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Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 

•lietuviškos liaudies 
dienraščiui.
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Klerikalinė spauda nega
li pakęsti, kad Sovietų Są
jungoje leidžiama laisvai 
bedievybę skleisti. Ta spau
da vis dar negali sugyventi 
su tuo faktu, jog Sovietų 
žemėje tikintieji turi pilną 
teisę melstis ir Dievą išpa
žinti, o bedieviai tokia pat 
teisę turi Dievą atmesti ir 
savo idėjas skleisti.

Tik tokia laisvė ir yra 
tikra laisvė. Ji negali pa
tikti mūsų klerikalams. Jie 
saldžiai tebesapnuoja apie 
anuos gerus laikus, kai ca
ro valdžia kunigams ir vys
kupams riebias algas mo
kėdavo, o kunigai bažnyčio
se garsiai giedodavo: “Die
ve, apsaugok carą!”

Kai mes atsakomybę už 
karus verčiame ant kapita
lizmo pečių, tai klerikalų 
spauda užsispyrus už tai 
kaltina Dievą. Štai ir dabar 
Chicagos “Draugas” (kovo 
30 d.) sako:

“Dažniausiai Dievas ka
rus leidžia savo maištin
guosius vaikus nubausti.”

Taip ir baudžia: milio- 
nais tie vaikai netenka gal
vų. Ir milžiniška didžiuma 
tų vaikų esti labai geri to 
paties Dievo garbintojai.

O tas pats “Draugas” la
bai pyksta ant bedievių, ku
rie tam Dievui užmeta bai
siausius žiaurumus. Betgi 
pats “D.” Jį perstato žiau
riausiu ir kruviniausiu pa
baisa.

Roosevelto pasiuntinys 
ponas Sumner jau sugrįžo. 
Vyras aplandžiojo Berlyną, 
Londoną, Paryžių, Romą, 
Vatikaną. Nieko, matyt, ne
pešė.

LEWIS SMERKIA NORINČIUS ĮTRAUKT I leikalau j a Ištirt, ar Amerikos
AMERIKĄ j EUROPINI KARĄ

Žada Organizuot Darbo Žmonių Partiją, jei Demokratai 
Neparinks Gerų Kandidatų su Naudinga Platforma 
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republikonų - partijas. “Iš 
republikonų partijos aš nie
ko nesitikiu,” pridūrė Le
wis.

Monongah, W. Virginia.-- 
Mainierių Dienoje, baland
žio 1, John L. Lewis, prezi
dentas Jungtinės Mainierių 
Unijos ir CIO unijų, pareiš
kė, jog Roosevelto-demo- 
kratų partijos valdžia per 
septynerius metus neišrišo 
bedarbių klausimą. Jis nu
rodė, kad Amerikoje yra 
tokių žmonių, kurie tikisi 
rast išeitį per šios šalies 
įvėlimą į Europos karą: 
“Aš perspėju juos, kad ne
mėgintų įtraukt Ameriką j 
karą ir jie apsigautų, jeigu 
taip norėtų padaryt. Ame
rika nedalyvaus Europos 
kare. Mes amerikiečiai tu
rime savus klausimus iš* 
spręst čia jau namie. Mums 
reikia darbų ir teisės gy-. 
vent.”

Jis nurodė, kad šiuo lai
ku Amerikoj yra 11,834,000 
bedarbių, ir “net preziden
tas sakė, kad jis nieko dėl 
to nedarys.” Lewis karčiai 
kritikavo valdžią, kad jinai 
mėto iš WPA pašalpinius 
darbininkus, bet reikalauja 
daugiau pinigų federaliams 
detektyvams: “Net Hoove- 
ris tereikalavo jiem tik $2,- 
000,000, o prez. Rooseveltas 
tam reikalauja $9,800,000.”

Mainierių vadas Lewis 
kaltino Rooseveltą, kad šis 
pro pirštus žiūri į faktą,

Anglija Puldo Jungtiniu 
Valstijų Biznį Pie

tų Amerikoj
Washington. — Kai Ar

gentina, Brazilija ar kitos 
šalys Pietų Amerikoj ką 
perka iš Anglijos ar Fran
ci jos, tai už pirkinius turi 
užmokėt tik doleriais. O 
kai Anglija perka produk
tus iš Argentinos ir kitų 
Pietinės Amerikos kraštų, 
jinai už pirkinius neduoda 
dolerių ir apmoka tik ang
liškais popieriniais pinigais, 
vadinamais svarais sterlin-

Welles misijos vyriausias jOfr pietinėse valstijose 8 
tikslas buvo sukurstyti Vo- miliOnai
kietiją prieš Sovietų Sąjun
gą ir sumobilizuoti kapita
lizmą į “šventą” karą prieš 
Sovietų žemę. Welles’ui gel
bėjo popiežius Pijus XII.

Niekas neišėjo*. Kol kas 
Hitlerį papirkti nepavyko— 
gal Welles ir popiežius atsi
sakė pakankamai aukštą 
kainą pasiūlyti. •

Kas juokingiausia, tai 
kad Welles’ui' dar nespėjus 
sugrįžti Hitleris išleido 
“Baltąją Knygą”, kurioj 
oficialiai apkaltino Roose
velto valdžia paku rs tyme 
Anglijos ir Franci jos pra
dėti karą prieš Vokietiją. 
Šitos Hitlerio nuodėmės 
Rooseveltas ir Welles nie
kados neatleis.

negrų negauna 
balsuot rinkimuose todėl, 
kad neturi iš ko užsimokėt 
balsavimo taksų; dėl netur
to ir milionai baltųjų ne
gali ten balsuoti.

“Jeigu demokratų parti
ja nenominuos į preziden
tus tinkamą darbininkam 
kandidatą ir su tinkama 
darbininkam platforma, aš 
raginsiu sušaukt didį suva
žiavimą delegatų nuo CIO, 
Nepartijinės Darbo Lygos, 
negrų organizacijų, Town- 
sendo (senatvės pensijų) 
judėjimo ir pažangesnių 
farmerių organizacijų iriš- 
dirbt savo platformą rinki
mam,” sakė Lewis.

Tas suvažiavimas būtų 
steigimas naujos, “trečios” 
partijos prieš demokratų ir

Kai Pietų Amerikos kraš
tai perka reikmenis iš Jun
gtinių Valstijų, ši šalis ne
nori imt angliškų popieri
nių pinigų,' o reikalauja do
lerių. Bet* kad' -Anglija iš
pumpuoja daugius dolerių 
iš ten, tai piet-amerikinėm 
šalim pritrūksta dolerių 
apsimokėt už pirkinius 
Jungtinėms Valstijoms.

Tuo būdu Anglija labai 
kenkia Jungtinių Valstijų 
prekybai Pietinėj Ameri
koj; kenkia ir pačioms Pie
tų Amerikos šalims.

New Yorko laikraštis 
“Mirror” rašo, kad net Ja
ponija ir Vokietija niekada 
taip nepuldė Jungtinių Val
stijų prekybą Pietinėje 
Amerikoje, kaip dabar 
glija ir Francija puldo 
šalies prekybą tenai.

An- 
šios

Vokiečiai Siūlo Patikrint 
USA Ambasadorių “Priža
dus, Duotus Talkininkams”

Ambasadoriai Davė Pri 
žadus Talkininkams

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Ha
milton Fish įteikė įnešimą 
kongresui ištirt, ar tiesą 
sako vokiečių išleista “Bal
toji Knyga”, kad Amerikos 
ambasadorius Franci j ai 
Wm. C. Bullitt ir šios ša
lies ambasadorius Anglijai 
Joseph P. Kennedy prižadė
jo, kad Jungtinės Valstijos, 
galų gale, eis į karą išvien 
su talkininkais prieš Vokie
tiją.

Vokiečių valdžia sako, 
kad nuorašus tų Amerikos 
ąmbasadorių prižadų jie ra
dę Lenkijos archyvuose
Varšavoj.

Kongresmanas H. Fish 
pa reiškė j jog jis netiki, kad 
patys vokiečiai būtų padir
bę tuos dokumentus. Jo įne
šimas perduotas kongreso 
taisyklių komisijai.

New Yorko Times kores
pondentas rašo, kad prezi-

dentas Rooseveltas ir vals
tybės ministeris šaltai žiūri 
•į reikalavimus ištirt Ameri
kos ambasadorių tariamus 
prižadus talkininkams. O 
ambasadorius Bullitt užsi
sakė vietą lėktuve šį trečia
dienį skrist iš Washingtono 
atgal į Franci ją.

Demokratas senatorius 
R. R. Reynolds, kalbėdamas 
senate, patarė, kad kongre
sinė užsienių reikalų komi
sija pašauktų iškvost am
basadorių Bullittą, ar jis 
žadėjo talkininkams, kad 
Ameriką, galų gale, kariaus 
išvien su jais prieš Vokieti
ją. Reynolds nužiūri, kad 
galėjo taip būti. Jis užreiš- 
kė:

“Amerikos motinom la
biau rūpi, ar jų sūnūs bus 
siunčiami liet savo kraują 
ir mirt, begelbėjant Angli
jos imperiją, negu jom rūpi 
bet koks kitas dalykas.”

POTVINIAI KASYKLŲ MIESTUOSE IŠ
VIJO 20,000 ŽMONIŲ IŠ NAMU

Užsidegė ir Susprogo Tankai su 400,000 Galionų Gazolino;
Ant Vandens Pleškantis Gazolinas Padegė Namus  0- - - - ‘- - - - - - - - - -

Wilkes Barre, Pa.—Pot- 
viniai Susquehanna upės 
klonyje, ypač Kingstone, 
Wilkes Barrėj, Sunburyj ir

Vokiečiai Siūlo Savo 
Žemdirbystės Specia

listus Rumunijai

Kokie “Balsai iš Dan
gaus” Girdimi Vaka

rinėje Ukrainoje

Lewis Reikalauja Įsta
tymais Apsaugot Mai- 

nieny Gyvybes

Sovietų Sąjungos Parla
mente raportą davė liaudies 
komisarų pirmininkas Mo
lotovas. Raportas ištisai til
po pereito sekmadienio 
“Sunday Workeryj.” kapi
talistinė spauda padavė tik
tai sutrauką.

“Laisvės” skaitytojai su 
Molotovo pranešimo turiniu 
taipgi jau yra susipažinę, 
nes jo sutrauka tilpo pir
madienio “Laisvėje” ant 
pirmo puslapio.

Molotovo pranešimas ne
paprastai rimtas ir turtin
gas. Jame nerasi nei tuščių 
frazių, nei karščiavimosi.

ANGLAI VĖL SKRIDO 
PER VOKIETIJĄ

London. — Anglijos or
iai vyno ministerija prane
ša, kad anglų lėktuvai vėl 
skraidė per Vokietiją ir 
paskui visi sveiki sugrįžo.

Kaunas. — Balandžio 1 
d. Elta, Lietuvos žinių ag
entūra, šventė savo 20 me
tų sukaktį. '

Berlin.—Vokietijos spau
da siūlo, kad užsieniniai ek- 
spertai-žinovai atvyktų į 
Berlyną ir ištirtų vokiečių 
paskelbtus dokumentus, ku
rie teigia, kad Amerikos 
ambasadorius Francijai 
Wm. C. Bullitt ir jos amba
sadorius Anglijai Joseph 
Kennedy prižadėjo, jog 
Amerika, kiek palaukus, 
kariaus išvien su talkinin- > 
kais prieš Vokietiją. Vokie
čiai sako, kad du Lenkijos 
ambasadoriai užrašė tuos 
prižadus, ir vokiečiai rado 
tuos užrašus archyvuose. 
buvusios Lenkijos valdžios 
Varšavoj.

Maskva. — Vakarinėje 
Ukrainoje ir Vakar. Balta
rusijoje pirm paskutinių 
rinkimų buvo paskleista 
daug laiškų su tokiais atsi
šaukimais :

“Aš, Jėzus Kristus, liepiu 
visiems kunigams, visiems, 
kurie tiki į Šventąją Bažny
čią, kovot priešą” (rei
škia, Sovietus). •

Sovietai yra atgavę Va
karinę Ukrainą ir Vakar. 
Baltarusiją nuo buvusiosios 
Lenkijos.

Katalikų - unijatų baž
nyčios vyriausias dvasiškis 
Tarnopolyje, ku'n. Passe- 
ka per pamokslą sakė, kad 
jis girdėjęs “pranešimus iš 
dangaus.” Tai tokie pat 
pranešimai, kokius skleidė 
Anglijos radio prieš Sovie
tus.

Franciškonų vienuolis 
Rafael bažnyčioje kalbėjo 
lenkam darbininkam, kad 
Sovietai pavertę' juos ver
gais.

Sovietų, vyriausybė juo
kėsi iš tokių pamokslų ir 
“balsų iš dangaus,” ir ne
traukia tų dvasiškių į teis
mą, kaip rašo “Bezbožnik” 
(Bedievis).

“Laisvė” pasigenda ko
respondentų į vakarus nuo 
Detroito. Chicagos apylin
kėje jų beveik neturime.

Nesigirdi nieko ir iš Vis- 
consino valstijos. O ten vi
sur skaitytojų mes turime. 
Ar tie mūsų draugai nega
lėtų laikas nuo laiko para
šyti “Laisvėn” apie tų ko
lonijų lietuvių gyvenimą ir 
veikimą? Dienraščio redak
cija jiems, būtų labai dėkin
ga;

Talkininkai Rengiasi Blo 
kaduot Sovietus

Washington. — Scripps- 
Howardo laikraščių 'užsie
ninis redaktorius rašo, jog 
Ang|ija ir Franci j a rėngia- 
si karo laivais blokaduot 
Juodąsias Marias ir Sibiro 
vandenis prieš Sovietus;

Raudonarmiečiai Gerai El
giasi Baltijos Kraštuose
Kaunas, bal. 2.—Pagal 

United Press pranešimą, 
Lietuva, Latvija ir Estoni- 
ja pripažįsta, jog Sovietai 
nesikiša į jokius vidujinius 
tų šalių reikalus, o Sovietų 
kariuomenė, stovinti pa
skirtose vietose tuose kraš
tuose, taisykliškai užsilaiko 
ir’ nesimaišo su vietiniais 
gyventojais.

-v—r—"" ........ ,,

ORAS.—Šį trečiadienį šil
čiau ir bttšią“ lietaus;

t mm!

Plymouthe, išvijo jau 20 
tūkstančių žmonių iš namų. 
Vandeniui bekylant aukš
tyn, dar desėtkai tūkstan
čių žmonių rengiasi apleist 
namus.

Kingstonę užsidegė ir su
sprogo keturi didžiuliai 
plieniniai tankai-kubilai ga
zolino, apsemti vandens. 
Juose buvo 400 tūkstančių 
galionų gazolino. Jo gaisro 
liepsnos “šaudė” 200 pėdų 
aukštyn. Nuo pleškančio 
ant vandens gazolino sude
gė ir keli namai.

Vietinė valdžia kai ku
riuose miesteliuose įsakė 
visiem gyventojam ruoštis 
bėgt nuo vis didėjančio po- 
tvinio.

Nuo potvinių žuvę jau 14 
žmonių. c

Bucharest, Rumunija.— 
Vokiečių prekybos atstovai 
šičia padarė tokį pasiūly
mą: Vokietija atsiųs 6 tūk
stančius savo žemdirbystės 
specialistų (žinovų) Rumu
nijai; užtat Rumunija turė
tų. paleis iš savo armijos 
pusę miliono valstiečių, kad 
jie galėtų dirbti laukų dar
bus.

Jeigu valstiečiai bus lai
komi armijoj, tai Rumuni
jos laukai nebus gana ap
dirbti ir užsėti; tuomet Ru
munijos derlius bus perma- 
žas, ir Vokietija negaus iš 
jos pirkti įvalias grūdų,, 
mainais už vokiečių * dirbi
nius.

Vokiečių prekybos atsto
vai sakė Rumunijai, kad jai 
nėra reikalo laikyt mobili
zuotą tokią didelę armiją— 
daugiau kaip pusantro mi
liono vyrų. Jai negręsia pa
vojus iš Sovietų pusės. Nes 
Sovietų komisarų pirminin
kas Molotov savo kalboj už
tikrino, jog Sovietai nesi
stengs per karą atgaut Be- 
ssarabiją nuo Rumunijos.

Molotov, beje, sykiu per
sergėjo, kad Anglija ir 
Francija “žaidžia su ugnim 
toje srityje.”

Rumunijos valdžia, kaip 
pranešama, nežada mažint 
mobilizuotą savo armiją.

Sovietai Dar Labiau Remia 
Chinijos Apsigynimą

Chungking, Chinija.—So
vietai, užbaigę karą su 
Suomija, duoda dar dides
nės ginklų ir medžiaginės 
paramos Chinijai gintis nuo 
Japonijos, kaip pareiškė 
Chiang Kai-shek, žymiau
sias chinų valdžios vadas.

Kartu jis pranešė, jog 
chinai per paskutinį pus
metį užmušė 230 tūkstan
čių japonų karių.

Ragina Prezidentą Roosevel- Į Stockholm, Švedija.—Vie-

Molotovo Kalba Padare Di-
Iclll IJclblLUlLc UI eZdCltril” , 1 !• T - !• TTV • •
Rooseveitui laišką, kur delj Įspūdį Užsieniuose
na prezidentą viešai pa- -------- e

pokily j

Paryžius.—Francūzų ko
manda sako, kad oro kovoj

Kaunas. — Lietuvos šau
liai prie Vilniaus steigia or- 
laivininkystės mokyklą.

nas vokiečių lėktuvas skrai
dė per Švediją, bet pabėgo, 
kai priešorlaivinės švedų 
kanuolės pradėjo j jį šaudy
ti.

Monongah, W. Virginia.- 
Jungtinės Mainierių Unijos 
pirmininkas, John L. Lewis, 
kalbėdamas Mainierių Die
noje, reikalavo, kad Ame
rikos kongresas išleistų įs
tatymą saugot mainierių 
gyvybes kasyklose tam tik
rais saugumo įrengimais. 
Jis nurodė, jog nuo 1907 iki 
1937 metų kasyklose žuvo 
50 tūkstančių mainierių per 
tokias nelaimes, kurių bū
tų išvengta, jeigu kompani
jos būtų įvedusios reikalin
gas apsaugas.

Lewis taipgi reikalavo įs
tatymo, kuris užtikrintų 
$60 senatvės pensiją kiek
vienam žmogui virš 60 me
tų amžiaus.

Anglijos Lėktuvas Nusileido 
Belgijoj ir Paspruko

Brussels, Belgija.—Kari
nis,anglų lėktuvas, sakoma, 
per klaidą nusileido žemyn 
bepusiškoj Belgijoj ties 
Charleroi. Bet pirma, negu 
atvyko belgų policija, jis 
vėl pakilo ir nuskrido.

“Svarbus” Talkininkų Ka
rinis Nutarimas

tą Aiškiai Pareikšt, Ar 
Jis Vengs Karo

London, bal. 2.—Anglijos 
ministeris pirmin. Cham
berlain sakė seime, kad tal
kininkai padarę “svarbų ta
rimą karui prieš Vokietiją.” 
Jis taipgi pranešė, jog An
glija įveda griežtesnę blo
kadą, kad Vokietija ne
gautų reikmenų per Nor
vegiją, Holandiją ir kitas 
bepusiškas šalis.

Ambasadorius Bullitt Vie
šai žadėjęs Amerikos Pa

ramą Talkininkams
New York.—Apios Pin

chot, advokatas politikas, 
per . spaudą priminė, kad 
Ain e r i k o s ambasadorius 
Francijai Wm. C. Bullitt, 
kalbėdamas pernai vasario 
22 d. Paryžiuje,
Amerikonų Kliube, aiškiai 
davė suprast, kad Amerįka 
prisidėsianti prie talkinin
kų, kai kils karas tarp jų 
ir; Vokietijos.

New York. — Žymus ad
vokatas, politikas ir rašy
tojas Amos Pinchot pir
madienį pasiuntė preziden-’ 
tui : 
ragiha prezidentą 
reikšt, “ar jis turi intenciją 
įvelt Jungtines Valstijas į 
karą prieš jų piliečių valią.”

Pinchot primena, jog 
pernai balandžio 11 d. prez. 
Rooseveltas viešai užgyrė 
redakcinį straipsnį “Wash
ington Post’o”, kuris rašė, 
kad “jeigu kils karas tarp 
Vokietijos ir talkininkų, tai 
mes beveik tikrai įsivelsime 
į tą karą.”

Maskva. — Sovietų spau
da pastebi, jog kalba Molo
tovo, Sovietų komisarų pir- 
mininko, pasakyta Vyriau
siam Sovietui, padarė * gilų 
įspūdį kitose šalyse. Apie 
jo kalbą dar teberašo laik
raščiai įvairių Europos ša
lių. Tatai parodo, kokią di
delę svarbą Sovietai turi 
tarptautinėje politikoje.

Vokiečiai Nukirtę Tik Du 
Francūzų Lėktuvus

Kaunas. — Dalis Lietu- vokiečiai nušovė žemyn du 
voj internuotų lenkų ir francūzų lėktuvus. , 
šiaip atbėgelių jau savo no-l (Vokiečiai pranešė, kad 
ru grįžta į gimtąsiaš vietas jų lakūnai per dieną nukir- 
Eenkijoj, vokiečių ^aldo- tę septynis francūzų lėktų 
mas. vus.)
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Advokatas Venclauskas
“Susitaikė su Dievu...”

Šiauliuose gyveno Venclauskas—advo
katas K. Venclauskas. Jis buvo žymus 
visuomenininkas, ir advokatas. Jis buvo 
socialdemokratas ir laisvamanis. Prieš 
tūlą laiką jis mirė. Tuojau po to kunigų 
leidžiamas laikraštis “Mūsų Laikraštis” 
šitaip rašė:

“Šiomis dienomis Šiauliuose mirė žy
mus advokatas Venclauskas. Jisai buvo 
vienas iš žmonių, kuris prisidėjo prie 
laisvamanių kapų įsteigimo. Pats adv. 
Venclauskas prieš mirtį susitaikė su 
Dievu ir buvo palaidotas katalikiškomis 
apeigomis katalikų kapinėse. Adv. Ven
clauskas mirė kartodamas Jėzaus ir Ma
rijos vardus. Adv. Venclauską šiauliš
kiai labai iškilmingai palaidojo. Kapuose 
gražią kalbą pasakė vienas teisėjas, ku
ris pabrėžė, kad sunku gyventi be Dievo, 
reikia visiems susitaikinti su Juo.”

Tuo teisėju buvo p. Vaitiekūnas, ma
tyt, uolus kunigams pritarėjas. Jis pa
reiškęs, kad, susirinkusieji ant Venclaus- 
ko kapo švenčia “katalikybės triumfą.”

Ne taip tačiau mąno buvusieji adv. 
Venclausko kolegos, kiti advokatai. Ad
vokatės L. Purėnienė ir O. Kairienė iš
stojo su griežtu protestu. Štai tų mote
rų balsas:

“Ponas Vaitiekūnas turėjo žinoti tai, 
ką žino visa inteligentiškoji ir darbinin
kiškoji Lietuvos visuomenė, kad Venc
lauskas iki pat savo mirties buvo social
demokratu ir laisvos minties žmogumi. 
Jisai, o ne kas kitas, buvo svarbiausiuo
ju iniciatorių steigimo Šiauliuose laisva
manių kapinių ir daugiausia jo pastan
gomis bei lėšomis tie kapai buvo įsteigti 
ir sutvarkyti. Nekartą jis savo drau
gams bei pažįstamiems yra pasakęs, kad 
jo parapija yra ten, kur ilsisi inž. V. 
Bielskis, reiškia laisvamanių kapinėse.

“K. Venclausko laidotuvių dieną mes, 
žemiau pasirašiusios ir p. K. Bielinis bu
vome užėję pas K. Venclausko šeimą. Jo 
vyresnioji duktė mums tvirtino, kad ve
lionis prieš savo mirtį nepareiškęs savo 
valios, kur ir kaip jis turi būti palaido
tas, todėl jos, motina ir duktė, kaipo ti
kinčios moterys, nutarusios laidoti jį su 
bažnytinėmis apeigomis katalikų kapinė
se. Iš to viso matyt, kad jokio velionies 
‘susitaikinimo su Dievu’ neįvyko, ‘švęsti 
katajikybės triumfą’ prie K. Venclaus
ko kapo p. Vaitiekūnui nebuvo jokio 
pagrindo, ir kad p. Vaitiekūnas savais 
sumetimais sudarė ir viešumoft paleido 
jo sudarytą ‘faktą’, prieštaraujantį tik
renybei.”

Kodėl Nepadaryti Gerai?
Prezidentas Rooseveltas išleido pro

klamaciją dėl Jungtinių Valstijų gyven
tojų surašinėjimo. Prie proklamacijos 
telpa 22-jose kalbose vertimai, jų tarpe 
ir lietuvių kalboj. Šis dokumentas siunti
nėjamas po visą šalį ir jis bus išstatytas 
viešose vietose visur, kur tik praeina 
žmonių. “Laisvė” gavo dvi tokias prokla
macijas.

Mums puola į akis vienas dalykas,— 
lietuvių kalbon vertimas. Jis netaisyklin
gas ir todėl daro negarbę visai mūsų 
tautai.

Bet kas už tai tenka kaltinti: valdžios 
organai, kurie tatai ruošė, ar tas asmuo, 
kuris apsiėmė išversti į lietuvių kalbą, 
pats jos gerai nemokėdamas? Paliekame 
spręsti skaitytojui. Tiek norime pasa
kyti: tie žmonės, kurie patys gerai ne
moka lietuvių kalbos ir rašybos, o imasi 
versti j on tokius svarbius dalykus, labai 
negražiai pasitarnauja visai lietuvių tau
tai.

Reikėtų tokių vardui paskelbti viešai, 
kad jie ateityj nesiimtų darbų, kurių ne
gali atlikti.
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Apie Kuusinino Vyriausybę
Tie Sovietų “prieteliai”, kurie labai 

galvas laužė apie Kuusinino vyriausybės 
likimą, turėtų perskaityti Molotovo kal
bą, sakytą Aukščiausiajame Soviete ko
vo mėn. 29 d. Molotovas pareiškė, kad 
tuomet, kai Sovietai gavo iš Helsinkio 
vyriausybės siūlymus taikytis, Sovietų 
vyriausybė tarėsi su Kuusinino vyriau
sybe. Pastaroji buvo tos nuomonės, kad 
reikia tartis su Helsinkio vyriausybe, 
idant greičiau būtų galima sulaikyti 
žmonių kraujo praliejimas.

Kai su Helsinkio vyriausybe taika bu
vo padaryta, tuomet Liaudies vyriausy
bė liovėsi ėjusi savo pareigas.

Na, o dabar, kai tapo įkurta Suomių- 
Karelų Socialistinė Sovietų Respublika, 
tie patys buvusios Liaudies vyriausybės 
nariai darbuosis joje.

Prof. Russell Sako, Jis Kovosiąs
Profesorius Bertrand Russell pareiš

kė spaudos atstovams, kad jis kovosiąs 
prieš tąjį nutarimą, kurį padarė New 
Yorko aukščiausio teismo teisėjas Mc- 
Geehan. Pastarasis, kaip žinia, nuspren
dė, kad prof. Russell neturi būti samdo
mas profesoriauti New Yorko Miesto 
Kolegijoj todėl, kad jis esąs nedoras, ne- 
moralistas, tokis ir kitokis.

Būtų gerai, kad profesorius rankų ne
nuleistų, bet kovą tęstų. Reikėtų visiems 
Amerikos piliečiams, kuriems rupi aka
deminė laisvė, paremti prof. Russellį jo 
pastangose atmesti teisėjo McGeehano 
nutarimą.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiamieji: Aš noriu 
kad paaiškintumėte, kodėl 
Kristaus mirimas ir prisi
kėlimas nešvenčiamą, nelai
koma tose pačiose dienose, 
kaip gimimas? Juk vertėtų 
taip pat prisilaikyti paskir
tos dienos. Dabar mirimas 
ir m-isikėlimas vis kilnoja
ma/ Įvyksta tai pirmiau, 
tai paskiau, tai kovo mė
nesį, tai balandžio mėnesį.

Atsakykite per “Laisvę”.
Nauja Katalike.

Atsakymam^

aiškaus, atsakymo davusios 
nei pačios aukščiausios kri
kščionybės galvos, jos irgi 
nęžino, nei kada Kristus 
mirė, nei kada “prisikėlė iš 
numirusių.” Mokslas ir is
torija gi griežtai užginčija 
tą prisikėlimą. Po labai ‘ il
gų ginčų ir kovų, pagaliau 
bažnyčios viršylos nusitarė 
Kristaus prisikėlimą (Vely
kas) laikyti kasmet pirmą 
sekmadienį po pįlnačio, ku
ris seka pavasarinį susilygi- 
nimą dienos su naktimi. O 
kadangi tasai. JAę/kcPįlnaJtis

Pittsburgh, Pa. Van
denys Allegheny, Monon
gahela įr Ohio upių čia pa
kilo apie 29 pėdas aukščiau 
vidutinįo jiį lygįo, bet ne- 
padarė jokių žymesnių.nuo- 

pačią dieną ir tą stolių. ,

Tai, kas atsitiko Šiauliuose, labai daž
nai pasikartoja jungtinėse Valstijose. 
Sakysim, gyvena griežtai įsitikinęs lais-x 
vamanis: jis neina bažnyčion, kunigams 
pinigų neduoda, kovoja su burtais ir ne
gerove, kurią platina dvasiškija. Kai to
kis laisvamanis numiršta, jei jo šeimos 
nariai ar giminės esti religiški, jie ima 
ir palaidoja jo palaikus su katalikiško
mis ceremonijomis. Kas tuomet esti? 
Ogi kunigas dažniausiai paskelbia, kad 
mirusis “susitaikė su Dievu!” Kitais žo
džiais, mirdamas jis išsižadėjęs laisva
many bes ir įtikėjęs į Dievą.

Tai yra pigios kunigų priemonės tiky
bai skleisti. Kultūriškame pasaulyje 
tai neturėtų būti leista praktikuoti.

ta-

patį mėnesį, tad ir Velykos 
kilnojasi.

Be to, dar ir šiandien ne 
visi pasaulio krikščionys 
Velykas švenčia tą pačią 
dieną.

Seattle, Washington. — 
Nukritus orlaiviui, užsimu
šė lakūnė* Cora Sterling ir 
keturi svetinii vaikai, ku
riuos jį buvo paėmus pa
vežioti.
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KRAŠTELIETUVOS LAISVOJI ZONA KLAIPĖDOS
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Klaipėdos Uosto bendrovės ir laisvosios zonos muitinės patalpos. 1. Įėjimas į Klaipėdos Uosto bendrovės patalpas. 2. 
Laisvosios zonos muitininkai ties iškelta Lietuvos vėliava prie muitinės patalpų. 3. Sargyba prie įėjimo į laisvąją zoną.

Ligi šiol Lietuvos laisvojoje zonoje Klaipėdos uoste veikia tik šios lietuviškos įstaigos: Uosto bendrovė, muitinė ir 
artelė “Vaga.” Vėliau dar bus įsteigta Lietuvos Banko skyrius, paštas ir geležinkelio stotis. Lietuvos muitininkai ir 
darbininkai, dirbą zonoje, kasdien atvažiuoja traukiniu iš Kretingos ir baigę darbą grįžta atgal į Kretingą. Kol kas, 
dėl smarkios žiemos, užšalus Klaipėdos uostui ir sustojus laivininkystei, nėra judėjimo ir Lietuvos laisvojoje zonoje. Apy
varta čia daroma tik tiek, kiek tai liečia iš anksčiau buvusių sandėliuose prekių išdavimą. Kai atgis laivininkystė—zono
je, atrodo, bus nemažas judėjimas, nes per ją Lietuvai bus atvežama ir išvežama daug prekių.

Delko Vokiečiai Atplėšė Klai
pėdos Kraštą Nuo Lietuvos?

kiečiai Klaipėdos Krašte 
turėjo 2,000 smogikų ir 
Klaipėdos mieste 12 smogi
kų būrių. Palyginus su lie
tuvių organizacijomis (Šau
liais, Santara, Jaunųjų Ūki
ninkų rateliais) tas skai
čius yra gana mažas. Lietu
vių aktyvios organizacijos 
turėjo bent, trigubai tiek 
narių. Tas vėl aiškiai rodo, 
kad vokiečių ir jiems pri
tariančiųjų skaičius nebuvo 
didelis ir jis jokiu būdu ne
galėjo nusverti. Taigi jų 
tvirtinimas, kad buvo iš
spręsta tautinės politikos 
problema, yra visiškai klai
dingas. Tikrumoje 70-80% 
Klaipėdos Krašto gyvento
jų yra lietuviai ar lietuvių 
kilmės, dėlto tie 100,000 ir 
nepritarė vokiečių ir vokie
tininkų siekimams. Be to 
reikia pabrėžti', kad tik ma
ža dalis gyventojų įsirašė 
laisva valia į vokiečių na
zių organizaciją. Tarnauto
jai, fabrikų darbininkai, 
amatininkai ir ūkininkai 
buvo grąsinimais verčiami 
ar net be jų sutikimo ko
lektyviai įrašomi į nazių 
organizaciją. (Apie tai kitą 
kartą plačiau).

Vokiečių oficiozinio žur
nalo pareiškimas, kad buvo 
atsižvelgta ir į Lietuvos su
sisiekimo interesus Klaipė
dos uoste, aiškiai rodo, jog 
patys vokiečiai pripažįsta 
Klaipėdos uosto reikalingu
mą Lietuvai. Šiuo klausimu 
dar bus progos plačiau pa
kalbėti. Čia tik reikia aiš
kiai pasmerkti vokiečių me
lą, kad Lietuva “geruoju 
sutiko grąžinti Klaipėdos 
Kraštą.” O vis dėlto visas 
pasaulis žino ir, turbūt, dar 
nepamiršo, kad Klaipėdos 
Kraštas nuo Lietuvos buvo 
atplėštas grąsinant smurtu. 
Visi žino, kad Vokietijos 
užsienių reikalų ministras 
pagrąsino, jei Lietuva ne
atiduos gera valia okupuoti 
ne tik Klaipėdos Kraštą, 
bet visą Lietuvą'. Lietuva 
tokįoje faktų aky vaizdo je 
turėjo išsižadėti savo gyvy
binių reikalų, savo vienin
telio uosto. Dabar jau pa
kankamai paaiškėjo, d^lko 
Vokietija atplėšė Klaipėdą 
nuo Liętuyos, būtent. 1) no- 

“Oštland” pranešė, kad vo- rėjo galutinai išnaikinti 
• ■ * l

(Prisiųsta)
Vokiečių rytų politikos 

oficiozinis žurnalas “Ost- 
land” 1939 m. balandžio 
mėn. 1 d. Nr. Klaipėdos 
Krašto pagrobimą nuo Lie
tuvos, kuris įvyko 1939 m. 
kovo mėn. 22 d., pateisina 
taip: “Klaipėdos kraštą pri
jungus prie’ Vokietijos bu
vo pagaliau' išspręstas tau
tinės politikos klausimas; 
tačiau buvo atsižvelgta ir į 
Lietuvos susisiekimo inte
resus Klaipėdos uoste.” Tas 
laikraščio pareiškimas yra 
itin reikšmingas. Tvirtini
mas, kad Klaipėdos Kraštą 
atplėšus nuo Lietuvos buvo 
išspręstas tautinės, politikos 
klausimas, yra gryna nesą
monė, nes to paties laikraš
čio teigimu iš 160,000 Klai
pėdos Krašto gyventojų į 
vokiečių-nazių organizaciją 
įsirašė vos 50,000, taigi nei 
trečdalis. Dėl tų įsirašiusių
jų'tas pats oficiozinis žur
nalas “Ostland” pareiškė*, 
kad “tie klaipėdiečiai, ku
rie įsirašė į nazių organi
zaciją “Kulturverband” pa
tvirtino, kad jie pasisako 
už vokiečių kultūrą ir dva
sią.” Taigi, jie jokiu būdu 
nepasisakė, kad norį grįžti 
prie Vokietijos. Klaipėdos 
Krašto vokiečių nazių va
das Dr. Neumann 1939 m. 
sausio 30 dieną pareikšė 
suvažiavusioms vokiečių or
ganizacijoms: “Mes esame 
įsitikinę, kad lietuvis ūki
ninkas ir lietuvis’ karys nė
ra mums priešai. Mes esa
me įsitikinę, kad Didžiosios 
Lietuvos ūkio interesai yra 
suderinami su mūsų laisvės 
troškimu.” Nors tuo laiku 
vokiečiai turėjo visišką lai
svę, Neumannas apie grįži
mą prie Vokietijos nieko 
nekalbėjo, taigi, visiškai 
nemanė grįžti prįe ‘Vo
kietijos, o tik siekė išsiko
voti didesnių kultūriniu lai
svių, varomas vokiečių ag
entų. Bet jau yra žinoma, 
kad, kas velniui paduoda 
pirštą, tas jau yra prapuo
lęs. Tąipi buvo ir su klaipė- 
dos Krašto vokiečiąis. Bet 
su jais kartu į nelaimę pa
teko ir visi lietuviai.

1939 m. vasario 15 dieną 
tas pats pazių organas 

Versalio taikos padarinius; 
2) nukreipti prekių judėji
mą per Karaliaučių; 3) pa
daryti Lietuvą visiškai pri
klausomą ūkiškai ir politiš
kai nuo Vokietijos ir 4) 
turėti jūros bazę toliau į 
rytus. Tie tikslai paaiškėjo, 
kai stebėjome Vokietijos 
kovą dėl Dancigo. Vokiečių 
oficialūs sluoksniai pabrėžė, 
kad Dancigo klausimas iš
spręs lenkų koridoriaus 
ir Vyslos upyno valdymo 
klausimą. Po Lenkijos su- 
truškinimo buvo konstatuo
ta, kad Vyslos upyno klau
simas jau yra išspręstas.—- 
To paties siekta ir Klaipė
dos Krašte. Lietuva yra 
Nemuno upyne, o Nemuno 
žiotys vokiečių kontrolėje. 
Lietuvai neturint kito uos
to ir negalint kitu keliu ne
gu per Vokietiją susisiekti 
sų Europos vakarais, ji at
sidūrė visiškoje Vokietijos 
kontrolėje ir, ūkio atžvil
giu, visiškai priklauso nuo 
jos, nes jei Vokietija pano
rės, ji nepraleis Lietuvos 
prekių nei per Klaipėdą, nei 
kitur. Vieną gerą dieną ji 
gali pareikalauti, kad Lie
tuva savo prekes vežtų per 
Karaliaučių. Lietuvai nebus 
kitos išeities, kaip su vis
kuo sutikt, nes valstybės 
pagrindą sudaro valstybės 
ir tautos ūkis, kuris pri
klauso nuo užsienių preky
bos. Kąs turi didelės įtakos 
į ūkinį gyvenimą, tas turi 
didelį žodį ir valstybės gy
venime. žinant vokiečių am
žinus siekimus Europos ry
tuose, tas žingsnis yra labai 
pavojingas ne tik Lietuvai, 
bet visoms Baltijos valsty
bėms. Nors šiandien užka
riavimų laikai praėjo, ma
žai valstybei yra sunku at
silaikyti prieš tokią didelę 
valstybę, kuri turi įvairiau
sių priemonių mažajai pa- 
klupdyti.

Lietuvių tauta tą smūgį 
labai gyvai jaučia ir dėlto 
keliamas klausimas, jei 
Klaipėda yra galutinai at
plėšta, skubiai statyti nau
ją uostą Šventojoje. Tas ke
tinimas yra surištas su mil
žiniškomis naštomis. Klai
pėdos uostas Lietuvai atsi
ėjo apie 45 milijonus litų, o 
pajamų turėta vos 6—8 mi- 
lionai. Norint šventosios 
uostą išplėsti ir pritaikyti 
šių dienų reikalavimams 
reikėtų kelių šimtų milijo
nų litų. Tokia našta Lietu

tuščias, 
netekus

vai būtų labai sunki, o ji 
būtų ir bereikalinga, nes 
Lietuvos pastatytas Klaipė
dos uostas stovės 
Taigi, Lietuvai
Klaipėdos, ji turi didelių 
nuostolių, o Vokietija taip 
pat neturi ūkiškos naudos. 
Aišku, kad toks sprendimas 
nėra pakenčiamas nė Lietu
vai, nė Klaipėdai.—Dėlto, 
jei tikrai norima Europoje 
įgyvendinti pastovią taiką 
ir ją sutvarkyti taip, kad 
kiekviena rami tauta turė
tų savo tvirtus ūkio pama
tus ir ūkiško plėtojimosi ga
limybes, turi būti galutinai 
prašalintas didžiųjų valsty
bių grąsinimas ir Lietuvai 
grąžintas smurtu atplėštas 
Klaipėdos kraštas, nes: 1) 
jis yra lietuviškas kraštas 
iš žilos senovės iki šių die
nų; 2) jo gyventojų didžio
ji dalis yra lietuviai ir 3) 
jis yra Lietuvos gyvybinės 
reikšmės kraštas.

Dangietis.

Lange negalima
Pirkėja: Aš norėčiau ap

sivilkti tą suknelę lange.
Pardavėja: Labai gaila, 

bet lange negalėsite, teks 
užeiti į šį kambarėlį.

Krautuvininkas: Šis lai
krodis eis be užsukimo 8 
dienas.

Pirkėjas: O kiek dienų 
jis eis po užsukimo?

Mandagumas Apsimoka
Petras apkasuose palen

kia galvą ir tuo pačiu me
tu patrankos sviedinys pra
lekia kokiais dviem centi
metrais virš jo galvos.

Povilas: He, ar aš, vyrai, 
nesakiau! Mandagumas vi
suomet apsimoka.

Kam Reikalinga?
Svečias: Paaiškinkit, kam 

k u p r anugariui reikalinga 
kupra?

Cirko tarnautojas: Hm... 
labai reikalinga. Įsivaizduo
kit, pone, kupranugarį be 
kupros.

Svečias: Bet kokia nauda 
gyvuliui iš tos didelės kup
ros?

Tarnautojas: Na... ir 
tamsta manot, kad kas eitų 
į cirką jo pažiūrėti? Jis ir 
kupranugariu be kupros 
nebūtų vadinamas. 1



Trečiadiep., Balandžio 3, 194Q

Amerikos Lietuvių Moterų Tarybos 
vienkartinis leidinys “Moterų Žinios” išė
jo iš spaudos ir jau siuntinėjamas užsa
kiusiems. Tai kreditas leidėjoms ir platin
tojams. Užsakoma per Tarybos sekretorę.

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert moterų kuopas bei kliubus.

Tre&'as puslapis

i

Philadelphia, Pa.
iŠ Mūsų Moterų Veiklos

Pereitą rugsėjį, 1939 m., 
buvo pirmas moterų seimas. 
Po seimui Philadelphijoj buvo 
suorganizuota moterų kliubas 
po vardu “Birutės.” Nariu tu
ri apie 40. Bet kas veikiama 
ir kiek veikiama? Labai ma
žai. Susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio trečią ketvirta
dienį ir tie pasidarė neskait
lingi. Taip energingai buvęs 
pradėtas kliubas gyvuoja 8- 
tas mėnuo. Mažai pirmyn pa
žengta. Nei vienos korespon
dencijos apie kliubą nepara
šyta spaudai, kad Philadelphi
joj yra moterų kliubas. Vie
nom vardas nepatinka. Kitoms 
jau kliubas nereikalingas.

Buvo nutarta suorganizuot 
vienų moterų choras, susirin
kimas buvo skaitlingas ir vi
sos sutiko. Pirmos choro pa
mokos įvyko 22 d. vasario, 
1940 m. Buvo visos narės 
kviestos atvirutėm. Viso labo 
atsilankė 14 narių ar chorie- 
čių. Visos 14 narių sutiko, 
kad pačios dalyvaus ir naujų 
atsives ne tik į chorą, bet ir 
į kliubą. Už savaitės vėliau 
jau tik 9 narės atėjo. O kovo 
21 d. buvo garsinta ‘Laisvėje’ 
per dvi dienas, kad pripuola 
kliubo reguliaris susirinkimas, 
ir po susirinkimo įvyks choro 
pamokos. Bet tik 8 narės atė
jo ant susirinkimo, o iš 8 tik 
penkios pasiliko dainuot.

Tai ką jūs, draugės, manot, 
ar tai choras ar penktetas ? Pa
mąstykite, draugės, gerai. Jūs 
nesate jaunametės jaunuolės, 
kurios po tėvų prieglauda 
laisvai išauklėtos neįvertina 
organizacijos ar choro svar
bos ar reikalo. Sykį atėjo, du 
sykiu, neįvyko, nesvarbu. . .

Man rodos, taip negalima. 
Mes esame suaugusios mote
rys, dalis mūsų priklausėm 
Amerikos Liet. Darbininkių 
Susivienijimo 11 kp. ar 80 kp. 
Ten dirbom, veikėm, esame 
apsipažinusios su organizaci
jom, turime patyrimų, neturė
tume taip elgtis. Kokį pavyz
dį mes duodame naujom na
rėm, kurios pirmą sykį savo 
gyvenime tokioj organizacijoj 
priklauso? O tokių narių mes 
turim ir dar galima gaut.

Jeigu didžiumos nesilankan
čių nuomone panaikint chorą 
ir kliubą, tai kam kelių pasi
šventusių spėkas eikvot, kuo
met mes galime tą savo ener
giją kitur panaudot? Sueiki
me visos bendrai. Jei nutarsi
me panaikint, tai bus užbaig
ta. Kam tą viską vilkint?

Bet kaip ten nebūtų, nutart 
panaikint labai lengva ir grei
ta. Bet ką nors suorganizuot, 
reikia pasišventimo, noro. Mes 
turime kliube geras naujas 
veikėjas, kurios neseniai pra
dėjo dalyvauti mūsų organi
zacijose. Pradžia buvo tų 
draugių, tai LD§ 5 kp. Ir bu
vo matyt, kad jos turi gabu
mų. Viena iš jų buvo išrinkta 
delegate nuo LDS 5 kp. į Pir
mą Moterų Šeimą. Ji pareiš
kė, kad jai viskas patiko,, ir 
kad ji pirmą sykį tokiame sei
me buvo. Jau važiuojant pa
reiškė, kad Phila. turės būt 
moterų kliubas.

Ji yra Kastancija Ceka- 
nauskienė. Antra jos draugė 
daug dirba LDS 5 kp. Birutės 
kliubui. Gera, gabi draugė, tai 
Ona žalnieraitienė. Yra kele
tas iš senesnių veikėjų, ne 
amžiumi, bet darbais, patyri
mais. Viena jų-Marė Vaidžiji- 
lienė. Ne tiek daug organiza
ciniam veikime, kiek dainavi
mu patarnavus visuose paren
gimuose. Turime jauną choro 
mokytoją Rožę Merkiūtę-Bek- 
mer. Ji ne tik mokina gerai, 
draugiškai, bet ir didelių turi 
gabumų tame. Mokina veltui,

neima jokio atlyginimo, iki 
mes susiorganizuosim ir būsim 
tvirtos.

Panaikindamos kliubą ar 
chorą, įžeistume pasiaukavu
sias kliubo naudai gabias vei
kėjas, jos mumi nepasitikės 
nei ateityje.

Kas dėl kliubo vardo, ro
dos, tai menkniekis. Jis man 
nepatiko iš pradžių. Bet jei 
didžiuma priėmė, tai tegul bū
na. Laikui bėgant galima per- 
keist. Vardas mažai ką reiš
kia. Geri kliubo visuomeniški 
darbai svarbiausią rolę lošia 
tame kliube.

Iš Lietuvių Literatūros Drau
gijos Veikimo

Ką veikia LLD 10 kuopa ir 
6-to Apskričio komitetas? La
bai mažai. Bet kada ateina 
konferencija, tai visi nori pa
sirodyt atgiję. Kritikuoja tik 
apskričio sekretorę, kad per- 
mažai posėdžių sušaukė. Ro- 
dos, ne posėdžių skaičius svar
bu, bet konferencijos ar posė
džių tarimų įvykdymas.

Gavus laišką iš ALDLD 
Centro, kad atvažiuoja atsto
vas iš Kanados, buvo pasiųsta
laiškai su paskirstytomis da
tomis į Baltimorę, Chesterį, 
Philadelphijos 10-tą kuopą ir 
Camdeną. Pastebėjus Camde- 
no kuopos susirinkimą, laiš
kas buvo siųsta “special deli
very”. Iš Baltimorės gauta 
atsakymas, kad nerengs. Bet 
apskričio sekretorė padavė 
skundą į aukštesnį “teismą,” 
tai yra, mūsų ALDLD Cen
trą. Pastebėjau, kad jau bal- 
timoriečiai rengia prakalbas. 
Chesteris nieko neatsako, ar 
rengia, ar ne. Camdeno se
kretorius ir apskričio organi
zatorius nieko neatsako. Phi
ladelphijos 10 kuopa nieko 
nedaro. Pasiliko apskričio se
kretorei vienai surengt Phila
delphijoj Janauskui prakal
bas.

Tai ką jūs manote, draugai ir 
draugės, ar miegate amžinu 
miegu, ar laikinai? Kaip ga
lima ką nuveikt, ar pasitikėt, 
kuomet ant laiškų neatsako
te? Kur galas to visko?

Kovo 24 d. pripuolė Phi
ladelphijos veikiančio komite
to, arba mūsų visų organiza
cijų delegatų susirinkimas. 
Tame komitete įeina sekamos 
organizacijos: trys ALDLD 
kuopos, LDS 5 kp., Lyros Cho
ras ir Birutės Kliubas. Susi
rinkimas buvo garsintas gerai 
per 3 dienas “Laisvėje.” Iš 
visų šešių organizacijų, kurios 
turi išrinkusios • viso virš 30 
delegatų, susirinko vos 7 de
legatai. Bet kur kiti, ką jie 
veikė? Geras “Excuse”-—Ve
lykos, negalima eiti į susirin
kimą, nes “margučiai” bus ne
sumušti.

Tiek daug darbų yra. Atei
vių teisių gynimas, “Laisvės” 
piknikai Baltimore) ir Phila
delphijoj, ALDLD vajus ir tt. 
“Laisvės” pikniko serijos par
ėjo, negalima 7 nariams viską 
padaryt. Laikas, labai laikas 
būtų draugams pradėti veikt, 
nes palyginus 15 metų sąly
gas ir aplinkybes, dabar tu
rim šimtu nuošimčių geresnes 
sąlygas. Be to, šiandien rei
kalas didesnis daugiau veikt. 
Tik reikia noro tinginį į 
lį pastūmėt. •

O ypač šiuo momentu 
su savo patyrimais 
kalingi. Reakcija 
Kapitalistai dirba 
Tik kelios savaitės
jie darė, kiek milijonų sko- 
lino-aukavo Finijai. Neseniai 
6 žmonės besakant prakalbą 
ar disk u su o j ant, kad Amerika 
neįsiveltu į karą, tapo suareš
tuoti’. Vieną net iš liuterdnų 
bažnyčios areštavo. Studentų 
Lyga kreipėsi į Pennsylvani- 
jos valstijoj gubernatorių 
James čarterio per tris sykius

ša-

jūs 
rei-labai 

nemiega, 
viršlaikį, 
atgal ką

MODELIUOTOJOS PIKIETUOJA PANAITES

I

Kada turčių panaites modeliavo pavasarines plaukams dabint madas vakarinia
me New Yorko kliube, tai šios gražuoles mergelės,, profesionales modeliuotojos, 
kurių pragyvenimas p'riklauso nuo modeliavimo darbų, rodė savo gražias blauz
das pikiete prie to kliubo.

Jaunos Merginos Pamokos 
Jieškant Darbo

(žemiau telpančios ištrau
kos iš jaunos chicagietės mer
ginos raporto neseniai įvyku
sioj Nacionalės Jaunimo Ad
min i s tracijos konferencijoj, 
Washingtone, parodo, su ko
kiomis sąlygomis susiduria 
darbo jieškančios jaunuolės, 
tame skaičiuje ir mūsų duk
terys; kaip daug reikia ištver
mės ir klasinio susipratimo, 
kad neįpult desperacijon po 
tokios medžioklės.—S. Ved.)

—Aš nusprendžiau, kad 
greičiausią galimybę išmokt 
neapkęst gyvenimo šiandieną 
duoda išėjimas jieškot darbo. 
Tai yra benaudis, atgrąsus 
darbas savaime. Gabumai ir 
iniciatyva, su priedu _ būtino 
reikalingumo darbo, pasidarė 
nesvarbiomis kvalifikacijomis. 
Kaip man atrodo, artimiausia 
galimybė gaut darbą remiasi 
ant laimės, patyrimo, ar ant 
pažinčių... Aš prašiau į sta
lus padavėjos darbo kompa- 
niškam restaurane ir tapau at
mesta dėlto, kad aš buvau vie
nu coliu aukštesnė ir trim 
svarais sunkesnė už jų reika
laujamą aukštį ir svorį. Kitam 
kompaniškam restaurane aš 
buvau atmesta už neganėtiną 
aukštį. Abiejose vietose paty
rimo nereikalavo.

Mergina j ieškojus raštinin
kės bei pardavėjos darbų 
partmentinėse krautuvėse, 
be pasėkų.

—Kartą aš atsakiau į 
jieškojimą demonstratorės
gavau pasimatymą su agentu 
viešbutyje, kadangi firma ne-

žmonės deda daug 
iš- 

ge-

de- 
bet

pa- 
ir

ir visus tris atsakė “ne.” 
Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas 5 sykius prašė. At
sakymas “ne.” Sveturgimiams 
gint organizac. irgi neišduoda 
čarterio, nors su viskuo su
tinka. Visi klausimai priimti
ni, bet nepasirašo po čarteriu 
ir gana.

Penktadienį, balandžio 5 d., 
8 vai. vakare, Town Hall, 150 
N. Broad St., įvyks prakalbos 
sveturgimiams ginti. Įžanga 
veltui. Kalbės sekami: James 
P. McGranery, kongresmanas 
iš Philadelphijos; Gardner 
Jackson iš Labor’s Non-Part
isan League; Rajni Palei, 
Youth Leader, Indian Nation
al Congress; kunigas Marshall 
Shepard, Pastor Mt. Olivet 
Tabernacle; Dr. John H. 
Gibbson, Jr., pirmininkas; 
“Ballad for America” 
Peoples Chorus.

J. Šmitienė.

turėjo Chicagoj raštinės. Fir
ma norėjo išgarsint naują 
pudrą parenduojant pastolį 
dešimtukinėse k r a u t u v ėse. 
Man sakė, kad tame darbe 
mokama pp $18.50 per savai
tę. Mane paėmė darban. Iš
dirbus keturias pilnas dienas, 
pradėjus klausinėt, sužinojau, 
kad man nemokės už pirmas 
dvi savaites, nes jos skaitoma 
lavinimo laikotarpiu, o po to 
neužtikrino darbo. Bėgiu tų 
4- dienų aš padėjau jiems pa
sidaryt $70. Kas juos paėmė, 
nežinau, nes samdytojo vardo 
negalėjau sužinot.

—Liūdniausią patyrimą įgi
jau atsikreipus į xdvi firmas, 
kurios tuomet samdė darbinin
kes. Viena visuomenės aptar
navimo įstaiga, kita išdirbys- 
tės korporacija. Mane atmetė 
dėlto,' kad aš italaitė. Šapoj 
sakė retai samdą nepatyru
sius, naujus žmones, pašaukią 
iš seniau dirbusių. Mano pa
tyrimai jieškant darbo, benau- 
diškumas mano pastangų pri
vedė mane prie supratimo, 
kad yra kas nors labai blogo 
su industrija, ne su mumis.

Tūli
svarbos gerai asmeniškai 
vaizdai ir asmenybei... 
rai, bet kaip tai galima paro
dyt aplikacijos kortoje ? Daug 
d e p a r t m e(ntinių krautuvių 
samdant žmones darbams, ku
rie paeitų po kokia “nelavin
tų” klasifikacija, jieško bai
gusių kolegijas. Mūs industri
nis pasaulis yra tapęs labai 
žemu pasauliu, jei atmetama 
žmonės dėl jų tautybės, rasės, 
ar religijos.

Mergina sako: — vidu'rinėj 
mokykloj biskelį studijavau 
ekonomijos —permažai studi
javau, nes išėjau iš mokyklos 
su aukotomis idėjomis ir vil
timis mūsų ekonominėj siste
moj, bet nieko nežinojau apie 
veiklą korporacijų nei apie 
darbo unijas - . . Gyvenime ji
nai pradėjus daug 
Jinai sako — aš 
įsivaizdinau, kad darbininkų 
vieningume glūdi 
mūs ekonominių sąlygų. . .

Jaunuolės Florence Giovanr 
gėlo virš , išdėstyti patyrimai 
gęriau už visokias teorijas pa
sako, kaip daug suteikia savo 
jaunuoliams tie gimdytojai, 
kurie juos pamokina klasinio 
susipratimo, ko jaunimas ne
gauna nei aukštesnėse šalies 
mokyklose

ko išmokti.
niekad ne-

nustatymas

Diplomatų
Taupmenos

Kuomet praeitą vasarą 
kėši New Yorke buvęs Angli
jos ministeris Baldwin su po
nia, toji ponia panorėjo pa
matyti New Yorko Pasaulinė
je Parodoje General Motor’s 
futuramą. Nugirdus, kad pa
matyti tąjį siūlomą ateities 
vaizdą tenka išstovėti laukia
moje eilėje bent kelias valan
das (šių žodžių rašėja taiy 
pat išstovėjo lietuje dvi su pu
se valandos, idant pamatyti 
penkių minučių vaizdą. Na ir 
kaipgi nestovėsi, kuomet klau
saisi drauges pasakojant, kad 
jos išstovėjo po penkias va
landas ir da vėla stovės; kad 
pamatyti antru kart. Turiu 
prisipažint, kad didžiausias 
vaizdo įdomumas buvo, tai 
laukiamoje linijoje stovėji
mas). Na, bet prie dalyko.

Ponia Baldwin, nenorėdama 
stovėti laukiamoje eilėje, pa
telefonuoja Anglijos atstovy
bei New Yorke ar jie negalėtų 
surasti kokių jai palengvini
mų. New Yorko atstovybė, bi
jodama prasikalsti aukštes
niems, kreipėsi į Washingto
ne Anglijos ambasadą; amba
sada siunčia tuomi reikalu 
kablegramą į užsienių minis
teriją, Londone; užsienių mi
nisterija kreipėsi į Amerikos 
Ambasadorių Joe Kennedy, gi 
Kennedy pasiunčia kablegra
mą Parodoje General Motors 
atstovybei, kuri patelefonuoja^ 
poniai Baldwin į viešbutį, kad 
ji praneštu jiems bile laiku, 
kada jai patogiau, o jie pasi
rūpins, kad jai nereikėtų sto
vėti eilėje. Viskas buvo gali
ma atlikti ant vietos, telefonu 
pašaukus.

lan-

So. Boston, Mass.

2-rą v. po pie- 
bū-

kienės Prakalbų
Kovo 17 d 

tų, susidomėjus publika 
riais traukė į lietuvių E. St.
svetainę ^pasiklausyti, ką čia 
moterys pasakys. Pilna svetai
nė prisirinko publikos ir ji ne
buvo suVilta. >

Puikią koncertinę progra
mos dalį d*avė Harmonijos 
Grupė, vadovybėj Helen Žu
kauskaitės. Duetus dainavo d. 
E. Depšienė ir d. J. Rainardie- 
nė.

Po to sekė prakalba, kurią 
sakė d. K. Petrikienė iš 
Brooklyn, N.„Y. Ji savo kalbą

pradėjo aiškindama 8 d. kovo 
—Tarptautinę Moterų šventę 
—jos reikšmę ir taip plačiai ir 
nuosekliai gvildeno moterų is
toriją už pasiliuosavimą iš 
vergijos ir už lygias balsavimo 
teises moterims. Taipgi palie
tė dabartinius karo įvykius 
pasaulyje ir vėl moterų reika
lus sykiu su jais. Taigi, pra
kalbos gerai pavyko ir publi
ka buvo pilnai patenkinta. 
Buvo duota ir klausimų, į ku
riuos kalbėtoja aiškiai atsaki
nėjo.

Po prakalbų, žmonės dar il
gai būriais šnekučiavos, tarpe 
kurių buvo girdėti išsireiški
mai: “Kokia ji maloni, pa
prasta— draugiška ir nepava
duojama moteris kalbėtoja.”

Lėšų padengimui aukavo 
dd.: Po 50 c.—V. Vaškienė, 
Niukas, A. Sarčius, J. Vaškis. 
Po 25 c.: A. Buividienė, L. 
Ambroza, žeimis, P. Žukaus
kienė, M. Dombrauskienė, Ku- 
ligauskienė, M. Kazlauskas, 
Kvietkauskienė, P. Usevičie- 
nė, J. Usevičius, J. M., Vin
cas Rimkus, Naujokas, Pilipai- 
tis, Tamošauskas. Viso su 
smulkiais surinkta $12.25.

Prašau atleisti, jei kurių

WORCESTER, MASS.
LLD 155-tos (moterų) kuo

pos rankdarbių vakaras atsi
bus balandžio (April) 5-tą, 
7:30 v. v., Lietuvių Svetainėj, 
29 Endicott St. Bus įvairių pa7 
moku. Nepraleiskite progos.

A. W.

brangi dovana Lietuvos politi
niams kaliniams. Didelis ačiū 
aukavusiems.

Taipgi širdingiausiai dėko
jame ponioms Belazarienei, 
Keršienei ir d. čekanauskienei 
už surengimą kitos “partys”- 
vakarėlio, kuris atsibuvo 25 
kovo ir už gražias dovanas— 
staltiesę ir šepetį galvai šu
kuoti. Ponia Belazarienė už
laiko valgyklą, kur ji gamina 
gardžius valgius, taipgi yra 
gera rėmėja mūsų Moterų 
Skyriaus, paremia aukomis, 
kada mes pas ją kreipiamės. 
Mes, kaip čia sakant, “nauji” 
gyventojai šio miesto niekados 
nesitikėjome tiek daug pagar
bos iš virš minėtų draugių- 
draugų, nei nesapnavome tu
rėti tiek simpatijos ir draugiš
kumo, kaip iš pašalinių, taip

liko nepa- 
aukotojams

vardai per klaidą 
žymėti. Visiems 
tariu širdingą ačiū.

Už Moterų Komitetą,
H. Tamošauskienė.

Binghamton, N. Y
Moterų Skyriaus Narėms
Penktadienį, balandžio 5-tą 

dieną bus Moterų Skyriaus su
sirinkimas pas drg. O. Mikola- 
jūnienę, 49 Hazel St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Šis susirinkimas bus labai 
svarbus, nes turėsime daug 
svarbių ir skubių reikalų at
likti. žinote, kad mūsų rengia
mas teatras, kur drg. wilkes- 
barriečiai loš juokingą- kome
diją “Išdykus Pati”, jau čia 
pat. Reikės atlikti paskutinis 
prisirengimo darbas. Taipgi 
bus ir daugiau svarbių reika
lų, kurie irgi turi būti greitai 
atlikti.

Visos draugės esate kviečia
mos dalyvauti šiame ąusirin- 
kime. Prašome nesivėluoti, nes 
atėjusioms laiku nelabai gerai 
pavėlavusių laukti.

Nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti prirašyti prie Moterų 
Skyriaus.

Moterų Skyriaus sekretorė,
O. Gimienė.

D ė k avojame širdingiausiai 
draugėms LLD * Moterų Sky
riaus narėms ir jų šeimoms, 
būtent: Onai Mikalajūnienei 
ir Amilijai Žemaitienei už su
ruošimą mums “įkurtuvių” va
karėlio, kuris atsibuvo 16 ko
vo. Taipgi visiems dalyviams 
tame vakarėlyje, kuriuos virš 
minėtos draugės sukvietė. Vi
so dalyvių buvo 30 ypatų. 
Joms gelbėjo jų draugai vy
rai—Povilas Mikalajūnas, Jo
nas žemaitis ir kiti draugai- 
draugės, būtent: gėlininkas 
Jonas Vaičekauskas, Marijo
na Bekerienė, Veronika Kapi- 
čiauskienė, Valerija Kamins
kienė.

Ištikrųjų, neturime nei žo
džių išreikšti padėką jums, 
brangios draugės rengėjos, ir 
visiems dalyviams už gražias 
dovanas f— lempą ant stalo ir 
dd. K. J. Vaičekauskams, gė
lininkams, už gražias gėles, 
kurios dažnai puošia mūsų 
langą ir kambarį. Draugams: 
Vai. Girniui už gerus linkėji
mus mūsų naujoj vietoj ir J. 
Vaičekauskui, kuris . plačiau 
išsireiškė ne vien čia 
“good time,’” bet ir 
miršti mūsų brolių ir 
politinių kalinių, kurie
Lietuvos kalėjimuose. Per tai 
likosi surinkta $6. Tai yra

turėti 
nepa- 

seselių 
pūsta

u z

ir iš draugių Moterų Skyriaus 
veikėjų — Mikalajūnienės ir 
Žemaitienės. Taipgi dėkojame 
jos dukrelei Elsei Žemaitytei 

dovaną — gražią lempą
ant radijo pastatyti.

A. J. K. Navalinskai*

PRIERAŠAS:
Beje, d. J. Vaičekauskas 

mane ragino dažniau rašinėti 
į “Laisvę” korespondencijas, 
ba, sako, jis ir kiti dd. intere
suojasi matyti žinių iš šio 
miesto. Prižadu tatai padary
ti, kaip tik laikas pavelys.

J. K. Navalinskienė.

Juokinga Komedija “Išdykus

Ši komedijh bus suvaidinta 
sekmadienį, balandžio 7-tą 
dieną, Lietuvių Svetainėje, 
315 Clinton St. Pradžia 1:30 
po pietų, šią komediją suvai
dinti čia atvažiuos draugai iš 
Wilkes-Barre, Pa. Jie yra ge- 
rąi išsilavinę ir mums davė 
užtikrintą žodį, kad jie šį 
veikalą suvaidins su geriau
siom pasekmėm.

Visus vietos ir apylinkės 
lietuvius prašome nepraleist 
progos pamatyt šią juokingą 
komediją ir pasijuokti. Pakal
binkite ir savo draugus atsi
lankyti ir pamatyti šią kome
diją, nes tokių progų mūsų 
mieste būna retenybė, tai ta
da reikia naudotis, kada jos 
būna. O draugai wilkesbarrie- 
čiai tikrai duotąjį savo žodį 
išpildys.

Po lošimui bus ir 
nė; kurie norėsite 
niauti tai praneškite
joms. Vakarienės tikieto kai
na bus 25 centai. •

Pamatyti šią juokingą ko
mediją įžangos tikietas yra: 
iš anksto 30 centų, prie durų 
35c. Yra ir dovana prie įžan
gos tikieto. Patartina įsigyti 
tikietus iš anksto.

Nuo šio parengimo pusė 
pelno skiriama Amerikos Lie
tuvių Moterų Tarybai vedimui 
platesnio darbo moterų tarpe.

Šią iškilmingą pramogą ren
gia L. L. D. 20 Kuopos Moterų 
Skyrius.

Visus širdingiausiai užpra
šome atsilankyti ir savo drau
gus atsivesti.

vakarie- 
vakarie- 

rengė-

Rengėjo®.

Draugės pasirinkimas. Alek
sandro Durnas draugas krei
pės prie jo su sekama proble
ma: Viena moteris labai gra
ži, bet tuščiagalvė, gi kita 
inteligentiška, bet negraži. 
Kurią iš juodviejų • tu pasi
rinktum smagiam vakaro pra
leidimui?”

“Su viena išeičiau, su kita 
pareičiau,” atsakė Dumas., M-te.



Ketvirtas puslapis Trečiadien., Balandžio 3, 1940’

Elizabeth, N. J. Pittsburgh, Pa.

(Tąsa)
—Na, ir nupiešei, visai gi nepanašus. 

Akys kažkokios didelės, rodos, dar ir 
žvairos. Argi pas jį tokios?

—Apie meną sveikas nieko neišmanai. 
—Atsikirsdavo autorius.—Čia gi ne foto
grafija, o kūrinys. Sakai, kodėl Griškos 
piešti visada panašūs? Griška piešia 
taip, kaip Leonardo da Vinči piešė savo 
Džiokondą, aš gi modernistas.

Ir savo moderniškumui pabrėžti Ado
mas plikiui pridėdavo gražiausius eau- 
de-cologne išpurkštus plaukus, jaunuo
liui—ūsus arba barzdą, seniui-gražią ne
kalto bernelio šypseną. Taip sakant, jis 
kiekvienam paskirdavo po idėją.
Adomas—meno žmogus ir karininkas iš 

jo būtų buvęs menkas, nors jis ir steng
davosi mums kai kada perduot karo mo
kykloj įgytas žinias. Jis mėgdavo lipdyt, 
piešt, dainuot ir tikrai gražius feljeto
nus rašyt. Jis buvo žymiausias mūsų 
kalėjimo laikraščio feljetonistas. Jo pa
lyginimai, išsireiškimai visada mums su
keldavo skanaus juoko. O juoktis kalėji
me tikrai sveika. Tai geriau veikia už 
žuvies taukus arba geležies lašus, kurių 
mes kai kada gaudavom iš kalėjimo fel
čerio. Ir už tai mes jam esame dėkingi.

Ponas A. Dilba
Jei galėtumėt naktį įeiti į Karo mo

kyklos rūmus, visada sutiktumėt korido
riaus gale stovintį arba sėdintį šautuvu 
pasirėmusį kariūną. Jis būtų nuobodulio 
kankinamas, nes kaip visur sargyboj, 
taip ir čia skaityt arba šiaip kuo užsi
imi negalima. Bet jei dabar tebebūtų 
1928 metai ir jūs atydžiai pasidairytu- 
mėt ties sargybiniu į koridoriaus sienas, 
nemažai nustebtumėt. Išėję lauk savo 
pažįstamam pasakytumėt:

—Kaip keista, karo mokyklos korido
riaus sieha ties sargybos postu pieštuku 
prirašyta ir vinim pribraižyta antimili- 
taristinių ir net antifašistinių obalsių.

Sienoj visokio dydžio, įvairia, rašyse
na padirbtų posakių apie drąsą, tėvynės 
meilę, karžygiškumą, laimę ir tarp jų 
mirga šūkiai:

“Karas—karui.”
“Aš gimiau ne tam, kad mirčiau už 

savo priešus.”
“Liaudies laimę ginti garbingiau, ne

gu padėti ją pavergti.”
“Tegyvuoja Raudonoji Armija.”
Beveik kiekvienas sargybinis iš nuo

bodumo palikdavo čia savo išmintį ir 
norus. Tą obalsių kampelį aptikusi mo
kyklos vadovybė ne nustebo, o persigan
do. Karo mokykloj, šitoj militarizmo 
šventovėj, šitoj ištikimų diktatūros sar
gų mokykloj yra ne tik pacifistų, bet 
greičiausia ir dar baisesnių fašizmo 
priešų.

Užtat karininkas lektorius pilnai ka
riūnų klasei sekančią dieną po nustebi
mo aiškino:

—Kaltininkų, išbjaurojusių sieną, ne
ieškosime. Tas tik parodo jūsų nerim- ’ 
tumą, gero išauklėjimo stoką. Jei jūsų 
tarpe yra pacifistų ar socialistų, kam 
jums savo mintis reikšti slaptai ant sie
nos, taip nekultūringai. Jūs būkite džen
telmenai, jūs atsistoki! čia prieš visus ir 
atvirai savo įsitikinimus pareikškit. Na, 
prašom...—ir jis laukia.

Tyku, nė žodžio.
—Karininku negali būti bailys. Jokių 

nemalonumų dėl savo pažiūrų pareiški
mo nesusilauksite. Na...

Vėl tyku.
Tik negreit, kai karininkas ruošėsi to

liau tęsti savo paskaitą, vienas tikrai 
džentelmeniškos išvaizdos jau nebejau
nas kariūnas atsistojo ir pasiprašęs pa
reiškė :

—Aš esu pacifistas, aš smerkiu karą 
ir militarizmą.

—Prašau sėsti,—mandagiai tarė lek
torius,—už šitokį atvirumą aš tamstą 
labai gerbiu. Tamsta esi vertas visų mū
sų nuoširdaus pasitikėjimo.

Ir lukterėjęs karininkas vėl paklausė: 
—Kas dar? Niekas?
Daugiau tokių drąsių džentelmenų ne

atsirado. Tą kariūną pacifistą karinin
kas dar kartą pagyrė. Jo pavardė—Dil
ba, o vardas—Adolfas. *

Kai kariūnai aspirantai baigė mokslą 
ir buvo skirstomi į pulkus praktikos

Or.
stažui atlikti, o po to jau gavę jaunes
nio leitenanto laipsnį eitų atsargon, 
juos klausė, kas norėtų dar metus pasi
likti karo mokykloj ir po to pereiti į 
aktyvią karo tarnybą. Pulkininkas pra
nešė ir davė tris dienas laiko pagalvot, 
apsisvarstyt. Tuomet vienas kariūnas at
sistojo viešai prieš visus ir pareiškė:

—Ponai, nesiduokit suvedžiojami. Pa
silikti gali tik tas, kuris nenori savo 
lovoj mirti. Aš smerkiu militarizmą.

Taip kalbėjo tas pats aspirantas Dilba. 
Tačiau kaip pirma taip ir dabar į jo drą
sius išstojimus niekas neatsiliepė. Tik 
kai kurie arčiau jo stovėję kariūnai pa
sižiūrėjo jam į akis ir karčiai tarsi pasi
bjaurėdami nusišypsojo. Jų tarpe buvo 
ir nuteistasis A. Č. Kariūnai išvažinėjo 
į dalis.

1928 metais rugpjūčio mėn. 12 dieną 
tik ką grįžus kuopai iš bažnyčios kariū
nas A. Č. sėdėjo trečiam aukšte ant at
daro lango ir žiūrėjo į keturkampę aikš
tę, kur šiokiomis dienomis nuo pat ryto 
ligi vakaro mokomi rikiuotės naujokai. 
Sekmadienį kur-ne-kur pasirodo kareivis 
skubąs su katiliuku virtuvėn arba pulko 
krautuvėm Senesni kareiviai išleisti 
miestan. Rajonas tuščias—nė garso, nė 
dulkių. Prie lango prieina kuopos budė
tojas, sumuša užkulniais ir pridėjęs ran
ką prie kepurės matiko garsiai taria:

—Tamsta kariūne, jus kviečia į rašti
nę.

—Gerai, gali eit.
Grandinis padarė švarų sukinį ir nu

ėjo, kas jam kaip budėtojui buvo liepta, 
jis padarė ir gali būt ramus. Raštinėj 
kariūnas rado raštą, kuriuo vykdoma 
jam pulko vado skirta bausmė. Jis nu
baustas keturias paras arešto už tai, kad 
pamaldų metu išėjo iš bažnyčios. Be to, 
jis kuopos vado užklaustas dėl šitokio 
nusikaltimo prieš visą kareivių kuopą 
drįso pareikšti:

—Aš netikiu, esu ateistas ir todėl ma
nau, kad karinė prievolė manęs neverčia 
melstis.

Bausmė neabejotinai užtarnauta ir ka
riūnas A. č. tą sekmadienio vakarą at
sisėdo į daboklę. Jis turėjo prisipažinti 
kaltu ir pagal- drausmės taisykles paža
dėt, kad taip daugiau nebepasikartos. Jis 
to nepadarė. 

1

Keturios paros nors ilgos, nemalonios 
buvo, tačiau praėjo. Saulė lipa medžių 
viršūnėmis1 žemyn ir jį turi netrukus pa
leisti. Bet praeina valanda, kita, niekas 
neateina duijų. atidaryt. Pritrūkęs kan
trybės jis beldžia į duris ir sargybinio 
reikalauja pašaukt sargybos viršininką. 
Mano, gal įrašydami į knygą datą klai
dingai pažymėjo.

—Mano bausmė jau pasibaigė, kodėl 
nepaleidžiat?

—Ištikrųjų pasibaigė,—pakartojo vyr. 
. puskarininkis,—bet žiūrėk tamsta, prie 

durų prikabintas raštelis, kad esi laiko
mas arešte iki atskiro parėdymo. Areš
tuotas pulko vado. Už ką—nepasakyta.

—Tamsta juokauji!
—Visai ne. Prašom išeit koridorin ir 

paskaityt.
Abejoti nebetenka. Nutarimas tiek pat 

tikras, kiek tikros lango grotos, narai ir 
šis už durų stovįs puskarininkis. Gali 
juos keikti, gali prašyti—vis viena.

—Nuo šiandien tamsta gauni čiužinį 
ir antklodę, nes įeini į tardomųjų sąrašą.

Ir vis dėlto kai durys užsidarė jis ne
tikėjo puskarininkio žodžiais, netikėjo 
užklijuotu prie durų raštu, netikėjo už
rakintomis durimis ir geležiniu langu, 
netikėjo, kad nuo šios /valandos kalėji
mą reikia pradėt skaityt ne valandomis 
ir paromis, kurios taip ilgos buvo, o me
tais. Iš visų savo draugų, su kuriais jis 
mokėsi karo mokykloj,* buvo toj pačioj 
aspirantų kuopoj, jis matėsi kartą su 
Adolfu Dilba. Ir tas kartas buvo kariuo
menės teismo metu. Kai teisėjai, nesu
laukdami nė vieno iš trijų kaltinamajam 
akte pažymėtų liudininkų, tarėsi kas da
ryt, teismo salėn įėjo gražiai pasipuošęs 
ponas ir ne tai teisėjams ne tai teisia
majam linkterėjo galvą. Jis buvo vienin
telis liudininkas. Ką jis liudijo mes jau 
žinom iš A. Č. kaltinamojo akto.
— (Bus daugiau)—

LDS ir LMS bendras kon
certas, kuris įvyks 14 d. ba- 
landžio-April, 1940, Liberty 
Hali, 269 — 2nd' St., Eliza
beth, N. J., prasidės 6 :30 v.v. 
Kviečiame visas LDS kuopas 
dalyvauti šiame parengime ir 
paremti abiejų apskričių dar
buotę. Programą turėsim ne
mažą, kaip tai: Aido Choras 
iš Brooklyn, N. Y., vietinis 
Bangos Choras, Ensamblis 
Aidbalsiai, A. Klimaitė, solo, 
A. Žilinskaitė, solo, ir stygų 
orkestrą iš Brooklyn, N. Y.

u. ><7% A

Al. Žilinskaitė

Al. Klimaitė
Aido Choras rengiasi su 

puikiomis dainomis iš opere
čių “Grigutis,” “Kornevilio 
Varpai” ir “Kavos Cantata.” 
Pirmą kartą Elizabethe pasi
rodys stygų orkestrą.

Na, o kas nežino mūsų so
lisčių Al. Klimaitės ir Al. Ži
linskaitės! Taipgi norime gau
ti ir Rusų Chorą iš Newark,

Kaip matote iš programos, 
koncertas bus turtingas dai
nomis ir muzika.

Todėl prašome New Jersey 
,apylinkės publiką atsilankyti 
ant šio parengimo. Įžanga 
75c, 50c ir šokiams 25c.

Svečių turėsime iš Brook
lyn, Jersey City, Newark, Lin
den, N. J. ir kitų miestų.

Užkviečia Komisija.

Copenhagen. — Danijos 
valdžia paleido 150 daniškų 
nazių, kurie buvo areštuoti 
už demonstracijas.

X.'
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Visokios žinios
27 d. kovo įvyko prakalbos 

drgės Sasnos maršruto, 1320 
Medley St., 160 kuopos LDS na
me. Rengė Moterų Kliubas iš 
North Side ir McKees Rocks. 
Klausytojų susirinko apie 50, 
vyrų ir moterų. Pirmininkavo 
E. Kairienė. Buvo ir maža pro
grama. Ją išpildė jaunuoliai 
North Side LDS kp. Sudainavo 
4 daineles gana gražiai ir su
griežė ant smuiko Vainorienė su 
sūnum porą duetų ir vieną solo.

Pirma kalbėtoja buvo drgė 
Sliekienė. Kalbėjo trumpai .apie 
Moterų Dieną ir kovas iš praei
ties, ką moterys turėjo perken
tėti.

Rinko aukas, bet neteko suži
noti, kiek surinkta. Ant galo 
draugė Sasnauskienė pasakė la
bai gerą prakalbą, kuri visiems 
patiko.

Tą patį vakarą Lietuvos Sū
nų kambariuose įvyko susirin
kimas North Saidos Lietuvių 
draugijų ir kuopų; buvo pasita
rimas surengti didelį lietuvių 
išvažiavimą-pikniką viduryj va
saros dėl pabėgėlių Vilniaus 
krašte. Dalyvavo delegatų nuo 
visų srovių: nuo Lietuvių Pa
rapijos klebonas Jonas Misius; 
nuo SLA kp., Z. Karsokienė, S. 
Eglinskienė ir J. K. Mažukna; 
nuo R. K. Shs., V. Marcinkevi
čius; nuo LSS, D. P. Lekavi
čius; nuo L. Sūnų Dr., A. Janu- 
levičius, A. Gustis, A. Krušas; 
nuo Lietuvių Apšvietos Dr., V. 
Sadauskas ir J. Rūkas.
/ Svarstėme dalykus labai gra
žiai apie veikimą ant toliaus, 
kad galėtume ką nors gero at
siekti. Išrinkom Rengimo Ko
mitetą, pirm, klebonas Jonas 
Misius, pagelbininkas Z. Kar
sokienė, rast., J. K. Mažukna, 
iždininkas J. Rūkas. Veikimo 
nariai: A. Janulevičius, S. Eg
linskienė ir D. P. Lekavičius. 
Nutarta pradėt — paimti par
ką, garsintis ant radio ir po 
tam susirinkti komitetui ir ki
tus reikalus aptarti, taipgi kuo
pose apkalbėti.

Kovo 26 d. pasimirė Marta 
Milaukienė, 61 m. amžiaus. 
Paliko vyrą, sūnų ir dukterį 
Dargienę. Buvo ant pašelpos 
(relief) jau gerokas laikas. Bu
vo Pittsburgh© sena gyventoja.

Kovo 16 pasimirė Vincas Bu- 
dris, pavienis, bedarbis, apie 50 
metų. Paėjo iš Vilniaus krašto 
iš Lietuvos. Palaidotas Tautiš
kose Lietuvių Kapinėse.

Kovo 24 d. laikytas posėdis 
Lietuvių Kongreso Pittsburgh© 
Skyriaus Komiteto. Apkalbėta 
plačiai apie veikimą. Nutarta 
rengti paskaitas ir diskusijas 
28 d. balandžio. Surengti kartu 
su moterų kliubo narėmis va
karienę, Northsaidėj, LDS 160 
kp. name.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Pasauline Paroda
Jūsų Namuose

Nt*v Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims mm 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzemplioiių, nu..} 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y.

....*----------- ................................................................. ; .

“Laisvės” Parengimai Brooldyne
Balandžio 21 April Balius

CENTRAL PALACE SALĖJE
16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N.

Liepos 7 July Piknikas
KLASČIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N.

“Laisvės” Parengimai Kituose Mieštuose

Birželio 9 June Piknikas
LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

NEW JERSEY

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\.mus be jokio mokesčio.

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

i Telefonas EVergreen 7-1661
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ŠTAI KAIP JUS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužių

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas i 10 
savaitinių {mokėjimų.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
$21.50 $24.50
Buvo $25.00 Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1000

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING 
Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT

b Managed by

RHEA TEITELBAUM

I ■ Vapor Room, Turkish Room, Russian I I
II Room, Large Swimming Pool, Fresh Br 

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Acccjnodations.

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

SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 Pu1?* After II p. m, for gents

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

Sun. all day and night



Trečiadien., Balandžio 8, 1940

San Francisco, Calif Worcester, Mass

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
427 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

Kovo 1 d. LLD 153 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Narių šį sykį atsilankė viduti
niškai. Be kitko, perleista po
ra gerų tarimų. Pakeltas klau
simas kas link “Vilnies” jubi
liejaus. Po apkalbėjimui, nu
tarta pasveikint “Vilnį” su $5. 
Taipgi nutarta paakaut $5 dėl 
Civilių Laisvių Teisių Gynimo, 
nes ir čia kada lankėsi Dieso 
raganų gaudytojai, tai įtarė 
porą draugų. Kitaip sakant, 
juos rado nekošernais ir da
bar turim juos gelbėt. Taipgi 
pakeltas klausimas, kaip paį- 
vairint mūsų susirinkimus, nes 
paprastai mūsų susirinkimai 
būna labai vienodi. Susirinkę 
perskaitom protokolą iš pra
eito susirinkimo ir jei turim 
pinigų, tai apkalbam kam ir 
kiek paaukaut, tai ir viskas. 
Toki susirinkimai neinteresin
gi. Nutarta ką nors užbaigus 
bizniškus dalykus padisku- 
suot. Draugė Zalogiūtė davė 
įnešimą, kad sekantį sykį pa- 
diskusuotumėm “Grapes of 
Wrath,” kaip mes tą veikalą 
suprantam ir ant kiek jis ver
tingas.

Kovo 9 d. atsibuvo vakarė
lis pas draugą Kobliną. Vaka
rėlis buvo labai smagus, ypač 
turėjom daug juokų iš mūsų 
pačių, nes draugas Robinson 
praeitą vasarą nuėmė pa
veikslus pas draugus Gegu
tes darže, kada turėjom pik
niką, tai minėtam vakarėlyj 
rodė tuos paveikslus. Taipgi 
rodė paveikslus iš praeitos 
Darbo dienos parodos. Kaip 
vieni, taip ir antri paveikslai 
puikiai išėjo. Kas svarbiau
sia, tai kad visi buvom akto
riai. Vakarėlis davė pelno 
$18.17. Tai labai gerai iš to
kio mažo būrelio žmonių.

Turim tarti širdingą ačiū 
draugam Koblinui ir Aukš
čiui. Koblinas nieko neėmė' 
už vietą, nei už šviesas, taipgi 
Aukštis atvažiavo net iš Stock- 
tono ir pagrajino veltui. Tai, 
kaip matot, prisidėjo prie pa
dauginimo mūsų įplaukų. 
Taipgi tariam širdingą ačiū 
visiem mūsų parengimų lan
kytojam. Jie puikiai įvertina 
mūsų parengimus, nes jie ži
no, kad mes, jei uždirbam ko
kį dolerį, tai nelaikom ižde, 
bet paaukojam svarbiems rei
kalams. Dar kartą širdingai 
ačiū visiem, kurie kuom nors 
prisidėjo prie minėto vakarė
lio.

Sunkiai serga Tom Moo
ney. Jis randasi St. Luke’s 
Ligoninėj. Jį prižiūri Dr. 
Eloesser. Jis jau ligoninėj 
nuo vidurio pavasario. Yra labai 
silpnas nuo perdidelio kraujo 
nubėgimo ir ulcerių. Vasario 
28 d. leido kraują. Po įleidi
mo, daktaras sakė, kad kiek su- 
stiprėjo. Bet vis vien dakta
ras nežino, kaip ilgai tokioj 
padėtyj jis bus. Kol jis nesu- 
stiprės, tai nieko negali jam 
daryti ir nežino, ar reikės 
operaciją daryt, ar apseis be 
operacijos. Prie jo lankytojų 
neprileidžia, nes jam labai 
reikalinga poilsis. Tai, ger
biantieji galite jam pasiųst raš
tiškus linkėjimus-užuojautą.

Taipgi serga LDS 58 kuopos 
narys • draugas V. Baranaus
kas.
darbo . Jam sutrynė koją. Mi
nėtas draugas buvo ligoninėj 
apie savaitę laiko. Dabar ran
dasi namie, po No. 1102 
Scott St. Malonėkite atlan
kyt draugą nelaimėj, mes lin
kime japi greito pasveikimo.

Apsivedė Warren K. Bill
ings su Josephine Rudolph. 
Jis su ja susipažino jau 18 
metų atgal laike jo išklausi
nėjimo. Jie apsivedė nuvažia
vę į Reno. Jis buvo nuteistas 
kartu su Tom Mooney, sufrė- 
muotas todėl, kad nesutiko 
liūdyti prieš Mooney. Nors 
jam bandė riebiai apmokėti, 
vienok jis neparsidavė ir pa
sirinko visam amžiui kalėji
mą- Jis dabar turi laikrodėlių 
taisymo 
co j.

Kovo 
Fosteris
fridentiniai rinkimai. Jo kalbos

Jį ištiko nelaimė prie

šapukę San Francis-

27 d. kalbėjo W. Z. 
temoj karas ir pre-

PITTSBURGH, PA.

pasiklausyt susirinko pilnutė 
lė Eagles svetainė. Pirminin
ku buvo W. Schneiderman, 
Californijos valstijos Kopi. Par
tijos sekret. Jis irgi yra po 
areštu. Jį Dieso komitetas ra
do kaltu, būk jis neteisėtai 
tapęs piliečiu ir reikalauja, 
kad jis atsisakytų nuo piliety
bės. Vakaro pirmininkas pa
žvelgė į pilną svetainę publi
kos ir sako: Herstas ir jo gel- 
tonlapiai Komunistų Partiją 
panaikino, numarino ir šerme
nis surengė, bet šį vakarą su
sirinkusieji liudija, kad ne 
viską galima tikėt, ką laikraš
čiai ‘rašo, išskiriant “Daily 
Workerį” ir “Peoples World.” 
O kad žmonės svetainėj netel
pa, tai nekaltinkit mus, kal
tinkit tuos, kurie nedavė Civic 
Auditorium. Jis pasakė labai 
gerą įžanginę prakalbėlę.

Buvo ir programa, kurios 
čia neminėsiu, nes aš manau, 
kad kitas draugas aprašys 
smulkmeniškai. Vėliau persta
tė Fosterį. Jį publika pager
bė atsistojimu ir gausiu delnų 
plojimu. Apie Fosterį daug 
ką nėra reikalo sakyt, nes jis 
yra plačiai žinomas ne tik 
Jungtinėse Valstijose, bet ir 
Europoj. Jis savo kalboj dau
giausiai kalbėjo apie europinį 
karą . Jis aiškino, kiek Ame
rikos valdžia susirūpinus tuo 
karu ir kiek remia. Sako, ji 
tą karą remia, kuo tik gali 
remt, tik tiek, kad dar negali 
viešai paskelbt karą, žinoma, 
USSR, nes gerai žino, ką A- 
merikos visuomenė mano ir 
kaip atsineš Amerikos jau
nuoliai link karo. Apie rinkių 
mus mažai ką kalbėjo. S 
kad mes šiuose rinkimuose ži

 

nosim už ką balsą atiduot, 

 

bet tą sutvarkysim vėliau. 
Baigdamas savo kalbą, ji pa
sakė, kad visas kapitalistinis 
pasaulis yra supuvęs, jis rei
kia prašalint ir atsteigt nau
ją socialistinį, kokį turi USSR. 
Tai visa svetainė suūžė delnų 
plojimu. Tas liudija, kad pu
blika pritaria jo kalbai.

Buvo renkamos aukos kovai 
.prieš karą, surinkta $300.

LLD 153 kp. Kor.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
Pribuvo draugas Janauskas, 

Kanados atstovas. Pereitą per 
mūsų geriausius draugus. Drg. 
Janauskas pasirinko keletą pre
numeratų ir aukų apie 50 dole
rių. Prakalbų nespėjom sureng
ti, nes laiškas nuo draugo šo- 
lomsko nepasiekė ypatos, kuri 
turėjo tuomi rūpintis. Bet mes 
atpildysim sprogą, parinksim 
aukų vėliaus.

Janauskas apleido Pitts- 
burghą 27 kovo rytą, išvažiavo 
į Baltimorę.

Kovo 27 dieną įvyko didelė 
nelaimė ant geležinkelio B. O. 
netoli nuo Pittsburgh© tarpe 88 
stoties ir Washington©. Nuvirto 
daug vagonų nuo relių su 
kiaulėmis ir kitokiaias gyvu
liais. Daug užmušė ir daug su- 
koliečino.

Kovo 23 d. buvo surengtos 
prakalbos Allegheny pavieto 
Carnegie Svetainėj, North Side, 
žmonių susirinko nedaug, apie 
pora šimtų. Kalbėtojais buvo 
Workers Alliance prezidentas 
D. Lasser, kongresmenas Tron- 
zo ir kiti. Kalbėtojai smerkė 
politikierius už panaikinimą 
valdžios darbų ir mažinimą pa- 
šelpos. Taipgi pasmerkė karą.

Kovo 25 d. įvyko Forum dis
kusijos, Shanley School. Prele
gentas^ buvo J. Spivak. Disku- 
suota apie veiklą kunigo Cough- 
lino. Po diskusijų tuojau kalbė
tojas buvo pagautas per konste- 
belį, nuvežtas į priemiestį Car- 
ropolis, įmestas į kalėjimą ir 
apmuštas. Bet gautas bondsma- 
nas, kuris uždėjo kauciją ir jo 
prova eis į teismą. Jis areštuo
tas Dieso komiteto pakaliko 
Sullivan. D. P. Lekavičius.

Per po-Albany, N. Y, 
tvinius pietinėje dalyje 
New Yorko valstijos žuvo 
Keturi’ -asmenys —

Mūsų Naujienos
LLS 11 kuopos susirinkime, 

24 d. kovo, d. D. Jusius, mūsų 
vajininkas, perstatė J. Gerdaus- 
ką į kp. narius, kurį susirinki
mas priėmė. Draugas Jusius 
kvietė visus kuopos narius jam 
padėti šiame garbingame darbe. 
Drg. S. Janulis sakė, kad atei
nantį susirinkimą jis du naujus 
narius atsives.

Visi draugai turite pažįsta
mų, pakalbinkite stoti į LLD 11 
kp. Šį metą visi gali už $1 pri
sirašyti ir visi gaus šių metų 
išleistas knygas ir žurnalą 
“šviesą.” šis vajus tęsis tik iki 
pirmai gegužės. Drg. Bakšys, 
mūsų “Laisvės” agentas, sakė, 
kad atnaujino 3 “Laisvės” skai
tytojus.

Tarptautinių organizacijų ba- 
zaro pasekmes raportavo Bak
šys. Sakė, pelno liko $200; su 
virš. Lietuvių stalas buvo gra
žiausias ir davė pelno virš $85. 
Šio stalo gaspadorius buvo d. J. 
Raulušaitis. Jo rūpesčiu dau
giausiai ir šis stalas buvo pri
rengtas. Raulušaitis užlaiko val
gyklą ant Myrtle St. Biznierių 
būdamas surado laiko dėl tiek 
daug darbo ir dar virš $30 
skelbimų nuo biznierių surinko 
dėl programų. Jis taipgi abu 
vakarus su savo dukterim prie 
stalo dirbo.

O kur kiti mūsų progresyviai 
biznieriai? Kai kurie neatėjo 
nei į bazarą pasižiūrėti. Tai ne
gerai.

Kiti bazaro darbininkai buvo 
šie: J. Skliutas, P. Plokštis, A. 
Kalakauskienė, B. žalimienė, B. 
Valončauskiepė, M. Sukackienė, 
M. Šiupienienė, D. Janulienė, 
U. Tumanienė, E. Dovidonienė, 
d. Klimonienė, Ig. Lozaravičia 
ir A. Miliauskas.

O šie draugės ir draugai da
vė bazarui dovanų: J. J. Bak
šys, A. Pilkauskas, J. M. Lu
kas, P. Jucius, J. Deksnis, D, 
G. Jusius, A. Granickas, V. Čes- 
niūtė, Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Broliška Draugstė, A. Bal- 

Jielskienė, B. 
Butkevičius, d. 

Ramonas, O.
Kanapkienė, 

d- Janulienė. 
visiem bent

d.

čiūnįenė, D
Skeltienė, P
Kuklevičienė,
Dvareckienė,
M. Sukackienė ir
Širdingai ačiū
kuom prisidėjusiem prie šio ba
zaro ir publikai ačiū už gražią 
paramą.

55c. Po 50c: J. J,.

Worcesterieciai sveikino “Vil
nies” 20 metų jubiliejų su au
ka $26. Šie draugės ir draugai 
įėjo į sveikinimo sąrašą: LLD 
155 Moterų kuopa su $5, B. and 
K. Kapital Market ant Millbu
ry St., $1, F. Repšys $1, E. 
Anioliauskiūtė $1, P. Sadauskas 
$1, P. Banionis $1, P. Kazlas 
užlaiko valgyklą ant kampas 
Millbury ir Endicott St. $1, J. 
Raulušaitis
Bakšys, J. M. Lukas, P. But
kevičius, F. Petrauskas, J. Do- 
vidonis, A. Granickas, M. šiu- 
pinienė, J. Karsokas, J. žali
mas, J. Žukauskas, B. Mizara, 
J. Skliutas, J. Deksnis, M. Su
kackienė. Po 25c: D. G. Jusius, 
V. Jančius, J. Norvaiša, A. Pil
kauskas, L. Valančauskas, A. 
Naruseviče, V. Pačesas, P. Ju
cius, J. Kanapkis, P. Plokštis, 
J. Senkus, J. Vielk, F. Petkū- 
nas, A. Čeponis, M. Petkūnie- 
nė, F. Mačiulis, J. Domikis, A. 
Vaąįlienė, M. žukienė, J. Skel
tis, K. Valontukeviče, A. Valat
ka; E. Dovidonienė — 33c. 
Kitos buvo smulkesnės aukos. 
Visiem 
“Vilnies 
ačiū.

sveikintojam varde 
dienraščio širdingai

visi Worcesterio ir 
lietuviai ruoškitės 7

Dabar 
apielinkės 
d. balandžio (April) į Lietuvių 
Svetainę, 29 Endicott St. Čia 
pamatysite šaunią komediją 
“Vyrų Vergija,” kurią stato 
LDS 57 kp. Prasidės 7 vai. va
kare. Įžanga 35c.

O8d. balandžio, 7 vai. vaka
re, toj pačioj svetainėj kalbės 
d. Z. Jąnąuskas, Kanados 

♦‘Liaudies Balso” redaktorius, 
čįa įžanga bus veltui.

Penktas puslapi*

SVARBIOS KNYGOS
KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

kelia

a

427 Lorimer St.

Vis
ir

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži

IOE30

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

Ar 
tos 

ma
ko
tos

Daimontai
. Melsvi-balti

perfekto

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 5 d. balandžio, 7:30 v. 
vak., 1035 Caniff. Visi nariai malo- i 
nėkite būt laiku, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskite 
naujų narių. — A. V. Sekr.

(80-82)

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

ELIZABETH, N. J.
“Bangos” Choras nutarė perstatyti 

labai puikų veikalą su dainomis 
“Lietuva,” perstatys Brooklyno lo
šėjai, gegužės 26 d., Liet. Svet. To
dėl apylinkės kolonijų, prašome, kad 
nieko nerengti toj pačioj dienoj, už 
ką būsime labai dėkingi. — Komi
sija. z (80-81)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, balandžio 21 d., įvyks 

Aido Choro 25 m. sukaktuvių Kon
certas. Pradžia 3 vai. po pietų, 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Kviečia
me visus dalyvaut šiame koncerte.

Lithuanian-English
Self-Instructor
’PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

darbių eilėse, o gal jiem val
džia pasakys: Kodėl nesu- 
taupėt, kaip dirbot? Kur tuos 
pinigus padėjot, gaudami po 
$30 į mėnesį?

Tas daroma dėl to, kad 
jaunuoliai rašytųsi į kariuome
nę, į laivyną, nes Anglija ne
paliauja šaukus Ameriką grei
čiau eit į karą, kad apgint 
Anglijos kapitalistų interesus.

Taigi, skaitytojai patys ga
li apsvarstyt, kokios jiems tos 
šventos velykes buvo.

S. G.

Harold Pritchett, Internation
al Woodworkers Unijos (CI- 
O) prezidentas paskelbė, kad 
greitu laiku 40,000 medžio 

darbininkų laimėsią unijos 
' pripažinimą.

Seattle, Wash.
Velykos, Bet Ne Vis^ Vienaip 

Jas Švenčia
Dauguma žmonių nusiperka 

naujas drapanas ant tos šven
tės. Nekurie nusiperka pava
sarinių gėlių. Tas reiškia, kad 
pavasaris jau atėjo ir pavasa
rio gėlės žydėt pradėjo, žmo
nės daugiausia svečiuojasi 
vieni pas kitus tą dieną. Kiti 
apvaikščioja tą dieną kaipo 
Kristaus prisikėlimą iš numi
rusių. Tai apvaikščioja tik 
katalikai. Jie sau linksmai 
gieda “aleliuja.”

Daugumas žmonių
anksti ryte ir eina kur į par
kus, *kur būna rytmetinės ce
remonijos. Parėję namo pra
deda švęsti Velykas, kur būna 
apkrauti stalai gardžiais val
giais ir gėrimais.

Bet pažiūrėkim į vargšus 
žmonelius, į bedarbius, kurie 
gyvena ant pašalpos, gauda
mi $1.00 į savaitę! Jų namu
kai sukalti iš lentučių, stogai 
apdengti kiekinėmis. Jie gyve
na to miesto išmatomis, 
jiem gali būt linksmos 
šventės Velykos? Ką mes 
tom ant tų vargšų stalų ? 
kią puotą jie turi ant 
šventės ?

Bet ir to dar negana.
ir daugiau atleidžia 
darbų ir tiem visai

daugiau 
iš WPA 
neduoda pašelpos. Sako: Kaip 
dirbai, reikėjo susičėdyt, kad 
nereikėtų prašyt pašelpos. 
Bet žmogus gaudamas $55 į 
mėnesį su šeimyna, ar daug 
gali sutaupyt dabartiniam 
gyvenimo brangume ?

Darbininkams dėl pašelpos 
nėra pinigų, bet karo reika
lams tai yra milionai ir šim
tai milionų. Jie turi sutverę 
fondą šelpt Finliandiją ir su
dėjo 
biskį 
tenai 
grėsė 
tuos 
su tais pinigais daryt, 
neatkreipia atydos į savo ša
lies bedarbius, kuriuos laips
niškai badu marina.

Sako, kad su pirma diena 
balandžio uždarys apie 90 
CCC kempių, kur jaunuoliai 
dirba. Kas tuos jaunuolius 
maitins? Nes jie gaudami $30 
į mėnesį maitino savo tėvus, 
seseris bei brolius. Dabar jie, 
netekę darbo, turės būt be-

20 milionų dolerių. Bet. 
pavėlino, nes karas jau 
pasibaigė. Dabar kon- 
eina ginčai, nežino, kur 
pinigus dėt; nežino, ką 

Bet

OEZ3OI

q:

Baimes Priežastis
Mikas Trumpys lopė na

mo stogą ir paslydo. Kebe
riokšt! Vyras, laimei, už
sikabina ant telefoninės 
vielos.

—Laikykis, laikykis! — 
šaukia jam kiti darbinin
kai, — mes tuoj tau atvilk- 
sim šiaudų; galėsi nušok
ti!

Praslinksta pora minu
čių. Mikas netekęs kantry
bės pampt ir nušoka į snie
gą. Pribėga vienas kitas 
draugas.

—Susižeidei, ką? ! Rodos, 
nieko! Kodėl nepasilaikei 
dar keleto sekundžių? Šiau
dai jau čia pat.

Mikas: Pabūgau, kad vie
la netrūktų ir ją paleidau.

Washington. — Per gais
rą mediniame apartmenti- 
niame name sudegė 3 žmo
nės.

PRANEŠIMAI K KITUR
CAMDEN N,. J.

LDS ir ALDLD kuopų susirinkmas i 
įvyks penktadienį, 5 d. balandžio, pas 
drg. Valinčius, 901 N. 7th St., va
kare. Visi ir visos netik privalote 
dalyvauti susirinkime, bet atsives-1 
ti ir naujų kandidatų į kuopas. At
minkite, draugai, kad dabar eina i 
abiejų organizacijų vajai už naujus 
narius. —■ Sekr. (80-82)

Gaukite Gėry ŽoliyT- . |
čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių,1 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio,, šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šaltmetių,; 
Brolelių, Džiugelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 70c. 
Geros Trajankos 60c. pakelis.
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS •
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Saldainiai iš Lietuvos
Amerikine Lietuvos importo korporacija 

apląike didelį siuptinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
saldainių galimą gauti “Laisves” raštinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dėžė $1.20. Persiuntimą apmokame.

Ant vietos galima gauti ir po mažiau kaip du 
svarui po svarą ir po pusę svaro gausite. Padė
kime Lietuvos importui platintis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

o

Šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

Brooklyn, N. Y

Rankpinigiai palaikys 
jums bite daiktą.

Žernos kainos ir 
garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 GRAND STREET BROOKLYN, N
Bet. Graham & Manhattan Aves. 

įsteigta 1892 TeL Stagg 2-2173
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

CHARLES9 
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

Suteikiam garbingas laidotuves >

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai < 

visose dalyse miesto :
Tel. Virginia 7-4499

Unija Reikalauja Miesto 
Pagerbt Jos Kontraktus

Transportininkų Unijos 
Pild. Tarybos special is pra
plėstas posėdis pereito pirma
dienio vakarą pasisakė už tę
simą kovos išlaikyt unijos su 
firmomis turimus kontraktus, 
kuriuos miestas nori paneigt 
pravedant linijų apvienijimą. 
Miesto Tranzito Taryba spi
riasi nepripažint tų kontrak
tų.

Streiko veikla pirmadienį 
buvo atidėta toliau majorui 
LaGuardijai sutikus su unijis- 
tais vest derybas, kurios nu
sitęsė nuo priešpiečio iki apie 
6 vakaro. Tačiau abieji pri
pažino, kad derybos nutrūko 
be susitarimo. Unija tada sku
biai sušaukė Pild. Tarybos 
praplėstą posėdį, kuriame da
lyvavo 500 Jungtinės Tarybos 
narių ir apie 2,000 kitų žy
mių ‘ unijistų, vadovaujančių 
unijos darbui lokaluose ir ša- 
pose.

Neužilgo po prasidėjimo se
sijų, Michael J. Quill, tarptau
tinės unijos prezidentas, išlei
do pareiškimą:

“Esu įgaliotas pranešt, kad 
John L. Lewis,. CIO preziden
tas, bus New Yorko mieste

Tuomi buvo suprasta, kad 
streiko veikla likosi atidėta 
iki unijistai išnaujo pasitars 
su CIO prezidentu. Transpor
tininkai yra susirišę su CIO.

Derybose su majoru uniją 
atstovavo Allan Haywood, 
CIO nacionalis direktorius, ir 
Lee Presman, CIO generalis 
patarėjas. Vakarop, išeinant 
iš pasitarimo, unijos atstovai 
pareiškė, kad padėtis yra 
“nesmagi.”

Pereitą savaitę bendrame 
unijų atstovų pasitarime su

Siuvėjų Žinios
Am.Kovo 27-tą, Lietuvių 

Piliečių Kliubo svetainėje įvy
ko Lietuvių Kriaučių Amalga- 
meitų Unijos 54-to Skyriaus 
susirinkimas. Atsilankymas 

x žmonių susirinkiman buvo ne
mažas. I

Po perskaityto ir priimto 
prįtokolo, išduoto raporto Ta
rybos sekretoriaus ir finansi
nio pranešimo, — eita prie 
skaitymo laiškų.

Perskaityta paliepiantis ar
ba kviečiantis laiškas išrinkti 
tris delegatus į unijos kon
venciją, kuri prasidės gegužės 
13-tą, New Yorke, ir kuri va
dinsis sidabrinio jubilėjaus 
konvencija, besitęsianti porą 
savaičių.

Delegatais išrinkta Paške
vičius, Zaveckas ir jaunasis 
Linkus, mokant po $35 savai
tinės algos, nes jiems nerei- 
Ms mokėti nei' kelionės lėšų, 
nei samdyti guoliui kambario, 

i buvo taip suprasta, kad 
5 apsidengs delegatystės iš- 
dos.
Dalyvavimą Vakarienėje

Atmetė
lietuvių kriaučių kontrak- 
ai rengia vakarienę ba- 
džio 13-tą, Coney Island 
If Moon viešbutyj ir likusį 
Iną skiria nuo karo nuken- 
usiems vilniečiams Lietuvo- 

Kad sudarius didesnę pu- 
ą, kad gavus daugiau pel- 
aukščiau minėtam tikslui, 
ontraktoriai užkvietė Pild. 
bą dalyvauti vakarienėje.

d. Tarybai Skyriaus yra 
pirkti arba kam auką 

joti ne daugiau, kaip $5. 
'aigi Taryba pirkimą tikietų 

ir dalyvavimą vakarienėje ati- 
Skyriaus susirinkimui, 

komenduojant arba siūlant 
ifnti du stalu; stalas kai

nuoja $25, nes tikieto kaina 
y»*a $2.50 y patai.

Tarybos rekomendaciją sky
riaus susirinkimui paimti du 
stalu kas nors pavertė jau ta-

Moterys Uždės Vainiką 
Prie Karią Paminklo

IDS 1 Kp. Susirinkime 
Bus Paskaita

maj. LaGuardia, dalyvaujant 
ir John L. Lewis’ui, majoras 
buvo pareiškęs, kad jis reko
menduos miesto Tranportaci- 
jos Tarybai pagerbt unijos 
kontraktus. Bet išeidamas iš 
pasitarimo pirmadienį majo
ras pasakė: “Jeigu jie šian
dien streikuos, ką gi aš galiu 
padaryti.” Po to jis nuskubino 
Transportacijos Tarybon ir iš 
ten skelbiama, kad taryba 
šiandien priims rezoliucijas 
tuo klausimu.

1WO' Moterų Departmentas 
ir Jaunuolių Sekcija skelbia 
spaudoje, kad jie neš vainiką 
prie paminklo East Sides ka
riams, žuvusiems pereitame 
imperialistiniame kare. Minė
tos įstaigos prašė leidimo, bet 
Parkų Departmentas atsisakė 
išduot leidimą. Vainikus žada 
-nešt ir be leidimo.

Paminklas randasi Union 
Square. Vainiką neš tarp 10 ir 
1 vai. šį šeštadienį, prieš pra- 
sidėsiant taikos demonstraci
jai Madison Square Parke. • /

LDS 1-mos kuopos susirin
kime šį ketvirtadienį, balan
džio 4-tą, 419 Lorimer St., 
bus labai svarbi paskaita apie 
venerines ligas. Ją skaitys ir 
aiškins Dr. A. Petriką. Kvie
čiami ir ne nariai.

Bellevue ligoninės keltuvui 
užkliuvus tarp dviejų aukštų, 
20 lankytojų turėjo išlaipiot 
kopėčiomis pro keltuvo viršu- 

esančias durukes.J e

Uodas Baisesnis už Tigrą 
Sako Karolis Požėla

rimu ir susidariusi grupė žmo
nių atėjo susirinkiman išpilti 
kailį Tarybos nariams už sau
valiavimą, kas jiems, žinoma, 
ir pasisekė.. Priešingą kalbą 
pradėjo va kaip:

“Jeigu kontraktoriai rengia 
vakarienę sušelpimui vilnie
čių, tai velnias juos ten nu
nešė viešbutin? Ar jie nega
lėjo vakarieniauti kur nors 
paprastesnėj svetainėj? Mes 
užmokėsime $50 už tikietus ir 
paremsim viešbučio savininką, 
o nuo stalų likusiais trupiniais 
sušelpsime vilniečius. Geriaus 
tą $50 pasiųskime tiesiai vil
niečiams, atmetant ir tikietus 
ir vakarienę.

“Kitas dalykas, tai mes per
daug penime savo Tarybos 
narius. Rašė skyriaus istoriją, 
valgė ir gėrė, o mums liko iš
laidos. Skyrius nutarė duoti 
vakarieniukę, kada bus kon
vencija, — vėl valgys ir gers. 
Rodosi, jau užtektų, bet kur 
tu, žmogau? žiūrėkite, jau 
vėl užsikaitė puodą viešbutin. 
Tai tikri besočiai, nerėpos, jie 
mums viską sues!”

Susirinkime pasigirdo delnų 
plojimas. Kas tai pasakė: ge
rai šneki, Vincai, šnekėk to
liau. Vyras esi už tai! Kal
bėtojas šypsosi, džiaugiasi, 
kad spustelėjo jausmų pūslę 
ir anoji dirbtinai atsiliepė.

Po tam prasidėjo kalbos už 
ir prieš, bet jau bevertės, 67 
balsais prieš 43 pirkimą tikie
tų atmetė,' bet atmetus vaka
rienę niekas susirinkimui ne
siūlė^ kad ta $50 būtų pa
siųsta vilniečiams, kaip kad 
pradžioj buvo siūloma, ir taip 
viskas užsibaigė.

Šitas pirkimas tikietų paro
dė vieną dalyką, tai tą, kad 
žmonės savystoviai svarstyt 
reikalus dar nėra išmokę. Ot, 
atėjo kas nors, ant jausmų 
birbynės pakliurkino ir viską 
savotiškai užbaigė. Užbaigus 
pasigyrė, jog tas viskas buvo 
tyčia daroma, kad patyrus 
Tarybos narių tvirtumą apgy
nimui kokio nors sumanymo 
ar reikalo. . O jeigu visi Ta
rybos nariai būtų kalbėję už 
pirkimą tikietų, tai būtų ga
vę atsakymą: “Ar mes nesa
kėme, kad jie nori už dyką 
prisiėst?” Ir taip demagogi
ją demagogiškai būtų pateisi
nę, kas jau yra aiškiai su
prantama.

Jau matėme dienraštyje, kad 
po daugelio metų važinėjimo po 
Europą, Afriką ir Aziją grįžo 
atletas-ristikas Karolis Požėla. 
Savo kelionėje jis turėjo daug 
ristynių turnamentų ir dalyva
vo Afrikoje tigrų medžioklėse.

Kovo 31 d., Lietuvių Atletų 
Kliubas surengė Požėlos sugrįž- 
tųvių parę. Į šią parę Požėla 
atsivedė ir tą mūsų gadynės 
milžiną “The Angel” — “Ange
lą,” kurį jis surado Paryžiaus 
gatvėse, išlavino ristis ir atsi
vežė į Ameriką. Požėla tikrina, 
jog šis žmogiškas dramblys su
tremps visus Amerikos gar
siuosius ristikus.

Požėla ir po pasaulį važinė
damas, vistiek girdėjo, kad 
“Laisvė” pernai apvaikščiojo 
20 metų dienraščio jubilėjų. 
Tad jis dabar, pirmu pasima
tymu po savo ilgos kelionės su 
laisviečiais davė $10.00, kaipo 
pasveikinimą “Laisvės” jubilė- 
jum.

Požėla pasakodamas savo po 
pasaulį kelionės įspūdžius pa
brėžė, kad jam daug baisesnis 
gyvybei pavojus yra Chino- 
Indiškas uodas, negu Afrikos 
tigras. Jis sako: “Tigras buvo 
prie manęs prisiartinęs, tyko
damas užpult, tik per 12 pėdų 
ir jam betrūko gal sekundos 
mane pačiupti. Bet mano drau
gas paleido į jį šūvį ir nudėjo 
tigrą ant vietos. Po to inciden
to mane išpylė prakaitas, kaip 
po dviejų valandų ristynių... 
Bet vistiek nesiliovėme medžio 
ję. O kada nujaučiame kur yra 
Chino-Indiškų uodų, tai bėgame 
nuo jų kiek greiti.”

Chino-Indiški uodai užkrečia 
geltonojo drugio nuodais, nuo 
kurių žmonės greit miršta. Ti
grą pamatęs gali nušauti ir iš
sigelbėti iš pavojaus, gi uodų iš
šaudyti negalima.

Tuoj aus po parės, Požėla su 
savo draugu, “The Angel” išvy
koj Kanadą, kur jiems suruoš
ta ristynės. Laisvietis.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau vaikino virš 21 m. prie 

kontraktoriaus darbo. Pradžioj at
lyginimą gaus $15 į savaitę ir kam
barius nakvynei. Pageidaujama, kad 
turėtų laisnius operavimui automo- 
biliaus. Meldžiu kreiptis po nume
riu 1190 Washington St., Norwood, 
Mass. (V. Z.)

Raportai •
apie darbus, tai pa- 
sezonas didumoje

Kalbant 
vasarinis 
dirbtuvių jau yra užsibaigęs, 
kitose baigiasi. Kaip greitai 
prasidės kitas, — žinios nėra, 
reikės laukti ateities.

Skyrius rengia koncertą 19 
gegužės, Klaščiaus svetainėje, 
kur manoma turėti daug žmo
nių, nes tuo laiku bus suvažia
vę kriaučių iš kitų kolonijų 
ant konvencijos. Prirengimo 
darbas eina pirmyn, bet susi
rinkimui pranešė, jog katali
kiški chorai dalyvauti progra
moje atsisakė.

J. Nalivaika,
Skyr. Koresp.

SUSIRINKIMAI
S

LDS 13 KP. NARIAMS
Ketvirtadieni, 4 d. balandžio, 8 v. 

vak. Svetainėj Logan Inn, kampas 
Logan St. ir Atlantic Ave. įvyks 
kuopos susirinkimas. Visi nariai da
lyvaukite, 
stengkitės 
liauskienė,

Kurie 
užsimokėti. 
Sekr.

neužsimokėję,
— A. Bie- 

(80-81)

BROOKLYN, N. Y.
Ketvirtadienį, 4 d. balandžio, 7:30 

vai. vakaro, “Laisvės” Svet., 419 Lo
rimer St., įvyks LDS 1 kp. susirinki
mas. Prašome narių skaitlingai daly
vauti, užsimokėti dupkles. Po susi
rinkimo bus skaitoma paskaita apie 
venerines ligas, skaitys Dr. Petriką. 
Todėl kviečiame narius ir nenarius 
dalyvauti.- C. Reinis, Prot. Sekr.

(80-81)

NEWARK, N. J. 
vakarą Janauskas 
Newarke, šv. 

svetainėj,

kal-
Jurgio

180

š) 
bės 
Draugystės 
New York Avė. Paskui porą 
dienų paviešės pas newjersie- 
čius. j

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai, 

garu šildomi. Yra ir karatas vanduo 
ir kiti vėliausi Įtaisymai. Vienas blo
kas nuo Graham Ave. 
da $24-28 ir daugiau j 
šome kreiptis. 677 
Ave., Brooklyn, N. Y.

stoties. Ren- 
mėnesj. Pra- 
Metropolitan 

(75-80)

Tel. stagg 2-0788
NIGHT—HAvcmeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated *

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.ft.

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIS B. DAVIS 

Licensed Mgr.
• \

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Gienmore 5-6191

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas 
ZSItne

Ifjąuor#

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbimo ir impor. 
tuotų degtinių, vi- 

šokių vynų ir 
gero alaus.

, JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

DIDŽIAUSIASK0K! Jos ™E nTniZTuJn MATĘ Iš DIDŽIŲJŲ 

PIRKINYS 8 KUBISKV PĖDŲ

GEHERAL

Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys!

o1

©

530 SUMMER AVENUE 
Arti (Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

BROOKLYN, N. Y.
Šv'. Jurgio Draugijos bertaininis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, balan
džio 3 d., 
280 Union 
vatiil.

7:30 v.v., L.A.P. Kliube, 
Avė. Nariai prašomi daly-

Ch. Nečlunskas, Sekr.
(78-80)

Si iv

ELECTRIC
šeimoms iš keturių ar daugiau reikia 
DIDELIO Šaldytuvo—ir štai yra gro
žybė už nužemintų kainų! Visi pato
gumai, Taupumas ir Patvaruinas Di
delio General Electric! Virš 16 ket. 
pėd. Vieta Lentynom. Virš 8 ku. pėd. 
padėliui vįetos. Iš karto daro 10 sva
rų ledo — 100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant didelį 
8! Jūs galite sutaupyti likusį maistų, 
pirkite valgį po daugiau už ^žemesnę 
kainų, prisišaldykite daugiau ledo— 

nepritrūkite vietos savo šaldytuve 
nuostoliais iš priežasties per grei- 
“mainymo.”

$1 Į4.75
ir 
su 
to

VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
RODEJANČIO PLIENO stiprus 
dytuvas. Šaltumo rodykle. Viduje i 
sa. Daržovėm klčtka. 7 kavalkų i 
votos lėkštes. Garsus įbudavotas 
ninis G-E Taupomasis prietaisas.

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar galite pirkti G-E
Model LB6B 6.2 ku. pėd. dy
džio, 1940 model už

$114-75TH/TTS THE Kur/

NE- 
šal- 

švie- 
spal- 
plie-

CHARLES D’ORAZIO & SON
, • LICENSED DEALER OF

REX COLE, INC. .
664 Grand Street Brooklyn, N. Y

EVergreen 4-8734

Mateušas Simonavičius 
KS* Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

geriausių

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyrai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną sukatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y.
r

VARPO .KEPTUVEf

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

(

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias 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 Jeljy Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miesras, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

j
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FRANK DOM ĮKAITIS
RESTAURACIJA

r 417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
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Vasaros laiku visada yrą gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

426 SOUTH Sth STREET . ' BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Howes elevelterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

mawm




