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KRISLAI
Nuoširdus Dėkui!
Aklas Pranašas.
“Laisvės” Sukaktis.
Taikos Kongresas.
Karas ir Pelnai.
Plūsta Liaudiečius.

Rašo D. M. Šolomskas?
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Amerikinės Laivo Pagalbos 
Misija, kad parvežti iš Fran
cijos į Meksiką 450 Ispanijos 
kovotojų anti-fašistų, prašė 
pas mus lietuvius sukelti $600. 
Lietuvių pažangi liaudis, kaip 
visada, taip ir dabar, labai 
nuoširdžiai atsiliepė. Veik į 
vieną savaitę sukėlė $700. Pi
nigai perduoti. Aukavusiems 
didelis dėkui! Kas prisius dau
giau tam tikslui, tai mes mie
lai perduosime.

Iš Europos sugrįžo ponas 
Leland Stowe. 
Poste

Jis “New York 
tuojau pradėjo spaus

dinti serijomis savo įspūdžius. 
Kada palygini jo dabartinę 
nuomonę tais pat klausimais, 
kuriais jis rašė metai atgal, 
tai aiškiai matai, kad ponas 
Stowe pataikauja Wall Stryto 
karinei politikai, kad Ameri
ka stotų karan Anglijos pu
sėj.

Bet išeina žiopliausiai, kad 
jis pranašauja, jeigu Švedija 
būtų pasiuntus Finlandijai dvi 
divizijas, tai būk ne vien Fin- 
landijos ponai būtij Sovietus 
sumušę, bet Sovietų Sąjungoj 
būtų įvykus net kontr-revoliu- 
cija ir Sovietai nuversti. Tai 
Juščia pranašystė! To atsieki- 
mui ne vien Švedija būtij ne
gailėjus dviejų divizijų, bet 
Anglija, Francija, Vokietija, 
Italija ir Wall Strytas kelių 
milionų kareivių. Na, bet kas 
uždraus ponui Stowe aklai

Rumunija ir Sovietų Sąjun
ga pasirašė prekybos sutartį 
ant dviejų metų. Pagal tą su
tartį abi šalys praplės jų tar
pe prekybą. Nesenai Sovietui 
Sąjunga pasirašė su Švei
carija panašią sutartį." "Rei
škia, jos normalūs reikalai 
stiprėja nevien su kaimynais.

Balandžio 5 dieną sukanka 
30 metų nuo “Laisvės”- pasiro
dymo. Dienraštis prie jubilė- 
jaus rengiasi. Bus išleista spe- 
cialė jo laida. Manau, kad 
Amerikos lietuviai įvertins sa
vo liaudies dienraštį ir gausiai 
jį parems sveikinimais, o or
ganizacijos. pasigarpydamos jo 
padidintoj laidoj. Siųskite pa
sveikinimus dabar.

Kaip tik tuo laiku, tai yra, 
balandžio 5 ir 6 dienomis 
New Yorke įvyks Amerikos 
Liaudies Kongresas kovai už 
taiką. Į tą kongresą yra kvie
čiamos visos organizacijos, be 
skirtumo įsitikinimų ir pažval- 
gų, prisiųsti savo delegatus.

Nesenai prezidentas sakė, 
kad turčiai neturi nei mąstyti, 
kad jie iš karo reikmenų pra
lobs. Kalba su gyvenimu nie- 
ko neturi. Nei vienas kąpita^ 
listas negamintų nei vieno 
tanko, orlaivio, karo laivo ar 
kitokio k^inio padaro,,jėi&u 
jis iš to neturėtų pelno.: štai 
International Harvester • Co. 
skelbia, kad ji 1939 metais tu
rėjo $12,980,000 pelno, o ka
ro metais — 1940—jau $23,- 
161,000 pelno. Pakilimas veik 
visą 100 nuoš.

prieš

Berlin, vas. 28.—Vokiečių 
valdžia grūmoja karo teis
mais Holandijos streikie- 
riams, jeigu jie tuoj negrįš

Kada Wall Stryto spauda 
pilna agitacijos už Angliją, 
paruošimo masių karui anglų 
pusėj, tat Vis vien tuo pat lai
ku ji randa užtektinai vietos 
ir niekinti Ispanijos kovotojus, 
tuos geriausius Vokietijos ir 
Italijos fašistų priešus. Taip 
ponas Frederick Woltman per 
kelis numerius “New York 
World-Telegram” elgėsi. Jis 
plūdo ne fašistus, bet liaudie
čius.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00 

Metams

Karo Gamybos Galva 
Šaukia Šuvaržyti 

Streiko Teisę
Washington. — Valdiškas 

direktorius karo reikmenų 
gamybos, Wm. S. Knudsen 
atsišaukė į kongreso teisių 
komisiją užgirt kongresma- 
no Smitho sumanymą, kuris 
reikalauja suvaržyt darbi
ninkų teisę streikuot. Knud
sen ragina išleist štai kokį 
įstatymą:

Jeigu norima streikuot 
bet kurioje karinėje pramo
nėje, tai pirma turi būt pa
daryta slapti balsavimai vi
sų darbininkų, priežiūroje 
darbo ministerijos atstovų. 
Tik tada galima pranešt 
darbo ministerijai ir fabri-

Anglai Pasitraukė iš 
Italų Salos

London. — Anglai ištrau
kė visas savo karines jėgas 
iš Italijai priklausomos sa
los Castelorizo, esančios už 
10 mylių nuo Turkijos kran-

ėmę, pereitą antradienį. ;•

15,000 DARBININKŲ STREI
KAI PRIEŠ HARVESTER 

KOMPANIJA
Chicago. — Sustreikavo 

7,000 darbininkų prieš Mc
Cormick traktorių fabriką 
International Harvester 
Kompanijos. Reikalauja pri
pažint CIO uniją, pridėt al
gos ir pagerint kitas sąly
gas.

Streikieriai tūkstančiais 
pikietuoja užstreikuotą fab
riką.

Viso dabar streikuoja jau 
15,000 darbininkų prieš 
Harvester kompanijos fab
rikus Chicagoj ir Rock 
Falls, Ill., ir Richmonde, In
dianoj.

Komapnija turi didelius 
karinius užsakymus.

AMERIKA STENGIASI PA- 
" GERINI SANTIMUS 

SU SOVIETAIS
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė stengia
si pagerint savo santikius 
su Sovietais, atsižvelgdama 
į kivircius tarp Japonijos ir 
Amerikos.

Amerikos valdžia mato 
reikalą sklandesnių santikių 
su Sovietais taipgi atsižiū
rint į tai, kas dedasi ar dė
sis Bulgarijoj .ir kituose 
Balkanų kraštuose.

Amerikos valstybės vice- 
ministeris Sumner Welles 
vėl kalbėjosi su Sovietų Są
jungos ambasadorium Um- 
anskiu; žadėjo praleist So
vietam kai kuriuos metalus, 
fabrikinius įrankius ir auk
štosios rūšies orlaivinį gazo
liną. Umanskis užtikrino, 
kad Sovietai“ neperleidinės 
Vokietijai perkamų iš Ame
rikos reikmenų.

kantam apie darbininkų 
tenciją streikuot, jeigu 
streiką nubalsuoja ne

in- 
už

ma
žiau kaip 60 procentų visų
darbininkų.

Kada šitokia tvarka bus 
pranešta apie jų norą strei
kuot, tai nariai karinės ga
mybos direktoriato tyrinės 
tą klausimą ir faktus. O ra
portą jie išduos bėgyje 10

Po Raporto išdavimui bus 
dar per 30 dienų uždrausta 
darbininkam streikuot. Tuo 
tarpu valdiški tarpininkai 
stengsis sutaikyti darbinin
kus su samdytojais ir iš
vengt streiko.

Jeigu darbininkai sulau
žys tuos patvarkymus, tai iš 
jų bus atimtos teisės, kurias 
jie būtų turėję pagal Šalies 
Darbo Santikių Įstatymą.

Sidney Hillman, Amalga- 
meitų Rubsiuvių Unijos pir
mininkas, yra Knudseno 
bendras - direktorius karo 
reikmenų gamybos.

Prieš tą Smitho-Knudse- 
no sumąnymą jau užprotes
tavo šimtai tūkstančių dar
bininkų iš Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO linijų.

Anglai Ragina Graikus 
Nedaryt Atskiros Tai

kos, Kovot iki Galo
Ankara, Turkija.—Angli

jos užsienių reikalų ministe- 
ris Eden išskrido į Graiki
ją; stengsis išgaut graikų 
prižadą, kad jie nedarys at
skiros taikos su Italija—Vo
kietija, o ir toliau kariaus 
kaip Anglijos sąjungininkai.

103 Mėty Spaustuvininkas
Belfast, Airija. — Mirė 

seniausias pasaulyje spaus
tuvių darbininkas Patrick 
Sherlock, 103 metų amžiaus.

ATEINA ALKIS IR
d ANGLŲ VIŠTOM

London. — Anglijoj j_ _ __ — Anglijoj nuo 
balandžio 1 d. bus apribotas 
ir lesalas vištom. Tik pa
skirtas jo kiekis tegalima 
bus pirkt pagal korteles.

ANGLŲ ORLAIVIAI BOM
BARDUOSIĄ BULGARIJA
London. — Anglų valdi

ninkai sako, kad jų orlai
viai, turbūt, bombarduos 
Sofiją ir kitus bulgarų mie
stus panašiai, kaip bombar
duoja Wilhelmshaveną ir ki
tus Vokietijos uostus.

žada Užgrobt Bulgarijos 
Auksą Amerikoj

Washington. — Amerikos 
valdžia ketina užgrėĮ>t arba 
“užšaldyt” Bulgarijos auksą 
ir kitas pinigines vertybes 
šioj šalyje, kai tik pasitvir
tins pranešimai, kad vokie
čiai užima Bulgariją.'

PLIENO DARBININKAI LAIMĖJO 
KOVA PRIEŠ BETHLEHEM KOMP.

Lackawanna, N. Y.-—Try
lika tūkstanČįų plieno dar
bininkų, vadovaujami CIO 
unijos, čia laimėjo pirmą 
svarbų streiką prieš Beth
lehem Plieno kompaniją, di
džiausią unijų priešą. Šią 
pergalę jie pasiekė per dvi 
dienas, tūkstantinėmis mi
niomis pikietuodami visus 
kompanijos fabrikų vartus 
Lackawannoj ir Buffalo j.

Džiaugdamiesi laimėjimu, 
streikieriai—kelių tūkstan
čių minia—per dvi valandas 
maršavo gatvėmis.

Kompanija liko priversta 
pasiduot pamatiniams dar
bininkų reikalavimams, ku
riuos dar tik pereitą trečia
dienį jinai su panieka atme
tė.

Kompanija prižadėjo pri
imt atgal darban apie 800 
darbininkų, kuriuos buvo 
pavarius kaipo unijos veikė
jus.

Fabrikantai pasižadėjo 
tartis su atstovais CIO Plie
no Darbininkų Unijos apie 
jų skundus ir reikalavimus. 
O vienas tų reikalavimų tai 
pridėt darbininkams 25 pro
centus daugiau algos.

Kai Van; A.-Bittner7 uni
jos direktorius šioje srityje, 
pranešė streikierių susirin
kimui apie tuos kompanijos 
nusileidimus, streikieriai iš 
džiaugsmo mėtė kepures 
aukštyn ir taip garsiai, il
gai šauksmais sveikino šią 
pergalę, kad daugelis net 
užkimo.

Šis laimėjimas reiškia, 
kad Bethelehem kompanija 
čia turės pripažint Plieno 
Darbininkų Uniją, CIO, 
kaip* sako Bittner, Jis pra

JIEŠKO KITO LAIVO GELBĖT 
ISPANUOS KOVOTOJAMS

Panaikinta Sutartis dėlei Laivo “Lovcen;” Sugrąžinta 
$25,000 Ispanų Gelbėjimo Komitetui; tai todėl, kad

Anglijos Valdžia Nedavė Praleidimo “Lovcenui”
New York. — Jungtinis 

Komitetas Ispanams gelbėti 
paskelbė, kad jau panaikin
tas jo kontraktas dėlei laivo 
“Lovcen”, Komitetas, dabar 
stengiasi kaip galint grei
čiau surast kitą laivą ga
bent liaudiečius Ispanijos 
kovotojus iš Francijos sto
vyklų į Meksiką.

Kontraktą panaikino “Lo
vcen” laivo savininkas L. N. 
Zuber; jis sako, tai todėl, 
kad Anglija nedavė šiam 
laivui praleidimo.

Panaikinus kontraktą, ta
po sugrąžinta 25 tūkstan
čiai dolerių < rankpinigių 
Jungtiniam Komitetui Ispa
nams Gelbėti.

Anglų valdžia • atsisakė 
praleist laivą “Lovcen” to
dėl, kad jo savininkas Zu
ber, girdi, vedęs prekybą $u 
Italija, kuri kariauja su 
Graikija, anglų talkininke.

Daktaras Ed* K. Barški, 
pirmininkas rfftngtinio Ko*

nešė, kad Šalies Darbo Santi
kių Kom. praves balsavimus 
tarp darbininkų, kad jie ga
lėtų pasisakyti, kokios uni
jos jie nori kaip savo at- 
stoyės kolektyvėm (bend
rom) derybom su samdyto- 
tojais. Bittner’is tikisi, kad 
balsavimai įvyks bėgyje 30 
dienų.

Apie 12 tūkstančių darbi
ninkų jau iš anksto pasira
šė, kad jie nori CIO unijos.

Po šiam laimėjimui uni
jos vadai turi vilties suor- 
ganizuot į ją ir visus 70 
tūkstančių darbininkų Bet
hlehem kompanijos fabri
kuose įvairiuose miestuose. 
Tie fabrikai turi karinių 
valdžios užsakymų už 1,500 
milionų dolerių.

Jeigu fabrikantai mėgins 
išsisukt nuo CIO unijos pri
pažinimo Lackawannoj ir 
Buffalo j, darbininkai pasi
ryžę iš' naujo streikuot.

Hillmano-Knudseno komi
sija šaliai ginti mėgino ati- 
dėt šį streiką; darbo minis
ter© Fr. Perkins viešai skun
dėsi, kad darbininkai per- 
greitai sustreikavę.

Miestiniaai, valdovai, šeri
fai h* policija didžiu įnirti
mu užpuldinėjo streiko pi- 
kietininkus, kad net vieno 
policininko arklys sutrempė 
kitą policininką, ir šis da
bar guli ligoninėje. Guber
natorius Lehman patarė ap- 
ginkluot daugiau užpuolikų 
kaip specialių šerifų prieš 
streikierius,- kad pravaryt 
streiklaužius į fabrikus.

Bet darbininkų pasiryži
mas nugalėjo visas tas kliū
tis ir laimėjo svarbią per- 

miteto Ispanam Gelbėti, pa
reiškė:

“Šis komitetas yra tvirtai 
pasiryžęs pasamdyt kitą lai
vą gabent Ispanijos pabėgė
lius iš Francijos koncentra
cijos stovyklų.”

Dr. Barsky nurodė į tele
gramą, kurią tas komitetas 
gavo nuo Anglijos laivinin
kystės ministerijos. Ši ang
lų ministėrija sako, kad ji
nai duotų praleidimą kitam 
laivui, kurį anglai laikytų 
bepusišku.

SPĖJAMA, KAD TURKIJA 
NEGINS GRAIKIJOS

Washington. — čionai ti- 
niai diplomatai įžiūri, kad 
Turkija tik tada eitų į karą 
prieš vokiečius, jeigu jie už
pultų pačią Turkiją. Sako, 
turkai, turbūt, nekariaus 
prieš Vokietiją vien todėl, 
kad vokiečiai atsiuntė savo 
armiją į Bulgariją 
Graikiją. ;•

Bulgarija Įstojo į 
Vokietijos ir Ja
ponijos "Ašį”

Sofija, Bulgarija. — Pra
nešama, jog kovo 1 d. Bul
garijos ministeris pirminin
kas Bogdan Filoff ir užsie
ninis ministeris Popoff nu
skrido į Vieną, Vokietijoj- 
Austrijoj, ir pasirašė vieny
bės sutartį šu Vokietijos už
sienių reikalų ministeriu Jo
achimu von Ribbentropu ir 
Japonijos a m b a s a dorium 
Vokietijai, generolu H. Oši
ma.

(Šiuos žodžius berašant, 
gauta-žinia, kad vokiečių 
armija jau maršuoja iš'Ru
munijos į Bulgariją. Nužiū
rima, jog vokiečiai per Bul
gariją trauks į pasienius 
Graikijos ir Turkijos.)

Ir Kanada Ginkluoja 
Japonus

Duncan, B. C., Canada.— 
Neseniai penki laivai išve
žė iš Kandos į Japoniją kro
vinius senos geležies, vafrio, 
plieno, taipgi žibalo ir hied* 
žiu. — Medžiai perdirbami 
į celiulozą, vartojamą karo 
sproginiams gaminti.

Šitokį pranešimą davė 
kanadietis kapitonas J. D. 
Groves kalbėdamas vietinia
me Prekybos Rūme. Laiva- 
kroviai patvirtino jo nuro
dymus.

Gresia Nukankinimas 
Komunistui Chinų 

Generolui
Chungking. —- Vadai Chi- 

nijos tautininkų armijos su
ėmė komunistą generolą 
Yeh Tingą, komandierių Ke
tvirtos Naujosios (komunis
tinės) Armijos. Jis nuga
bentas į Shangyao, į rankas 
atžagareivio generolo Koo 
Tse Tungo. O Tungas yra 
mirtinai nukankinęs jau 
daugelį^ revoliucinių chinų 
jaunuolių, kovotojų prieš 
Japoniją/

Andai chinų tautininkų 
armija išvien su japonų ka
riuomene staiga iš dviejų 
šonų užpuolė komunistinę 
Ketvirtąją Armiją ir išžudė 
10 tūkstančių jos kareivių.

Tai buvo vienintelė chinų 
armija, kuri laimėjo žymias 
pergales prieš japonus Nan- 
kingo srityje.

International News tei
gia, kad Chinijos Chianį 
Kai-sheko valdžia pagal pa
geidavimus iš Washington© 
naikina revoliucines chinų 
armijas, k o m a n d uojamas 
komunistų.

Pažangūnai iš viso pasau
lio muša telegramas Chiang 
Kai-shekui, r e į k a 1 audami 
paliuosuot generolą Yeh 
Tingą, chinų komunistų va
dą ir karžygišką kovotoją 
už savo tautą prieš Japoni
jos imperialistus.

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors, po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

o
Bulgarija telkia savo ka

riuomenę ties rubežium su 
Turkija.

Bulgarų valdžia areštavo 
kai kuinus Anglijos pilie
čius Bulgarijoj.

Jau diena pirmiau Angli
jos atstovas Bulgarijai Ge
orge Rendel pagrasino, kad 
jeigu Bulgarija praleis vo
kiečių armiją, tai Anglija 
sutraukys diplomatinius ry
šius su Bulgarija ir pradės 
karo veiksmus prieš tą kra-

Turkai Ginsią Graikiją nuo
Vokiečių . /'J

Athenai. — Neoficialiai 
pranešama, kad Turkija eis 
karan prieš Vokietiją, jeigu 
vokiečiai, pereidami per 
Bulgariją, užpuls Graikiją.

* ' Ą'r r JTurkų valdininkai pir*' . 
miau sakė, kad Turkija ka
riaus prieš vokiečius, kąį 
tik Vokietijos armija įžengs 
į Bulgariją.

ANGLAI PILNAI SŲSITA-
------Rft SU TUfcKAIS /

Ankara, Turkija. — Ahg- 
Ii j os užsienių reikalų minis
teris Anthony Eden su auk
štaisiais anglų karininkais 
išvyko iš Ankaros, Turkijos 
sostinės. Turkų valdovai ta
da paskelbė, kad Turkija 
“pilnai susitarė su Anglija 
kas liečia Balkanų šalis.”

Edeno pasitarimuose su 
Turkijos valdovais dalyva
vo ir iš Maskvos ^atvykęs 
anglų ambasadorius St. 
Cripps. Eden trimis atvejais 
kalbėjosi su Sovietų amba
sadorium Turkijai.

u

London. — Anglai teigia, 
jog “labai galimas daiktas”, 
kad Turkija išvien su An
glija kariaus prieš Vokie
tiją ir Italiją.
* Berlin. — Vokiečių vald
žia pereitą šeštadienį užgin
čijo, kad ji siunčia savo ka
riuomenę į Bulgariją.

d

VOKIEČIŲ KARIUOMENE 
MARŠUOJA PER BULGA

RIJA PRIEŠ GRAIKUS
Sofija, Bulgarija. — Vo

kietija atsiuntė pulkus savo 
kariuomenės ir būrius or
laivių į Bulgariją. Mechani
zuota vokiečių armija jau 
šeštadienį įmaršavo į Sofiją, 
Bulgarijos sostinę. Vokie
čiai faktinai užėmė Bulgari
jos orlaivių stovyklas, gele
žinkelių stotis, tiltus ir ki
tus karui svarbius punktus* 
Anglijos piliečiai bėga iš 
Bulgarijos.

Anglijos atstovas Rendel 
užklausė Bulgarijos minis- 
terį pirmininką B. Filoffą, 
kodėl bulgarų valdžia įsilei
do ginkluotas vokiečių

ORAS. — Giedra; šilčiau*
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Tikra tiesa! iš

mus tik bendroves te-
— privatiniams pirk-

II earns departmentinės krautuves darbininkai perstato savo bosams “2,000 argu
mentų”—taip jie pavadino savo pikietą išvakarėse persiėmimo su firma už 5 die
nų, 40 valandų savaitę. Pikietan jie išėjo, kad parodyt bosams, jog jie ’ ištiesų 
remia Parduotuvių Darb. Unijos Lokalo 3-čio, CIO, iškeltus reikalavimus ir yra pa
siruošę už tai kovoti.

gal daiktų
o dabar nepaspėja at-
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Bagočius ir 7 Milijonai 
“Stalino Rublių'

“Tėvynėje” (iš vas. 28 d.) telpa iš Pitt- 
sburgho korespondencija, kurioje apra
šoma jomarkas, suruoštas “Lietuvos ne
priklausomybei paminėti.” Tame jomar- 
ke, be kunigų, fašistų ir kitų, kalbėjo ir 
“adv. F. J. Bagočius, SLA prezidentas iš 
Bostono.”

Pasak korespondento, p. Virbicko, “sa
vo ilgoj ir griausmingoj kalboj” SLA 
prezidentas “nurodinėjo”, “kad rusų tvar
ka nėra gera, šalis (kokia?—“L.” Red.) 
nėra tvarkoma gerai, ir Lietuvą padaro 
ubagų šalim. Taip pat nurodinėjo, kad 
jų ir pinigai nėra verti (ko?—“L.” Red.), 
nes jis pats nusipirko 7 milijonus “Stali
no rublių” už 50 centų...”

Iki šiol mes niekur nebuvome girdėję, 
kad kur nors “Stalino rubliai” būtų par
davinėjami. Sovietų Sąjungos rublis, ne 
kaip kapitalistinių kraštų, niekur nėra 

‘ statomas biržoje spekuliacijai; rublis tė
ra vartojamas tiktai Sovietų Sąjungos 
respublikose. Ir jis ten turi tokią vertę, 
kad, keičiant amerikonišką dolerį į rub
lius, už dolerį mokama penki rubliai.

Antra, kad Sovietų rublis turi savo vertę 
(kaip pas mus amerikęniškas; doleris), 
tai parodo ir tas faktas: Sovietų Sąjun
goje šiuo metu yra virš 30 milijonų fab
rikų darbininkų ir raštinių tarnautojų. 
Visiems jiems mokama algos rubliais. 
Visi, vadinasi, už rublius gyvena. Neži
nome, kokia šiuo metu vidutinė Sovietų 
Sąjungos darbininko mėnesinė alga, bet 
perdaug nesuklysime pasakę, kad ji be
ne bus apie 400 rublių mėnesiui. Reiškia,

per mėnesį gaudamas 400 rublių, darbi
ninkas su šeima gražiai gyvena. Jeigu 
“Stalino rubliai” būtų toki pigūs, kaip 
Bagočius juos “vertina” (už 7 milijonus 
rublių 50 centų), tai galima sau įsivaiz
duoti, kiek milijonų rublių Sovietų Są
jungos darbininkas turėtų gauti per mė
nesį, kad jis galėtų pragyventi!

Taigi, atrodo, kad čia p. Bagočius, jam 
įprastu būdu, nusimelavo ir nusimelavo 
labai negražiai. O jeigu jis iš tikrųjų 
pirkosi 7 milijonus “Stalino rublių” už 
50 centų, tai veikiausiai jie buvo atspaus
dinti kur nors Bostone ir koki nedorė
liai Bagočių labai negražiai apgavo. Bet 
ar galima kaltinti “rusų tvarką” tik dėl
to, kad Bagočių žulikai apgavo?

Santikyj su tuo, iškyla ir kitas klau
simas. Ponas Bagočius yra SLA pre
zidentas. Jam reikia rūpintis tos orga
nizacijos pinigais ir visu turtu. Kaip jis 
tuomet gali juo gerai rūpintis, jeigu jam 
paprastas žulikėlis įkiša 7 milijonus 
“Stalino rublių” už 50 centų! Ar tas, pa
galiau, neiškelia paslapties, kodėl šiuo 
metu SLA revizija yra dorama? Kodėl 

(pav. ponas Jurgelionis šaukiasi “Dievo 
apveizdos”?

Neesame mes “rusų tvarkos” advoka
tai ir jos čia neginame ir nepeikiame, 
palikdami tą klausimą “patiems rusams.” 
Mums čia rūpi tik vienas dalykas ponui 
Bagočiui pastebėti: Ar ne geriau būtų 
rūpintis tvarka tos organizacijos, kurios 
esate prezidentas, o “rusų tvarką” palik
ti patiems rusams?!

Aštuntojo LDS Vajaus Pradžia
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” (iš kovo 1 d.) praneša, 
kad Aštuntasis LDS vajus naujiems na
riams gauti jau prasidėjo. Jis tęsis iki 
1942 metų birželio mėn. 1 d. Jau visa 
eilė kuopų vajininkų pasižadėjo darbuo
tis. “Tiesa” rašo:

“LDS Centro Valdyba, paskelbdama 
Aštuntą Vajų, neskyrė kuopoms kvotų, 
paliko pačioms kuopoms ir patiems aps- 
kričiams pasiskirti kvotas. Centro Val
dyba todėl kviečia visas kuopas ir visus 
apskričius išsidirbti geriausius vajaus 
planus ir sumobįlizuoti visus narius įra- 
šinėjimui naujų narių. • ‘

“Mūsų vajininkai, tikimės, smarkiai 
darbuosis. Jie išvystys savitarpines lenk
tynes. O visi kiti nariai turėtų savo va- 
jininkams visokiais būdais padėti. Tik
tai bendrai veikdami galėsime šį vajų pa
daryti sėkmingiausiu už visus kitus bu
vusius LDS vajus.”

Kodėl "Prezidentas” Smetona Pa
darė "Detour” į Braziliją?

“aktyvystų”, tačiau politi
niais ir strateginiais sume
timais jie tą “džiabą” .davė 
Smetonai.

Kad sudarytų įspūdį, kad 
Smetona yra demokratijos 
šalininkas ir pašalinti įta
rimus apie jo ryšius su Ber
lynu, naciai pradėjo organi
zuoti klastingą intrigą, tarp 
Smetonos klikos (arba, ge
riau pasakant, šeimynos, 
tikroj to žodžio prasmėj) ir 
Berlyno bei Berno pabėgė
lių grupės.

Visu pirma Smetona tapo 
apkaltintas “per dideliu li
beralizmu” ir demokratiz
mu arba, geriau pasakius 
nepalaikymu ryšių su Ber
lynu. Tas reikalinga buvo, 
kad paruošti dirvą jo kelio
nei į J.A.V. Smetona turėjo 
atvažiuoti į Ameriką, pagal 
nacių planus, su kankinio 
laurais, kaipo “kovotojas 
prieš bolševikus ir nacius”... 
Šita komedija naciams dali
nai pavyko suorganizuoti, 
tačiau kita intriga, kas lie
čia piniginius reikalus, jau 
buvo rimtesnė, nes ji grėsė 
Smetonos finansinius ir gy
vybinius reikalus.

SMETONACIAI (ponas 
Jonas nukalė naują žodį, įsi
dėmėkite), “gestapo” : pa-

Pavadinsiu “Ponu Jonu” 
mano pažįstamą, kuris ma
lonėjo suteikti kiek užku- 
lisininių žinių iš smetoninin- 
kų ir jų bendrafrontininkų

■ kiemo.
Visu pirma, įdomu yra is- 

; girsti jo nuomonę apie Sme- 
L tonos ilgą kelionę į ILS.A.

Smetona buvo Lietuvoj, 
sakė ponas Jonas,' ne tik

■ pirmas prezidentas, bet ir 
pirmas bailys visoj jo kara
lystėj.

“Baisusis Antanas,” kuris 
tiek mosikavo kardu prieš 
demokratiją, prieš “svetimų 
idėjų” skleidimą Lietuvoj, 
buvo nepaprastas kinkadre- 
bis. Kai kurie negalės su
prasti, kaip tai galėjo būti, 
kad tas fašistinis diktato- 

; rius, kuris per 14 metų nai
kino Lietuvoj “ugnim ir ka- 
laviju” komunizmo ir tikro
sios demokratijos šalinin- 

; kus, pats ne tik nebuvo he- 
’ roju$, bet savo šešėlio bijo- 
? daveis...

Smetona juk niekuomet 
neišeidavo iš savo lovos be 
žvalgybos palydovų... jis 
bijodavo pasirodyt viešai 
žmonėse be būrio detektyvų, 
“tautos vadas” nedrįso per 
14 metų pasirodyti universi- 
-teto rūmuose?—

Rašo Myk. Patranka
Smetona yra nepaprastas 

“karžygis”, bet tokio tipo 
norėjo toji klika karininkė- 
lių, kurie valdė fašistišką 
Lietuvą.

Bijojo Smetona net Kau
ną apleisti, ir nelemta jam 
buv6 į Vilnių važiuoti, nors 
Vilnius jau . birželio mėn. 
pradžioj 1940 m. buvo per
pildytas Smetonos , “leib
gvardijos”, karo policijos ir 
žvalgybos, kad tautos vadas 
taptų apsaugotas nuo per- 
didelės “tautos meilės”...

Kaip įvyko Antano Sme
tonos kelionė į užsienį, jau 
gerai žinome. Kišenvagiai 
jau gražiau atsisveikina su 
saviškiais nei tas “tautos 
vadas”.

Berlynas buvo pirmoji 
stotis A. Smetonos kelionėj. 
• Čia Smetona pasimatė su 
“frentais” iš nacių užsienio 
reikalų ministerijos ir kitų 
įstaigų. Per tuos pasimaty
mus buvo sudaryta tolimes
ni veikimo planai. A. Sme
tonai, kaipo turinčiam Ber
lyno pasitikėjimą, buvo pa
vesta vykti į J.A.V. ir tęsti 
Lietuvos “vadavimo” darbą 
sulyg Berlyno nurodymais.

Nors naciams buvo dau
giau prie širdies žmogus iš 
artimesnės- jų- idėjai grupės
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kurstyti, pradėjo reikalauti 
nuo Smetonos ir jo “gen- 
gės” atskaitomybės ir dalį 
pagrobtųjų turtų, kurie bu
vo išgabenti iš Lietuvos bė
gant per “beržyną į Berly
ną” ir per visus “nepriklau
somybės metus” ... Ir kad 
jų viena išeitis yra ubagau
ti pas brolius amerikiečius.

Berlyne tarp pabėgėlių 
kilo didžiausias skandalas, 
buvo net tokių drąsuolių, 
kurie norėjo tautos vadą 
nulinčiuoti. (Apie “lynčo 
teismą” arba “slaptą tribu
nolą”, kuris “vienbalsiai, bet 
jau per vėlai, nutarė” nudė
ti A. Smetoną, ponas Jonas 
žadėjo pasakoti kitąsyk...)

Buvo juk už ką ant Sme
tonos pykti... Berlyno pa
bėgėlių kolonija ir kiti, ku
rie buvo prūsuose, gaudavo 
nuo alkanų nacių labai ma
žai, kad vos galėtų pramisti. 
Naciai, patys būdami alka
ni, duodavo <• sayo lietuviš
kiems “vieuminčiams” Hit
lerio “Mein Kampf” skaity
ti, pridedant markutes, 50 
gramų duonos, kai kada 
duodavo dar riebalų.

O ponai pabėgėliai buvo 
pripratę gerai pavalgyti ir 
paūžti... Už svetimą valiu
tą, už dolerį; kuriuo vokie
čiai labiau pasitiki negu 
marke, galima Nacijoj gau
ti visko. Pabėgėliai pradėjo 
pas Antaną reikalauti dole
rių. Ypatingai drąsūs-ir net 
užgaulingi buvo Smetonos 
“bendrakeleiviai” 
riai,

Tada Lietuvos “Kotryna 
didžioji” arba Antano Zosė 
tarė savo žodį, kaip ji visuo
met reikšdavo savo “valsty
binę išmintį” per krizes. 
Antanui patarė su naciais 
susitarus, pakiuoti čemoda
nus ir mufytis į Ameriką. 
Ponams ministeriams jinai 
mandagiai patarė nesikarš
čiuoti, neš vistiek dabar nie
ko negaus 'ir visiems pabė
gėliams davė suprasti, kad 
jų ir valstybės pinigai yra 
Amerikoj ir tik Smetonai 
ten nuvykus galima bus ką 
nors išgauti iš valstybęs iž
do. Be to, Zosė pridėjo: 
“Mes (reiškia ji su Antanu) 
vos porą tūkstančių spėjom 
išgabenti iš Lietuvos, bet 
‘valstybė’, dėka ‘patamsių 
gaivalų’ trukdymui, mažai 
galėjo iš savo aukso fondo 
išgabenti į užsienį...”

Tos sumos yra užgaran
tuotos jo asmeniniu vardu 
ir todėl kitos grupės, nors 
smarkiai Antaną neapkęs- 
darnos^ oficialiai jam dar 
pagarbą atiduodavo.

Investacijos Brazilijoj ir 
Argentinoj tai dar ne visos 
priežastys, kurios privertė 

A. Smetoną* pasukti. Brazili-

jos link. Jadvyga Tubelienė 
buvo Smetonos “good-will” 
pasiuntinys, kuris turėjo:

1) Ištirti ir pranešti, kaip 
yra J.A.V. lietuvių masių 
nuotaika link A. S. atvyki
mo.

2) Susirišti per “pasiunti
nį” su oficialėm J.A.V. 
įstaigom dėl jo atvykimo, 
finansavimo ir politinės 
veiklos toleravimo.

Jadvyga pirmą dalyką at
raportavo neigiamai, o an
trą pusiau teigiamai...

Išvadoj patarė jos ir kon
sulų vardu važiuoti anks
čiau į J.A.V., viza, kurią 
valstybės depą rtamentas 
duos bus ne kaip privati
niam asmeniui, nes pagal 
valstybės departamento ži
nias, ne visi Amerikos lie
tuvių sluoksniai sutinka su 
to svečio iš Berlyno tolimes
ne veikla J.A.V. teritorijoj 
(Hitlerio labui, pridūrė P. 
Jobas);. Tąip užgimė mintis mas, hitlerizmas, yra dar 
apie kelionę į Braziliją. Vi- viena priežastis, tai jo prie
šas tas dalykas yra apgaub- šai iš fašistinio voldemariš- 
tas 'neva misterijom ir ko liogerio...

“aukšta politika”, tačiau ne
maža dalis Smetonos fronto 
dalyvių mato, kad-Smetona 
tą kelionę padarė dėl savo 
gobšumo, bailumo ir tam 
tikrų nešvarių politinių ma
chinacijų.

Aplankius Brazilijoj savo 
dideles plantacijas, Smeto
na sutvarkys su savo atsto
vais finansinius biznio rei
kalus (nieks, kaip ir seniau, 
neturi teisės jį kontroliuo
ti). Smetona sueis į kontak
tą su vienminčiu Brazilijos 
diktatorium Vargas, tur 
būt, perduos jam Hitlerio 
linkėjimus ir... geram orui 
ištikus, atvyks į Dėdės Ša
mo žemę, kur jo laukia “ka
rūna” ar pensija. Tai pri
klauso nuo J.A.V. lietuvių 
laikysenos. Greičiausia, bai
gė ponas Jonas, jis tiks į Old 
Age Home nei į preziden
tus, nes be savo “kvalifika
cijų” kaip bailystė, gobšu-

kių, kurie norėjo veikti prieM 
proletarijatą. Kalėjime ir sau
gumo policija, kurie nespėjo 
pabėgti su Smetona į Vokieti
ją. Tuos visus surinko 
talpino kalėjimam

O taip viskas dabar 
tvarkoje. Tiktai pirmą 
užima darbininkai, miestų tar
nautojai ir mažažemiai. Kurie 
turi ne daugiau kaip 5 hekta
rus žemės, tai gali prisirašyti 

Į prie profesinės sąjungos ir Ko
munistų Partijos. O daugiau 
turintieji žemės nepriimami.

Mums tebėra tas pats, mes 
esame nevaržomi, gyvename 
po senovei, ką turime parduo
ti, parduodame.

Mes labai laimingi, kad 
Sovietai paėmė. Dabar gyve
name kaip žiemą ant pečiaus. 
Ligi šiol niekas mūsų bakūžių 
nebombarduoja ir negręsia 
mirtis, kaip kitose buržuazinė- 

I se valstybėse. Lietuva valdosi 
pati. Sovietai-jai duoda laisvę 
ir dar pridėjo Gudijos nepa
menu kelius apskričius prie 
Vilniaus. Lietuva yra 14-ta re
spublika. Ir dabar rinksime at
stovus į Aukščiausį Sovietą.

J. Gimbutis.

ir pa-

labai 
vietą
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Naziy Lėktuvai Sunai
kinę Daug Angly Or

laivių ant Žemės
>

nę vi- 
pavyz- 
paėmė

Patersonietis J. Bimba gavo 
Lietuvos laišką nuo savo 

švogerio Gimbučio ir sesers, 
kurie gyvena Nevierių vien
kiemyje, netoli Panemunėlio 
stoties. Laiškas rašytas gruo
džio 9, 1940. Tarp kitko, laiš
ke sakoma:

Gerbiamas švogeri ir švo- 
gerka! Nuo jūsų gavome laiš
ką, kas labai mus nudžiugino. 
Mes ir svajotė nesvajojome, 
kad dabartiniu metu gausime 
laišką. Mes manėme, kad su 
Amerika visai nutrauktas vi
soks susisiekimas, nes laik
raščiuose skaitome, kad ir 
Amerika nori įeiti karan ir 
Vokietija skandina visus lai
vus, katrie tik papuola. Tad 
mes jums ir nerašėme. Dova
nokite, buvo nesusipratimas.

Pas mus daug kas nąujo. 
Išsipalaidojome nuo buržUazjį. 
nes priespaudos, tai dabar ap
rašysiu apie viską.

Dvarus išdalino, ale 
sus. Kaikuriuos paliko 
dingomis ūkėmis —
liaudis, o ne savininkams pa
liko. Iš tų dvarų, kurie buvo 
iš senovės ir kuriuos valdė tos 
pačios šeimos nariai, tai savi- 
njnkai turėjo išsikraustyti, tik 
pasiėmus apyvokos daiktus. 
Rokiškio grafui ir Kavoliškio 
grafui nepaliko nei pėdos, 
viską nusavino. O kitiems dva
rininkams paliko po 30 hekta
rų, kurie buvo pirkę ar kaip 
kitaip įgiję. Taipgi nusavino 
visas pramones, stambiąsias 
įmones, taipgi malūnus, krau
tuves, ir didelius namus.

Dabar pas mus 'išleido So
vietų rublius ir tebeina litai. 
Tai kurie turėjo dau^ litų, tai 
dabar nori juos išleisti, labai 
viskas pabrango. Labai viską 
išpirko, jog sunku begauti 
batų ir medžiagos apsivilki
mui. Kai kurie prisipirko dide-

les atsargas. Pabuvus, kai vis
kas susitvarkys, 
atveš, 
vesti.

Pas 
veikia
liams prekiauti leidžia, tik be 
pelno. Druska, degtukai, žiba
las tai atpigo ant 50 nuoš...

Pas mus ne tik dvarininkus 
palietė žemės reforma. Palie
tė ir ūkininkus, kurie turėjo 
daugiau kaip 30 hektarų že
mės. Perviršį atėmė ir atidavė 
bežemiams ir mažažemiams. 
Dvarponiai žemės nebevaldo. 
žemė yra valstybės, niekas ne
begali žemės parduoti, nei 
pirkti. Iš klebonų ir vienuo
lynų žemes irgi atėmė, tik pa
liko prįe bažnyčių po tris hek
tarus. Bažnyčios palikta ne
paliestos. Bažnyčia atskirta 
nuo valstybės. Kunigams vals
tybė algų nebemoka. Įvedė ci
vilinę metrikaciją. Valsčiuje 
surašo jungtuvių metrikus ir 
krikšto metrikus veltui. O pas
kui ką,s nori, gali eiti ir nešti 
keletą litų ir klebonui. Priva
tus dalykas, o nebe varu va
romas, kaip prie Smetonėlės 
būdavo. Ir pas mus daug per
siskyrė, kurie negalėjo sugy
venti.

Raudonoji Armija labai kul
tūringa, ne taip, kaip buvo Mi
kalojaus laikais. Kariai labai 
mandagūs prie visuomenės. Ir 
pas juos niekuom nesiskiria 
eilinis karęivis nuo karininko: 
drabužiai tie patys, elgęsis 
toks pa*t, tik laipsnis kitoks. 
Mūsų karininkai buvo baisiai 
išlepinti, nenorį į prastą žmo
gų nei pažiūrėti, visai nėtinka 
su Sovietų karininkais. Mūsų 
kariuomenė tebėra, kaip buvo, 
ir karininkai. Yra daug kari
ninkų ir paliuosuotų iš tarny
bos. Ir vidaus policija visa pa
keista. O kalėjimuose y ta to-

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečių lakū

nai bombomis padegė Lon
dono ir Cardiffo prieplaukų 
pastatus; Pietrytinėje An
glijoje vokiečiai sunaikino 
daug anglų orlaivių pačiose 
jų stovyklose. Vokiečių la
kūnai dienos laiku labai su
žalojo orlaivių stovyklą Pie
tinėje Anglijoje, sudegino 
dvi anglų orlaivių pastoges, 
vieną kareivinę ir vieną tan
kų stotį.

Greitieji vokiečių lėktu
vai ir priešorlaivinės kanuo- 
lės, atmušė anglų orlaivių 
bandymą užpulti vokiečių 
pHcplattką Calais, Franci- a 
joj; čia vokiečiai nušovė še
šis anglų orlaivius.

Naktį anglų lakūnai ne
tiksliai mėtė bombas Vaka
rinėj Vokietijoj, daugiau
sia į kaimus; bet jie mažai 
tepadarė nuostolių, ir tai 
tik nekariniams pastatams; 
tūlą skaičių nekariškių už
mušė bei sužeidė.

Nuo vasario 23 iki 26 d. 
vokiečiai sunaikino 33 anglų 
orlaivius, o anglai—10 vo
kiečių orlaivių.

Vokiečių pulkininkas Mo- 
elders laimėjo jau šešiasde
šimtą oro mūšį prieš anglus.

Vokiečių ir italų orlaiviai 
sėkmingai bombardavo an
glų orlaivių stovyklą Luca 
saloje Maltoje. Vokiečiai 
ten nušovė keturis anglų or
laivius, o italai—du.

Senatorius Kaltina Valdžią 
Už Orlaivių Nelaimes

Washington. Senato
rius Clark, pirmininkas se- 
natinės komisijos prekybi
niais reikalais, žada ištirti, 
kodėl nuo pernai rudens 
taip padaugėjo keleivinių 
orlaivių nelaimės. Nuo 1940 
m. rugpjūčio mėnesio iki 
šiol nukrito jau penki kelei
viniai orlaiviai, ir kiekvie
noj nelaimėj žuvo žmonių.

Senatorius Pat McCarran . 
kaltina Roosevelto valdžią, 
kad jinai neprižiūri oro ke
lionių saugumo.

Vichy, Franci ja. — Pran
cūzų valdovas > Petain yra 
sutikęs užleist Siamui-Thai 
nedidelius pasieninius skly
pus Indo-Chinos, francūzų 
kolonijos.
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Gaukite “Laisvei” naujų
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Gatve ar kaimas

Apskritys

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄII. Darbininkai Organi

Naujoji Lietuvama

35 centus

Šioj knygoj jūs rasite visas smulkmenas, kas tie “pabėgėliai” iš Lietuvos, 
kas jie buvo ir kodėl bėgo. Sužinosite, kaip žemės klausimas išrištas. Kas

Tuo būdu aš atvykau į 
Šiaulius, trečią didžiausią 
Lietuvos miestą. Tai nykus 
provincijos miestas su dau
geliu mažą dirbtuvėlių. Mū
sų traukinys pasiekė Šiau
lius toli po vidurnakčio ir 
mes nuėjom į viešbutį. Ta- 
čiaus jaunasis organizato
rius negaišavo laiko miegui. 
Jis praleido likusias iki auš
rai valandas vaikščiodamas' 
pas • darbininkus, pasirink
damas tuos, kuriuos jis pa
žinojo dar iš nelegalių lai
kų ir kurie buvo žinomi, 
kaipo patikimi ir energingi.

Vertė Juozas Byronas.
(Bus daugiau)

Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 
platinama. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanas Bimba. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.

Kaip Lietuvos Liaudis Ėjo iš Seno 
Į Naująjį Gyvenimą

Tfc&a* puslapis
...1 i i iwa,* i. n t u

Prašome aiškiai prašyti antrašą į čia paduotą ^lanku
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra 
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

žemiau telpąs rašinys yra 
parašytas garsiosios ameri
kietės rašytojos Anna Lou
ise Strdng, kuri ilgoką lai
ką praleido Lietuvoje, kai 
šios liaudis ėjo iš kapitaliz
mo j socijalizmą. Rašinys 
nepaprastai įdomus ir gra
žiai parašytas. Jis yra pa
imtas iš knygelės “The New 
Lithuania.” Lietuvių kalbon 
išvertė Juoz. Byronas. At
eityje mes įdėsime daugiau 
šitos rašytojos raštų — at
skirais straipsniais sunaudo
sime visą knygelę. Tikimės 
mūsų skaitytojams tatai bus 
įdomu.—“L.” Red.

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

Mūsų Centras
Darbo užmokės išlaidas ir algas, 

taip kad jie nieko tuomi ne
pralaimės.” (Senieji Darbo

(Kelios dienos po to Ame
rikos ambasadoj man pasa
kojo apie naująjį vajų, ku
rį “pradėjo rusai”, esą vis* 
kas buvo daroma Raudono
sios Armijos įsakymu, jie 
nudavė esą nustebę, kuomet 
aš jiems pasakiau, kad buvo 
tik lietuvių būrys ir nei vie- 

iš tolo nesima-

“Ar jūs mylėtume t va
žiuoti su vienu iš organiza
torių pamatyti, kaip steigia
si darbo unijos provincijo
se?” klausė manęs Šumaus- 
kas. Aš paklausiau, kada 
mes išvažiuotume. “Šią nak
tį,” sakė jis. Tokia buvo 
Lietuvoj nauja s p a r t a. 
Penktadienį išrinkti organi
zatoriai praleido popietį 
gaudami savo paskyrius ir 
liudymus ir tą pat vakarų 
išvyko ^galvotrūkčiais dar-

Daugiau, kaip trys šimtai 
darbininkų, kurių, gal būt, 
ketvirtadalis buvo moterys, 
susirinko gražiai įrengtoje 
salėje. Tiesiai iš dirbtuvių, 
moterys apsirengę ųiedvil- 
ninėmis drapanomis — vy
rai, daugumoje . mėlynais 
darbiniais marškiniais. x

Šumauskas kalbėjo: “Kad 
pasiekt geresnio gyvenimo 
mums visiems, reikia, kad 
darbininkų klasė būtų orga
nizuota. Kauno darbininkai 
visuomet buvo vadais; da
bar jūs turėsite suorgani
zuoti visą šalį. Mes viso 
darbo negalime atlikti iš 
cen tralinės raštinės; jūs 
dabar turėsite suorganizuo
ti 24 industrines unijas su 
sekretoriais ir raštinėmis. 
Šis namas jau ir dabar per 
mažas mūsų mitingams; 
mes prašėme leisti mums 
naudotis mokyklų patalpo
mis ir švietimo ministerija 
su tuom sutiko.

“Išsirinkite šiandien iš sa
vo tarpo jūsų geriausius or
ganizatorius, kurie savaitės 
pabaigoje .pasieks .visas I4e-

zuojasi
“Kas man reikėtų 

miausiai pamatyti?” 
klausiau Glovecko, to 
lonaus žmogaus, kuris 
keturiolika metų išbuvo ka
lėjime Smetonai valdant ša
lį ir kuris po šio perversmo 
tapo užsienių reikalų vice- 
ministeriu.

Jis peržvelgė rytinius 
laikraščius ir paskui vienu 
sakiniu' perkėlė maną į pa
tį Lietuvos naujo gyvenimo 
centrą. “Per pietus,” sakė 
jis, “viso Kauno dirbtuvių 
komitetai susirenka Darbo 
Rūmuose aptart darbo uni
jų oganizavimo vajų palie
čiantį visą kraštą. Aš jums 
įduosiu raštelį šumauskui, 
vyriausiam organizatoriui”.

Aš susiradau tą ugningą, 
energingą o r g a nizatorių, 
Motiejų Šumauską, kuris — 
kaip ir daugelis kitų vadų, 
kuriuos man teko sutikti — 
buvo tik kelios dienos pa- 
liuosuotas iš kalėjimo. Tai 
buvo gražiame, gerai įreng
tame name, talpinančiame 
daugelį svetainių, komitetų 
kambarių ir raštinių.

‘“Tai dovana nuo pluto- 
kratų,” juokėsi darbininkai,

Knygoj yra:
Įvadas, Negrįš Ta diena, Kur Praėjo, Kovos Kelias Laisvai Darbo Lie' 

tuvai, Prie ko Smetonos Valdžios Politika privedė Lietuvą; Lietuva—Tary 
bų Socialistinė Respublika, ir kiti. Viso yra 35 skyriai.

riuomi buvo galima pasi
naudoti; darbininkai paė
mė į savo rankas veikian
čią įstaigą!)

Rankos ’ iškilo ir klausi
mai pasipylė tuzinais. Vie
nas klausimas vedė prie ki
to, ir jų didelis įvairumas 
rodė Lietuvos darbininkų 
iniciatyvą ir platų jų prob
lemų išsivystymą.

“Dirbtuvėse, kur komite
tai jau yra išrinkti, ar jie 
pasilieka?”

“Laikinai,, taip, 
Šumauskas. /

“Mes jau turime algų rei
kalavimą mūsų dirbtuvei. 
Ar mes jį turėtume įteikti 
samdytojui ar priduot uni
jos susirinkimui?”

“Unija nustatys algų ska
lę visoms dirbtuvėms kar
tu,” buvo atsakymas.

“Ar verpėjai turės atski
rą uniją nuo audėjų?”

“Ne, abeji yra tekstilės 
darbininkų unijoj, bet gali 
turėti savo skyrius, jei jie 
taip norėtų.”

“Kur stiklo išdirbėjai pri
klauso ? Daržininkai ? Kaip 
moterys, dirbančios dirbtu
vėms namie, bus atstovau
jamos? Ar reikia imti įsto
jimo mokestys? Ar organi- 
zuosim batsiuvių pagelbi- 
ninkus, kurie dirba tik vie
nas dirbtuvėj?”

Pirmieji klausimai lietė 
tik techniškus dalykus, bet 
neužilgo jie perėjo į politiš
kas problemas. “Savininkas 
samdo naujus žmones, ne 
rimtus darbininkus, bet pa
daužas. Ar šie turėtų būt 
priimami į unijas?” “Kokie 
yra patvarkymai, priimant 
ir išmetant 
narystė yra laisva ar versti
na?”-“Kokie liudijimai yra 
reikalingi legalizuot mūsų 
delegatus; ar reikalingas 
notaras ir prisiega?”

“Dabartiniu laiku Komu
nistų Partijos skyrius or
ganizuoja darbininkus mū
sų dirbtuvėje. Ar tas nuo 
dabar bus atliekama darbo 
unijos ar vistiek ir ant to
liau organizuos Komunistų 
Partija?”

Visais knygos reikalais kreipkitės
A.LD.L.D.

46 Ten Eyck St

su kuriais man teko' ten su
sitikti. šis mamas, ~ 
Rūmai, vos buvo spėtas už
baigti, kai užsibaigė ir Sme
tonos diktatūra.

Vardas “Darbo Rūmai” 
iškalta ant gražaus namo 
akmens buvo viskas, kas bu
vo Smetonos palikta, dar
bininkų išnaudojimo kom- 
paniškų unijų sistemos. Tai 
buvo įsteigta tikslu kontro- 
liuot darbininkus ir, prieš 
tai biurokratijos buvo mė
ginama juos laikyti paklus
niais, o vėliau įrankis žval
gybininkų sekt. darbininkų 
veikimą. Sakyta, būk ten 
priimdavo darbininkų skun
dus ir veikdavo darbininkų 
interesams, bet darbininkai 
tuoj sužinojo, kad jų skun
dai buvo siunčiami tiesiai jų 
samdytojams, kad šie galė
tų žinoti, su kuriais darbi
ninkais tinkamai elgtis. 
Nuo tada darbininkai ven
gė Darbo Rūmų.

Tačiaus, dabar darbinin
kai užvaldė visą namą: jo 
raštines, restoranus, svetai
nes. Jie namą paėmė labai 
paprastu būdu. N a u j o ji 
Liaudies valdžia paskyrė 
Šumauską Darbo Rūmų vir
šininku, ir namas pasidarė 
dirbtuvių komitetų centru, 
kurie taip greitai Kaune or
ganizavosi. Namas dar vis 
buvo vadinamas Darbo Rū
mais dėl to, kad dar nebuvo 
susitvėrusi Darbo Unijų 
Centralinė Taryba. Bet taip 
greitai, kaip darbininkai 
prie to prieis, jie nutašys tą 
neapkenčiamą vardą nuo šio 
namo akmens.

Darbo unijos, man Šu
mauskas sake, buvo legali
zuota nė kiek : 
kaip dvi savaitės

“Nebuvo pravesta nei jo
kio specialio patvarkymo, 
bet taip greitai, kaip tik 
Raudonoji Armija atvyko ir 
Smetona pabėgo, darbinin
kai pasijuto liuosi organi
zuotis ir nieko nelaukdami 
tai pradėjo vykinti. Jie lai
kė mitingus dirbtuvėse ir 
išsirinko dirbtuvių komite
tus. Kai kuriose industrijo
se jau buvo ir kai kurių 
dirbtuvių delegatų suvažia
vimas tikslu suorganizuoti 
darbo imi jas ant industriji- 
nių pamatų.

“Tas procesas dar tik kū
dikystėje,” dadėjo Šumaus
kas. “Veikia daugiausia 
Kaune. Šiandien mes orga
nizuojamės praplėsti darbo 
unijas greitai per visą šalį.” 
Jis mane pakvietė į prezi
diumo susirinkimą. Momen
taliai susirinkimas ir prasi-

Rašo Anna Louise Strong
1. Prieš Mano Atvykimą į 

Lietuvą
Kelyje į Maskvą, sustojau 

vienai dienai Kaune. Aš 
maniau, kad užteks vieną 
dieną praleisti Lietuvoje. 
Visame savo dvidešimts me
tų gyvavimo laikotarpyje, 
Lietuva niekada nebuvo 
skaitoma svarbia šalimi. O 
dabar, Vakarinėje Europo
je ir Rytinėje Azijoje siau
čiant karui, maža Lietuva 
atrodė dar daugiau atsiliku
sia nuo pasaulinių įvykių. 
Paskalos pasiekė aplinkines 
šalis, kad Lietuva yra “so- 
vietizuojama”; ši ir buvo 
priežastis, dėl kurios aš čia 
sustojau. Aš maniau pa- 
klausinėsiu apie naują su
tartį su Sovietų Sąjunga ir 
apie atvykimą Raudonosios 
Armijos ir vėl leisiuos kelio
nėn.

Praėjus vienai valandai 
po mano atvykimo, pama
čiau, kad man reikės čia pa
silikti ilgiau. Diena išaugo 
į savaitę, savaitė į mėnesį. 
Lietuva pasidarė svarbia ša
limi. Ten vyko istoriški įvy
kiai. Kapitalistinė šalis kris
talizavosi į socialistinę, ir 
viskas vyko pagal Konsti
tuciją, be gyvybės ar turto 
naikinimo. Tokio dalyko dar, 
niekada nėra buvę istorijoj.

Viskas vyko taip tvar
kingai, net iškilmingai, kad 
net buvo sunku įsivaizduoti, 
jog čia vyksta revoliuciją. 
Visos kalbos buvo apie dar
bo unijas, apie . linkimus, 
apie visuomeninių turtų ap
saugojimą. Kas galėjo būti 
ramesnio, negu šie dalykai? 
Betgi naujas greitis pagavo 
šią šalį, kuri keliomis trum
pomis savaitėmis žygiavo į 
socializmą: prie žemės, ban
kų ir industrijos nacionali
zavimo, darbipinkų kontro
lės, Tarybų valdžios.

“Ir be vieno šūvio iššovi- 
mo,” gyrėsi komunistinio 
laikraščio “Tiesos” redakto
rius, Zimanas. Šis laikraštis 
per tris savaites išaugo nuo 
nelegalio delno dydžio laik
raštuko iki aštuonių pusla
pių, spausdinamo Kauno di
džiausioje spaustuvėje laik
raščio. “Be vieno rato su
stojimo suktis. Tai ‘revoliu
cija be pasipriešinimo,’ ku
rios pažangieji troško. Bet 
už tai pasaulio kapitalistai 
nelabiau ją mylėjo už bile 
kitą revoliuciją.”

Jo buvo tiesa. Kapitalis
tai šios revoliucijos nemylė
jo. Užsienių ambasadose 
jie kalbėjo, kad tai “jau Lie
tuvos mirtis.” • Vienas iš 
Amerikos atstovų buvo dau
giau atviras. Jis sakė:

“Dar nebūtų taip bloga, 
jei Raudonoji Armija būtų 
okupavusi Lietuvą ir būtų 
įsteigta protektoratas. Bet 
raudonarmiečių apsiėjimas 
tiek paveikė žemesnę klasę,

Bet po nauja valdžia 
konstituciniu keliu prasidė
jo gilios socialės' reformos. 
Pirmas Paleckio aktas buvo 
paliuosuoti apie tūkstantį 
politinių kalinių — jų tarpe 
ir komunistų ir komunistų 
simpatizatorių. Šie kaliniai 
daugumoje atsitikimų turė
jo artimus ryšius su dirbtu
vėmis ir jų skatinami ir va
dovaujami, darbininkai or
ganizavosi. Savaitės bėgyje 
nuo Paleckio įgavimo ga
lios, įvyko pirma populiari 
demonstracija. D e š i m t ys 
tūkstančių darbininkų mar- 
šavo Kauno gatvėmis, rei
kalaudami legalizuot Komu
nistų Partiją, ir tą gavo.

Dvi dienos vėliau b u vo 
sudaryta darbo ministerija, 
kuri ilgainiui kreipėsi į dar
bininkus laikytis disciplinos 
ir darbininkų komitetams 
neužimti dirbtu vių, bet 
laukti veiksmo iš valdžios 
pusės, kurio buvo tikimasi 
greitoj ateityj.

Naujasis agrikultūros mi- 
nisteris panašiai kaimiečius 
užtikrino, kad: “tų, kurie 
žemę dirba, nuosavybė ne
bus paliesta, bet didžiųjų 
ūkių ir vienuolynų žemė ga
li būti nacionalizuota.”

Kiti ministerial pranešė, 
kad gyvenimo statistikos 
kontrolė — gimimai, susi
tuokimai, mirimai — iš. baž
nyčios būsią perimti į vals
tybės rankas. Seimas — įs- 
tatymdavystes aparatas iš
rinktas Smetonos teroro są
lygose ir apribotomis bal
suotojų teisėmis dėl tam 
tikrų kvalifikacijų, buvo pa
leistas ir paskelbta nauji 
rinkimai su lygiomis civilė- 
mis teisėmis kiekvienam. 
Armijai buvo duotd politiš
ki instruktoriai ir paskelbta 
perorganizavimas į “liau
dies armiją”, kuomet karei
viams buvo duota civilės po
litinės teisės.

Šie buvo vienos savaitės 
įvykiai prieš mano atvyki
mą. Tai ir buvo tie įvykiai, 
kurie mane sulaikė ant il
giau pasilikti Lietuvoje. Aš 
norėjau pamatyti laipsniš
ką- vystymąsi socialinės re
voliucijos. Tai buvo daly
kas, vertas žinoti pasaulio 
darbininkams.

kad šie pasiryžę sugriauti 
visą socialę struktūrą iš pa
matų. Jūs pamatytumėt 
mano šlaviką! Su juo nega
lima susikalbėti!”

Taip, tai tas, kas ir įvy
ko. Ne kariškas okupavi
mas, ne teritorijos užėmi
mas, bet paliuosavimas “že
mosios” klasės, kuri greitai 
pradėjo organizuotis. “Ma
sės sujudo,” sakė vienas 
prdgresyvis inteligentas. “Ir 
niekas nežino, kaip toli jos 
gali eiti.”

Įvykiai praėjusių kelių 
dienų gali būti trumpai per
žvelgiami. Pradžioj birželio 
mėnesio Sovietų Sąjunga 
įteikė ultimatumą, reikalau
jant sudaryti tokią valdžią, 
kuri pildytų tarpusavinio 
apsigynimo sutartį, kuri bu
vo pasirašyta praėjusį rude
nį. Ultimatumas buvo pri
imtas ir birželio 15 didoka 
Raud. Armijos jėga atvyko 
į šalį, kur mažesnės viene- 
tos jau buvo apsistoję nuo 
tada, kai sutartis buvo pa
sirašyta. Tankai, kavaleri
ja, pėstininkai sunkveži
miuose patraukė Kauno 
gatvėmis ir išsirikiavo tin
kamose stovyklose. Jie ne- 
simaišė visai Lietuvos vidu
jiniuose reikaluose, į juos 
nesikišo. Raudonoji Armija 
rengė koncertus 'ir šokius 
Lietuvos kariuomenei, taip, 
kaip kad santarvininkai ir 
turėtų daryti. Apart to, 
raudonarmiečiai apsigyveno 
kur nors miškuose, netoli 
rubežiaus.

Bet ilgai buvę pajungti 
lietuviai, kurių gynėjai bu
vo kalinami keturi oliką 
Smetonos d i k t a.toriavimo 
metų, atgavo širdį ir pradė
jo organizuotis. Prezidentas 
Smetona pabėgo; ministerių 
pirmininkas. Merkys tokiu 
būdu tapo prezidentu, jis 
paskyrė Justąv Paleckį, ga
bų žurnalistą, ministerių 
pirmininku ir pats rezigna
vo. Tuomi Paleckis tapo le
galiu prezidentu ir sudarė 
kabinetą, susidedantį iš ge
rai žinomos inteligentijos, 
vėliau dapildant keliais ko
munistais.

Viskas buvo pagal Konsti
tuciją. Visi ministerial bu
vo žmonės užimą valdžioje 
vietas; kai kurie iš jų užė
mė kabinete vietas “demo
kratijos” laikais, prie Sme
tonos. Kiti buvo žymūs ra
šytojai. Pavyzdžiui Krėvė- 
Mickevičius, užsienių reika
lų ministeris ir k a bineto 
pirmininkas, buvo Lietuvoje 
žymiausias autorius; jo raš
tai buyo išleisti 10 tomų 
ir išversti į daugelį svetimų 
kalbų. “Jei mes turėtume 
kandidatą Nobelio premijai 
literatūroj, jis ją gautų,” 
kalbėjo žmonės. Agrikultū
ros ministeris Mickis buvo 
baigęs teisių ir agrikultūros 
kursus ir buvo žinomas kai
po žymus agronomas.

Kiti ministerial taipgi bu
vo lygiai gerai p a r i n kti. 
“Jie plačiai žinomi, kaipo 
geri patriotai ir sveikinami 
su dideliu pasitenkinimu”, 
rašė spauda. “S u t raukyti 
retežiai, kurie laikė pririš
tus kovotojus už liaudies 
pasiliuosavimą. Politinė ša
lies sistema dabar tarnaus 
darbo liaudžiai”.v

Nebuvo jokios abejonės, 
kad didžiosios masės baisiai 
neapkentė Smetonos dikta
tūros ir nuoširdžiai pasitiko 
naują valdžią. Net užsienių 
ambasadose tas buvo pripa
žįstama.

gal

jei matytume, kad savinin
kas mėgina uždaryti mūsų 
dirbtuvę? Tas mus visus iš
mestų iš darbo.”

Atsakymai buvo greiti: 
“Narystė yra laisva, bet jei 
reikalas aiškiai perstato
mas, dauguma darbininkų 
noriai rašysis... Samdymas 
naujų darbininkų nuo da
bar bus vedamas tik su uni
jos žinia ir sutikimu....Taip 
greitai, kai tik unija susi
organizuoja, ji, o ne Parti
ja, rūpinasi darbininkų or
ganizavimu, žinoma, Parti
ja prisidės su pagalba... Sa
vininkų sabotažas yra val
džios problema; susiorgani
zuokite pirmiausiai kaipo 
darbininkai dėl jūsų reika
lavimų ir tada priduokite 
reikalą valdžiai.” 
r

“Kurie yra čia skaitlin
giausi ? Tekstilės darbinin
kai... Jūs užimkite trečiojo 
aukšto balkoną ir ten išsi
rinkite organizatyvį komi
tetą ir delegatus iš kiekvie
nos tekstilės dirbtuvės. Ry
toj šis komitetas turėtų 
veikti visur organizuojant 
narius ir renkant dirbtuvių 
komitetus, kur tokių komi
tetų... Čeležinkeliečiai, už
imkite ketvirtą aukštą; o- 
dos darbininkai trečio aukš
to raštines; metalo darbi
ninkai, antrąjį balk oną; 
spaustuvininkai...”

Pasigirsta balsas nuo 
spaustuvininkų: “Mes jau 
susiorganizavę. Mūsų nau
joji unija jau turėjo savo 
susirinkimą.”

Kaip darbininkai gyvena, kiek jie uždirba. Kaip išrištas religijos klausi 
mas, ir kiti reikalai nušviesta. Gale knygos telpa nauja Lietuvos Konstitu 
ei j a. ,

Knygos kaina 35 centai. Platintojams, kasjierka ne mažiau 5 kopijų, 
parduodame po 25 centus. Apmokame ir persiuntimą. Už pavienes kopijas 
galite prisiųsti ir pašto ženkleliais

v Literatūros Draugijos kuopoms jau išsiuntinėja po tam tikrą skaičių 
kopijų. Pasiųstos ir bilos. Už knygas reikia atsiteisti tiesiai į Literatūros 
Draugiją.
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DETROITO ŽINIOS

(Tąsa)
—Gerai sakai, Jurai, sotūs, nutukę, už

varytum prie mūsų darbų—kalnus nu
verstų.

—Ponai eis! Šnekate juokus.
—Pamatysi, ateis laikai! Išdulkės kaip 

nebuvę... ♦ * *
Artinosi trečiojo seimo rinkimų vasara, 

devintieji nepriklausomos Lietuvos me
tai. Per miestelius patraukė pulkai agi
tatorių. Vienas už kitą geriau šnekėjo, 
vienas už kitą riebesniais žodžiais plūdo 
kunigą, šlavė liežuviais vienuolynus, kle
bonijas, o kunigai iš savo prisės eretikus 
gąsdino pragaru, Romos prakeikimu tas 
žemes, kuriose priviso tiek atskalūnų. 
Ramiesiems, balsavusiems už jų švento 
tikėjimo sąrašus, skyrė danguje vietas.

Bet dangaus agitatoriams rėkė iš vie
tų:

—Dangiškasis karalius jums tik ir gali 
padėti. Važiuokite!

Plakatai, atsišaukimai, laikraščiai dėjo 
išpieštus pilvūzus, ariančius valstiečiais. 
Esą, taip buvo ir būsią, kol kraštą valdys 
Romos tarnai.

Pasiųstos moterėlės, ilgais sijonais, 
dar ilgesniais rožančiais, draskė bedie
vių popierius, vietoje jų klijuodamos 
gautus iš klebonijos, kuriuose buvo pa
rodomi bedieviai po bažnytėlės pamatais, 
deginą šventuosius, laužą kryžius, ir ku
riuose, kaip prakeikimas, tikinčiajam by
lojo žodžiai:

—Nė vieno balso už bedievius, socija- 
listus, šventos bažnyčios griovėjus, vel
nio pasiuntinius! Kas išgelbėjo ir atstatė 
Lietuvą—šventas tikėjimas ir malda! 
Balsuokite už krikščionių demokratų są
rašą!

Tuo metu, kai net tolimieji kaimo gy
ventojai, užmiršę laukus, susirūpino sau 
artimos, savo reikalų gynėjos valdžios 
rinkimu, ir kiekviena davatka, kiekvie
nas dvidešimt vienerių metų bernas pa
sirinko partiją, į Daumantų dv^rą, bai
giamą dalinti ordinarininkams, kume
čiams ir bežemiams bernams, parvyko 
iš Paryžiaus Bogumilas Višinskis. Dau
gelis senolių atsiminė neseniai dingusią 
gadynę, kai Višinskio diedukas, o vėliau 
ir tėvas ne vieną baudžiauninką į šunį 
išmainė. Tos visos pavardės, kurias ne
šiojo valstiečiai—Šunyla, Beržinis, Muš
tinis—liudijo apie jų tragišką kilmę. Vie
nas buvo taip pramintas žmonių ar pa
ties pono, išmainius jį į šunį, antras—nu
plaktas beržinėmis rykštėmis, trečias— 
negyvai sumuštas. Ne vienas kaimo se
nolis pasakojo apie kartuvių kalną, ku
rio pavadinimas rišosi su bajoro žygiais.

Naujakuriai išgirdo, kad Bogumilas 
buvo priimtas klebonijoje, taręsis su mi- 
nisteriais, ir valdžia jam sutikusi grąžin
ti dvaro centrą, kurį buvo pasilikusi sau.

Agitatoriam pakako tokios žinios, kad 
sukeltų visus mažažemius, naujai įsikur
dinusius ar dar tebelindinčius iškastuo
se rūsiuose, vietoj namų, kad senoji po
pų, rabinų ir klebonų valdžia pardavė 
dvarponiams savanorių, tikrųjų krašto 
gynėjų reikalus, kad klebonijos pasidarė 
prieglaudų lizdais lenkiškoms ir kito
kioms vištoms.

Klangių, Pakalniškių, Vozbutų, Var
gučių ir kaimų bevardžių gyventojai, at- 
siradusieji po pirmojo žemės reformos 
rato ir nusėję dvarų žemes vargingomis 
trobelėmis, karingai nusiteikę būriavosi 
miestelio rinkoje.

—Žinom! Meluok, meluok! —: rėkė se
nosios valdžios kalbėtojams žemdirbiai. 
—Ką, gal Višinskis davė į kvepiančią 
rankutę pabučiuoti?!

—Vyrai, neleisim tokiem plepet?! Ša
lin !

—Tegul kalba mums Divonyzas Petro
nis!

—Paduokite Divonyzą!... -
Petronis buvo vietinis kalvis, savano

ris, nepriklausomybės kovų metais suki
lėliams ir partizanams taikęs ginklus ir 
aštrinęs durtuvus, kuris bažnyčioje prieš 
metus suriko agituojančiam klebonui ke
letą žodžių. Dėl jų visas maldos namas, 
pasiskirstęs į dvi kovojančias armijas, 
vos nesukėlė už žemę ir teisybę riaušių 
ir neišmetė iš sakyklos parapijos gany
tojo. Buvo pasklidę gandai, kad vys
kupas dėl to norėjęs uždaryt bažnyčią.

.. Kur tik vyko koks mitingas, vis neap

siėjo be Petronio, kuris drėbė melui į 
akis:

—Jei reikės, mes vėl paimsime ginklus. 
Nusikalsime juos iš noragų.—Tokie buvo 
jo žodžiai.

—Gerai imi, Divonyzai!—pritarė jam 
vakarykščių kovų draugai, iš varguome
nės.—Pasakok mums daugiau!

—Piliečiai, į seimą Divonyzą pastatom 
nuo mūsų!

—Į seimą! Tegul jis užtaria mus ir 
mūsų žemes !

Divonyzas, apie kurį žmonės kalbėjo, 
kad jam nereikia žodžio skolinti, buvo 
įbrėžtas seimo atstovų kandidatų sąra- 
šan, kaipo naujakurių gynėjas, prie val
stiečių frakcijos.

Tarutis Klangių kaime gavo visų ga
linčių balsuoti pasižadėjimus paremti 
valstiečių sąrašą. Jis norėjo būtinai ma
tyti savo seną fronto draugą seime. Mo
nika rinkimų pavasarį daug naktų pra
leido su vaikais viena, nes vyras nešiojo į 
tolimus kaimus proklamacijas. Ji nesi
ryžo su juo ginčytis nei drausti, nes jis 
buvo užsidegęs tuo nauju darbu ir dėl 
mažiausio jos priekaišto šovė:

—Supranti tu! Mes Lietuvą vedam į 
rytojų...

Keisti Monikai atrodė tie žodžiai. Ir 
vyras niekad taip nekalbėdavo, kaip tą 
rinkimų pavasarį. Rečiau su ja jis gulė, 
visą karštį ir meilę popieriukams ati
davė.

XI
Kai tik atsivėrė durys emigracijai į 

Pietų Ameriką, žmonės bėgte bėgo pa
likę žemes, namus, sklypelius kitų globai, 
užrašę, išnuomoję juos artimiesiems, gi
minėms. Nederliaus nualintoje Sarmantų 
parapijoje sukruto ištisos šeimos, ir dau
gelis jau’iš pavasario nesirūpino laukų 
sėjimu, išsipardavinėjo patalines, audi
nius, gyvulius. Kalbose girdėjai šiame 
krašte taip keistai skambančius žodžius: 
Sanpaulas, Riodežoneiras... Tie tolimų 
kraštų ir miestų vardai klojo viltis gra
žesnio, turtingesnio, laisvesnio gyvenimo. 
Pasilikę nedirbtose žemėse seniai, ligoti, 
neišgalį kokiais nors sumetimais keliauti, 
gąsdino išvažiuojančius beždžionėmis, 
karščiais, gyvatėmis. Bet niekas jų ne
galėjo sulaikyti, nes kartą pabudęs troš
kimas laimės jieškoti buvo panašus pauk
ščių jausmui, pajutusių savo sparnuose , 
galią persikelt per okeanus.

Naujakuriai ir savanoriai, greitai nu
sivylę atkariauta tėviškės laime, spėję 
įlįsti į skurdą, utėles, skolas, tačiau įs
tatymais ir pasižadėjimais surišti su 
gautais laukais, juos perleidinėjo bro
liams, seserims arba rado kitus būdus 
apeiti atsiradusiems keblumams.

—Važiuojam, Jureli, ir mes. Pats ma
tai, ką čia prigyvenome—paėst žmoniš
kai neturime?—kalbėjo Monika vyrui.

Tarutis nuo tų jos kalbų ėjo į laukus,' 
stengėsi atsikratyti jį apnikusiais abejo
jimais, pametęs darbą suko į kaimynus, 
bet ir ten jam sakė:

—Važiuojam, Jurai! Blogiau nebus! 
Sveikas esi—visur duoną uždirbsi.

—Kaip gi su vaikais, žeme?—neryž
tingai sakė Juras.

—Kokia bėda! Tu tik du teturi, o 
mano — keturi bambliai. Sakai, žemė... 
Žemės gabalą visur rasi. Kai reiks—už
kas.

Tokios kalbos Tarutį dar labiau liū
desiu ginė. Jis netikėjo, kad jo goresnio
jo gyvenimo viltys būtų žuvusios. Juk 
jis taip laukė tos šalies atgimimo, pats 
savo kastuvu sukasė pirmą ežiaženklį 
dvaro laukuose, krauju atpirktoje žemė- 
je^. Juk tokia auka, tokia trąša turėtų 
atnešt visuotiną derlių, maitinantį kiek
vieną jo rūpestingą sėjėją.

Ir kur jis tik ėjo—visur rado sugriau- « 
tas viltis naujam gyvenimui, visur tik 
tešnekėjo: Sanpaulas, Riodežoneiro. Na-' 
mie jam nedavė ramybės pati:

—Jureli, Vilingiai parašė laišką iš Ar
gentinos, kur pernai išvažiavo\ Parsiun
tė partagrapiją, negali pažinti, — ponai. 
Vyras—fabrike, pati prie vaikų darže
lio. Rašo, kad visi apsirengę, sotūs, turį 
tris kambarius.- Girdi, pamatytumėt mū
sų gyvenimą—mestumėt savo ir atidum- 
tumėt... Tik, turbūt, ten geriau, kad 
visi bėga. Toks Korzonas, turtingas, ro
dos,—ir tas išpyškėjo.

(Bus daugiau) _ ___

Del Ispanijos Kovotojų
Vienas geras draugas priė

jęs prie manęs klausia, ar 
šiandien nebus rinkimas aukų 
del Ispanijos kovotojų? Aš at
sakiau, tikrai nežinau, ką ren
gėjai turi nusitarę daryti. 
Klausiu kito draugo, tos kuo
pos nario link tai. Jis man sa
ko : “Aš ir nežinau, nes nėra 
nutarta, bet jau antras drau
gas atneša po dolerį ir prašo 
nusiųsti del Ispanijos kovoto
jų, o vienas net į namus at
vežė $3 aukų tam tikslui. To
dėl matydami, kad žmonių ne 
tik nereikia prašyti, bet duoda 
liuosa valia aukas, tuojau su
tarėme kiek galint parinkti 
aukų tam tikslui.

Mačiau d. J. Ginaitis ir d. 
F. Jočionis turėjo pasižymėjęs 
eilę vardų, kurie tam tikslui 
aukavo, ir manau, kad pavyko 
sukolektuoti nemažai.

Tas rodo, kaip mes detroi- 
tiečiai apsileidę tame svarbia
me reikale. Draugai važiavo iš 
tolimų šalių kovoti ir gyvastis' 
aukavo, o kurie liko gyvi, pūs
ta Francijos koncentracijos

stovyklose, o mes pamirštame 
reikalą gelbėti aukomis tuos 
draugus iš fašistų nelaisvės.

Iš Mūšy Organizacijų 
Veikimo

LDS 21 kp. turėjo suruošus 
parengimą ir trijų veiksmų 
komediją “Trys Mylimos”. Po 
tam buvo balius. Lošimas gra
žus ir juokingas. Komedija su
lošta gerai, išskiriant mažus 
trūkumus. Lošimą sudarė pen
kios ypatos iš mūsų žymesnių 
veikėjų. Motinos rolėj turėjo 
lošti d. Steponkevičienė, bet 
ją užtiko staigi liga, todėl jos 
vietą turėjo užimti kita gabi 
narė, d. Andriulienė, ir jai pri
siėjo lošti tik už dviejų dienų 
paėmus rolę. Bet ji sulošė ge
rai, net nebuvo ženklu, kad ji 
taip trumpai mokinosi.

Pradžioj dr. Palevičius pa
darė pranešimą link LDS va
jaus ir kitų bėgančių reikalų 
lietuvių, tarpe. Pabaigoj pub
liką, gražiai linksminosi, ku
rie myli šokti, o kiti darbavosi 
kitais dalykais.
‘ \ Alvinas.

Haverhill, Mass.
Nežiūrint, Kad Parengimui 
Buvo Bandoma Pakenkti, Bet

Buvo Pilnai Pasekmingas
Sausio 24 d., L.P.G. Kliubo 

kambaryje, Haverhillio Lietu
vių Kapinių Korporacija turė
jo pirmą parengimą “penny 
sale”.

Kad minėtam parengimui 
pakenkus, tai katalikai, tą pa
čią dieną ir tą patį laiką (sau
sio 24 d., 2-rą vai. po pietų) 
viršutinėj kliubo svetainėj 
surengė prakalbas, iš Lietuvos 
pabėgusiam adv. Gabaliaus- 
kui. Kuomet tapo sužinota, 
kąd tą pačią dieną ir tą patį 
laiką, kliubo viršutinėj 'svetai
nėj katalikai rengia prakal
bas, tai “penny sale” rengimo 
komisijai buvo duotas patari
mas, kad parengimą nukelti 
ant toliau. (Reiškia, padaryti 
parengimo kenkėjams nusilei
dimą). Bet reng. komisijai pa
sikalbėjus tapo nusitarta, kad 
negalima daryti jokių nusilei
dimų tiems, kurie bando pa
kenkti parengimui, ir rengti 
nuskirtą dieną. Tiktai 2-m va
landom vėliau. Vietoj 2-rą vai. 
po pietų, tai rengti 4-tą vai. 
po pietų.

Ir kuomet atėjo parengimo 
diena ir laikas, tai į parengi
mą tiek skaitlingai publikos 
atsilankė, jog kliubo apati
niuose kambariuose jau buvo 
vargu gauti vietą ir statiems 
pastovėti.

Kiek turėta tikietų (225), 
visi išparduota, ir dar buvo 
reikalaujančių tikietų, bet jau 
nebeturėta. Čia turiu pažymė
ti ir tai, kad kuomet sužinota, 
jog bandoma parengimui pa
kenkti, tai komisija nusitarė, 
kad stengtis ko daugiausia ti
kietų parduoti iš kalno. Ko
misijai gavus sau į pagelbą 
keletą gerų draugų-gių, tai iki 
parengimo jau b,uvo parduota 
175 tikietai.

Kurie’ platino tikietus iš 
kalno, tai visi gerai pasidar
bavo. Kaip tai: Z. Aidiukonis, 
P. Maksvitis, " J. Masevičius, 
M. Saulėniūtė, L. Radzevičiū
tė, P. Jurelionienė, S. Biekša,' 
A. Valiukienė, L. Karpičienė, 
E. Radzevičienė ir A. P. 
Dambrauskas. E. Radzevičie
nė sakėsi, kad ji tikietų pla
tinime turėjusi geras pasek
mes, nes išplatinusi 105 tikie
tus.

Parengimas davė pelno $89, 
kuris bus panaudotąs virš mi
nėtų kapinių pagerinimui.

Čia pažymiu vardus tų, ku
rie aukavo įvairiais daiktais 
dėl minėto parengimo. Bada- 
latos Market, M. Matonienė, 
J. Gaįdimavičienė, O. Pau
lauskienė, Shelans Market, M 
& J. Cafe, Johnnis Kay, A. 
Prakapienė, M. Saulėniūtė, T. 
Saulėniūtė, A, Benkuvienė, A. 
Večkys, S. Benkus, K. Ka
minskienė, A. Račkauskienė,

E. Biekšienė, V. Pauliukonis ir 
Pauliukonienė, P. Jurelionie
nė, adv. J. Jurelioniūtė, John 
Rutkauskas Dry Good Store, 
E. Kvedaravičienė, J. Stanči
kas. E. Radzevičienė, P. Maks
vitis, M. Uždavinienė, P. Ben
kuvienė, A. Valiukienė, M. 
Jankauskienė, A. Marino, K. 
Miliauskienė, M. Gaziukevi- 
čienė, Marcelė Kazlauskienė, 
Mrs. J. Dandero, T. Grudins- 
kienė, Mrs. S. Servasky, Z. 
Benkuvienė, V. Kibirkštienė, 
L. Karpičienė, M. Karpičiūtė, 
Mary Kazlauskienė, P. Pečiu- 
konis, J. Masevičius ir A. 
Smithienė, V. Putienė ir Hof- 
brau Cafe.

Pinigais aukavo sekami: S. 
D’Amico (italų tautybės gra- 
borius) $10.00, Peters Restau
rant, Z. Aidiukonis ir A. P. 
Dambrauskas po $1.00. Mary 
Kazlauskienė 75c. A. Plalu- 
kienė 25c. Iš Lawrence, Mass, 
aukavo sekami: A. želionis ir 
Z. želionienė, T. Kazlauskie
nė, E. Aleksionienė ir Mrs. 
A. Igo.

Buvusi parengimo komisija: 
A. P. Dambrauskas, M. Sau
lėniūtė, E. Radzevičienė, Z. 
Aidukonis, A. Valiukienė ir 
L. Karpičienė, vardan Liet. 
Kap. Korp. taria širdingą ačiū 
visiems aukotojams, dalyvavu
siems parengime ir visiems pa
rengime dirbusiems. Kaip tai: 
P. Maksvičiui; L. Radzevičiū
tei, adv, J. Jurelioniūtei, A. 
Benkuvienei ir I. Kazlauskiū- 
tei.

Dalyvavęs Parengime.

Lowell, Mass.

Na, ir sugrįžo visi darban 
neva tai trumpam laikui, kol 
algos pakėlimas bus išspręstas 
“teisingai.” Juokingas daly
kas. Išrodo, kad tai kokia ko
medija lošiama. Bet kartu gai
la nesusipratusių žmonių ir 
pikta darosi tėmijant dalykų 
eigą, kaip darbdaviai šlykščiai 
tyčiojasi iš neorganizuotų 
darbininkų. Ar staklių taisy
tojai šį s^kį ką nors laimės? 
Tai tenka' truputį palaukti. 
Net bijau ir pamislyti, kad 
dar bjauresnė komedija nepa
sikartotų.

Biskį reikia prisiminti ir iš 
praeities dalykų. Apie treje
tas metų atgal “Boott Mill” 
audinyčioj buvo susiorganiza
vus CIO unija ir gyvavo neblo
gai. Tos unijos vadovybėj ir 
vienas streikas buvo laimėtas. 
Tuomet buvo užsimota suorga
nizuoti visą dirbtuvę į CIO 
uniją. Buvo kviečiami ir stak
lių taisytojai — lumfikseriai į 
bendrą, kaipo industrijinę uni
ją. Bet lumfikseriai tą pa
kvietimą atmetė, kaipo “rau
doną” uniją ir susiorganizavo 
į savo siaurutį “Lumfikserių 
Kliubą,” viso iš 65 žmonių. 
Tai buvo jų pamatinė klaida, 
nuo kurios jie ir dabar dar 
tebekenčia. Ir matyt, kad ir 
dabar jie dar nebando gydy
tis iš to siauručio sektantizmo. 
Nors ir brangiai moka už klai
das, bet tas vis tiek jų nepa
mokina, kaip organizuotai ko
voti prieš išnaudotojus ir ko
vą laimėti.

Berods dabartiniu laiku vi
soj Boott Mill dirbtuvėj nebė
ra unijos. Bent nieko apie ją 
negirdėti. Visos dirbtuvės dar
bininkai, kurių yra apie suvirs 
tūkstantis ten dirbančių, turė
tų pasimokinti iš lumfikserių 
labai stambios klaidos ir nie
ko nelaukus pradėti organi
zuotis ir atnaujinti ten CIO 
unijos veiklą, ši pamoka daug 
pasako ir kitų išdirbysčių dar
bininkams, kaip nereikia apsi
leisti ir kaip reikia būti laiku 
s u s i o rganizavusiem vedimui 
kovų už tikrą laimėjimą.- O 
ne juokus krėsti.

- ' i
Pirma Piliečių Kliubo Va

karienė Pavyko
Vasario 15 d., Lowellio Lie

tuvių Piliečių Kliubas turėjo 
surengęs pirmą savo naujam 
gyvavime parengimą, kuris 
pavyko visapusiškai, žmonės 
labai pasitenkino vakariene ir 
padarė gražaus pelno naująi 
persiorganizavusiam kliubui. 
Turėjome svečių nemažai. Bu
vo atsilankiusių ir iš toliau sve
čių. Juozas Egeris ir Petras 
Jazukevičius iš Nashua, N. H. 
Tai mūsų, tankūs ir mylimi 
svečiai. Jie nepamiršta karts 
nuo karto mus atlankyti. Di
delis ačiū jiems.

Pagelbėkime Kovotojams
Vasario 16 d. Piliečių Kliu

bo svetainėj, 338 Central St.,

Antaną Drazdaųską, kuris vis 
širdingai paremia naudingus 
darbus. Tik priminiau jam, 
ką mes padarėm draugiškame 
pasikalbėjime šiandien. Jis 
tuoj paklojo $2 ir liepė gauti 
rinkimui aukų blankas ant 
kurių ir jis galėtų pakolek- 
tuoti aukų pas savo pažįsta
mus. Puiku!

Kliubietis.

“Nieko Naujo” Libijos Fron
te, Sako Anglai

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Libijos 

fronte šiomis dienomis ne
įvyko jokių atmainų. «

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro/ Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit: 

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

Valgykite 
MEDŲ

•
NELAUKITE

kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga- 
, na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
• medūm.

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

h

Brangiai Moka Už Klaidas, 
Bet Ar Pasimokins Iš To?
Dar pereitą vasarą “Boott 

Mill” katmilinės audinyčios 
staklių taisytojai skaičiuje 65 
išėjo į streiką, reikalaudami 
septinto nuošimčio algos pakė
limo. Po kiek laiko tas viskas 
buvo pavesta arbitracijos ko
misijai išrišti. Tačiau ta komi
sija j>er ilgą laiką nieko ne
darė, o “lumfikseriai”, apgau
ti ir sugrąžinti atgal į darbą, 
dirbo po senovei už mažas al
gas, pakol apsižiūrėjo, jog jie 
yra suvilti ir nieks jų reika
lais visai nesirūpina.

Kuomet lumfikseriai apsi
žiūrėjo, kad jie apgauti, tai 
jų siaurai aprėžtas kliubas 
nutarė vėl eiti į streiką su 
tuom pačiu reikalavimu. Ir 
taip jie visi 65 žmonės išstovė
jo streike per pastarąsias 13 
savaičių. Bet ve, kompanijai 
pasinorėjo dar kartą pažaisti 
staklių taisytojų " nesusiprati
mu. Vasario 14 dieną kompa
nijos atstovai bendrai su arbi
tracijos komisija įkalbėjo 
streikieriams grįšti darban, 
palikdami vėl visą dalyką 
spręsti tiems komedijantams, 
kuriuos kiti vadina “bešališka 
arbitracijos komisija.”

”• '**' fe T i J

užsibaigus Balso Choro pa
mokoms, gražioje draugų su
eigoje prie užkandžių stalo 
buvo pravesti draugų išsireiš
kimai įvairiais* klausimais. Ir 
vienas buvo tinkamiausias, 
būtent, kad pagelbėti parvežti 
iš Francijos Ispanijos lojalis- 
tus kovotojus. Tuo jaus ant 
vietos sudėta virš šešių dole
rių.

Tą patį vakarą sutikau d.

g--------------------------------------- S
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: S Tag g 2-8842
J;------------------- —---------------- —a

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

• r
Liūdesio valandoje kreip
kitės pri» manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

• •
1113 Ml Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.
Telefoną* Poplar 4110
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Ispanijos Kovotojams Aukos

■ -

Elizabeth, N. J.
Drgg. A. Stripeika, V. Pau

lauskas ir P. Šiaulis surinko 
$37.50. Pranas šiaulis aukavo 
$5. Po $2 aukavo: S. Keturvi- 
tis, V. Paulauskas, L. Paulaus
kas X. ir J. Warvickai, ir M. 
Burkauskienė. Po $1: A. Dra
gon, S. Barzdaitis, Maikis Bliu, 
A. Stripeika, P. Visockis, J. 
Juodkojis, A. Saulėnas, B. Ba
ranauskas, P. Savičius, Ch. Sei- 
mon, K. Paciunas, Z. Stasiulis, 
A. Lukoševičius, A. Rudžionis, 
J. Laukaitis, Geo. Katelius, A. 
Skairius, A. Pociūnas ir P. 
Kardokas.

Po 50 centų: Ch. Kupsis, P. 
Poškus, P. Taras, J. Brazaitie- 
nė, S. Pocienė ir J. Zezis. Po 25 
centus: J. Grosmanas ir Edą 
Pociūnas.

Baltimore, Md.
Draugas Ignas Krivickas su

rinko $12.50 aukų ir prisiuntė. 
Aukavo: Ignas Krivickas $6, 
Aleksandras Daminikaitis 
$2.50. Po $1 aukojo: Vincas 
Kičas, Antanas Pasakinis, Pet
ronė Užiūnienė. Po 50 centų 
Ant. Beniprauskas ir VI. Vaš- 
keviče.

Hillside, N. J.
Drg. J. Gasparaitis surinko 

$7.07 aukų ir prisiuntė. Auka
vusių vardai: Po $1.33 aukavo: 
O. Jankauskienė, J. Jakimavi
čius, A. žalis ir J. Gasparaitis. 
K. Majauskas aukavo $1, E. 
Majauskienė 50 centų ir P. 
Daugėla 25 centus.

į

Brooklyn, N. Y.
K. Sungaila ir Agnes Crubb 

aukavo po $1.

Trenton, N. J.
Drg. A. Jakštonis prisiuntė 

$5 aukų. Aukavo po $1: J. Che- 
snulis, A. Jakštonis, P. Motu
zą, J. Motuzą ir M. Jakubavi- 
čius.

M.
Binghamton, N. Y.

Drgg. Navalinskas ir 
žvirblienė prisiuntė $5.75. Au
kavo sekamai: A. Navalinskas 
ir jo žmona $1.75, po $1: M. 
žvirblienė, J. Vaicekauskas ir 
E. Blinkevičienė. O. Girnienė 
50 centų ir A. Žemaitienė ir M. 
Sedonienė po 25c.

Rochester, N. Y.
Drg. Dorothy Vaitas surin

ko ant blankos $16.02. Po $1 
aukavo: V. Bačiulis, W. Čer- 
.niauskas, J. Stanley, A. Vaiva- 
jdienė ir J. Mockus. Po 50 cen
tų : G. Vaitas, D. Stankus, W. 
Kaltis, G. Matskavičius, Geo. 
Savage, Pet. Kaminas, F. Kati
nas, W. Stašis, K. K. ir John 
Vaitas. Geo. Švedas 85 centus. 
Po 25 centus aukavo: A. Jan- 
nejahn, D. Vaitas, J. Miller, R. 
Žemaitis, G. Lobeika, Mary Že
maitis, R. Brauss, J. Totoris, 
Šerelis, M. Doody, S. Kiaurakis, 
K. Anderson, M. Shuškus, H. 
Mikitienė, Ch. Pauža, F. Kur- 
kulis, P. Čereška, Ch. Šimaitis, 
G. Daubar ir J. Klimašauskas. 
Kiti aukavo po mažiau.

$18.

vakacijų

OPEN DAY and NIGHT

S

$8

ebb

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

dalykų 
bet ma- 

jau

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

W Lowel, Mass.
Per J. Daugirdą gavome 

aukų; Aukavo po $1: U. Dau
girdienė, S. Paulenka, J. Bla-

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

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

MISS AMERICA.

*33'*

ambassador
Jewels '

$3975'

Detroit, Mich.
Pr. Jočionis prisiuntė 

Aukavo sekamai: Pr. Jočionis 
$2.35, P. Smalsčio šeima $2 ir 
J. Vaitulis $2. Po $1 aukavo: 
Jur. Jočionis, M. Petkevičius, 
J. ir S. Dantai, P. Urbant,.O. 
Demskienė, D. Ruginis, J. Šar
ka, D. Nikenas ir J. Jurgelio
nis. Po 50 centų aukavo S. 
Tvarijonas, M. J. Masys, J. 
Markūnas ir Kl. Pavilionis. S. 
Garelis 30 centų, K. Križanaus- 
kas 25c ir P. Dulkis 10c. Aukas 
rinko Pr. Jočionis ir J. Jurge
lionis.

Rumford, Me.
Gavome per d. S. Jankauskų 

$15. ALDLD 34 kuopa aukavo 
$10. Po $1 aukavo S. Jankaus
kas ir M. Jankauskienė. Po 50 
centų: J. Miller, W. Krikšas, 
M. Wiskautiene, A. Kilienė, 
Puidokas ir S. Puidokienė.

žionis, A. Stravinskas, J. Grice- 
vičius ir F. Greška. Po 50 cen
tų: Kajutis, J. Puskunigis, R. 
Čiulada ir Gugienė.

Binghamton, N. Y.
Per d. H. žukienę gavome $4. 

Aukavo po $1 šie draugai: A. 
Klimas, M. Bekerienė, J. 
bė ir H. žukienė.

Skre-

Iš Kitų Miestų
Drg. A. Navakus, iš 

Cannon, Conn, aukavo 
Drg. F. Paserpskis iš St. Clair, 
Pa. $1.

Marė ir Augustas Kazlauskai 
iš Haverhill, Mass, aukavo $5. 
Jonas ir Frances Skeltis iš 
Worcester, Mass, aukavo $2.

Visiems aukotojams ir aukų 
rinkėjams tariame didelį ačiū.

D. M. šolomskas.

New 
$1.50.

Bayonne, N. J.
Didžiausias Darbininkų 

Laimėjimas
Kaip jau buvo “Laisvėj” 

j rašyta, kad Electro Dynamic 
darbininkai pasirinko sau uni
ją CIO. Tuojau buvo išstaty
ti kompanijai darbininkų rei
kalavimai pripažinti CIO, pa
kelti mokestį ir daugiau page
rinimų.

Iš sykio kompanija nenorėjo 
skaitytis su darbininkų reika
lavimais. Bet CIO unija nieko 
nelaukdama pakvietė valdišką 
komisiją patikrinti balsavimus 
ir kompanija buvo priversta 
taikintis su darbininkų reika
lavimais. Ir galima sakyti, 
kad po trumpų derybų susi
taikyta ant sekamų sąlygų :

unija, 
darbi-

cen-

1. Pripažinta CIO 
kaipo vienintelė E. D. 
ninku organizacija.

2. Pakelta mokestis 
tais į valandą.

3. Naujam darbininkui ne
bus mokama mažiau 55 cen
tai į vai. Iki šiolei buvo mo
kama tik 40 centų.

4. 21 metų amžiaus, kad ir 
mokinys, turi gaut 55 centus 
į vai. Iki šiol buvo mokama 
37 U2 iki 40 centų į vai.

5. Su pakėlimu mokesties 
turi būti pertaisyta ir darbas 
nuo kavalkų taip, kad dirban
tis galėtų padaryti 15 nuo
šimčių daugiau savo dieninės 
mokesties. Iki šiolei buvo to
kių darbų, kad nebuvo galima 
padaryti nei 4^0 centų į vai.

6. Į 24 vai. neturi būt dir
bama daugiau’ 8 vol. Už dau
giau darbo vai. bus mokama 
laikas ir pusė. Iki šiolei bū
davo taip: Vieną dieną palei
džia darbininką namo išdir
bus 4 vai., o kaip darbdaviui 
reikia, tai dirbk 12 vai. ir ne
gausi ekstra mokėti. Reiškė, 
kad darbininkas bus išdirbęs 
40 vai. į savaitę.

7. 40 Vai. į savaitę, 5 dienos 
darbo. Naktimis bus dirbama 
35 vai., o gaus mokėt už 40 
vai.

8. Mokiniams 40 centų į 
vai., bet kaip greit mokinys 
pradės dirbti produktyvį dar
bą, turi būt mokama 55 cen
tai į vai.

9. Mokiniai, kuriems nebu
vo pridėta mokestis kas 3 mė
nesiai po 5 centus į vai., gaus 
užvilktą mokestį. Yra tokių 
mokinių, kurie dirba virš me
tai ir nėra gavę nei cento dau
giau.

10. Viena savaitė 
su pilna mokestim.

Yra dar keletas 
naudai darbininkų, 
nau, kad ir iš suminėtų 
gąlima matyti darbininkų lai
mėjimą. Taipgi atrodo, kad 
darbdavių sauvaliavimas su
varžytas visais kitais klausi
mais.

žinoma, tas priklausys, kaip 
patys darbininkai bus kovin
gi.

Buvęs vadinamas Electro 
Dynamic darbininkų susivieni
jimas tikrenybėje gelbėjo pa
čiai kompanijai, nes buvo už
tvertas darbininkams kelias į 
galingą uniją. Į darbininkų 
reikalavimus visai nebuvo 
kreipiama domės. Pavyzdžių 
yra daug. Suminėsiu vieną, 
kuris darbininkams- naudos ne* 

žodžiais va-

davė ir buvo nepakenčiamas. 
Tai išeinamoji vieta buvo be
veik be vandens. Norint at
likti gamtos reikalavimus, tu
rėdavai gauti viedrą ir van
dens. O kaip kada turėdavai 
taip palikti, nes nebuvo gali
ma gaut viedrą. Ta vieta bu
vo bjauriausiais
dinama. Visi E. D. darbinin
kai po mirties turės kept pe
kloj jau vien už tuos keiks
mus!

Labai teisingai CIO organi
zatorius pareiškė: “Ką ma
tote ir ką jaučiate, kokius ne
smagumus turite, darykite ta
rimus ir kovokim. O centrali- 
nis komitetas ir visi CIO sky
riai yra su jumis!”

Darbininkas.

Quincy, Mass.
Nauji Draugai ir “Manner

heim Line”
Apie porą mėnesių tam at

gal pradėjau gyventi šiame 
mieste, žinoma, tuojau pra
šiau, kad “Laisvę” čia siunti
nėtų. žinojau lietuvius, kaipo 
senus gyventojus čiaj—Zanaus- 
kienė, našlė, karšta katalikė, 
jos sūnūs amerikoniški. Visai 
abejojau, kad būtų koks ‘Lais
vės’ skaitytojas.

Tačiau štai kaip pasitaikė: 
17 d. vasario po 5 vai. po pie
tų nepažįstamas senyvas žmo
gus atsilankęs prie mano bu
to klausia, ar čia gyvena toks 
ir toks lietuvis. Pasako lietu
viškai pavardę. Atsakiau taip, 
taip, malonios, pažinties. Vot, 
štai tau tavo “Laisvę” atne
šiau, sako, krasos išnešiotojas 
sudėjo į jo dėžutę sykiu ir 
mano “Laisvę”.

Taip į naują pažintį ir su
vedė “L.” Tai buvo nepapras
tai jauku pasidalinti mintimis 
apie įvairius dalykus iš Lietu
vos ir čia Amerikos gyvenimo. 
Vaškis yra senas iQuincy gy
ventojas ir senas “Laisvės” 
skaitytojas, taipgi jis ir “Vil
nį” skaito. Po poros dienų jau 
moterys susitarė, kad šešta
dienį, vasario 22 d., važiuosim 
į Bostoną. pamatyti judį “Man
nerheim Line.” 3:30 vai. po 
pietų pribuvome prie Apollo 
Teatro, 1050 Washington St. 
Minia žmonių spaudžiasi prie 
bilietų langelio, žmonas pali
kę liuosiau stovėti, grudomes 
ir mudu su Vaškiu, kad tik 
greičiau gauti bilietus, nes ga
li netekti vietos viduje. Už 
apie pusės valandos jau dasi- 
gavom visi į vidų. Ir sėdynes 
dar gavome, nors jau buvo 
pilnutėlė salė publikos.

Apie pačius paveikslus 
“Mannerheim Line” jau buvo 
rašyta “Laisvėj,” tad daug at
kartoti nėra reikalo, apart po
ros savų įspūdžių. Tai parodo 
Sovietų Armijos tankų stebė
tiną galingumą, kaip jos taip 
greitai, nieko, rodos, nejusda- 
mos, rėplioja, guldydamos po 
savim didelius medžius arba 
kas papuolė; eina, kaip koks 
liuciperiškas galiūnas per gi
rią ir dar nepaprastu greitu
mu! Jų kanuolių iššautos 
bombos baisius sprogimo ardy
mus daro. Neveltui kapitalis
tinė spauda plepėjo apie “ne- 
sprogstanČias” Sovietų bom
bas.

Kuomet dabar mątai neiš
pasakytą tvirtybę krepasčių, 
geležies ir cemento sienas po 
8 pėdas storumo sudraskytas, 
tai gali persistatyti Raudono
sios Armijos galybę.

Labai interesinga matyti 
paradą Leningrade bei pasi
tikimą per žmones Raudono- 
sios Armijos po pergalės Fini- 
joj. Mat, ne koks vienas va
das važiuoja gatvėmis ir neiš
pasakytos minios žmonių svei
kina, bet tos pačios tankos, 
pilnos prisėdusių kareivių va
žiuoja gatvėmis. Gėlėmis juos 
apkrauna. Skamba galingas, 
sutartinas dainavimas perga
lės dainos.

Įvairių, sporto lošimų paro
dymas nepaprastai žingeidus, 
taipgi Pirmosios Gegužės pa
radas Maskvoje.

Nepilnai dvi valandas už
ima laiko matyti judį, bet la
bai svarbu matyti. Jei reikėtų 
smulkmeniškai aprašyti, kny
gą turėtum parašyti. D. J.

m

Iš Conn. Valstijos Darbininkų organiza 
ci jų Apskričių Komitetų Posėdžio

Waterbury, Conn. — Vasa-' 
rio 16 d. š. m. 103 Green St., 
įvyko LLD 3, LMS 4 ir LDS 
5 Apskričių komitetų bendras 
posėdis. Plačiai apkalbėta 
viršminėtų organizacijų veiki
mas. Nutarta paraginti kuo
pas kooperuoti su centrais, rei
kale pravedimo paskelbtų va
jų už naujų narių gavimą. 
Apskričių komitetai pasiryžę 
duoti galimą pagalbą silpnes
nėm kuopom mažesnėse kolo
nijose.

Sutvarkyta ateinančios va
saros parengimai: Apskričių 
naudai išvažiavimas New Ha- 
vene birželyje, Dainų Diena 
chorų naudai rugpjūčio 3 d., 
Waterburyje ir spaudos nau
dai piknikas rugpjūčio 31 d., 
H a r t f o r de. Taipgi nutarta 
teikti pagalbą koncertui, LMS 
apskričio rengiamam balan
džio 20 d., Hartforde.

LDS 5 Apskričio kuopų me
tinė konferencija bus balan
džio mėn. Southbury, Conn. 
J. J. Mockaičiui pavesta tar
tis su Southburio LDS kuopa 
apie dieną, kuomet konferen
cija turės įvykti.

LMS apskritys laike praei
tos Dainų Dienos pasigamino 
filmą, kuri užima apie pusę 
valandos rodymui. Kad pla
čiau galima būtų parodyti 
publikai laike įvairių parengi
mų, buvo pageidavimas tartis 
su J. Ormanu, kad ir platesnę 
veiklą LDS būtų galima paro
dyti filmose, nes LMS apskri
tys neturi nuosavo prodžekto- 
riaus.

Reikale LLD Southburio 
kuopos sustiprinimo, apskričio 
komitetas dės pastangas, kad 
kuopa gražiai gyvuotų.

Baigiantis posėdžiui, pri
siminta'apie Ispanijos lojalis- 
tų parvežimą iš *Francijos į 
Meksiką. Nuo visų 3 apskričių 
tapo paskirta po $5.00, ant 
vietos draugai sumetė taipgi 
$5.00, tad viso 'pasidaro tam 
reikalui $20.00. J. Didžiūnas 
paėmė pinigus pasiųst, kur 
reikia. Be to, išreikšta pagei
davimas, kad ir visos kuopos 
ir visi nariai šį taip svarbų rei
kalą pagal išgalę paremtų.

Lowell, Mass
Kaip man matosi, tai mūsų 

draugės moterys su visa ener
gija susirūpinusios pagelbėti 
dėl savo draugų vyrų, kurie 
taip pat pasiryžusiai deda ge
rus pamatus dėl naujo namo, 
kuris bus dėl visų malonus., 
Kalbu apie Lietuvių Piliečių 
Kliubą, po kurio pastoge bus 
visiems geriems žmonėms pi
liečiams ir tiems, kurie nori 

pastogė arba 

labiausia ma- 
džiaugtis, tai

būti piliečiais, 
užeiga.

Bet kas man 
lonu matyti ir
kad mūsų draugės moterys 
susirūpino. Jos surengė va
karienę vasario 15 d. Vaka
rienė buvo labai puiki. Ir ant 
rytojaus dar turėjom vakarie
nę. Tai ką reiškia vienybė I 
Vienybėje galybė.

Pelno padarė Piliečių Kliu- 
bui apie $23.89.

A. A. Stravinskas.

Italai Vis Pralaimi Etio
pijoj ir Eritrėjoj

London. — Anglai išvien 
su ethiopais partizanais pa
žengė dar pirmyn prieš Ita
lus Gojjamo provincijoj Et- 
hiopijoj.

Anglai ir koloniniai jų 
kariai sėkmingai veikia 
prieš italus Kerene, Eritrė
joj, Rytų Afrikoj.

Anglų Pranešimas:
Valetta, Malta. — Anglų 

lėktuvai ir priešorlaivines 
kanuolės Maltoje nukirto 
žemyn septynis, gal net try
lika iš tų vokiečių ir italų 
orlaivių, kurie labai žiau
riai bombardavo Maltų.

Iš kolonijų buvo pranešta, 
kad prakalbos yra rengiamos 
Hartford, Waterbury, New 
Haven ir Bridgeport tam tik
rais laikais ir su atskirais kal
bėtojais.

Iš viso to, kas pažymėta, at
rodo, kad mūsų apskričiai ne
blogai gyvuoja. .

LDS 5 Apskričio Rašt.
J^J. Mockaitis

P. S. Pasibaigus posėdžiui 
ir nariams išsiskirsčius, buvo 
priduotas laiškas rašytas Pe
ter Yankus iš Maryland valsti
jos sanatorijos, pranešantis, 
kad toj sanatorijoj yra 12 lie
tuvių, 10 vyrų ir 2 moterys, 
prašo piniginės paramos. Bet 
tik 2 pasilikę tarti nieko ne
galėjome. Būtų ne pro šalį, 
jeigu žinantis apie šią arba ir 
kitas tokias įstaigas karts nuo 
kartų, 'paskelbtų mūsų spau
doje.

J. J. M.

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

) UNION LABEL

Varpo 
keptuvė

yra 
unijinė

NOTICE is hereby given that License No. 
RL, 1395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 473 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISIŪNAS
473 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

r

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
L-

f ’-ST LIK E-.<?

filOVA
|WF A LIBERAL

ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH!

ROBERT LIPTON
Jeweler : t Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
T«rpe Graham & Manhattan Avea.

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

Duodame ant Išmokėjimų

ROOSEVELTO MINISTER1S 
VĖL TARIASI SU SOVIETŲ 

AMBASADORIUM
Washington. — Amerikos 

valstybes vice - ministeris 
Sumner Welles vėl pradėjo 
pasitarimus su Sovietų am
basadorium K. A. Umans- 
kiu. Pasitarimų turinys kol 
kas neskelbiamas. Bet yra

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

SiLVfrt

THE BAKERS*

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvičiafti 
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.

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

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

IOI

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

NOTARY

PUBLIC

Telephone
ST&gg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

gorrrrr^orrrraoi;,1 ioa

FRANK DOMIKAIIIS
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.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Penktas puslapis

nurodymų, kad Welles aiš
kino, kodėl Amerika suma
žina tūlų reikmenų parda
vinėjimų Sovietam; tai, gir
di, todėl, kad pačiai Ame
rikai daugiau jų reikia pa
sirengimams “apsiginti.”

Tuo pačiu laiku Roosevelt 
to valdžia norėtų pagerint 
politinius santikius tarp So
vietų ir Jungtinių Valstijų.

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

Sun. all day and night
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Pagrasinimas Streiku 
Pakeitė Bosų Mintį
Dirbančių darbininkų uni- 

jistų pagrasinimas streiku, jei 
bosai atsisakytų priimti unijos 
atsiųstus negrus darbininkus, 
greitai permainė dviejų firmų 
mintis.

Viena taip pakeitusia savo 
nusistatymą buvo Globe Sales 
Co., 622 Broadway, New Yor
ke. Ji turi kontraktą su Urmu 
Parduotuvių Unijos Lokalu 
65-tu, CIO. Kontrakte yra su
tikta darbininkus samdyt per 
uniją. Unijos bedarbių sąra
še sekama buvo negraitė Edna 
Glasgow, tad ji ir pasiųsta.

Aaron Leitman, firmos per- 
dėtinis, sakė negraitės nega
lįs priimti. Bet jis esąs nekal
tas. O, ne! Jis esąs 
kad du šimtai šapos 
kų su negraite greta 
Tą pasakius šapos
kui, jis nepaliko dalyko boso 
“tikrumui,” bet tuojau susi-, 
šaukė darbininkus ir paklausė 
jų nuomonės. Darbininkai cho
ru atsakė, kad jie tikrai dirbs 
su negraite, o kada bosas dar 
ilgiau išsikalbinėjo, jie pasa
kė, kad jie pasirengę streikuo
ti už negraitės pasamdymą. 
Tas tikrai pagelbėjo pakeisti 
bosų nusistatymą, negraitė pa- 

. samdyta ir dirba toj šapoj, 
kaip visi kiti.

Kitą panašų incidentą tas 
pats lokalas turėjo su Synthe
tic Plastics Co., 461 8th Ave.

Čia bosas buvo gudresnis. 
Jis sakėsi iš visos širdies pri- 

.tariąs negrų lygybei, bet tas 
unijos atsiųstasis žmogus ne
tiksiąs.

Bosas gudrus, unijistai irgi.
Penki balti darbininkai, bu

vę ant listo sekamais gauti 
darbą, užleido vietą negrams, 
kad išbandyti boso “lygybės 
meilę.” Lokalas iš eilės . pa? 
siuntė penkis negrus 
darbą, bet 
po kitam 
mais.”

šeštuoju 
James Pickett, irgi 
jau su abiejų — unijos ofiso 
ir šapos darbininkų — nusis
tatymu, kad arba jisai 
ar bus streikas. Streiko 
kėjo, Pickett pasiliko 
kada šapos darbininkų 
ninkė Gertrude Weiner pasa
kė, jog visiems įgrįso boso 
mediją ir kad jie pasiryžę 
į streiką.

Keista Nelaimė
Ant Belt ' Parkway, 

Howard Beach, automobilius 
smogė į lempos stulpą ir į ša
likėlio tvorelę. Tvoros kartis 
persmeigė radiatorių, pralindo 
pro kontrolės ratą ir pasiekė 
savo “kelio galą” pro duris. 
•H. Sheer, vairuotojas mašinos 
sužeistas, bet išliko gyvas.

Artkino rodo naują Saunų sovietinį judį

“Gyvenimo 
Universitetas”
Paremtą Maksimo Gorkio apysaka ii jo 

paties gyvenimo. Diriguota 
Marko Donskojo.

SPECIALI ĮDOMYBE; Pirmosios judžią 
žinios ii įlietu vos, jaunosios Tarybų Res
publikos. Taipgi naujos judžių žinios ii 
Sovietą Sąjungos, tarp jų vaizdai gyve

nimo ir darbų Vakarinės Ukrainos 
mieste Lvove.' ■

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

Šiokiomis dienomis.

•F

K. Abekiene Kalbės Brooklyne 
Rytoj Vakarę, Pil. Kliube

Brooklyno Lietuvių Mote
rų Apšvietos Kliubas nuspren
dė, kad vertingiausia atžymė- 
sim Tarptautinę Moterų Dieną 
prisidedant prie darbo už tai
ką. Todėl kliubo • rengiamose 
tai dienai minėti prakalbose, 
kovo 4-tos vakarą, bus kalba
ma, kaip išsaugoti Ameriką

T

lių buvo išvežti kariauti ir žū
ti Europos karo laukuose.

Kiekvienai motinai, kožnam 
tėvui ir visiems taikos mylėto
jams svarbu būti K. Abekie- 
nės prakalbose ir išgirsti, ką 
turi pasakyti motina, kurios 
pačios sūnui karas gręsia pra
žūtimi. Ji aiškins: Ką veikia 
Amerikos liaudis, kad išlaiky
ti savo jaunimą nuo Europos 
karo lauko ? Kokia Amerikos 
moterų rolė tose kovose? Ką 
veikia lietuvės moterys? Ar 
jds gali padėti darbe už 
ką ir žmonių gerovę ?

K. Abekienė taip pat 
bes ir Lietuvos reikalais,
rie jai labai gerai pažįstami, 
kadangi pastarųjų 6 metų bė
gį du kart lankėsi Lietuvoj ir 
paskiausiu kartu iš ten sugrį
žo jau iškilus karui. Kviečia
me visus atsilankyti ir išgirsti 
jos prakalbą.

Prakalbos įvyks antradienį, 
kovo 4-tą, 7:30 vakaro, Liet. 
Amer. Piliečių Kliubo salėj, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Įžanga nemokama.

tai-

kai
li; u-

K. ABEKIENĖ/ 
žymi veikėja iš Chicagos

nuo pakartojimo 1917—1918 
metų baisios žudynės, kada 
šimtai tūkstančių geriausių, 
sveikiausių Amerikos jaunuo-

Dreiser Kalbės apie 
Sovietų Sąjungą

CIO Organizuoja 
Gatvešlavius

Atleisti iš NYA Darbą 
Pikietuoja Raštinę

Keturi šimtai kultūros dar
bininkų, pravarytų iš Nacio- 
nales Jaunimo Administracijos 
(Nat. Youth Adm.) projekto, 
135 Mangin St., New Yorke, 
nusitarė masiniai pikietuoti 
NYA raštinę, 14th St. ir 8th 
Ave.,z taipgi šaukti pravarytus 
iš kitų NYA projektų prisidėt 
prie pikieto.

Pirmas pikietas sušaukta 
šeštadienio rytą. Seks dau
giau pikietų ir kitų veiksnių. 
Vienu iš tų buvo priėmimas 
rezoliucijos kooperuoti su Am
erikos Jaunimo Kongresu, su 
darbo unijomis ir kitomis 
grupėmis, kurios yra priešin
gos likviduoti NYA kultūri
nius projektus.

Išvyko Armijon
pasi-

t

Pirmadienis, Kovo 3 19*1

vo patraukus teisman už su
laužymą pažado vesti, kitą 
daktarui Evans, Long Island 
City.

Pastaraisiais laikais ji betu
rėjus mažesnių progų uždar
biauti ir pasilaikyti garsia Sce
noje, pas senus savo draugus 
turėdavus prašinėti paskolų, 
kurias besileidžiančiai žvaigž
dei nenoriau duoda pinigingi 
“draugai.” Jos vyras esąs ka
lėjime už pasisavinimą turto 
banke, kur jis dirbo.

Kas jai tuose laiškuose ra
šyta, gal niekada svietas nesu
žinos, kadangi jie ne prasčio
kų rašyti.

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 5 d. kovo, 7:30 v. v. 
G. Paršonienės kambariuose, 301 
Water St. Visi nariai būkite laiku. 
—Valdyba. (51-53)

reikalavimai

ANNA LOUISE STRONG CORLISS LAMONT
ir kili kalbės apie

“Amerikos Santikius su Sovietais Pasauliniame Krizyje 
Pirmadienį, Kovo (March) 3 d., 8 P. M.

MANHATTAN CENTRE—34th St. ir 8th Avenue
Įžangos tikintai: 3Sr>55c*83c gaunami Room 804, 112 E. 19lh Street, N. Y.

KNYGŲ KRAUTUVĖSE—50 E. 18th St.; 188 W. 44th St, N. Y. C.
RENGIA AMERIKINE TARYBA SANTIKIAM SU SOVIETAIS.

SKELBKI'['ES "LAISVĖJE

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. Nedeliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

.Garsusis Amerikos rašytojas 
Theodore Dreiser atvyko į ry
tus eilei masinių mitingų, ku
riuose jis kalbės apie reikalin
gumą ir naudingumą Ameri
kai įsteigti glaudesnius ryšius 
su Sovietų Sąjunga. Pribuvusį 
garbingą svečią, Grand Cent
ral stotyje sutiko būrys rašy
tojų, redaktorių, veikėjų-vi- 
suomenininkų.

S . /r.

Pirmas iš tų didžių jų mitin
gų, kuriuose Dreiseris sakys 
prakalbas, įvyks šį vakarą, 
pirmadienį, kovo 3-čią, Man
hattan Center, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yorko mieste. Pra
džia 8 v.v. Bilietai 35, 55 ir 
83 centai.

šiame mitinge taip pat kal
bės ir žymi amerikietė autorė 
ir lektorė Anna Louise Strong, 
kuri laike perversmo lankėsi 
Lietuvoje ir viską matytą la-.. 
bai vaizdžiai aprašė brošiūroj 
“Naujoji Lietuva”. Ji ką tik 
sugrįžo iš Chinijos, kur buvo 
nuvykus po apsilankymo Lie
tuvoj.

Vaiką Užgriuvo Smėlis

žaidžiant gyvenimą uAre, 
tuščio loto smėlynėj, smėlis 
įgriuvo ir John Whitbeck Jr., 
12 m., 2039 E. 74th St., buvo 
gyvu palaidotas. Jo vienmetis 
draugas Wm. Kearney rėkda
mas visa gerkle pagelbos ban
dė rankomis draugą atkasti, 
bet įnępavykd. Laiškanešis 
Wolfn atbėgęs vaiįcą ištraukė, 
tačiau jau'buvo miręs;.. .

Wm. F. Maine užsimušė iš
šokęs ar iškritęs nuo 20-to 
aukšto iš bildingo 180 W. 59th

ILGWU užgyrė trimetinį 
naują kontraktą su United 
Better Dress siuvyklų savinin
kais.

Valstijos, Apskričių ir Mies
tų Darbininkų. Unija, CIO, 
neseniai pradėjo specialį va
jų suorganizuoti mieste švaros 
palaikytojus, švaros Dep-to 
tarnautojus ir darbininkus.

Organizavimas, sakoma, ge
rai vyksta, kadangi darbinin
kai seniai laukė unijos.

O r g a n i z a cinio komiteto 
priešakyje stovi žymūs ir ko
vingi unijų vadai: Abraham 
Flexer, Valstijos, Apskričių ir 
Miestų Unijos nacionalis pre
zidentas; Joseph Curran, Jū
rininkų Unijos nac. preziden
tas; Michael J. Quill, nac. 
Transportininkų Unijos prezi
dentas; Julius Emspak, Elek- 
tristų, 'Radio ir Mašinistų Uni
jos intemacionalis fin. sekre
torius, ir Saul Mills, Didžiojo 
New Yorko CIO Industrinių 
Unijų Tarybos sekretorius.

Kaip skelbia Flaxer, pirmo
mis penkiomis vajaus dienomis 
įrašyta arti tūkstantis narių 
priedams prie nuo seniau pri
klausiusių. kelių tūkstančių na
rių, įsirašiusių prieš prasidė- 
siant vajui.

O r g a n i z avimo komitetas 
skundžiasi, kad: “Raketieriš- 
ka kompaniška unija, pripa
žinta Švaros Dep-to, trukdo 
darbininkams gaudama tam 
kooperaciją iš tūlų Dep-to vir
šininkų. Tuo būdu yra kliudo
ma darbininkų teise stoti i sa
vo pasirinktą CIO uniją. Dėl
to organizavimo vajus darosi 
darbu ne vienos unijos, bet 
mūs visų.”

Tais sumetimais ir įsteigta 
organizavimo komitetas iš žy
miausių unijų vadų ir atsi
šaukta į visus CIO narius pa
dėti suorganizuoti 14,000 šva
ros palaikytojų.

Unija siekia išgauti mokes
tį • už sekmadienius ir ligos 
metų, kaip gauna kitų miesto 
dep a r t m e ntų, darbininkai, 
taipgi aukštesnes algas, lygią 
mokestį už lygų darbą ir pri
pažinimą unijos.

Penktajame šaukime, 
baigusiame pereitą penktadie
nį, apart pirmiau minėtų, iš 
didžioj^ New Yorko išvyko į 
kempes metams kariškos la- 
vybos būrys jaunų lietuvių: 
pora liuosnuoriais, kiti draf- 
tuoti. Tarp daugelio kitų, iš
vykę sekami :

Antanas J. Kačinskas 
Juozas Kinskis 
Vilius Garbačiauskas 
Albertas Wm. Stravinskas 
Jonas Spina 
Albertas Yuras . 
Juozas Greibauskas 
Stasys Kralikevičius

• Juozas Krupinskas 
Edis Kulišius 
Vilius Celis 
Juozas šepis 
Petras Kabias 
Antanas Aleliūnas 
U. Jenkelevičia 
Juozas M. Urbonas 
d. J. Balinskis 
Juozas Kilkus 
Tedis Leicius 
A. Kalakauskas 
Mikas Kimlicka 
R. Balkenis 
Antanas F. Kutauskas 
Vilius Babičius 
Jonas Dalis 
F. Kupilas 
J. J. Krankus

Hillmano ir Dubinskio Grupė 
Laužo Streiką

dresmeikeriai apie
Šiomis dienomis 

d.arbi-

Darbininkams, ypač kriau- 
čiams jau panagėsna palindus 
Hillmano rolė Amalgameitų 
Unijoj. Dar aršesnį poką jis 
ir jo pakalikai paleido pra
dėjus šaliai rengtis karan. Tą 
pat mano 
Dubinskį.
prie savo “nuopelnų 
ninkams; tie ponai pridėjo štai 
kokį .priedą:

žydiško laikraščio “Day” 
35 redakcinio ir komercinio 
d 6 p a r t m e ntų darbininkai. 
Laikraštininkų Gildijos na
riai, išėjo į streiką. Louis Hol
lander, Hillmano de.šinęji ran
ką, varde Amalgameitų Jung
tinės Tarybos išleido pareiški
mą prieš streikierius, uždeda
mas ant jų-“raudonumo” pe- 
čėtį, vadindamas streiką “ko
munistų paruoštu.” Kopijas 
pasiuntė trims žydų laikraš
čiams — “Forward” (socialis
tų), ‘Jewish Morning Journal’ 
ir pačiam užstreikuotajam 
“Day.’\

EVergreen 4-0072

VINCUI PAUKŠČIUI
PAGERBTI BANKIETAS

Rengia “Laišvčs” Bendrovės Direktoriai

Reikalingas senyvas žmogus dirbti 
prie namų ant ūkės. Dėl daugiau in
formacijų, prašome rašyti: Frank 
Bakaitis, RR 2, Collinsville, Ill.

(51-53)

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
{domiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

w BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo K iki 7 vakarais 
Sekmadieniai* nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandoa nuo 9 Iki 11 rytais 
. Ir sulyg susitarimo.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

S ta/ 
adresas;

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

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

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

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

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

visados buš patenkinti.
-------------- ------—...... . . ... .. —.. — ...... ..... .
Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

< Geriausias Alūs Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

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

IOI

i?

409 ir 436 Grand St

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

25c
60c

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
« Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI

U Mūsų inžinieriai ISmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą “burner** 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame

O aprobavimus be jokio mokesčio.

B ' TRU-EMBER FUEL CO., INC.
| Į 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukak, 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 ..............................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie 
/ 300 visokių vaistiškų augalų 

ir kam jie yra naudingi .
Trajenkės, stambios, pakelis .... 

arba 3 pakeliai už ............
M. žukaitis, 

334 Dean Rd., 
SPENCERPORT, N. Y,

Policija sakosi suėmus tūlą 
A. Renna, 1937 m. iš keršto 
padegusį namus 721 E. 219th 
St., Bronx. Gaisre tada žuvo 
keršijamoji ypata ir maža 
mėrgaitė.

Kada Žvaigždė Leidžiasi, o 
Ateitis Neužtikrinta

Brooklyn, N. Y
Tel. EVergroen 7-8451 ,

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

s. ,

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.Šeštadienį, Kovo 22 March

CRESCENT PALACE SVETAINĖJE
3386-8 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y,

(Kampas Crescent Street)
Pradžia 7 vai. vakaro.

Orą Lee Clark, kadaise bu
vusi “Vanities” šokėja, ir tuo
met turėjusi turtingų viliok
lių, sulaukusi “žilos senatvės” 
—35 metų — nusižudė savo 
mažame kambarėlyje viešbu
tyje Sharon, paimdama nuo
dų. Ji palikus daug laiškų ir 
porą savų meiles ir atsisveiki
nimo notų: vieną turtingam, 
buvusiam sayo meilužiui Tyng, 
kurį ji prieš desėtką metų bu-

Įžanga $1.25

Bušų centralinės stoties sa
vininkai New Yorke klabena 
Įstaigų duris, tikėdamiesi gau
ti požeminę stotį užmiestį ap
tarnaujantiems busams.

Prašome iš anksto įsigyti bilietus. Galima gauti “Lai
svas” raštinėje ir pas platintojus.

Susidūrus keleivinei mašinai 
su troku prie 2nd Avė. ir 99th 
St, N. Y., sužeistas mašinos 
vairuotojas B. Shulman.

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą




