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KRISLAI
Jubilėjinis “Laisvės” 

Numeris.
“Laisvės” Prenumerata 

Pakelta.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina . $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brook|yne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytoją savo dieh- 
raščiui.

■i
'i

215 Bilijonų Rublių! 
Tos Karo Žinios! . .

Rašo R. Mizara.

Dabar yra nustatyta:
1. Jubilėjinj “Laisves” nu

merį išleisti balandžio mėn. 4 
d. Jis bus padidintas, ilius
truotas, įdomus.

2. Prašyti visų laisviečių 
siųsti dienraščiui savo atsimi
nimų apie “Laisvę.” Mes žino
me, kad yra nemažai žmonių, 
kurie “Laisvę” skaito nuo jo
sios pirmo numerio.

3. Prašyti visų gerų laisvie- 
čių, kad jie siųstų dienraščiui
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Skelbia 100,000 Dar 
bininky Streiką r

Prieš Fordą .1
tilps jubilėjiniame “Laisves”
numery j.

Taigi, turėdami šiuos fak
tus galvoje, visu uolumu ruoš- gtinė Automobilių Darbi- 
kimės paminėti mūsų laikraš
čio 30 metų gyvavimo sukak-

Sustreikavo 12,000 Darbininką prieš Bethlehem Plieno 
Kompaniją; Streikas Gali Apimt 60,000 Darbininku

Detroit, Mich.—CIO Jun-

ŠEŠI LIETUVIAI GENEROLAI PAAUKŠ- Senatorius 
TINTI RAUDONOJOJ ARMIJOJ

ina 
Leist Žmonėm
Spręst Apie Karą

d

______.s • &
Gavome “Krasnaja Zvie- 

zda” (Raudonąją žvaigž
dę), Raudonosios Armijos 
organą iš gruodžio 30 die
nos, 1940 m. Pirmam pus- 
lapyj telpa patvarkymas So
vietų Sąjungos Komisarų 
Tarybos, pagal kurį paaukš
tina 20 generolų Raudono
sios Armijos eilėse. Jų tar
pe yra paaukštinti šeši lie
tuviai generolai.

Į generolų-leitenantų laip
snį pakeltas Vincas J. Vit
kauskas. Į generolus-majo- 
rus—Jonas K. Černius, Al
binas S. čiapauskas-čiapas 
ir Vladas A. Karvelis.

Į artilerijos generolus- 
majorus pakelti Vincas J. 
žilius ir Jonas V. Jodišius.

Kiti generolai yra Latvi
jos, Estijos ir suomių žmo
nės. Šie 20 generolų įtrauk
ti į štabą 1,200 jau pirmiau 
buvusių Raudonosios Armi
jos generolų. Antrame pus
lapyje to laikraščio telpa vi
sų pakeltųjų paveikslai.

Taigi, kaip matome, dar 
kartą naujosios Lietuvos 
priešai apsimelavo. Kiek jie 
daug kartų šaukė, kad ge
nerolai1- Vitkauškas, Černius

Gen. Vincas J. Vitkauskas^ 
vienas iš šešių lietuvių gene
rolų, kurie dabar paaukštinti 

Raudonojoj Armijoj.

Sen. Wheeler Sako, kad Rooseveltas Jau įpareigojo Ame
riką Siyst Savo Armiją Padėt Anglijai Sumušt Hitlerį

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatorius Burton 
K. Wheeler, demokratas, iš
šaukė prez. Rooseveltą leist 
patiems piliečiam per visuo
tinus balsavimus nuspręst, 
ar jie nori karo ar ne. To
kių balsavimų reikalauja ir 
progresyvis senatorius La- 
Follette.

Sen. Wheeler pabrėžė, jog 
prez. Roosevelto • sumany
mas dėlei visapusiškos pa
galbos Anglijai tiksliai 
traukia Ameriką į karą. 
Dar daugiau. Pats Roose- 
veltas vas. 25 d. pareiškė 
laikraštininkam : Pirmas 
lykas tai laimėt karą, 
mušt vokiečius.

“Tai prezidentas jau
sioginiai ragino Angliją tęs
ti karą,” kaip nurodė sen. 
Wheeler ir pastatė klausi
mą: “Kaip gi dabar Ameri
kai atsisakyti nuo kariuo
menės siuntimo Anglijai 
gelbėti?”

Sen. Wheeler kaltino Roo- 
iseveltą, kad jis apgaudinė*

= įjo amerikiečius laike rinki
mų kampanijos; kad jis slė
pė savo pasinešimą įvilkti

bet dabar, girdi, prez. Roo
seveltas jau pradeda “siųst 
mūsų karo laivyną” gint 
Anglijos kolonijas Azijoj.

Sen. Nye su pašaipa pri
minė, jog anglai turi dide
lius turtus pačiose Jungti
nėse Valstijose; bet jie sau 
tuos turtus pasilaiko, o Ro- 
osevelto valdžia pasinešė 
bilįonais Amerikos dolerių 
apmokėt Anglijos karo iš
laidas.

100 tūkstančių darbininkų.
Savo pranešimuose tiem 

valdininkam apie darbinin
kų pasiryžimą streikuot un
ija išdėsto šitokius skundus 
prieš Fordą:

Fordo fabrikai daugme- 
niškai mėto laukan CIO un
ijos narius; Fordo mušei
kos užpuldinėja CIO uniji
nius darbininkus; Fordas 
visai nepaiso šalies Darbo 
Santikių Komisijos įsakymo 
—liautis persekiojus unijos 
šalininkus ir pripažint dar
bininkam teisę laisvai orga
nizuotis į tokią uniją, kokią 
jie pasirenka; Fordas laužo 
šį įsakymą ir po to, kai ša
lies Aukščiausias Teismas 
užtvirtino jį.

ninku Unija vas. 26 d. pra
nešė prezidentui Roosevel- 
tui, Michigano valstijos gu
bernatoriui Van Wagone- 
riui ir Valstijinei Darbo 
Santikių Komisijai, kad uni
ja rengiasi paskelbt strei-Laisvės” b-vės di-

Daugiau : atsižiūrėdama j 
tai, kad viskas brangsta, — 
popiera, rašalas ir kitos reik- 
menos, 
rektorių taryba nutarė padi- ką prieš Fordo automobilių
dinti dienraščio prenumera- fabrikus River Rotlge, Hig- 
tos kainą 50 centų metams, hland Park ir Lincoln. 
Atsiminkit, gerbiamieji, dien
raščio kaina jau padidinta.

Tačiau, kurie iki š. m. ba
landžio mėn. 5 d. “Laisvės” 
prenumeratą atsinaujins ar 
užsisakys, tiems kaina pasi
liks ta pati.

Taigi, naudokitės šia pro
ga, kad paskui nereikėtų skųs
tis.

Mūsų vajininkai ir veikėjai 
prašomi gauti naujų “Laisvei” 
skaitytojų.

Tuose fabrikuose dirba

Vokiečiai Nuskandinę 
Du Angly Naikintuvus 
Ir 5 Prekinius Laivus

da-
su-

Pirmas Vokiečių Lai
mėjimas prieš Anglus 

Afrikoje
Vokiečių Pranešimas:

Berlin. — Vokiečių sub-, 
marinai, kariniai greitalai- 
viai ir orlaiviai nuskandino 
du karinius anglų laivus 
naikintuvus ir penkis preki
nius. Vienas iš tų prekinių 
laivų buvo 10,000 tonų įtal
pos, kitas 8,000 tonų. Be 
to, vokiečių lakūnai sužeidė 
kelis kitus anglų laivus.

T.rVjjiemSTyk\T'l Tobruke, Libijoj, vokie- 
čių orlaiviai smigikai bom
bomis padegė du didelius 
prekinius anglų laivus ir 
vieną karinį,

Čilės respublikos reakcinin
kai buvo pradėję smalą virti.1 
Socijalistai (Grigaičio tipo) 
buvo pasirįžę sunaikinti liau
dies frontą, kuris ten veikė 
jau per porą paskutinių m.e’tų. 
Jie sudarė bendrą frontą su 
fašistiniais gaivalais parla-

vesti įstatymas, padarąs Čilės 
Komunistų Partiją nelegale!

Bet krašto prezidentas tąjį 
bilių vetavo, atmetė. Komu
nistų Partija pasiliko legalė. 
Čilės Liaudies Frontas persi
tvarkė, sustiprėjo ir ruošiasi 
parlamentariniams rinkimams.

šitaip tenaitiniai reakcinin
kai gavo didelį antausį.

Reikia atsiminti, kad Čilė— 
vienintelė Lotynų respublika, 
kurioje šiuo metu efektingai 
veikia Liaudies Frontas.

tie-
, “sušaudyti”, “n u ž u d y t i”. 
'Kiek daug kartų jie tvirti
no, kad visi buvę Lietuvos 
armijos vadai “likviduoti.” 
Kaip matome, jų visos pasa
kos yra grynas melas. Tie 
žmonės gyvi, sveiki, eina sa
vo pareigas ir paaukština- 

,mi.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — šiaurinėje Af

rikoje, Libijos pajūryje, į 
pietų rytus nuo Agedabios, 
būrys motorizuotų vokiečių 
žvalgų susikirto su motori
zuotais anglų žvalgais. Vo
kiečiai sunaikino kelis šar
vuotus anglų automobilius 
ir paėmė kelis anglus į ne
laisvę. Patys vokiečiai išli
ko be jokių nuostolių.

i
STREIKAS PRIEŠ BETH

LEHEM PLIENO KO.
Buffalo, N. Y.—CIO Plie

no Darbininkų* Organizavi
mo Komitetas paskelbė 
streiką prieš Lackawanna 
plieno fabriką, *' kuris pri
klauso Bethlehem Plieno 
Kompanijai. Streikas apima 
12 tūkstančių darbininkų. 
Net po penkis tūkstančius 
jų pikietuoja užstreikuotą 
fabriką.

Darbininkų vadai pareiš- 
naikintuvą. kė, kad jeigu fabrikantai 

Jie mėtė bombas tik iš ke- nesitars su darbininkais dėl 
saigų ir kitų sąlygų, tai bus 
i iššaukti pritarimo streikai 
kituose tos kompanijos fab
rikuose, kur viso dirba 60 
tūkstančių ' darbininkų.

Bethlehem Plieno Kompa
nija turi karinių valdžios 
užsakymų už bilioną dole
rių.

Čilės, Kanados Ko
munistai S m e r k i a 
Baudimą Browderio

Roosevelt Paskyrė 
Anglam Karo Pa
būklų už $500,000,000

’t

lių jardų aukščio.

Anglai Užėmė Italy 
Salą prie Turkijos

London. — Anglai užgro
bė Italijos valdytą salą Cas- 

Aukščiausias Sovietų Sąjun- tellorizo, 10 mylių nuo Tur- 
gos parlamentas paskyrė 1941 bijos kranto. Šioj saloj i ta
petams kraštin ^pdžetjMcu- ]aį turėjo karinių orlaivių 

stovyklą. Castellorizo yra 
viena iš Dodecanese salų.

Anglų laivynas galėtų už-

rio suma siekia 215,000,000,-
OOO rublių. Du šimtai penkio
lika bilijonų rublių!

Jokia pasaulyj šalis iki šiol 
nei sapnuote nesapnavo apie imt visas šias salas, jeigu 
tokią gigantišką pinigų krūvą, Turkija sutiktų, 
kuri bus išleista tik per vie
nus metus žmonių būviui ge
rinti !

ANGLU ORLAIVIAI KAR
TOTINAI ATAKAVO VO

KIEČIU UOSTUS

Šiuo metu karo žinios taip 
nusismailino, kad jos paliko 
beveik niekas daugiau, kaip 
tušti žodžiai. Tik pagalvokit: 
Hitleris skelbia, būk vokiečiai 
per dvi dienas nuskandinę ar
ti 250,000 tonų Anglijos laivų. 
Na, o Churchillo valdžią sako, 
kad nei pusės tiek nenuskan
dino !

Ir patikrinti to niekas ne
gali. Spaudos korespondentai 
žinb tik tiek, kiek jiems pasa
ko kariaujančių kraštų karo 
štabai.

Tuomet 
anglai iš tų salų galėtų 
duot Turkijai greitos pagal
bos, jei kiltų karas tarp 
Vokietijos-Italijos ir Turki
jos.

Reikia atsiminti ir tą: Jei 
Jungtinės Valstijos bus^oficia- 
liai įtrauktos į šį imperijaiisti- 
nį karą, tai mes dar mažiau 
žinių gausime apie karo eise
ną. Tuomet bus įvesta cenzū
ra ir Jungtinėse Valstijose. 
Tuomet viskas bus perkošta. 
Tuomet nežinia, kaip galės 
būti ir su visa spauda.

Reikia daryti viskas, kad 
mūeų kraštas nebūtų įtrauktas

LABAI TRŪKSTA MAIS
TO ANGLAM

London. — Taip trumpa 
darosi Anglijoj su maistu, 
kad valdžia pagrūmojo bau
sti trimis metais kalėjimo 
net viešbučiuose valgančius 
turtingesnius asmenis, jeigu 
jie prie dviejų kiaušinių ims 
dar lašinių; jeigu daugiau 
kaip sykį valgys mėsos per 
dieną arba jeigu prie mėsos 
dar ims žuvies ar kiaušinių.

Naziai Nepraleisią Amerikos 
Karo Reikmenų Anglam

Berlin. —- Vokiečiij valdi- 
ninkąį^ako, .įadjų subma-

Angiai Praneša:
London, vas. 27. — Bū

riai anglų orlaivių per die
ną atvejų atvejais bombar
davo vokiečių prieplaukas 
Bougione ir Calais, šiauri
nėje Francijoje, ir jų £ub- 
marinų stotį ir laivastktyk- 
lą Flushinge, Holandijoj, 
beveik be jokio sutrukdymo 
iš vokiečių pusės. Nuo an
glų oro bombų užliepsnojo 
gaisrai visu tuom pajūriu.

Vokiečiai nušovė 
anglų orlaivius.

Santiago, Chile. — Čilės 
Komunistų Partijos komite
tas “su didžiausiu pasipik
tinimu užprotestavo, kad 
Washingtono imperialistai 
nuteisė” keturis metus kalė
ti Browderį, Jungtinių Val
stijų Komunistų Partijos 
generalį sekretorių.

“Ta neteisinga bausmė 
parodo, kokiais keliais eina 
Jungt. Valstijų imperializ
mas, vis plačiau dėdamas 
savo leteną ant silpnesnių 
tautų Lotyniškoje Ameri
koje, o tuo pačiu laiku mė
gindamas sukriušint šim- 
tamečiai-senus demokrati
nius laimėjimus - Jungtinių 
Valstijų žmonių.”

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas tikisi, jog 
kongresas greitu laiku ga
lutinai priims prezidento bi- 
lių 1776 dėlei visuotinos pa
galbos Anglijai. Todėl Roo
seveltas jau iš anksto pa
skyrė pervest Anglijai dau
gį bombinių orlaivių, laivų, 
kanuolių, kulkasvaidžių ir 
kitų karo reikmenų iš Ame
rikos armijos ir laivyno 
sandėlių, — viso 500 milio- 
nų dolerių vertės.

Tokį sprendimą preziden
tas padarė po pasitarimų su 
savo ministeriais, armijos ir 
karo laivyno vadais. Tuose 
pasitarimuose sykiu dalyva
vo Anglijos atstovai.

Italų Pranešimas:
Roma. — šarvuota me

chanizuota vokiečių kariuo
menė smarkiai sumušė mo
torizuotas anglų jėgas pir
mame susidūrime Šiaurinė- 

šios šalies laivyną ar armi-jje Afrikoje ties Agedabia,

Barkley ir kiti roosevel- 
tiniai senatoriai visomis jė
gomis mobilizuojasi atmest 
senatoriaus Ellenderio siū
lomą pataisymą biliui 1776 
—uždraust prezidentui siųst

ją į bet kuriuos kitus kraš
tus apart Šiaurinės, Centra- 
linės ir Pietinės Amerikos.

Senatorius Nye smerkė 
Roosevelto valdžią, kad ji
nai teikė japonam karo 
reikmenis “skerst” chinus;

DAUGELIS VOKIEČIU OR
LAIVIU BOMBARDAVO 

ANGLŲ MIESTUS

100 mylių į pietų vakarus 
nuo anglų užimto Bengazi. 
Vokiečiai sunaikino “daug 
priešo trokų ir tankų,” be 
jokių nuostolių iš savo pu
sės.

Vokiečiai ten užėjo bent 
80 mylių užnugariu anglų 
fronto.

tik du

rinai,.. Jcąęįmaį B (greitajaiviai laivą, 
ir kiti kąrg^įyąi i£,orlaivai Vol

Vokiečiai Praneša:
Berlin. Tik keli 

orlaiviai daskrido bombar- 
duot vokiečių užimtas prie
plaukas šiaurinėje Franci- 
joje ir Holandijoje. Pora jų 
bombų padarė mažus gais
rus; kitos jų bombos nukri
to į laukus. Anglų lakūnai 
nepataikė į jokį vokiečių

anglų

Toronto, Canada. — Ka
nados Komunistų Partijos 
sekretorius Tim Buck, pro
testuodamas prieš nuteisi
mą Browderio, pareiškė, jog 
Browderis nusmerktas ke
turis metus kalėti už tai, 
kad jis yra “žymiausias 
Amerikoj kovotojas už tai
ką, už būklės užtikrinimą 
minioms žmonių ir už dar
bininkišką tarptautiškumą. 
Browderis todėl grūdžiamas 
kalėjiman pagal Wall Stry- 

imperialistų ir Roosevel- 
įsakymą.”

ORLAIVIO NELAIMĖJE UŽ- 
• MUŠTA 10 ŽMONIŲ
Atlanta, Ga., vas. 27.— 

Nukritus Eastern Air Lines 
keleiviniam lėktuvui, užsi
mušė 10 žmonių, tarp jų ir 
demokratas kongresmanas 
Byron. Pavojingai susižeidė 
amerikietis kapitonas Eddie 
Rickenbacker, vice - pirmi
ninkas tos orlaivių kompa
nijos, buvęs “oro tūzas” pra
eitame pasauliniame kare.

Angiai Praneša:
London, vas. 27.—Didelis 

skaičius vokiečių orlaivių, 
plačiai skraidydami, bom
bardavo daugelį miestų An
glijoj, bet medžiaginių nuo
stolių mažai tepedarė. Lon
done jie vienoj vietoj su
naikino desėtką namų; Wa- 
les’e padegė bažnyčią ir ke
lis biznio namus; tik nedi
delį skaičių žmonių užmušė 
ar sužeidė.

Anglai nušovė vieną vo
kiečių orlaivį.

London. — Anglai nieko 
nesako apie susikirtimą tarp 
jų ir vokiečių Libijoje. Bet 
Anglijos valdininkai teigia, 
jog, turbūt, vokiečiai nega
les perkelt gana daug savo, 
kariuomenės į Šiaurinę Af
riką talkon italam, kad pa
keist ten dalykų stovį.

to 
to

taip užblokadupą/Angliją, 
jog anglai negalės gaut jo
kių reikmenų iš Amerikos.

Vokiečiai nušovė penkis 
anglų orlaivius.

Sofija. — Angliją įsakė 
savo piliečiam nešdintis iš 
Bulgarijos.

ORAS. — Šalta ir snigsią,

London.—Anglija ragina 
Turkiją nepraleis t Italijai 
žibalo per b&rdanellus.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečių orlai

viai sėkmingai bombardavo 
Anglijos orlaivių stovyklas, 
ginklų fabrikus ir prieplau
kas, ypač Hull, Harwich ir 
Great Yarmouth.

______  . . ....L ;  __________ ); '

Berlin, vM“ 27.—Nužiūri
ma, kad anglai - parašiutais 
iš orlaivių ’ nuleidžia savo 
šnipus i vokiečių užimtą 

viai bombardavo vokiečių .Holandiją. Naziai reikalau- 
fabrikus Cologne. 'ja žiauriausiai juos bausti.

London, vas. 27.—Anglai 
sako, jog ir paskutinėmis 
dienomis vokiečiai nepadarė 
“jokių nepaprastų nuosto
lių” prekiniams anglų lai-f
vams.

London. — Anglų orlai-

Vokiečiai Turį Jau Gana 
Kariuomenės Afrikoje, 

Sako Italai
Roma. — Kad vokiečiai 

Libijoj, italų kolonijoj, pra
dėjo karo veiksmus, tai rei
škia, jog- vokiečiai jau turi 
ten užtenkamai kariuome
nės, kaip teigia Italijos val
dininkai.

VOKIEČIŲ POLICIJA 
NUŠOVĖ 6 ROLANDUS

Amsterdam, Holandija. - 
Susikirtimuose su holandų 
riaušininkais ir streikie- 
riais, vokiečių policija nu
šovė šešis holandus, daugelį 
sužeidė ir didelį skaičių are* 
štavo. Suimtiem gręsia 15 
metų kalėjimo arba net mir
ties bausmė.
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Antras puslapis: E A I S V B PenkTacL, Vasario 28, 194 f

Be to, šiuo metu LDS ir dėlto gali 
'aųtridaug naujų narių, kad jame yra 
lėtos visokių pažiūrų žmonėms. Tuomet,

Dienraščiui "Laisvei” Aukos
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riančius fašizmui narius, LDS narių tar
pe viešpatauja tikrasis broliškumas, tik
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Pasinaudodami šia proga, LDS vaji- 
ninkai ir veikėjai gali gauti dar tūks-
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Entered as second class matter March 11, 1924, at
the Poęt Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Is Kailio Išsinėrėliai
Vienas “Vilnies” korespondentas rašo:
“Sekmadienį ‘Naujienos’ surengė savo 

metinę pramogą Amalgameitų centro sa
lėje. Žmonių buvo pusėtinai daug. Kaip 

>tas laikraštis yra nustojęs visokios pu
siausvyros žinių padavime ir nesigėdi 
bjauriausius melus į savo špaltas dėti, 
taip šiame parengime paruoštas suvaidi- 
nimui veikalas “Išnaros” pasižymėjo

'■ bjauriu britkumu. '
“Nei vienas save^ gerbiąs laikraštis, nei 

viena organizacija, kuri kiek nors aukš
čiau moraliai stovi ir gerbia meną “tokio 
purvo,” kaip keli patys naujieniečiai man 
išsireiškė, scenoj nestatys.

“Išnaros” pagamintos keršto pagiežoj 
pritvinkusio žmogaus—Šmotelio. Jose au
torius siekia kaip įmanydamas purvinti 
Lietuvos naujosios vyriausybės narius ir 
visus žmones, kurie stojo už socializmą.

“Autorius ir, žinoma, veikalo statyto-
• jai ‘Naujienų’ štabas, neva norėjo pa
juokti Tarybų Lietuvos vyriausybės na
rius ir inteligentus. Bet veikalas taip 
gremėzdiškai pagamintas ir gremėzdiš
kai sumokintas, kad jame nė meno, nė

* juoko/tai yra humoro, o tik šlykšti pa-
.jigieža. ū)

“Labai teisingai pasakė vienas naujie- 
niečių, to vakaro parengimo darbininkų, 

, ‘tai šlykštus mėšlas.’
“Ir tai teisybė, daugelis parengimo da

lyvių gėdinosi net žiūrėti į vaidinimą.
“Prie pabaigos reikia pasakyti, kad 

naujieniniai socialistai yra šlykštūs išsi
nėrėliai ne tik iš darbininkiško judėjimo 
principų, bet ir iš žmoniško padorumo.”

Pridėti prie to, kas pasakyta, nėra ko.

LDS Vajaus Pradžia
Kovo mėn 1 d. prasideda Lietuvių Dar

bininkų Susivienijimo vajus naujiems na
riams gauti. Per šį vajų naujiems apli- 
kantams tampa numažinti įstojimo mo
kesčiai. O vajininkams teikiamos gražios 
dovanos už įrašymą naujų narių.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas tu
ri progų gauti daug naujų narių, nes dar 
yra tūkstančiai ir tūkstančiai lietuvių 
darbo žmonių, kurie nepriklauso jokiam 
susivienijimui.

tančius naujų narių į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą. Čia jie ras broliš
ką prieglaudą, čia jie ras draugišką pa
tarnavimą ir, nelaimėje, medžiaginę pa
galbą.

Mes linkime LDS darbuotojams nenu
ilstamai veikti per visą vajų ir daug gau
ti naujų narių!

“Sėdau Į Puikų Vokiečių 
Lėktuvą...”

Ir vėl vienas Hitlerio agentas atpyška 
į Ameriką. Jis rašo kunigų “Draugui” 
(vas. 25 d. laidoj), pasirašydamas “K. 
Aras” slapyvardžiu, šitaip:

“1941 vasario 3 d. turėjau progos ap
leisti Berlyną. Sėdau į puikų ir šaunų 
vokiečių Lufthansos lėktuvu ir dumiu į 
Barcelona. Po keletos valandų jau Bar- 
celonoje...”

Barcelonoj apsižvalgęs, pasisvečiavęs, 
šis žmogus ir vėl sėdo į puikų orlaivį ir 
dūmė į Madridą, o iš ten—orlaiviu į Lis- 
boną, Portugaliją.

Orlaiviais ir orlaiviais, kaip tikras ka
pitalistas.

Reikia atsiminti, kad ir kun. J. Pruns- 
kis, “Draugo” redakcijos darbininkas, 
šaudė orlaiviais. Smetonos žentas—taip 
pat. Ir Jadvyga, ir “tautos vadas” ir kiti 
Lietuvos liaudies neprieteliai!...

Fašistų, kunigų ir socialistų spauda iki 
šiol skelbė, kad pabėgusieji pas ,Hitlerį 
žvalgybininkai ir kitoki Lietuvos liaudies 
priešai, pabėgę “tik su marškiniais ant 
skūros”. Esą, jie pabėgę be cento kiše-

Tegu skaitytojas tik pagalvoja: jeigu 
žmogus yra pabėgęs “tik su marškiniais 
ant skūros,” tai jis puošniais Hitlerio or
laiviais nelekios. (Kiek daug > Amerikos 
lietuvių darbo žmonių, kurie kas dien 
dirba, gali lekioti puošniais orlaiviais 
Amerikoj?) Ypačiai šiandie Vokietijoje, 
kai orlaiviai yra pajungti karo reika
lams; jais lekioti, reikia turėti krūvos 
pinigų. Betgi Lietuvos liaudies priešai, 
pabėgę pas Hitlerį, tuo viskuo naudo
jasi!

Kaip tą išaiškinti? Išaiškinti galima 
tik dviem būdais:

(1) Jie yra hitleristai; juos Hitleris 
siunčia pasaulin kaipo savo agentus; to
dėl jiems ir duoda puošniausius orlai
vius; jiems visaip gelbsti. Arba—

(2) Amerikos kunigai, fašistai ir so
cialistai čia surenka iš lietuvių darbinin
kų pinigų ir juos pasiunčia tiems nevido
nams skraidyti hitleriškais orlaiviais.

Pastaroji galimybė, tačiau, ne visai ata- 
tinka, nes, sulyg pačiais klerikalais, jie 
iki šiol į Berlyną esą pasiuntę tik tris 
tūkstančius dolerių. Na, tokia suma te
gali aptarnauti tik vieną Lietuvos liau
dies priešą. Todėl viskas rodyte rodo, 
kad Lietuvos liaudies priešai iš Berly
no lekioja orlaiviais Hitlerio pinigais.

T. D. McQueston, Ontario (Kanadoj)' vieškelių ministeris, prie pradėjimo sta
tyti naujo tilto, vadinamo Rainbow Bridg®, jungiančio Jungtines Valstijas ir 
Kanadą, prie pat Niagara Falls vanjepp uoli®* <• Tiltas turės 950 pėdų, ilgumo^"

--------------------
Per porą mėnesių laiko this (Matusevičius), New 

suėjo nemažas pluokštas au
kų. Prašome J pasiskaityti 
sekantį laiškelį:

“Brangūs Draugai: Be
silinksminant d ė k a v onių 
dienoj pas dd. Žilionius, 
drg. Kazakevičius sugesta- 
vo sumesti keletą centų kai- 
.po auką dienraščiui ‘Lais
vei’. Štai aukavusiųjų var
dai: Po 50c.: Stasys Brokas, 
Juozas Kazakevičius, A. 
Raguckienė, M. Žilionienė ir 
J. Žilionis. Po 25c: J. Zei-

York City.
Po 50c: M. Savukaitienė, 

Muse, Pa., K. Aidukas, Ar
nold, Pa., V. Trakimas, 
Worcester, Mass., A. Bak
šys, Phila., Pa., L. Petrokas, 
Leechburg, Pa. Iš New Bri
tain, Conn., P. Gardauskas, 
Z. Jasekas ir J. Satula.

Mineikis, Montello, 
Jonas Kanapeckas,

Gedvilą, 
S. Um- 

Oregon City, Ore- Md

'John 
M ‘A S'š 
Midland, Pa., G.
So. Boston, Mass., 
brosas,

nis, Sutto^Was^į|W 
bes, Cleveland, Ohio, 
Walinavici^ v;Middlęfield, 
Ohio, V. P. DoVidaitis^ Wil
mington, Del., I. Urmonas, 
Chicago, Ill., Shimkūnas, 
Phila., B. Muleranka, Hart
ford, Conn., B. Marcinionis, 
Waterbury, Conn., Stanley 
Petręnis, Athol, Mass., K. 
Rinkūnas, Detroit, Mich., A. 
Butrimas, Harvey, Ill., F. 
Kaulakis, Marlboro, Mass., 
P. Vaitekūnas, Baltimore,

., J. Dillis, Cleveland, 
K. Tamošiūnas,kus A Neimonienė’ M zei.'gon, F. Kaziliūnas, Brooklin, Ohio, kus, a. įMeimoniene, m. /.ei j Klimka> Phila-j B>klyn, v_ Mineika, Water-

M. Juknienė, Phila., bury, Conn., V. Ruginis, 
Lastauskas; Waterbury, Conn., G. Sto-

A? Kazakevičienė? Newark!1 ?md“’ N‘ L D-JemįauTs: sell Pittsburgh, Pa. J. Kos- 
jkuG, Gloucester, N. J. Is mack, Brooklyn, L. Ausiene, 
(Rockford, Ill., A. Mikalaus- Worcester, Mass., A. Kazo- 

Kasper, J. kas, Shenandoah, Pa., Mar-
‘ i, Tacoma,1 

Stankus, Naugatuck, Conn., Wash., ir M. Ražanskienė, 
S. Paberalis, Empire Mt., Rahway, N. J.

Po 25c: Walter Bogush, 
Bloomfield, Conn., J. Mar- 
dosa, A. Dambrauskas, P. 
Križinauskas, J. Kamaraus
kas ir J. Čiurinskas, iš Gi
rardville, Pa.

Aukotojų vardus aplaikę! 
tuoj neskelbėme, pakol susi
taupė pusėtinas pluokštas, 
nes po vieną aukotoją skelb
ti nepatogu.

Širdingai ačiuojame už 
aukas ir tikimės, kad ir ki
ti skaitytojai, rėmėjai pa
seks šį pavyzdį.

“Laisvės” Administracija.

kiene,. J. Zeikus ir A. Kaza- ^onn- 
kevičius. Jonas Tauckus, 
10c. Viso $3.85. Draugiškai,'Jonas j
XX. | V LV1VUV, X. V YY CXX XX, GlOUCCStCr,

J. Ramanauskas, iš Min-' - 6 a
ersville, prisiuntė aukų lr.~ t

•>

.$10.25, ’ surinkta per Zeikų parpus, Harrison N J., J. garet Šapalienė
išleistuvių vakarą.

P. Plakštis, iš Worcester, 
Mass., pasidarbavo “Lais
vės” naudai ir surinko 45 
dolerius 60 centų.

Nuo spaudos pikniko su
rengto ALDLp 198 kuo
pos, Oakland, Čalif., $10.00.

L. D. S. 1 Apskr., per F. 
J. Repšys, Milford, Mass., 
$10.00.

Jonas Smalcnskas, Balti
more, Md., $7.00.

L. Tilvikas, Easton, Pa., 
$6.00.

Jokūbas Matonis, “Lais
vės” skaitytojas, paskyrė 
$6.00 kaipo auką savo mo
ters laidotuvėse, kadangi 
kalbėtojas J. Gasiūnas ne
ėmė atlyginimo.

S. Masiulis, Brooklyn, N.

Canada, A. Kutauskas, Phi-I 
ladelphia, Pa., J. Galminas, 
Dearborn, Mich., J. Bukaus
kas, Seattle, Wash., A. Gai
lumas, Phila., P. Ostrowsky, 
Scranton, Pa., Anna Tamo- 
lonis, Simsbury, Conn., C. 
Marcenkus, Pratum, Ore
gon, Paul Kvalkauskas, 
Zion Grove, Pa., J. Grigas, 
Wilkes-Barre, Pa., Stanley 
Prenis, Earlville, N. Y., Fe
lix Shumen, Farmington, 
Me., K. Saksinskas, Perth 
Amboy, N. J., J. Vaitkus, 
Camden, N. J., A. Pavilio-

Po $2.50:.. S. Maczenas, 
Tacoma, Wash,, V. Nava- 
šinskas,, Bridgeport, Conn., 
V. ir J. Navašinskai, Bridge 
port, Conn.

Po $2.00: G. Žilinskas, 
Suffield, Conn., A. Dagis, 
Brooklyn, Juozas Dauba
ras Athol, Mass., J. Brazis, 
Woodville, Pa., A. Kalvai- 
tienė, Maspėth, L. L, J. Be- 
nulis, Brooklyn, N. Y. ir 
Jurgis ir Ona Šilkai, W. 
Hartford, Conn.

Po $1.50: A. Petruškevi
čius, B’klyn, N. Y., S. Shal- 
tis, Rockford," Ill., Frank 
Jucis, Union City, N. J., Ig
nas Lisajus, Seymour, 
Conn., A. Labutis, Strat
ford, Conn., prieš mirtį au
ką “L.” reikalams, ir M. 
Liepa, Brooklyn, N. Y.

Po $1.00:- J. Malinauskas, 
New Britain, Conn., J. 
Kiaušas, Chicago, Ill., P. 
Frayer, Summerlee, W. Va., 
S. Mankus ir A. Kuprionis, 
iš Phila., Pa., J. Vaszkis, 
Quincy, Mass., Peter Anus- 

' with, Newark, N. J., P. A.
Deveikis, Chicago, Ill., John 
Vogonis, Phila., Pa., M. 
Bendinskas, Summerlee, W. 
Va., J. A. Jerome, Barre 
Plains, Mass’., A. Verkutis, 
Woodhaven, N. Y., John 
Baker, Napa, Calif., K. Dže- 
vecka, N. Y. C., J. Kairūkš- 
tis, B’klyn, N. Y., Ęrances 
Kontenis, Batavia, N. Y., A. 
Grigaitis, Pittsburgh, Pa., 
Mrs. A. Auglis, Billerica, 
Mass., N. J. Kudurauskas, 
Worcester, , Mass., Aug. 
Hintza, B’klyn, N. Y., L.

•Mankienė, Hartford, Conn., 
A. Totorėlis, Hart ford, 
Conn., K. Balsevičia, Gard-

• ner, Mass., F. Bloznelis, 
Catskill, Nl Y., M. Severi
nas, Rochester, N. Y., G. 
Kupčinskas, Miner sville, 
Pa., M. Lobikis, Rumford, 
Me., J. Mankus, B’klyn, N. 
Y., Geo. Martin, Phila., Pa., 
Likviduotas’' Amerikos Liet.

A«Kongr.yj N. J,- ir • David >Ma-

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Laisvės”. Redakcijai: Čia ir prisieina biskutį palaukti.

Pasikalbėjimas
Su Uošve

Andai vėl teko Dzūkeliui 
aplankyti savo senovinę uoš
vę, ir šiuom kartu pusėtinai 
plačiai apkalbėjome viso
kias svieto marnastis. Atsi
lankęs radau uošvę kuo ne 
sergančią ir labai nervuotą, 
ir kada užklausiau:

—Kas yra, teta, gal sergi, 
ar kas?

—Nesergu, vaikeli,—ji at
sakė,—bet matai, naminė 
gryzbata mane baigia iš 
proto iškraustyti... Nugi 
senis, kaip žinai, tai tam 
tautininkų kliubukan ir gu
la, ir kelia; retai kada na
mie pasirodo. O Elenukė, 
tai vėl su tuo italuku, Že- 
kiu... Matai, jau Papelčiuj 
[metai bus, kaip juodu tam-* 
posi, ir nežinau, kas “čia iš 
jų išeis ir vis?...

—Tai gal šeimininkas 
tam kliubukan mokinasi ko 
nors?—paklausiau.

—Eik, tu ben! Mokinasi! ? 
Aną vakarą Elenukė nubė
go pašaukti vakarieniauti, 
tai, sako, tiek dūmų prirū
kyta, kad vos tėvą dūmuose 
surado. Nugi matai, pini
guose tas teliukas išmoko 
kazyriuoti. O užpakalinėj 
kamaroj, tai sako, gal kokis 
tūkstantis nuo alaus ir nuo

pri,siunčiu laišką iš Tarybų 
Lietuvos, kurį gavo nuo savo 
giminių ūkininkas Mateušas 
Beržanskas, gyvenantis Hazle-< 
t$>no, Pa.J apylinkėje. M. B. 
priklauso prie SLA ir skaito 
“Tėvynę” ir “Amerikos Lietu
vį”. Prisiskaitęs Jurgelionio ir 
Kibuko pakvaišusių kliedėji
mų, jis pasiuntė laišką savo 
giminei Tarybų Lietuvoje, 
klausdamas, ar tiesa, ką minė
ti žmonės čionai rašo savo 
laikraščiuose.

Tai gavo atsakymą, ką ma
tysite iš laiško. M. B. nukopi
javęs laišką pasiuntė Jurgelio
niu!, kad patalpintų į “Tėvy
nę.” Bet aš skaitau kožną 
“Tėvynės” numerį, tačiau ne
mačiau, kad šis laiškas būtų 
tilpęs, arba kokį nors atsaky
mą davęs. O “Amerikos Lie
tuvį” M. B. metežninkų išva
dino ir daugiau neskaitys.

Šitą laišką malonėsite man 
sugrąžinti greitai. Čia įdedu 
ir pašto ženklelį už 3 centus. 
Mano adresas: Eliz. Jamach, 
721 Lincoln St., Hazleton. Pa.

Laiškas iš Lietuvos

Lapkričio 18, 1940 
Pajeslys, Lietuva.

Mylimas švogerėli ir Sesute :
Gavome nuo jūsų laišką, už 

tai labai dėkingi. Aš su savo 
žmona ir sūnum Albertu svei
kiname jumis visus vienu žo
džiu, linkėjame viso geriausio 
jūsų gyvenime ir sveikatos. 
Mes esame sveiki ir gyvi.

Kai švogerėlis klausi, gal 
jau turiu didelę šeimą, tai ma
no šeima: aš pats, -žmona ir 
sūnus šešių metų.

Pas mumis dabar yra toks 
gyvenimas: mums darbinin
kams žmonėms, tai daug ge
resnis, negu buvo prie Smeto
nos. Man dabartinė valdžia 
daug geresnė. Kapitalistiniams 
buvusiems vadinamiems poniu
kams skvernus jau po biskutį 
apkarpė ir matosi, kad ši val
džia yra teisingesnė.

Švogerėlis rašei, kad mes 
Lietuvoje badaujame. Tai čia 
grynas fašistinis melas. Mes* 
iki šiol valgom, kiek norime 
ir ką norime. Apsivilkimo ir 
apsiavimo taip pat turime už
tektinai. Tik kai kada nepa
spėjo pristatyti, tai^kai kada'

Bet visko galima nusipirkti, 
dar neturime jokios bėdos. 
Kad tik būtų taip iki galo gy
venimo. ' >

Lietuvoje šiais metais išpar
celiavo žemes. Katrie turėjo 
virš 30 hektarų, tai valdžia 
paėmė viršų ir išdalino beže
miams ir mažažemiams. Pas 
mus kainos tokios: rugių cent
neris 12 litų, miežių 12 litų, 
kviečių 18 litų, duonos 1 kilo
gramas 40 centų, sviesto vie
nas kilogramas 6 litai, kiaulie
nos mėsos 1 kilogr. 3 litai ir 
40 centų, avienos 1 kilogr. 
1 lt., 70 centų. Paprastas dar
bininkas uždirba nuo 5 iki 8 
litų; amatininkas uždirba nuo 
10 litų iki 15 litų į dieną. Ba
tai su aulais kainuoja 100 li
tų. Rūbams medžiaga: vilno
nė, geresnė nuo 30 iki 60 litų 
metras; paprastas perkelis 3 
litai ir 20 centų.

Gerbiamieji, būkite tokie 
geri ir nepamirškite parašyti 
laišką dėl mūsų, šiais laikais 
įdomu susirašinėti.

Su pagarba,
Jonas Stankevičius, 
Pa j esi io, 
Kėdainių Apskr.

Amerika Vis Laiko Už
grėbus Baltijos Kraš

tų Laivus
Washington. — Sovietų 

vyriausybė vėl reikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos per
vestų Sovietam daugiau 
kaip tuziną prękinių laivų, 
priklausančių Latvijai, Lie
tuvai ir Estonijai. Jie laiko
mi Amerikos prieplaukose.

Sovietai nurodė, jog kai 
Lietuva, Latvija ir Estonija 
įsijungė į Sovietų Sąjungą, 
tai šie laivai tapo sovietine 
nuosavybe. Bet prez. Roose- 
velto valdžia vėl atmetė šį 
Sovietų reikalavimą.

Amsterdam^ Holandija, 
vas. 26.^wVokiečiai įvedė 
karo stovį šiaurinėje H Olan
dijoje, idant muslopint riau
šes ir streikus, kurie kilo 

- prieš* ^vokiečius? -

“Wilsono” bonkutių. Mer
giščia pasakoja, kad ant 
kožpo staliuko guli kaladė 
Mzyrių, ,o ant sienos riuri- 
savotas kokis “pikčieris”, 
joja kokis vyras ant kume
lės, ir ant kitos sienos, tai 
pakabintas pienas, kai jau 
jie užvajavos šitą Lietuvos 
valdžią, tai nuženklyta, iki 
kolei jie turi užimti... Ir 
senis pasakoja, kad jie da
bar negali susitarti, kur bū
tų geriau palikti sostinę, ar 
Vilniuj, ar Kaune, — kaip 
jau jie išvys “ruskius” iš 
Lietuvos.

—Gal daug žmonių tam 
kliubukan priklauso?—atsi
dusęs paklausiau.

—Kur jų tau daug?!— 
Uošvė aštrai atkirto,—viso 
gal dvylika ar trylika; o vy
riausias jau jų vadyrius, tai 
Buldogas, ir antras, tai iš 
Maspetho Taukaitis. Bet 
kai turi kokį svarbesnį su
sirinkimą, tai jie pasikvie
čia ir tą lietuvišką lojerį.

—Kokį, teta, jūs sakot lo
jerį?

—Ar tu, vaikeli, nepažįs
ti to, kur nešioja didelius 
akuliorius juodais prėmais? 
Tas lojeris tokis mažiukas, 
rudais skruostais. Kaip an
dai jie tarėsi, kas reikia da
ryti su komunistais, jeigu 
kur putinki krautuvėj ar 
ant stryto, tai ponas Buldo
gas sako, reikia spjaut ko
munistui tiesiog ant veido. 
Bet tas lojeris jam tuojau 
ištlumočino, kad prieš įsta
tymus gal ir nieko, bet, sa
ko, reikia “vačytis”, kad ko
munistas neužvažiuot atgal 
per valgomą kumščiu. Ma
tai, sako, komunistai, tai ne 
Jėzus Kristus! Tam, kaip 
suduodavo kas nors per vei
dą, tai jis atsukdavo kitą, o 
komunistai tuoj siekia at
gal. ..

—Ar seniai jau tas kliu- 
bukas tenai gyvuoja?

—Gal koki keturi metai.
“4Tąsa ant 7-to puslapio)
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Bostono ir Apielinkes Žinios
Senai Visų Laukta Progresy
vių Tarybos Radio Valanda 
per Stotį WHDH iš Boston 
Praskambėjo 23 d. Vasario 

(Feb.) 9:00 Vai. Ryte.
Aštuntą vai. ryte Dr. J. F. 

Borisas atėjo pas prof. B. F. 
Kubilių, kuris tiek daug dar
bo ir energijos padėjęs įstei
gimui radio stoties. Pasisvei

kinus tuojau sako, kad reikia 
paskambinti “Tėvui” A. J. 
Kupsčiui, kad jis tuojau pri- 
būt. Už kelių minučių “Tėvas” 
Antanas atėjo su savo sūnum 
Antanuku ir tuojau išvažiavo 
į radio stotį. Pribuvę stotyje 
rado pranešėją advokatą Pet
rą Šimonį (dėdę Petrą). “Dė
dė” Petras rūpestingai ruošia
si prie savo pareigos. Muzikos 
direktorė Izabela Kugelienė 
taipgi giliai rūpinasi ir tvarko 
suredaguotą programą į dalis, 
kur joms priklauso. Helen Žu
kauskaitė, labai malonaus bū
do ir pilna judėjimo, juokauja 
su savo Harmonijos Grupe, 
kurios ji yra mokytoja. Nors 
ji juokauja, bet jos juokuose 
rodosi daug ruošimo. Josephi
ne Lattimer-Latviutė kalbasi 
su kitais visais dainininkais, 
nepaisant, kad ji per naktį 
dirbo savo profesijos darbą. 
Zavis, su savo žmona Mary, 
taipgi tuojau pasirodo. Jų 
abiejų veidai pilni malonaus 
džiaugsmo. Mildrid Anastaitė 
kalbasi su Rozi Merkeliute. 
Abidvi jos atrodo pilnos gy
vumo. Julia Reinardienė pri
ėjo prie šio jūsų koresponden
to ir skundžiasi, kad ji turi 
savo gerklėje slogą, bet pridu
ria, kad Mildrid Anastaitė už 
tai labai pilna judėjimo, tai 
viskas susilygins. Rengėjai šios 
programos pamatę visus daly
vius, labai nudžiugo, kad sun
kaus darbo pradžia jau pra
sidės.

Menininkai, 
šią programą 
puikiai 
dainas, 
liaudies meno talentai, su ku
riais mes turime didžiuotis. 
Mūsų jaunieji menininkai pa
švenčia ištisas valandų valan
das praktikoms ir tėvai pane
ša daug lėšų jaunuolių moki
nime. Taipgi apart paprastų 
parengimų, bei lokalinių jų 
darbų, jauniems menininkams 
reikia ir viešojo pasirodymo, 
kad pripratint savo talentus, 
taipgi parodyti publikai ir su- 
gyvendint ją. Dėlto yra tan
kiai rengiami vienur bei kitur 
mūsų kolonijose koncertai ar
ba kitokie parengimai.

Lietuvių Progresyvių Tary
ba susidomėjo šiuo klausimu ir 
matydama reikalą įsteigė sa
vo radio stotį WHDH, iš kur 
galės lietuvių jaunuoliai ir su
augę kartas nuo karto pasiro
dyti su savo talentais. Anaun- 
ceris “Dėdė” Petras Šimonis 
ištarė pirmą žodį,*taipgi pasa
kė trumpą įžanginę prakalbą 
apie Lietuvą. Jo balsas pilnas 
malonumo ir labai aiškus. Kal
ba angliška labai gra^i ir su
prantama.

Muzikos direktorė Izabela 
Kugelienė turi šiame darbe 
daug patyrimo. Ji yra baigusi 
Naujos Anglijos Konservatori
ją, todėl reikia tikėtis, kad ji 
mokės sugabiai vadovauti. He
len Žukauskaitė, pianistė, 
taipgi mokytoja Harmonijos 
Grupės, yra savo darbe suga- 
bi ir turėtų būti muzikos di
rektorės reikale pavaduotoja. 
Trio—čelo, smuiką ir pianas 
pagirtinai atliko savo dalį 
programoj. Josephine Latti
mer - Latviutė turi lyrinį so
prano balsą, kuris užžavi 
publiką. Josephine gi turi nak
timis dirbti ligoninėje ir stu
dijuoja savo geidžiamą profe
siją (slaugės-nursės) mokslą, 
kurį šį pavasarį, rodos, baigs. 
Nors ji buvo per naktį visai 
nemiegojusi, vienok žmonių 
išsireiškimas yra apie ją labai 
geras.

Harmonijos Moterų Kvarte- 
tastas. šis kvartetas susideda 
iš sekančių dainininkių: Rose 
Merkeliutės, Mildrid Anastai- 
tės, Mary Zavis, Julia Reinol- 
dienės. Kiek teko patirt pub-

kurie išpildė 
sudainuodami 

lietuviškas liaudies 
didžiumoj lietuvių

likos nudmotiėŠ,'. tai publikai 
Harmonijos Grupe labai pati
ko. šis jūsų korespondentas 
sutinka su publika, kad šis 
kvartetas pilnas gražios har
monijos ir puikių dainų.

Po programai grįžus į PLT 
ofisą, tuojau buvo skambinta 
ir užklausta daugelio asmenų 
sužinojimui jųjų
apie išpildytą programą. 
Vienbalsis atsakymas gautas, 
kad programa buvo gera. Do- 
vidaitiene, Sukackiene, wor- 
cesterietės, pranešė šiam jūsų 
rašytojui rašant šiuos žodžius, 
kad Worcesteryje draugai 
taipgi džiaugiasi ir lauks se
kančio sekmadienio, Kadangi 
buvo pirmas pasirodymas, tai 
ant kai kurių dalių programos 
rodėsi būk tai 
kaip kur.

Reikia atiduoti 
kreditas visoms

pats. O toliau tai kas metai 
per 6 mėnesius po 50 centų 
ant dienos.

Kliubas šiuo laiku turi ižde 
virš $10,000. Viršininkai algų 
negauna, dirba veltui.

Buvo pranešimas, kad ko
vo 2 dieną įvyks prakalbos. 
Kalbėsią Jurgelionis ir Tube-’ 
lienė.

Pasibaigus mitingui, Kliubo 
gaspadorius arba biznio pri
žiūrėtojas J. šeškis duoda įne- 

nuomonių kad visi atsistojimu pa
gerbtų Lietuvos laisvės kovo
tojus. Taip buvo ir padaryta. 
M. Kalauskas klausia, kame 
dalykas, čia yra dvi skirtingos 
nuomonės: čia kovo 2 dieną 
rengiamos prakalbos ponams, 
o mes atsistojimu pagerbėm 
mužikus. Buvo atsakymas: 
Kas ką nori, tai gali ir gerbti.

Senas Mainierys.

Hartford, Conn. PmSBURGH, PA. Cleveland, Ohio

trūksta ko Lawrence, Mass

Hudson, 
Stough-

didžiausias 
kolonijoms, 

kurios prisidėjo prie įsteigimo 
šios radio valandos, kaip So. 
Boston, Worcester, 
Montello, Norwood,
ton, Lowell, Cambridge, ir vi
soms organizacijoms, bei pa
vieniams asmenims, kurie svei
kino su finansiška parama. 
Taipgi visiems biznieriam, ku
rie gausingai parėmė savo 
skelbimais.

Progresyvių Lietuvių Tary
ba prašo visos visuomenės, 
kad ji remtų mūsų biznierius, 
kurie nuoširdžiai garsinasi 
per mūsų radio programą. Da
bar visi entuziastingai rengia
si į Progresyvių Lietuvių 
Tarybos Didžiausi Koncertą, 
kuris įvyks 2 d. kovo-March, 
Municipal Building salėje ant 
East Broadway, So. Boston, 
Mass.

Programoje koncerto daly
vaus daugelis chorų, harmoni
jos grupių ir solistų. Yra už
kviestas ir dalyvaus iš New 
Yorko žymus solistas A. Vasi
liauskas, kuris dainuodavo 
Pasaulinėje New Yorko paro
doje, taipgi Albinas Jodaitis, 
Josephine Lattimer-Latviutė, 
Charles Valungas, Harmoni
jos Mišri Grupė. Tai bus Nau
jos Anglijos muzikos šventė, 
kokios dar lietuviai neturėjo.

Kadangi tikietai koncerto 
stebėtinai platinasi, todėl pa
tartina kiekvienam pribūti ant 
laiko, čia noriu tik priminti, 
kad Elizabetha čeikuvienė 
viena pardavė jau 50 tikietų. 
Gi Onytė Domeika taipgi da
bar tik pasakė, kad ji pardavė 
25 tikietus. Yra labai vertin
gos dovanos aukaujamos, per 
mūsų gerus biznierius, tiem, 
kurie platina daugiausia 
kietų. Sužinoję Lietuviai apie

Vasario 23 d. draugam F. ir 
A. Ramanauskam buvo sureng
ta parė 25 metų sukaktuvių ve
dybinio gyvenimo. Surengimu 
daugiausia rūpinosi jų dukrele, 
Jieva, visai nežinant. Kadangi 
jie yra pažangūs žmonės ir 
vaikai išauklėti pažangioje dva
sioje, taigi buvo susirinkę ge
ras skaičius draugų.

Bevalgant prie stalų pasitar
ta su Ramanauskais, kad yra 
svarbus reikalas parinkt aukų 
del pasiuntimo laivo į Francija 
parvežt Ispanijos kovotojus į 
Meksiką. Jiem sutikus, pirmi
ninkė Kaktienė paprašė kad 
kurie išgali, paremtų tą svarbų 
darbą.

Aukavo: L. ir A. Ramanaus
kai $3. Po $1:^M. Ramanaus
kas, J. Beržinis, J. žemaitis ir 
K. Arrison. Po 50c: M. J. Pil
kauskai, E. Bernett, J. Bernett, 
J. Plitnikas, K. Rapanavičius, 
J. Malinauskas, O. Rudzinskas, 
J. Jaskonis, J. Aibavičius, M. I 
Juškienė, M. Kazlauskienė ir 
Barney Service Sta. Po 25: O. 
Malinauskienė, J. Margaitis, M. 
Margaitienė, A. Subačius, P. 
Krisčius, K. Mičuta, K. Vilkas, 
Z. Yuška, A. Klimas, H. Wein
stein, J. Trunca, M. Vilkienė, 
M. Medonienė, M. Mulerankie- 
nė, A. Raiman, P. Giraitis, O. 
Brazauskienė ir J. Kazlauskas. 
Smulkių surinkta $1.50. Viso 
$19.00. Visiem au.kavusiem ta
riu ačiū. J. K.

Paskutinis Pakvietimas
Tikrai nepaprasta, tikrai šau

ni proga pasitaiko Pittsburgho 
ir apylinkės lietuviams išgirsti 
didį naujosios Lietuvos muziką 
—virtuozą' profesorių Vytautą 
Bacevičių. Jis duos pijano mu
zikos koncertą Pittsburghe šį 
sekmadienį, kovo 2 dieną, Lietu
vių Piliečių Kliubo svetainėje, 
17 23 James St., S. S. Pitts
burghe.

Įžanga tiktai 55 centai ir 
83 centai.

Visur, kur tik prof. Bacevi
čius pasirodė, stačiai sužavėjo 
publiką. O jis apvažiavęs yra 
su koncertais dau^ kraštų. Tik 
neseniai atvyko is South Am
erikos, kur jis ilgai koncerta
vo. New Yorke pasirodė su 
koncertu garsioje muzikos sve
tainėje Carnegie Hall ir pas
kui visi amerikoniški laikraš
čiai šitą lietuvį muziką ir kom
pozitorių į padanges kėlė.

Dabar jis atvažiuoja pas 
mus. Lai nebus nei vieno lie
tuvio visam Pittsburghe ir vi
soje apylinkėje, kuris nedaly
vautų šiame prof. Bacevičiaus 
koncerte.

Kadangi šis jo koncertas 
bus tik vienas Pittsburghe, tai 
iš kaimyninių miestų ir mies
telių lietuviai turėtų atvažiuo
ti į Pittsburghą kovo 2 dieną. 
Paskui tos progos jau nieka
dos nebebus.

Kviečiame visus ir visas.
Komitetas.

Paminėjimas Moterų Dienos
Gerbiamieji clevelandiečiai, 

visiems yra gerai žinoma,-kad 
moterų diena yra kovo 8, bet 
mes Clevelande lietuviai mi
nėsim kovo 2, Lietuvių Darbi
ninkų Svetainėj, 920 E. 79th 
St. • Paminėjimo parengimą 
ruošia Clevelando Moterų 
Kliubas. Įžanga bus tik 25c. 
Už tą kvoderį gausite užkan
džių. Prie to, bus ir programa. 
Dainuos naujai susitveręs mo
terų choras po ' vadovyste J. 
Jankausko. Taip pat prisidės 
ir Lyros Choras ir bus solistų.- 
Po programos bus šokiai prie 
krajavos orkestros. Pradžia 
1:30 v. po pietų.

Moterų Choro Nariams
Praeitos praktikos buvo ne

labai pasekmingos, nes oras 
buvo prastas. Bet kiek atsilan
kė, tai kreditas eina Collin- 
woodo moterims, nes jos oro 
nepaisė, visos pribuvo. Bet 
mūsų draugės miesčionkos bis- 
kį patingėjo, o gal oro pabi
jojo.

Bet kaip tai nebuvo, prašom 
atsilankyti į šias praktikas ir 
kitas, ir kitas. Tai tik tokiu 
būdu mes galėsim turėti gerą 
chorą.

Nepamirškit dar vieno daly
ko, tai atsivesti savo drauges į 
chorą. Išauginkim chorą į šim
tą narių. Tai tada kai už
trauksim, tai net žemė drebės. 
Nepamirškit chorą lankyt ir 
moterų parengimo kovo 2 die
na. Kom.v

Lėkt į Albaniją
Athenai. — Mussolinis at

siuntė spaudinius laiškus 
savo kariuomenei Albanijoj, 
kad, girdi, “aš pats būsiu 
tarp jūsų, pasitaikius pir
mai progai.” Taip sakė ita
lai, kuriuos graikai paėmė į 
nelaisvę.

Amalgameitų, Siuvėjų 
Unijos streikas sustabdė 
siuvimą armijai marškinių, 
kurių buvo užsakyta už 
$228,000.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
įdomiai |puošta lietuviška aludč 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

■ v..*

v

ž'.kį

Dr. 
kun. 
pas- 
dau-

Manevrai Smetoninės Lietuvos 
Paminėjimo

Daug verksmo, daug grau
džių ašarų, vis dėl tų “kacapų.” 
Keli metai atgal visados pami
nėdavo Sandaros kuopa. Bet su- 
bankrūtijus sandariečiams, tai 
prašė, kad L. U. Kliubas perim
tų. Taip ir padarė. Tad Kliubas 
per kelius metus rengdavo pa
minėjimą. Taip pat ir šiemet. 
(Bet kada tas paminėjimas įvy
ko? — Red.) Tai jau gal pas
kutinį kartą fašistinį režimą ap
vaikščiojo, nes smetonizmas 
prapuolė ir daugiau Lietuvoje 
nebegrįš. Lietuvos liaudis lai
mėjo, tai jau smetonlaižiai ne
begalės savo purvinos nosies 
įkišti Lietuvon.

Kalbėjo Dr. Mikolaitis, 
Meilinis, adv. Baublis ir 
Balkūnas. Aš tik duočiau 
tabą Dr. Mikolaičiui, kad
giau pastudijuotų apie darbi
ninkišką gyvenimą. Kuomet sa
vo kalboje minėjai, kad Lietu
va buvo per 300 metų paverg
ta po carizmu, tai turi žinoti, 
kad dabar carizmo nebėra, kad 
dabar yra laisva, darbininkiška 
Sovietų Sąjunga. Man rodosi, 
kad kadaise ir Dr. Mikolaitis 
buvo socialistas. Tad turėtų su
prasti socializmą. Tik gerai pa
sakė, kad daug aukų buvo su
aukota, bet Lietuvos darbinin
kai tų pinigų negavo nė cento.

Dr. Meilinis gerai kalbėjo. 
Kvietė lietuvius laikytis vieny
bės, jaunuolius studijuoti .lietu
vių kalbą. Tai yra geras patari
mas. Adv. Baublis kalbėjo ne- 
užgaudamas nei vieno, nei kito.

Taipgi kalbėjo ir A. Jankaus
kas (Žilionis). Persistatė labai 

1 didele asaba. Girdi, komuistai 
■ > apie mane labai daug rašo, bet 

Progresyvių Lietuvių Tarybos j V nepaisau. Man atrodo,
kilnius darbus ir tikslus, labai kad toks kalbėtojas neturi jo- 
skaitlingai tveriasi į grupes ir i kios vertės, nes iš blaivumo 
įdomauja ar bus galima pa-1 net neteko automobilį vairuoti 
vieniai prigulėti į PLT. Tikiu, leidimo!
kad Tarybos komitetas suteiks

Roosevelto Bažnyčios Rink
liava Atiduota Anglijos 

Bažnyčiai

Hyde Park, N. Y.—Prez. 
Rooseveltas su kitais na
riais vietinės episkopalų

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas. — Anglų 

kariuomenė užėmė prieplau
kos miestelį Brava Itališko
je Somalijoje; pažengė pir
myn prieš italus Keren sri
ty j Eritrėjoj, italų koloni
joj, kur paėmė dar 400 ita- parapijos komiteto nubalsa- 
lų į nelaisvę ir pagrobė tris 'vo visą sekmadienio rinklia- 
kanuoles. Anglai yra užka-tvą atiduot Anglijos episko- 
riavę jau pusę Eritrėjos. Ipalų bažnyčiai.
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SO. BOSTON, MASS

KONCERTAS
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ ŠVENTĖ

Sekmadienį, Kovo 2 March
MUNICIPAL BUILDING

East Broadway South Boston, Mass.
Pradžia 3:00 vai. po pietų. Įžanga 50c.

Gaukitc “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

1 F“

ra:

Lietuviu Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kaina $1.00 su prisiuntimu.

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

SvarbusPra neši mas

h i

I

- — ' \ • _ _ "3 Kun. Balkūnas irgi nepralen-
daugiau^ informacijų trumpo- į kė komunistų. Girdi, “komunis- 
je ateityje. Dabar atminkite, teliai” nevažiuoja Lietuvon.
kad nedėlioj,*kovo 2 d., reikia | švento Franciškaus pobažny- 
būti visiems Municipal salėje 
kaip 3 valandą po pietų.

Merkinės Draugas
Jo Tėvas.

ir

4

Pittston, Pa

tinėje svetainėje irgi turėjo šu- 
rum-burum. Toje šventoje vie
toje prakeikė Lietuvą nuo kojų 
iki galvos. Melavo, kad būk 
Lietuvoje viską atėmė iš ūki
ninkų. Nepasakė, kad iš kunigų, 
ponų ir kapitalistų turtus atė
mė tarybinė valdžia ir atidavė 
biedniems žmonėms. Mat, tokie 
kalbėtojai nenori pasakyti tei
sybę, bijo parapijonų.

Lawrence Dzūkelis.

Keliaujantiems į Floridą
Keliaudami į saulėtą Floridą, visada sustokit pas

WALTER MARINA
Pas jį būsite maloniai priimti, gausite gerą maistą, 

visokių gėrimų ir švarius kambarius nakvynei.

Puikios Jūrų Maudynės
Patogi vieta žuvavi^nui, met’Cioklei k ramu pasilsėt.

Mūsų kainos daug žemesnės negu kitur. Mūsų vieta yra 
žinoma kaipo

Marin’s Inn, Route No. 1
1 MILES NORTH OF EAU GALLIE, FLORIDA

Iš Lietuvių Piliečių Draugijinio 
ir Pašalpos Kliubo

Tūli progresyviai sako, kad 
šį kliubą valdo fašistuojanti 
žmonės. Bet aš sakau, kad 
darbininkas žmogus, dirbda
mas 12 arba 16 valandų į did- 
ną, negali . būti fašistas, gali 
būti tik fašistų pritarėjas.

Kliubo susirinkimas įvyko 
vasario 16 dieną. Iš apie 142 
narių susirinko apie 20. Kliu
bas nutarė turėti vajų gavimui 
naujų narių. Aš nuo savęs pa
tariu rašytis į šitą kliubą. Jis 
nieko neužgaulioja, fašistai, 
komunistai, katalikai ir visi k i-,' 
ti gali prigulėti.Negirdėsi, 
kad kas nors kliube negražiai 
ką nors pavadintų ’. Visi sugy
vena draugiška^:broliškai. Pa
šalpos moka vieną dolerį ant 
dienos, kai sergi per pirmus 
tris mėnesius, 50 centų į die
ną už kitus tris mėnesius iki 
vienų mėtų. Kitais metais tas francūzų koloniją Tunisiją.

Italija Nusišpicavus 
Šiaurinėj Afrikoj

Vichy, Francija. — Pran
cūzai supranta, jog Italija 
jau labai nusilpus iš karinio 
atžvilgio, ir atrodo, kad an- 
glams-australiečiams nesun
ku būsią apsidirbti su ita
lais Šiaurinėje Afrikoje. 
Talkon anglam ten spiečiasi 
ir mafiometonai gyventojai 
iš Pietinės Libijos, keršyt 
italams už priespaudą ir 
persekiojimą.

Italai gyventojai šimtais 
bėga- iš Libijos į gretimą

A. VASILIAUSKAS, tenoras
Aukštai įvertintas dainininkas, mylimas visų klausytojų

KONCERTO DALYVIAI:
1. A. Vasiliauskas, tūkstantinės minios jo klausė.
2. Albinas Jodaitis, grausmingąs basas
3. Kazys Valunga, lyrikas tenoras
4. Josephine Lattimer, Latviūtė 
K Harmonijos Mišri Grupė, atsižymėjusių dainininkų
6. Laisvės Choras ir Norwood© Vyrų Choras
7. Vilniaus Jaunuolių Kvartetas

Po Meninės Dalies Programos įvyks BANKIETAS, 
6:30 yal. Vakaro, 2 Atlantic St., So. Boston, Mass.

Bilietą 1 Bankietą. $1.00 Asmeniui. Turėsime Torkių Vakariene

RĖNGIA PAŽANGIŲJŲ LIETUVIŲ TARYBA
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(Tąsa)
Kelinta diena neatsistojo apsiteliavusi 

karvė, nenusivalė, kaimiečių žodžiais ta
riant. Dingo Jurui bet kokios viltys apie 
danišką ūkį. Visa šeima įpuolė nusimi- 

. niman.
Nubėgusi į kaimyniją, Monika pasišau

kė Linkaus vyrus, kurie tarp savęs pasi
tarę bandė pakelti karvę virvėmis, tam 
reikalui surezgę didelį krepšį. Pakelta į 
orą karvė kabaliojo išvertusi baltas akis, 
lyg negyva, paruošta odai lupti. Privers
ta remtis kojomis, ji vėl kniubo žemėn. 
Išbadėjęs veršis bliūvaudamas jieškojo 
motinos pieno, tampė ją, kabančią vir
vėse, pritvirtintose prie balkių, už spe: 
niu.

Veterinorių šauktis buvo neįmanoma: 
neturėjo Taručiai išteklių, ir ko gero, jau 
bevežant jai daktarą, galėjo padvėsti.

Su karve vargo pasivaduodami kai
myno vyrai, kol nepratrynė jai odą. Nu
siraminimas buvo tik vienas: daugelio 
naujakurių išbadėję gyvuliai dvėsė kai
muose, ir niekas nežinojo priemonių nuo 
ligos, kuri vadinosi — badas.

va nuo liūdnų minčių, kurios jį plėšo nuo 
artimųjų, nuo žadėtojo gyvenimo, nuo 
žemės. Vėliau apie tai savo pačiai prisi
pažino: Monikut, nežinau kas užėjo... 
dar kiek, ir būčiau pasikabinęs po balkiu.

DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Lietuviu Darbininku Susivie
nijimo 86 kp. susirinkimas 
įvyks kovo 2 d., 10 vai., 1025 
Caniff Avė. Dabar nauji na
riai yra priimami be įstojimo.

Juras ėjo per kiemą nuleidęs galvą. 
Kai kur iš lomų ir kupstų kalėsi šviesiai 
žalia žolė. Pašaliai garino atgimstančios 
žemės kvapą. Kažkur springo nuo dai
nos paukštis, atklydęs sukti lizdo. Juras 
įėjo tiesiog į virtuvėlę. Monika ruošė ser
gančiam gyvuliui sėlenų putrą.

Vyras priėjo ir ilgai nieko nesakė.
— Karvei neši?
— Pats matai.
Jis atsisėdo sugniaužęs rankas tarp 

kojų ir žiūrėjo į ją. Monika vis maišė' 
putrą, priplikydama karštu vandeniu.

— Gal auseklio tau reikia?
— Ne ...
Ji pasikaišė sijoną, pakėlė auseklį; 

dantimis palaikiusi skarutę, viena ranka 
ją sumezgė po kaklu. Juras'pačią išei
nant sustabdė: L. - f

— Nereik!
— Kas?
— Jau nebegyva ...
Monika apsikabino mūro kraštą ir pla

čiai prasižiojusi žiūrėjo į vyrą, kuris ją 
ėmė ramint, kad ir kituose kaimuose tas 
pat, kasdien dvesia nusimaitinę gyvuliai.

— Dieve, kodėl tą vargšą žmogų taip 
kankini? Kada bus galas?!

— Juk tuo nepadėsi, — ramino vyras 
— badu dar niekas nemirė, nemirsim ir 
mes.

— Tokio Jarmalos pilni tvartai — nė 
vienas nepadvėsę, o mes, kai nieko netu
rime — ir paskutinis...

Monika išbėgo iš namų nusitvėrusi ma
žąjį Joną.

— Žinokis, aš negaliu. Užkask, daryk 
ką nori. Nemiela man tuose namuose, ne
noriu gyvent. Dvare gyvenom, nieko ne
turėjom — ramiau buvo... — ir taku 
pasileido į kaimą.

— Nebėk, nekvailiok. Išpasakosi 
siems, išraudok, ar padės ką!

Ji negirdėjo.
Juras išvilko nudvėsusią karvę, nuo 

kurios vis dar nenorėjo skirtis veršis, 
jieškodamas pieno, paslėpto giliai po 
stingstančia oda. Veršį reikėjo su skau
dančia širdimi atskirti nuo negyvos mo
tinos, kurią Juras nutempė už tvarto. 
Jis buvo manęs lupti odą, bet nuspren
dęs, kad pats negalės to padalyti, pasiė
mė kastuvą ir išvertė jau žalsvą pūkeliu 
apaugusią žemės plutą. Iš karto jam silp
na pasidarė, sugėlė sąnariuose, ir teko 
ilsėtis. Nuo vakar dienos nebuvo nieko 
burnoje turėjęs.

Basas vaikas stovėjo už namo kertės, 
palindęs pa* didele, nunešiota tėvo kepu
re ir prikandęs kumštelį žiūrėjo į gyvu
lio pakasynas.

Tėvas tvirčiau užgulė kastuvą. Dar 
silpniau jam pasidarė.

Taku' bėgo tolyn į kaimą Monika, ir 
gal jos verksmą, gal atbudusių upelių 
šnarėjimą — taip graudų tvindė vėjas. 
Savo tuštumu laukai dilgino akį. Nežino
mas gailestis, pyktis, širdperša — akme- > 
niu slėgė žmogaus krūtinę. Juras dar už-., 
metė porą žemės velėnų ant baltos, žiū
rinčios į viršų iš savo kapo karvės akies, •<

vi-

Išvarginti žiemos, nederliaus metų, 
žmonės mėtėsi į kraštutinumus: būriais 
susirinkę murmėjo prieš komitetus, su
kurtus nukentėjusiems šelpti, kurie nie
ko daugiau nepadarė, kaip tik gražiu 
žodžiu ir prakalbomis pagamino valstie
čius. Tuo tarpu artinosi sėjos metas, vis
ko trūko, ir vienintelis išsigelbėjimas bu
vo — eiti pas Jarmalą, kleboną, vėl sko
lintis grūdą, pinigą, ir ant popieriaus pa
sižadėti dvigubai grąžinti.

Kai valstiečių galva buvo pramušta, 
kaip apsiginti greičiausiai nuo bado, — 
per karališkas girias sumanė tiesti vieš
kelį.

— Čia, vyrai, kokia manufaktūra! Rei
kia rūpintis lauku, pašaru, kad nepadvės- 
tumėm — kelių užsigeidė.

— Kam tas kelias! Mums? Tegul va
žiuoja kas arklius turi!

— Šneka, kad vyriausybė nori perva
žiuot, pažiūrėt, kaip nukentėję mūsiškiai 
vandeniu ir pluta gyvena.

— Gražus pasižiūrėjimas! Ana, va į 
ministerio uošvio kiemą vieną kelią nu- 
tiesėm, kitą į viršaičio ūkį. Ponai suma
nė pačią vesti — kelias reikalingas. Dar 
pirmos rūšies! Tfu!

Kalbėjo, ūžė susirinkę valstiečiai anks
tyvo pavasario rytą, su kastuvais, kūlė
mis, kirviais. Važiuoti ir arkliuoti — 
nuošaliau, o bearkliai, bežemiai, sklypi
ninkai ir smulkūs artojai — savėje, — 
visi tie, kurie jau spėjo išsiparduoti, vos 
vos laikėsi netvirta pėda ant savosios že
mės. Skirtinga ir kalba abiejų grupių 
buvo.

Viršaitis atvažiavo su sekretoriumi ir 
dar dviem, nepažįstamais ponais, kurie 
tarp savęs kalbėjo pirštų pagalba. Gužo- 
je suprato, kad ponaičiai gerokai nuvai
šinti, nes vieno galva iš ratų Kabojo že
myn, ir jis savo draugui porąkart rik
telėjo: kozeruok tūzu! ’

Kalbėjo juos ūžus pas Jarmalą, du 
veršius suėdus, šaudžius iš brauningų į 
negyvą vištą.

Tokiu būdu, viršaitis kaip norėjo, taip 
rodė kelio dalykus. Pradėjo smaigstyti 
gaires per laukus, kur pasitaikė vasaro
jus — valstiečiui vasarojaus kraštą nu
kirto.

Tarutis stovėjo būryje su kitais ir 
klausėsi kalbų, barnių dėl to valsčiaus ir 
apskrities, patį darbymetį sugalvoto, 
šposo, bet kaipo savanoris, tiesioginis 
valstybės kūrybos dalyvis ir žadintojas, 
neišdavė balso. Tik kai vakare buvo 
baigtas kelio sklypų paskirstymas, jis lyg 
vėjo malūnas, sumosavo abiem rankom:

— Šimts pypkių! Iš kur man dvylika 
metrų? Juk tik aštuonis hektarus turiu! 
Ką čia sauvaliauja ponas viršaitis!

— O man — tas pats. Per akis suka. 
Tokiems ponams, kaip klebonui, Jarma- 
lai — prie smėlio paskyrė. Neilgesnis 
gabalas, negu mano.

— Pasiuto! Tai kada aš žiūrėsiu savo 
lauko! Einam pas viršaitį! . į

Buvo daugybė, kurie jautėsi nu
skriausti ir grūmojo tiesiamojo kelio da
lintojams. Jie dabar taikėsi nutvert vir
šaitį besiruošiant namo. Apgriuvo visi 
kartu, visi iš karto pradėjo kalbėti. Ta
laitis, lyg delegatas, prasistūmė pirmyn:

— Čia negali būti taip. Palyginus su 
kitais kaimais, mes naujakuriai 
žažemiat Tą reikia omeny turėt!

— O man su gabalėliu irgi 
teko.

— Nuo rūšies, nuo rūšies! — 
viršaitis, pūsdamas per ūsą.

— Kur teisybė tada? Kas per velnias! 
— šaukė aplinkui.

— Nekasim, vyrai. Savo darbo iki va
lios turime. Ar mes koki baudžiaunin
kai, ar ką!

— Man jūs nesiskųskite. Važiuokite į 
apskrities valdybą. Nieko neišrėksite.

— Tai ką čia, viršaiti, už nosies vedžio
ji, juk mes tik prašom paaiškinti! Kodėl 
visiems tiems dvarponiams kelią po nosi
mi paskirstei, prie žvyrynų?

------- (Bus daugiau)

LDS 21 
vo 2 d., 1 
Porter St. 
te į LDS, 
formacijų
Palevičienę, galėsite įstoti be 
įstojimo’.

k p. susirinkimas ko
vai. po pietų, 4097 
Kurie dar neįstojo- 
tuojau klauskite in- 
pas Fin. Sekr. d. U.

Russell St. Bet ji yra labai dė
kinga draugėm moterim, kad 
labai skaitlingai aplanko ją. 
Daugelis moterų negalėdamos 
atvykti aplankyti, tai duoda 
gerus linkėjimus dėl jos. Ap
lanko daugelis pavienių mote
rų, bet daugiausia atlanko 
d r a u g ės L i etuvių Moterų 
Draugiško Kliubo narės. Todėl 
labai nuoširdžiai ačiuoja vi
som pavienėm ir kliubietėm 
už draugišką ■ aplankymą.

Konstancija Alvinienė per 
J. K. Alviną.

ir ma-

septyni

aiškino

Kovo 1 
Porter St. 
sirinkimas 
čių vajininkų.
dalyvauti. Bus žaislų ir pra
kalbos.

d., šeštadienį, 4097 
bus draugiškas su- 
pagerbimni laikraš- 

Visus kviečia

Mūsų Ligoniai
Praėjusią savaitę staiga su

sirgo d. Rožė Steponkevičienė, 
2035 23rd St. Girdėjau, kad 
turės eiti į ligonbutį ant ope
racijos. Draugė Steponkevičie
nė gerai žinoma veikėja tar
pe westsides lietuvių ir L. M. 
Pažangos Kliube. Verta drau
giškos užuojautos ir linkėjimo 
greitai susveikti.

Girdėjau, kad sunkiai serga 
Juozas Brazauskas, 6623 Nec
kel St., Dearborn, Mich. Bra
zauskas pažangus žmogus ir 
darbininkų rėmėjas per daug 
metų. Pareiškiu gilią užuojau
tą ir linkiu greit pasveikti.

_______  IF

Padėka
Šiuo laiku sunkiai 

Konstancija Alvinienė,
serga
10219

w;
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sutrypė, sulygino duobę ir, paskubom 
.metęs kastuvą, užėjo už tvarto. Įsisprau
dęs tarp malkų, 4is-stengėsi-atšaldyti-gal-

Iš D. L. Kliubo Darbuotės
Detroito Lietuvių Kliubas 

savo susirinkime padarė kele
tą gerų tarimų. Išdavus Civil 
Rights Federacijos raportą, li
ko nutarta siųsti tris delegatus 
i valstijos protesto konvenciją, 
kuri įvyks šeštadienį, kovo 1 
d., Lansing, Mich., 10 vai. ry
te. čia eina kova prieš reak
cijos bilius ir tt. Kliubo drau
gai su noru pasižadėjo dele
gatus nuvešti ir parvežti tik 
už gąsdino išlaidas. Tas rodo, 
kad draugai stengiasi kovoti 
prieš reakciją.

Pakeltas klausimas, kad 
duoti kliubo komplimentą į 
prof. V. Bacevičiaus koncerto 
programą. Ant vietos nutarė 
tą dalyką remti ir aukavo $3.

Vėliau buvo pestatytas da
lykas, kad šį sykį buvo varo
ma agitacija nominacijose į 
miesto ir apskričio valdininkus 
per CIO uniją, ir visas sleitas 
liko laimėtas. Todėl buvo kvie
čiami nariai ir simpatikai rem
ti tą dalyką ant toliau, kad 
rinkimus laimėtų darbininkų 
indorsuoti žmonės.

Buvo pakeltas klausimas 
link surinktų aukų, ką sme- 
tonininkas ponas Budria turi 
užgrėbęs virš $10,000. Kliubo 
nariai yra aukavę dėl Vil
niaus ir Klaipėdos nuskriaus
tųjų žmonių gelbėjimo, bet 
tos surinktos aukos gali būti 
panaudotos fašistinių gaivalų 
naudai, šis klausimas yra ga
na svarbus ir jis reikėtų kož- 
noj organizacijoj kelti ir da
ryti kiek galima, ypač tos org. 
ar ypatos, kurios yra aukavę 
tam tikslui, turėtų rūpintis. 
Mat, dabar smetonininkai vi
sur mato badą Lietuvoj, o ka
da žmonės badu mirė ir var
go, tad jie globojo žmonių 
aukas ir nesiuntė kur reikia.

Šiuo laiku Kliubas suside
da iš 150 narių ir nariai susi
renka savo name, draugiškai 
praleidžia laiką. Bet, žinoma, 
atsiranda žmonių, kurie ma
no, kad Kliubas yra kokis nu
dėvėtas daiktas ir atėję elgia
si nepadoriai. Jau vienas tokis 
narys liko prašalintas už pras
tą pasielgimą, ir jau randasi 
antras toks narys, kuris ver
tas papeikimo, žinoma, jeigu 
nesiliaus taip daręs, bus pra
šalintas iš narių tarpo. D. L. 
Kliube lankosi pažangių ir ge
rų džentalmanų, todėl vienas 
ar du negali paniekinti visą 
Kliubą.

su kitom pažangiom organiza
cijom ir Civil Right Federaci
ja.

J. K. Alvinas.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, vas. 25.—Anglų 

orlaiviai Breste apdaužė tik 
vieną bakūžę ir sužeidė ke
turis nekariškius žmones; 
šiaip jokių nuostolių nepa- 
Idarė.

Atsižymėjo Ethiopai
Ęthiopų partizanai, ko

manduojami anglų oficierių, 
atėmė iš italų Moyale, Ethi- 
opijoj, prie Kenyos sienos. 
Kenya yra gretima anglų 
kolonija.
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SO. BOSTON, MASS.

Pažangiųjų Lietuvių
Tarybos

WHDH Radio Programa
Sekmadienį, 9 vai. ryte

- .

ŠTAI TAS LAIVAS
Lovcen, keleivinis garlaivis po Panamos vėliava. 
Dabar šis laivas stovi New Yorke, laukia Anglijos 

leidimo plaukt į pirmąją gelbėjimo kelionę.

Apie L. M. D. Kliubą
Lietuvių Moterų Draugiš

kas Kliubas laiko savo susi
rinkimus kas ketvirtą sekma
dienį ir turi diktą skaičių na
rių. Valdyba perrinkta ir šių 
metų pirmininke yra A. Povi- 
laitienė. Kaip rodosi, visa val
dyba yra iš sugabių narių. Tik 
reikia biskį pasukti kliubą į 
gerą pusę, kad veikti bendrai

1. Mrs. Tzabela KuRelien?, muzikos 
direktorė.

2. Petras Šimonis, anouncerls.
8. A. Vasiliauskas, tenoras.
4. Laisvės Choras.
5. Lietuvių Trio,—čelo, smuiką 

fortepianas.
6. Visais reikalais kreipkitės po 

kančių antrašu:

F. KUBILIUS, PLT Sekr., 
2 Atlantic Street, 
So. Boston, Mass.

Tel. So. 2458
( 3U 3c M, 3c 3£ 3Z -AC JZ. JZ. ) i ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve )
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’ ŠTAI TIE ŽMONES
Tūkstančiai stiprių Ispanijos pabėgėlių — gydyto
jai, valstiečiai, mechanikai, kepėjai ... ir jų žmo

nos ir vaikai . . . dabar įkalinti koncentracijos 
stovyklose. Tai demokratijos pamatas.

..KIEK JUMS IŠ TIKRO JIE RŪPI?
TZTEK jūs duotumėte, kad išgelbėt žmogaus gyvy- 

oę? Kiek jum atrodo verta išgelbėt narsią, pa
vojaus nepaisančią, puikią žmogaus gyvybę, kuri 
štai šiuo momentu kenčia beveik nepakeliamą žmo
gui vargą, šaltį ir alkį.

Jis visą tai iki šiol iškentė, stiprinamas ugningu įsi
tikinimu demokratijai. Mis yra Ispanijos pabėgėlis. 
Kad jis taip įsitikėjęs demokratijai ir drąsiai išsto
jo prieš fašizmą, už tai jis kenčia neapsakomą var
gą. Jūs galite išgelbėt jį: Kiek gi tai verta? Kiek 
jum iš tikro jis rūpi?

ir

se-

Tūkstančiai Ispanijos pabėgėlių suvaryta už sienų ir 
spygliuotų vielų tvorų koncentracijos žardžiuose Fran- 
cijoj. Vichy francūzų valdžia sutiko juos paleisti. Mek
sikos valdžia kiltaširdžiai pasisiūlė priimt juos kaip į 
naujus namus. Kokie pabėgėliai bus parinkti išvadavi
mui, tatai visiškai priklauso nuo Meksikos valdžios.

Tik tie, kurie, Meksikos, valdžios supratimu, iš visų 
atžvilgių tinka gyvent demokratinėje šalyje4— tarnaut 
demokratijos idealam — tai ir bus parinkti.

Šitokią oficialę sutartį iš naujo patvirtino Meksikos 
Užsienių Reikalų Ministerija.

Surast tinkamą laivą buvo labai, labai sunkus daly
kas. Pagaliaus susitarta dėlei pirmosios pabėgėlių gru
pės išgelbėjimo. Jungtinis Amerikiečių Komitetas Ispa
nam Gelbėti, sumanytojas Amerikinės Gelbėjimo Laivo 
Misijos, pasirašė sutartį dėlei to mielaširdystės laivo 
pirmosios kelionės. Įmokėta $25,000 rankpinigių. Laivo 
savininkai padavė aplikaciją gauti išplaukimui lei
dimus. O ^pirmajai grupei išgelbėt turi būt sukelta 
$100,000. Tuojdu! Retai kada visoj istorijoj yra buvus 
tokią proga tiesioginiai padėt žmonių gyvybes gelbėt —-

gelbėt pirmuosius narsiuosius kovotojus prieš Hitlerį ir 
Mussolinį. Nes be jūsų pagalbos jie išmirtų.

Aukokite šiandien — aukokite gausiai —: aukokite, 
kieF tik galite, daugiau ar mažiau. Bet kuo greičiau
siai siųskite savo aukas. Reikalas labai skubus.

Darykite tatai dabar, o jausite pasididžiavimą, kad 
jūs tiesioginiai dalyvavote viename iš kilniausių žmo
niškumo darbų šiais laikais.

- VARTOKITE ŠĮ KUPONĄ
--------------  '■■■ ■ ■ ■ ■ I 1 -- ■» .... ........... ......................................................

UNITED AMERICAN SPANISH AID COMMITTEE
200 FIFTH AVENUE NEW YORK CITY

MAN TIKRAI RŪPI
Šiuomi siunčiu Savo auką paremt pirmąją kelionę gailiaširdystės 
laivo LOVCĖN. čia Įdedu $.........................
Vardas .................:..........................................A...... . .
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Adresas ..................................................................
Miestas ............

Laisve >
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vą rėkti, tai net mano radi-

SU-

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

1O

-T

J

PITTSBURGH, PA

}

Įžanga, priskaitant taksus, 83c ir 55c.

Siunčiame duonų per paštą. į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. V. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

Telephone 
STagg 2-5043

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Laukiame Jūsų
■A

Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Penktad., Vasario 28, TOT ,
TSSŠBB!SBBS3SSStSSCSS£ŽSKSBSBSiŠ.

Pittston, Pa. gu jam reikėtų akinių, tai 
jis vis garsina kokį ten 
“Žerk-kaip-pauderį,” kuris 
sako, pritaiko akis prie aki
nių... ,

—Vaikeli, tas “Žerk-kaip- 
pauderis” pritaiko tiem, ku
rie šiek tiek mato... Beje,, 
dabar jį ponas Tysliava mo
kina skaityti tokios pasa
kaitės, kaip ‘‘Dramblys Ap
spjovė Caro Generolą”; sa
ko, galėtų tą pasakaitę ir

Šios apylinkės nusišmugelia- 
vę tautiški fašistai užsimanė 
ant žūt-būt surengt pradžioj 
kovo mėnesio sorkes, tai yra, 
pasikvietė Jadvygą. Pirmiausia 
jie mėgino piršt vietinėm SLA 
kuopom bei kitom organizaci
jom, bet sutikus pasipriešinimą 
iš nekuriu narių, tai sumanė 
rengt tas sorkes varde SLA 7 
Apskričio. O jie būdami virši
ninkais, tai lengvai ta viską per radijo perskaityti, jeigu 
pravarė, nesiklausę narių iš išmoktų, sako labai juokin- 
SLA, ar kam patiks ar ne.

Praeityje tai jie rengdavo
Vilniaus vadavimo dieną, par- kaus> su juo taip daly- 
davinėdavo visokias štampas į a
.bei kitokius medalikėlius, ir _Bet'’vistiek ponas Tys- 
pratusių žmonelių dolerius ir llava sako Jam: Juozal> 
pusdolerius. Na, o dabar jau ■
Vilniaus nėra nuo ko vaduot, nuversim Lietuvą, o tada tu 
tad reikia kitokį šmugelį suma- gausi gerą džiabą, gal kur 
nyt.

Tik klausimas, ar daug atsi-'tai tas nabagas kaip pradė- 
ras lengvatikių, kurie mes do- jo aną vakarą prieš Lietu- 
lerius į Jadvygos kišenę.

Kiek teko patirt iš spaudos,!j0 viena tūba išblovino... 
tai panašias^ sorkes jie ^rengia q sienos lenkai gyvenan

ti manė, kad mes su seniu 
baramės... Daugiau jau 
neklausau, ba bijau, kad ne- 

ir klebonai jiem pritars, bet^šklovyt kitą tūbą. . .
—Na, o kas daugiau nau-

ga toji pasakaitė...
—Tai gaila, pono Gin-

kas, nu ale aktina, kaip Lie
tuvoj piemęnė ir gana. Nu
einam mudvi ant mūvies, 
tai kaip kada man pasirodo 
juokinga, ir aš nusijuokiu. 
Tai kad durs man ranka pa- 
šonėn ir sakp: “Don by 
sily!... Čia nereikia juok
tis.” O kaip kada, rodos, ten 
jokio juoko nebūna, o visi 
pradeda juoktis, o aš tyliu, 
tai ji vėl bakst pašonėn ir 
sako: “Mama, jū dombel, 
kodėl tu nelefini? Ah? Ma
tai, kad visi lefina!” Arba, 
kai rengiasi in darbą, tai 
gulės, gulės iki paskutinei 
minutei, o atsikėlus, tai 
šmakšt šen ir šmakšt ten, 
ant stalo paliko “pažemius”, 
o ant krėslo kelines, tai vėl.

kentus sakau.- seniui: ”Va- 
ryk tu tą italjonuką namo, 
ba aš negaliu užmigt ir ma
no kantrybė išsisėmė”... O 
jis suzūrza: “kad nori tai 
varyk..;” apsivertė ant ki
to šono ir vėl jis miega, o 
aš, dziėvuliau, tai šitaip per 
dienas ir nervuojuos...

Po tokio pasikalbėjimo 
atsisveikinau uošvę ir išė
jau. - Dzūkelis.

Italija Neteko 105,000 
Savo Karių Albanijoje

Graikai Praneša:
Athenai. — Graikai Alba

nijoj iki šiol paėmė į nelais
vę 20,000 italų karių, o už
mušė bei sužeidė 85,000. Be

rėk, kiek gali, tai gal mes kai atsistos prie zerkolo, tai, t°, italai prarado 130 orlai-
_. . ° - I . . *. . . ’ ,,4., 1OA bnv,»A n 1 KAA

■ nors konsuliu išrinksim,” 
’ i • > 1 T • 1 —.

ne tik Pittstone, bet Wilkes- 
Barre ir Scrantone. Tik neži
nia, ar iš to didelio debesio bus 
lietaus, nes jie pirmiau manė, 
jog ir .
atrado, jog nepritaria. Tai jei! ,
kokios, tai vietoj mūsų fašiste- jo, teta? Gal gaunat iš kra
bam pakelt savo ir Jadvygos jaus laiškų?—užsirūkęs ci- 
nusmukusia akciją, gali visai garėtą, klausinėjau uošvės... 
-prilipt liepto galą.

O kad tom sorkėm priduotu vome nuo maniškio 
daugiau svarbos, tai apart Jad- broljo laišką

Nugi pereitą nedėlią ga- 
senio

Septintas puslapi*

vygos, yra keli sorkininkai pa
kviesti ir iš kitų miestų, neku- 
rie net iš New Yorko. Rodos 
pakviestas yra tas pats, ką po-: 
ra metų atgalios juokino Scran- 
tono publiką, sakydamas “Mes 
28-ni dragūnėliai, j

—Tai ką rašo?
—Tai, matai, jo brolis ne

labai mokytas, tai pirmiau
siai laišką pradeda:

“Tegul bus pagarbintas 
neturėjome Jėzus Kristus, ir turiu no

ne vieno žirgo, bet išmušė apie dziejų, kad Jūs atsakysite 
5,000 bermontininkų, ir apie 10 
tūkstančių bolševikų.* Stebu
klai, ar ne?

Na, tai užteks apie sorkes.
Smetona.

S Y P S E N 0 S
(Tąsa nuo 2-ro pusi.}

Matai, jis. jau buvo ir pir
miau ant Šaut Sekind Stry- 
to, bet ten bala žino kas už
degė, ir tada sudegė tame 
kliubukan pono Klingos do
kumentai ir kontraktas, pa
darytas su Voldemaru... 
Tai tada jie nusimūfino ant 
Stegstryčio prie pat fajer- 
monų geradžiaus. Tai da
bar jau daugiau nedega...

—Tai aš apgailiu, teta, 
jus, kad taip vienai reikia 
nuobodžiauti..

—Taigi, vaikeli, viena ir 
viena. Kaip kada klausau
si, va, to radijo, bet angliš
kai aš nelabai sugaudau, o 
lietuviškai, ten vėl palaidi 
barščiai...

—Pono Ginkaus būna kai 
kada gražių programų,— 
girdamas jai pridūriau.

—Gal būt ir nieko, bet 
kad jis matai lietuviškai ne
moka. Sako, dabar ponas 
“Vienybės” redaktorius ga
vo kur nors seną iš Lietu
vos kokio garsaus kunigo 
parašytą elementorių, tai jis 
mokins poną Ginkų lietuvių 
kalbos ir po biskį skaityti, 
pradedant nuo A B C D ir 
paskiau jau tame elemento
riuje yra sunkesni skaity
mai ir net poezijų, kur sako 
ve kaip:

—Tai ponas . Ginkus dar 
gali išmokt ir skaityti ir 
lietuviškai kalbėti,—džiaug
damasis pritariau.

—Jis gali, berneli, viską 
išmokt, jis gabus, jeigu tik 
jam akys...

—O kas ponui su akimis? 
—nustebęs teiravausi.—Jei-

per amžių amžius amen.” 
Paskui vėl sako: “Sveikinu 
tavi mielas brolali ir dukre- 
ly ir tavo mielą prisiegėly 
ir bučiuoju jumis po tūks
tančius rozų baltus ir skai
stus, veidelius .ir, rankeles ir 
kojeles ir žyčinu nuo pono 
Dzievo tokios sveikatos ir 
ščėseies, kaip ir aš turiu...”

—O naujienų jokių nemi
ni ?—pasiteiravau.

—Apie naujienas, tai ir 
jis sako, kad nauja valdžia. 
O beje, rašo, kad prie senos 
valdžios, tai buvo atvažiavę 
ponai jo išlicitavoti—išvar
žyti. Ir rašo, kad in kiemą 
atėjo kokis ponas su dviem 
vaikučiais, o ponia liko ant 
ūlyčios automobilyj... Na, 
ir tuom rozu sulojo kaliukė, 
tai pono vaikutis nusigando, 
tada ponas išsiėmė iš keli
nių revolverį ir kaliukę ant 
vietos nudėjo; o vaikučiai 
ponų suplojo rankutėmis. 
Paskui, žiūri, kad in kiemą 
ateina kumelukas, tai vai
kai tų ponų sako, tėti, šauk 
ir tą keturkojį, nes gal ir 
jis los, o gal kąs!... Tai valdL 
ninkas išsiėmė revolverį ir

■ jau taiko, tada, rašo, kad 
išsitraukė iš tvoros strikolį 
maniškio brolis ir suriko 
ant tų ponų: “Laukan, ru
pūžės !.. Jūs čia ne varžyt 
atvažiavot, bet iššaudyt ma
no gyvulukus!.. ” Tai tada, 
sako, ponai ir išsinešė, ku- 
meluko nenušovė. Beje, ra
šo, kad jų kaimyrikos Pliau- 
gienės vyresnės mergaitės, 
Birutukės, jau dantukai 
dygsta, o už kokių trijų ne- 
dėlių jau laukiasi kito... Ir 
laiške radom plotkelę.

Uošvė, bepasakodama, net 
sušilo, iššoko keli lašai pra
kaito jai ant kaktos. Ji ap
sišluostė ir man užfundino 
stikliuką vyno. O aš, išgė
ręs, toliau klausiau:

—O kaip jūs, teta, Ele- 
nukė? dar nesiženija?

—Žinai, bernužėli, kiek aš 
su ta mergiščia prisirūpinu. 
Oi, negaliu nei papasakoti... 
Nugi matai, jau pilna mer
ga, Morčiuj jau bus 18-kos

■ metų, jau ir krūtinė ir vis-

kraipysis, kraipysis, tą 
skrybėlę tai į vieną pusę pa
suks, tai pakels, tai į viršų 
pakreips; ir
teps, teps, net šlykštu pasi
daro ... O kai išbėgs iš stu- 
bos, tai kaip nuo f ajero, kad 
jau runys už skvernų susi
ėmus. Nugi, sakau, paklius 
ta mergiščia kur nors po 
troku taip belakstydama...

—Teta, jūs nesibarkit, nes 
čia visos amerikonkaitės 
taip daro.

—Oi, vaikeli, jeigu visos 
taip daro, tai jos visos krei- 
zės. Andai mūsiškė užsima
nė baisekelio. Senis nupir
ko. Tai už poros dienų par
eina, pareina apsibalnojus 
visą kaktą. Tada senis tą 
baisekelį, paėmęs už ragų, 
nuvedė sklepan ir padėjo. O 
'čia kaip prieš kalėdas mes 
Ijai su seniu sakom, pamesk 
tu tą italuką, ba mumi rūpi, 
kad nors kas blogo nebūtų. 
Tai ji atkirto: “jei man ne- 
duodat su juo draugautis, 
tai aš džiompysiu nuo brid- 
žiaus...” Tai mane kaip 
šaltu vandeniu tas jos pasa
kymas perpylė. Tai dabar 
nieko nesakom. Ateis tas 
italukas, tai tampysis, jie 
•čia tampysis ant to, ana, 
kaučiaus... Kaip kada ir 
šviesas užsigesina, ir stenės 
juodu ten stenėš iki vidur- 
naktų... Kaip kada neiš-

tomobilių, 700 kulkasvaid- 
žių ir daug kitų karo reik- 

Has ’lūpas "tai m?nų, viso septynis milio- 
’nūs dolerių veftes.
< Šiais skaitmenimis grai
kai atsako į Mussolinio pa
reiškimą Romoje, kad ita
lai Albanijoje netekę “tik 
kelių tūkstančių kareivių”.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
BAYONNE, N. J.

Visų tautų Darbininkiškos organi
zacijos ruošia Lenino Mirties Minė
jimo Vakarą. Įvyks šeštadienį, 1 d. 
kovo, L.A.U. Kliubo Svet., (Liberty 
Hali), 329 Broadway. Kalbės žymūs 
asmenys: W. bjorman, Martha Stone 
ir Jay Anyon. Pradžia 8 v. v. Įžan
ga 25c. (50-51)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 3 d., 8 v. v. Liaudies Name, 
735 Fairmount Avė. Yra svarbių 
reikalų aptarti. Kviečiame narius da
lyvauti, užsimokėti už duokles. Atsi
veskite ir naujiKnarių. — F. Balčiū
nas, Sekr. ' (50-51)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 2 d., 2 vai. po pietų, 735 

Fairmount Ave., įvyks svarbios dis
kusijos. Ruošia ALDLD 10 kp. Tai]x- 
gi įvyks ir Veikiančio Komiteto su
sirinkimas. Kviečiame visus narius ir 
"L.” skaitytojus. Bus išduodamas ra
portas iš Kongreso, kuris įvyko 22 
d. vasario, Harrisburghe. — Komisi
ja. . (49-51)

GIBBSTOWN, N. J.
LDS 166 ir ALDLD 15 kuopų su

sirinkimai įvyks sekmadienį, 2 d. ko
vo, i 7 v. v. Pas V. J. Jackson, 123 
Forest St.. Kviečiame abiejų kuopų 
narius dalyvauti, nes reikia sutaisyti 
reikalus ir jau laikas pasimokėti Li
teratūros Draugijos duokles. Atves
kite ir naujų narių. — S. V. Sekr.

(49-50)

NEWARK, N. J.
L. L. D. 5kp.r.susirinkimas įvyks 

28 d. vasario, 7:30 v. v. Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Visi na
riai būkite šiame susirinkime, nes 
turime daug ' reikalų/ ypa$ Afcekie- 
nės prakalbų maršfuto klaųfcimas.

C48-50) ; ■ V ‘
WORCESTER, MASS.

šeštadienį, kovo 1 d., 7 v. v., Liet. 
Svet., 29 Endicott St., įvyks svar
bios prakalbos. Kalbės K. Abekienė, 
iš Chicagos, žymi veikėja. Apart ki
tų svarbių dienos klausimų, kalbėto
ja pašvęs dalį prakalbos Lietuvos

reikalam, nes ji grįžo iš Lietuvos 
jau karo eigoje. Įžanga veltui. Kvie
čia Moterų Sąryšis. (48-50)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, vasario 28 d., 8:30 

v. v. Stephen Girard Hotel, 2027 
Chestnut St., įvyks masinis susirin
kimas paminėti Ispanijos mirusius 
kovotojus. Kalbės W. E. Dodd, Jr., 
Alvah Bessie, Fred Keller ir Joseph 
de la Casa. Įžanga 25c. Prašome 
dalyvauti šiame paminėjime. Pelnas 
bus skiriamas Ispanijos kovotojams. 
Kviečiame Philadelphijos Veteranų 
Lincoln Brigade. (48-50)

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

S»tV£K

MBBBI

Cairo, Egiptas. — Anglai 
sako, kad ethiopai rita ak
menis nuo kalnų ant praei
nančių italų karių ir tuom 
daro jiem nuostolių.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

Lc VANDA.
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LcVANDA—E. LoVANDA
Tėvas ir Sūnus Lovandauskai

UNDERTAKER

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

PIANIST0-K0MP0Z1T0RIAUS VYTAUTO

BACEVIČIAUS
PIANO KONCERTAS

RENGIA L. D. S. 8-tas APSKRITYS

PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS

Sekmadienį, Kovo 2 March
Pradžia 8-tą valandą vakare

LIETUVIU PILIEČIU KLIUBO SALĖJE
1723 JANE STREET S. S. PITTSBURGH, PA.

Kiekvienas meną branginantis žmogus privalo da
lyvauti šiame koncerte, pamatyti ir išgirsti šį augštą 
Lietuvos menininką.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro pamokos įvyks 2 d. 

kovo, 7 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Nariai dalyvaukite ir atsiveskite ir 
naujų narių. Reikia prisiruošti su 
naujom dainom “Laisvės” Bankic-' 
tui. Prašome tėvų kad paakstintų 
jaunuolius dalyvauti Lyros Chore, 
esame daug vietų užkviesti dainuoti. 
Taipgi kviečiame ir senus narius 
grįšti prie choro. — Valdyba.

(49-51)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 2 d., 2 vai. po pie
tų, pas drg. M. Kupstienę, 1221 
Blair Ave., (rear). Nariai kviečiami 
dalyvauti. —■ Sekr. (49-50)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks 2 d. kovo, 2:30 vai. po pietų. 
15-17 Ann St., Harrisone. Kviečiame 
narius dalyvauti; nes yra daug svar
bių dalykų aptarti. — K. K. Sekr.

(49-50)

WORCESTER, MASS.
Worccstcrio Lietuvių Suvienytos 

Draugi josręngįa moline turkių va
karienę, pająikymui svetainės. Įvyks 
kovo 2 d., 2 vai. vakaro, 20 Endi
cott St. Graži muzikalė programa: 
Dainuos Aido Choras, žymūs daini
ninkai V. Tumanis ir J. Sabaliaus
kas. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. — S. Janulis, sekr 

(49-50)

ffilOVA
A LIBERAL 
ALLOWANCE 
for YOUR 
OLD WATCHI

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės, 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178 i 

Duodame ant ISmokėjimų m

Varpo 
keptuvė
THE BAKERS*

"ŪMIOM LABEL

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama 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 Jelly Rolls

3OX

NOTARY

PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Q

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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 VAK.
• • »

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

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

A^BASSADqr

2) j - 
$3975 > '

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL rates per week

LAIDiES’ DAYS
Mon. and Tues. froth 12 turn. to
11 p.m. After 11 p.m, for gents

• A * ■

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

Sun. all day and night
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Joseph Warren Burden, ge
rai žinomas “aukštojoj drau
gijoj,” nuteistas 2 metus kalė
ti kaltinimu suvogus $450,006 
investorių pinigų. , ,. ' ... „...    --..    „i

NewYorto^^a^Zlnloi
RINKIMU TARYBA NUMETĖ NUO 

BALOTO DARBIETI
ANTRADIENĮ BUS PRAKALBOS 

SU VIEŠNIA KALBĖTOJA
Pagaliau ir brooklynietės 

sulauksime viešnios kalbėto
jos, kas pas mus retenybė. 
Draugė K. Abekienė, chicagie- 
te kalbėtoja, sutiko pasakyti 
pas mus prakalbą pirm išvyks- 
iant atgal į Chicagą. Brookly
nietės džiaugiamės sulauksian
čios viešnią ir norime, kad šios 
prakalbos būtų vienos iš sėk
mingiausių. Dėlto prašome vi
sus pasilaikyti tą dieną liuesą 
mūsų prakalboms.

Prakalbos įvyks kovo 4-tos 
vakarą, antradienį, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo salėj,
Union Avė., Brooklyne. Įžan
ga nemokama. Rengia Moterų 
Apšvietos Kliubas.

K. Abekienė kalbės 'apie 
tai, kas daroma Amerikos dar
bo žmonių, kad mūsų jauni
mas nebūtų išsiųstas į Europos 
ar kokio kito kontinento karo 
laukus kariauti ir žūti už ke-

280

no nors milioninius pelnus.
Ji taip pat kalbės apie gy

venimą Lietuvoj po Smetonos 
diktatūra ir apie Lietuvos 
liaudies laimėjimus Tarybų 
Lietuvos laikais. Lietuvą ir jos 
gyvenimą ji gerai pažįsta, ka
dangi nuo 1935 metų du sy
kius lankėsi Lietuvoj ir ten ge
rokai pabuvojo, pagyveno 
miestuose ir kaimuose. Pas
kiausia iš Lietuvos ji sugrįžo 
jau karui prasidėjus.

Prakalbose bus ir meniška 
programa, bet apie tai kitą 
karta.

Šį šeštadienį Įeis Galion 
Maisto Štampu Planas

“Gyvenimo Universite
tas” Tikrai įspūdingas

su 
arčiausia buvu- 
vaizdais, jaudi- 
stebinančiais, ji 
žiūrėtojui didelę

KRubiete.

Ar Gali Būti Darbininkams 
Gerovė ant $8 ir $12 

Algos per Savaitę?

Pradedant kovo 1-mą mies
te praplečiamas maisto štam
pų planas, kuriuomi lig. šiol 
naudojosi mažesnis skaičius 
bedarbių bei pašalpinių dar
bų šeimynų. Pagal praplėsta 
planą, kaip aprokuoja miesto 
valdžia, 775,000 šeimų galė
siančios pasinaudoti.

Turintieji teisę stampomis 
naudotis, prie kiekvieno pirki
mo perkamų maisto štampų, 
gauna kitas štampas nemoka
mai. Už jas, tiesa, ne viską 
gali pirktis, kas yra krautuvė
se, bet tik tuo laiku esamus 
taip vadinamus perviršinius 
produktus, tačiau gauna gana 
gerą pasirinkimą. Tai yra to
ki produktai, kuriem nesant 
normalių rinkų, federate val
džia superka ir paskiau išduo
da biednuomenei už tas veltui 
gautas štampas. Kas turi, o 
kas neturi teisės jas pirkti nu
stato labdarybės - šalpos įstai
gos.

Pas lietuvius yra patarlė: 
“Paduok velniui vieną pirštą, 
įtrauks visą ranką.” Tas posa
kis labai, pritaikomas mūsų 
dienų politiniame gyvenime. 
Leisk valdančiosios klasės po
litikieriams diktuoti, diskri
minuoti, kad ir mažiausią gru
pę, jie diskriminuos kiekvieną 
ir visus, kurie stovės ant kelio 
atsiekimui diktatorinės galios.

Dar visi gerai atsimename 
pereito rudens rinkimus,
riuose daug komunistų buvo 
prašalinta nuo baloto 
vietose, kur administracijos 
partijų ponams atrodė, kad

kil

tose

Policijos Masinės Ablavos 
ant Tarnaičių “Rinkos” 

Negrų Harleme

komunistai galėtų būti išrink
tais arba kur atitrauktų nuo 
dviejų partijų balsų skaičius 
galėtų padaryti administraci
jos partijai nepageidaujamą 
pusiausvirą. Komunistai va visi 
gynusieji baloto teisę komu
nistams sakė, kad reakcinin
kai čia nesustos, kad leidus 
numest nuo baloto komunistus, 
bile kada ir Lile kur mėtys ir 
kitus.

Neilgai reikėjo laukti tos 
pranašystės išsipildymo.

Pereitą trečiadienį New 
Yorko Rinkimų Taryba nume
tė nuo baloto Eugene P. Con
nolly, Amerikos Darbo Parti
jos išstatytą kandidatą į kon- 
gresmanus iš 17-to kongresinio 
distrikto, New Yorke, kur ko
vo 11-tą bus specialiai rinki
mai. Tarybos pirmininkas po
nas John T. Dooling, tamma- 
nietis, savo pasielgimą aiškina

Penktad., Vasaflo 28, 1941 
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Dr. A\ BEDIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VAI.ANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

; DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue
' ♦

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto. ,
Tel. SOuth 8-1551

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

M >

Netoli Miami Teatro, kur 
rodoma judis “Gyvenimo Uni
versitete,” atvaizduojąs jauno 
Gorkio skaudų gyvenimą seno
joj Rusijoj prieš virš pusšimtį i 
metų, pastebėjau netoli susi
rinkusį didelį būrį žmonių, 
daugiausia vyrų. Nelaimė, ar 
kas, pamislinau ir priėjau ar
čiau.

Pasirodo, būta darbų davi
mo agentūros. Susirinkę žmo
nės skaito lauke išstatytus pa
reikalavimus: “Vaikinų, bas
ių šapoms — $8 per savaitę.” 
Kitur už tą pat darbą duoda
ma iki $10, o $12 tai jau yra 
pačios “padangės.” “Už bufe
to padavėjam (counterma- 
nam) — $16 per savaitę”, o 
kitur net iki $20 siekia, ir tt. 
Panašiai su daugeliu kitų dar
bų.

Pasižiūrėję į tas “auksines” 
progas, šių pranešimų skaity
tojai tylomis viens į kitą pa
žiūri, pakraipo galva, o kitas 
užsikeikęs ir nusispjovęs eina 
toliau, nors ne vieno išvaizda 
liudija, kad jie per daug lai
ko mina šaligatvius. Bet į vi
dų retas teina, nes jeigu vis- 
tiek reikia badauti, tai geriau 
badauti nedirbant.

Matęs.

Greita Mintim ir Drąsa 
Išgelbėjo nuo Mirties

Pereito trečiadienio 
virš šimtas negrių, namų 
naičių, buvo policijos r _ _................    ,

I dytos ir subrukus į polieveži- ar Darb. Partijos Apskričio 
mins suvežtos į kelis šalpos Pild. Komitetas buvęs “taisyk- 
biurus ir ten kamantinėjamos liškai sušauktas.” Rinkimų ko- 
prie uždarų durų. Lig vėlu- misionieriai neva 
mos tų biurų, viršininkai netu- i balsais prieš vieną 
rėjo pareiškimo, dėlko jos ten 
medžiota, kas su jomis nori
ma daryti.

Viename iš tokių biurų, prie

rytą
tar-. techniška smulkmena, būk jio- 

sugau- minacijų. liūdymas neparodąs,

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS *

MIRĖ
Eva Petrov - Petrauskienė, 

63 m. amž., 50 Clinton St.,

Hoyt - Schermerhorn pože
minio stotyje, J. Murphy, 45 
m., prieš pat ateinant trauki
niui nuvirto nuo platformos 
ant bėgių. Motormanas visa
jėga paspaudė stabdytuvus,; 1701 Ellington Ave., Bronx, iš 
bet buvo pervėlu, matėsi, kad ; gatvių buvo sugaudyta ir su- 
už kelių momentų nukritėlis i varyta virš 50 moterų. Dauge- 
bus sutriuškintas. Tuo momen
tu du vyrai, Wm. O’Dwyer, 
226 Reid Ave., ir Fr. Serrana, 
959 Myrtle Ave., nušoko ant 
bėgių ir stvėrę Murphy spėjo 
prisiglausti po platformos 
kraštu. Traukinį pravairavus 
nuo tos vietos, gelbėtojai nu- 

sau, o > išgelbėtasis nuvež
tas ligoninėn su užgauta gal-

Jis buvęs gerokai įsigėręs.
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lis jų isteriškai išgązdintos dėl 
tokio netikėto jų tarsi avių 
subrukime.

Unijos raštinėj
Avė., sužinota

pradėjo tyrinėti

ėjo

va.

Lankėsi “Laisvėje”
B.Trečiadienį, po pietų, 

Shlaves, geras “Laisvės” rėmė
jas ir skaitytojas, lankėsi su 
savo žmona Marijona ir gimi
naičiu Juozu Shlaves “Lais
vės” raštinėm Jie kiekvieną 
metą atvyksta asmeniškai ir 
užsimoka už prenumeratą, nu
siperka knygų, kalendorių ir 
paaukoja, šį kartą aukavo

Tarnaičių 
1569 Third 
kad unija 
bet ir unijos viršininkams ne
pavyko ant greitųjų gauti In
formacijų iš asmenų, surištų 
su Labdarybės Departmentų.

Tuo tarpu Civilių Laisvių 
Unija, per p-lę Floriną Lasker, 
New Yorko komiteto 
ninkę, išleido protestą 
masinę ataką ir grasino 
teisme bylą<( kaltinant 
ją

pirmi- 
prieš 

už vest 
polici-

neteisėtu būdu” pravedus 
areštus ir areštuotąsias per iš
tisas valandas laikius be susi
siekimo su išlaukiu, kas taip 
pat yra neteisėta civilių teisių 
atžvilgiu.

--v A .

Maksimo Gorkio “Gyvenimo 
Universitetas,” dabar rodomas 
Miami Teatre, 6th Avė. ir 
47th St., New Yorke, yra vie
na iš įdomiausių man matytų 
filmų. 
, Imta iš to genijališkojo ra- 
šytojaus jaunystės dienų tik
rojo gyvenimo nuotikių, 
pritaikintais 
sios tikrovės 
nančiais ir 
suteikia
įžvalgą praeitin apart paten
kinimo mylinčiu teatre apsi
verkti, ir mylinčių pasijuokti.

Pat pradžioje matomu .jau
nutį Gorkį (judyje jis vadina
mas Šeimos vardu ir pavarde 
—Aleksiejumi Pieškovu,— ne 
literatiniu vardu) visomis pa
jėgomis siekiantį mokslo, pus
badį skurstant su draugu bla
kių sušaudytuose kvartaluose 
prie Kazaniaus universiteto. 
Bet ne ilgam. Caro žandarai 
draugą areštavo, o Aleksie
jus likosi mokslintis po mėly
nu skliaustu.

Toliau Aleksiejus bastosi 
bedarbiuose, benamiuose, ku
rie šilkuose čiužančių su pa
mėgimu vadinami “tinginiais.” New York, mirė vasario 22 d 
“Ot, kaip dirbome! Darbas! Buvo pašarvota namie. Palai-; “Laisvės” Bazarui $1.00 ir 50 
Koks jis brangus sielai!”—gė-* 
rėjosi Aleksiejus, kada kartą 
Volga praeinantis prekinis lai
vas pradėjo grimsti ir visas 
būrys tų neva “tinginių” bu
vo netikėtai iššaukti išgelbėti 
prekes, nors už tai iš savinin
ko tik grašius tegavo.

Aleksiejus apsukrus, jį kvie
čia, traukia savėp ir tie, ku
rte jau prarado viltį bent ka- 
0a turėti laimės iš darbo gy
venti, bet “pražuvusios gent- 
kartės” gyvenimas Aleksie
jaus netraukia. Tad jis jieško 
nors ir sunkiausia pelnyto, bet 
sąžiningai uždirbto kąsnio 
duonos. Tačiau jis ir niekina
mas nesileidžia. Tik dėl vieno 
jo persiėmimo su kepyklos ir 
kiaulydės savininku 
judis pamatyti.

Seka Aleksiejaus apšauki
mas “netvarkdariu,” - pastan
gos apgauti, papirkti, o tam 
nevykstant, įkriminuoti, kitus 
darbininkus įbauginant jį vie
ną išskirti ir sufrėmavus įka
binti. Bet, kaip sakė Aleksie
jus, “žmonės dabar nebetie,” 
kartybių taurė buvo išgerta iki 
dugno, darbininkai sukėlė 
riaušes ir laikinai laimėjo, 
nors Aleksiejui .pasitraukus 
bosas juos apgavo ir susigrą
žino darban be laimėjimų.

Tuo pat laiku įvyksta stu
dentų sukilimas, bet ir tie, 
menkai organizuoti, minių ne
paremti, tapo žandarų išvai
kyti. Pasitraukimo teisybės 
prieš neteisybę Aleksiejui bu
vo perdaug. Jis praranda vil
tį sulaukt ko geresnio, bando

dota vasario 26 d., Alyvų Kai- c. mašinom, 
nelio kapinėse.

Margaret Block, 60 m. am
žiaus, Humboldt St., mirė va
sario 23 d., Bellevue ligoninėj. 
Kūnas buvo pašarvotas grabo- 
riaus Bieliausko koplyčioj. Pa
laidota vasario 27 d., šv. Jo
no kapinėse.

Laidotuvių, apeigas prižiūrė
jo graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

Drg. B. Shlaves gyvena 
New York City.

Apart kitų, iš miesto jau 
esą paimta armijon ir 65 as
menys iš policijos ir gaisrage- 
sybos departmentų.

verta

. Paskilbęs Amerikos , rašyto
jas Theodore Dreiser pasiža
dėjęs kalbėti apie Jungtinių 
Valstijų santikius su Sovietų 
Sąjunga newyorkiečių : 
niame mitinge, kurį rengia 
Amerikos Santikiams su So
vietais Taryba. Įvyks kovo 
3-čios
Center, N. Y. Dreiser yra pa
reiškęs spaudai, kad glaudes
ni tų dviejų šalių santikiai 
reikalingi Amerikos saugumui.

—

Miesto Taryba Užgyrė 
Brooklynui Busus

dėlto trim 
numetė 

Connolly nuo baloto.
Morris Watson, Progresyvių 

Komiteto Darbo Partijai at- 
budavoti pirmininkas, pareiš
kė, kad New Yorko Rinkimų 
Taryba savo inspiraciją gavus 
tiesiai iš Baltojo Namo, kur 
bijoma leisti net laisvai disku- 
suoti “lend-lease” bilių. O tas 
bilius būtų susilaukęs kritikų 
Connolly kampanijoj, kadan
gi Connolly yra aiškiai ir 
griežtai pasisakęs prieš Ame
rikos ėjimą Europos karan, 
prieš užkarinį ir diktatorinį 
“lend-lease”—1776 bilių. I

Darbo Partija padavė ape
liaciją Vyriausio Teismo tei
sėjui Eder.

Už prašalinimą Connolly 
nuo baloto balsavo S. Ho
ward Cohen, tammanietis; 
Wm. J. Heffernan, Brookly- 
no demokratas, ir Jacob Li
vingston, Brooklyno republi- 
konas. Komisionierius David 
B. Costuma, N. Y. republiko- 
nas, ne tik balsavo prieš, bet 
ir pareiškė, jog “tai yra že
miausia forma partinės politi
kos kokią aš kada; matęs, ir 
yra tiesioginiu smūgiu konsti
tucinei d e m o k r a tinei val
džiai.”

Connolly patekęs kongre- 
san būtų buvęs kongresmanui į 
Marcantonio geru talkininku 
kovoje už taiką, štai dėlko ir 
tammaniečiams ir tūliems re- 
publikonams rinkimų tarybo
je rūpi jis prašalinti iš kelio.

, GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valančio* nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo S iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valančio* nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir aulyg susitarimo.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

Visados bus patenkinti.
.      .................... ■■     i . n I,. „» ■ . i. » — ,...į

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

s tai 
Presas;

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

IOI XOE3O

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)

irt

Miesto Taryba užgyrė pla
ną, kuriuomi bus paimta 250 
busų naudojimui transportaci- 

’ jai Brooklyne. Busams1 įgyti 
• bus išleista' $3,300,000. Jie ne

bus nupirkti, tik parendavoti 
7 mėtų terminui.

masi* RAUMMŲ SKAUDĖJIMAI
;■ GINTAS PALENGVINAMI

vakarą, Manhattan

nusižudyt. “Kaip jie bėgo!” 
kartojo sau Aleksejus nusimi
nime. Darbo draugų atlanky- 
mas jo ligoninėj atgaivino ja
me norą gyventi — gyventi 
tam, kad kovoti ir laimėti. Ir 
mes matom Aleksiejų visur, 
kur,giųdismrąuda, kur slegia 
alkijjį^ išnaudojimas,
kur verda kova už gyvenimą 
liąttdtUftu 
MH ‘ 
jo. f

Greta ___
d omą ir iš Tarybų 
filmą.

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudSjimų, išsinarinimų ir šiaip rau-j 
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikta laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
deliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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išfs turi laimė-
Masės laimė-

mi Teatre ro- 
Lietuvos

M-«.'

Artkino rodo naują šaunų sovietini judj 

“Gyvenimo Universitetas” 
Paremtą Maksimo Gorkio apysaka iš jo 

paties gyvenimo. Diriguota 
Marko Donskojo.

Gyvai paveiksluoja jaunystę to garsaus 
Rusų rašytojo ir jo kovas už 

dvasinį išsivystymą.
SPECIALI ĮDOMYBĖ: Pirmosios judžių 
žinioš iŠ Lietuvos, jaunosios Tarybų Res
publikos. Taipgi naujos judžiu žinios iš 
Sovietų Sąjungos, tarp jų vaizdai gyve

nimo ir darbų Vakarines Ukrainos 
, mieste Lvove.
MIAMI PLAYHOUSE

6th Ave., arti 47th Street, N. Y.
Nuolat nuo 10 A. M. 20 c. iki 1 P. M. 

Šiokiomis dienomis.

tat

G

s

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JI. JMsIru^lr^site už rakandus, o ne už išrėdymą

P

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų "burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

JftS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

llTIENE IR ŠONAI

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvoje.”

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

Telefonas EVergreen 7-1661
F. W. SHALINS

(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway ' 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

D
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CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

■ GERAI PATYRĘ BARBERIAI

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

FOTOGRAfAS
Traukiu paveikslus familijų, ves-; 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau; 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
Įrikoniškais. Rei- 
įkalui 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. 

tarpe Gates, Ave- ir Chauncey St.
Tel.: Gleiunore 5-6191

K,

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ..................................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................ 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ............................. $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .......................................... $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ............................... $1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ..............................$3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... ■ 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................. 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ..... 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

M. Žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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




