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Valstiečiai?
Lenkų, Žydų ir Lietuvių

Buržuazijos Raudos.
Jubilėjų Minint.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

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

Smetona pareiškė komerci
nės spauduos atstovams, kad 
Lietuvos “valstiečiai yra kaip 
vergai...”

Ir “tautos vadui” pasitaiko 
padaryti klaidą. Jis, matyt, 
norėjo pasakyti, kad Lietuvos 
valstiečiai jam viešpataujant 
buvo kaip vergai. Jie tokiais 
buvo iki 1940 birželio mėne
sio 15 dienos, kurią Smetona 
su maišeliu aukso pabėgo pas 1 
Hitlerį.

Kad Lietuvos valstiečiai tuo
met gyveno kaip vergai, — to 
niekas neginčys. Atsiminkim, 
kas tuomet Lietuvoj darėsi. 
Atsiminkim tik 1935 metus, 
kai Suvalkijos valstiečiai buvo 
šaudomi kaip zuikiai!

Bet praėjo tos Lietuvos vals
tiečių ašarų ir kančių dienos, 
šiandien Lietuvoje kuriasi 
naujas gyvenimas. Valstiečiai 
ir visi darbo žmonės patapo 
savo reikalų, savo ateities šei
mininkais. Jau suėjo aštuoni 
mėnesiai, kai ,Lietuvos darbo 
žmonės gyvena be “tautos va
do”, be žvalgybos, be prie
spaudos.

Apie tąjį gyvenimą mūsų 
spaudoje tilpo šimtai laiškų, 
rašytų daugiausiai valstiečių. 
Juose* žmonės džiaugiasi nu
sikratę Smetonos, kuris 1926 
metais smurtu buvo pasigro
bęs valstybės galią; kuris taip 
žiauriai engė Lietuvos liaudį, 
lietuvių tautą ir paskui pats 
pabėgo.

Apie dabartinę padėtį Lie
tuvoj Smetona mažiau žino, 
negu bile eilinis Amerikos lie
tuvis. Todėl jam ir plepėti 
apie tai neišpuola!

Tegu “tautos vadas” išdrįs-, 
tų nuvažiuoti Lietuvon* ir pa
sakyti valstiečiams, “jūs esat 
kaip vergai”—jie jam parody
tų!...

Amerikoje išeinantieji len
kų buržuaziniai laikraščiai sie
lojasi, rėkia, būk, girdi, šiuo 
metu Lietuvoje yra vedamas 
uolus lietuvinimo darbas; esą 
Paleckio vyriausybė perdaug 
esanti nacijonalistinė ir greitu 
laiku lenkų Lietuvoje nebelik
sią ! r.

Amerikoje išeinantieji žydų 
buržuaziniai ir socijal-buržu- 
aziniai laikraščiai sielojasi ir 
rėkia, būk, girdi, šiuo metu 
Lietuvoje lietuviai labai perse
kioją žydus. Esą, žydai biznie
riai iš biznio išstumti; žydai 
esą paneigti; į atsakomingas 
vietas statomi tik lietuviai; žy
dų tikybai teisės smarkiai ap
rėžtos.

Na, o lietuviškų fašistų, so- 
cijalistų ir kunigų spauda 
skelbia, būk dabar Lietuvoje 
lietuviai nieko nereiškiu, būk 
viską valdą, visur lendą, visur 
dominuoją tik žydai! . .

Mes galime tiek pasakyti: 
Jie visi meluoja! Lietuvoje 
nei viena tautybė nepersekio
jama. Visoms suteikta pilniau
sia laisvė plėsti savo kultūrą, 
savo kalbą, palaikyti savo tra
dicijas.

Bet vienas dalykas visiems 
žinomas: Lietuviška kalba Lie
tuvoje yra valstybinė kalba ir 
todėl visiems privaloma.

Vienas laikraštis rašo, kad 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje šių metų pradžioje sol
vency buvo 112 nuoš.

Na, o Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo solvency buvo 
142 nuošimčiai!

Vadinasi, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo rezervai 30 
nuošimčių yra aukštesni, negu 
SLA.

Mūsų draugams ir bendra
darbiams :

Padėkit, draugai ir draugės, 
laikinai į šalį viską ir para-
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Reikalauja Pridėt
Mainieriam po $1

Lewis Sako, Svarbiau Mainie- 
riai, o ne Pelnagrob’ai

New York.—“Lygiai svar
bu,” jei ne svarbiau, “kad 
mainierių pilvai nebūtų su
sitraukę, kaip ir išperejimas 
naujo būrio milionierių,” 
pareiškė John D. Lewis, pir
mininkas Jungtines Mainie
rių Unijos CIO, kuomet de
rybose su minkštųjų anglia- 
kasyklų savininkais jis rei
kalavo pridėt šiems mainie- 
riams po dolerį algos per 
dieną ir niekur nemokė t 
mažiau kaip po 6 dolerius 
už darbo dieną. A

Jis nurodė, jog kai vald
žia taip didina karo išlai
das, tai dolerio vertė nu- 
pigs, mažiau už dolerį tega
lima bus nusipirkt reikme
nų, kurie jau ir dabar eina 
vis brangyn ir brangyn. 
Lewis pašiepė tuos ponus, 
kurie šneka, būk pakėlimas 
mainieriam algos tai, girdi, 
įvestų “suirutę” į karo reik
menų gamybą. I>ewis pa
brėžė, jog/‘geriausias Ame
rikos ir jos demokratijos 
gynimas tai aprūpinti ir pa
tenkinti darbininkai, o jūs 
ir patys tikitės, kad darbi
ninkai apgintų jūsų turtus 
ir pirmenybes.”

Su paskutine šio mėnesio 
diena išsibaigia senoji su
tartis tarp pusės miliono 
unijinių mainierių minkšto
siose angliakasyklose ir jų 
savininkų.

Jungtinė Mainierių Unija 
reikalauja naujos sutarties 
dviem metam ir, apart do
lerio priedo dienai, stato 
dar šitokias sąlygas:

Užtikrint 200 dienų dar
bą mainieriam per metus.

Duot dviejų savaičių ap
mokamas atostogas-vakaci- 
jas.

Pripažint darbe pirmeny
bę nuo seniau dirbantiem 
mainieriam.

Duot mainieriam balsą 
parinkime gydytojų ir me- 
dikalės priežiūros. ' •

Įvest apsaugos įrengimus 
kasyklose ir prisiimt mai
nierių komitetus kaipo ka
syklų peržiūrėtojus. — Juk 
tik pernai metais per spro
gimus ir užgriuvimus kasy
klose užmušta 1,420 mainie
rių.

Lygią algą mokėt mainie
riam šiaurinėse ir pietinėse 
valstijose.

Istanbul. — Sakoma, kad 
vokiečių orlaiviai iš Bulga
rijos bombardavę Graikijos 
miestus.

šykit po ilgesnį ar trumpesnį 
straipsnį Jubilėjiniam “Lais
vės” -numeriui.

Poetai ir apysakininkai, pa
rašykite dailiosios literatūros.

Vajininkai, gaukit nauju 
dienraščiui skaitytojų. Atsi
minkit, kad su balandžio men. 
5 diena “Laisvės” prenumera
ta bus brangesnė.

SVEIKINA LAISVI JOS 
30 METŲ JUBILĖJUM

Reikalauja, kad Kongresas Tuoj Paskirty 7 Bilionus Doleriu 
Remt Karo Pabūklais Angli ją ir “Kitas Demokratijas”

Sekami draugai ir organizacijos sveikina “Laisvę” jos 
30 metų Jubilėjaus proga. Jų raštai tilps kitose laidose.

Lietuviu Atletų Kliubas, 168 Marcy Ave., B’klyn, $5.00.
LDS 7 kp., Wilkes-Barre, Pa., $3.00.
Juozas Meškauskas, Easton, Pa., $1.00.
Antanas Lakickas, Coaldale, Pa., $1.00.
M. Yanavičienė, Washington, Pa., $2.00.
L.L.D. 49 kuopa, East St. Louis, Ill., $3.00.
Ona Marozienė ir sūnūs Petras, Waterbury, C., $3.00
Iš LDS 125 kp., Lawrence, Mass., bankieto aukavo se

kami draugai: S. Penkauskas 50c. Po. 25c.: S. Mlecka, 
B. Čiulada, J. Čiulada, R. Ziekienė, M. Bulvienė, A. Bu
tėnas, A. Aleksoms, P. Lipsevičius, J. Rudis, T. Tortonis. 
Pinigų prisiuntė $3.20.

Drg. B. Černauskas iš Rochester, N. Y., prisiuntė pa
sveikinimų nuo sekamų asmenų: Sheralis Coal & Coke 
Co., $3.00. Jo garsinimas tilps specialėj laidoj. Po $2.00: 
M. Saverinas, P. Bugailiškis ir B. Černauskas.-Po $1.00: 
J. Vaitas, P. Žirgulis, A. Bartašius ir K. Galinaitis. Po 
50c: L. Bekešienė, K. Bonekat, G. Mockevičius,,F. Ma- 
teikis ir F. Manelis. Po 25c: B. Gudelis, J. Baronas, G. 
Daukas, W. Lastauskas ir F. Kurkulis. Viso $16.75.

Visiems aukotojams tariame širdingai aciu už pasvei
kinimus ir aukas. Laukiame daugiau pasveikinimų nuo 
kitų “Laisvės” rėmėjų.

Bombininkai Padarę 
Daug Žalos Anglam 

Namie ir Afrikoj
Berlin. — Vokiečiai skel

bia:
Vokiečių orlaiviai bombo

mis sužeidė kelis prekinius 
anglų laivus, du iš jų pavo
jingai; sunaikino anglų lėk
tuvų pastoges Hawkins’e, 
turbūt, sudaužė ir kelis jų 
orlaivius ant žemės.

Vokiečių lakūnai vėį.bom- 
bardavo anglų prieplauką 
Vallettą, saloje Maltoje, ir 
orlaivių stovyklą Luccą, 
toj pačioj saloj.

Vokiečių orlaiviai sėk
mingai atakavo motorizuo
tą anglų kariuomenę ties 
Agedabia, Šiaurinėje Afri
koje, ir sunaikino bei sužei
dė kelis tankus ir šarvuotus 
automobilius.

Anglų lakūnai mėtė bom
bas į vieną miestą Vakari
nėje Vokietijoje. Nepataikė 
j jokį kariniai svarbų punk
tą, tik labai apardė vieną lĄj 
goninę ir kelis privačius na
mus, ir užmušė bei sužeidė 
kiek civilių gyventojų.

Washington, D. C., kovo 
12. — Kongresmanas Dies, 
“tyrinėtojas . prieš-ameriki- 
nių judėjimų,” pasakoja, 
kad, girdi, komunistai iš
šaukę New Yorko busų 
streiką..

London, kovo 12.—Anglų 
komanda sako, kad jų or
laiviai pleškinę vokiečių sub- 
marinų stovyklą Kielyje.

Senieji “Laisvės” skaityto
jai, kurių prenumerata jau 
pasibaigė, atnaujinkit, nes po 
balandžio 5 dienos turėsite 
mokėti už laikraštį brangiau.

Draugijos ir pavieniai Jais- 
viečiai, siųskit “Laisvei” svei
kinimus. Jie tilps Jubilejiiiia- 
me “Laisvės” numeryj, kuris 
išeis balandžio 4 dieną.

Jugoslavija Tikrai Susi
tarsianti su Vokieli-

ja-Italija
Belgrad, Jugoslavija. — 

Čionaitiniai diplomatai tei
gia, kad viskas jau priren
gta pasirašyt sutartį dėlei 
artimesnio bendradarbiavi
mo tarp Jugoslavijos ir Vo
kieti jos-Itali j os. V okiečiai, 
todėl, visai neteikia savo 
kariuomenės į jugoslavų pa
sienį. •

ANGLAM UŽTAISYTA BOM
BA UŽMUŠĖ 6 TURKUS 

ISTANBULE
Istanbul, Turkija.—Prie

menėje viešbučio Pera Pala
ce smarkiai sprogo bomba 
ir užmušė šešis turkus tik 
už,kelių minučių pirma, ne
gu į viešbutį susikraustė 
Anglijos atstovas G. W. 
Rendel su savo pagalbinin
kais, atvažiavę iš Bulgari
jos. Bomba taip pat sužeidė 
du anglų diplomatus, pen
kis kitus anglus ir šešioli
ka turkų.

Anglai nužiūri, kad ta lai
krodiniai užtaisyta bomba 
buvo įdėta į jų bagažą, ka
da jie iš Sofijos, Bulgarijos, 
važiavo traukiniu į Turki
ją

KETVIRTA SYK) BOMBAR
DAVO ANGLIJOS KARA

LIAUS PALOCIŲ
London, kovo 12.—Vokie

čių lakūnai numetė septy
nias bombas į Anglijos ka
raliaus palocių Buckingam 
bei į jo sodą. Bombos apar
dė palociaus sargo patalpą, 
dalinai sunaikino sodo sie
ną ir išrausė patį sodą. Tai 
jau ketvirtą kartą ; šiame 
kare vokiečių bombos pa
taikė į šį palocių arba į jo 
sodą.

94 Kongresmanai iš Buvusių Neva Karo Pr iešininkti Persimetė į Stovyklą Roosevelto 
Rėmėjų; Dabar Jie Šaukia “Tautą Vienybėn” už Jo Politiką
__ —__ □------------------------------------------------------------ *----------------------------- 1------------------- !------

Washington. — Kovo 11 
d. kongreso atstovų rūmas 
317 balsų prieš 71 priėmė 
bilių num. 1776 dėl visuo
tinos paramos Anglijai, su 
senato padarytais pataisy
mais. Prezid. Rooseveltas 
tuojau 3:50 vai. po pietų pa
sirašė savo bilių ir tuomi 
padarė jį šalies įstatymu.

Kai tas prezidento suma
nymas andai buvo pirmą 
kartą balsuojamas kongre
so atstovų rūme, už jį pasi
sakė 260 kongresmanų, o 
prieš jį—165. Dabar gi 94 
iš buvusių biliaus priešinin
kų taip pat persivertė į jo 
rėmėjų pusę. Kongresmanas 
Ham *Fi§h ir kiti persiver- 
tėliai jau patys šaukia žmo
nes į “tautos vienybę” su 
prezidento politika.

Darbietis kongresman. Vito 
Marcantonio ir kiti 70 karo 
priešų iki galo laikėsi prieš 
tą Roosevelto. sumanymą.

Pirmiaus kalbėjusieji prieš 
Roosevelto bilių republiko- 
nai senatoriai Vandenberg 
ir Al. Wiley ir demokratas 
sen. G. Gillettee taipgi per
bėgo į rooseveltininkų pusę 
ir ragina visus amerikiečius 
remt prezidento programą 
dėlei Anglijos gelbėjimo.

Pasirašęs bilių, Roosevel
tas pareiškė, kad labiausia 
remsiąs Angliją ir Graikiją. 
Šiuo tarpu jis nutylėjo apie 
pirmiau žadėtą pagalbą 
Chinijai prieš Japoniją.

Pagal tą bilių, preziden
tas tuojau gali imt Ameri
kos ginklus ir kitus karo 
reikmenis ir siųsti juos An
glijai iki 1 biliono ir 300 mi- 
lionų dolerių vertės. O toliau 
jau su kongreso pritarimu 
tegalės skirt paramą Angli
jai ir “kitoms kovojančioms 
demokratijoms.” Bet tik 
pats prezidentas spręs, kiek 
verti kariniai Amerikos ar
mijos ir laivyno pabūklai, 
kuriuos jis perleis Anglijai 
ir jos “talkininkam” iki $1,- 
300,000,000 iš viso. Nužiūri
ma, kad prezidentas nusta
tys kuo pigiausią kainą tiem 
pabūklam, kad galėtų dau
giau jų duot Anglijai.
Slaptas Mosėdis su Parink- 

tiniais Senatoriais ir 
Kongresmanais

Tą pačią dieną preziden
tas pasišaukė į Baltąjį Na
mą smarkiausius savo rė
mėjus iš senato,ir kongreso 
atstovų rūmo; pareiškė, kad 
jis reikalaus paskirt 7 bi-

ANGLŲ KARIUOMENĖ IŠ
KELTA GRAIK1J0N

Belgrad, Jugoslavija, ko
vo 12.—Pranešama, kad an
glų laivai jau iškėlė dalis 
savo armijos į Salonikų ir 
Pirejų, Graikijoj.

T

lionus dolerių, už kuriuos 
galėtų dirbdint ir siųst įvai
rius karo reikmenis Angli
jai ir “kitoms demokrati
joms.” Prezidentas sakė 
tiem senatoriam ir kongres- 
manam, kad jis pasitiki, jog 
jie kuo greičiausiai perva
rys kongrese .tarimą užgirt 
septynis bilionus dolerių 
tam tikslui.
Amerikos Laimai, Didžiausi 
Orlaiviai, Tankai ir Kitkas 

. —Anglijai
Ką daugiau Rooseveltas 

kalbėjosi su saviškiais kon
gresmanais ir senatoriais, 
dar laikoma slaptybėje. Bet 
jau yra pranešimų, kad 
prezidentas ketino greitu 
laiku pervest Anglijai tulus

Vokiečiai Įnirtusiai 
Naikino Dar Vieną 

Anglijos Miestą
■ —-----------f---------

London, kovo 12.—Anglai 
praneša:

Vokiečių orlaiviai naktį 
ypač įnirtusiai bombardavo 
vieną miestą Šiaur-Vakari- 
nėje Anglijoje; jie taipgi 
atakavo Liverpoolį ir kitus 
anglų miestus.

Pirmesniame bombarda
vime vokiečių lakūnai pada
rė labai sunkių nuostolių 
Plymouthui, anglų karo lai
vyno stovyklai; daug žmo
nių užmušė ir sužeidė.

Paskutiniu atveju anglai 
nušovė žemyn septynis vo
kiečių orlaivius' (amerikonų 
korespondentai pranešė, 
kad dešimtį).

PRANCŪZŲ SUTARTIS 
SU THAI-SIAMU

Saigon, Indo-China.—Ja
ponam t a r p i n i n kaujant, 
francūzų valdžia pasirašė 
taikos sutartį su gretimu 
Thai’um arba Siamu. Pran
cūzai užleido Thai’ui kai 
kuriuos pasieninius plotus 
savo kolonijos Indo-Chinos. 
Francūzų vyriausybė pyks
ta, kad japonai derybose 
“tarpininkavo” tik Thai’aus 
naudai prieš Franci ją.

Smarkūs Anglą Oro Žy
giai prieš Narius

London. — Anglijos or
laiviai jau 61-ą kartą bom
bardavo Cologne, didį pra
monės miestą Vakarinėje 
Vokietijoje; padarė daug 
didelių gaisrų ir sprogimų 
prie Hohenzollernų tilto Įr 
fabrikų centre. Anglų lakū
nai taipgi ardė ir degino 
vokiečių prieplauką Boulog
ne ir kitas šiaurinėje Fran- 
cijoje.

laivus, tam tikra skaičių 
mažų karinių greitalaivių, 
dar kiek Amerikos karinių 
laivų-naikintuvų, taip pat 
tūlą daugį didžiųjų bombi- 
nių karo orlaivių, vadinamų 
lekiančiųjų tvirtovių, ir 
daugius tankų, šarvuotų au
tomobilių, kanuolių, amuni
cijos ir kitų karo pabūklų. 
Prezidentas jau iš anksto 
buvo pagaminęs sąrašą ka
ro reikmenų, kuriuos dabar 
ims iš Amerikos armijos ir 
laivyno sandėlių ir siųs An
glijai.

Washingtone kalbama, 
kad prezidentas turi inten
ciją ir kaliniais Amerikos 
laivais lydėt prekinius lai
vus su reikmenimis Angli- • • <r •jai.

Turkija Planuoja Iš
kraustyt 300,000 Gy
ventoją iš Istanbulo
Istanbul, Turkija. — Tur

kų valdžia ruošiasi iškraus
tyti 300 tūkstančių gyvento
jų iš Istanbulo (Konstanti
nopolio), didžiausio Turki
jos miesto, akivaizdoje grę
siančio karo iš vokiečių pu
sės.

Vokiečiai sutelkė 125,000 
motorizuotos kariuomenės 
Pietinėj Bulgarijoj palei 
Turkijos -sieną. Dabar vo
kiečiai turi 500 karinių or
laivių Bulgarijoj ir dar di
delį jų skaičių Rumunijoj.

Turkija naktimis užtem
do savo miestus, saugodama 
juos nuo vokiečių orlaivių.

Turkai priešlėktuvinėmis 
kanuolėmis Šaudė į tris vo
kiečių orlaivius, skraidžiu
sius virš Turkijos tvirtumų, 
bet nepataikė.

NUSKANDINO STAMBŲ 
ITALŲ LAIVĄ

London. — Anglų subma- 
rinas torpedavo ir nuskan
dino transportinį italų laivą 
9,646 tonų įtalpos, kuris pil
nas prikrautas reikmenų 
plaukė į Afriką.

Cliffside, N. J.
STREIKAS PRIEŠ ALIU

MINI) FABRIKĄ
Užstreikuotas Čia didelis 

aliumino fabrikas. 2,000 
darbininkų, vadovystėj CIO 
unijos lokalo, išėjo į streiką 
visi kaip vienas. Jie reika
lauja 40 valandų darbo sa
vaites ir pakelti algą po 10 
centų į valandą. Trečiadie- 
Inio rytą streikieriai masi
niai numaršavo prie fabri
ko, kad parodyti, savo soli
darumą.

Litvinovich.

ORAS. — šį ketvirtadienį 
dalinai apsiniaukę; šalčiau. ’
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Act of March 3, 1879.

Dėl Bušų Tarnauto jį 
Streiko New Yorke

New Yorko miestas užverstas stora 
sniego pluta. Miesto valdyba, priešakyje 
su majoru LaGuardia, “pinigus taupo’* 
ir vis laukia, kada “saulė ištarpins snie
gą”

Tuo tarpu Fifth Ave. Coach Co. ir 
New York Omnibus Corp., busų kompa
nijos atsisakė išpildyti busų šoferių ir 
konduktorių būtinus reikalavimus ir pra
sidėjo streikas. Sustreikavo 3,500 busų 
valdytojų. Sustojo 3,500 busų, kurie į pa
rą išvežiodavo iki 850,000 žmonių. Mies
to komunikacija pasunkėjo. Požeminiai 
ir viršutiniai traukiniai persipldė.

Turčų spauda, jos tarpe “New York 
Times”, kaltina busų tarnautojus. Antra
dienį “N. Y. Times” įtalpino per visą pus
lapį minimų busų kompanijų skelbimą, 
kuris didelėmis raidėmis šaukia: “Jeigu 
Tu šiandien Turi Pėsčias Eiti, tai Kal
tink Transporto Darbininkų Uniją!” 
Tas visas skelbimas pašvęstas teisinimui 
kompanijų, o šmeižimui Transporto Dar
bininkų Unijos.

Tikrumoj už streiką kaltė puola ne ant 
busų tarnautojų, ne ant Transporto Dar
bininkų Unijos, bet ant busų kompanijų, 
kurios lupo aukštas kainas už išvežioji- 
mą, krovėsi didelius pelnus ir atsisakė 
žmoniškus busų darbininkų reikalavi
mus išpildyti. Busų darbininkų darbas 
yra sunkus, reikalaująs didelės atydos 
tokiame mieste, o jų darbo valandos bu
vo ilgos. Jie reikalauja 8-nių darbo va- 
ląndų į parą. Ar tai dar negana 8 valan
dų tokiame mieste valdyti busą? Žinoma, 
kad, gana! Tas naudinga ir visuomenei, 
nes ilgas valandas dirbęs tarnautojas, nu
vargęs, pasidaro mažiau gabus, neatsar
gus ir daugiau nelaimių įvyksta. Toliau 
busų valdytojai reikalauja pakelti algas 
ant 25%, nes viskas labai pabrango ir 
su pirmesne alga jie ir jų šeimos negali 
pragyventi. Jie reikalauja trijų savaičių 
į metus vakacijų su alga, ir apmokėti už 
Švėntadienius, tai yra, legališkas šventes. 
Toki tai busų darbininkų reikalavimai. 
Už streiką yra kalti ne jie, bet kompa
nijos, kurios atsisako išpildyfi tuos būti
nus busų tarnautojų reikalavimus* New * 

‘Yorko publika bus su darbininkais. Jo
kie brangiai apmokami kompanijų skel
bimai jos neapgaus.

momis. Anglų armijai tas dykumas per
eiti būtų sunku. Italijos atmiją pasi
traukė už jų, anglai pasiliko kitoj pusėj. 
Gal būti dalį savo jėgų -anglai permetė 
į Graikiją ir į Ethiopiją. Ethiopijęj ang
lai stumiasi pirmyn. Bet jiems ten ne
pavyko apsupti italus, kaip Libijoj, ir 
Musšolinio armiją sunaikinti.

Viduržemio Jūra nėra nei Mussolinio 
nei Anglijos ežeras. Anglų laivynas turi 
pirmenybę, nes jis didesnis. Bet jis tų 
jūrų nevaldo, nes kitaip anglai neban
dytų minų laukus sėti, kad jų pagalba 
pastoti kelią Italijos karo laivams.

Prie pavasario abi pusės rengiasi su 
įnirtimu. Daug rašo apie naujus išradi
mus, naujos rūšies karo laivus, submari- 
nus. Kas praktikoj bus parodyta, dar ne
žinia. Bet aišku, kad bus naujų karo 
pabūklų ant jūrų, ore ir sausžemyj. So
vietų spauda rašo, kad Japonijos impe
rialistai išsibudavojo daug naujų karo 
laivų, apie kuriuos jie svietui neskelbė.

Balkanuose dalykai vystosi arba prie 
staigių ginkluotų susirėmimų, arba prie 
Graikijos kapituliavimo. Vengrija, Ru
munija ir Bulgarija pasidavė Vokietijos 
fašistams. Vokietijos armija susikoncen
travo prie. Graikijos ir gali sunaikinti 
graikų armiją Albanijoj. Bet kol kas iš 
šono kabo Jugoslavija su apie 2,000,000 
kareivių. Atrodo, kad Vokietijos diplo
matai, pirm užpuolimo ant Graikijos, 
bandys laimėti į savo pusę ir Jugoslaviją.

Turkija ginklais barškina, bet vargiai 
.ji galės išpildyti Anglijai duotą prižadą. 
Pasakos, kad Turkija perleis Anglijos 
karo laivus per Dardanellus ir Bosforą 

9 į Juodas Jūras, pasirodo, yra tuščios. 
Baisios karo audros greitai artinasi.

102 Naujakuriai Grupinėse 
Sodybose

Židikų valsčiuje 575 ku- gražias galės pasistatyti. O painią! žemę neapsakomai 
mečiai, mažažemiai bei be- svarbiausia, žemė bei trobos 
žemiai, gavo žemės. Žemės bus savos ir nebereikės dva- 
ūkio komisija, vadovaujant !rų kumetynuose-landynėse, 
pirm. Z. Skeiviui, o vėliau dažnai dar blogesnėse negu 
— Jaručiui, dėjo pastangas, šuns būda, gyventi, 
kad kiek, tik galima daugiau 
būtų sudaryta grupinių so
dybų, nes jų pageidavo ir 
patys žemę gaunantieji. 
“Arčiau gyvendami galėsi
me vieni kitiems padėti ir 
kultūringiau gyventi”, —r 
kalbėjo gaunantieji žemę.

Tat Židikų valsčiuje yra'bos, sudarytos iš 9, sklypą, 
sudaryta: vienoje vietoje 
sudarytos 9 grupinės sody
bos, trijose vietose po 5, tri
jose po 4, dviejose po 3 ir 
trisdešimt po 2 ūkius. Viso 
yra 102 sklypai, kuriuose 
naujakuriai jau pradeda 
kurtis. Dauguma grupinių 
sodybų naujakurių ne tik iš 
rudens suarė žemę, bet ir 
kiek galėdami rūpinasi su
vežti trobesių statybai me
džiagos:

Štai Juozas Dargis, 33 
metų amžiaus, išlaikąs žmo
ną ir tris vaikus, nuo pat 
mažens pradėjęs ’savo pūs
lėtomis rankomis pelnyti 
duoną, o dabar gavęs Genio- 
čių dvare, didžiausios Židi
kų valsčiaus grupinės sody-

pasakoja: z
— Iš pat mažens pradė

jau dirbti. Visą laiką pra
kaitu pelnydavau duoną, bet 
kartais ir jos negalėjau pa
kankamai privalgyti. Ilgo-

myliu, visą laiką svajojau, 
kaip kelius ha įsigyti, tat ją 
kiek galėdamas gerinsiu. 
Tačiau mano bei kitų svajo
nės būtų ir likę svajonėmis, 
jei ne Tarybų vyrai ir Rau
donoji armija, kuri mūsų 
svajonėms padėjo išsipildy
ti, — baigė jis.

To paties Geniočių dvaro 
grupinėse sodybose kuriasi 
ir buv. kumetis Kaminas, 
turįs net 9 šeimos, narius. 
Jis yra gavęs 10 ha žemės 
sklypą. Prašė Ž._ Ū. Banko 
paskolos, kurią gavęs tuo
jau pradės trobesių, statybą.

Sugaudžių dvare, kuris 
seniau priklausė lenkų Pil
sudskiui, sudaryta taip pat 
9 grupiniai ūkiai: vienoje

kai dirbau padieniai dva- vietoje — 5, o kitoje — 4. 
ruošė, tačiau pastebėjau, čia 7 ha žemės gavo ilgus 
kad dvarponiai neapsako- metus dirbęs padieniu ir 

išnaudoja, iš- kumečiavęs Stonkus, L„_L 
spausdami paskutinę jėgą, o sakosi tik dabar pradedąs
mai žmones kuris

akmenų, plytų,

Karo Audrį Verpetai
'■ Anglai uždrožė Italijos fašistams smū
gį Libijoj ir Rytų Afrikoj-Ethiopijoj ir 
Somalilande. Bet gi Libijoj pergalinga 
anglų armija kur tai dingo, nes visas 
mėnesis jos nesigirdi. Mat, po Bengazi 
užėmimo ji susidūrė su baisiomis dyku-

T rys Nacionaliai Suvažiavimai
Amerikoj greitai įvyks trys nacionaliai 

suvažiavimai, kurie turi didelės reikš
mės.

Šeštadienį ir sekmadienį, kovo 15-16 
dienomis, Washing tone, Hamilton vieš
buty j, 14th St. ir K St., įvyks Nacionalis 
Suvažiavimas Apvienyto Amerikos Ko
miteto Ispanijos Kovotojams Gelbėti. 
Tarpe kitko, čia bus išduota raportas iš 
Amerikinės Laivo Pagalbos Misijos vei
klos, kuri buvo nurandavojus laivą “Lov- 
cen” parvežimui Ispanijos kovbtbjų iš 
Franci jos į Meksiką ir kuriam Anglija 
neleido išplaukti. Bus aptarta, kas daryt 
toliau, kaip ištiesti brolišką pagalbos 
ranką tiems didvyriams.

šeštadienį ir sekmadienį kovo 29-30 
dienomis, President viešbuty j, Atlantic 
City, įvyks Ateivių Gynimo Komiteto 
Nacionalis Suvažiavimas. Jis žada būti 
masinis. Jis turi plačią programą veiki
mui, kad apginti Amerikos istorines lais
ves ir ateivių teises.

Šeštadienį ir sekmadienį, balandžio 5-6 
dienomis, New Yorke įvyks Amerikos 
Liaudies Kongresas, kurio yrą tikslas 
kova už taiką, kova už išgelbėjimą mi- 
lionų Amerikos jaunuolių gyvasčių. Šis 
prieškarinis kongresas žada būti labai 
skaitlingas. Iš visos šalies darbo unijos 
ir kitokios organizacijos renka delega
tus. Numatoma, kad šiame kongrese bus 
tūkstančiai delegatų.

Veikiausiai šį taikos kongresą nuošir
džiai rems ir tie mūsų kongresmanai ir 
senatoriai, kurie stoja už Amerikos liau
dies reikalus, už taiką, prieš barbarišką 
karą.

Kiek mums yra žinoma, minėtuose su
važiavimuose dalyvaus ir lietuvių orga
nizacijos. Kitaip ir negali būti. Mes gy
vename Amerikoje. Mūsų reikalai pir
moje vietoje yra šios šalies liaudies rei
kalai. Kiekvienas laimėjimas ir pralai
mėjimas Amerikos liaudies kartu yra ir 
lietuvių žmonių.

Šaukia Suvaldyt “Tai
kos Saiką” Anglijoj
London, kovo 11.—Anglų 

dienraštis “Daily Mail” at
sišaukė į valdžią numalšinti 
tuos, kurie reikalauja per

Anglų Darbo Partijos ko
mitetas šaukia darbietį sei
mo narį Davies’ą pasitei- 
sint, kodėl jis skelbia, kad 
Anglija turi taikytis per de
rybas, be visiško vokiečių 
sumušimo.

Su Anglijos Laivu Žu
vo 13 Jūrininkų

■

derybas taikytis su Vokieti
ja, nelaukiant, iki vokiečiai 
būsią “galutinai sumušti.” 
Tokius “Daily Mail” vadina 

Bttdkos šaika,” ir nurodo, 
kad viešai reikalauja taiky
tis ne tik komunistai, bet 
“pora” darbiečių Anglijos 

; seimo atstovų ir “net kai 
kurie patys dešinieji ponai.”

Berlynas Sako, Graikai 
Pasitrauks iš Karo

Berlin, kovo 11.—Vokie
čių radio paskelbė, kad kitą 
savaitę Graikija “jau pasi
trauks iš karo” su Italija; 
tai reikštų, kad bus privers
ta taikytis.

Philadelphia, Pa.—Vokie
čių submarinas vasario 23 
d. nuskandirto prekinį anglų 
laivą “Marslew”, 4,500 tonų 
įtalpos. Su laivu žuvo 13 an
glų jūrininkų, o 23 Išsigel
bėjo. Jie dabar atplaukė į 
Philadelphia kitu Anglijos 
laivu ir papasakojo apie 
aną anglų nelaimę.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

kartų teko matyti vaikščio
jant susikabinusius, ir dai
nuojančius, tarytum kaip 
mažus vaikus. Mums, kai
miečiams, taipgi ir mieste
lėnams patiko labai jų dai
nos ir muzika. Pas juos pir
moj vietoj armonika. Ir 
bala juos žino, kuris tik tą 
armoniką paėmė į rankas, 
tai rodos ta armonika / 
kalbėte kalba.

Daug kartų teko matyti, 
kaip pavakariais važiuoda
vo didelis sunkvežimis, pil
nas prisėdęs jaunų sovietų 
kareivių ir važiuodami dai
nuoja; jie dainuoja taip 
gražiai ir sutartinai; melo
dijos mums taip priprastos, 
kad praeiviai tiek atydžiai 
tuos kareivius akimis nuly
di, o paskiau, tik žiūrėk at
sisukęs žmogus net ašaras 
apsišluosto.

Apgailėtina, bet prie se
nos valdžios, kaip kada slap
tai parbėgdavo vienas kitas 
Liet, kareivis iš kariuome
nės kokiai dienai į namus, 
pasisvečiuoti. Ir reikia pri
pažinti, jog daugiausiai tų 
mūsų kareivėlių drapanos 
būdavo sulopytos; batų pa
dai būdavo kiauri. O ką jau 
kalbėti apie laikrodėlius ar 
kitokius brangmenus! Tie
sa, šventadieninės, išeiginės 
drapanos, būdavo kiek ge
resnės. O visai kas kita bu
vo su karininkais! Kažin, 
ar čia, Amerikoje, geriau 
aprėdyti ir tiek išdidūs ka
rininkai, kaip kad‘ būdavo 
prie Smetonos Lietuvoje!N

Dabar “Keleivyj” rašoma 
i tokių • dalykų, kaip pa- 
■ vyzdžiui: “Nei už didžiau- 
i sius pinigus nei vienoje 

Kauno ar Vilniaus krautu- 
. vėje neberasi laikraščio, fo

to aparato, peiliuko, amži
nos plunksnos ir panašiai.” 

1 Ger'at^foto aparatėlių Lie
tuvoje pirmiau buvo, juos 
gaudavo iš Vokietijos; už 
vidutinį aparatėlį reikėjo 
mokėti 150 litų. Paprastas 
darbininkas arba kaimo 
ūkininkas, negirdėjau, kad 
kur turėtų foto aparatėlį; 
juos išdidžiai nešiodavo per 
petį persikorę raudonuose 
krepšiuose tik aukštesni 
valdininkai bei mokytojai ir 
jiems panašūs. Tačiaus ir 
dabar iš krautuvių*tų daly
kų niekas' deginte nedegino, 
juos žmonės paėmė vartoji
mui. Vietoj, kad pirmiau 
gulėjo krautuvės lange, tai 
dabar tokios prekės perėjo į 
žmonių rankas apyvarton. 
O sovietų kareiviai atvažia
vę i Lietuvą ne tik nieko 
iš krautuvių neėmė, net nei 
nepirko, nes jie viskuo buvo 
iš pačių Sovietų aprūpinti.

Aš be galo stebiuosi, kad 
laikraštis gali taip drąsiai, 
ir mechaniškai fabrikuoti 
tokias pasakaites ir blofyti 
žmones. Bet tai veikiausiai 
—neilgam uzbonas vandenį 
neša.

E. Baranauskiene.

gyventi. Ligi šiol gyvenęs 
po dvarponio letena, tamso
je ir skurde, o dabar ta 
tamsuma ir priespauda din
go, prasideda saulėto gyve
nimo rytas.

Naujieji valstiečiai — 
grupinių sodybų ■ kūrėjai, 
yra didžiai dėkingi Tarybų 
valdžiai, kuri juos išvadavo 
iš dvarininkų jungo ir lei
do kurti laimingą ir šviesų 
rytojų. Už tai visi yra pasi
ryžę kelti darbo našumą, 
tinkamai atlikti pilietines 
pareigas ir rinkti didžiau
sius liaudies teisių gynėjus 
į TSRS Aukščiausiąją Ta
rybą. P. Š.

atlygina tik trupiniais. Vė
liau, jei tik buvo darbų, ei
davau į miškus dirbti. Ne
mažiau ir čia reikėdavo jė
gų, bet nors kiek daugiau 
galima buvo uždirbti. Mai- 
tinaus prastai, nes steh-

Kadangi 
kultūringų 
neturi pakankamai savų lė
šų, tai statybinės medžia
gos dabar dar nepajėgia įsi- giaųsi galimai daugiau su- 
gyti. Tat, jie, kaip ir visi 
kiti naujakuriai, išgirdę, 
kad Tarybų Lietuvos vy
riausybė teiks jiems pasko
las, nežinojo kaip besi
džiaugti. Kaip gi nesi
džiaugs: paskolas gavęs, 
kiekvienas tikrai tikisi, kad 
jų ilgų metų svajonės išsi
pildys: jau turi sklypus že
mės, greit ir-trobas naujas,

daugelis naujų, 
kaimų kūrėjų

taupyti. Šiek tiek sutaupęs 
pinigų nusipirkau 10 kv. 
metrų žemės ir seną lūšnelę. 
Ir tai jau buvo geriau, nes 
turėjau kur patalpinti šei
mą su mažais vaikais. Šie
met laimėjo vargšai. Ir man 
pridėjo 8,10 ha žemės, ant 
kurios statysiu namus ir 
kursiu/ kartu su kitais sa
vo kaimynais, šviesų 9 ūkių

Skaitytojų Balsai
ARGI SOVIETŲ KAREI

VIAI NETURI 
LAIKRODĖLIŲ?

Beaugant Lietuvoje nete
ko matyti tokių Amerikos 
lietuviškų laikraščių, kaip 
“Keleivis”, “Vienybė” ir kt. 
Atvažiavus į Ameriką ga
vau progą susipažint net su 
keliais laikraščiais. Labiau
sia su įdomumu pradėjau 
skaityti “Vienybę”, nes 
man keletas tautiškai nusi
teikusių žmonių ją smarkiai 
pagyrė, o labiausiai bijojau 
“Laisvės”, nes apie “Laisvę” 
buvau daug girdėjusi dar 
Lietuvoje ir buvau įbaugin
ta tuo laikraščiu, kaipo bol
ševikišku ir tt., ir tt.

Skaitydama “Vienybę”, 
pradėjau stebėtis, kad daug 
dalykų rasdavau, kur buvo 
nesiskaitoma su tiesa. Pa- 
galiaus dėlei tų bauginimų 
apie dabartinę Lietuvos vy
riausybę, jau man darėsi 
net šiurpu iki to, pakol pra
dėjau gauti pasitikįmiausius 
nuo namiškių laiškus. Laiš- 
škai visiškai be cenzūros. 
Kolei laiškų nebuvau gavu
si, tai tikrai maniau, kad 
ten Lietuvoje pusė žmonių 
išvežta kaži kur į Sibirą, o 
daugelio galf ir gyvų nėra.

Bet štai, gaunu nuo na
miškių laiškus, kuriuose ra
šo, kad ten jokių baisenybių 
nėra. Dar tėvukas primena, 
kad jie prie šios vajdžios 
jau traktoriais ir pievas iš
arė; ir pašarinių karvėms 
sėlenų gauna net iš Sovietų, 
ir kitų dalykų. Na, o prie 
senos valdžios tokio sutvėri
mo, kaip traktorius, nėra 
visa Dzūkija mačiusi. Taip
gi rašo, kad iš mūs apylin
kės jokio žmogaus niekais į 
jokį Sibirą .^nevežė ir nie
kas nieko nes u šaudė.

Gali pamanyt,

O “Laisvė” kaip tik tokius 
laiškus diena iš dienos tal
pino ir dabar tebetalpina. 
Tada pamačiau, kad kaip 
“Vienybėje”, taip ir “Kelei
vyje” talpinama pabėgusių 
iš Lietuvos ponelių išgalvo
tos pasakaitės ir blofinanti 
gąsdinimai.

Pereitos savaitės “Kelei
vyje” skaitau straipsnį, po 
antgalviu: “Kaip dabar Lie
tuvoje sutvarkytos Krautu
vės ir Prekyba.” Apart ki
tų ten stebuklingų blogybių 
rašoma: “...būna atsitiki
mų, kad visam Kaune ar 
Vilniuj nesurasi nei' vieno 
kiaušinio.
kad prie šios valdžios vištos 
sustreikavo kiaušinius dėti. 
Bet namiškiai laiškuose ra
šo, kad jie gyvulius laiko 
kaip ir pirmiau, ir sviestą, 
kiaušinius, mėsą ir kitus 
produktus parduoda už vi
dutinę kainą. Vadinasi, pro
duktų yra, ir jie nėperbran
giausi.

Tam pačiam straipsny j 
rašoma, kad rusų kareiviai 
atvažiavę i Lietuvą, išgraib
stė visokius brangius daik
tus iš krautvių ir ten ve 
kaip pasakojama: “Visa tai, 
ką raudonarmiečiai Lietu
voje rado, tiesiog grobstyto 
išgrobstė, nes sovietų roju
je tokie dalykai pažįstami 
tik iš senų žmonių pasako
jimų. Kai Lietuvon atžygia
vo okupacinė bolševikų ka
riuomenė, tai iš viso batali- 
jono tiktai pats vadas turė
jo laikrodį. Visi kiti, ne tik 
kareiviai, bet ir karininkai 
neturėjo.”

Skaitytojas atleis man už 
asmeniškumus; bet aš noriu 
kaip per išpažintį pasakyti 
šventą tiesą, ką savo akimis 
mačiau. Mano pusseserė, Bi
rutė Svirrieliūtė,

Alytaus progimnazijoj. Tai 
buvo kovo mėnesis, 1940 m., 
ir man teko pas minėtą pus
seserę porą naktų mergai
čių bendrabutyj pernakvoti, 
kur vakarais pas tas moki
nes ateidavo gitara paskam
binti ir šiaip pajuokauti vie
nas Sovietų karininkas ir, 
su juo podraug ateidavo du 
paprasti kareiviai į tą ben
drabutį. Bendrabutyj dvi 
mergaitės puikiai susikalbė
jo rusiškai. Tada mes visos 
puikiausiai savo akimis ma
tėm, kaip tie visi trys so
vietų kareiviai nešiojo ant 
rankų gražius laikrodėlius.

Bet jiems laikrodėlis ne
atrodė, kad tai būtų didelis 
daiktas. .

Pavyzdžiui, pasirėdymas 
sovietinių 
brangios 
karininkų, 
kareivių;
puikūs, atrodo, kaip nauji. 
Tiesa, raitelių kelinių pasiu
vimas mums nelabai patiko; 
nes jie dėvį kelines plataus 
sukirpimo, kas mums lietu
viams buvo nepriprasta. Ta- 
čiaus ir jų drapanos geriau
sios medžiagos. Na, o pės
tininkų, tai bendrai apsirė- 
dymas labai gražus ir atro
do puikiai.

Nesu sovietų jokia patri- 
jotė neigi jų garbintoja, bet 
tik dėl šventos teisybės, aš 
kaip užgimiau, nebuvau 
'mačiusi tokių kariškų pa
būklų: tankų, sunkvežimių, 
įvairiausių *motociklų, ko
kius teko matyti per tuos 
kelis mėnesius Alytuj, prieš 
išvažiuosiant man į Ameri-

kareivių yra 
medžiagos, tiek 

tiek paprastų 
visų drabužiai

ANGLAI NUKIRTĘ PENKIS 
VOKIEČIU ORLAIVIUS

London, kovo 11—Anglai 
praneša:

Anglai nušovė penkis vo
kiečių orlaivius iš tų, kurie 
bombardavo miestus Pieti
nėje Anglijoje. — Valdiška 
anglų žinia, tačiau, skelbia, 
kad nukirsta tik du vokie
čių orlaiviai.

Vokiečių lakūnai per išti
sas šešias valandas bombar
davo Portsmoutho miestą 
su prieplauka.

Anglų orlaiviai keturiais 
atvejais bombardavo vokie
čių prieplaukas Boulogne

.......................... — ... ............. . ■

Sovietų kareiviai be galo 
linksiu ir draugiški- Kada 
jie eina per nuėstą, tai ro
dos kad jie lošte lošia. Tu 
jų nepamatysi niekur vaik
ščiojant nei karininko, nei 
paprasto kareivio pavieniai 

mokinosi—-visada būriais; o daug (ir Calais, Franci jo j.
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GARBINGA PUOTA “TAUTOS Nes fašizmui gręsia hadas!
MATAS:

VADUI” PASITIKTI
Mūsų ordinuotas poetas-laureatas Liežuvinskas vaiz

duoja būsimą puotą, suruoštą “garbingajam tautos va
dui” pasitikti. Visi kavalieriai, dalyvaują šioje puotoje, 
dėvi samdytus supelėjusius frakus su ilgom uodegom, o 
jų leidės — dreses be rankovių.

—. Redaktorius be Portfelio. 
TOASTMASTERIS:
Ekselencija! Mes tavęs pasitikti suėjom, 
Nes ir patys įsimaukti norėjom, 
Tik gaila, kad nebeturim valstybinės, 
Bet užteks mums čia amerikinės ruginės. 
Tau, vade, ir “baltas mulas” bus geras,— 
Beje, kur dabar Augustas Voldemaras?!— 
Jis mano ilgai buvo vadas,—

\ Atrodo, jus visus pagriebs badas!... 
O, vade, pabėgęs per beržyną, 
Su maišu aukso į Berlyną, 
Pas Hitlerį,—mūsų įkvėpėją, 
Lietuvai laisvės nešėją! 
Jadvyga nesenai čionai atvyko 
Ir jau parodė ne vieną cirką. 
Dabar tavo, vade, kaleina, 
Tik žiūrėk, kad neužsikrėstam gangrina... 
Atsimink kad čia yra daug demokratų, 
Kurie nekenčia plutokratų!... 
Na, o jūs, kavalieriai, miegaliai, 
Ant jūs krūtinių kabo medaliai, 
Užsegti tautos vado rankos,— 
Dabar jo jėgos yra menkos... 
Užtraukit, jūs bent sutartinę, 
Tegu ji palydi degtinę.

<, Joje mes gausim pajėgumo, 
O tautos vadui teiksim drąsumo...

KAVALIERIAI:
Tegyvuoja tautos vadas, 
Nes fašizmui gręsia badas!
KLINGA:
Mano vardas yra Domininkas, 
Ilgai aš buvau voldemarininkas, 
Drąsos aš turiu daugiau negu proto, 
Lenkiu savo galvą prieš vadą barzdotą. 
Nemažai tu tautai padarei gero, 
Bet kur palikai Augustą Voldemarą?! 
Abudu jūs valdėte tautą, , 
Bet pavojuje tu griebei kautą, 
Ėmei į ranką čemodaną,— 
Palikai mano išmintį, Voldemarą, 
Ir leidaisi per beržyną, 
Slaptai, tiesiai į Berlyną. 
Man žodžių daugiau jau pritrūko,

< Matau pirmsėdis ima už kujuko. 
Visi iš manęs čia juokus krečia, 

, Nepaiso net garbingo svečio. . 
Tegu mano kalbai jau bus galas, 
Bet kur gi yra Voldemaras?!...

KAVALIERIAI:
Tegyvuoja tautos vadas, 
Nes fašizmui gręsia badas!

KILUKAS:
Mano gerą vietą užėmė Balkūnas 
(Tegu jus visus trenkia perkūnas!) 
Aš esu Suvalkijos dzūkas, 
Bet tas nūnai viskas tik kaip rūkas. 
Tu, vade, davei man Gedemino 
Medalį, bet tik Dievas težino, 
Kur dingo mano pensija, kur litukai, 
Ką jūs man mokėjote, fašistukai?... 
Antanai, tu esi mano bendravardis, 
Bet aš esu gan gerai nusisprendęs, 

/ Kad bėgdamas tu į Berlyną, 
Įsidėjai į savo lobyną 
Mano pensijėlę menką, 
O man seniui be litų vargti tenka.

KAVALIERIAI:
Tegyvuoja tautos vadas, 
Nes fašizmui gręsia badas!

STASYS:
. Ekselencija! Ot, tai laikai atėjo! 

Ar iki šiol kas nors tą girdėjo, 
Kad tautos vadas per beržyną 
Turės nešdintis slaptai į Berlyną?!... 
Ar atsimeni, tautos vade, 
Kai aš dar nesenai buvau vedęs, 
Ir Kaune pas tave viešėjau, 
Valgiau ir gėriau, kiek tik norėjau?

v Tai buvo trisdešimts penktais metais, 
Tuomet mes dėjomės esą demokratai, 
Į kongresą suvykom pas Skipitį, 
Tau pasiskųsti, pasakyti, 
Kad mes tave aukštai statom, 
Kaip pritinka mūsų rūšies demokratam. 
Bet, oh, vade! Kai tik Stasys iš Kauno sugrįžo, 
Tai SLA nariai pasirįžo 
Jį iš redaktoriaus išėsti,— 
Nedavė nei atsikvėpti! 
“Gana tau redaktoriauti, 
Eik pas fašistus bernauti,” 
Sakė man tie bolševikai, durniai, 
Bet ir tu, vade, šiandien ten pat atsidūrei!... 
Vienas dalykas, tačiau, yra būdingas: 
Mudviejų Zosės abi yra kovingos!...

KAVALIERIAI: 
Tegyvuoja tautos vadas,

Gavau aš iš tavęs, vade, medalį, 
Bet jis man nieko gero nepadarė. 
Kadaise esu buvęs diplomatas, 
Bet jūs ten Kaune fašistinių ponų ratas 
Mane iš diplomatinių pareigų išsuko, 
Dabar patys sau sprandą nusisukot! 
Atvykote jūs pas mus ubagauti, 
Norite dolerį kitą iš mūs gauti, 
Iš manęs vargiai begausi ką nors gero, 
Nes mano ofise net keturi vyrai reviziją daro!...

KAVALIERIAI:
Tegyvuoja tautos vadas, 
Nes fašizmui gręsia badas!

KLEOFAS:
Klia-klia-klia!... Dabar mudu, Antanai, esame toki patys 

ponai, 
Išvyti iš vietų,—atrodo lyg koki monai!
Tarp mūs skirtumas tik tame, kad tave išėdė bolševikai, 
O mane,—Mažukna, Mockus, Vinikas, Biežis ir menševi

kai !...
Komunistus tu, Antanai, kišai už katorgos vartų, 
O aš šmeižiau ir raginau, kad kiti juos kartų. 
Dirbau ir aš tautai ir tikėjausi medalio, 
Bet likau be darbo ir be gero pyrago kąsnelio. 
Oh, Antanai, Antanai, Antanai Smetona, 
Kodėl tų komunistų negrobia šėtonas?!
Nubodo jau ir gyventi, labai nusikarto,— 
Kad tuos Markso sūnus kas nors imtų ir pakartų!.., 
Geriausia dabar bus, vade, važiuoti ant farmų, 

Gyventi su kiaulėmis be didelio lermo.
Kad praleisti ant farmos linksmesnę dienelę, 
“Klia-klia-klia,” “klia-klia-klia,” užtrauksime dainelę.!

KAVALIERIAI:
Tegyvuoja tautos vadas, 
Nes fašizmui gręsia badas!

JUOZAS:
Sveikas, tautos vade! Tu esi pasekėjas Platono, 
O aš, Juozas,—poetas aukšto stono.
Žinomas man Kaunas ir Paryžiaus gatvės, 
Kur praleidžia laiką visokios naktinės gyvatės. 
Amerika yra tokis keistas kraštas, 
Kur juodas fašistas gali sakytis esąs tikras demokratas. 
Į tuos, kurie kovoja už laisvės žodį, 
Mes svaidomės “kacapais” ir surandam rodą...
Tik bėda, kad mužikai iš mūs čia juokus daro 
Ir bile už ką mus visus per savo kriukį varo.
Per savo “Laisvę” tie bjaurybės ir tave, vade, atakuoja, 
Mums visiems be gailesčio kailius šukuoja.
Mizara,—tas burliokas, tas Merkinės dzūkas, 
Kai pradeda ėsti, net akyse rūkas.
O jei dar neužtenka, ką parašo Bimbą, 
Tai, žiūrėk, Šolomskas tuoj į akis kimba! 
Boikotą mes buvome jiems apskelbę, 
Bet, žiūrėk, jie tuoj ir vėl duoda mums į sterblę... 
O, vade, vade, vade, ir tu, vadiene, Zosele, 
Nebeims daug laiko, kai mes visi būsime sušalę. 
Na, o tie kacapai, mums jau karstus dirba, 
Nes, sako, fašizmas drimba, jis, jau labai drimba!... 
Mūs visų pilvai ir pasmakriai liesėja,— 
Būk mūsų vadas, būk mūsų panacėja!
Išmintį tu sčmeisi, sakei, iš Platono, 
Todėl galvą turi kytrą,—kaip to Saliamono. 
Suvienyk mus, vade, ir duok mums tvirtybės, 
Įkvėpk mums ugnelės, įkvėpk ir stiprybės. 
Aš nebegalėsiu ilgai krimstis, rėkti, 
Prisieis, po velniais, ir man kur nors bėgti! 
Gal paskui Smetoną, gal paskui Kleofą, 
Gal paskui Jadvygą, gal pas kokį chlopą!

TAUTOS VADAS:
Uch, uch, uch, uch (žagsi), uch, mano vaikeliai, 
Uch, uch, uch... Valio!... (

./(Krinta kėdėn).
KAVALIERIAI:

Tegyvuoja tautos vadas, 
Nes fašizmui gręsia badas! 

| Valio fašistinė (laisva) Lietuva!
(Visi sustoja ir ploja).

NEŽINOMO BALSAS:
Tautos vade, kavalieriai, ponios ir ponai, 
Nesuprantu, kas čia šiandien daros, koki čia prajovai. 
Ar jūs matot, antai, ten kažin kokios dvasios lekioja, 
Matyt, jos mūsų tautos vadą gainioja.
Ana, žiūrėkit, ten dvasia bene Juozo ar Kazio, 
O gal Karolio, gal Rafolo, gal kokio nežinomo Brazio, 
Ką, tautos vadui valdant, Kaune buvo surakinti, 
Mušti, žaloti ir be jokios kaltės nukankinti?... 
Brooklyne man vakar sakė vienas vyras, 
Kad jo tikrąs brolis Lietuvoj jau senai negyvas,—- 
Nužudytas jis buvo už tai, kad agitavo, 
Tuomet, kai tautos vadas Lietuvoj viešpatavo.
Aną dieną aš gavau laišką vieną ir'kitą, 
Mano brolio, kurs gyvena Lietuvoj, rašytą. 
Jis man rašė: “Brolyti tu mano mielas, 
Pagaliau, ir į mus gražiau pažiūrėjo senis di.evas, 
Seseles, Jadvygą, Zoselę ir Smetoną 
Iš vi jom Berlynan pas patį šėtoną!
Dabar esam laisvi, pavalgę ir sotūs, 
Už metelių-kitų būsime ir bagoti. 
O jei tasai didysis Berlyno šėtonas 
Atsiųstų pas jus, Amerikon, Smetoną, 
Stebėkit, kokias jis ten įstaigas lanko, 
Su auksu kišeniuj’ iš valstybės banko...” 
Šitaip yra, yade, šitaip yra, ponai!
Koki uodeguoti jūsų balachonai!... Liežuvinskas,

Bethlehem Plieno Kompanijos darbininkai Lackawanna, N. Y., neša ant sa
vo pečių Van A. Bittnerį, po to, kada darbininkai laimėjo streiką ir buvo 
pasirašyta tarp CIO ir kompanijos sutartis.

Cleveland, Ohio
Prof. Vytautas Bacevičius 

Sužavėjo Cleveland© 
Publiką.

žinant prof. Bacevičiaus 
genijališkumą, rodos nereikė-, 
jo taip daug nusistebėti, bet 
taip nusistatyti nebuvo gali
mą. Jo pirštai šokinėjo nuo 
vieno piano galo iki kitam su
tverdami įvairiausias ir malo
niausias melodijas. Prof. Ba
cevičiaus rankų šokinėjimas 
kryžiavai ir atgal atrodė, lyg 
kokie ilgakojai vorai žaidė ant 
piano klaviatūros. Grojo vei
kalus tokių 'garsių kompozito
rių, kaip Cesar Franck, Chop
in, Tcherepnine, Rachmanin
off ir kt. Grojo daug ir savo 
kompoz. kūrinių. Prieš kiek
vieną pertrauką publika iš
šaukdavo Bacevičių duoti dau
ginus tokių malonių kūrinių, 
ką jis ir padarė.

Pasibaigus koncertui, teko 
paklausti kelių muzikos kriti
kų, kaip jiems atrodė prof. 
Bacevičiaus koncertas. Jie 
trumpai atsakė: “Excellent”.

Nors mes, koncerto rengė
jai, neturėjome jokio patyri
mo tokių koncertų surengime, 
tačiau publikos susirinko apie 
500, kurių ausyse pasiliks tie 
malonūs prof. Bacevičiaus 
kūriniai.

Toliaus gal prisieis ką pla
čiau parašyti. Greičiaus ir ki
ti korespondentai nepraleis to 
nepaprasto įvykio neatžymėję. 
Baigiant reikia nuoširdžiai pa
linkėti, kad prof. Bacevičius 
iškiltų viršun pianistų-virtuozų 
ir kompozitorių, ko ir galima 
pilnai tikėtis.

J. N. S.

Athenai. — Graikai pra
našauja, kad jie greitu lai
ku atimsią iš italų Tepeleni 
miestą, Albanijoj.

Amerikos Taikos 
Mobilizacijos Kon
ferencija Kovo 16
šiaurinės New Jersės kon

ferencija įvyks sekmadienį, 
kovo 16, Hotel Douglas, 
Newark, N. J. Šią konferenci
ją šaukia Essex Apskričio 
Amerikos Taikos Mobilizaci
jos Taryba.

Šioj konferencijoj dalyvaus 
darbo, bažnytinės, fraterna- 
lės, jaunimo ir vartotojų or- 
ganizacįjos. šio susirinkimo 
tikslas yra nutiesti planus vie
ningam veikimui, kad nelei
dus Amerikai įsivelti į šį karą, 
ši konferencija bus įžanga na- 
čionalei konferencijai, šau
kiamai Amerikos Taikos Mo
bilizacijos, kuri įvyks New 
Yorko mieste, balandžio 5 ir 
6 dienomis. Taipgi bus aptar
ta-būdai, kad New Jersey 
valstija nacionalėj Amerikos 
Taikos Mobilizacijos konfe
rencijoj , būtų atstovaujama 
skaitlingos atstovybės.

Am. T. M.

Bombardavo Italy Gele
žinkelį Ethiopijoj

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša:

Anglų orlaiviai sėkmingai 
bombomis ardė italų gele
žinkelį tarp Jibuti prieplau
kos ir Addis Ababos, Ethio- 
pijos sostinės, ir sudaužė 
traukinį ties Diredawa. Et- 
hiopų partizaiiai išvien su 
anglais išmušė • italus iš 
Dambachos miestelio, 190 
mylių nuo Addis Ababos.

SUNKUS ANGLAM DARBAS 
ATIMT KERENĄ IŠ ITALŲ

Angių Pranešimas
London. — Trejetas de- 

sėtkų anglų paėmė į nelais
vę 469 italų kareivius ir.ofi- 
cierius Itališkoje Somali jo
je, Rytinėje Afrikoje.

Italų kolonijoj Eritrėjoj 
anglai vis pažengia pirmyn. 
Bet anglai nesitiki greitu 
laiku užimt ten miestą Ke- 
reną, kelyje į uostą Asma- 
rą. Kerene italai turi apie 
30 tūkstančių kariuomenės, 
kuri nepaprastai narsiai gi
nasi. Be to, vietiniai gyven
tojai šioje srityje yra ištiki
mi italams.

ŠI PIRMADIENI TURKAI PA. 
SAKYSIĄ, SU KUOM 

TURKIJA EIS
Ankara, Turkija. — Tur

kų valdininkai teigia, kad 
Turkijos užsienių reikalų 
ministeris šį pirmadienį pa
skelbs, kokios politikos Tur
kija laikysis kas liečia Ang
liją ir Vokietiją.

Diplomatai spėja, kad 
Turkija gal praleis Angli
jos karo laivus per Darda- 
nellus ir Marmuro Marias į 
Juodąją Jūrą, iš kurios ang
lai tada galėtų veikt prieš 
vokiečius Bulgarijoj ir Ru
munijoj.

Washington, kovo 3. — 
Roosevelto valdžia nuspren
dė “užšaldyt” Bulgarijos 
auksą ir kitas vertybes 
Amerikoje, viso apie 10 mi- 
lionų dolerių.

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

"Naujoji Lietuva"
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.

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.

1 Šioj knygoj jūs rasite visas smulkmenas, kas tie “pabėgėliai” iš Lietuvos, 
kas jie buvo ir kodėl bėgo. Sužinosite, kaip žemės klausimas išrištas. Kas 
naują Lietuvoj valdžią sudarė. Kodėl Lietuva susijungė su Sovietų Sąjunga. 
Kaip darbininkai gyvena, kiek jie uždirba. Kaip išrištas religijos klausi
mas, ir kiti reikalai nušviesta. Gale knygos telpa nauja Lietuvos Konstitu
cija.

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

Literatūros Draugijos kuopoms jau išsiuntinėta po tam tikrą skaičių 
kopijų. Pasiųstos ir bilos. Už knygas reikia atsiteisti tiesiai į Literatūros 
Draugiją. Visais knygos reikalais kreipkitės

A.L.D.L.D.
' 46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—37

Įsidėmėtina Conn. Valstijos Pažangio
sioms Darbininkiškoms Organizacijoms

(Tąsa)
Tarutis neiškentė daugiau ir pabrėžė, 

kad tikyba neprivaloma. Perdaug jaunai 
galvai tų pasakų ...

Mokytoja nedavė savanoriui baigti. 
Jam kalbant kelis kartus ji pakilo, atsi
duso, suvaitojo: pamanykite, pasižiūrė
kite, oho! Ji ironizavo kiek tik galėdama 
kaimiečio žodžius.

— Pasakos! — sušuko spiegdama mo
kytoja, atstumdama priešais save ant 
stalo gulinčią knygą, lyg tuo savo jude
siu valydama plotą būsimam mūšiui. — 
Kaip, tamsta, nepagalvojate, suaugęs 
žmogus! Pasakos! — tam žodžiui ji no
rėjo suteikt visą savanorio balso pana
šumą, tuo dar labiau ironizuodama. — 
Juk tai širdies, jausmo, prigimties daly
kas. Tiesa, kaip tamsta sakote, religija 
yra laisvo įsitikinimo reikalas, bet ji sly
pi, gyvena kiekviename. Supraskite, jei
gu vienas pagadintas, ligotos dvasios 
jaunuolis pradėtų panašiai kalbėti? Juk 
į tų mažųjų sieleles įneštų disharmoniją.

Tą akimirksnį Juras pajuto prarają, 
skiriančią jį, mažo išmokslinimo valstie
tį, nuo naujų bajorų, kuriems pasidarė 

.prieinama ir galima nauja kalba, gilūs 
supratimai apie Dievą, kurie jau bandė 
slapstytis už lotyniško, ar kitokio žodžio. 
Dabar Tarutis tyčia norėjo pasirodyti 
menku ir juodu, bet tokiu, kad ir pačiai 
mokytojai skaudėtų:

—Ant tos armonijos mano sūnus gali 
ir negrajinti, — neprašau!

Mokytoja įraudo ir nuolaidžiau sakė: 
kaip sau norite, jos buvo pareiga... Ti
kėjimas—ne pasaka. Žinoma, ji pati taip 
aklai netiki, bet Kūrėjas—kas gi be jo?!

jo mažučiai rašaluoti pirštai, atsiminė 
saviškį, Kaziuką. Mokslinyčia!—pirmas 
aiškiai ištartas žodis išėjo iš jo lūpų.

Eidamas jis apgalvojo: gal perdaug 
smarkus buvau su mokytoja... Rodos, 
mandagiai jis sėdėjo. Atsiminė net savo 

~ balsą, ir kaip mokytoja kelis kartus 
rūgščiai susiraukė kalbėdama apie vabz
dį. Kaip neapkentė Tarutis dabar jos! 
Tik gailėjosi, kam nepasakė: ateik, pane
le, ir pagyvenk mūsų vietoje. Pasižiūrėsi
me, kokiais krepdešinais puošiesi; Atsi
rado dangaus dobilėlis, vaistininko duk
relė,—nepatogu, kad neturtingo vaiko 
skurdą pamatė. Utėlę. O visoki poneliai, 
kieno kraują siurbia? Na!—ir Juras su
gniaužė kumščius, lyg pasiruošęs ką pul
ti.

les, sugalvojo saulužę, žvaigždžiukes, 
apie kurias tik nedrąsiai gali mokyčiausi 
žmonės prasitarti. Nežinojimas — dar 
ne pasaka. Mokyčiausi tiki, o tamsta... 
pagalvotume!!

Mokytojos veido išraiška davė supras
ti, kad Tarutis ne tik neprivalėtų kištis 
į tokius klausimus, bet ir teisės neturi, 
kaipo menkas padaras.

Jurui atsirado noras tęsti ginčą su 
mokytoja. Juo jis labiau ėmė neapkęsti 
jos, juo saikingesnis, mandagesnis darėsi 
tame visais atžvilgiais moksliškame dis
pute.

—Kaip sakoma, panele, visiems galvos 
duotos kepurėms nešioti. Valia kiekvie
nam savo kailiu rūpintis. Tik mano su
pratimu, ko neužuodi, neužčiuopi, negir
di, nematai—to ir nebijai.

—Ak, ir vėl tamsta! Juk Amerikos ne
sate matę, taip... bet neabejojate, kad 
ji yra?

—Taip, panele,—beveik džiaugdamasis 
pertraukė ją Tarutis,—Amerika—kitas 
dalykas: dolerių atsiunčia... O iš tenai, 
—Juro pirštas parodė aukštyn,—jokios 
žinios, ne laiško, anė perlaidos. Dovano
kite, panele, jeigu jau iki tiek į'sišnekėjo- 
me, pasakysiu, mirė čia mūsų kaime tok
sai Daubulis, bet labai dievobaimingas 
buvo. Pasikalbėjom mes su juo prieš 
mirtį. Sakau, duok žinią, šiaip ar taip. 
Jeigu būtų kas, tai susitikęs Juozapato 
pakalnėje tau gražaus tabakėlio atnešiu. 
O pypkorius buvo—prieš mirtį mano ta
bako svarą sunaikučijo. Še, nukakaliavo, 
—jokio balso. Jau keturi metai,..

—Jumoristas tamsta!—sakė mokytoja 
beveik su ašaromis, degdama noru kuo- 
greičiausiai baigti su tuo filosofuojančiu 
kaimiečiu, kuris galėjo ją net “tu” pa
vadinti.

Tamsta, šitaip mokytas,—kažin ar 
sikalinga tamstos sūnui mokykla. 

Jįan labai skaudu. Užuot pasitarę jūsų 
pąčių reikalu—atėjote gipčų vesti.

—Perprašau, panele, gal užgavau. Po
niškai nemoku.

Tarutis tiek ir tepasakė, bet mokytoja 
jau nusigręžė, pasisuko durų linkui.

Juras klepseno didelėmis klumpėmis, 
/kurias buvo palikęs mokytojos prieškam- 

įgj&. bary. Eidamas per kiemą, savanoris už- 
Įgr kliudė netyčia vieną bežaidžiantį mažiu- 

ką. Jis tėviškai pakėlė, pastate mokinėlį 
ant kojų, lyg nesusitupėjusį viščiuką, 
įdavė į rankas iškritusią duonos riekę ir 

EČL nužingsniavo, atsikvėpęs pilna burna.
;' Valandėlę Juras nieko negalvojo, žvilg- 
tarėjo laukuosna: čia akyse vėl švysterė-

Nors Juras barė pačią, gražiuoju pra
šė susilaikyt nuo sunkesnių darbų, kil
nojimo, bandė už ją net karves milžti, bet 
moteris pamačius vyrą nesugebant liuob
tis, nespėjant ją pavaduoti, pati ėjo ir 
viską darė. Todėl pirma laiko ir vaisiaus 
našta ją apleido.

Šį kartą buvo mergytė, motinos sap
nuose užliūliuota, daugybės metų viltis, 
kuriai ji tikėjosi atiduoti visą savo rū
pestį, parėdus, kaspinėlius, sagutes, tik 
nelaimei,—ji gimė negyva.

Smulkutę lėlę kaimynės lengvai įvilko 
į atardytą Monikos marškinių rankovę ir 
lyg krepšelį, viena ranka nunešė jos gra
bą kapuosna.

Praėjo metai, kiti. Dieglių palaužta 
motina suprato, kad toji galia, kuri kas
met paukščius papuošia naujomis plunks
nomis, skruzdėlėms išaugina sparnus, net 
avių ragus priverčia žydėti,—iš jos atim
ta amžinai. Gimdymo galia.

Ir moteriškė pradėjo ūmai senti.
XVI

Pirmosios spalių dienos buvo šiltos, 
švelnios, ir žemė vis dar spėjo sugerti 
lietų, nepalikdama didesnių balų. Naktys 
ėjo blankios, be apšalvių, panašios į anks
tyvo pavasario naktis, tik lakštingalos 
betrūko. Rytais ilgai po laukus vaikščio
jo rūkas, kuris priešpiečiais dideliu, bal
tu mūru atsistodavo viršum Nemuno slė
nio ir išnykdavo skalaujamas drungno 
vėjo.

Vorai savo vestuvių savaitę šventė vi
siškoje giedroje, ausdami laukams šilki
nį nuometą, kurį turėjo greitai suardyt 
lengvi mirštančios vasaros atdūsiai.

Buvo gaudu, toli matyti ir perregimos 
girios sunkiai slėpė užklydusį paukštį. 
Laukai tyvuliavo kaip ramūs ežerai, su 
žalsvai pilkšvomis dėmėmis. Vienišas 
klevas Klangių palaukėje raudonavo, lyg 
degantis šieno kūgis.

Nuo dvaro, aukštu keliu, jojo raitelis. 
Kartais kanopų klebetas nutildavo, kar
tais atsiliepdavo garsiau, destis iš kurios 
pusės pasiausdavo vėjas. Raitelis atrodė 
labai skubąs: arklį plakė iš abiejų šonų, 
rankomis mušdamas per kaklą. Pasiekęs 
kaimo vieškelį, jis pavarė kibaldom.

Linkus, kuris kniūstė savo darže, rink
damas paskutines birulių galvutes, pa
manė: kas Čia dabar, ar ne policija? Nuo 
to jam pasidarė šilta, nejauku. Kad ir 
kažin kaip būtų rami sąžinė, bet pamatęs 
policiją, kaimo žmogus vienodai nesma
giai pasijunta.

Supratęs Linkus iš raitelio rūbų, kad 
čia ne valdžios žmogus,' aprimo ir pats 
sau pusgarsiai burbtelėjo:

—Tfu, yra ko bijoti!
Raiteliui prašovus pro galą daržinės ir 

pasisukus ramesne risčiuke Taručio so
dybos pusėn, Linkų paėmė smalsumas: 
jis paėjo kiek į šalį, kad galėtų vaizdžiau 
matyti. ,

Tik raitelis įjojo į kiemą, tekinas įpuo
lė į vidų,—iš ten tuojau išguro moteris, 
matyt, Tarutienė, o netrukus- ir vyras. 
Kieme atsirado trys keturi žmonės; At- 
jojusis vėl užšoko arklį ir pasileido kį- 
baldom miestelio pusėn, visai kitu keliu.

—Kas ten pas juos atsitiko?—pasakė 
Linkus savo pačiai, kai pamatė per lau
kus bėgant į dvaro šalį Tarutį su/žmo- 
na, paskum kuriuos kuduliavo ir vaikąs.

—Kas nors pegero,—pritarė Linkuvie
nė. ■ ’ ,

Laikytame susirinkime Wa- 
terburyj, “Venta” svetainėje, 
darbininkiškųjų organizacijų 
Connecticut apskričio komite
tai nutarė šiems metams:

Koncertą Hartforde balan
džio mėn. 20 dieną. Koncertas 
bus laikomas Amerikos Lietu
vių Ukėsų Kliubo svetainėje, 
227 Lawrence St. Programą 
išpildys Connecticut apskr. 
chorai.

Apskričių Piknikas: West 
Havene rengiamas pirmoje 
dalyje birželio mėn. Vadovys
tės darbas pavesta drg. Di
džiūnui, kuris gyvena taip pat 
New Havene.

Dainų Diena. Waterburyje 
pirmoje dalyje rugpjūčio mė
nesio. Programa manoma tu
rėti dar įdomesnę, negu kad 
praėjusiais metais, nes šiemet 
chorai yra daug tvirtesni vi
sais atžvilgiais.

Spaudos Piknikas: Hartfor
de 31 dieną rugpjūčio mėn.

(parkas-vieta jau paimta).
Krutamieji Paveikslai: kaip 

daugumai žinoma, pradėta 
traukti praėjusiais metais, 
Dainų Dienoje, Waterbury j e. 
Paveikslai, kaip paveikslai, 
bet tur būt žmogaus jau to
kia prigimtis,* kad jeigu jau 
savo “murzą” sykį užmatė, tai 
būtinai turi ir vėl ją pamaty- 
ti-pasidžiaugti. Taigi šiais me
tais pradėsime darbą daug 
anksčiau, būtent, su balandžio 
mėn. Koncertu, kad ateinan
čiais metais (žiemos laiku, ži
noma) būtų ištikrųjų kuo pa
sidžiaugti.

Jėi kas norėtumėte kiek pla
tesnių informacijų apie^paren- 
gimus ar apie kt. galit susi
rašinėti su J. J. Mockaičiu, 
1367 Pembroke St., Bridge
port, Conn, arba J. Vilchins- 
ku, 996 Broad St., Hartford, 
Conn.

d., jie laikys kitą mitingą ir 
jau šiame mitinge išstatys bo
sam savo reikalavimus. Nėra 
abejonės, kad šią įmonę pa
seks ir kitos, o Bostone nema
žai yra tokių dirbtuvių, kurio
se jokios unijos nėra. Dabar 
tik ir yra proga visur susior
ganizuoti į unijas!

Jaunutis.

WEST PALM BEACH, 
FLORIDA

(Bus daugiau)
* >

LDLD III Apskr.
Raštininkas. >

Bostono ir Apielinkes Žinios
So. Bostono Lietuvių Šv. Pe

tro Bažnyčioj Atsibuvo 
Manevrai

Evangelija šv. Lukošiaus, 
perskyrime 19. Visi atsidėję 
išklausykite. Anuo metu Jė
zus tarė savo mokytiniams: 
“Mano namai, maldos namai; 
bet jūs iš tų padarėte raz- 
baininkų duobę. Priegtam esa
te vagys, razbaininkai, vinčia- 
vonystės peržengtojai ir netei
singai prisiekę, ir rūkinate Ba- 
alui, ir sekate svetimus dievus, 
jums nepažįstamus.” Kiek yra 
žodžių šventoj Evengelijoj ?

Katalikui žmogui yra per
su nku suprasti Markso-Lenino 
mokslą. Jis gali šalia šio mo
kslo tūpčioti ir klaidžioti tam
sumoj, bet ar ilgai jis galės 
toleruoti aukščiau minėtą e- 
vangeliją su šios dienos baž
nyčios galvų elgesiu? Aišku, 
kad neilgai.

Vasario 23 d., So. Bostope, 
šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
buvo lošiamas veikalas iš įvy
kių dabarinėj Lietuvoj —“Sig-! 
nalas.” Tai militariniai manev
rai. Pati bažnyčia išrodė į 
“Eduardo kempę.” Vyčiai bu
vo aprengti militariškai ir 
šaudymas buvo girdėti už ke
lių blokų, žiūrovai matė ka
ro frontą, kur žūsta nekalti 
motinų sūnūs; kraujas, vaito
jimai. Penktas prisakymas— 
neužmušk, neturėjo jokios 
reikšmės.

Bet Lietuvoj, kuomet buvo 
perversmas, ten niekas nieko 
nešaudė ir kraujas nesiliejo. 
Tai ką tie katalikai pasakys, 
kurie matė šiuos “manevrus?” 
Ką pasakys, kai sužinos visą 
teisybę apie Lietuvą. O kad 
jie sužinos, tai nereikia abejo
ti, jie gaus laiškus nuo savo 
giminių. Po karo nuvažiuos 
patys į Lietuvą pasisvečiuoti 
ir visą teisybę dažinos. •

Na, ir tie jėzuitai drįsta 
tamsiems žmonelįams pasako
ti, kad bažnyčia yra dievo na- 
nas ir, kad cimborijoj yra 
Jėzaus kūnas ir kraujas ir, to
kioj vietoj meluoti, tai yra 
šventvagystė!'

Dabar Gales Gintis. . .
Dabar mes turime apsigy

nimo perijodą. Karo fabrikai 
dirba dieną ir naktį, kad apsi
gynus nuo nežinomo priešo. 
Su pirma diena kovo, Mass, 
valstijoj paleido nuo pašalpos 
(WPA) dešimts Rūkstančių 
bedarbių ir jie turės gintis 
nuo priešo bado!

Sūnus kausis, kaip liūtas 
Sacharos tyrlaukiuose už Wall 
Stryto interesus, o tėvas čia 
laisvoj šalyj turės gintis 
bado šmėklos.

nuo

Sovietai Prailgino Voldemaro 
Amžių

Pora metų tam atgal, vie
nas Bostono lietuvis man sa
kė, kad jis turi savo archyve 
buvusio Lietuvos diktatoriaus 
Voldemaro testamentą. Be 
kitko, tame testamente yra 
pasakyta: “Jeigu as žūsiu, tai 
žinokite, jog žuvau nuo Cho- 
dakauskaites rankos.”

Reiškia, Lietuvoj įsisteigė 
Sovietų tvarka, Chodakauskai- 
tės iš Lietuvos atsidūrė vie
na čia Amerikoj, o antrą Bra
zilijoj ir tuomi pasiilgino Vol
demaro amžius.

Šios rietenos tarpe Volde
maro ir Chodakauskaičių mum 
primena anuos laikus, kuomet 
popiežiai žudėsi 
sostą.

už “šventą

Darbo Ūkis

Kitą sykį Bostonas, tai 
vo pramonės centras. Penkias
dešimts metų atgal, čia paga
mindavo trisdešimts šešis nuo
šimčius čeverykų; ketvirtą vie
tą užimdavo, sunkioji pramo
nė; antrą vietą buvo užėmus 
adatos industrija. Tiesa, da 
ir dabar Bostonas užima antrą 
vietą žuvininkystėj ir vilnos 
pramonėj, bet ir čia labai 
daug kas pasikeitė per pusę 
šimto metų. Pirmiaus vilnos 
pramonėj dirbo daugiau kaip 
30 tūkstančių darbininkų, o 
dabar nepilnai trys tūkstančiai 
dirba, žuvies konservavime 
dirbo trys tūkstančiai, o da
bar nei tūkstantis nedirba. 
Kitos dirbtuvės išsikėlė iš 
Bostono į kitus miestus, bei 
valstijas, o ypatingai čevery
kų industrija, galima sakyti, 
visiškai pranyko Bostone.

Bėgimui dirbtuvių iš Bosto
no buvo dvi vyriausios prie
žastys: Viena, kad Bostono 
taksos buvo ir yra aukščiau
sios J. A. V.; antra, čia dar
bininkai anksčiau pradėjo or
ganizuotis į unijas, tai dauge
lis dirbtuvių pabėgo nuo orga
nizuotų darbininkų. Bet tegu 
skaitytojas neįsivaizduoja, kad 
dirbtuvės, kurios išsikėlė iš 
Bostono į kitas valstijas arba 
miestus, tai ten pagerėjo dar
bininkų būklė. Visai ne. Taip 
manyti, tai būtų didelė klaida. 
Viena, ir svarbiausia priežas
tis, tai išsitobulinimas maši
nerijos ir pagerinimas trans
porto. Pavyzdžiui, pirmiau 
vienas žmogus atrinkdavo tris 
svafus vilnų į dieną, o dabar 
viena mašina atrenka tris šim
tus svarų vilnų į dieną. Pir
miaus geležies liejykloje “mol- 
derys” padarydavo 60 mol- 
džių (for|pų) i dien^, o dabar 
su naujom mašinom padaro 
net tris šimtus! Reiškia, dar
bininkai metami į gatvę be jo
kios atodairos.

Nežiūrint, kad darbininkus 
mašinos meta laukan, bet ir 
likusiems prie mašinų darbas 
nėlengvėja, o sunkėja. Tai ga
lima tikėtis, jog pasilikę dar
bininkai ilgai tokias sąlygas 
netoleruos? Taip manyti) tai 
klaida, šiuos žodžius rašąnį, 
vienos stambios įmonės, kurioj 
dirbą apie tūkstaAtis darbinin
ku koVo 1 d. atlaikė mitingą 
ir su’orgariįząvo uniją. Kovo' 8

bu-

Moderniškas miestas pa
traukia kiekvieno keleivio akį.

čia yra keli dideli viešbu
čiai ir daug krautuvių. Lan
gai dailiai papuošti su viso
kiais ta vorais ir viskas bran
gu, tik orandžiai biskį piges
ni. O tų valgyklų, tai eibės. 
Kur nepasisuksi, ten jų rasi. 
Per vidurį miesto eina vieške
lis num. 1. Jis,vingiuojąs! lin
kui Miami, todėl čia ir žmo
nių daug apsistoja. Tarp jų 
gal būt nemaža ir lietuvių 
pravažiuoja per West Palm 
Beach. Tai vienu žodžiu dai
lus miestas, kur bagočiai gy
vena. Bet gal būt nei vienaš 
nematė kitos dalies miesto. 
Man teko matyti. Ten gyvena 
negrai sukaltose šantėse, lan
gai užkalti lentomis ir didžiu
moj tik vienas kambarys. Tai 
tam pačiam valgį gaminasi ir 
miega visa šeima, šaligatvių 
nėra. Suaugę ir vaikai vaikš
čioja gatvėmis. Tie darbo 
žmonės labai skurdžiai gyve
na.

Kodėl taip yra?
Todėl, kad už darbą gauna 

labai mažą atlyginimą. Todėl 
ir priversti taip skurdžiai gy
venti. Tokia, mat, kapitalizmo 
surėdymo taisyklė, vieni per 
daug turi, kiti nieko neturi.

West Palm Beach išdirbys- 
čių didelių nėra. Yra Dixie 
Laundry, dirba apie 300 neg

rų. Jų uždarbis siekia nuo 15c 
iki 20c per valandą.

Už kokios mylios nuo tų 
darbo žmonių gyvena turčiai 
ir milionieriai. Tuojaus pa
stebimas didelis skirtumas. 
Gatvės ir šaligatviai puikiai 
padirbti ir šalikėliai apsodin
ti palmomis. Jų palocius dabi
na įvairūs tropiški medžiai.

Gatvėj užkalbinu negrą 
gatvių valytoją, duodu jam ci
garą ir pradedu klausinėti, 
kiek gauni į valandą mokėt.

25 centus į valandą, $12 per 
savaitę.

Sakau, tu miesto darbą dir
bi, tai kodėl taip mažai gauni 
mokėti ?

Sako, tiek moka, ale ir taip 
gerai. Mat, kiti nei tiek ne
gauna. Sako, gyvenau Boston, 
Mass., bet padariau didelę 
klaidą, kad čia atvažiavau. 
Labai norėčiau grįžti atgal, 
bet negaliu užsidirbti ant' ti- 
kieto. Pragyvenimas labai pa
kilęs.

Sutinku viešbučio tarnauto
ją. Klausiu, kiek turi metų. 
Sako 18, bet atrodo, kaip 14, 
gal bijo sakyti tiesos. Kiek 
gauni mokėt, klausiu jos. 
$8.50 per savaitę. Jos dirba 
po 11 ir dvylika valandų per 
dieną. 7 dienas per savaitę.

Kiek turi metų ? — klausiu 
juoduko. Sako tryliką. Kodėl 
neini mokyklon? Einu, jis at

isako. Aš tik dirbu, kai grįžtu 
iš mokyklos. Kiek gauni mo
kėt? 3 dol. per savaitę. Kiek 
valandų dirbi? 7 ir 8 vai. per 
parą, šešias dienas savaitėje.

Reiškia, jis eina mokyklon ir 
po mokyklos valandų dar tu
ri dirbt. M. S.

Buffalo, N. Y.—Lackawa
nna fabriko, Bethlehem 
Plieno kompanijos, darbi
ninkai vėl grūmoja strei- 
kuot, jeigu kompanija ne
darys tokios sutarties, ko
kią žadėjo.

PHILADELPHIA, PA

BANKIETAS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Pažangiosios 
Organizacijos Paminėjimui

“Laisvės” 30 Metų Juhilėjąus
Įvyks Sekmadienį

KOVO 23 MARCH
Bus Gražioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
713 Snyder Ave., Philadelphia, Pa.

/ t k ' . t F . * • •

PUIKI MUZIKALĖ PROGRAMA IR PRAKALBA
S. Kuzmickas, baritonas iš Shenandoah, Pa., V. Va

lukas ir sūnai iš Scranton, Pa., Velička ir Grabauskas 
iš Brooklyn, N. Y., Stygų Orkestrą, vad. Rawrygos, su 
šokikų grupe,
Daulenskis, pianistė, Moterų “Biručių” Choras, Lyros 
Choras ir kalbės R. Mizara, “Laisves” redakt. iš Broo- 
klyno.
Koncertas prasidės 2-rą yaj. iio pietų; vakariene 

6-tą vai. vakare, šokįąi 7:30 vai. vakaro.

sopranas, Ruth

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

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retėžius ir “Laisvi” jau einą i 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašu, įcąm užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas ... . ....... ..... ............ ................. ....... ................... ................. .

Paštas ......................................................................  -

Gatvė ar kaimas

Apskritys .................................................................................... .

Prašome aiškiai įrašyti antrašą j čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu šu mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtadienis, Kovo 13, T94T

> ’ Gardner, Mass.
Vasario 27-tą Lietuvių Pi

liečių Kliube įvyko prakalbos, 
kurias rengė Lietuvių Moterų 
Kliubas. Kalbėjo draugė K. 
Abekienė. .Jos kalba buvo la
bai naudinga ir interesinga ir 
daug neaiškumų’ buvo puikiai 
paaiškinta kas link šių dienų 
svarbių atsitikimų ir gyvenimo 
Lietuvoj praeityje ir dabarti
niuose laikuose.

Publikos, kaip dėl mūsų 
miestelio, gana skaitlingai at
silankė ir aukų buvo surinkta 
$6.50. Komitetas yra dėkingas 
kalbėtojai už puikią prakal- 

t bą, o publikai už skaitlingą at
silankymą ir aukas. 

* * ♦
Sekantis Moterų Kliubo su

sirinkimas įvyks kovo 13-tą. 
Šis susirinkimas bus labai svar
bus, nes bus daug naujų su
manymų ir daug svarbių nu
tarimų, tai narės turėtų atsi
lankyti , skaitlingai. Daug ne
užbaigtų darbų turės būti pa
baigta. Neužmirškit dieną, ko
vo 13-tą, Liet. Piliečių Kliube, 
kaip 7 vai. vakaro. 

* *
Kovo 16-tą moterys vėl ren

gia prakalbą. Kalbės daktaras 
D. Pilka iš Bostono. Šios pra
kalbos turėtų užinteresuoti vi- 

ę sus, nes bus apie sveikatą, o 
i tas yra svarbu visiems. Tiki

mės, kad Gardnerio ir apy
linkės miestelių žmonės sek
madienį, 2 vai. po pietų, neuž
mirš atsilankyti į Lietuvių Pi
liečių Kliubą, 255 Main St. 
Atsiveskite ir savo pažįsta
mus, bus gera proga pasižinti 
“Pats su Savim“. 

* * *
Kovo 8-tą, paminėjimui 

Tarpt. Moterų Dienos, kliubas 
surengė vakarienę. Oras buvo 

i labai prastas, tąi publikos bu
vo mažai, bet tie, kurie atsi
lankė, praleido linksmai laiką 
ir buvo užganėdinti. Kadangi 
moterys matė reikalą, ir svar
bų reikalą paaukoti Ispani
jos kovotojams, kurie randa
si Francijoj, tai buvo renka- 

/ mos aukos tam tikslui. Suau- 
* kotą ir pasiųsta $6. Seka var

dai tų, kurie aukavo po 25c ar 
daugiau :

Po 50c.: Alekas Rainis, M. 
šleiva, K. Aukštikalnienė, Ona 
Balsevičienė, P. Kulackas, K. 
Balsevičius.

Po 25c.: B. Netzelienė, P. 
Jašinskas*, F. Netzel, J. Gle
bavičius, A. šlekis, S. Bra- 
žauskas, O. Balčikonienė, L. 
Evaniuk, M. šlekienė.

Komitetas yra dėkingas j 
tiems, kurie drįso pei’ tokią 
audrą pribūti į mūsų paren
gimą ir labai dėkingas už at
jautimą ir aukavimą svarbiam 
reikalui. x

Komitete darbavos drau
gės: O. Balsevičienė, M. šle
kienė, B. Netzelienė ir L. Eva
niuk. i

Baigdama žinutes, narėms į 
vėl atkartoju, kad neužmirškit 
svarbą susirinkimo mūsų kliu
bo kovo (March) 13-tą.

L. J. E. |

Pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: W. B. Jones, Chester Poore, Jim Reynolds ir Al 
Benson, keturi Harlan, Kentucky, mainieriai, buvę nusmerkti visam amžiui kalėti 
1931 metais, bet dabar išleisti iš kalėjimo. Jie buvo įkaitinti dėl dalyvavimo gar
siajame angliakasių streike. Už jų stovi Kentucky unijin. darb. judėjimo lyderiai.

L flpc
L<>.
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Scranton, Pa
Svarbus Pranešimas Scrantono 

ir Apylinkės Lietuviams
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 82 kuopa ir Literatūros 
Draugijos 39 kp. bendrai ren
gia prakalbas daktarui J. J. 
Kaškiaučiui, kurios įvyks ko
vo 16 d.,# V. Meškūno svetai
nėj, 134 W. Market St., pra
sidės 1:30 vai. po pietų.

Kadangi dr. J. J. Kaškiau
čius porą metų atgal kalbėjęs 
Scrantone sveikatos* klausimu 
ir publika jo kalba buvo pil
nai užganėdinta, todėl ir da,7 
bar tikimės gerų pasekmių, 
šiuo tarpu jis kalbės apie re
umatizmą ir atsakinės į duo
tus jam klausimus. Todėl vi
si, kas tik išgalite atsilankyti į 
šias prakalbas, nepaisykit, kad 
dabar esate sveiki, nes liga ga
li atlankyti bile kada, ir bile 
kurį, nedavus jokio perspėji
mo, o daktaras duos patari
mus veltui, kaip nuo tokios 
viešnios apsisaugoti. Gerbia
mieji, nepavėluokite, nes pra
kalbos
vai. po pietų.

Kas negirdės pradžios, tai 
nebus

Jos rūpinasi, kad joje būtų ne 
tik užkandžių, bet kad ir gė
rimų nestokuotų. Po . vakarie
nei Pirmyn Choras duos kon
certinę programą. Po progra
mai bus šokiai prie Geo. Ka
zakevičiaus geros orkestros. Į 
tą pokylį įžanga tik 75 cen
tai. Vien tik šokiams 35 cen
tai. Vakarienė įvyks šį sekma
dienį, kovo 16, Kasmočių sve
tainėj, 91 Steamboat Rd. Pra
džia 6 vai. vakaro.

Pirmyn Choras k v i e čia 
Great Necko ir apylinkės kai
myninių kolonijų lietuvius da
lyvauti šioj vakarienėj. Mes 
tikimės, kad senimas ir jauni
mas nepatingės į šį pokylį at
silankyti ir visi bendrai pra
leisime smagiai laiką.

KLton.

Philadelphia, Pa.

prasidės lygiai 1

tam ir visa prakalba 
gerai suprantama.

Įžanga veltui.
Kviečia rengėjai.

Great Neck, N. Y

ku- 
ne- 

trū- 
jau

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
LAWRENCE, MASS.

ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 
16 d., 2 vai. po pietų, LUK Svet., 41 
Berkeley S L. Visus narius kviečiame 

reikalų 
ir naujų 

(61-62)

dalyvauti. Turime daug 
tvarkyti, taipgi atsiveskite 
narių. — Kom.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, kovo 12 d., 8 v. v., LDP. 
Kliube, 408 Court St. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
nepamirškite ir duokles užsimokėti. 
Žinokite, kad su 1 d. kovo vajus jau 
prasidėjo, gavimui naujų narių, o 
mūsų kuopa dar nieko tame klausi
me neveikė. —V. K. Sheralis.

(58-60)

So. Boston, Mass.
LDS 62 kuopos vakarienė 

įvyks (Kada?—Red.) Lietu
vių Piliečių.Kliube, 376 Broad
way, šios vakarienės svarbiau
sias tikslas yra paminėt LDS 
10-ties metų gyvavimo sukak
tį ir tuo pat kartu sukelt kuo
pai finansų, kurie pastaruoju 
laiku mūsų kuopai labai rei
kalingi.

Kiekvienas narys gaus tikie
tą, už kurį turės užsimokėti 
dolerį.

Kiek teko patirti iš vakarie
nės rengimo komisijos, tai ši 
vakarienė bus daugeliui di
delis surpryzas, todėl ne tik 
nariai turi ateiti, bet taipgi 
atsivesti ir savo draugus. Visi 
seni nariai privalote dalyvauti 
vakarienėje, nes tie, kurie ne
dalyvausite, vistiek turėsite 
užsimokėti po dolerį kaipo 
bausmę už nedalyvavimą. Va
karienėj bus “Tėvas ir Jo Sū
nus.“ Iš to galima manyti, kad 
vakarienė bus gerai tvarko
ma.

Reporteris.

Pas mus žiemos laikas yra 
sunkiai praleidžiamas. Jei kas 
dirba, tai nėra lengva tam ant 
lauko šaltame ore dienas kęs
ti. Bet dar blogiau tiems, 
rie per žiemą didžiumoj 
dirba ir kenčia gyvenimo 
kumus. Ką padarysi, kad 
toks daržinihĮcų likimas.
♦ Buvo laikai, kuomet buvo
me jaunesni, tada čia ėjo įvai
rių draugijų tvėrimo darbas, 
čia buvo daug draugų ir ener
gijos buvo, dirbo draugijoms. 
Daug jų jau vėl išvažinėjo sa
vo keliais. Gi likusieji šioj ma
žoj kolonijoj deda visas pa
stangas darbininkiškų organi
zacijų išlaikymui. Tiesa, jau 
sensta draugai. Jauni ateiviai 
čia nebeapsigyvena, todėl ir 
mūsų veikla diena iš dienos 
sunkėja. Tačiau ideališkesni 
draugai, kad ir viršlaikį dirba, 
bet netik kad išlaiko draugi
jų veiklą, dargi gyvai reaguo
ja bei lenktyniuoja su dides
nėm kolonijom ūmai iškilu
siais visuomenės reikalais.

Tiesa, čia priaugo mūsų pa
čių jaunimo. Nedaug jų stoja 
pagalbon suaugusiems visuo
meninėj veikloj, tačiau tenka 
džiaugtis tais, kurie jau atėjo 
ir stojo darban meno srityje. 
Dėka jų susidomėjimo — mes 
turime Pirmyn Chorą. Betgi 
garbė tenka vien tik mergai
tėms. Bet kurgi jauni vaiki
nai? Juk čia jų yra. Kodėl 
nestoja į Pirmyn Chorą?

Kad prasklaidyti žiemos 
nuobodumą, tai Pirmyn Cho
ras ruošia draugišką pasilinks
minimą: žuvų ir silkių vaka
rienę. Draugės moterys rūpes
tingai planuoja šią vakarienę.

Gerbiami “Laisvės“ skaity
tojai ir visi pažangūs philadel- 
phiečiai ir apylinkės lietuviai!

Kaip jau tamstoms yra ži
noma, Philadelphijos progre
syviai lietuviai kasmet rengia 
dienraščio “Laisvės“ naudai 
vieną bankietą ir vieną pikni
ką. Mes rengiame tuos poky
lius sustiprinimui dienraščio ir 
jo pagerbimui už teisingą nu
sistatymą. Jis jau per trisde
šimts metų kovoja prieš viso
kias neteisybes. Per tą trisde
šimts metų mūsų dienraštis su
tiko daug priešų ir nepaisant 
visokių kliūčių ir sunkumų jis 
eina teisybės keliu.

“Laisvė“ pirmutinė išstojo 
apgynt Lietuvos valstiečius ir 
darbininkus, kuriuos smetoni- 
ninkai puola kaip vilkai.

Štai Smetona atskrido Ame
rikon, kaip tas dangaus paukš
tis. Jis apsigyvens puikiausiam 
viešbuty. Vos spėjus jam nu
tūpti tautininkų laikraščiai 
šaukia savus medaliuotus ir 
nemedaliuotus didvyrius kuo 
greičiausiai pirkti penkiadole- 
rinius bilietus, pamatymui to 
cūdauno paukščio, žinoma, 
darbininkai nemokės penkių 
dolerių jo pamatymui, bet aš 
tikras, kad darbininkai mo
kėtų 25c už debatus, jeigu jis 
stotų debatuosna savęs apgy
nimui. Aš taipgi tikras, kad jis 
neateis į Piliečių Kliubą pasi
kalbėti su darbininkais.

Dar kai kurie philadelphie- 
čiai išmetinėja bankieto ren
gėjams, kodėl pastarieji ne
rengia bankieto lietuviškuoąę 
kliubuose. Tai labai neteisin
gas rengėjams primetimas. 
Rengėjai su mielu noru rengtų 
lietuviškuose kliubuose ban- 
kietus, jeigu pavelytų savo pa
talpose rengti, bet bėda, kad 
tuose kliubudse randasi daug 
ponelių, kuriems “Laisvė“ yra 
karti “patrova“.

Bankieto komisija širdin
giausiai kviečia visus dalyvau
ti šiame bankiete ir pasveikin
ti mūsų brangią “Laisvę“ jos 
trisdešimties motų sukaktyje. 
Taigi visi ir visos, sūnūs ir 
dukros, būkime šiame didžia
jame pokyly būtinai. Įvyks ko
vo 23 dieną, New Auditorium 
Hali, 713 Snyder Ave,, Phila
delphia, Pa. Vargelis.

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas jvyks 12 

d. kovo, 7:30 v. v., 103 Green St. 
Draugai, malonėkite dalyvauti Susi
rinkime, nes randasi svarbių reikalų 
aptarimui. Atsiveskite naujų narių 
prirašyti kuopon. — S. Mcison, prot. 
Sekr. (59-60)

BINGHAMTON, N. Y.
K. Abckienės prakalbos įvyks šio 

ketvirtadienio vakarą, kovo 13-tą, 
7:30 vai., Lietuvių Svetainėj, 315 
Clinton St. (Įėjimas pro šonines du
ris). Įžanga nemokama. Kviečia vi
sus — LLD 20-tos kp. Moterų Sk.

ROCHESTER, N. Y,
K. Abekienė, iš Chicagos, mūsų 

mieste pasakys prakalbą šį penkta
dienį, kovo 14-tą, 7:30 vakaro, Ge- 
demino D-jos salėje, 575 Joseph 
Ave. Visi kviečiami atsilankyti. Kal
bės dabartinio karo, taipgi Lietuvos 
klausimais. Lietuva jai gerai žino
ma, kadangi iš Lietuvos sugrįžo jau 
karui prasidėjus. — L. Bekešienė.

(61-62)

PHILADELPHIA, PA.
Taupi. Darb. Pašalpinė Org. ro

dys “Marselietę” judj, kuris buvo 
padarytas laike bendro fronto darbo 
unijų grupės, po vad. pasaulio gar
siausio direktoriaus Jean Renoir. 
Galėsite matyt šeštadienį, kovo 15 
d., 8 v. v., 810 Locust St. Kovo 16 
d., sekmadienį, 8 v. v., 363 S. 60th 
St.

Allentown: Italų Kliubo, kovo 13 
d., 8 v. v. Nepraleiskite įdomaus ir 
gražaus veikalo. (61-63)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 16 d. kovo, jvyks vi

sų organizacijų narių susirihkimas 
dėlei “Laisvės” bankieto. Tai bus 
paskutinis susirinkimas, į kurį taip
gi yra kviečiami “Laisvės” skaityto
jai ir simpatikai. Bus 735 Fairmount 
Avė., 2:30.vai. po pietų. Po susirin
kimo įvyks svarbios diskusijos. Pe
reitą
apie buvusią Tautų Lygą ir esamus 
karus. Tėmykite “Laisvėje” sekma
dienio -temą. — J. S. Šmitienė.

(61-63)

sekmadienį buvo diskusijos

SCRANTON, PA.
Sekmadienį, 16 d. kovo kalbės Dr. 

J. J. Kaškiaučius iš Nekarko, N. J. 
Temoje: Rheumatizmas ir kiti svar
būs sveikatos klausimai. Daktaras at
sakinės į klausimus. Meškūno Svet., 
134 W. Market St. Pradžia 1:30 v. po 
pietų. Įžangos nebus. Kviečia LDS 
82 kp. ir LLD 39 kp. valdybos. Bū
kite laiku. (61-62)
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'FINDING MONEY!

veltui. 
Varg- 
M. L.

privalo dalyvauti šiame 
po antrašu: 155-57 Hun- 
— J. Vilčinskas, Rašt.

(61-62)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, kovo 16 d., 1 vai. po 

pietų duos dvi paskaitas Dr. A. Pe
triką iš Brooklyn, N. Y. Worceste- 
rio ir apylinkės 
te, 29 Endicott 
Paskaitos tema: 
šas” ir “Širdies

lietuviai dalyvauki- 
St. Įžanga 
“Bronislovas

Ligos.” ■— J.
(61-62)

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, kovo 14 .d. jvyks 

svarbus specialis ALDLD 68 kp. su
sirinkimas kas link Draugijos nesu
prantamų reikalų išrišimo, — kas 
trukdo josios veikime. Tbdėl visiems 
nariams, kuriems yra svarbi Draugi
jos būkle, 
susirinkime 
gerford St.

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

džių užkandžių. — V. O. (61-62)

CLEVELAND, OHIO.
šeštadienį, kovo 15 d., 8 v. vak.

įvyks “šv. Patriko” šokiai, kuriuos 
ruošia LDS 201 kuopa. Bus 920 E. 
79th St. “Royal Ambassadors” gros 
šokiams. Rengimo Komisija nuošir
džiai kviečia visuomenę dalyvauti ir 
linksmai praleisti laiką. — 
Bekcvic. (61-62)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

keptuvė
THE BAKERS*

JUNIOR LABEL

Office Phone 
EVergreen 4-6971

d1

yra 
unijinė

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

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

. Managed by
RHEA TEITELBAUM

ROBERT LIPTON
Jeweler :: Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avea.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178 •

Duodame ant Išmokėjimų

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

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.

m i .į i ■ ■■■■.'

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras ruošia skanią žu

vų ir silkių vakarienę. Sekmadienį, 
kovo 16 d.,, Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Pradžia 6 v. v. Įžan
ga 75c. Šokiams 35c. Bus ir tvirtų ir 
minkštų gėrimų. Pirmyn Choras 
duos gražią muzikališką programą, 
vad. Jurgiui Kazakevičiui. Kviečia
me dalyvauti. — Kom. (61-62)

PATERSON, N. J.
LCD 84 kp. susirinkimas 

sekmadienį, kovo 16 d., 3:30 vai. po 
pietų, Bakanausko Svet. Visi nariai 
i|ialonėkite dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti, taipgi nepamirškite užsi
mokėti 1941 duokles. J. Bimba, Sek.

(61-62)

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. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

įJjlOVA
M W A LIB E R Al

■ALLOWANCE' 
FOR YOUR 
OLD WATCH1

AMBASSADOR. 
c 21 Jewels ■ 

539'5 :

HARTFORD, CONN.
Sekmad., 16 d. kovo yra ruošia

mos svarbios prakalbos apvaikščio- 
jimui Tarptautinės Moterų Dienos. 
Įvyks Laisvės Choro Svet., 157 Hun
gerford St., 2-rą vai. po pietų. Kal
bės Drg. K. Petrikienė iš Brooklyn, 
N. Y. Turėsime muzikalę programą. 
Kviečiame moteris ir vyrus skar

dingai dalyvauti. Po prakalbų turėsi
me draugišką pasikalbėjimą ir gar-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Brooklyn, n v

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragy; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunkę ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

■ į

Inside Phone 
EVergreen 4-648S

Jį

I K

OPEN DAY and NIGHT

t*

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Ęvergreeh 8-7179

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

Sun. all day and night

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras ruošia “parę”, 

Šv. Jurgio Svetainėj, 180 New York 
Avė. Įvyks Sekmadienį, 16 kovo, 4 
vai. po pietų. Bus skanių užkandžių, 
gėrimų ir dovanos. Bilietas 35c. Nuo
širdžiai visus užkviečia Sietyno Cho
ras. (61-62)

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Knygynas ruo

šia pasilinksminimo vakarą su mu
zika, šeštadienį, kovo 15 d., 7 v. v. 
Turėsime muziką, gerų užkandžių 
ir minkštų gėrimų. Vietinius ir iš 
apylinkės kviečiame dalyvauti, pa
remti knygyną finansiniai, nes vie
šam knygynui reikia pinigų atnau
jinti laikraščius. Įžanga 25c. —Kom.

(61-62)

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

JI



Sesti poslapis

Now>orkii'-z^//>Z'/ Zin h n
Busmanai Audringai Sveikino 

Šaukimą Laikytis Streike
iki Pilno Laimėj.’mo

Streikuojančių busų opera
torių masiniame mitinge per
eito antradienio vakarą, per
pildytoj Royal Windsor salėj, 
tūkstančiai streikierių pašokę 
ant kojų švilpė, plojo, kepu
res lėkdino aukštyn pritarda
mi savo unijos vado Michael 
J. Quill pareiškimui, kad bus
manai laikysis streike “iki pil- 

. no laimėjimo”.
Busmanai reikalauja 40 va

landų savaitės vieton 54 va
landų, pakelti algas 25 nuo- 

\ - Kimčiais, ir trijų savaičių atos
togų su alga.

Streikieriai taip pat entu
ziastiškai sveikino kitus unijų 
vadus kalbėtojus: Joseph Cur
ran, nacionalj CIO vice-prezi- 
dentą ir Nac. Jūrininkų Uni
jos1 prezidentą; savo unijos 
(Transporto Dar.) lokalo pre
zidentą Austin Hogan, lokalo 
fin. sekretorių John Santos; 
organizatorių Mattias Kearns; 
unijos advokatą Sacher ir ki
tus, kurie smerkė kompanijų 
viršininkus už nedavimą dar
bininkams unijinių sąlygų ir 
persekiojimą už veiklą unijoj.

Kliuvo ir majorui La Guar- 
dijai už pataikavimą kompa
nijoms prieš darbininkus. Pu
sėtinai streikieriai pakedeno 
ir reakcinius laikraštininkus, 
kurie išspausdino-kompanijų 
argumentus ir šmeižtus prieš 
streikierius kaipo tyrą auksą, 
o streikierių istorijos nenori 
matyti. Kandi Quill’o pašaipos 
kalba darbininkų priešams iš- 
šaukinėjo ne tik plojimus, bet 
ir kvatojimą. Nepaprastai jam 
sekasi pašaipomis įgilti prie- 
žą.

Quill aiškino, kad daugelis 
busų operatorių ir kondukto
rių savo uždarbiais neišgali 
apšildomų kambarių ir žmo
niškesnio pragyvenimo, ypač 
dabar, dėl karo brangstant vi
sokiems reikmenims. O dėl va
landų ilgumo ne vienas darbi
ninkų su savo vaikais gerai nei 
nepasipažįsta, kadangi ilga 54 
valandų savaitė nekartą pra- 
tjstanti iki 60 valandų ir dar
bininkai su namiškiais mažai 
matosi. . S. D.

Irving Place Teatran 
Ateina “Tie Trylika”
Irving Place Teatre, Irving 

PI. ir 15th St., New Yorke, 
pradedant penktadieniu, kovo 
14-tą, pradės rodyt žymią so
vietinę filmą “Tie Trylika”. 
zJudis paremtas ant tikro nuo
tykio Kara Kum dykumose, 
kur 12 vyrų ir viena moteris 
buvo užpulti žiaurių užpuoli
kų.

Filmą, diriguota Mikailos 
Romm ir filmuota Boriso Vol
chek, skaitoma viena iš didžių
jų atsiekimų Rusijos judžių 
srityje.

Greta “Tie Trylika” rodys 
ir vieną iš geriausių francūzų 
filmų “Pabaiga Dienos”, taip
gi amerikietišką Charles 
Chaplin’o filmą “Bankas”.

Šiandien Irving Teatre pa
skutiniu kartu rodo “Jie Troš
ko Taikos” ir “Paryžiaus šir
dys”.

UNIJISTAI MASINIAI DALYVAUS 
FOSTERIO SUKAKTIES VAKARE

William Z. Fosteriui, per 
daug metų stovėjusiam unijų 
vadovybėje ir dabartiniam 
Amerikos Komunistų Partijos 
pirmininkui, neseniai suėjo 60 
metų amžiaus. Tuos metus nuo 
pat ankstybos jaunystės jis pa
šventė darbininkų kovoms. 
Tad visai nenuostabu, kad jo 
sukakčiai minėti rengiamame 
masiniame mitinge dalyvaus 
desėtkai tūkstančių darbo 
žmonių ir darbo inteligentijos.

Kaipo vieną iš rengimosi 
pavyzdžių galima priminti 
Kailiasiuvių Unijos veikėjų

grupės užpirkimą vienu kartu 
300 bilietų, kad kailiasiuviai 
būtų užtikrinti įėjimu į tą įdo
mų mitingą.

Fosteriui pagerbti masinis 
mitingas įvyks šio pirmadie
nio vakarą, kovo 17-tą, Ma
dison Square Gardene, New 
Yorke. Gardenas talpina api| 
22,000 publikos. Menama, 
kad toji milžiniškoji arena 
bus iki pat stogo pripildyta, 
tad visiems norintiems būt da
lyviais to istoriškojo mitingo 
geriausiai įsigyti bilietus iš 
anksto.

L. K. N.

Sportininkų “Partė” Brook- 
lyno Atletą Kliube

Šių metų antra “partė” į- 
vyks Atletų Kliube šio šešta
dienio vakarą. Sportininkų bus 
iš New Jersey ir vietinių, ku
rie tik galės, bus ristikų, 
kumštininkų ir drūtuolių. Kaip 
kas antrą šeštadienį, taip ir 
šį bus užkandžiai už dyką, 
kas atsilankys, gaus šviežios 
“hamės” su kopūstais užkąst 
prie gėrimo ir pasišokt gali
ma, kurie myli.

Atletas.

VISI RUOŠIASI EAST 
NEW YORKAN

Kovo 22-ros sulaukus, atro
do, Wiliamsburgo ir kitų 
Brooklyno dalių lietuviai pa
trauks East New Yorkan, ka
dangi ten įvyks šauni pramo
ga pagerbti lietuvių spaudos 
veteraną Vincą Paukštį jo 60 
-metinių sukaktuvių proga. Tie 
jo 60 metų svarbūs patapo 
visuomenei tuomi, kad jis di
delę jų dalį praleido budavo- 
ti lietuvių pažangiąją spaudą 
iš pat pradžių, ir ilgai potam, 
sunkiais laikais, kada tas dar
bas buvo sunkiausias. Iš spau
dos rėmėjų ir bendradarbių jis 
neišėjo ir po to, kada dėl svei
katos ir sąlygų jisai pasitrau
kė iš “Laisvės” redakcinio šta
bo.

Bankietą rengia “Laisvės” 
B-vės Direktoriai. Jis įvyks už 
savaitės šeštadienį, kovo 22 d., 
Crescent Palace, 3386-8 At
lantic Ave., Brooklyne. Pra
džia 7 v. v. Bilietai $1.25, ku
riuos prašo įsigyt iš anksto. 
Gaunami “Laisvės” raštinėj ir 
pas platintojus.

SIAUČIA TYMAI
Mieste susirgimai tymais la

bai padaugėję. Bėgiu 24 va
landų pereitą pirmadienį Svei
katos Departmentui raportuo
ta 1,135 nauji susirgimai.

John Sanderhoff, tarnas, 77 
m., rastas pasikoręs skiepe 
170 Vermilyea Avė., kur jis 
dirbo. Tarnaut sulaukus 77 m. 
juk ne baika.

Iš vakarų į Floyd Bennett 
Field vėl atskrido 10 bombe- 
rių, kurie bus pasiųsti Angli
jai.

Biskis apie Moterų Apšvietos 
Kliubo Bankietą

Pereitą sekmadienį, “Lais
vės” svetainėje, Lietuvių Mo
terų Apšvietos Kliubas turėjo 
surengęs bankietą arba pie
tus. Publikos buvo nemažai ir 
kliubui liks pelno.

Man labai patiko bankiete 
tas, kad svečiams baigiant val
gyt drg. Stankaitienė, pirmi
ninkė bankieto, iššaukė arba 
pakvietė pakalbėti net apie 10 
draugų ir draugių. Ir kaip 
gražiai pasitaikė, kad kiekvie
nas kalbėtojas kalbėjo skirtin
ga tema ir apie darbininkų 
veiklą bei laimėjimą. Tas la
bai gražino visą bankietą. 
Klausytojai taipgi užsilaikė 
tykiai ir įdomavosi kalbomis. 
Jie kiekvieną kalbėtoją paly
dėjo ranl^ų plojimais.

Man atrodo, kad daug gra
žiau išeina, kada tokiuose po
kyliuose kalba daug draugų 
bei draugių. Mat, kada daug 
jų kalba, tai atrodo labai 
draugiška ir rodos, kad visi 
džiaugiasi darbininkišku lai
mėjimu ar kuomi kitu. O kai 
tik vienas pakalba, tai atrodo, 
ot, prakalbų vakaras ir gana.

Prie progos dar turiu pasa
kyti, kad jeigu tokiuose po
kyliuose bus duodama dauge
liui kalbėti, tai mūsų bankietų 
lankytojai pradės pasilavinti 
kalbėti ir jie pasakys daug 
geresnes kalbas. Ir, žinoma, 
tada klausytojams bus dar į- 
domiau.

Taigi, panašių pokylių ren
gėjai nesigailėkite duot kal
bėt mūsų, pokylių lankytojams.

Meno Žvalgas.
X— — . .. ..... — -   

Paskutinė Proga Matyt 
Judį apie Lietuvą

Miami Teatre, 6th Avė. ir 
47th St., New Yorke, trečią 
ir paskutinę savaitę rodo So
vietų paskilbusią naujausią 
filmą “Gyvenimo Universite
te” ir kiek seniau išleistą, bet 
labai įspūdingą filmą “čigo
nai”. Kovo 17-tą paskutinė 
proga jas pamatyti.

Prie tų dviejų filmų rodo
ma filmą .iš istoriškųjų Lietu
vos įvykių pereitą vasarą. Pa
rodo Kauno vaizdų, priešrin
kiminę kampaniją, seimo rin
kimus, mitingus, demonstraci
ją

Kongresmanu Išrinkta Bald
win; Connolly Gerai Pasirodė 

Poniškame Distrikte
Pereitą antradienį įvyku

siuose specialiuose rinkimuo
se kongresmano, vieton miru
sio ĮCenneth F. Simpsono, 
kongresai! išrinktas republiko- 
nas Joseph Clark Baldwin.

Jo oponentas Dean Alfange, 
Tammanės kandidatas, turėjęs 
prezidento Roosevelto užgyri
mą, taipgi visomis pajėgomis 
remtas užkarinių elementų 
Darbo Partijoj ir socialistų, 
ir dubinskinių-hillmaninių, at
siliko nuo išrinktojo arti 7,- 
000 balsų.

Eugene P. Connolly, prieš
karinis Darbo Partijos kandi
datas, kurio kampanija žy
miai buvo sutrukdyta buvu
siu jo numetimu nuo baloto, 
veik padvigubino nuošimtį bal
sų, gautų tame distrikte per
eito rudens rinkimuose, nors 
patsai balsų skaičius šį kartą 
buvo mažesnis, kadangi spe
cialiuose rinkimuose nei pusė 
tiek piliečių nedalyvavo balsa
vimuose, kiek dalyvavo regu
liariuose rinkimuose.

Balsų kandidatai gavo:
Baldwin 23,252.
Alfange 16,690
Connolly 3,985.
Pereito rudens rinkimuose 

viso balsavimuose dalyvavo 
104,280 piliečių 17-to kongre
sinio distrikto 147-se rinkimų 
distriktuose. Simpsonas tada 
buvo gavęs 53,316 balsų, jo 
demokratas oponentas 45,339, 
o Morris Watson, Am. Darbo 
Partijos kandidatas, 5,625 
balsus.

Taigi, nors šiuose rinkimuo
se darbiečių kandidatas ir ga
vo 1,640 balsų mažiau skaičiu
mi, tačiau imant atydon skai
čių dalyvavusių balsavime ru
denį ir dabar, surandama, kad 
darbiečių kandidato balsų 
nuošimtis arti pądvigubintas.

Didžiausiu p r a 1 aimėtoju, 
imant nuošimčiais sulyg pa
duotų balsų, buvo Roosevelto 
užgirtas demokratų kandida
tas. Politikos tėmytojai tai aiš
kino tuomi, kad balsuotojai 
tuomi pareiškė nepasitenkini
mą Roosevelto užkarinę politi
ką. Tačiau būdami pripratę 
prie dviejų parti j ų sistemos, 
piliečiai savo balsus pasuko už 
republikoną, manydami tuomi 
nubausią Roosevelto šalininką, 
nors pamatiniai taip Alfange,

taip Baldwinas yra užkariniai 
nusiteikę.

Atsižvelgiant į tai, kas su
daro didelę dalį balsuotojų 
distrikte, darbiečiai šiuose bal
savimuose išrinkimo nei nesiti
kėjo, svarbu buvo tik pakelti 
balsų skaičių. Reikėtų didelių 
sukrėtimų, kad distrikte pada
ryti pamatinių pakaitų. Dis- 
triktas vienu galu yra atsirė
męs į 14th St., kitu į 99th St., 
vadinamas Central Parko arba 
“silk stocking” distriktu. šo
nai jo atsirėmę į 4th Avė. ir į 
7th Avė., o vienoj vietoj, tarp 
62 n d ir 86 th St. prasiskver
bęs vienas šonas net iki Hud
son upės. O tai vis, didele da
limi, puikių rezidencijų dis- 
triktas.

Iš atžvilgio į distrikto gy
ventojų sudėtį darinėtis Con-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union A venae
Brooklyn, N. Y.

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

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

; 530 SUMMER AVE.
!’ Arti Chester Avenue

NEWARK,. N. J.

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
įfdomlai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -dxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 

' •
Turime ir kambarių pernakvot j 

arba savaitiniai išrandavot . ■
JOSEPH ZEIDAT

\ Savininkas ;
411 Grand St. Brooklyn;

FOTOGRAFAS

VINCUI PAUKŠČIUI
PAGERBTI BANKIETAS 

Rengia “Laisves” Bendrovės Direktoriai

Šeštadienį, Kovo 22 March
CRESCENT PALACE SVETAINĖJE

3386-8 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.
(Kampas Crescent Street)

Pradžia 7 vai. vakaro. — : — Įžanga $1.25

Prašome iš anksto įsigytLbilietus. Galimą gauti “Lai
svės" raštinėje ir pas platintojus.

Mas Abramson, 70 m., ras
tas sėdint Capitol Teatre, N. 
Y., miręs. Jis taip išsėdėjęs 
per virš pusdienį. Išvedžiotojai 
manę, kad jis miega.

1 I -------------

Teisėjas Steinbrinl^ uždrau
dė jaunai aktorei naudoti jau 
paskubusios aktorės Veros 
Rosenberg scenos titulą “žy
diška Nežydė” ar tam panašų.

Mildred Godfrey, 17 m., 
prisipažinus padegus apart- 
mentą 1434 Flatbush Ave, Tai 
darius d^lto, kad seni rakan
dai nepatikę ir ji mahius po 
gaisro nupirksiant naujus. Ją 
pasiuntė ligoninėn ištirti.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, kovo 13-tą, 7:30 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj. Nariai 
malonėkite skaitlingai dalyvauti. Tu
rimu daug svarbių* reikalų aptarti. 
Reikia užsimokėti duokles. Bus duo
dami platūs raportai iš parengimo, 
Ateivių Gynimo, Ispanijos pabėgė
lių gelbėjimo iš Francijos šaltos 
prieglaudos. Vasarinis sezonas jau 
čia pat, turime padaryti tarimą apie 
vasarinius parengimus. Atsiras ir 
daugiau klausimų, kuriuos turėsime 
apkalbėti.

TDA NARIAMS?
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių 17-ta kuopa yra labai 
apsnūdus ir yra laikas budinti ją iš 
rpiego. Todėl visi TDA nariai būkite 
LLD 1 kp. susirinkime. Ten turėsi
me progą apkalbėti TDA .kuopos rei
kalus ii’ paskirti dieną susirinki
mams, taipgi kaip padauginti narių 
skaičių ir padaryti gyvesnį kuopos 
veikimą. Tad visi malonėkite tuo 
klausimu susidomėti. —• A. Mureika.

(59-61)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

šeštadienį, kovo 15 d. įvyks vie
šas pardavimas po antrašu 3881 
Greenlake Rd., (Upper Straits Lake) 
Michigan. Parsiduos darbo įrankiai 
ir sandėlis. Mrs. A. Shabas.

(60-65)
EL.......................................... m

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
darbininkų IŠTAIGA *

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
Hietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiai? 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
(į-----------------—------------------ HJ

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krająvus 
•sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
o a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
į vairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
* K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUfe

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Ketvirtadienis, Kovo 18, 1941

o

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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

ką mylinčių žmonių sluogK- 
niuose. n'

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner** 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

visados bus patenkinti.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip PetrUčių Krautuvėse 

M. PETRAITIENE IR ŠONAI

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.

■■ »' ........rn,<i 'mi ■■(»<*i i
t*? 'vi I '

nolly puikiai pasirodė. Bėgiu 
4 mėnesių arti padvigubinimns 
balsų rodo, jog ten Darbo 
Partijos įtaka smarkiai auga 
ne tik tarp biednų darbininkų, 
bet ir tarp darbo aristokrati
jos, taipgi ir daųgia\i pasitu
rinčių, bet demokratiją ir tai-

Septyni jauni Bronxo vaikė
zai suimti vogta mašina va
žiuojant po 75 mylias per va
landą netoli Farmingdale, 
Long Island.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

adresas.

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaltls,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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