greit 
vėl grįžta Lietuvon, tęsdama 
pogrindžio darbą. Ji mirė gy
vendama nelegaliai, pakirsta 
sunkių gyvenimo sąlygų,.

Komjaunuolė Adelė Šiau- 
čiūnaitė, kuriai smetoniški bu
deliai niekaip negalėjo suda-- 
ryti bylos, žvėriškai nužudo
ma iš pasalų tamsioj Žaliakal
nio gatvelėje.

Iš Kalėjimų į Socialistinę 
Statybą

"T)abar moteriai revoliucio
nierei atėjo nauji darbo ir 
statybos metai. Po kapitaliz
mo nuvertimo, iš kalėjimo išė
jo 123 moterys politkalinės,

Brooklynietčs Paskyrė 
$25 Motery Žurnalui; 

Ruoš Rankiotą
Gegužės 15-tą įvykusiame 

Moterų Apšvietos Kliubo su
sirinkime buvo svarstyta pasi
ruošimas minėt Amerikos liė- 
tuvių moterų organizuoto dar-
bo 25 metų sukaktį. Išklausius 
kliubo pirm. K. Petrikienės 
pranešimo, jog' ruošiamasi ru
deniop išleisti puikus vienkar
tinis leidinys, kliubietės sutiko, 
jog darbas didelis ir svarbus. 
Jo pradžiai paskyrė iš iždo 
$25. Kelios pasiėmė blankų 
parinkt aukų. Taipgi nutarta 
tam tikslui rengt bankietas ir 
jau išrinkta dalis komisijos. 
Jo suruošimui bus prašoma 
talkos visose apylinkės koloni
jose, kur nerengs savų pramo
gų tam tikslui.

Mitinge priimta rezoliucija 
prieš Hobbs koncentracijų bi- 
lių; paaukota $3 gegužinės lė
šoms padengti; nusipirkta Ai
do Choro baliaus 20 bilietų. 
Išrinkta pora atstovių į vietinį 
lietuvių Taikos Komitetą.

Turėjom eilę gerų raportų. 
Pirmininkė pranešė, jog turė
jom atstovybę Motinos Dienos 
išvakarių pikiete už taiką, pa
skleidė literatūros, taipgi peti
cijų už taiką ir atviručių prieš 
diskriminaciją mūsų Motinos 
Dienai minėt pramogoje ir ki
tur.

Už Motinos Dienos pramo
gos komisiją pranešimą pada
rė J.Augutienė. Pramoga pel
no atžvilgiu išėjo vidutiniai, 
tačiau turėjo gerą kultūrinę 
programą, ir, vaišėmis buvo į- 
vairesnė už kitas. Kalbėjo K. 
Petrikienė; dainavo Aidbal- 
siai, vadovaujant šalinaitei; 
skambino jaunutė pianistė F. 
Pakalniškiūtė; priimta rezo
liucija protestui prieš siunti
mą karo sritysna Amerikos 
konvojų ir kariuomenės; su
rinkta parašų už taiką, ir 
prieš diskriminaciją žydų, ir 
kitų mažumų.

F. Kazakevičienė pramogą 
apdovanojo gėlėmis, o G. Sta- 
siukaitis — bonka gėrimo. Pri- 
ruošime dirbo Augutienė ir 
Bedermanienė, joms padėjo E. 
Baranauskienė ir paskiau prie 
įvairių darbų — Bedermaniū- 
tė, Lazauskas, Wareson, Bag
donienė, Poškauskienė, Vitar- 
tienė, Depsienė, Andruškevi- 
čienė, Petkienė ir kitos.

Iš prakalbų Ks. B. Karosie- 
nei pranešė Sasna, jog buvo 
sėkmingos. Apart Karosienės 
dar kalbėjo Stulpinas; daina
vo Aido Choras, vadovaujant 
Žilinskaitei; paskleista litera
tūros ir surinkta aukų Ispani
jos ‘kovotojams. Salei papuošt, 
gėlininkai Kreivėnai dovanojo 
gėlių. Nutarta už taii padėkoti 
laišku ir priminta narėms rei
kale kreiptis pas juos. Suruoš
ti padėjo Depsienė, Stankaitie- 
nė ir kitos.

Padaryta ir eilė kitų darbe
lių - tarimų bėgamais kliubo 
reikalais. N. K.

24% visų politkalinių. Dabar 
jos užima svarbias vietas so
cialistinėj statyboj.

Valia Narvidaitė darbinin
kė, atsėdėjusi virš 10 metų, 
dabar socialinio, draudimo 
liaudies komisaro pavaduoto
ja, Beilicienė Ida, kuri kartu 
su savo dukterimi išsėdėjo 7 
metus, dabar fabriko direkto
rė ir tt.

Kovo 8-ją, tarptautinėj mo
terų kovos šventėj, Lietuvos 
moterys prisimindamos savo 
kovos istoriją ir kritusius toje 
kovoje draugus, dar stipriau 
suglaudė savo eiles apie LKP 
(b) ir atiduos visas savo jėgas 
už socializmo statybą tarybi
nėje Lietuvoje R. š.

Motinos Kalba ir Veikia
v rruz laiką

šiame rašte telpa sutraukos kalbų tipiškų amerikiečių motinų atsinešime į taikos 
klausimą, surinktų per Amerikinę Taikos Mobilizaciją ir suplaukusių tiesiai šiam 
skyriui. Taip laiškuose, taip asmeniškuose pasikalbėjimuose su lietuvėmis motinomis, 
turinčiomis karinio amžiaus sūnus, neteko girdėt skirtingos nuomonės, kaip Čia pa
reikštosios — visos trokšta taikos. — SK. VED.

Amerikos liaudies kova už 
taiką, pasireiškus įspūdingais 
Motinos Dienos paradais Cle- 
velande ir Detroite, demon
stracijomis Chicagoj ir Bosto
ne, pikietais New Yorke, Mil
waukee, masiniais mitingais 
šimtuose Amerikos miestų ir 
nacionale nepaliaujančia tai
kos sargyba-pikietu Washing
tone yra įtraukus veiklon de- 
setkus tūkstančių moterų.

Ruošiantis Motinos Dienos 
minėjimams, Amerikos Taikos

Mrs. Dora Jones

Mobilizacijos korespondentas 
apklausinėjo keletą moterų - 
motinų, ko jos labiausia no
rėtų, minint šių metų Motinos 
Dieną, žemiau, žodis žodin, 
telpa jų paduo.ti atsakymai, 
taipgi tų moterų paveikslai.

MRS. ELEASE OSBORNE 
pareiškė: Mano motina nori 
taikos Motinos Dieną, aš taip
gi. Kas liečia mane ir ją, mes 
esame gatavos siųsti savo sū
nus kovoti už demokratiją bi
le kada — čionai pat Ameri
koje. Gana buvo motinoms 
širdgėlos pasaulyje iki šiol. 
Kodėl mes negalėtume susi
kurt bendrai ir širdperšą da
rantį karą sulaikyti tuojau? 
Aš įsitikinus, kad mes šį kar
tą galime tai padaryti.

MRS. SARAH MARKHAM 
sakė: Man šių metų Motinos 
Diena yra liūdniausia iš visų 
per pastaruosius dvidešimt 
metų. Kai tik .mūsų vaikinai 
išeina iš mokyklos, juos grei
čiausia išskubina į. kempes. 
Pirma jie kalbėjo apie vienus 
metus. Dabar jie kalba apie 
konvojus. Prezidentas sakė, 
___________ __ _____ ų_____

Ji Vistiek Pasisakys 
Už Taiką

Mrs. Julia Cockroft, Seattle 
episkopalų misionieriaus žmo
na, dėl ligos negalėdama iš 
lovos išlipti ir veiksniuose už 
taiką dalyvauti, nuolat rašinė
ja prezidentui Rooseveltui 
laiškus, išdėstinėdama, dėl ko 
ji priešinga siuntimui Ameri
kos jaunimo mirti svetimuos 
kraštuose. /

Neseniai dėlto pas ją ląnkė- 
si du federalės valdžios agen
tai ir informavo ją, kad jos 
visi laiškai tyrinėjami Teisda- 
rybės Dep-to agentų. Į tai li
gonė pareiškė:

“Aš jaučiu, jog čia eina 
klausimas gyvybės ar mirties, 
ir aš tiesiog negaliu paliauti 
darius bile ką, kas galėtų pa
gelbėti išvengti mūsų šaliai 
tragedijos vėl siunčiant vyrus 
mirti svetimų žemių karo lau
kuose ar svetimuose vandeny
se.“

Ji pareiškė, kad jinai nepa
liaus, tol kol tik jie gauna jos 
laiškus. ,

jog konvojai reiškia šaudymą- 
si ir šaudymas reiškia karą. 
Jeigu mes jiems leisime siųsti 
konvojus, mūsų sūnūs neužil
go keliaus Į karą.

MRS. DORA JONES kal
bėjo : Motinos Diena šiais me
tais yra svarbiausia už visas, 
ypatingai negrėms moterims. 
Pereitam kare mes leidome 
savo vaikinus į užjūrius many
damos, kad mes gausime de
mokratijos mūs žmonėms. Vie
ton demokratijos, mes gavome 
tą patį skirstymą. Dabar mes 
darbuojamės, kad mūsų žmo
nėms vėl tas pats nepasikarto
tų. Tai dėlto aš veikiu Ame
rikos Taikos Mobilizacijoj.

Taip kalbėjo newyorkietės 
motinos, paklaustos, kaip jos 
jaučiasi, ko jos trokšta sutin
kant Motinos Dieną.
Tipiški Tėvai Nenori Karo, 

Bet Taikos

Parenkamosios Tarn ybos 
viršininkams padarius loteriją 
išrinkti tipiškus paimto ka
riuomenėn draftanto tėvus, 
Brooklyne jais buvo išrinkti 
Mr. ir Mrs. Trum, 301 Strad- 
ford Road, kalbėti specialėj 
programoj.

Ta proga,, didlapio Herald 
Tribune korespondentas ap
klausinėjo tipiškus tėvus, ku
rie pareiškė, kad jie nepriešin- 
gi militatriškai treniruotei.

Mrs. Elease Osborne

Bet kada paklausė apie karą, 
anbt to paties laikraščio ko
respondento, Mr. Trum, kuris 
'prarado brolį pereitam kare, 
pasakęs:

Pirmoji Garvežio Maši
nistė T. Lietuvoj

Vilniaus geležinkelių ruože 
šiomis dienomis garvežių ma
šinisto padėjėjo pareigoms 
paskirta drg. Kerulienė Stefa
nija, pirmoji moteris mašinis
tė LTSR-je.

Drg. Stefanija Kerulienė — 
vilnietė, nuo 7 metų dirbo 
kaip vagonų šlavėja. Nuo jau
nų dienų ji svajojo išsimokyti 
geležinkelių mašiniste. Jos 
svajonės išsipildė tik Tarybų 
Lietuvoje, pirmą kartą laisvai 
švenčiamos Tarptautines ko-
munistinės moters dienos išva
karėse. “Dirbsiu, mokysiuos, 
— pareiškė ji, — kad galė
čiau būti tikra mašinistė.“ 
\ Drg. Kerulienė dirba garve
žyje Nr. 722 ir kovo 7 dieną 
ji Atliko savo pirmąją kelionę.

Virtų kiaušinių lukštas atsi
palaiduoja išvirusius palaikius 
po'rą sekundų šaltam vande
nyje.

Įmetus šmotelį sūrio bulvi- 
nėn ar svogūnų sriubbn labai 
pagerina skonį.

“Aš nei nepamislinau, kad 
jis turės eiti į karą. Mano sū
nus išvyko vieniems metams 
militariško muštro. Jis neišėjo, 
kad eiti į kara.“

Motinos • Moterys Taikos 
Sargyboje

Jau pereitą savaitę minė
jom, kad prieš Motinos bieną 
pradėtas Washingtone nepa
liaujamas taikos pikietas - sar
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gyba tęsiama toliau. Desėtkai 
moterų organizacijų prisidėjo 
prie jo palaikymo, siųsdamos 
atstoves. Tūkstančiai moterų 
dalyvavo kaipo pasiuntinės 
nuo moterų ir bendrų organi
zacijų.

Gegužės 17-tą, dešimtą iš 
eilės nepaliaujančios sargybos 
dieną, vięnu tarpu dalyvavo 
keli šimtai pikietų, ilgu retė- 
žiu apjuosdami Baltojo Namo 
vartus.

Lietuvės Dalyvauja Taikos 
Sargyboje

EVA SIMANS, rašydama /'
apie clevelandiečių Moterų 
Kliubo veiklą, pažymi: Mūsų 
Moterų Kliubas dabar laikos 
gana gerai. Turi delegatę 
tarptautinėj prieškarinėj or
ganizacijoj. Daug pasidarbavo 
ir parėmė Motinos Dienos 
maršavimą. Taipgi mūs kliubo 
moterys turėjo troką, aprėdy
tą, kuriame sėdėjo juodai ap
sirengus motina su sūnum, ku
rį leido karan. Buvo geros iš
kabos ant troko.

II
K |

Dabar aš važiuoju į Wa
shington, D. C., į pikietą. Dar 
noris toli eiti, bet kartais kojos 
linksta. Yra drūtų, energingų 
žmonių, kurie irgi nori taikos. 
Jeigu ir jie visi įsitrauktų j 
darbą, taika būtų užtikrinta...

Draugė Eva Simans žino, ką 
reiškia motinai netekti sūnaus. 
Tiesa, jos jauną sūnų, tokia
me amžiuje, kokius dabar ima 
kariuomenėn, nuo jos seniai 
atėmė namie liga ir mirtis, ta
čiau 
dien 
nors 
kaip 
daug, tačiau ji išvyko į taikos 
sargybą - pikietą, Washing
tone, kad kitų motinų sūnūs 
liktųsi jų pačių džiaugsmui se-

'S
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ta skaudi žaizda ir šian- 
užsilikus jos krūtinėj. Ir 
“kartais kojos linksta,“ 
ji sako, jėgų pas ją ne- -M f

I zf

natvės sulaukus.

Mrs. Sarah Markham

Daugelyje kitų kolonijų 
lietuvių moterų kliubai šventė 
Motinos Dieną su įspūdingo
mis programomis už taiką. Jo
se priimta taikos reikalaujan
čios rezoliucijos, pasirašyta 
peticijos, atvirutės, įrašyta na
rių, paskleista literatūros; iš
rinkta komisijos tolimesniam 
darbui už taiką.

Ir reikia tikėtis, kad ateity
je dar daugiau taiką mylinčių 
moterų stos darban už taiką, 
laisvę ir liaudies gerovę.

M—

1



Ketvirtu puslapis LAISVE Trečiad., Gegužes 21, 1941

Lietuvos Sostine Vilnius iš 
Paviršiaus

Senas, senas mūsų Vilnius. Patekęs į 
jį pasijunti vaikščiojąs tarytum po seno
vės muziejų. Pląti ir tiesi pradžioje gatvė 
žiūrėk ima suktis, siaurėti ir vėl plėstis 
ir vėl siaurėti. Aukšti ir išvaizdingi na
mai paklusniai vingiuojąs! kartu su gat
vele—ir staiga toji gatvelė atsiduria niū
riame bažnyčios ar kokio vienuolyno kie
me. Maža Vilniuj gatvių, kuriose neužtik
si bent dviejų-trijų bažnyčių. Bažnyčios 
ir namai čia rodo visų amžių ir visų tau
tų stilių. Čia sunkiais karnizais žvelgia 
barokas, ten didingai balnoja klasikinės 
kolonos, toliau į dangų šaudo gotika, ki
tur pro paprastas ir negudrias formas 
koketiškai veržiasi rokoko.

Staiga pačiame miesto centre gatvės 
ima siaurėti ir dar labiau vingiuotis. Jau 
eini tartum ne gatvėmis, bet siaurais 
plyšiais tarp aukštų ir, gal būt, keletą 
šimtų metų nebaltintų, neremontuotų 
mūrų.

Tai senasai žydų kvartalas, taip vadi
namoji geto. Šen bei ten kabo virš gatvės 
permestos arkados. Tuo būdu senovėj 
buvo paremiamos namų sienos, kurios iš 
abiejų gatvės pusių svyra ir, rodos, tuoj 
grius gatvėn.

Tarybų valdžia, be abejo, neatidėlioda
ma sugriaus tą amžių gėdą, tą skurdo 
ir ligų lizdą, kur niekad saulė neužeina 
ir nuolatos tamsu ir šalta.

* * * r
Tačiau jau ištrūkai iš to prieblandaus 

labirinto. Žvilgsnis nulekia stačiai aukš
tyn, kur nepaprastai gražiai aukštame 
senovės pilies bokšte tarytum paukštis 
plaka vėjuje raudonoji vėliava.

Nieko nelaukdamas, uždusęs kopi į 
statų klaną. Tavo pakojy žemai klojasi 
seni pajuodę stogai, pūkštantieji nesu
skaitomais kaminais. Žiūri ir mąstai: 
štai tau Lietuvos kunigaikščių, feodalų 
sostinė, štai miestas, kuriame gimė ir kū
rėsi poeto Mickevičiaus genijus, štai gat
vės, kuriomis žygiavo nekartą sukilę 
prieš ponų jungą valstiečiai ir darbinin
kai, siautė Muravjovas—korikas ir len
kiški baltagvardiečiai-legijonieriąi.

Bet tas miestas pergyveno ir puikias 
dienas. Jame gimė ir dirbo pirmoji dar
bininkų ir valstiečių valdžia 1919 metais. 
Tomis gatvėmis žygiavo ginkluoti darbi-

ninkai su raudonais raiščiais ant ranko
vių. Jie buvo alkani ir blogai apsirengę, 
bet jie buvo linksmi ir išdidūs: jie dėjo 
pagrindus naujai visuomenei be ponų ir 
be vergų, jie nešė socializmą savo res
publikai, savo \ Vilniui.

Laikinas pralaimėjimas pertraukė liau
dies džiaugsmą, atnešė daug vargų ir ne
laimių. Bet štai ir vėl senos pilies bokš
te plevėsuoja raudonoji komunizmo vė
liava. Tai yra lyg amžių išvada, lyg ilgų 
liaudies kovų apvainikavimas. Toji vė
liava tarytum sako darbo Vilniui: tu 
daug sykių sukildavai ne tik protestu, 
bet ir ginklu, tu norėjai, kad žmonės ne
būtų skirstomi į išnaudotojus ir išnau
dojamuosius—štai tavo svajonė įvyko. 
Nuo šiandien tu amžinai įžengei į kelią, 
vedantį socializman.

Malonu būti to puikaus istorinio fakto 
liudininku! * * *

Vėl leidies pakalnėn į trankiai ūžiantį 
miestą. Kartu nusileidi ir nuo istorinių 
apibendrinimų aukštybių. Imi dairytis į 
kasdieniškas smulkmenas. Tavo dėmesį 
atkreipia kažkieno įkyrus balsas. Pasi
rodo, kalno papėdėj susėdę keli smulkūs 
prekybininkai siūlo tau nupirkti “atmini
mą iš Vilniaus.” Pas juos gali jei nori 
pirkti buržuazinės Lietuvos ženklą — vy
tį, “geležinį vilką,” visokias iš fanieros 
išpjaustytas “cackas,” su “tautiškomis 
vėliavėlėmis.” O jeigu tas nepatinka— 
pirk “aušros vartų panelę švenčiausiąją” 
arba karūnuotą Vytautą.

Pakraipęs galvą, dar kartą žvilgterė
jęs į pilies bokštą pastebi, kad raudono
sios vėliavos stiebas papuoštas buržua
zinės Lietuvos ženklu.

Dėl to perdaug nenustembi, nes prisi
meni, kad pav., per “Kaziuko” jomarką 
galima buvo laisvai pirkti paties marša
lo Pilsudskio portretą, bareljefą ar net 
mažytį biustą. Neteko pastebėti, kad kas 
pirktų tą muziejinę retenybę, bet svar
bu, kad kas nori, gali nusipirkti.

Pagaliau ar verta į tai dėmesį kreipti, 
jei dar ne tik ant pašto dėžučių, bet ir 
ant daugelio įstaigų matai buržuazinius 
ženklus.

(Tąsa bus)

t . .

Kaip Tvirta Yra Raudonoji Armija?
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

viso labo tik 7,500 tankų ir 
Vokietijos šaltiniai davė su
prasti, kad tiktai tiek Vokie
tijos armija ir tegalėjo išsta
tyti tankinių pajėgų. Kitais 
žodžiais, jau 1936 metais So
vietų Sąjungos Raudonosios 
Armijos tankinės pajėgos bu
vo didesnės už Vokietijos pa
jėgas 1940 metais. Ogi tarpe 
1936 ir 1941 metų Raudono
sios Aronijos tankinės pajėgos 
mažiausia pasidvigubino.- Ko
kybėje taipogi buvo pakeistos 
ir pagerintos, štai ką pasakė 
finų generolas Oehąuist, ku
ris komandaVo labai svarbiam 
sektoriui Mannerheim lini
jos, apie Sovietų Sąjungos 
tankų naudojimą: ‘Rusai turė
jo didelį skaičių sunkiųjų ir 
lengvųjų tankų. Šitos 
buvo naujausio tipo, 
sios mados, žinomos 
iiui/

“Daug pirmiau negu
tijos armija, Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija susipažino 
su strategija ir taktika greit 
judamo, mechanizuoto karia
vimo ir tam tikslui gavo rei
kalingas medžiagines priemo
nes daug anksčiau, negu vo
kiečiai. Kaip tik pasiremda
mas savo įspūdžiais tuose So
vietų manevruose, generolas 
Martel įsitikino pasekmingu- 
mu tankų kaipo ofensyvinio 
ginklo. Ir 1937 metų sausio 
29 dieną Anglijos Royal Uni
ted Service Institute gen. Mar
tel pasiūlė už pavyzdį Raudo
nosios Armijos tankinį karą, o

- ne Vokietijos armijos, kas tuo 
laiku dar tebebuvo išbandy
mo laipsnyje, kas liečia dide
lius tankinius vienetus. Gen. 
Martel tuomet sakė:

Philadelphia, Pa
Kalbės Drg. V. Andrulis
Ateinantį penktadienį, 23 

gegužės, 735 Fairmount Ave., 
Phila., 8 vai. vak., kalbės drg. 
V. Andrulis iš Chicagos, “Vil
nies“ redaktorius, visų darbi
ninkiškų organizacijų susirin
kime, į kurį yra kviečiami 
visi nariai, “Laisvės“ skaity
tojai, simpatikai ir svečiai.

Atsiminkit einantį imperia
listinį karą, badą Europoj — 
Anglijoj, Vokietijoj, Italijoj 
ir kitur užimtose fašistų, šaly
se.

Ar ne stebuklai dėl atskri- 
dimo “Gabrieliaus“ Hesso iš 
Vokietijos į priešo šMį — An
gliją? Imperialistai dumia 
svietui akis, norėdami suvers
ti karo naštą ant Sovietų Są
jungos. Jie mato pavojų nuo 
badaujančių žmonių sukilimo. 
Tai yra svarbus momentas, 
kuriame mes gyvename. Da
bar juo labiau reikia lankyti 
vietas, kuriose aiškina sun
kiai suprantamus klausimus.

Daug žmonių nedirba šešta.- 
dienį, tai duos progą penkta
dienį visiems atsilankyti. Su
sirinkimą rengia ALDLD kuo
pos.

Cleveland, Ohio

d.

lietuviškų
nė p. Kar-

Amerikos
Kliubas, su

Kliubietės Gerai Atsižymėjo.

Nepaisydamos 
poniučių protestų, 
piaus priekabių, 
Lietuviu Moterų
atatinkamai papuoštu vežimu, 
su įvairiais obalsiais ant iška- 

I bu. ir uniformoj, maršavo Mo
tinų Dienos Taikos Parado. 
Po demonstracijos už taiką, 
kliubietės turėjo prirengusios 
vakarą su dainomis, prakalbė- 
lėmis, ką jos pačios ir išpildė. 
Vėliaus sekė pasilinksminimas. 
Jos ir svečių turėjo susikvietu- 
sios gana daug.

Nors klerikalų poniutės tu
rėjo surengusios ką tokio ba
žnyčios skiepe, bet progresy- 
vės katalikės moterys dalyva
vo taikos parade. Kodėl gi ne
galėtų ir visos dalyvauti de
monstracijose už taiką, nes

taika motinai yra švenčiausias 
dalykas?

Ką Veikia Mūsų Draugai 
ir Jaunuoliai?

Kada tiek daug progresy
vių moterų, suaugusių ir jau
nų, dalyvavo taikos parade, 
tai mūsų vyrai nesudarė nei 
tuzino, o jaunuolių nė vieno 
nebuvo. LLD 22 kuopa, mato
mai, buvo pasirengusi, turėjo 
dvi iškabas, bet tik vos keli 
jos nariai dalyvavo. O jau šį 
metą turėjo dalyvauti kuo- 
daugiausiai. Nejaugi mūsų 
draugai nemato pavojaus mū
sų. šalies įsitraukime į karą, o 
kartu ir į fašizmą? Tik vien 
moterys išstodamos, šalies ne
išgelbės nuo to pavojaus.

Abelnai imant, taikos para
das pavyko gerai, nepaisant 
komercinės spaudos, kuri vi
sai nepadoriai rašė prieš tai
kos paradą. Maršavo per 3,- 
000, šaligatviai buvo užsikim
šę parado tėmytojais ir ant 
Public Square prakalbų klau
sės virš 7,000. Jns.

Clevelandiečiai Išvažiavo , 
Pikietuoti Kongresą

Kad sustabdžius kongresą 
Washingtone nuo įvėlimo mū
sų šalies į šį imperialistinį ka
rą, Amerikos Taikos Mobiliza
cijos Valdyba surengė pikietą 
prie kongreso rūmų, kur yra 
pikietuojama dieną ir naktį 
su pakaitomis, iki Kongresas 
paliaus vilkęs mus į karą. Iš 
Clevolando pereitą savaitę iš
važiavo Rev. C. L Huff ir d. 
Green. O pereitą penktadienį 
išvažiavo Eva Simans. Pasta
roji mano išbūti Washingtone 
visą savaitę, kad pagelbėjus 
pikietui ir tuomi išgelbėjus 
mūsų šalį nuo to baisaus pa
vojaus. D. Z.

Berlin. — Vokiečių orlai
viai nuskandino du preki
nius anglų laivus, viso 22,- 
000 tonu.

Naziy Bombininkai Padarę 
Daug Nuostolių Anglijai
London. —- Vokiečių or

laiviai žiauriai bombardavo

dvi pramoniškas sritis vidu
rinėje Anglijoje; padarė 
didelių nuostolių, bet ma
žai žmonių užmušė ar sužei
dė.

Vokiečių bombos sunaiki
no vieną anglų slėptuvę ir 
taip pražudė joje buvusius 
žmones. Anglai nušovė du 
vokiečių bombininkus.
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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:

“LAISVĖS” NAUDAI

Prasome pasižymėti, kad dienraščio 
“Laisvės” naudai didieji piknikai 

įvyks:

BALTIMORE, MD. 25
LIBERTY PARK

Foster & Moff et Avės*

BROOKLYN, N. Y. "Jy 6
KLAŠCIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

“ ’Daug yra tokių oficierių, 
kurie mano, kad tankų dienos 
jau suskaitytos, kad anti-tan- 
kiniai įrankiai pasiekė tokį 
laipsnį, jog jie gali palygina
mai lengvai apsidirbti su tan- 
komis. Jeigu šiame susirinki
me atsirasti; tokių oficierių, 
aš norėčiau, kad jie savo min
timis persikeltų su manimi į 
Rusijos manevrus, kuriuos aš 
turėjaik didelę progą matyti 
pereitą rudenį. Viso šiuose 
manevruose buvo panaudota 
1,200 iki 1,400 tankų.. . . Ru
sai yra padarę milžiniškus žy
gius pirmyn šioje srityje. Jų 
armija yra suverbuota iš žalių 
valstiečių, bet į du metu laiko 
jie padaromi tokia tankine jė
ga, kuri gali tankas vairuoti ir 
savo tankas išlaikyti pirmos 
klasės stovyje, šitos tankų jė
gos padarė didžiausio įspūd
žio ir vaizdas šio didžiulio 
skaičiaus tankų judėjimo per 
laukus, kaipo priešingas vaiz
dui mūsų popierinių tankinių 
brigadų, kuriomis mes tębepa- 
sitenkiname, negalėjo nepada-1 
daryti įspūdžio net į pačius 
atkakliausius’ modernizuoto 
kariavimo oponentus—prieši
ninkus.’ (Journal of Royal

. United Service Institute, May, 

. 1937).
Sovietų Sąjungos Stra-* 

teginė Pozicija
“Iš militarinio taškaregio, 

Sovietų Sąjungos raktinėpozi
cija antram pasaulinia kare 
remiasi tuomi faktu, kąfd Rau
donoji Armija yra enihtėlė 

 

armija pasaulyje, kuri turi to
lygią struktūrą su Vokietijos 
armija, būtent, galinga saus
žemio armija sujungta su ga
linga orine pajėgą. Vokietijos

karinė doktrina yra įsitikinus, 
kad priežastis, kodėl Vokieti
ja yra militariai stipresnė už 
Anglo-Saksonų jėgas, randasi 
tame, kad Vokietijos armijos 
struktūra (sausžemio 
plus oro pajėgą) turi aukštes- I 
nį strateginį efektingumą ne
gu Anglo-Saksonų ginkluotos 
pajėgos (jūrų, karinė pajėga 
plus oro pajėgą). Betgi Vokie
tija neturi monopolio' ant tvir
tos sausžeminio tipo ginkluo
tos pajėgos, kadangi Raudono
ji Armija .taipo pat yra to
kia armija, kuri taikoma 1 ir 
yra tinkama plataus maštabo 
sausžeminiam veikimui. ♦

“Toliau Sovietų Sąjungos 
raktinę poziciją šiame antra
me pasauliniame kare nusako 
ir tas faktas, kad Raudonoji 
Armija yra vienintelė didelė 
armija pasaulyje, kuri stovi 
tiesioginiai prieš Vokietijos ru- 
bežius, palyginamai arti Vo
kietijos centrų. Sugrįžimo į 
sausžemį (persikėlimo per 
Kanalą) problemos—sunkiau
sios problemos, su kuria susi
duria Anglija—Raudonoji Ar
mija neturi.“

Tai tokie yra patėmijimai 
apie’ tikrą Sovietų Sąjungos 
militarinę stiprybę nesovieti
nio kritiko. Labai seniai Fre- 
drikas Engelsas pastebėjo, 
kad socializmas įrodys savo 
pirmenybę ant kapitalizmo ne 
tik produktų gariiinime, praša
lindamas visokį vargą ir išeik
vojimą, kuriuo- kapitalizmas 
plaka žmoniją, bet taipgi— 
jei bus reikalas—hiilitariniuo- 
se dalykuose. Kas begali ne
tikėti šiam Engelso patėmiji- 
mui, perskaitęs Max Werne- 
rio pastabas?

armija

PHILADELPHIA RE5° 31
MIKOLAICIO PARKE,

EDDINGTON, PA.

Vokie-

“N. M.”

tankos 
vėliau- 
pasau- Laukiame Jūstj Užsakymo 

Paitarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijine

THE BAKERS' '

a
lo.Ot.TOtO)

to

3 UNION LABEL
\

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 Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

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

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 pašivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck
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Laivadirbhį Kova ir Jos Painokos Philadelphia, Pa.
San Francisco, Calif.— Ge

gužės 10 dieną šitoj apielin- 
kej 17 šimtų mašinistų sustrei
kavo vienuolikoje laivų staty
mo fabrikų. Vietiniai ir iš Wa
shington© Amerikos Darbo 
Federacijos lyderiai ir lyderiu- 
kai vienu žodžiu šį streiką 
prakeikė ir darbininkus ap
šaukė" šalies išdavikais. Mat, 
šioje laivų statymo industrijo
je dabartiniu laiku yra val
džios užsakymų už $500,000,- 
000 laivų ir už $161,000,000 
kitų karui reikalingų pabūklų.

Ar darbininkai paisė lyde
rių prakeikimo? Ne, nepaisė! 
Amerikos Darbo Federacijos 
eiliniai nariai eina prieš lyde
rių norą per jų galvas su CIO 
unijomis, nes tik CIO lyderiai, 
vieton prakeikimo, eiliniam 
nariam pridavė drąsos kovoti 
amerikoniškai, sakant “Ame
rican Way’’ kovoti už kasdie
ninį pragyvenimą. Streikas 
paliečia apie 20,000 darbinin
kų.

Nors jau yra žinoma, bet j 
d a ne visiem yra suprantama 
šio kapitalistinio surėdymo de
mokratinė santvarka. Dabar 
šiame streike streikuojanti ir 
pašalinė publika pamatiniai I 
persitikrins, kas eina su jais 
ir kas išstoja prieš juos. Apie 
šį streiką gandai ėjo jau nuo 
seniai ir buvo manyta susitai- ; 
kyti, taip sakant, prie pilno 
stalo pagal prezidento Koose- 
velto ir jo paskirto apsigyni
mo kabineto norą. Bet iš prie
šingos pusės perdaug norėta 
ir darbininkų visai nepasi- 
klausta, ar darbininkai nutiks 
ar ne.

Šitas streikas buvo žinomas 
Washingtone Rooseveltui ir 
Hillmanui. Kiek laiko tam at
gal Amerikos Darbo Federa
cijos aukšti lyderiai ir laivų 
statymo savininkai turėjo net 
kelias slaptas konferencijas 
su Washington© žinia, kur iš
dirbo visą programą pagal sa
vo kurpalį be darbininkų ži
nios ir kaip geri darbo gera- 
dėjai, pasirašė taip vadinamą 
“master” pardavimo sutartį. 
Vieton pakėlimo algų iki 
$1.15 per valandą, pardavi- 
kiškoj sutartyje sumažino iki 
$1.12 per valandą; mokestį 
už viršlaikį taip pat sumažino 
ir apribavo, ir darbininkam 
streikuoti uždraudė.

šita pardavikiška Amerikos 
Darbo Federacijos lyderių, ir 
statymo laivų savininkų sutar
tis ne vien palietė darbininko 
pelnomąjį duonos kąsnį, bet 
kartu pasimojo suvaržyti jo 
teisę apginti ir pagerinti savo 
pragyvenimą — “American 
way,” apie ką dabar visa bur
na kalbama po visą plačią 
Ameriką.

Nežiūrint visų tų apsigyni
mo patrijotiškų frazių, darbi
ninkam turi būti aišku ir žino
tina. šitam streike aišku, kaip 
diena, yra dvi pusės: viena 
pusė reikalauja darbo ir atly
ginimo, kita pusė reikalauja 
pelno, išnaudojimo. žodžiu 
sakant, eiliniar'nariai darbi
ninkai iš CIO ir Amerikos 
Darbo Federacijos bendrai 
kovoja, kad apginti savo už
darbį ir pragyvenimą. Prieš 
laivų statymo savininkus, 
prieš valdžią, prieš poną 
Green, poną Hillman ir visą tą 
kliką, kuri yra nusistačius 
prieš darbininkų interesus. 
Tik per vienybę ir pasiryžimą 
bus galima laimėti. Tik per 
vienybę bus ištaškyti Greeno, 
Hillmano planai. Tik per su
tartiną kovą bus laimėta kova.

Pacific.

Pittsburgh, Pa.
Įvyksta Labai Svarbios 

Prakalbos
Prakalbas rengia Lietuvių 

Literatūros Draugijos 87 kuo
pa, LDS 160 kuopos name, 
1320 Meddley St., North Si- 
dėje. Prakalbos įvyks gegužės 
26 dieną, pirmadienį, ir prasi
dės 7:30 vai- vakare.

Kalbėtojas bus V. Andrulis, 
dienraščio “Vilnies” redakto
rius iš Chicagos. Jis turės 
daug ką pasakyti apie dabar
tinę padėtį Amerikoje ir vi
sam pasaulyje. Todėl visus ir 
visas kviečiame dalyvauti.

O gegužės 27 d., prakalbos 
įvyks McKees Rockse, 424 
Locust St. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Ten irgi kalbės V. 
Andrulis. .

Tos apylinkės lietuvius kvie
čiam skaitlingai dalyvauti.

Komisija.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Serga Drauges
Sunkiai susirgo draugė Bu- 

lokienė. Malonėkite sergančią 
draugę aplankyti. Draugų 
Bulokų šeima yra veikli dar
bininkų judėjime. Bulokai gy
vena po numeriu 2830 N. 
Palethorp St.

Taipgi sunkiai serga šapra- 
nauskiūtė. Turėjo sunkią ope
raciją. Aldona šapranauskiū- 
tė yra duktė draugės šapra- 
nauskienės, “Laisvės” vajinin- 
kės ir žymios veikėjos. Aldona 
yra ženota. Dabar ji randasi 
motinos namuose po num. 
1223 N. 11 th St.

Malonėkite ligonę aplanky
ti. Choriste.

Lyros Choras Ruošiasi Da
lyvauti Piknike

Lyros Choro pamokos bus 
gegužės 23 dieną, šį penkta
dienį, 8 vai. vakare, Liaudies 
name, 735 Fairmount Ave. 
Būkite visi ir visos daininin
kai.

Tai bus paskutinės pamokos 
prieš “Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks šį sekmadienį, geg. 25 
d., Baltimorėje. Taipgi, kurie 
norėsite kartu važiuoti į pik
niką, ateikite į Lyros Choro 
pamokas. Gausite tikietus dėl 
buso. Mes choristai turime pa
ėmę didelį busą ir norėsime jį 
užpildyti. Busas išeis geg. 25 
d. 8 vai. iš ryto nuo Liaudies 
Namo, 735 Fairmount Ave. 
Visi ir visos būkite laiku.

J. Adams.
Visuotinas Organizacijų 

Susirinkimas
Ketvirtadienį, 22 d. gegu

žės, Veikiantis Komitetas šau
kia visuotiną mūsų organiza
cijų susirinkimą, kuris įvyks 
Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 8 vai. vak. labai 
svarbiais klausimais, būtent: 
bus “Laisvės” bankieto rapor
tas, “Laisvės” piknikas Balti
morėje, Bacevičiaus koncerto 
raportas, visuomeniškais klau
simais. Būtinai dalyvaukit kuo 
skaitlingiausiai.

Drg. V. Andriulis Kalbės
penktadienį, 23 d. gegužės, 

visuotinam organizacijų ‘susi
rinkime kalbės drg. VJ An
driulis iš Chicagos. Jis kalbės 
ir pasakys svarbių raportų. Į 
šį susirinkimą kviečiama na
riai, “Laisvės” skaitytojai,

BALTIMORE, MD.

"Laisvės" Piknikas
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 

naudai dienraščio “Laisvės” v

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

Liberty Park
Eastern & Moffett Avės., Baltimore, Md.

Back River Car Line

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

JONAS SIURBA, kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y.

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

3
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 
3V2 mailės, laikydamiesi po kairei, kol davažiuosite Eastern Ave., tada sukite po de
šinei ir pavažiavę vieną mailę rasite Parką.

simpatikai, svečiai ir bendrai 
lietuviai. Tai bus svarbūs pra
nešimai kas liečia karą ir atei
tį. J. Šmitienė.

IŠ LIETUVOS
TURĖSIME SAVO

, CEMENTĄ
šių dienų statyboje cemen

tas yra pirmo reikalingumo 
statybos medžiaga. Be cemen
to nepastatysi nei užtvankos, 
nei didesnio pastato, nei di
desnio tilto ir t.p. Be to, tech
nikos mokslas kasmet atiden
gia vis platesnius cemento pri
taikymo galimumus, ir todėl 
cemento pareikalavimas kas 
kartą didėja. Tai yra visuoti
nas reiškinys; nuo jo neatsilie
ka ir mūsų kraštas. Pas mus 
1939 ir 1940 metais cemento 
buvo įvežta virš 100 tūkstan
čių tonų. Tačiau buvusieji 
Lietuvos šeimininkai cemento 
pramonės klausimu beveik 
nesidomėjo. Iki paskutiniųjų 
metų jie tvirtino, kad pas mus 
nesą tinkamos žaliavos. Kada 
žaliava pati iškilo aikštėn, ir 
pasirodė jos milžiniški ištek
liai, tada atsirado kita bėda, 
t.y. nežinojimas, kuriai kapita
listų grupei atiduoti cemento 
fabriko koncesiją. O tokių 
grupių buvo bent keturios. 
Tiesą pasakius, nei viena iš 
tų grupių nenorėjo savo pini
gų tiek įdėti, kiek reikia ce
mento fabrikui pastatyti. To
dėl visokiomis kombinacijomis 
norėjo valdžios pinigais pasi
daryti milijonieriais.

Dėl koncesijų1 ir valdžios pi
nigų prasidėjo intrigos ir var
žybos. Vienus palaikė vieni 
ministerial, antrus kiti, trečius 
dar kiti ir tos varžybos fabri
ko statybą užvilkino iki 1940 
metų. Tik prieš pat kapitalisti
nės santvarkos galą, šiaip 
taip buvo suklijuota iš val
džios iždo ir užsienio kapita
listų grupės akcinė bendrovė, 
kuri gavo koncesiją Skirsne
munėje statyti cemento fabri
ką. Su tais užsienio kapitalis
tais irgi įvyko tam tikras kur
iozas. Jie į cemento bendrovę 
įdėjo ne savo pinigus, bet bu
vo gavę “dovanų” iš buvusios 
Susisiekimo ministerijos. To
dėl iš tikrųjų visos akcijos tu
rėjo priklausyti valstybės, iž
dui, tik dėl buvusių šeiminin
kų “geraširdiškumo” 40% ak
cijų buvo atitekę užsienio ka
pitalistams.

Žinoma, šiandien tatai jau 
yra senovės istorija. Su Tary
bų. Valdžios įkūrimu pasibai
gė visų kapitalistų tarpusavio 
intrigos ir visuomenės akių 
dūmimas. Nors anksčiau daug 
buvo kalbėta apie cemento 
pramonės reikalingumą, ta
čiau nei tautiški kapitalistai, 
nei svetimieji nieko konkre
taus nepadarė. Tokia padėtis 
pasiliko iki Tarybų Valdžios 
įkūrimo.

Šiandieninėse sąlygose vis
kas vystosi kitaip. Tarybų Vy
riausybė įtraukė į savo darbų 
planą šiemet pastatyti didelį 
cemento fabriką. Nėra jokios 
abejonės, kad šis didelis dar
bas bus įvykdytas, ir jau 
1942 m. statybos sezonui tu
rėsime savo cementą, šis ce
mento fabrikas numatytas sta-

tyti Skirsnemunės rajone. Bet 
tai ne viskas. Vykdant krašto 
industrializaciją, cemento su
vartojimas vis didės. Todėl 
Skirsnemunės cemento fabri
kas bus pirmutinis, bet nepas
kutinis. Dar šiemet bus pradė
ti tyrinėjimai ir paruošimo 
darbai ir antrajam cemento 
fabrikui. Antrasis cemento fa
brikas numatomas pastatyti 
1942 metais. Greičiausiai jis 
bus statomas Mažeikių rajo
ne. Perspektyviniame plane 
numatomas statyti ir trečias 
fabrikas. Vadinasi, Tarybų 
Vyriausybė kartą pajudinusi 
iš snaudulio žemės turtus ir 
toliau darys viską, kad tie 
turtai tarnautų visuomenės ge
rovei. A. Andrašiū.nas,
Vai. PI. Kom. Pramonės Skyr.

Viršininkas.

Cleveland, Ohio

55 kuopos nariai ir narės tu
rime remti ir piknike kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Visus lietuvius ir lietuvaites, 
didelius ir mažus, senus ir 
jaunus iš viso Cleveland© ir iš 
visų apylinkių, užprašome šir
dingai dalyvauti. Sueisite sa
vo pažįstamus, draugus, drau
ges, gimines ir daug ką gero 
pasikalbėsite, pasisvečiuosite, 
pašoksite, padainuosite.

Su geriausiomis pasekmėmis 
visiems pinkiko dalyviams!

Ir geriausių pasisekimų nuo 
šio didelio pikniko, didžiulei 
LDS 55 kuopai!

Komitetas.

Cairo, Egiptas. — Ang
lai teigia, kad jie sunaiki
nę 22 iki 50 vokiečių ir ita
lų orlaivių Libijoj, Egipte, 
ties Suezo kanalu, Iraqe ir 
virš graikų salos Kretos.

Office Phohe 
EVergreen 4-6971

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

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

Nervų arbata ..............   85c
Vidurių Teguliatorius ____  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.

Didelis! Pirmas! LDS 55 
Kuopos Piknikas

Atsibus gegužės (May) 25 
d., nedėlioję, visiems lietu
viams labai gerai žinomoje 
vietoje — ,Machutos Darže, 
prie Green Road. Pradžia 11 
vai. ryte ir tęsis iki vėlumos 
nakties. Bus gera orkestrą šo
kiams. Bus duodamos 3 ge
ros dovanos prie įžangos ti- 
kieto. Įžanga tiktai 15c.

Gerų valgių ir skanių gėri
mų bus įvalias visiems.

šiais metais Collinwoodo 
LDS 44 kuopa susivienijo su 
Cleveland© LDS 55 kuopa. Tai 
LDS 55 kuopa pasidvigubino 
nariais ir veikimu ir augimu.

Tai šį pikniką kanečnai vi
si iki vienam, didžiulės LDS

PRANEŠIMAI”
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, geg. 25 d. į “Laisvės” 

pikniką išeis busai iš sekančių vie
tų: *735 Fairmount Ave., 7 vai. ryto. 
Iš South Miesto dalies, 1.43 Pierce 
St., 8 vai. ryto. Kaina .$2.00 į abi 
puses. ' (120-123)

HARTFORD. CONN.
Lietuvių Ūkėsų Kliubas ruošia me

tinį ^pikniką, geg. 25 d., Liet. Sąryšio 
Darže, 24 Station Glastonbury Rd., 
E. Hartforde. Pradžia 12 vai. dieną. 
Žinote iš praeities, kad kliubas pa- 
tenkydavo jumis su išvažiavimais. Šį 
sykį būsite geriau patenkinti, kadan
gi gros Karolių Orkestrą. Valgiai ir 
gėrimai bus geriausios rūšies. Kvie
čia Rengėjai. — Busas išeis 1:30 v. 
po pietų nuo Kliubo Svet., 227 Law
rence St. (120-122)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 

įvyks geg. 22 d., 8 v. v., L. A. Pilie
čių Kliubo Svet., 376 Broadway. 
Prašome susirinkti, nes mes turime 
labai daug reikalų svarstyt, kaip tai 
“Laisvės” piknikas, 4 d. liepos. — 
Fin. Rašt. (120-121)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto ir visų orga

nizacijų susirinkimas įvyks 22 d. 
geg., 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Bus daug svarbių dalykų svarstoma, 
kviečiame dalyvauti susirinkime. — 
Sekretčrius. (119-120)

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS :
>: . i1Telefonas: Humboldt 2-7964 1

530 SUMMER AVE.
j J Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
! • ’

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

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

SKELBKITES "LAISVĖJE”

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga >

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

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

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

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

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir 

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU- 1 LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės 
Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai 

Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir šlapumo Tyrimai 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

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

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

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

--------------------  ---- ------- t—.------- :—nDuodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
. ---- - .............. ..... .-----------------------------------------

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą
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NowWto^ė0z^2imos
tęs iš J. V. armijos buvo su
grįžęs aplankyti namiškius ir 
draugus. Jis laimingas nors 
tuomi, kad netoli apgyvendin
tas, gali pasimatyti su saviš

kiais.
Suėjau “Laisvės” kaimynus 

Zenkevičius nuo Maujer St. 
Pasidžiaugė dukterų Babelie
nės ir Krulienės ir sūnų Anta-

TreČiad., Gegužės 21, 194

no ir Kazimiero suruoštu 
jiems 50 metų vedybinio gy
venimo sukakties pokyliu, įvy
kusiu geg. 3-Čią.

Ž. R.

Scena iš “Volga - Volga,” naujausios Sovietų muzika- 
liškos komedijos, dabar rodomos Miami Teatre, 6th 
Avė. ir 47th St., New Yorke. Filmą kupina jumoro ir 
turtinga dainomis - muzika.

Kailius iu vių Laimėjimas 
Palyginus su Kriaučių

Dr. Bičiūnas Paskirtas prie 
Klinikų Kings County 

Ligoninėje
Daktaras Alfredas D. Bi

čiūnas, sūnus richmondiliečių 
Bičiūnų, neseniai tapo paskir
tas kaipo Kings County ligo
ninės klinikų medikalio supe
rintendento padėjėjas. Kings 
County ligoninė yra viena iš 
didžiausių New Yorke. Dakta
ras Bičiūnas šiame darbe dirbs 
iki 1-mos dienos liepos, o nuo 
tada taps tos ligonines chirur
gas (surgeon), dėl kurios vie
tos jaunasis daktaras gavo pa
skyrimą ant dviejų metų.

Tėvams Bičiūnams labai 
smagu matyti savo sūnų pro
gresuojant savo profesijoj. Jie 
yra užsitarnavę sau didelę 
garbę išauki ėję dar vieną ga
bų profesionalą — gydytoją 
- chirurgą lietuvių išeivijoj.

Rep.

MIRĖ
Casimier Jow.aiszas, 66 m. 

amžiaus, 1008 Ralph Ave., 
Brooklyne, mirė geg. 19 d., 
Kings County ligoninėj. Lai
dotuvės įvyks geg. 22 d., Holy 
Cross kapinėse. Kūnas pašar
votas namuose. Laidotuvių 
pareigom rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Ona Miskunaitienė, 53 m. 
amž., gyvenusi 146 So. 2nd 
St., Brooklyne, mirė gegužės 
18 d., Kings County ligoninėj. 
Pašarvota S. Aromiskio koply
čioj, Metropolitan Avė. (prie
šais Marcy Ave.). Bus laidota 
21 d. gegužės, į Šv. Jono ka
pines. i

Liko vyras Pranas, dukterys 
Isabella, Helen, Mildred, gū- 
nus Alphonse, žentas Antanas 
Sinkevičius.

Patarnauja S. Aro m iškiš. Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
“Laisvėj” jau buvo minėta 

dideli Kailiasiuvių Unijos lai
mėjimai, kuriuose kailiasiu
vių kirpėjų algos pakeliama 
iki $70' ir $59, operatorių iki 
$60 ir $50, segėjų-kalėjų iki 
$55 ir $50, finišerių iki $50, ir 
vaikinukų paslų iki $22.

Ben Gold ir kiti eilinių na
rių išrinkti vadai ir taip pui
kiai pravestą sutartį neuždėjo 
nariams neatsiklausę jų va
lios. Geras sutartis padarius, 
tiesa, unijos viršininkams ne
reikia darbininkų bijoti. Per
pildytoj Manhattan Center 
salėj, audringai sveikindami 
vadus, kailiasiuviai priėmė su
tartį.

Bet užtai Goldas ir kiti 
unijos vadai neturi bosų nei 
karan pasišovusios valdžios 
malonių. Desėtkai unijos vadų 
buvo teisti ir 4 nubausti kalė
jimu, kur tuojau ir uždaryti 
neleidus nei paliuosuoti po 
kaucija iki apeliacijos teismo. 
Jie, mat, apšaukti raudonais 
už gynima darbininkų reika
lų.
Social - Demokratų - Trockis- 

tų Vadovybėj Kitos Gaidos

Kitaip dalykai dedasi Hill- 
manų-Dubinskių ir jų pakali
kų vadovaujamose kriaučių, 
sukniasiuvių ir kepurinių uni
jose. Hillmanas, kaip žinia, 
dabar gyvena “ant aukšty
bių,” yra prezidento Roosevel- 
to vienu garsiausių triūbočių 
rengime karo. Jau seniau buvo 
aišku, kad Hillmanas yra už
miršęs darbininkų reikalus, o 
dabar jo svarbiausia pareiga 
yra pajungti darbininkus ka
rui, ir pajungti be išpildymo 
darbininkų reikalavimų, kaip 
tą Hillmanas siūlė San Fran
cisco laivų statybos fabrikų 
savininkams.

Tas dar kartą visu griežtu
mu iškelia klausimą prieš 
kriaučius, kas geriau — pa
žangi vadovybė ir aukštesnės 
algos, žmoniškesnės darbo są
lygos, ar Hillmanų-Dubinskių- 
Zaritskių socialdemokratinė 
vadovybė ir silkės uodega pra
gyvenimui. Praktika visada ir 
ypatingai dabar aiškiausia 
parodė, kad kur eiliniai uni- 
jistai turi balsą vadovybėje, 
ten laimėjimai seka laimėji
mus.

Pas Sukniasiuvius
Socialdemokratų kontroliuo

jama ILGWU vadovybė prieš 
apie trejetą mėnesių padarė 
sutartį, paliečiančią 85,000 
siuvėjų moteriškų drabužių 
industrijoj. Užkorė nariams 
jų neatsiklausę. Sutartis galios 
tris metus. Negauta nei cento 
algų pakėlimo. Padaugino va
landas nuo 35 iki 40 per sa
vaitę, o priedams dar pririšo 
darbininkus prie “produktin- 
gumo” virvutės, kuria unija 
padaroma boso vergams bota
gu ir vijiku kuo daugiau dar
bininkų iš industrijos. Gi tuo 
tarpu algos, paėmus visų ben
drai, buvo žemėliau $18 per 
savaitę kontraktorių šapose ir 
$26 centralinėse šapose.

Pas Hillmano Kriaučius
O ką jau. bekalbėti apie 

Hillmano globojamus kriau
čius, kurie yra mažiausia ap
mokama šaka adatos industri
joj išskyrus gal pačiuose ša
lies užkampiuose esančių visai 
neorganizuotų marškininių ir 
apatinių siuvimo šapų darbi
ninkus. Hillmano kriaučiai vis 
dar tebėra prirakinti prie 
“produkcijos standardo” ir 
“stabilizacijos” sistemos, kuo
mi einant kiekvieno žipono 
kainos numelžiama iki mini
mumo. Tuomi dar 'garsesnės 
yra Smetonos bernelių šapos, 
kurių tūlose prisieina kovoti 
ne vien tik už kainas, bet ir 
už tų centų išmokėjimą, kada 
jie būna jau uždirbti.

Amalgameituose jau nuo 
1930 metų bendrai aprokuoti 
uždarbiai, (tai yra visų tos in
du.prijos darbininkų uždar
bius budėjus kartu ir padali
nus lygiomis per visus) “ave
rage” nepareina nei pilnai po 
$20 per savaitę. Tik pereitą 
gruodį, dėl padaugėjusio dar
bo ant uniformų, bendra už
darbio norma peršoko $20 su 
keliais centais. Pas juos nėra 
griežtai nustatyto minimum, 
mokesties už viršlaikį, nei al
gų pakėlimo. Paskiausiu laiku 
neva buvo mokesties pakėli
mas, bet praktikoje, atrodo, 
niekas to pakėlimo negauna, 
anot dzūkų, “kur nors skra
džiai žemę nuėjo.”

Zaristkinių valdomuose ke
puriniuose ta pati padėtis, 
kaip sukniasiuviuose ir kriau- 
Čiuose. Jie taip užimti “šelpi
mu Anglijos,” kad apie savo 
narius nei .nepagalvoja dau
giau, kaip tik išrinkti duokles.

T—as.

Virš tūkstantis lavintų in
dustrinių darbininkų paimti 
instruktoriais apsigynimo dar
bų mokykloms-šapoms.

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

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai ĮpuoŠta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kainbarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Great Neck, N. Y.
Gegužės 21-mos vakarą, 

Kasmočių svetainėj, 91 Steam
boat Rd., kalbės A. Bimba iš 
Brooklyno ir tolimas svečias 
kalbėtojas V. Andrulis iš Chi- 
cagos. Pradžia 7 v. v. Įžanga 
nemokama. Rengia Pil. Kliu- 
bas. Visi kviečiami išgirsti 
šias prakalbas. Kom.

maspethTn. y.
Maspetho Lietuvių Piliečių 

Kliubas rengia busų išvažiavi
mą į Jamaica Estates, 212th 
St. ir World’s Fair Boulevard, 
Flushing, N. Y., 8 d. birželio 
(June). Tikietai po $1. Tikie- 
tas užsisakyti iš anksto.

V—a.

Prigėrė du Žuvaulojai
Išvažiavę motoriniu laivuku 

žuvauti, trys newyorkieciai 
įklimpo dumblynai! Peconįc 
įlankoj ir du prigėrė, o tre
čias, II. Mutter, išplaukė į 
krantą. Vieno, B. Clay, kūnas 
surasta, o R. Mainone dar te- 
bejieškomas.

RANDAVOJIMAI
Paširandavoja 5 kambariai, šešių 

šeimynų name, lietuviais apgyventoje 
vietoje, 1 blokas nuo Jeffersono “L.” 
stoties. Pageidaujama, kad rendau- 
ninkai galėtų būt ir namo prižiūrė
tojais — Janitors. Duosime gerą 
nuolaidą. Prašome kreiptis: 1354 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

(120-122)

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. & RICH. HILL

Trečiadienį, 21 d. geg., 8 v. v. Bu- 
zelio patalpoj, kampas Crescent St. 
ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Nariai, kurie gali
te, dalyvaukite. -— V. Paukštys.

(119-120)

i Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Inoorjiomted
J. LeVANDA-E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Te!. Rtagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer a 1108

Tarp Lietuvių
Trockinių smetonininkų ga- 

zietelka tebešaukia, kad biz
nierius “pagrasinti kumščiu” 
neužtenką. Matyt, raketieriš- 
kų gązdinimų niekas nepaiso.

To pat laikraščio kitoj vie
toj šaukia, kad biznieriai iš
gelbėtų tą gazietelką nuo 
džiovos organizavimu busų. 
Tai bent akys!

Aido Choras pereitą sekma
dienį dainavo suomių koncer
te, So. Brooklyne. Pasirodė 
puį/kiai. Buvo dikčiai ir lietu
viškos publikas.

Pereitą sekmadienį susivedė 
Elena Pajaujis su Antanu 
Kad žiu m.

** • e •

Maspcthietis jaunuolis Pet
ras Čepas gale pereitos savai-

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

F. W. SHAUNS 
(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 ,

Lietuvių Kuro Kompanija 1
ĮDEDAME master-kraft oil burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) C
Mūsų Inžinieriai išmieruos Jūsų namus Ir (dės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavlmus be Jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

IOE3OI

-NAUJA .. . praizinls iš Rytinio Viduržemio tabakas, 
kurio smulkūs lapai širdies pavidalo padaro garsiųjų 
Old Gold's sudėtį net dar malonesnę. Jo gausa dabar 

‘brandinama mūsų Amerikiniuose sandėliuose užtikrina |ums ) 
šiuos puikesnius Old Golds visai eilei metų.

Tūkstančiai rūkytojų tatai atrado — naują, ma
lonų skonį šiandieniniame Old Gold. Jis parei
na iš parinktinio importuoto tabako, švelnaus, 
sklandaus ir nepaprastai kvapaus! Išbandyk jį! 
Gauk pakelį naujų Old Golds šiandien!

M c

Visi Old Golds pas 
jūsų •"•autuvininkr- 
dabar yra NAUJI 
Old Golds. Tas 
pat pažįstamas 
pakelis. -f.

Seniausi Amerikos Tabako prekijai—-jtlkOr* 1760;

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

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

-J

SGRUEN
THE PROUDEST NAME IN TIME

P O, Tai Proga 
a ! APDOVANOT m
M LAIKRODĖLIU: K U £o XV

.• s-;

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

LADIES' GRUEN 

“IONE”
15 Jevrele, yellow 
gold filled case. 
Guildite back.

GENT’S GRUEN 

“SHERMAN”
15 iewela, pink or 
yellow gold filled 

cate. Guildite back.

gor GRADUATION
žor WEDDINGS
lor ANNIVERSARIES
Žor BIRTHDAYS

M
STARTING^ ^24^5^ MB ' dS

kXS There’s! A GBUEH 
at a Price For Every 

Purse

Roller! Lipllin
JEWELER

pas

LIPTON

Pamatykite 
Pasirinkite

GENT'S GRUEN LADIES' GRUEN

“STUART” “CHARLOTTE”
15 Jewels yellow 15 Jewels, pink or 
gold filled case, yellow gold filled 

Guildite back. .case. Guildite back.

3-DIAMONDS NEW CREATION- BIRTHSTONE RING
L, ud,’a“.°a $1Q95 frwh’fr
yellow gold Jluj 6 acintil- b 1 r t hstones
mounting. latlng dia-monae. month.

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.

CAMEO RING
Genuine cam-

w,r* "




