
4*

<

i

Banditų Darbas.
Plačiai Atsidarė Durys.
Susipranta per Vėlai.
Grinius ir Šliupas.
Veidmainystė Perdėm.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Lietuviški s m e t on in ink a i 
griebiasi tikro banditizmo 
prieš pažangiuosius lietuvius, 
štai jų keli buvo nusidanginę 
į Great Necką ir terorizavo 
svetainės savininką, norėdami 
priverst jį neduoti svetainės 
mūs^ prakalboms.

Kiti jų banditiškai užpuldi
nėja biznierius ir grūmoja 

. jiems už tai, kad jie savo biz
nius garsinas mūsų spaudoje.

Tiek pasakysime: šitokio 
banditizmo pagelba jie savo 
bjauraus tikslo nepasieks. Pa
žangūs lietuviai mokės jiems 
užvažiuoti per nosį.

Teroras niekam 
kėjo, neapsimokės 
lų, menševikų ir 
bendram frontui.

neapsimo- 
ir klerika- 
tautinin kų

Net ramiau ant širdies pasi
darė visiems progreso ir gero
vės šalininkams, kai paaiškė
jo Fordo darbininkų balsavi
mo rezultatai. Laimėjo CIO 
United Automobile Workers 
of America!

Pagaliau Fordo “karalystė“ 
turės tartis ir rokuotis su ko
vinga unija. O Fordas žadėjo 
niekados nesitarti su jokia 
unija.

Šis įvykis reiškia naują la
pą Amerikos darbininkų judė
jime. šis Fordo darbininkų 
žygis plačiai atidarė duris or
ganizavimui dar daugelio mi- 
lionų neorganizuotų sunkiosios 
pramonės darbininkų.

Paklupdytas ant kelių pats 
nachališkiausias darbo unijų 
priešas. Su mažesniais magna
tais dabar bus kur kas leng
viau apsidirbti.

Raibuosiu su jaunu lietuviu. 
Jis kalba apie streiką New 
Yorke Thompson valgyklų 
darbininkų. Streikas eina de
šimt savaičių. Jis dalyvauja 
pikieto linijoje. Pilnas vilties, 
jog streikas bus laimėtas.

Iš Mass, valstijos korespon
dencijoj skaitau, kad pažan
gus veikėjas Jonas Grybas iš
rinktas fondrės darbininkų lo- 
kalo pirmininku.

Ir taip mūsų broliai lietu
viai darbininkai visur įsitrau
kę į streikus, kovas ir unijas.
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Prašome visų “Lais 
ves” skaitytoją gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien v v • •rasciui

Ministeris Knox 
Saukia Ameriką 
Viską Aukot Karuir i

450,000 MICH. DAR
BININKŲ PRIEŠ 

KONVOJUS

Amerikos Admirolas Land 
Ragina Armiją Kriušint 

Laivasfačią Streiką

U
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Washington. — Amerikos 
karo laivyno ministeris 
Frank Knox atsišaukė į 
amerikiečius “paaukot vis
ką, ka tik mes turim, idant 
jsumušt tą dalyką užsienyj” 
(vokiečius).

Knox, kalbėdamas laivų 
Inžnierių Draugijos susirin
kime, pasakojo:

“Mes dar nepradėjome I kariniams tikslams.

pasiaukoti. Mes laimėsime 
tiktai pasiaukodami taip, 
kaip anglai pasiaukoja. Tai 
bus nelengva kova. Ji už
ims daug laiko ir už ją rei
kės užmokėti didelę kainą.”

Admirolas Land ’dejavo, 
kad Amerika turi dar “des
peratiškai permažai laivų”

Vok. Praradę 10,000 Anglija Įžiūri Kari- 
Orlaivią o Anglija nes Slaptybes Tarp 
Kur Kas Mažiau Francijos ir Nazių

London. — Anglijos laik-London. — Per 21-ną mė
nesį karo Vokietija prarado raščiai reiškia savo valdžios 
10 tūkstančių savo orlaivių, nuomonę, kad negalima pa- 
o Anglija tiktai 2,694, kaip 
anglai skelbia pusiau oficia
liai.
Daug Daugiau Anglų Už

mušta Anglijoj negu
Graikijoj

Vokiečių orlaiviai nuo 1940 
m. birželio iki šių metų ba
landžio užmušė 35,695 neka- 
riškius anglus ir sužeidė 
47,856, sako anglų vyriau
sybė. O anglų nuostoliai 
Graikijos kare tai, girdi, 
buvę maži, “tiktai 3,000 iš 
viso ten anglų nukauta ir 
sužeista ir 12,000 į nelaisvę 
paimta.” z

Vokiečiai Nuskandinę 
Dar Tris Karinius 
Anglijos Laivus

sitikėt paskutiniu pareiški
mu admirolo Darlano, Fran
cijos ministerio vice-pirmi- 
ninko. Jo radio kalba apie 
“nekaltą bendradarbiavimą” 
su vokiečiais buvo išsisuki
nėjanti ir apgaulinga, kaip 
rašo anglų spauda: “Santi- 
kiai tarp Anglijos ir Franci
jos blogi, ir Darlano parei
škimas neikiek jų riepageri- 
na.”

Nors jis kalbėjo, kad jo 
valdžia neduos savo laivų 
naziams, kad ji neskelbs ka
ro Anglijai ir neužleis jai 
savo kolonijų, bet anglai nu
žiūri, kad francūzų Vichy 
valdžia yra padarius slaptą 
sutartį dėlei karinio san- 
darbininkavimo su naziais.

Jackson, Mich. — Valsti- 
jinis Michigano suvažiavi
mas CIO unijų kuo griež
čiausiai pasmerkė Roosevel- 
to valdžios pasinešimą siųst 
Amerikos konvojus talkon 
Anglijai, tai yra kariniais 
Amerikos laivais lydėt pre
kinius laivus, gabenančius 
Anglijai karo reikmenis.

Sumanymą prieš konvo
jus griausmingai užgyrė 
448-ni suvažiavimo delega
tai, atstovaudami 450 tūks
tančių (beveik pusę milio- 
no) CIO unijų narių šioje 
valstijoje.

Kartu jie visu smarkumu 
pasmerkė valdžios intenci
jas siųst Amerikos kariuo
menę anapus vandenynų ka
riaut už Anglijos imperiją.

Suvažiavimas pareiškė:
“Mes, Michigano valstijos 

CIO darbo unijų suvažiavi
mas, kuo griežčiausiai pa
smerkiame siuntimą ameri
kiečių kariuomenės talkon 
Anglijai; mes smerkiame 
Amerikos valdžią už tai, 
kad ji stengiasi įvelt mus į 
karą ir tuo tikslu jinai su
manė kariniais Amerikos 
laivais lydėt prekinius lai
vus su karo kroviniais į An
gliją. Mes reikalaujame, kad 
prezidentas Rooseveitas ir 
kongresas išlaikytų mus 
nuošaliai nuo karo.”

Washington. — Admiro
las Emory S. Land ragino 
valdžią panaudot “visas jė
gas, net armiją,” kad su
laužius streiką laivastačių- 
mašinistų San Franciscoj ir 
apylinkėj.

Jis kalbėjo senatorių ko
misijoj tyrinėjančioj “šalies 
gynimo”.darbus ir sakė, kad 
tai esąs “neteisėtas” strei-

kas 1,200 Darbo Federacijos 
ir 500 CIO mašinistu. Admi
rolas Land ypatingai pikti
nosi, jog streikas 17 šimtų 
mašinistų sustabdė 17 tūks
tančių kitų laivastačių. Pa
sak jo, tai “neleistina, kad 
uodega valdytų šunį.”

Tie 17 tūkstančių atsisa
ko dirbti, o remia streikuo
jančius mašinistus.

Hitleris Nereikala
vęs Francijos Karo 
Laivą, Sako Darlan

Darbo Federacijos virši
ninkai buvo pasirašę ne- 
streikuot, kol eis vadinami 
“šalies gynimo” darbai; to
dėl'valdininkai apšaukia šį 
streiką “neteisėtu.” \

John Frey ir kiti Darbo 
Federacijos vadai patys ei
na per streiko pikietininkų 
eiles, šaukia streiklaužius į 
idirbyklas. Karo laivyno tro- 
kai su jūreiviais rankioja ir 
veža streiklaužius į darbą, 
bet mažai teranda darbinin
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Chinai Kirto Smūgį
Japonam; Veikia £^rie sutiktų streiklau

Cliinu Kom. Armija

MN

“New York Post“ (geg. 22 
d.) sako:

“Begėdiškai ilgai nebuvo 
pažiūrėta faktams_Lakis Ispa
nijoje. Mes turėjome pFrpatfin- 
ti 1936 metais, kad tas ‘civilis 
karas’ buvo tikrybėje naziškas 
- fašistiškas įsiveržimas ir rei
kėjo toje linkmėje veikti.“

Matote, kada jie. susiprato. 
O kai Ispanijoje naziai ir fa
šistai demokratijos šalininkus 
skerdė, tai ta pati komercinė ! .
spauda purvais drabstė antino sunaikinę oro bombomis 
kovotojų. keturis anglų šarvuotlaivius

Dar ir šiandien Pvooseveltas lir kelis naikintuvus. Anglai 
palaiko kruvinąjį Franco ir atsakė, kad vokiečiai nepa- 
neatidaro Amerikos vartų Is-1 darė jiem tiek daug nuosto- 
panijos kovotojams, kurie i* 
randasi sugrūsti F r a n cijoj - 
koncentracijos stovyklose. Ko
mercinė spauda Roosevelto už 
tai nesmerkia.

Berlin. — Vokiečiai pra
neša:

Vokiečių orlaiviai ties sa
la Kreta bombomis nuskan
dino dar tris karinius anglų 
laivus naikintuvus.

Vokiečiai sakėsi dar pirm

76,000 ANGLŲ-GRA1KU 
PRIEŠ 20,000 NAZIU (?)
Berlin. — Vokiečių ko

manda skaičiuoja, jog Kre
tos saloje 45 iki 76 tūkstan
čių anglų ir graikų kariuo
menes veikia prieš kur kas 
mažiau vokiečių.

(Anglai spėjo, kad vokie
čiai toje saloje turi apie 20 
tūkstančių kareivių.)

Kretoje Vokiečiai Dar 
Neturi Jokiu Stambes

niu Karo Pabūklu

dabar
Grinius ir

Mes nežinome, ką 
Lietuvoje veikia 
šliupas. Prieš kiek laiko Lie
tuvos priešų spauda sušuko, 
jog Grinius esąs suareštuotas 
ir pasodintas į kalėjimą. Bet 
geg. 22 d. menševikų “Nau
jienos“ jau taip nebeteigia, 
jau tik sako, kad “Amerikie
čiai neturi apie ji tikrų žinių.“

Dabar jau mučelnininku da
ro Dr. šliupą. Jis jau esąs ka
lėjime. Abejonės nebesą!

Sauksime. Su Grinium ir 
gali būti taip, kaip bu

vo su sušaudytais generolais, 
kurie visi prisikėlė iš numiru
sių.

Be to, dabar vokiečių 
bombininkai ties Kreta nu
skandino penkis anglų 
pedlaivius, padegė du 
vuotlaivius ir sužeidė 
naikintuvus .

tor-
šar-

du

Nuskandinta 
5,000 Nazių, 
Sako Anglai

Roma. — Italai sako, kad 
jų orlaiviai sunaikino anglų 
šarvuotlaivį, 5,000 tonų.

Smetonininkų “A m e r ikos 
Lietuvių Tarybos“ Lietuvoj tu
rėsią būt “patikrintos visiems 
piliečiams asmens ir sąžinės 
laisvės ir lygios politinės bei 
pilietinės teisės.“ Po deklara-

ei ja pasirašo klerikalas šimu
tis ir Smetonos valdžios Yneda- 
liuotas Karpius. Nei vienas, 
nei kitas netiki jokioms as
mens ir sąžinės laisvėms.

Be to., juk Tarybų Lietuvos 
Konstitucijoje tos visos as
mens ir sąžinės laisvės patik
rintos. Tačiau “Amerikos Lie
tuvių Tarybos“ šimučiai, Gri
gaičiai ir Karpiai prieš šitą 
Lietuvą ir jos konstituciją įtū
žusiai kovoja.

Tuo būdu Šis jų pareiškimas 
yra tik meškerė pasigavimui 
ir apgavimui Amerikos lietu
vių.

/ /■

London. — Anglų koman
da praneša:

Kariniai anglų laivai nus
kandino 5 iki 6 tūkstančių 
vokiečių ties graikų sala 
Kreta, sunaikindami du pre
kinius laivus ir kelis deset- 
kus mažesnių laivukų, ku
riais naziai mėgino perkelt 
savo kariuomene ir stam
besnius pabūklus į Kretą. 
Tuo žygiu anglai nuskandi
no ir vieną karinį italų lai
vą naikintuvą.

Anglų laivynas iki šiol ne
leido vokiečiam perkelti lai
svais nei vieno kareivio, nei 
vieno tanko ar kanuoles į 
Kretą. Ir kiek vokiečiai tu
ri ten savo kareiviu, tai visi 
tik lėktuvais ir sklandytu
vais atgabenti ir parašiutais 
nuleisti žemyn. ’

London. — Vokiečiai oru 
atsigabeno į Kretą šiek tiek 
trumpų kanuoliukių, netoli 
šaudančių, ir mažų kanuo- 
lių prieš tankus. Šiaip jie 
ginkluoti tiktai šautuvais, 
kulkasvaidžiais, rankinėmis 
grantomis ir didžiais pei
liais; neturi nei vieno tan
ko, nei vienos didesnės ka- 
nuolės. O anglai ir susais 
veikiantieji graikai aprū
pinti tankais ir įvairaus dy
džio kanuolėmis.

Vienas keblumas anglam, 
tai kad Kretoje jie visai ne
turi greitųjų kovos lėktuvų 
—nėra jiem stovyklų. Nes 
vokiečiai tebevaldo vieną or
laivių stovyklą, o arti kitų 
dviejų stovyklų šėlsta mū
šiai tarp anglų ir vokiečių.

Anglai Sunaikinę Tris 
Italų-Vokiečių Karei

vinius Laivus
Anglų pranešimas:

London. — Anglų subma- 
rinai nuskandino tris stam
bius italų laivus, kurie ga
beno vokiečių ir italų karei
vius ir karo reikmenis į Li
biją. Vienas iš tų laivu bu^ 
vo 9,000 tonų, kitas 7,000 to
nų įtalpos.

ORAS; —, Šį pirmadienį 
giedra ir šilčiau.

Vichy, Franci j a. — Pran
cūzų ministeris vice-pirmi- 
ninkas Darlan pareiškė per 
radio:

“Hitleris nereikalavo, kad 
Franci ja pervestų vokie
čiam savo karinį laivyną, ir 
visas pasaulis žino, jog aš 
niekam neduosiu laivyno.

“Hitleris nereikalavo, kad 
Franci j a paskelbtų karą
prieš Angliją, neigi jis rei
kalavo, kad Franci ja užleis
tu vokiečiam bet kokia sa- v V
vo kolonijų žemę.

“Vokietija, kuri viena 
pradėjo karą, pasitiki savo 
gabumu pati viena užbaigt 
jį,” be Francijos talkos, sa
kė Darlan.
. Franci ja padarė bendra
darbiavimo sutartį su Vo
kietija,—pasakojo viceprem
jeras Darlan, todėl, kad tai 
buvę “gyvybės ar mirties 
klausimas;” tad Francijos 
valdžia “pasirinko gyventi” 
per bendradarbiavimą su 
vokiečiais.

Darlan užtylėjo, kokiais 
būdais francūzų valdžia su
sitarė bendradarbiauti su 
Vokietija.

EXTRA
VOKIEČIAI NUSKANDINO 

DIDŽIAUSIA ANGLIJOS 
KARO LAIVA.

Londąn.,— Anglai prane
ša:

Naujasis vokiečių karo 
laivais “Bismarck,” 35,000 
tonų, nuskandino didžiausią 
Anglijos karo laivą “Hood,” 
42,100 tonų. Su “Hood” žu
vo 1,341-nas anglų jūreivis 
ir oficįerius. “Hood” buvo 
laikomas galingiausiu karo 
laivu pasaulyj.

Anot anglų, tai jų karo 
laivai sužeidė “Bismarcka.”

Berlin. — Vokiečiai teigia:
Vokiečių karo laivas “Bis- 

karek” sunaikino stambiau
sią ir stipriausią anglų karo 
laivą “Hood.”

“Bismarck” išliko beveik 
nei kiek nesužeistas. Jis ir 
kiti vokiečių kariniai laivai 
tebeveikia prieš anglų laivy
ną. Jie vaikosi bėgančius 
anglų karo laivus. šiaurinėj 
dalyj Atlanto Vandenyno.

Shanghai. — Japonų ka-

Ministeris Reikalauja Teist 
Str rerius kaip “Suo

kalbininkus”
rininkai pripažįsta, jog chK4^ Antrininkas karo laivyno 
nai atėmė iš jų svarbų ge
ležinkelio punktą Chuki, 
Chekiango provincijoj.

Chungking, Chinija. — 
Chinų vyriausybė praneša, 
kad jie užmušė 4,000 japonų 
ir pagrobė daug ginklų ir 
amunicijos, atkariaudami 
Chuki nuo japonų.

Chungking, Chinija. — 
Chinų valdžia atžymi, jog 
Aštuonioliktoji Komunistinė 
Chinų Armija veikliai daly
vauja atkakliuose mūšiuose 
prieš japonus Pietinėje 
Shansi Provincijoje .

ministeris Ralph Bard rei
kalavo, kad valdžia padary
tų vieną iš dviejų; sako: ji
nai turi perimti karo laivų 
statyklas į savo rankas ar
ba patraukt teisman streiko 
vadus kaip “suokalbinin
kus”, o jeigu nėra tam įs
tatymo, tai reikią, girdi, iš
leisti įstatymą prieš strei
kų vadus. • •

Federacijos Vadas Frey 
Kursto Persekiot 

Streikierius
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SUNAIKINTA 115,300 
TONU ANGLIJOS LAIVU
Berlin. — Vokiečių ko

manda teigia, jog per kelias 
paskutines dienas jų subma- 
rinai nuskandino visą eilę 
prekinių Anglijos laivų, 
110,300 tonų, o vokiečių or
laiviai sunaikino vieną an
glų laivą, 5,000 tonų įtal
pos. Daugelis tų laivų buvo 
prikrauti karo reikmenų iš 
Amerikos.

Su vienu Vokietijos sub- 
marinu žuvo jo komandie- 
rius Guenther Prien, gar
siausias nazių submarinų 
karžygis prieš anglus.

San Francisco, Calif. — 
Darbo Federacijos Metalis
tų Unijų galva John Frey 
ir San Francisco majoras A. 
Rossi kaltino vietinį maši
nistų vadą Harry Hooką, 
kad tai, esą, jis subuntavo- 
jęs mašinistus streikuot 
prieš laivastatyklas. Frey ir 
Rossi stengiasi sukelt teis-» 
miškus persekiojimus prieš 
H. Hooką ir viešai įtaria jį 
kaip “bendradarbį Harrio 
Bridges.”—O valdžia dabar 
daro antrus kvotimus prieš 
CIO darbininkų vadą Brid- 
gesą: siekia jį deportuot iš 
Amerikos.
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Renka Kraują 
Amerikos
Kariams

14. MAINIERIŲ ŽUVO 
INDIANOS KASYKLOJE

Bicknell, Indiana. — Per 
dujų sprogimą Bicknell an- 
gliakasykloje,,.pdstrečio tūk
stančio pėdų gilumoje, sude
gė keturiolika mainierių.

Kasykla buvo pilna pavo
jingų methane dujų.

■

Washington. — Armijos 
ir laivyno valdovai nutarė 
surinkt 50 tūkstančių kvor
tų žmonių kraujo. Tas krau
jas skiriamas busimiem su
žeistiem kareiviam įleisti. 
Vyriausybė ir Raudonasis 
Kryžius atsišaukia liuosno- 
riai aukot kraują.

Senatas nutarė valdžios 
tarnautojams mokėt po 50 
dolerių už puskvortę krau
jo.
. Tas kraujas bus sudžiovi

namas, kad negestų, o kai 
reikės {leist sužeistam ka
riui, tai bus praskiedžiamas.

Tebesiaučia įnirtusius 
Kautynės Saloj Kretoj

London. — Anglai prane
ša, kad vokiečiai užkariavo 
ir tebevaldo orlaivių stovyk
lą Maleme, Kretos saloje. ' 
Anglai veda įtūžusias ata
kas prieš vokiečius.

Berlin. — Vokiečiai užka
riavo visą vakarinę dalį 
Kretos, Graikijos salos.

London. — Anglai pripa
žįsta, kad vokiečių orlaiviai 
“iš dalies ima viršų ant An
glijos karo laivų ties sala 
Kreta.”
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Fordo Darbininkų Balsavimas — 
Smūgis “Karaliui 'Henrim’ ir 

Visiems Reakcininkams
Pereitą ketvirtadienį Fordo Kompani

jos darbininkai—River Rouge ir Lincoln 
fabrikuos—balsavo, ar jie nori darbo 
unijos, o jei taip, tai kurios: CIO ar 
ADF? Dviem trečdaliais balsų jie pasi
sakė, kad jie nori būti unijistais, jie nori, 
kad juos atstovautų unija; jie, pagaliau, 
pasisakė, kad tokia unija tegali būti tik 
Suvienytoji Automobilių Darbininkų 
(United Automobile Workers) unija— 
CIO!

Taigi Fordo Ko. darbininkai tarė savo 
žodį ir tarė griežtai. Nereikia nei abe
joti, kad greitoj ateityj, kai įvyks balsa
vimai kituose miestuose ir kituose For
do Kompanijos fabrikuose, darbininkai 
paseks šiuo pavyzdžiu ir pasisakys už 
CIO. .

Greitu laiku CIO imsis griežtų prie
monių, kad šis Fordo darbininkų pasisa
kymas atneštų jiems apčiuopiamų vaisių. 
Bus reikalauta pakelti 83,000 darbininkų 
algas, pagerinti, darbo1 sąlygas. Dabar 
šiuose Fordo kompanijos fabrikuose dir
bą darbininkai jausis kur, kas stipresni, 
kur kas galį lengviau savo reikalus iš
kovoti. Jie, m&t, bus organizuoti!

Yra rimto pagrindo tikėti, kad ši gera 
pradžia užtikrins, jog greitu laiku bus 
suorganizuota visi karaliaus Fordo fab
rikuose dirbą darbininkai—460,000.

Šis Fordo fabrikų darbininkų pasisa
kymas už CIO užduoda»didelį smūgį visų- 
pirmiausiai interesams Fordo, kuris per 
ilgą laiką nenorėjo skaitytis su darbinin
kų unija. Naudojo Fordas bjauriausias 
priemones, kad neprileisti darbininkų su
siorganizuoti. Šnipijada, papirkinėjimai, 
mušeikos—tai buvo Fordo priemonės. 
Bet niekas negelbėjo!

Prie to, tapo užduotas didelis smūgis 
ir streiklaužiams iš ADF—tiems lyde
riams, kurie viską darė, kad neprileidus 
Fordo darbininkams susiorganizuoti. Ir 
ko ADF lyderiai nedarė? Viską. Jie tu
rėjo pasisamdę Martiną, kuris, eidamas 
išvien su trockistais ir lovestoniečiais, 
ardė Suvienytą Automobilių Darbininkų 
uniją, kuris jai trukdė. Martinas buvo 
išguitas iš unijos. Jis suorganizavo savo 
“uniją.” Greenas nesigailėjo pinigų (ku
riuos sudeda ADF nariai) ardymui Au
tomobilių Darbininkų unijos pastangų 
suorganizuoti Fordo fabrikų darbinin
kus. Bet niekas neišėjo.

Šis Fordo fabrikų darbininkų pasisa
kymas uždavė smūgį ir lietuviškiems li
liputams: trockistams ir socialistams, 
kurie per savo spaudą spjaudė ir tebe- 
spjaudo ant CIO, ant jo pastangų su
organizuoti visus Fordo darbininkus į 
CIO. Toki “Keleiviai’, “Naujienos”, “Ga
dynės”. ir kiti po šitj balsavimų, reikia 
manyti, dar labiau kauks, skelbdami, kad 
CIO valdo komunistai, “penktakojai” ir 
tt. Jie moka plūsti, bet tas nesulaikys 
CIO, nesulaikys darbininkų judėjimo.

Tenka pasakyti, kad šis Fordo darbi
ninkų balsavimas užduoda smūgį ir pre
zidento Roosevelto politikai, traukiančiai 
kraštą į imperialistinį karą. Kaip žinia, 
CIO yra priešingas karui ir šis Fordo 
darbininkų įstojimas į CIO sustiprins vi
są Amerikos liaudies prieškarinį judėji
mą!

Nuoširdūs sveikinimai tiems virš pusei 
šimto tūkstančių Fordo darbininkų, ku
rie pereitą ketvirtadienį pasisakė už Su

vienytąją Darbininkų Uniją, už CIO!

“Jūrų Laisvė..
Prez. Roosevelto administracija, sako

ma, tuojau reikalausianti, kad kongresas 
panaikintų “neutraliteto įstatymą” ir 
kad Jungtinių Valstijų laivai laisvai 
plaukiotų po visus pasaulio vandenis, nes 
Jungtinių Valstijų vyriausybė norinti at- 
steigti tradicinę “jūrų laisvę.”

Nėra reikalo nei aiškinti, kad vyriau
sybė viską darys tam tikslui pasiekti. Bet 
kas tuomet?

Visų pirmiausiai tenka pasakyti, kad 
t. v. “neutraliteto įstatymas” veikė tik 
ant popieros. Jungtinių Valstijų vyriau
sybė nebuvo neutrali: ji rėmė Anglijos 
imperializmą nuo pat karo pradžios ir 
šiuo metu remia jį viskuo. Net septyni 
bilionai dolerių yra paskirta Anglijos im
perializmui rengti. Bet tame įstatyme 
buvo vienas dalykas, kuris ribojo jūrą į 
karines ir nekarines sritis. Į t. v. “karo 
sritis” Jungtinių Valstijų laivams buvo 
uždrausta plaukti."-

Jeigu dabar ir tas dalykas bus panai
kintas, tuomet Jungt. Valstijų laivai vi
sur plaukios. Vokiečiai, aišku, juos skan
dins, jei jie gabens Vokietijos priešams 
amuniciją, ginklus arba maistą. Kad ap
saugoti tai, bus siunčiami karo laivai. 
Vokiečiai puls ir juos. Įvyks mūšiai. Na, 
ir to pasėkoje—tiesioginis tarp Vokieti
jos ir Amerikos karas. Juk ne kas kitas, 
kaip prezidentas Rooseveltas, andai pa
sikalbėjime su spaudos korespondentais 
pareiškė: “Konvojai reiškia šaudymąsi, 
o šaudymasis reiškia karą.”

Tiesa, karo laivai, saugoją Amerikos 
prekybos laivus, gal būt nebus vadinami 
“konvojais”, o kokiu nors kitokiu pava
dinimu, bet rezultatai pasiliks tie patys.

Rytoj prezidentas Rooseveltas sakys 
prakalbą. Be abejo, jis palies nekuriuos 
savo karinius planus toje kalboje. Maty
sime. Amerikos liaudis privalo budėti, 
kad ji nebūtų užpulta nepasiruošusi. Ji 
privalo griežtai stovėti prieš karą; ji 
privalo reikalauti, kad prezidentas Roo
seveltas laikytųsi duotų savo pažadų per
eitą'rudenį, rinkiminėje kampanijoje. O 
jo pažadai buvo: Amerikos jaunimas ne
bus gabenamas Europon kariauti. ♦. f.• • I; ,

Už Ispanijos Pavergimą Kalti 
“Demokratai”

Ispanijos liaudis per du ir pusę metus 
kovojo prieš Vokietijos ir Italijos fašiz
mą. Viso pasaulio darbininkai ir Sovietų 
Sąjunga teikė Ispanijos kovotojams pa- 
gelbą. Tai buvo aišku, kad Ispanijos 
liaudies kovos gelbsti pasaulį nuo baisaus 
karo. Ir kada Ispanijos liaudis likosi nu
galėta, tai už kelių mėnesių' prasidėjo 
Antras Pasaulinis Imperialistinis Karas. 
Dabar kiekvienam aišku, kad Ispanijoj 
viešpatauja fašizmas priešakyj su gene
rolu Franco ne keno kito, kaip Hitle
rio Mussolinio ir Anglijos, Franci jos ir 
Amerikos imperialistų pastatytas.

Kada Ispanijos liaudis gynė savo lais
vę, kada pasaulio darbo žmonės ir So
vietų Sąjunga teikė liaudiečiams para
mos, tai tuo kartu - Frąncijoj valdžios 
priešakyj stovėjo socialistas Leon Blum, 
kurio valdžia viską darė, kad pakenkus 
Ispanijos liaudiečiams — nepraleido iš 
Sovietų pagelbos, gaudė vykstančius 
liuosnorius, kad juos neįleidus į Ispaniją, 
užšaldė'Frąncijoj Ispanijos liaudiečių 
valdžios auksą-/ konfiskavo liaudiečiams 
siunčiamą maistą. Anglijos imperialistai 
dar atviriau ir už Francijos socialistus 
išdavikus ir imperialistus gelbėjo fašis
tams. Jie Londone buvo suorganizavę 
“Nesikišimo Komitetą” su lordu Plymou- 
th’u priešakyje, kuris tik pridengė Itali
jos ir Vokietijos fašistų JinterVčnciją ir 
kenkė Sovietų. Sąjungos pageltai. Jis 
pardavinėjo fašistams ginklus. O ant ga
lo Anglijos ir Francijos imperialistai pa- 
'reiškė, kad Ispanijos liaudiečiai ardą Eu
ropoj ramybę,\ jie padėjo fašistams už
smaugti liaudiečių pasipriešinimą.

Amerikos imperialistai irgi yra kalti 
dėl Ispanijos nelaimės. Roosevelto admi
nistracija uždraudė bent ką parduoti 
liaudiečiams, tuo gi kartu Vokietijos ir 
Italijos laivai vežė iš Amerikos ginklus, 
amuniciją—viską fašistams į Ispaniją. 
Tik bėgyje vieno mėnesio, iš Wilmingto- 
no, Del., prieplaukos, keturi vokiečių lai
vai nuvežė generolui Franco 80,000 orlai- 
vinių bombų" prieš Ispanijos liaudiečius. 
Už Ispanijos liaudies nelaimę kalta Roo
sevelto Administracija. Dabar gi bile die
ną Ispanija gali būti paversta į fašistų 
karo bazę prieš tuos pačius “demokra
tus.” .......... ...

Smetonos "Garbę” Pa 
siėmė Bįznieriukai

Smetona priimtas labai ėmimo bankietą,—sakė vie- 
prastai; ypačiai prastai nas to bankieto dalyvis. Ki- 
Brooklyne, P i 11 s b u r g he, tas pasakė, 
Clevelande. Pasirodo, kad jo |gal jautėsi čionai pažemin- 
priėmėjai pirm visko rūpi
nosi tiktai sau garbę pada
ryti. Ir pasidarė garbę; 
“Prezidentas” Smetona bu
vo tiktai proga lietuviškiems 
politikieriukams - biznieriu- 
kams pasiaugštinti. Tame 
biznyje jie nekartą beveik 
pamiršo, kad čia yra “ekse- 
lencija.” Laikraščiuose buvo 
rašoma, kad Smetonai 
esant Amerikoje, pasidarys 
vienybė tarpe visų sriovių 
(“išskyrus komunistus”). 
Bet praktikoje tai ir ta pati 
iki šiol buvusi vienybė su
menkėjo. Štai kelionėje su
rinktos žinios.

Pradėsim nuo mažesnių 
dalykų. Clevelande bankieto 
laiku dvi ponios k a 1 b asi. 
Viena, būtent, Ž-nė, pama
čius ateinant “

kad Smetona

tas. Kai daugelis kalbėtojų 
publikai jau nusibodo, tai 
ant galo pakvietė ir Smeto
ną. Jis prastai kalbėjo, lyg 
pavargęs, nusiminęs. Dar
gis perstatydamas pasigyrė, 
kad Smetona .buvęs jo pro
fesorius. Nežinantieji su
prato, kad Dargis ten Lie
tuvoj lankė universitetą. O 
jis tik buvo gimnazijoj, ir 
paskui turėjo pabėgti į Am
eriką, kai kitiems'1 žvalgybi
ninkams įsipyko...

Smetoninis pakrikimas 
čionai pasirodė ir tuomi, | 
kad bankiete nedalyvavo nė 
vienas Pittsburgho ir apy
gardos lietuvių katalikų ku
nigas. Buvo tik vienas sve
čias kunigas; sako, iš Pietų 
Amerikos. Kunigai ir Kata
likų Federacija buvo prisi-

. prezidentą, !(jeję prie šitų smetonininkų,
pridėjus smilių pirštą sau bet kažin kodsl prieš pat 
prie lūpų sako draugei: “šš Tūbelienės prakalbas nuo jų 
šš, Smetona ateina. ’ visai atsimetė ir nieko ben

dro neturi. Apie tai jau 
“Laisvėje” matėm kores
pondenciją, tai aš nė nera
šysiu.

Diena pirmiau Pittsbur- 
ghe buvo koncertas, sureng-

šš, Smetona ateina. ■
Ta jos draugė supyko ir 

daugiau su ją nešnekėjo, 
vengė jos draugystės. Da ir 
šiandien ji pasakoja visiems, 
kokia Ž-nė navatna progre- 
sistė. “O kas man tas Sme
tona, kad aš nė šnektelti ne- tas “Amerikos Lietuvių Ar- 
galiu prie jo?”

Viena* dzūkė klausia: 
“Kas yra tas ekselenciją? 
Kodėl Smetoną taip vadi
na?”

Senyvas vyras, truputį 
juokdarys, sako: “Kaži, gal 
nuo zanavykų žodžio...kur 
akselį vadina “ekseliu.” Ži
nai, anais metais kiti lai
kraščiai rašė, kad “Dirva” 
gavo abrako iš Smetonos 
valdžios. O , “Dirvoje” yra 
pamaliavotas arklys. Tai čia 
turi būt ir ekselys.. .tai ek- 
selencija.”

Pittsburghiečių du žmo
nes suėjau ir jiedu papasa
kojo, kokios'.keistos iškilmės 
buvo suruoštos Smetonai ir 
Smetonienei 28 dieną balan
džio. Priėmimo k o miteto 
pirmininku ' buvo P i kelis. 
Bet prieš pat bankietą P. 
Dargis sugalvojo, kad jam 
reikia pasigarsinti tarp po
litikierių; mat jis turi neži
nia kokį miesto darbą. Jis 
pasivadino prezidentu susi
vienijusių lietuvių organi
zacijų vakarinėj Pennsylva- 
nijoje. O kiek tų organiza
cijų čia dalyvavo? Tik vie
na organizacija—SLA3-čias 
apskritys ir trys ’ grupės: 
Vaizbos Butas, Lietuvių 
Ūkės Kliubas ir, rodos, San
daros kuopa (kuri yra ma
ža ir susideda iš viso mies
to sandariečiu.)

Bankieto prakalbas atida
rė P. Pivaronas, perstaty- 
•damas pirmininką Pikelį; ši
tas perstatė Dargi kaipo ve
dėją to vakaro. Dargis kvie
tė kalbėti visą eilę kitų žmo
nių, o Smetonos nešaukia ir 
gana. Miesto p o litikierius 
perstatydamas, t i t u 1 a vo: 
“Tai m a no bosas”... “Tai 
mano draugai.” “O per ma
nė, tai ir jūsų visų draugai.” 
Taip sakė lietuviams. Tas 
tai ir suskaldė lietuvius. Jie 
net net keiksnoja, sakyda
mi, kad Dargis įsigyrė tiems 
miesto valdininkams ir šitie 
dabar mano, kad jis yra 
mūsų visų bosas. Kad ko
kiu reikalu nueisim pas 
juos, tai jie su mumis nė 
nekalbės, jeigu “boso” ne- 
nusivesim arba jo rašto ne
nusinešim! Tai ve, kokia 
praraja tarp lietuvių pada
ryta per tą -Smetonos pri-

ristų”, Piliečių Svetainėje, 
South Side. To koncerto 
tvarkos vedėjas H. Kaptu- 
rauskas kalbėjo: Mes apie 
septynios savaitės atgal 
kvietėm Smetoną atvažiuoti 
į mūs koncertą su prakal
bomis. Bet gavom nuo “ge- 
neralio konsulo” Budrio lai
šką, kad Smetona negalįs 
važinėti, nes turįs rašyti 
knygą, o ir pasilsėti reikią. 
Bet dabar Smetona atvažia
vo. Tik ne pas mus... Mes 
turbūt peprasti. Tą viską 
padarė pora “šmukelių”,

kuriems tik savo garbė rūpi, ■ 
o ne lietuvių reikalai.

Amerikos Lietuvių artis
tai yra tai tie patys North 
Sides Į Dangų Žengimo pa
rapijos — kunigo Misiaus 
—choristai, parapijonai.

Pittsburghe da ir dabar 
lietuviai juokauja, prisiminę 
bankietą Smetonai pagerbti. 
Sako, kalbėtojas Pivaronas 

I bekalbėdamas. įsikarščiavo 
ir pasakė štai ką:

“... Mes sugrąžinsime Lie
tuvą ii’ mūsų prezidentą, jo 
ekselenciją Smetoną pasta
tysime ant Gedimino kal
no !” ’

Iš Chicagos. Keliaujant 
teko susitikti su vienu Chi
cagos keliauninku, beparty- 
viu, seniau buvusiu socialis
tu, dabar tebesančiu laisva
maniu.

—Kodėl tas jūsų pralotas 
Krušas pasidarė tokiu kar
atu lietuviu? Juk kiek metų 
atgal buvo išmetęs iš baž
nyčios lietuviškas pamaldas 
ir pamokslus, o dabar jau 
net lietuvių himną liepė 
bažnyčioje giedoti?.—klau
siau aš.
x —Dainuoti,—pataisė chi- 
cagietis. Nors himnas geres
nis už giesmę, bet kunigams 
jis vis pagoniškas, nes ne
šventintas, — xtai viena, o 
antra, jame nėra dievo. Tai
gi jiems tas himnas tiktai 
daina. Bet bažnyčioje 
navo.” Klausi dėl ko? 
per pirmąjį pasaūlinį 
svetimos kalbos buvo 
giamos, amerikonizacija da 
|ir po karui smarkiai ėjo. 
Tai dėl biznio Krušas ir ki
ti kunigai buvo pradėję 
mesti lietuvybę. O dabar 
prezidentas Rooseveltas pa
taria organizuotis tautiškai. 
Tai Krušas pamatė tame 
biznį. Ir jis padarė biznį. 
Suklupdė prieš altorių Sme
toną ir Smetonienę. Tą ra
portavo vyskupui. Vyskupas 
“jo excellenciją” priėmė. O 
iš to visko garbė ir nauda 
ne Smetonai, ne Lietuvai ir 
ne lietuviams, o tik pralo-

tui Krušui ir kitiems kuni
gams. Mat, apie Smetonos 
vąldžios klausimą dabar su
kasi netik tautininkai su 
kunigais, bet ir grigaitiniai 
bedievi^i-socialistai.

Taigi pralotas, kaip ir 
vyskupas, tiki, kad iš šito 
jų manevro jų tos “nupar- 
kusios” avelės pradės dary
tis tikromis kunigų avelė
mis. Aš manau, kad gal da 
šiais metais bus patri j oriš
kai katalikiškas parengi
mas, kur dalyvaus ir visi 
grigaitiniai; didžiuma jų 
suklaups prieš altorių.

“dai- 
Mat, 
karą 
nei-

keleivis. Daug tiesos pasa
kė, o jo spėjimai irgi ne be 
pamato.

Youngs townietis.

Klausimai ir Atsakymai
Legalizuojant Stovį Svečio 

Klausimas:
Atvykau su savo žmona į 

Suv. Valstijas legaliai rugpjū
čio mėn. 1925 m. su svečio 
viza ant šešių mėnesių. Dėlei 
visokių aplinkybių mano šaly
je Europoje aš čionais pasili
kau. Aš galiu save ir visą šei
mą gražiai užlaikyti, niekad 
nereikalavau pagelbos. Girdė
jau, jog Kongresas pravedė* 
bilių, pavelijant tiems, kurie 
čionais gyvena, ilgiau dešimts 
metų, legalizuoti jų buvimą. 
Ar yra toks įstatymas?
Atsakymas:

Buvo toks bilius 75-tame 
Kongrese. 76-tame nebuvo. 
Tamstą ir žmoną gali išdepoi’- 
tuoti, bet gali legalizuoti sa
vo stovį išvažiuodamas iš Suv. 

!Valstijų liuosnoriai ir atvykti 
vėl su reguliariška imigracijos 
viza. Kongresas pravedė įsta
tymą, kuris liečia ateivius sve
čius atvykusius prieš liepos 1 

1924 m. ir kurie pasiliko 
išsibaigimu vizos laiko.

' FLIS.

d., 
po

Washington, geg. 23. — 
Senatorių komisija pradėjo 
tyrinėti, kas kaltas dėl to, 
kad streikuoja San Fran- 
cisco-Oaklando laivastačiai.

Jungtinių Valstijų liaudis ruošiasi išvalyti pelkes nuo sulindusio josna fašistinio brudo.
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Ten, Kur Ruošiami Kadrai Tarybines 
Lietuvos Pramonei

Ukmergėje, netoli geležinke
lio stoties, Kauno — Zarasų 
plento dešinėje pusėje stūkso 
didelis dviejų aukštų pastatas, 
iš kur darbo dienomis girdimi 
kūjo dūžiai, motorų ūzgimas. 
Tai valstybinė amatų mokykla, 
kurioje ruošiami kadrai tarybi
nei pramonei. Ukmergės ama
tų mokykla įsteigta 1927 m.

Santvarkai pasikeitus, mo
kykla buvo pertvarkyta, moki
nių skaičius mokykloje, ypač 
metalininkų skyriuje, žymiai 
padidėjo. Dabar pirmųjų klasių 
mokiniai gamina plaktukus, 
kirstukus, žymeklius, skriestu
vus, reples, langams apkaustyk 
mus ir tt. Tokiu būdu mokiniai

mašinas ir pakėlė darbo našu
mą. Liejyklos instruktorius 
drg. Budnikas patobulino naf
tinės metalų tirpinimo krosnies 
purkštuvą, kuriuo sunaudojant 
tiek pat degamos medžiagos, 
gaunama žymiai aukštesnė tem
peratūra, ir tokiu būdu įgalina 
lieti ir ketų. Tai pačiai krosniai 
išplūkimas taip pat padarytas 
pačių, ir pasirodė labai geras. 
Mokytojas Petravičius sukon- 
struavo ir pagamino vandens 
turbiną 20 H. P. Instruktorius 
Daunoravičius patobulino meta-

jau iš pirmųjų dienų pratinami 
gaminti tik praktiškus dirbi
nius. Antrųjų klasių mokiniai 
gamina kampainius, spaustuvė
lius riešutams, rėmus pjūklams, 
įvairias rogutes, skardines kro
snis, lauko žaizdrus ir kitus 
sunkesnius valstiečių užsaky
mus. Trečiųjų klasių mokiniai 
projektuoja ir gamina įvairius 
užsakymus — plūgus, akėčias, 
gręžiamas mašinas, šutintuvus, 
vienračius, kelmams rauti ma
šinas, metalo apdirbimo maši
nas, remontuoja automobilius, 
motorus ir kt.

Per trumpą laiką patobulino

lui piauti motorinį piūklą ir su- 
konstruavo velenams lyginti 
Aparatą, kuriuo galima lengvai 
išlyginti iki 60 m/m geležies 
strypus. Mokykla gamina savo

Los Angeles, Calif.
Bankietas ir PareiškiAai

Gegužės 20 d. čionar*buvo 
suruošta didelė iškilmė — 
bankietas ir susirinkimas pa
minėjimui Earl Browderio 50 
metų gyvenimo sukakties. Tai 
buvo jam gimtadienio paren
gimas. Parengimas buvo lai
komas Embassy Auditorium.

Šis parengimas buvo nepa
prastai įspūdingas ir didelis. 
Dalyvavo per 1,200 žmonių. 
Ant estrados buvo milžiniš
kas Browderio paveikslas spe
cialiai šviesiai apšviestas ir ten 
pat didelis “birth day cake” 
su 50 žvakučių.

Bankieta suruošė Los An
geles komunistai. Buvo pra
nešta, kad liepos mėnesį šiame 
jnieste lankysi K. P. pirminin
kas William Z. Foster.

Bankiete kalbėjo William 
Schneiderman, partijos valsti- 
jinis sekretorius. Schneider
man savo kalboje ypatingai 
smarkiai iškritikavo visokio 
plauko liberalus “kurie nebe- 
užmiega naktį.” Tarp kitko jis 
pasakė: “Bet mes komunistai 
ir Earl Bro-wderis miegam ge- 
r'ai ir galime miegoti gerai, 
nes mes žinome savo pareigas, 
mes žinome, kad mes einame 
progreso keliu už liaudies in
teresus.” Ir toliau jis kalbėjo:

“Kuomet/ Rooseveltas tapo 
karinio logerio vadu, tai 
Browderis atsistojo priešakiu 
taikos spėkų. Mes tą darbą tę
siame, nors Browderis yra 
kalėjime — darbą tęsiame ap
siginklavę jo dvasia ir moky
mu.”

Susirinkime buvo išdalinta 
apie 3,000 atvirlaiškių, ku
riuos dalyviai pasirašys ir pa
siųs Browderiui kaipo pasvei
kinimą su gimtadieniu.

Paskui kalbėjo Jaunųjų Ko
munistų Lygos pavieto prezi
dentas Celeste Stack. Jis pasi
žadėjo, kad jaunimas nenuils
tančiai kovos, kol Browder ne
bus paleistas iš kalėjimo.

Išreiškimui savo tarptauti
nio solidariškumo, susirinki
mas pasiuntė kablegramą 
Londono “Daily WorkeVio” 
štabui, išreikšdamas savo sim
patijas Anglijos žmonėms.

Kalbėjo partijos valstijos 
pirmininkas Pettis Perry. Jis 
pasakė: •

“Mes nenurimsime, kol 
Browderio nesugrąžinsime į 
savo eiles. Mūsų atsakymas į 
Browderio įkalinimą bus, jog 
tūkstančiai ir tūkstančiai dar
bininkų įstos į mūsų partijos 
eilės ir kovos kartu su mumis 
už taiką ir socializmą.”

Korespondentas.

konstrukcijos šutintuvus bul
vėms ir gazo generatorius au
tomobiliams. Iš mokinių pasižy
mėjo IV klasės J. Kaselis, su- 
konstruavęs gurguzams džio
vinti skardinę .krosnį ir J. Va
leika — kalvės ventiliatorių. 
Abu projektai yra visai geri ir 
netrukus bus pagaminti moky
klos dirbtuvėse. Mokyklos me- 
talininkų dirbtuvės turi šiuos 
cechus: šaltkalvių, kalvių, teki
nimo, liejimo, variklių ir nike
liavimo. Mokyklos metalininkų 
dirbtuvės (vedėjas drg. Šve
das) darbo našumą jau pakėlė 
20—25%, ir dar galėtų jį kelti, 
jeigu netrūktų medžiagų. Darbo 
našumui pakelti daug padeda 
vykdomas tarpklasinis socialis
tinis lenktyniavimas. Metalinin
kų skyriuje veikia 8 klasės.

Stalių skyriuje (ved. drg. J. 
Riauba) veikia 5 klasės. Čia 
gaminami įvairaus medžio iš
dirbiniai. Dirbami patys mo
derniausi ir sudėtingiausi bal
dai, slidės, ornamentai ir tt. 
Dabar stalių dirbtuvėse gami
namas sportinis lėktuvas. Sky
riuje darbo našumas pakilo 15- 
20%. Ypatingai pasižymi mo
kytojo Vaičekonio vadovaujami 
IV staklių klasės mokiniai J. 
Kuliavas ir J. Mingaila, pir
mame pusmetyje įvykdytose so- 
clenktynėse laimėję pirmąsias 
vietas. Taip pat neatsilieka ir 
III ky. (vad. drg. Matonis) 
mok. S. Korizna, S. Girnys, II 
kl. (vad. drg. Memenąs) V. 
Bagdonas, J. Mikulevičius, I kl. 
(vad. instr, drg. Makarauskas), 
švabinskas, Juodelis, Lunys ir 
kiti. Statybininkų stalių skyrius 
(vad. drg. Šidlauskas), nors 
dar tik šiais mokslo metais įs
teigtas, bet, atbodo, II pusmety
je pavers pirmenybę iš IV sta
klių klasės. Štai žymesnieji to 
skyriaus spartuoliai: Taraške
vičius, Kamarauskas, Imbrasas, 
Buteikis, Balsevičius, Katinas, 
Malickas, o tame skyriuje tik 
17 mokinių.

Dabar Ukmergės valstybinėje 
amatų mokykloje iš bendro 265 
mokinių skaičiaus, stipendijas 
gauna 146 mokiniai. Neužmirš
tas ir taip svarbus politinio au
klėjimo darbas. Mokykloje sė
kmingai veikia komjaunimo or
ganizacija, LLPS skyrius, daž
nai rengiami susirinkimai, da
romos paskaitos, leidžiamas sie
ninis laikraštis, yra gražiai 
įrengtas Lenino kampelis.*

Seniau amatininkai buvo ruo
šiami daugiau individualiam 
darbui, todėl ir mokykloje mo
kinių paruošimas turėjo pana
šią kryptį. Dabar, gyvenimui 
statant kitokius reikalavimus, 
mokinių paruošimas turėtų ati
tikti laiko dvasiai. Pavieniai 
amatininkai daugiau naudojasi 
rankų darbu, nes mechanizaci
ja neprieinama, tuo tarpu ko
lektyvai organizuojasi visai ki
taip, t. y. pirmoje eilėje naudo
jama mechaninė jėga, žmogui 
paliekant kuo mažiausiai fizinio 
darbo. Mokėjimas tinkamai iš
naudoti mechaninę jėgą, atrodo, 
ir turėtų būti mokyklos uždavi
niu ruošiant amatininkų kad
rus. Tačiau Ukmergėje dar taip 
nėra. Turimas mašinas mokėti 
panaudoti sudėtingiausiems 
darbams, reikia ir kvalifikuotų 
žmonių, o jų iki šio laiko dar 
trūksta. Iki šio laiko mokyklos 
mašinų salės nebuvo tinkamai

panaudojamos mokymui. Tikė
tasi, kad dabar į tą reikalą bus 
atkreiptas ypatingas dėmesys, 
bet pasirodo, kad be sauso su
sirašinėjimo dar nieko nepada
ryta. Mokiniu įstoję į mokyklą 
norom mokosi amato, bet ir čia 
šlubuojama dėl tinkamų kadrų 
trūkumo.

Mokykloje plečiasi stachano- 
viecių sąjūdis ne tik mokinių, 
bet ir mokytojų tarpe. Jeigu 
mokytojas dirbdamas su moki
niais padarys daugiau nustaty-. 
tos normos, jam turėtų būti 
mokamas ir didesnis atlygini
mas, negu tam, kuris neatlieka 
nei pusės tos normos. Moki
niams taip pat reikėtų iš kiek
vienos klasės uždirbtų pinigų 
(pelno) skirti tik tos klasės 
mokiniams premijas, nemaišant 
premijų paskirstymą tarp kla
sių. Iki šiol darbštesnės-spar- 
tesnės klasės- ir jų pirmūnai be 
pagyrimo nieko kita negauna, o 
jų uždirbtais pinigais dažnai 
pasinaudoja tinginiai, moką 
gražiai išprašyti premijas.

Visų atsakingiausias darbas 
mokinių apmokyme tektų dirb
tuvių vedėjams, kurie turėtų 
būti ir mokymo dalies vedėjai— 
sekti ir duoti instrukcijų tiek 
teoretinio,. tiek praktinio darbo 
metu. Jeigu reikia parinkti ge
rus mokytojus ir vedėjus, tai 
dirbtuvių vedėjai turėtų būti 
parenkami iš gabesniųjų moky
tojų tarpo. Tačiau ir čia susi
duriama su neaiškumais, nes 
dirbtuvių vedėjams nustatytas 
kategorinis atlyginimas yra tik 
15-20 rubliui didesnis už moky
tojo atlyginimą, o dirbtuvių ve
dėjai gali turėti tik 6 apmoka
mas pamokas. Be to, Ukmergė
je stalių dirbtuvių vedėjas eina 
ir sandėlininko pareigas, nes 
esamas metalininkų skyriaus 
sandėlininkas nespėja aptar
nauti visos mokyklos. Nesant 
sandėlininko, ir norint nors pa
kenčiamai atlikti dirbtuvių ve
dėjo darbą, tenka dirbti kas
dien po 14-16 vai. Tokią nenor

malią padėtį reikia ištaisyti.
Ypatingų sunkumų šiais mo

kslo metais sutinkama ir iš 
švietimo Liaudies Komisariato 
(Specialinių Mokyklų Valdy
bos) pusės. Dar iki šio laiko 
nėra sudarytų ir patvirtintų 
programų specialiesiems daly
kams. Negalima gauti reikalin
gų medžiagų, nors Spec. M-lų 
V-ba atsiuntė anketą, kurioje 
reikėjo išvardinti reikalingas 
mokyklai prekes ir pasirinkti 
pirkimo bazes. Nuo to laiko 
praėjo 2 menesiai, o mokykla 
vis dar nežino, kurioje bazėje

gali pirkti prekių ir neturi lei
dimo pirkti, o be leidimo ne vis
ką galima gauti. Aktualiausias 
reikalas dirbtuvėms tai kredi
tai. Buvo sudaryta ir reikalinga 
sąmata, tačiau įrankiams ir 
medžiagai pirkt iš Šv. Liaudies 
Komisariato sausio mėn. kredi
tų gauta tik 1,000 rublių ir va
sario — 5,000 rublių.

Taigi į Ukmergės valst. ama
tų mokykla mažai kreipiama 
dėmesio. O taip neturi būti. 
Susirūpinti reikia kuo greičiau
siai. L. Adomaitis.

priversti organizuotis ir reika-Įčių, keiksų ir kitų valgių. Pri- 
lauti geresnių, sąlygų. sidejo šios draugės: M. Gra-

Išleistuvės Drg. Juozo Kiršlio 
į Dėdės Šamo Kariuomenę

Binghamton, N. Y.
“Pąrty Shower” Del Nellies 

Okulevičiūtės

Buvo surengta geg. 15 Lie
tuvių svetainėj. Viešnių-svečių 
dalyvavo nemažai. Nellie gavo 
gražių dovanų, taipgi pini
gais. Mes visi turėjome gražų 
pažmonėsį.

Okulevičių visa šeima yra 
katalikiškų pažiūrų. Okulevi- 
čienė yra LLD 20 kp. mote
rų .skyriaus narė ir gera dar
buotoja parengimuose. Jos 
dukrelė Josephine įstojo į LD 
S 6 kuopą šiame vajaus laike.

Nellie turės vestuvių poky
lį greitoje ateityje. Apsives su 
slavų tautos vaikinu.

Geriausio pasisekimo jums, 
Nellie.

rujų draugiška, mandagi visa 
šeimyna. Garbė turėti tokius 
žmones LDS 6 kuopoje ir vi
soje organizacijoje.

Linkiu greito pasveikimo vi- 
/siems ligoniams. Kurie pasvei
ko, linksma matyti juos svei
kais. ?

J. K. Navalinskienė.

Gegužės 11 dieną Bangos 
Choro iniciatyva buvo suruoš
tos išleistuvės choristui J. 
Kiršliui. Gražus būrelis buvo 
susirinkę Juozo giminių ir pa
žįstamų atsisveikinti. Prie pui
kios vakarienės svečiams susė
dus, A. Skairus perstatė vaka
ro tikslą. Kadangi J. Kirslis 
išeina pas Dėdę Šamą, vakaro 
dalyviams ne vienam išbyrėjo 
ašara. Tai ženklas didelio gai
lesčio.

Drg. Kiršliui buvo įteikta 
dovanėlė, rašoma plunksna ir 
likęs pelnas nuo išleistuvių 
$21 atiduota jam ant cigaretų. 
Taipgi J. Vizbaras dovanojo 
jam skustuvą. Mūsų bangietės 
taipgi daug prisidėjo prie va
karienės, atnešdamos pyragai-

žuliūtė, L. Vaičionienė, C. 
Andriūnienė, M. Burkauskie- 
nė, A. Saulienienę, B. Makutė- 
nienė, L. šerelienė.

Visoms draugėms vienas di
delis ačiū.

Ukrinas.

. Philadelphia, Pa.
Sunkiai Serga Draugė

Draugė M. Bulaukienė la
bai sunkiai serga. Randasi li
goninėje ant Franklin St., tar
pe Girard Ave. ir Thompson 
St., ant 8-to aukšto. Kambario 
numeris 806. Privatiškame 
kambaryje. Galima lankyti 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. va
karo. Kas išgali, pažįstami 
prašomi aplankyti sunkiai ser
gančią draugę.

Rep.

Elizabeth. N. .1.

Ligoniai Mūsų Mieste
Seniai serga P. Mačiukas 

savo namuose. Išvežta į ligoni
nę N. Garnienė, kuri vis sirgo 
savo namuose.

Alibienė sunkiai serga, guli 
ligoninėj. Ji yra Jono Kamins
ko sesuo.

Eina sveikyn K. Kapičiaus- 
kas.

,O. Matulienė jau gana ge
rai jaučiasi. Ji sunkiai sirgo 
visą žiemą. Teko lankytis pas 
juos 18 gegužės su A. T. Bag
donais LDS reikalais, naujų 
narių, gavime. Matuliai įrašė 
savo sūnų John. į LDS 6 kuo
pą. Tai jau visa šeima Matu
lienės bus Susivienijimo na
riais. Nors pirmu sykiu pas 
juos teko lankytis. Tai iš tik-

Trumpos Žinios iš Streiko 
Lauko

šiomis dienomis Phelps •- 
Dodge darbininkai laimėjo 
streiką, išstreikavę keturias 
savaites po vadovyste CIO; 
darbininkai laimėjo algų pa
kėlimą nuo 6 centų iki 10c 
į valandą, vieną savaitę vaka- 
cijų su alga, viršlaikio laiką ir 
pusę, už šventadienius dvigu
bą mokestį, ir kitus pagerini
mus. Kontraktas pasirašytas 
ant vienų metų.

šioj kompanijoj dirba 1,700 
darbininkų.

Pikietuoja Elizabeth General 
Ligoninę

Gegužės 10 d. darbininkai 
pradėjo pikietuoti šią ligoni
nę. Darbininkai reikalauja 
daugiau algos ir šiaip geresnių 
darbo sąlygų.

šiame mieste randasi trys 
ligoninės. Elizabeth General 
Ligoninė viena iš didžiausių. 
Joje daug visokių darbininkų 
dirba prie aptarnavimo. Ka
dangi darbo sąlygos nepaken
čiamos, tai darbininkai buvo S
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DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Naudai Dienraščio “Laisves”

Prašome jsitėmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 
juose dalyvauti:

MAYNARD, MASS.
z Vose Pavilion Park

Tai didysis Bostono apylinkės lietuvių piknikas
Prašome iš anksto įsigyti šio pikniko įžangos bilietus

RROOKI YN N Y Liepos 6 JulyDivUUiVLin, ii. i. Hasči;usant(infark
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Visa Didžiojo New Yorko apylinkės pažangioji lietuvių visuome
nė privalo dalyvauti šiame piknike ir paremti dienraštį “Laisvę” 

moraliai ir materialiai.

PHII ADFIPHIA Rusp31 August1. 1 llljniy IuAjI ** ^l^^Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

Visuose aukščiau suminėtuose piknikuose bus puiki dailės programa. Da
lyvaus chorai, kuriuose priklauso šimtai jaunimo. Fuiki proga įsigyti gra
žių pažinčių kaip jaunimui, tatip ir suaugusiems.

s

Įsigykite Šias Knygas

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS
Knyga iš arti 300 puslapių, kaina $1.25.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių.

•S

r

English - Lithuanian
Self - Instructor

rankvedis angliškai kalbantiems mokytis 
Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo-

Tai 
viškai. 
kytis anglų kalbos.

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

lietu- >2

.»■
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina. $1.00; vasaros sezonu tik 75c..

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite ši papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 

M mieste. Yra daug mokslinių infoi merijų apie naujovine techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos .storijos.

, 56 puslapių; kaina 25c.

S
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* ‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai':

Vardas

Paitas

Gatvė ar kaimas

Apskrity*

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-t§

cijąi, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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M. Baltulioniūte.

San Francisco Miestas ir Jo 
Gyventojai

(Įspūdžiai ir vaizdai)

Gyvybės Evoliucija

(Tąsa)
Tiesiog skurdu darosi, žiūrint į jau

nus berniukus ir mergaites visiškai nusi
gėrusius. Ne vien kad pigiausios rūšies 
alkoholis ir kiti įvairios rūšies nuodingi 
gėrimai jų jaunus protus ir nesubrendu- 
sį organizmą nuodija, bet tuom pačiu sy
kiu šlykščios kalbos ir lytinis išgverimas 
praktikuojamas.

Kuomet matai pagyvenusius žmones 
paskendusius supuvime, nupuolime, tai, 
rodos, nėra tiek skurdu. Bet matyti jau
nuolius, dar nepradėjusius gyventi ir jau 
atsidūrusius pačiose padugnėse, tai tie
siog apverktina, ypatingai prisiminus tų 
jaunuolių tėvus. Veikiausia jų tėvai ran
dasi kur nors už tūkstančių mylių ir nei 
svajot nesvajoja, jog jų vaikai kur nors 
po stalu bei ant baro nusigėrę, išvirtę 
guli. Dažnai tenka pastebėti spaudoje 
apie pabėgusias mergaites nuo tėvų ir 
atsidūrusias baisioje padėtyje. Bėgda
mos nuo tėvų, jos didžiumoje šiaip taip 
bando dasigauti į judžių sostinę bei Hol
ly woodą arba kur nors į New Yorką lai
mės karjeros jieškoti. Tačiau dažniausia 
jų likimas būna apgailėtinas, nes jų lai
mė, karjera dažniausia baigiasi gatvėje 
bei gatvinėmis tampa.

Tikėsite ar ne, bet San Francisco mie
stas užpildytas gatvinėmis nupuolusio
mis merginomis. Tiesa, visur šiandien 
jų rasime, tačiau neabejojančiai saky
siu, jog San Francisco mieste daugiau, 
negu bent kuriame kitame mieste jų ran
dasi.

Tarpe kalbamų nupuolusių merginų 
kompeticija esanti nemaža. Jos varžosi 
už geresnes tam bizniui gatves bei dist- 
riktus. Pav., mano pažįstama mergina 
pasakojo, jog jai vieną syk stovint ant 
vieno kampo gatvės ir laukiant savo 
draugės, priėjo prie jos nepažįstama jau
na mergiščia ir Užkamandavojo jį pasi
traukti iš jos vietos, sakydama, kad tai 
yra jos distriktas. Mano nepažįstamoji 
iš karto negalėjus suprasti, ką tas vis
kas reiškia, kol 'jai paaiškino gatvinė 
mergina, kame dalykas.

• Be to, aukščiau minėtos žemos rūšies 
užeigos jomis užpildytos. Jos atvirai jo
se ęlerasi su nusigėrusiais, nusigyvenu
siais vyrais, kas liečia parsidavimą. Tie
siog baisu ir nepaprastai keista ir kartu 
apgailėtinas įspūdis. Jos aplink save nie
ko nemato, kas jas tėmytų bei matytų. 
Jų visas protas įtemptas, koncentruoja
mas tik ant vieno dalyko, t. y., kiek jos

šiandien užsidirbs save parsiduodamos.
Taipgi joms vyrų pasirinkimas neapei

na. Joms svarbu, kad vyras turėtų jų 
paskirtą kainą užsimokėti, tai viskas. 
Pavyzdžiui, aną dieną mano darbe atėjo 
viena senutė; 75 metų amžiaus, ir pra
dėjo skųstis, būk aną dieną gatvinė jau
na mergina prisispyrusiai kvietusi, vadi
nusi josios žmogų, 77 metų amžiaus, bu
vusį dantų gydytoją, į savo apartmentą 
bei gyvenimo namą. O tas senelis esąs 
nesveikas, paralyžiuotas ir vargiai galįs 
paeiti. j 1

Baisus Likimas Gatvinių Merginų
Kalbamos merginos pagyvenusios me

tą kitą palieka iš jaunų mergaičių visiš
kai silpnomis, kaip fiziškai, taip protiš
kai. Tūlos jų veik jau nuo pat kūdikys
tės dienų pradeda, praktikuoti tą baisų 
gyvenimą. Tuo būdu jaunas organiz
mas ir protas lieka labai giliai pažeistas 
ir nėra vilties joms daugiau atsistoti ant 
kojų ir pradėt iš naujo padoriai gyventi.

Pasikalbėjimas su Gatvine Mergina.
Tūlas laikas atgal, važiuojant autobu

su iš San Francisco į Lo^'Angeles, atsi
sėdo šalia manęs jauna mergaitė ir tuo
jau pradėjo kalbėti. Ilgai nelaukus pri
sipažino, kas jinai yra. Aš tiesiog nega
lėjau atsistebėti jos atvirumu ir nega
lėjau surasti žodžių, ką jai sakyti. Pa
galiau atsigavus užklausiau ją, kas pri
vertė patapti gatvine, nes ji nepapras
tai gražios išvaizdos ir gražiai nuaugusi 
mergina. Greitai gavau nuo jos atsaky
mą, jog šių dienų gyvenimas ne tik ją 
vieną, bet tūkstančius išmeta į gatvinį 
gyvenimą. Jinai sakė: Dažnai dirbant 
bile vienoj firmoj bosai bei darbdaviai 
dažniausia verčia savo dailios išvaizdos 
darbininkes patenkinti jų asmeninius rei
kalavimus, grasindami atleisti iš darbo, 
jeigu atsisakys arba šalinsis nuo jų.

Ši mergaitė sakė, jog turėjus daug pa
tyrimo tuo klausimu, nes pradėjus dirbt 
nuo 14 metu amžiaus. Josios motina 
esanti vedus antrą sykį, jos tėvas miręs. 
Jos patėvis nenorėjęs, kad jinai mokyklą 
lankytų ir jo uždirbtą duoną valgytų. 
Tuo būdu jai nebuvę kitos išeities, kaip 
tik palikti motiną Chicagoje ir pačiai 
traukti bei leistis į svietą laimės jieškoti. 
Palikus namus, turėjus pinigų 35 dole
rius taupomoje dėžutėje. Kol pasiekus 
Kaliforniją, dirbus įvairiose vietose už 
stalų patarnautoją. Deja, jinai pastebė
jo, visur turėjus vargo su darbdaviais...

(Tąsa bus)

(Pabaiga)
Iš amerikoniškų pusbezdžio- 
nių per koboldakius išsiru
tuliavo amerikoniškos bež
džionės, t. y. plačianosės. 
Senajame Pasaulyje iš le- 
murų per koboldakius išsi
rutuliavo pirmykštės Euro
pos, Azijos ir Afrikos bež
džionės. O iš jų kilo žmogiš
kosios beždžionės (antro
poidai).

Tat įvyko terciarui jau į- 
pusėjus. Indijos, Egipto ir 
kai kurių Europos (Franci- 
jos, Vokietijos ir kitų šalių) 
vietų kasinėjimai parodė, 
kad tais laikais jau buvo 
beveik visų dabartinių žmo
niškųjų beždžionių primatai, 
ir, be to, buvo dar daug ki
tokių šitų beždžionių rūšių, 
vėliau išmirusių. Pagal tas 
iškasenas galima gana tiks
liai išaiškinti gibono kilmės 
lentelę. Pavyko taip pat su
rasti orangutango, šimpan
zės ir gorilos pirmtakus. 
Tarp daugybės tų laikų iš
kasamų beždžionių buvo ir 
žmogaus pirmtakai. Bet jie 
maža kuo tesiskyrė nuo da
bartinių žmoniškųjų bež
džionių pirmtakų.

Antroje terciaro periodo 
pusėje, į jo pabaigą, pana
šūs į beždžiones žmonių 
pirmtakai apsigyveno ant 
žemės. Žinoma, jau ir anks
čiau jų organizmas turėjo 
būti pritaikytas gyvenimo 
sąlygoms ant žemės. Tas or
ganizmo pasikeitimas turėjo 
prasidėti dar begyvenant 
jiems ant medžių.

Terciaro periodo pabaiga 
buvo tie laikai, kai iš bež
džionių rūtuliavosi žmonės. 
Deja, kaip tik iš šito laiko
tarpio mažiausiai surasta 
liekanų. Iš tikro, tik viena 
Afrikos iškasena parodo, 
kuriuo būdu buvo einama 
prie pasikeitimo beždžionės 
į žmogų. Bet, ir pati iškase

na nedidelė. Be to, dauge
lis mokslininkų abejoja, ar 
tikrai ji kilusi iš terciaro 
periodo, ir linkę manyti, 
kad ji kilusi iš kvartero pe
riodo, kai žemėje jau gy
venta žmonių. Toliau apie 
šitą iškaseną mes pakalbė
sime plačiau. Dabar tiktai 
suminėsime, kad apie ter
ciaro pabaigą ir kvartero 
pradžią mūsų pirmtakai 
pradėjo vartoti ir gamintis 
įrankius. Tai buvo svarbiau
sias gyvybės istorijoje įvy
kis, nes darbas sudarė ga
limumą beždžionių gaujai 
pavirsti žmonių visuomene.

Paskutiniame žemės isto
rijos periode — kvartere, 
oras tapo šaltesnis ir drėg- 
nesnis, o dideli žemės plo
tai pavirto ledynais. Šitą 
laikotarpį vadina ledynų pe
riodu. Kelis kartus milžiniš
ki ledo sluoksniai slinko nuo 
šiaurės į pietus ir padengė 
didelius Šiaurinės ir Vaka
rinės Europos, Šiaurinės 
Azijos ir šiaurinės Ameri-i 
kos plotus. Gyvenusieji tais 
laikais Europoje žmonės 
glaudėsi ten, kur nebuvo le
dynų. Tais laikais žmonės 
gyveno taip pat Afrikoje ir 
Pietinėje Azijoje. Jie dar 
žymiai skyrėsi nuo dabarti
nių žmonių. Bet ilgainiui jų 
organizmas keitėsi, ir į 
ledynų periodo pabaigą jie 
atrodė maždaug taip, kaip 
dabartiniai žmonės.

Kai Europos klimatas su
švelnėjo ir ledynai ištirpo,

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

: 530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

tai augalai ir gyvuliai pa
mažu .įgijo dabartinę savo 
išvaizdą. Po ledynų periodo 
didžiausias žmonių laimėji
mas buvo gyvulių prijauki
nimas ir pradžia žemdir
bystės, kuri galėjo atsirasti 
besivystant darbui ir tech
nikai. Tas įvyko įvairiose 
Europos, Azijos ir Afrikos 
vietose. Nuo laikų prieš ko
kius 8—9 tūkstančius metų 
yra išlikę ir pirmieji isto
riniai žmonijos paminklai.

Kas gi mums aiškėja iš 
šitos trumpos gyvūnijos, ap
žvalgos? Iš jos matyti, kad 
žmogaus kilmė jungiasi su 
žmoniškomis beždžionėmis, 
kad iškasamųjų žmoniškųjų 
beždžionių pirmtakai buvo 
ir žmonių protėviai. Pačios 
žmoniškosios beždžionės ki
lo iš senovinių Senojo Pa
saulio beždžionių, kurios sa
vo ruožtu per koboldmakius 
išsirutuliavo iš pusbezdžio- 
nių. Vadinasi, visiškai pasi
tvirtina, tai, ką mes suži
nojome tyrinėdami dabar 
gyvenančias beždžiones ir 
palygindami jas žmogui: ne 
tik savo kūno sudėjimu 
žmogus artimas beždžionei, 
ne tik nepaprastas kraujo 
panašumas daro juos gimi
niškus, bet ir visa gyvūni
jos istorija, išnagrinėta re
miantis išmirusių gyvulių 
liekanomis, įtikina mus, kad
r—————•—<—————

Clement Vokietaitis
; LIETUVIS ADVOKATAS !

; 66 Court Street i
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622
I ( ■ ....  J. II II . ■ ■■.-............- ■ I , .. w

; 168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Philadelphia, Pa.
Keletas Žodžių apie Mirtį 

Kunigo Zemblio
Jis mirė gegužės 12 dieną. 

Buvo paalidotas gegužės 17 d. 
Mirties priežastis — širdies 
liga.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
kunigų, apie 40. Tarpe jų du 
dėvėjo raudonas kepures, o du 
juodas. Daug žmonių dalyva
vo laidotuvėse. I kapus lydėjo 
apie 150 automobilių su žmo
nėmis. Palaidotas ant švento 
Kryžiaus kapinių.

Kunigas Zemblis buvo įšvęs
tas į kunigus 1910 metais. Bet 
jis Lietuvoje neilgai kunigavo, 
kaip kunigas Valančiūnas per 
pamokslą pareiškė. Sakė, jam 
caro valdžia nuvilko kunigiš
ku^ rūbus vien tik už tai, kad 
jis neleido vienai labai gražiai 
ir dievobaimingai lietuvaitei 
apsivesti su rusu. Nežiūrint, 
girdi, kiek jis pastangų dėjo, 
ji vis tiek apsivedė su minėtu 
nekataliku. Ir už tai jis jai ne
davė išrišimo ir sakramentų. 
Ir už tai, matyt, minėta mer
gelė apskundė Zemblį caro 
valdžiai. Ir už tai jis neteko 
teisės būti kunigu. O netekęs 
kunigo stono, žinoma, ką veiks 
Lietuvoje? žemę arti nenorė
jo, o kitokių užsiėmimų nebu
vo. Tad nusitarė važiuoti į pa
laimintą šalį — Ameriką.

Jis į Ameriką atvažiavo 
1912 metais, į Philadelphiją. 
Apsigyveno švento Kazimie
ro parapijoje po priežiūra kle

bono Kaulakio. Ten jis išbuvo 
septynius metus ir pusę. Vė
liau buvo perkeltas į Švento 
Jurgio parapiją už kleboną, 
kur jis turėjo pagelbininku 
jaunesnį kunigą Bagdoną.

Dabar aš turiu pasakyti, 
kad kun. Zemblis buvo gana 
lietuvių mylimas žmogus, nes 
jis buvo duosnus kunigas. Aš 
jį pažinau nuo 1914 metų. 
Kaip aš sirgau tais metais 
Pennsylvanijos ligoninėje,' tai 
mane jis atlankydavo kožną 
dieną. Ir tuo pačiu kartu ma
no pusseserė sirgo širdies liga 
ir jos vyras buvo koją nusi
laužęs. Jis irgi gulėjo kitoje 
ligoninėje. O jie buvo biedni 
žmonės. Tai aš pasakiau na- 
bašninkui kunigui Zembliui 
apie jų nelaimę. Tai kunigas 
tuojau atlankė mano pussese
rę ir užmokėjo randą ir pri- 
siųsdavo maisto ir pieno dėl 
vaikų ir ligonei. Dar to nega
na, per dipresiją, kada vaiku
čiai ateidavo mokyklon be pa
dų bateliais, tai kunigas jiems 
duodavo kitus, arba tuos su
taisydavo. Paskui net turtin
gesni parapijonai pradėjo sa
vo vaikus siųsti su blogais ba
teliais. Todėl 'kunigas buvo 
gerbiamas.

Bet už metų prieš savo mirtį 
kunigas Zemblis išėjo prieš 
pašalpinę draugystę, būtent, 
prieš Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą. Buvo šitaip: Mes 
rengėme pikniką 1940 metų 
gegužės 5 dieną. Pikniko ko
misija nutarė paduoti Anta
nui Dzikui pagarsinti per ra
dio. Paduodame*pikniko pla

katą Dzikui. Jis sako: As ne- 
galiu sios draugystes parengi
mą garsinti, nes kunigas neleis 
garsinti. Mes jam nepatikėjo
me ir nuvažiavom į kleboniją 
pas kunigą pasiteirauti. Kuni
gas mums pareiškė: Aš gerai 
žinau, kad ši draugystė yra 
gera, nes ji gelbsti sergančius 
ir numirusius laidoja ten, kur 
nariai nori, su bažnyčia arba 
be bažnyčios. 13et vienas grieš- 
ninkas užtraukė rūstybę ant 
visos organizacijos ir tokiu bū
du aš neleisiu jos parengimą 
garsinti per mūsų radio. Ko
misija apleidome kleboniją.

To pikniko komisija susidė
jo iš sekamų LDS narių: Onos 
Žalnieraitienės, Jannie Bago- 
čicnčs ir J. Rainio.

Aš’nežinau, dėl kokios prie
žasties kun. Zemblis taip ne
gražiai ir neteisingai pasiel
gė. Gal būt mūsų organizaci
ja buvo įskųsta jam per blo-1 
gos valios žmones.

Bet kun. Zemblis nebegalė
jo ilgai maišytis politikoje, nes 
mirtis jį išbraukė iš gyvųjų 
karpo. Tuo tarpu LDS 5 kuo
pa labai gražiai gyvuoja ir be 
radio garsinimo, šiemet uždir
bo 60 dolerių daugiau, negu 
pernai.

Tai tiek apie nabašninką 
kun. Zemblį.,

J. S. Rainys.

Roma. — Mussolinis įsakė 
visą grūdų derlių pervest 
žemdirbystės* ministerijai. 
Uždrausta ūkininkams par
davinėti grūdus atvirose 
rinkose ar kįtaip.

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga '

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

Kiekvieną s u b a t ą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos Jūsų namus ir jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiamo 

aprokavimus be jokio mokesčio.
O

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

Telefonas EVerg-reen 7-1661
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 Chroniškos Ligos Gydomos

KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir 
Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnes Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Rcu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės 
Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai

Vyrų ir Mo.terų gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir JLWffi 

tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Čiepų,
kadą reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri- ffWij 
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta. 'Ą O

mediralis ištyrimas $2.00.

DR. LOUIS ZINS
110 East 16 St., N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving Pi.
Šiokiom Diepoju 9 A,. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

prieš daugelį‘šimtų milijo
nų metų žmogaus ant žemės 
nebūta; kad iš primatų pir
miausia išsirutuliavo pus- 
bezdžionės, paskui kobold- 
makai, vėliau beždžionės, 

į dar vėliau žmogiškosios bez- 
įdžionės ir, galų gale, iš iš
kasamų žmogiškųjų bežd
žionių išsirutuliavo žmo
gaus pirmtakai. Iškasamų 
žinduolių liekanos aiškiai 
parodo, kad žmogus kilęs iš 
beždžionių.

Į M. Gremiackij.
(Iš “L. M.”)

■
Demonstracijos Syrijoj 

Prieš Maisto Brangenybę
London. — Anglai skel

bia, kad Syrijos miestuose 
žmonės demonstruoją prieš 
maisto brangenybę; už tai 
kaltiną Vichy Francijos val
džią.

SANDELIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

• •

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

KHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke _ - a a - . •

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

'l
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Chicagos Žinios
Darbininkų Susivienijimo 

Vajus dar Neina kaip 
Reikiant

I Konferencija
18 £1. gegužės “Vilnies” sve

tainėje įvyko LDS 2-ro apskri
čio konferencija. Delegatų da
lyvavo 52. Pirmininkavo S. 
Juška, sekretoriavo J. Misevi
čius. Koferencijos ūpas buvo 
pusėtinai geras. Konferencijos 
dalyviai dar kartą pasižadėjo 
kuo smarkiausia dalyvaut va
juj, bet ligi šiol, kaip pasiro
dė, apskričio ribose vajus ei
na silpnai.

Bi’idgeporto kuopa (53) jau 
gavo 12 narių, Brighton Par
ko kuopa (76) gavo septynis 
narius, kelios kitos kuopos ga
vo po vieną ar po du narius. 
Roselande vajus dar nepradė
tas, taip pat Marquette Parke.

J. Jusevičius, Geo. Milleris 
ir nekurie kiti delegatai karš
tai ragino, kad vajus būtų 
pradėtas tikru užsidegimu. 
Nuo dabar bus šaukiami vaji- 
ninkų susirinkimai. Iš to gali
ma laukti gerų pasekmių.

Iš jaunuolių kuopų buvo ge
ri raportai. Apie Redwings 
kuopą raportavo Al. Klaud. 
Kuopa turi 80 narių. Per šį 
vajų gavo tris naujus. Tikisi 
gauti daug daugiau. Kuopos 
parengimai pasekmingi. Suau
gusių kuopa Brighton Parke 
turi 211 narių. Kad kaip, tai 
brightonparkiečiai gali pasivy
ti bridgeportiečius.

Jaunuolių Sparks, kuopa ne
blogai gyvuoja. Ji deda pa
stangų, kad visi nepasimokė- 
ję į laiką nariai būtų aplanky
ti, nes tik tuo būdu galima 
apsisaugoti nuo narių fliuktua
cijos.

Monarchs jaunuolių kuopa 
turi 46 narius, šiame vajuje 
gavo du.

Delegatai buvo nustebę, kad 
iš Cicero kuopos nebuvo ats
tovybės. Iš Burnside kuopos 
taip pat nebuvo atstovybės.

Priimta visa eilė rezoliuci
jų kurias perskaitė J. Skeber- 
dytė. Išrinkta delegatė, kuri 
važiuos Springfieldan į svar
bią progresyvę konferenciją.

Iš viso apskričio ribose yra 
apie 1,600 LDS narių.

Narys.

bankieto “Drauge” mačiau 
“svarbią” pastabą ir pamoki
nimą, kas dabar reikia daryti 
po Smetonos bankieto. Vyriau
sias darbas, sako “Draugas”: 
“Susimildami, nors dabar ne
snauskime. Kaip visada po di
deliam darbui suneriame ran
kas ir viską užmirštame, to 
dabar nepadarykime. Skubiai 
rašykime padėkavonės laiškus 
angliškai spaudai, kad ji mus 
taip išgarsino.”

Tai ir viskas, ką menševikai 
ir klerikalai gali padaryti. O 
gali padaryti tiek tik todėl, 
kad jie yra “generolai be ar
mijos.”

Kalbėjaus andai su vienu 
parapijonu ir jis man sakėsi 
gavęs nuo savo žmonos gimi
naičio iš Lietuvos laišką, ku
riame džiaugiasi gavęs žemės. 
Jis tą laišką pasiuntęs “Drau
gui.” Bet ar manote jis patal
pins? Visai ne. Mat, čia “pa
triotai” pramuštom galvom su 
Smetona ir teisybei pažiūrėti į 
akis ne tik neturi laiko, bet ir 
nedrįsta.

Bet man atrodo, kad tom 
panaberijom sprūsta iš po ko
jų pamatas.

Savalis.

C.I.O. Unijos Konvencija 
Pasmerkė Konvojų

Gegužės 21 dieną čionai bu
vo labai svarbus įvykis dvi- 
metinėje konvencijoje, kurią 
laiko CIO United Furniture 
Workers Union. Konvencija 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
griežtai pasmerkiami Ameri
kos karo kurstytojai ir prez. 
Roosevelto vyriausybė, kuri

Rockford, Ill

Dekoracijų Diena Jau 
Visai Arti

Kas Kalbės Šiemet Laike

Studentija Išstojo prieš Karo 
Kurstytojus

Gegužės 21 dieną čionai 
buvo sušaukta konferencija 
taip vadinamos studentų orga
nizacijos “International Stu
dent Service,” kuri buvo įkur
ta sugriovimui Amerikos Stu
dentų Unijos. Konferencija 
apėmė vidurinių valstijų sritį. 
Konferencijai vadovavo ka
daise smarkiai veikęs Ameri
kos Studentų Unijoje tūlas 
Joseph Lash. Dabar jis šoka 
pagal valdžios muziką ir sten
giasi jaunimą mobilizuoti ka
rui.

Kas metai suplaukia minios 
lietuvių į laisvas kapines gegu
žės 30. čia laikoma progra
ma dainų, muzikos ir kalbų. 
Dešimtys tūkstančių lietuvių 
dalyvauja.

šiemet apvaikščiojimas bus 
juo svarbesnis.

Dalyvaus trys chorai — LK 
M Choras, Pirmyn Choras ir 
Vyrų Choras.

Kalbės V. Andrulis, V. Am
brose ir dar vienas, vardo ne
teko sužinoti.

Šiemet, kaip 
bes smetoninio 
nas. Grigaitis 
kviesti kalbėti, 
kad jie pernai
rą, ypatingai Grigaitis tai da
rė visai atvirai ir ne tai vietai 
tinkamai.

Amerikos Legiono Lietuvių 
Postas Dariaus - Girėno taipgi 
dalyvaus, kaip dalyvauja kas 
metai.

Muzika programai ir paskui 
piknike šokiams bus Kenstavi- 
čiaus ir’Batučio.

Programa bus gera ir graži.

matote, nekal- 
fronto nei vie- 
ir Vaidyla ne
sakoma, dėlto, 
agitavę už ka-

Konferencijoje iš viso daly
vavo apie 45 delegatai. Lash 
manė, kad visa konferencija 
užgirs Roosevelto valdžios po
litiką. Bet jo nusistebėjimui, 
net 20 delegatų pasirašė po 
rezoliucija, kurioje pasmerkia
mos valdžios pastangos panau
doti konvojų įtraukimui Ame
rikos į karą. Šitie studentų at
stovai griežtai priešingi karui 
ir valdžios vedamai karinei 
politikai.

Dar daugiau, trylika dele
gatų padarė pareiškimą ir pa
smerkė pačią konferenciją. Jie 
savo pareiškime pasakė:

“Mes studentai, kurie bu
vom pakviesti dalyvaut neva 
bešališkoj konferencijoj, kur 
visos pažiūros bus atstovauja
mos diskusijose, suradome, 
kad ši konferencija nėra beša
liška. ' Mes suradome, kad 
International Student Service 
vadai, kalbėtojai ir diskusan- 
tai pirmiausia yra susiintere- 
savę, kaip šį kraštą giliaus į- 
traukti į europinį karą.”

O pareiškime, kurį pasira- 
ir kuris kalba 
pasakyta se-

Generolai Be Armijos, bet 
Vistiek “Generolai”

“Sujudo visa Chicaga,” ka
da Smetona atvažiavo. Tauti
ninkai, klerikalai ir “socialis
tai” tikėjosi su Smetona “kal
nus nuversti,” bet išėjo vienas 
ir didelis pis! Pašturmavo, pa
puotavo, tai ir viskas. Cilinde- 
riniai ir trakiniai Palmer 
House paūžė, prasčiokam di
delę špygą parodė ir atliktas 
kriukis.

Ant rytojaus po Chicagoj

pasirašę stu- 
International 
konferencijo-

šė 20 studentų 
prieš kojivojus, 
karnas :

’ “Mes, žemiau 
dentai, dalyviai 
Student Service
je, pilnai sutinkame su pareiš
kimu, kad konvojus reiškia 
apsišaudymą, o apsišaudymas 
reiškia karą. Mes taipgi tiki
me, kad didelė Amerikos žmo
nių dauguma yra priešingi to
limesniam Amerikos įvėrimui 
į karą.”

Ir taip karo kurstytojams 
nepavyko studentų delegatus 
padaryti valdžios įrankiu.

Koresp.

tempia šį kraštą į europinę 
skerdynę.

Rezoliucijoje, tarp kitko, 
pasakyta:

“Mūsų saugumui, mūsų 
įstaigoms ir mūsų amerikoniš
ko gyvenimo būdui šiandien 
grūmoja kaip tik tos pačios 
spėkos, kurios. skelbia mūsų 
šalies įstojimą į karą ir ku
rios bando atimti iš darbinin
kų visus sunkiai pasiektus lai
mėjimus, laisvę, civilines lais
ves ir demokratines teises.”

Konvencija pasisakė prieš 
panaudojimą karinio laivyno 
lydėjimui tavorinių. laivų, tai 
yra, prieš “konvojų.” Pasiųs
tas tvirtas protestas preziden
tui Rooseveltui prieš traukimą 
Amerikos į europinį karą.

Rakandų darbininkų unijos 
konvencija priėmė kitas tris 
svarbias rezoliucijas. Vienoje 
rezoliucijoje delegatai" pasisa
ko už nepriklausomą darbo 
unijų politinį veikimą, už atsi
skyrimą nuo buržuazinių par
tijų — demokratų ir republi- 
konų. Kitoje rezoliucijoje de
legatai pasmerkė persekiojimą 
negrų ir sveturgimių. Dar vie
noj rezoliucijoje jie pasmerkė 
Kongresai! ir valstijų seime- 
liuosna įneštus reakcinius bi
rius, kuriais taikoma išplėšti iš 
darbininkų jų demokratines 
teises ir civilines laisves.

Nubalsavo už C.I.O. Uniją
Mitchell M a n u f acturing 

kompanijos darbininkai pasi
rinko CIO United Electrical 
Radio and Machine Workers 
unijos lokalų, 1121. Balsavi
mus pravedė valstijos Darbo 
Taryba. Už šitą pažangią uni
ją balsavo 93 nuoš. šios kom
panijos darbininkų.

Rep.

Milwaukee, Wis
CIO Unijos Auga Kaip 

Ant Mielių
Neseniai CIO prezidentas 

Philip Murray spaudoj paskel
bė, kad CIO unijose jau ran
dasi be biskio 5,000,000 narių.

Wisconsinieciai galime pasi
didžiuoti, kad ir mūsų valsti
ja neatsilieka nuo pažangio
sios darbininkų srovės, štai 
skaitlius vien 
unijos lokalų

Racine 20
Milwaukee
West Allis 

. Oshkosh ir
Kenosha ir
Eau Claire 1.
Čia tik sužymėjau 

lokalus automobilių industri
joje. Kitose 
jau randasi 
unijose.

Ir netik 
kalais unijistai rūpinasi. Jiems 
taip jau apeina ir socialiai 
unijistų ir jų šeimynų reikalai.

štai, pavyzdin, Janesvillės 
lokalas 121 netaip jau senai 
suorganizavo mišrų chorą, ša
lę lokalo aktyviai veikia Mo
terų Pagelbinė (Auxiliary).

Choras jau spėjo- pasirodyti 
vietinei publikai ir gavo dide
lės simpatijos. Jau turi pa
kvietimu ir kitur pasirodyti su 
koncertinėmis pro gramomis. 
Girdėjau, neužilgo Janesvillės 
unijos lokalo choras dalyvaus 
rockfordiečių koncerte.

Senas Unijistas.

srovės.
Auto Workers 

mūsų valstijoje:

6
5
La Cross
Janesville

po 3 
po 2

unijos

industrijose 
organizuotų

ekonominiais

taip 
CIO

rei-

DAR NĖRA VOKIEČIŲ 
TANKŲ KRETOJE

London. — Vokiečiam dar 
nepavyko iškelt nei vieno 
tanko į Kretą prieš anglus. 
Bet jie orlaiviais atsigabe
no 75-milimetrinių kanuo- 
lių.

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Hitleris Patiksiąs 
Francijai Visas 
Jos Kolonijas

Vichy, Franci j a, geg. 23.- 
Sugrįžęs iš derybų su na- 
ziais, admirolas Darlan, 
Franci j os ministeris vice
pirmininkas, pareiškė per 
radio, kad bendradarbiavi
mo sutartis su Vokietija pa
lieka Francijai visas jos tu
rimas kolonijas, ir Francija 
kaip buvo taip ir būsianti 
viena iš didžiausių koloniji
nių valstybių pasaulyje.

Hartford, Conn.
Mūsų Kolonijos Darbininkų 

Judėjimo ir Veikimo
Gegužės 11 dieną Lietuvių 

Ukėsų Kliubo svetainėje buvo 
surengta operetė “Grigutis.” 
Rengė Laisvės Choras, Lietu
vių Literatūros Draugijos kuo
pa ir Lietuvių M. Kliubas. 
Operetę sulošė Worcesterio 
Aido Choras, vadovaujamas 
mokytojos Karsokienės.

Operetė ir jos sulosimas da
lyviams patiko, ką liudijo la
bai ramus užsilaikymas. Pub
likos prisirinko daugiau, negu 
buvo tikėtasi. Ji susidėjo iš 
žmonių įvairių pakraipų. Man 
nuo daugelio teko girdėti, kad 
jie pageidauja daugiau pana
šių parengimų.

Po programos 
karnai pavaišino 
menininkus. Po
linksminosi bešokdami, 
riems griežė Stygų Orkestrą, 
o kiti grupelėmis pasidalinę 
šnekučiavosi apie įvairius dar
bininkų, judėjimo reikalus.

Man teko patirti, kad hart- 
fordiškiai su worcesterieciais 
dar arčiau susiriš dirbti 
lės ir kultūros darbe.

Iš

rengėjai tin- 
Worcesterio 
tam vieni 

ku-

dai-

pa- 
at-

Galiu pasakyti, kad šis 
rengimas pavyko iš visų 
žvilgių. Už tai daugiausia kre
dito priklauso draugui J. Mu- 
raškai, nes jis tą parengimą 
sumanė. Taipgi turiu atžymė
ti, kad nemažai pasidarbavo 
paskleidime apgarsinimų ir 
pardavinėjime tikietų draugės 
Žemaitienė ir L. Mankienė. 
šios draugės neseniai apsigy
venusios pas mumis, bet jos 
jau turi tarpe senesniųjų gy
ventojų nemažai įtakos. Bra
vo, draugės. Ir mes pagelbė- 
sime.

nas. Jiems vadovavo CIO uni
ja. Sugrįžo dirbti gaudami 
daugiau algos, apmokamas 
vakacijas ir geresnes kitas 
darbo sąlygas. Amerikonų

su-

Laiškai iš Lietuvos
Cleveland, Ohio

Reikalaudami minimos knygelės adresuokite sakamai:

laimėti. 
po $9 j 
sykiu j

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 4-6971

ir rengiasi streikuoti.
Nemunas.

NAZIAI SKLEIDŽIA PRO
PAGANDĄ Iš PRANCŪ

ZŲ SALOS

Penktai pualapk
, ii „ .Li-s=asxasag—

(

dė torpedomis tris anglų 
šarvuotlaivius netoli graikų 
salos Kretos.

Kolodney & Myers suknių 
dirbtuvės darbininkės jau 
streikuoja keturios savaitės. 
International Unija yra griež
tai pasibrėžus streiką 
Ji moka streikieriams 
savaitę ir duoda du 
dieną pavalgyti.

Underwoods dirbtuvė, kuri 
išdirba drukuojamas mašinas, 
vėl pakėlė darbininkams algas 
ant 5 nuoš. Mat, ji nugirdo, 
kad darbininkai organizuoja
si

čionai sustreikavo penki 
tūkstančiai Ravenna arsenalo 
darbininkų. Jie priklauso prie 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijos ir jiems vadovauja eili
niai nariai. Darbininkai reika
lauja aukštesnių algų. Karo 
departmento viršylos pareiš
kė, kad šis streikas nėra uni
jos lyderių užgirtas ir todėl jis 
yra “neteisėtas.”

Streiko vadai sako, kad uni
ja reikalauja pakelti algas 25 
centais ant valandos.

O prieš dieną kitą buvo išė
ję į streiką American Ship
building kompanijos. Streika
vo 1,000 darbininkų, kurie 
taipgi yra nariai Amerikos 
Darbo Federacijos unijos.

Koresp.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12492 has been issued to the under
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage > Cont vol Taw 
at 8008 — 18 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
8008 — 18

NOTICE is
EB 3059 _ ___  _____ .................
signed to sell beer, at retail under Section 107 of - - -- - -
at 623 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID SUGA RM AN
623 pivonia Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12349 has been issued to the 
signed to sell beer, at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Con.; 
at 325 Ixtwis Ave., 
County of 
premises.

325 Lewis

NOTICE is hereby given that License No. 
E 295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4409-11 — J4tb Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings.

SAM BORNSTEIN
4409-11 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

BIG GIANT, INC.
Ave., ilrookijn, N. Y.

hereby given that License No.
has been issued to the under-

tlie Alcoholic Beverage Control Law

under- 
Section 

•oi Law 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
MILTON REMAN

Ave., Brooklyn, N. Y.

Panama.
valdininkai kaltina francū- 
zų vyriausybę Martinique 
saloj, kad jinai leidžia per 
paštą skleist nazių propa
gandą į Pietinę ir Centrali- 
nę Ameriką.

TORPEDAVO TRIS ANG
LŲ ŠARVUOTLAIVIUS
Roma, geg. 23.—Italų ir 

vokiečių submarinai ir grei
tieji kariniai laivukai sužei-

Philadelphia, Pa. — Savi
ninkai atsisakė parsamdyt 
Academy of Music svetainę, 
kur būtų kalbėjęs Lindber- 
ghas (prieš karą).

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

WORCESTER, MASS.
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 

sirinkimas įvyks antradienį, gegužės 
27 d., 8 v. vak., Lietuvių Svetainėj, 
29 Endicott St. Draugijos atstovai 
prašomi dalyvauti.
(124-125) J. Lukas, Sekr.

Nauja knygele iš 92 puslapių, kaina tik 10c. Virš 
šešiasdešimt laiškų iš Tarybų Lietuvos. Rašo inte
ligentai ir darbininkai. Jie savo laiškuose, rašy
tuose giminėm ir draugam pasako visą tiesą apie 
Tarybų Lietuvą.

Tuojau įsigykite šią knygelę, persiskaitykite ir 
padovanokite ją kunigų, tautininkų ir socialistų 
suklaidintiems žmonėms.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar • 
Water, RestaurhJrit, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night.

i

-■

4® •)

O, Tai Proga!
APDOVANOT .
LAIKRODĖLIU: U 11 V Ii Al

3

Iš Streiko Lauko
Colts amunicijos dirbtuvės 

darbininkai išstreikavo 2 die-

337 Union A venae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—IIAveineyer 8-1158

M1

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 !

Le VANDA !
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

■ *

'■i

■ft -i

Pamatykite 
Pasirinkite

3 - DIAMONDS
3 diamonds Ane 
■•t In a solid 
yellow gold M 3 
mounting.

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

CAMEO RING
Genuine can- 
•o eet in a e> 
massive gold * 
ę o uni Ing. (

NE
S t u n n i ng- 
1 y designed 
with 6 scintil
lating d i a • 
stonas.

BIRTHSTONE RING
Choice of ap- 
proprlate 
b i rfhstones 
for • y • r y 
ponth.

J. GARŠVA:
I

Graborlus-Undcrtaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių 

VELTUI ŠERMENINĖ
(Koplyčia)

LADIES’ GRUEN GENT'S GRUEN LADIES' GRUEN GENT'S GRUEN
“IONE” “STUART” “CHARLOTTE” “SHERMAN”

15 Jewels, yellow 15 jewels yellow 15 jewels, pink or 15 jewels, pink or 
case, -gold filled case, yellow gold filled yellow gold filled 

Guildite back. Guildite back. .case. Guildite back. case. Guildite back.

O

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
9CRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

MODELS 
STARTINGflT $2r475^

There’s fl GRUEN 
At fl Price For Every -JP

' Purse

pas

LIPTON

Robert Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa 
tikima laikrodžių i 
brangakmenių krautuvė

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y. 

Tarp Graham ir 
Manhattan Ave.

REATfON



NewWto^K^ffZiniin

gauti

kur streikas tęsiasi jau 13-ta 
savaitė. Abu padėti po $100 
kaucija iki kvotimo

DAR VIENAS MIRĖ 
NUO KARŠČIO

NESVARBU KAS ESI, 
BET KĄ VEIKI?

gąz- 
kafe- 
i šve-

fleStas puslapis Pirmad., Gegužės 26, 1941

Thompson Streikieriai 
Kovos Iki Laimėjimo

Žmonės Trokšta Tai
kos, Bet Ją Iškovos 

Ne Lindberghai

Ilgokai Išlaikytas 
Sekretas

Kafeterininkai Diskusuos 
Einamas Derybas

rereito penktadienio vaka
rą, Madison Square Gardene, 
New Yorke, įvyko antrasis 
Lindbergho prakalbų vakaras 
šiame mieste, suruoštas Ame
rica First; Komiteto, šiame mi
tinge, kaip ir pirmesniame, sa
lė netalpino publikos. įžanga 
buvo nemokama.

masių suplauk imas rodo 
— žmonių nusistatymas 
administracijos brukimą 
karan liejasi per kran-

Šis 
vieną 
prieš 
šalies
tus,* veržiasi pasireikšti, nežiū
rint, kas ir kur kalba prieš 
siuntimą Amerikos laivų į ka
ro vandenis ir prieš siuntimą 
kariuomenės į svetimas žemes.

Greta su ponu Lindberghu 
kalbėjo senatorius Wheeler, 
nusišpicavęs politiniai socia
listų vadas Norman Thomas, 
ir novelistė Norris. Lindbergh 
su senatorių Wheeleriu pra
kalbos perduota ir oro bango
mis po visą šalį.

Lindberghas pareiškė, jog 
Amerikos demokratija mirs, 
jei Amerika pilnai įstos ka
ram Jis taipgi atžymėjo, kad 
Amerika tęsiama karan “ketu
riem penktadaliam mūsų žmo
nių” esant priešingiems ir 
tempiama tų žmonių ‘ neatsi
klausus. Panašioj linkmėj kal
bėjo ir sen. Wheeleris. Jų kal
bos buvo nuosaikios, atatiko 
temai.

vi-

Ar Lindberghas Tapo 
' Taikos Čampionu?

Toki klausimai girdėjosi 
sur po pirmųjų Lindbergho
prakalbų. Tie klausimai pla
čiau pasklidę dabar. Ar Lind
berghas yra anti-imperialis- 
tas? klausia kiti.

Kad į tai radus atsakymą, 
pirmiausia reikia pažvelgti į 
tai, kas ir kaip globoja Lind
bergh ą.

Lindbergho kampanijos ma- 
nadžeriu yra America First 
Komitetas. Jis yra vadovybė
je milionierių, tų pačių impe
rialistinių palinkimų žmonių, 
kaip ir Rooseveltas su savo 
štabu. Rooseveltas nori kariau
ti Europoj. America First žy
mūs šulai sako, kad Amerika 
neturi kariauti Europoj, bet 
jie nepriešingi Amerikos impe
rializmo nosies kišimui į Pietų 
Amerikos kraštus, kas juk irgi 
veda prie karo.

Taigi, tas komitetas nėra 
anti imperialistinis, neigi jo 
globojamas Lindberghas gali 
būti tikru taikos apaštalu.

Kad Lindberghas yra kol 
kas “savas” prokarinėms jė
goms ir spaudai, rodo dauge
lis įvykių. Pavyzdin, spauda šį 
Lindbergho mitingą plačiai 
garsino. Bet ta pati spauda ne
rado vietos, nematė reikalo 
garsinti Amerikos Taikos Mo
bilizacijos Kongreso ir kitų 
svarbių veiksnių, nes tai yra 
tikras liaudies judėjimas už 
taiką, atstovaująs milionus or
ganizuotų darbo žmonių.

Am. Taikos Mobilizacijai 
neleidžia garsiakalbių išlau
kiu! perduoti prakalbas, Ame
rica First vartoja garsiakal
bius. ?

Taikos Mobilizacijai neduo
da radio, o America First jau 
daug kartų vartojo radio. 
(Taikos Mobilizacija pirmu 
kartu nuo pereito lapkričio tu
rės radio prakalbas šį penkta
dienį. Kalbės Marcantonio.)

Tikrosios taikos šalininkai 
perspėja, kad Lindberghas ga
li būti karo šalininkų ruošia- į

Iš W. J. Gutmann’o nuoty
kio atrodo, kad ilgiau galima 
išlaikyti sekretą su moterimis, 
negu su doleriu. Dalykas ta
me: Gutmannas, narys bro
kerių firmos, 70 Pine St., tapo 
pagautas šulerystėse turto ir 
nuteistas kalėti. Ir tik sąryšy
je su byla vedant nuodugnius 
tyrinėjimus surado, kad jis 
per 11 metų sugyveno su savo

Kąfeterijų darbininkai Lo
kalo 302 susirinkime, gegu
žės 26-tos vakarą, 306 W. 52 
St., N. Y., diskusuos unijos ve
damas derybas su firmomis. 
Vienu iš tų svarbių klausimų 
bus Thompson’s Kąfeterijų 
darb. streikas.

sekretore, ko nežinojo oficia- 
lė žmona.

Workers Alliance ir WPA 
Unijos Kovoja Prieš 

Kapojimą Budžeto

I Valdininkai Baugina Subviy 
Streiku, Bet Unija Nori 

( Tik Susitarimo

Senmiestis Užleidžia 
Vietą Karo Laivą 

Statybai

Workers Alliance, WPA 
Mokytojų Unijos Lok a las 4.53, 
AFL, ir Amer. Artistai, kurie 
yra dalimi Ofisų ir Profesio
nalų Darb. Unijos 60-to Loka- 
lo, CIO, bendrai išstojo su 
protestu prieš kapojimą pasky
rų WPA projektams.

Kaip žinia, prez. Roosevelto 
yra pasiūlyta skirti tik $886,- 
000,000 pašalpoms ir WPA 
darbams. Tai yra šimtu ir de
vyniais milionais mažiau, kaip 
pernai. Unijos sako, kad tas 
nukapojimas ypatingai skau
džiai paliestų New Yorko 
miestą, atimtų apie trim de
šimtim tūkstančių žmonių 
WPA darbus.

WPA mokytojai sako, kad 
siaurinimu WPA projektų yra 
siekiama juos padaryti “politi
nių mašinų globojamiesiem 
gūštomis.”

New Yorke išsivystė ypatin
ga padėtis. Miesto valdinin
kai, kurie yra ir dabartiniais 
požeminių gelžkelių ir kitų su
sisiekimo priemonių bosais 
(kadangi miestas dabar yra 
savininku), rėkia .būk Trans
porto Unija ir jos vadas Quill 
grąso miestui streiku.

Jei subvių darbininkai nors 
kiek tikėtų tiems svetimiems 
šauksmams, jau turėtume 
streiką. Iš tikrųjų gi yra kaip 
tik priešingai — unija juo ma
žiausia tenori streiko, ji įieš
ko galimybių susitarti kolek
tyvių derybų keliu.

New Yorko Transportinin
kų Lokalo prezidentas Austin 
Hogan pareiškė, jog tuo riks
mu miesto administracija nori 
pridengti savo priešinimąsi ko- 
lektyvėms deryboms.

Pereitą ketvirtadienį,
teisėjo Lloyd Church įvykusia
me nagrinėjime padėties, tas 
administracijos nusistatymas 
pasirodė ytin ryškiai, kuomet 
unijos patarėjas Marvin Har
rison argumentavo, jog atsi
sakymas nuo kolektyvių dery
bų veda prie girdleriškos
openšaperių padėties, o Mies
to Korporacijos advokatas
Chanler visai vengė diskusuot 
kolektyvių derybų klausimą, 
nukrypdamas į šauksmą apie 
“streikus ir sukilimus.”

Dideli plotai senmiesčio 
griozdų prie Wallabout Tur
gavietės baigiama nuvalyti. Į 
čia prasitęs esamoji laivų sta
tybos bazė. Vietoj įvairių pa
šiūrių čia pastatys dvi papė
des laivams budavoti. Kiekvie
na iš jų turės po 1,100 pėdų 
ilgio ir 150 pėdų pločio. Ant 
jų budavos karo milžinus 
Maino ir New Hampshire, ku
rie manoma baigt galop atei
nančių metų. O po to bazė tar
naus laivų pataisoms.

Maine ir New Hampshire 
turėsią po 50,000 tonų įtalpos.

Dabartiniu laiku Brooklyno 
Navy Yarde dirba apie 20,000 
darbininkų, o kada bazė bus 
praplėsta, sakoma, samdysią 
apie kita tiek.

Praplėtimui bazės žemė, 
nuvalymas ir pastatai lėšuosią 
apie 42 milionus dolerių.

Mrs. William E. Dodd, 21 
m., velionio buvusio Amerikos 
ambasadoriaus V o k i e tįjai 
marti, pereito ketvirtadienio 
rytą buvo areštuota už pie
tavimą Bordens Pieno Ko., N. 
Y. Jinai, kaipo laikraštininkų 
Gildijos narė, su kitu žurna
lo “Friday” darbininku Ken
neth Blaye pikietavo pieno 
firmos raštinę protestui, kad 
firma garsinasi užstreikuota-
me žydų laikraštyje “Day,” Į vo nuvežti į ligonines.

Pereitą penktadienį rekordi- 
dinio karščio nebuvo, bet vis
gi vienas newyorkietis, W. 
Kania, 52 m., mirė nuo karš
čio sėdėdamas East Rive?’ 
Parke.

Pora senyvų žmonių nuo 
karščio sukrito gatvėse ir bu-

prie

Kritikavo Anti-Unijisto 
Paskyrimą J. V. Atstovu

J. V. ko-
B urmą

Arnstein, 
taksikų 

vienas

Transporto Darbininkų' Uni
jos Taksikų Divizija pareiškė 
aštrią kritiką dėl paskyrimo 
Daniel G. Arnstein’o 
misionieriumi prie 
Road.

Unija sako, kad 
vyriausis Terminai
firmos savininkas, yra 
iš žymiausių pftiešdarbininkiš- 
kų samdytojų šalyje,” kad jis 
yra “mindęs pačias pamatin- 
giausias Amerikos demokrati
jos mintis” ir kad dėlto jo 
paskyrimas “nėra naudai de
mokratiškos Amerikos ar Chi- 
nijos liaudies.”

Unija su tokiais išdėstymais 
priėmė i-ezoliucijas ir jas pa
siuntė prezidentui Rooseveltui, 
Sidney Hillmanui (OPM di
rektoriui), ir Dr. T. Soong, 
Chinijos ambasadoriui.

“Transporto D a r b i ninku 
Unija nenori jokio streiko,” 
pareiškė toliau Hogan. “Ji no
ri turėt harmoningus ryšius su 
Transportacijos Taryba. Bet 
unija netiki, kad sugrįžimu 
ekonominėn vergijon būtų ga
lima pasiekti progreso šioje 
šalyje ir ji tikrai netiki, kad 
šios valstijos teismai ar šios 
susiedijos žmonės užgintų ar 
toleruotų pastangas pasukti 
ton linkmėn.

Irving Nitzberg (Knadles) 
nuteistas mirtin elektros -kėdėj 
kaipo vienas iš Murder Inc. 
gengsterių.

Laivas Be Žmonių

New Yorko Batsiuviai 
Padės Broliam Kitur

Haywood, 
mitingui

CIO di- 
pasakys

skelbia,

New Yorko.- Batsiuvių > Jung
tinė Taryba, CIO, šaukia vi
sų narių masinį mitingą atei
nančio trečiadienio vakarą, 
Manhattan Center, 34th St. ir 
8th Awe., N. Y., aptarimui 
unijos vedamo vajaus vidur- 
vakai’iuose.

Allan S. 
rektorius, 
prakalbą.

Jungtinė
kad CIO paskyrė Walter Har
ris vyriausiu tb vajaus vedėju.

Iš apie 10,000 batsiuvių 
New Yorke beveik visi yra or
ganizuoti. Tačiau kitur po vi
sas J. V. yra apie 250,000 bat
siuviu, kuriu didžiuma tebėra c • c

neorganizuoti. Jų atsilikimas 
atsiliepia ir į newyorkiečių už
darbius, dėlto, sako unija, jų 
suorganizavimas yra tiesiogi
nė newyorkieciu pareiga.

MIRĖ
Marija Antutienė, apie 

m. amžiaus, gyvenus 132 Avė. 
D, New Yorke, staigiai mirė 
2 vai. ryto, geg. 22 d. Paliko 
liūdesyje vyrą, dvi dukteris ir 
vieną sūnų, šią žinią telefonu

“Tobacco Road’ 
užsidarysiant gale 
tės, nusinešdamas 
giausia vaidinto 
pusaštuntų metų.

skelbiama 
šios savai- 
rekordą il- 
veikalo —

mas panaudoti strategiškam 
momente skaldymui taikos 
spėkų, kaip buvo panaudotas 
Willkie. Perspėja, kad iškovo
jimas taikos veriasi ne Lind- 
bergho ir jo globėjų karts nuo 
karto pasirodyme su sėkmingu 
mitingu, bet neatlaidžiam ma
sių veikime savo organizacijo
se ir šapose po tikra taikos va
dovybe — su Amerikos Taikos 
Mobilizacija, kuri yra pačių 
žmonių rinkta ir prieš žmones 
atsako, kurią žmonės bile ka
da gali pakeisti.

Karo laiku ant jūrų, tan
kiausia pasitaiko rasti žmones 
be laivų, bet aną dieną por
tugalų laivas Guine užtiko Jai- 
vą — prekinę pervažą — be 
žmonių. Biskį nustebo. Ir tik 
New Yorką pasiekę sužinojo, 
kad tai pereito vasario mėne
sį nuo trauklio atitrūkus tuščia 
pervaža “tebevandravoja 
pataikydama 
nei nuskęsti.

ne-
namo sugrįžti,
i1

KLIUBAS TURĖJO 
“PENŲ PARŲ”

Daily News—*** 
“SĮtipriai-smagus, tikrai geras pasilinksminimas.”—N. Y. Times

2-rą DIDŽIĄ SAVAITĘ! — Artkino Perstoto

“Volga - Volga”
Diriguojamą Gregoro Aleksandrovo, vadovaujamoj rolėj Liubov Orlova

paAaipa ir žavinti muzika.
1 P. M. šiokiom Dienom

Kutenančiai amael, šauni komedija, {kandi 
Nuolat kasdien nuo 10 A. M. — 20c. iki

MIAMI PLAYHOUSE X,

Užėjus Pil. Kliuban perei
tą penktadienį radau būrį vy
rų puotaujant, tik jau ne prie 
baro, kaip paprastai, o gali
niame kambaryje už stalų.

— Kas čia, kokia vyrų 
“shower,” ar kas, — klausi
nėjau kliubo tarnautojų.

— “Penų parė”, — atsakė.
Pasirodo, ten turima savo 

rūšies bankas, kurin svečiai 
laiks nuo laiko įmeta nulieka
mą centą. Kitas ir daugiau 
pataiko įmest. Kada jau kupi
na, tada būna alaus ir visko, 
kas tik reikalinga baliuje — 
“už dyką.” Rep.

LaGuardia pasisakė galįs 
kandidatuoti trečiam . termi
nui.

Jau 68-ta diena, kaip mes, 
John R. Thompson’s Kafeteri- 
jų streikieriai, kovojam.

Kompanija visokiais būdais 
stengėsi mus nuslopinti: 
dino, kad uždarys visas 
terijas, iš 3-jų kąfeterijų 
žė baldus.

Buvom susiregistravę
pagelbos iš Somai See. ir pra^ 
dejom gauti čekius, bet kom
panija, sužinoję/ susirašė visų 
streikierių vardus ir. pavardes, 
padavė skundą prieš mus, to
kiu atveju mūsų pagelba tapo 
sustabdyta ant 10 savaičių 
skaitant nuo registravimo die
nos.

Pereitą antradienį, geg. 20 
d., unija tarėsi su kompanija, 
tai kompanijos atstovai pirmu 
kartu pareiškė, kad mokės 
kauntermanams ir kukoriams 
po $1 daugiau, o dišių mazgo
tojams ir rinkėjams nuo stalų 
50 centų daugiau į savaitę. 
Mes reikalaujam po $2 dau
giau. Tokiu būdu unija kom
panijos pasiūlymus atmetė.

Mes, streikieriai, turėjom 
mitingą savo salėj, 11 West 
31st St., N. Y., ir visi vienu 
rankų plojimu nutarėm, kad 
mes kovosim prieš juosius iki 
gausim, ko mes reikalaujam, 
nors ir reiktų diržus susiveržti.

Geg. 23, 1941.

Fritz Kreisler, garsus smui
kininkas, pirmu kartu pilnai 
atgavo sąamonę gegužės 23 d. 
po sužeidimo troku balandžio 
26-ta.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.s STagg 2-3842
&

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

GREEN STAR RAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
į vai riom .spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191
REIKALAVIMAI

Reikalingas parankus vyras dirbti 
virtuvėje, viešbutyje. Turi turėti re
komendacijas kas liečia jo charak
terį. Gaus kambarį, valgį ir $30.00 į 
mėnesį pradžiai. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: Hotel Regis & 
Tap Room, Northern Blvd., Roslyn 
Estates, L. I., arba telefonuokite 
Roslyn 1283. (122-124)

PAJIEŠKOJIIUAI
Pajieškau Mike Lietuvninko. Pra

šau atsišhukti ' į “Laisvės” raštinę. 
Jeigu kas žinote kur jis gyvena, pra
neškite "Laisvės” raštinei, už ką bū
siu labai dėkingas. Turiu svarbų 
reikalą.

Taipgi pajieškau Charles Šalčiūno. 
Prašau atsišaukti į “Laisvės” rašti
nę. Žinanti jo antrašą, praneškite 
“L.” raštinėn. Turiu svarbų reikalą. 
Būsiu labai dėkingas pranešėjams.— 
S. Š. ' (122-124)

F. W. SHALINS 
(SIIALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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 Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
totai 

adresas:

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVEf i

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

THE BAKERS*

a

JUNIOR LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

NOTARY
^PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043
Brooklyn, n y

MATTHEW P, BALLAS
g (BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus, Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

650 GRAND STREET BROOKLYN, N: Y.

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 1 kitus miestus, specialiai greitai pristoto. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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




