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Kipras Petrauskas ir A.

Sodeika.
Kultūrininkai Dirba, O Žval

gybininkai Bėga.
Karas Taiso Sveikatą. . . 
Kunigai ir Karas.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Ijienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

T

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

Amerikiečiai lietuviai daug 
yra girdėję apie garsųjį Lietu
vos artistą-dainininką Kiprą 
Petrauską. Tai Lietuvos operos 
tėvas. Petrauskas rašo Kauno 
“Tiesoje” :

“Daug darbo. Darbe ir 
džiaugsmas; iŠ džiaugsmingų 
darbų — galingi laimėjimai. 
Gailiuosi, kad sekančių 20 
metų, tur būt, jau neišlaiky
siu.”
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Kipras Petrauskas džiaugia
si, kad Lietuvos liaudis išsi
laisvino iš fašistinio jungo ir 
įvedė tarybinę santvarką. Jis 
džiaugiasi, kad tarybų vyriau
sybė labai rūpinasi kultūra ir 
apšvieta.

Anglija Tikisi Lai
mėti Amerikos Pi

nigais ir Ginklais
Komunistas Anglį; Seimo Atstovas {spėja, kad Amerikos 

Parama Paplatins Karą ir Paners Skurdan Anglus

JUGOSLAVIJA VERČIAMA PRIIMT 
VERGIANČIAS NAZIŲ SĄLYGAS

Rooseveltas Siūlo
Anglijos Karui 7-nis

Amerikiečiai taip jau gerai 
pažįsta ir dainininką Antaną 
Sodeiką. Jis yra gyvenęs, dir
bęs ir dainavęs Jungtinėse 
Valstijose. Paskui išvyko Lie
tuvon ir įstojo operon. Dabar 
jis rašo Kauno “Tiesoj”:

“Šiandien, rods, reiktu pa
silsėti, vietą užleisti jaunes
niems, bet matydamas tarybų 
vyriausybės bei partijos šiam 
darbui tokį dideli paskatini
mą, vėl su dideliu užsidegimu 
ir nauja energija dirbsiu iki 
būsiu pajėgus.”

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill seime kovo 12 
d. išreiškė “gilią padėką už 
nepaprastą Jungtinių Vals
tijų duosnumą”; ypač dėko
jo prez. Rooseveltui už jo 
“toli-matančią vadovybę,” 
kad Rooseveltas pervarė įs
tatymą dėlei visuotinos pa
ramos Anglijai.

pirmi-

šitaip rašo du žymieji Lie
tuvos kultūros pilioriai. (Se
kančio šeštadienio “Laisvėje” 
bus įtalpinta daugiau Lietuvos 
valstybės teatro artistų bal
sų .)

Jie nebėgo iš Lietuvos pas
kui “tautos vadą” ir jo žval
gybininkus. Jie suprato, kad 
tik tarybinė Lietuva sudarys 
jiems didžiausių progų dirbti 
kultūros darbą. Jie ir dirba.* 
Dirbdami džiaugiasi.

Per 2 Dienas Anglai 
Nužygiavo 120 Mylių 

Pirmyn Ethiopijoj
Anglai Praneša:

Cairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė, veikdama iš 
Itališkos Somalijos, per dvi 
paskutines dienas nužygia
vo 120 mylių pirmyn Ethi
opijoj ir užėmė Dagha Bur 
miestelį. Anglai, negrai jų
kareiviai ir ethiopai dabar'rėkė jį, “sėskis, sėskis!”

Nepriklausomosios Darbo 
James 
svarbą

Anglų ministeris 
ninkas sakė:

“Ta galingiausia demo
kratija (Amerika) iš tikrų
jų pareiškė iškilmingame 
savo įstatyme, kad jinai pa- 
švęs milžinišką savo pramo
nės ir finansų, stiprybę, 
idant užtikrint sumušimą 
nazių taip, kad kitos tau
tos, didelės ir mažos, galė
tų gyventi saugiai, su pa
kanta ir laisve. Tuomi Jun
gtinių Valstijų valdžia ir 
'žmonės’ faktinai išrašė 
naują Didįjį Čarterį lais
vių ...”
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Didžioji dauguma Angli
jos seimo narių, tatai girdė
dami, sustojo ir skardžiai 
sveikino Ameriką. Darbietis 
E. L. Granville seimo atsto
vas bandė pastatyt klausi
mą ministeriui pirmininkui 
kas liečia tą paramą iš Am
erikos. Bet kiti atstovai už-

Belgrad, Jugoslavija. — 
Neoficialiai pranešama, jog 
valdantysis Jugoslavijos ku
nigaikštis Paulius ir jo pa
tarėjai “iš esmės” sutiko 
pasirašyti politiniai-karinę 
sutartį su Vokietija, bet 
prašo duot Jugoslavijai dau
giau laiko apsvarstyt sutar
ties smulkmenas. Jugoslavų 
valdžia bijo žmonių sukili
mo prieš ją, jeigu jinai tuo
jau priimtų visus vokiečių 
ir italų reikalavimus. O Vo
kietija štai ko reikalaujan
ti iš Jugoslavijos:

Išsklaidyt sumobilizuotą 
jugoslavų kariuomenę ir 
palikt tik tiek reguliarės 
armijos kaip paprastais lai
kais.

Praleist vokiečių kariuo-

menę ir!karo pabūklus per 
Jugoslaviją' (į Albaniją, 
Graikiją, o reikalo esant, ir 
į Italiją).

Duot vokiečiam teisę tvar
kyt! Jugoslavijos susisieki
mų ir važiotės kelius ir eko
nominį to krašto gyvenimą.

Jugoslavija turi pasirašyt 
sąjunginę sutartį su Vokie
tija, Italija ir Japonija.

Vokiečiai paskleidė gir
dus, kad jeigu Jugoslavija 
a’tmes tuos reikalavimus, 
tai Jugoslavija bus išskirta 
iš “naujos tvarkos,” kurią 
vokiečiai žada įvest Vakari
nėje Europoje. Politikai su
pranta, jog tuomi vokiečiai 
grūmoja užimt Jugoslaviją, 
jeigu jinai neišpildys tokių 
Vokietijos reikalavimų.

Bilionus Dolerių

grumiasi linkon Diredawos, 
siekdami perkirst Jtalų ge- Partijos atstovas

Fašistų, socijalistų ir kuni- ležinkelį, kuris eina tarp Maxton pripažino 
talpina visokias Ethiopijos sostinės Addis amerikines pagalbos, bet pa-gų spauda 

nesąmones, visokius melus Ababos ir Jibuti prieplau- 
apie tarybinę Lietuvą. Bet ji 
netalpina nei vieno žodžio, ką 
parašo Lietuvos kultūros dar
bininkai. Jie bando ta už
gniaužti, nuslėpti.

Jei Amerikos lietuvis šian
dien nori gauti teisingų žinių 
apie Lietuvą, jis turi skaityti

New Yorko “Daily News” 
korespondentas Londone per
eitą trečiadienį šitaip rašo:

“Karo paradoksas: Britai 
dabar yra sveikesni?’

Visas rašinys paaukotas 
tam, kad parodžius amerikie
čiams, kaip imperijalistinis 
karas “pataiso žmonių sveika
tą!”

Kodėl p. Mackenzie šitaip 
rašo ?

Ogi todėl, kad paskleisti 
daugiau propagandos už ka
rą! Todėl, kad juo mažesnis 
amerikiečių būtų pasipriešini
mas prieš jų krašto įvėlimą į 
karą!

kos.
Itališkoje Somalijoje an

glai pagrobė nuo italų 58 
kanuoles ir 350 tūkstančių 
galionų gazolino.

Per mėnesį anglai Soma
lijoje ir pietiniai-rytinčje 
Ethiopijoje užmušė, sužeidė 
bei į nelaisvę paėmė 31,000 
italų karių.

reiške:
“Man rūpi greičiau karą 

baigt, negu ilgiau jį tęsti; 
ir kodėl pačios Jungtines 
Valstijos negalėtų padaryti 
didžią pastangą, idant su
laikyt pasaulį?”

AMERIKA BIJO, KAD ALKA
NI PRANCŪZAI NEIŠSTOTŲ 

KARAN PRIEŠ ANGLUS

Amerikos Parama Gręsia 
Paplatint Karą ir Reiškia 
Baisi} Skurdą Anglų Mi

nioms; Sako Komunistas 
Atstovas

Komunistas seimo atsto
vas Wm. Gallacher perspė
jo anglus dviem pavojais iš 
Amerikos pagalbos: “Vie
nas pavojus—karo paplati
nimas, o antras, tai nežiū
rint, kas laimės karą, mes 
turėsime mokėt sunkiausius 
mokesčius Amerikai, ir kai
po viso to pasėka, žmonių 
dauguomene Anglijoje bus 
panerta į neapsakomą skur-

PAVOJINGAI PASKLIDO PALEISTU
VYSTĖ LONDONO SLĖPTUVĖSE

London. — Jaunuolių tei
smai ir socialiai darbuotojai 
nusigandę, kad taip plačiai 
paplito paleistuvystė tarp 
mergaičių ir berniukų slėp
tuvėse, kur anglai sueina apsivilkusios tik apsiaustu 
apsaugai nuo vokiečių oro 
bombų. z Lytiškas palaidu
mas Londono slėptuvėse vis 
labiau skleidžiasi “iki pavo
jaus laipsnio,” perspėja jau
nuolių teismų viršininkai. 
Vienas Southwark miesto 
dalies teismo viršininkas 
Watson Boyce sako:

“Iš dabartinėse sąlygose 
gyvenančių berniukų ir 
mergaičių 17 metų amžiaus 
jau labai mažai tėra tokių 
kurie būtų išlaikę 
nekaltybę.”

Tas teismininkas 
ką pastebėjo: Aš 
kai berniukas ir mergaitė

atsisako gulėt su tėvais toj 
pačioj slėptuvėj; vietoj to 
jiedu drauge sugula į vieną 
lovą. O į vieną slėptuvę at
ėjo dvi jaunos mergaitės

lytišką

dar štai 
mačiau,

nuo lietaus (reinkočiu), be
veik be jokių kitų drapanų.

Socialiai darbuotojai ben
drame savo laiške “London 
Times’e” rašo:

“Jeigu dar vieną žiemą 
teks praleist slėptuvėse to
kiose sąlygose kaip dabar, 
tatai duos pavojingų, tvir
kinančių vaisių sekamai mū
sų kartai.”

“London Times” dėl to 
rašo: “Kol dar yra laiko, 
tai mūsų vyriausybė turėtų 
skubiai veikti, atsiliepdama 
į pavojus sveikatai ir do
rai,” su kuriais susiduria 
žmonės slėptuvėse.

Vokiečiai sako, kad Japonija Gali Susikibt su Amerika;
Italai Jau Vadina Jungtines Valstijas Kariniu Priešu _ _ _ _  ’ H- - - - - - - - - - - - - - - - - —

Washington. — Preziden-I Roma. — Italijos spauda 
tas Rooseveltas pareikala
vo, kad kongresas paskirtų 
7 bilionus dolerių paremt 
Angliją ir kitas “demokra
tijas” karo pabūklais ir ki
tais reikmenimis, pagal ką 
tik išleistą įstatymą—bilių 
1776. Prezidentas tikisi, 
kad kongresas ne vėliau 
kaip per dvi savaites nubal
suos tą sumą pinigų finan- 
suot Anglijos karą. Savo 
laiške kongresmanams Roo
seveltas sako:

“Ši valdžia tvirtai laikosi 
tokios politikos, kad paga
mini ir pristatyt demokra
tijom kiekvieną kanuolę, 
kiekvieną orlaivį ir visą ka
ro amuniciją, ką tik mes pa
jėgtume.”

Štai kam prez. Roosevel
tas siūlo išleist 7 bilionus 
dolerių amerikiečių pinigų 
dėlei paramos Anglijai' ir 
“kitom demokratijom”:

Kanuolėm ir jų amunici
jai $1,343,000,000 orlaiviam 
ir jų reikmenim $2,054,000,- 
000; tankam, šarvuotiem 
automobiliam, trokam ir tt. 
$362,000,000; laivam ir jų 
įrengimam bei reikmenim 
$629,000,000; mišriem kari
niam reikmenim $260,000,- 
000; kariniam fabrikam 
$752,000,000; maistui ir ki
tiems pramoniniam ir me
džiaginiam Anglijos reika
lam $1,350,000,000.

jau vadina Ameriką kariniu 
priešu ir pranašauja, kad 
Amerikai pradėjus visais 
garais remt Angliją, tai .ja
ponai galėsią stot karan 
prieš Ameriką; o sako, Ja
ponijos karo laivynas Azi
jos vandenyse /‘turėtų pir
menybę” prieš Amerikos 
laivyną.

Vokiečiai per 4 Men 
Nuskandinę 2,037,000 
Tonų Anglijos Laivų
Berlin. — Vokiečiai skel

bia:
Per keturis mėnesius, nuo 

pernai lapkričio pradžios 
iki šiemet vasario pabaigos, 
vokiečių submarinai ir kiti 
kariniai laivai nuskandino 
l,5Ž4,000 tonų prekinių An
glijos laivų, o vokiečių or
laiviai sunaikino 513,000 to
nų jos laivų; tai viso nus
kandino 2,037,0001, prekinių 
Anglijos laivų per tuos mė
nesius. Bet čia dar nepri- 
skaitoma, kiek Anglijos lai
vų žuvo nuo vokiečių minų.

Apart nuskandintų priešo 
laivų, dar pavojingai sužei
sta 175 Anglijos laivai vo
kiečių oro bombomis.
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čikagos kunigų “Draugas” 
suranda, kad “bet kokia pa
rama, teikiama • demokrati
joms, sudaro tam tikrų pavojų 
įsivelti į karą, bet ką padary
si.”

Ir ten pat kunigų laikraštis 
užbaigia:

“Taigi, ar šiaip ar taip kal
bėsime, 1776 bilius buvo rei
kalingas ir jis pravestas atsi
žvelgiant į šių laikų tarptau
tinę ir šio krašto padėtį.”

Vadinasi, kunigų laikraštis 
užgiria 1776 biliaus priėmimą 
ir Amerikos į karą traukimą. 
Pamiršta kunigai penktą pri
sakymą “neužmušk!” Vokieti
jos kunigai laimina nacių ka
riuomenę, Italijos kunigai 
italų, Anglijos — anglų. Tai 
kodėl Amerikos kunigėliai ne
gali laiminti karo!

Tam pačiam “Draugę” tūlas 
J. Vėtra prisipažįsta, kad jis 
gavo vėjo nuo “gana žyniaus 
r• ••
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Washington. — Amerikos 
valstybės ministerija ir 
Raudonasis Kryžius tikisi, 
kad Anglija kitą mėnesį gal 
jau leis laivams reguliariai 
plaukt su maistu į tą Fran
ci jos dalį, kuri nėra vokie
čių užimta. Amerikos vy
riausybė įspėja, kad jeigu 
anglai per savo blokadą vis 
alkins francūzus, tai jie, ko 
gero, gali sukilt prieš Ang
liją ir prisidėt prie vokiečių 
karo prieš anglus.

Šiuo tarpu anglai yra 
praleidę vieną laivą su kon
servuotu pienu, vitaminais 
ir drabužiais vaikams tos 
Franci jos dalies, ir šie daly
kai jau iškraunami Marse- 
lėj, Pietinės Francijos prie- bent maisto. Anglų karolai- 
plaukoj._________________
čikagiečio” už tai, kam “Drau
gas” spausdina melus apie 
naująją Lietuvą. Į tai p. Vėt
ra, pagalvojęs, atsako: Talpi
name tam, kžd atitraukti 
viehį1 svyruojantį lietuvį” nuo 
kdiHūrifcttio 1 ! ' ' 1 
"bRttnigėliai/ 
tais jūs nuoi 
atitrauksite žmonių, 
gai, tokia savo 
tuos žmones prie 
pristumsite!
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Anglai Užgrobė Prekini 
Prancūzų Laivą

Algeciras, Ispanija.—Pran
cūzų laivas, 1,500 tonų įtal
pos, plauke per Gibraltaro 
sąsiaurį, matyt, į afrikines 
francūzų kolonijas parga-

vai sustabdė šį Franci jos 
laivą ir nusivarė jį į 
prieplauką Gibraltare.

STREIKAI
no

melais, šmeiž- 
komunizmo ne- 

Priešin- 
taktika jūs
komunizmo

savo

DIDŽIAUSIAS ANGLŲ OR
LAIVIŲ UŽPUOLIMAS 

ANT VOKIEČIŲ
London, kovo 13.—Anglai 

praneša:
Anglijos oro laivynas, 

minėdamas ką tik išleistą 
Amerikos įstatymą dėlei pa
galbos Anglijai, padarė di
džiausią iki šiol užpuolimą 
ant vokiečių: įnirtusiai- de
gino ir ardė karinius vokie
čių punktus Vokietijoj, Nor
vegijoj, Holandijoj, Belgijoj 
ir Franci joj; sukėlė didelius 
gaisrus ir sprogimus Ber
lyne, Bremene ir Hambur
ge; atakavo ir Vakarinės 
Vokietijos miestus; oro tor
peda sužeidė vieną karinį 
vokiečių laivą-naikintuvą. 
Anglai prarado tik 5 savo 
orlaivius.

vaitę nuo 48 iki 40 valan
dų. Kompanija turi didelių 
karinių užsakymų.

Jersey City, N. J.~Strei
kuoja 3,000 darbininkų 
prieš Aliumino kompaniją 
Edgewateryje,*N. J., vado
vaujami CIO unijos. Reika- algos ir kitų > pagerinimų, 
lauja pridėt 10 procentų ai- Jie priklausė Darbo Fede- 
gos ir sutrumpint darbo sa- racijai.

Elizabeth, N. J.—Sustrei
kavo 1,500 darbininkų prieš 
General Instrument korpo- 
raciją; . reikalauja daugiau

LIEPSNOSE SKĘSTA ANG
LIJOS MIESTAS - UOS

TAS LIVERPOOL
Vokiečiai Praneša:

Berlin, kovo 14.—šimtai 
vokiečių orlaivių numetė 10 
tūkstančių sprogdinančių ir 
padegančių bombų į didelį 
Anglijos pramonės miestą 
Liverpool}, su prieplauka. 
Visas miestas skęsta lieps
nose, labiau sunaikintas ne
gu andai Coventry. Pana
šiai sunaikintas ir Mersey.

Anglai nukirto 6 vokiečių 
orlaivius, o vokiečiai—13 
anglų orlaivių.

Anglų orlaiviai užmušė 
16 nekariškių žmonių Ber
lyne ir sužeidė 37. Jie šiek 
tiek nuostolių padarė ir Bre
mene ir Hamburge.

London, — Vokiečių bom- 
bininkaų, suardė kai kurias 
išlaukines dalis Anglijos 
karaliaus palociaus Buckin
gham, kaip parodo ir laik
raščiuose išspausdinti palo
ciaus paveikslai po to vo
kiečių žygio. Tuo tarpu pa- 
lociuje nebuvo nei karaliaus 
nei karalienės.

Berlin. — Vokiečiu laik
raščiai rašo, kad “Jungti
nes Valstijos nachališkai ki
šasi į Anglijos karą” prieš 
vokiečius; bet, girdi, Ame
rikos parama pervėlai pa
sieks Angliją, ir geriausia
me anglam atsitikime Ame
rika tegalėtų tik pailgint 
karą, bet, esą, vokiečiai su 
italais vis tiek, galų gale, 
laimėtų.

Vokiečių spauda ir valdi
ninkai įspėja Ameriką, kad 
į Berlyną atvažiuoja Japo
nų užsienių reikalų ministe
ris Matsuoka; tatai reikšią 
glaudesnį japonų bendra
darbiavimą su Vokietija ir 
Italija ir gal Japonijos karą 
prieš Ameriką.

AMERIKA DUOSIANTI 99 
KARINIUS LAIVUS 
ANGLIJAI ŠIEMET

Washington, kovo 13.—Iš 
patikimų politinių šaltinių 
patirta, kad prez. Roose vėl-, 
to valdžia šiemet perves 
Anglijai 99 mažesnius kari
nius laivus. Tarp tų laivų 
būsią 47 senesnių nail^intu- 
vų, 9 submarinai, ir 55 grei
tieji torpedlaiviai.

Roma, kovo 13.—Vokiečių 
ir italų orlaiviai vėl ataka
vo anglų pozicijas Libijoj.

PATS MUSSOLINIS D1RI 
GUOJĄS ITALŲ KARA 

PRIEŠ GRAIKUS
Athenai. — Mussolinis as

meniškai komanduoja italų 
ofensyvą prieš graikus cen- 
traliniame Albanijos fronte, 
kaip tvirtina graikai, pasi
remdami pasakojimais pa
imamų į nelaisvę italų.

Italai su didžiu skaičium 
naujos kariuomenės įnirtu
siai atakuoja graikus 28- 
nių mylių ilgio fronte. Bet 
graikai daug priešų nukovė 
bei sužeidė, atmušė jų ata
kas-, paėmė dar 200 italų į 
nelaisvę ir užėmė kelias 
naujas kalnų pozicijas į 
šiaurių vakarus nuo Tepe- 
lini.

ŽADA APTAKSUOT AMERI
KIEČIŲ “PEDES” PEN

KIAIS PROCENTAIS

F

.'.•.■i

Washington, kovo 13. — 
Kai kurie nariai senato ko
misijos finansiniais reika
lais siūlo aptaksuot 1 iki 5 
procentų visas algas darbi- j 
ninku ir tarnautojų gau
nančių po daugiau kaip $30 
per savaitę; tai vadinamiem 
“šalies gynimo” reikalam. 
Tie senatoriai tiksi, kad jų 
siūlymas bus priimtas.

............................................................--M

ORAS.—Vidutiniai šalta.
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Pas Komunistus Neranda
Darbininkų

New Yorko mieste reakcininkai pakė
lė skandalą prieš Miesto Kolegijos mo
kytojus. Kurie tik kiek pažangesni mo
kytojai, tai bulvarinei spaudai “komu
nistai.” Atakoms prieš pažangius moky
tojus susirado ir tam “liudininką”, kuris 
kalba visokių nebūtų dalykų.

įdomu, kaip į tai atsiliepė turčių spau
da. “New York Times”, šeštadienį, rašo 
ilgą redakcinį straipsnį. Pirmame sky
riuje atpasakoja, kad New Yorke labai 
galingi komunistai. Komunistų didžiau
sios parodos atsibūna Pirmą Gegužės. 
Komunistai sutraukia 20,000 žmonių į 
Madison Square Gardeną ir dar tūkstan
čiai pasilieka lauke. Komunistų ir balsai 
smarkiai auga laike rinkimų. Komunis
tai surenka daug aukų. Ir daug dar “Ti
mes” pripasakoja apie New Yorko ko
munistų įtaką į mokyklas ir mases.

Paskui sušunka: “Mes seniai įdomavo- 
mės, kaip komunistai gyvena?” Ir prade
da daryti išvadas, kad Komunistų Parti
jos nariais yra ne kas kitas, kaip: mo
kytojai, advokatai, daktarai, rašytojai, 
dainininkai, artistai, darbo unijų vadai 
ir visokie kitokie profesionalai ir specia
listai.

“Times” išsigandęs, kad studentai ran
da Amerikos žmonių tarpe klases—bage
tus ir biednus. Ir jis nusiminime šaukia, 
būk—Komunistų Partiją tik ir sudaro 
profesionalai. Jis jau nesuranda darbi
ninkų partijoj. Jam baisu darosi, kaip j 
profesionalai gali stoti į proletarų par
tiją!

Mes žinome, kad Amerikos liaudis, ku
rią sudaro ne vien darbo žmonės, bet ir 
profesionalai, turi teisę mąstyti. Mes ži
nome, kad gyvenimas ant vietos nestovė
jo ir nestovi. Visa geriausia liaudies da
lis pati pirmoji pamato.tas kliūtis ir pai
niavas, kurios blūgina liaudies gyvenimo 
reikalus. Ji suranda visų nelaimių ir blo
gybių kaltininkus ir priežastis. Ta dalis 
liaudies susiinteresavus surasti ir kelius, 
būdus liaudies išėjimui iš tokios padėties, 
kad vieni skęsta turtuose^ išnaudoja pla
čias mases, organizuoja baisius karus ir 
žmonių žudynes, o kiti, kurie yra visko 
gamintojais, kenčia vargą ir skurdą, ne
laimes ir pažeminimą. Tą liaudies valią 
niekas negalėjo ir negalės sulaikyti. Ji 
suras būdus ir kelius prie žmonijos lai
mės.
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Tomeičių Svaras Anglijoj $1.50!
Anglijos valdonai kalti už karą, kaip 

ir Vokietijos fašistai. Šis karas baisiai 
kankina Anglijos žmones. Vokietijos fa
šistų orlaiviai dieną ir naktį puola šalį. 
Naktį žmonės negali pasilsėti, o dieną 
kelis kartus yra priversti mesti darbą 
ir bėgti į slėptuves.

Dar blogiau Anglijoj yra su maistu. 
Taikos metu į Angliją keturis penktada

lius, maisto parveždavo iš kitų šalių. Iš 
’ tįdriijos plaukdavo į Angliją kiaušiniai ir 
; lašiniai, iš Holandijos sūriai, mėsa ir 
sviestas, iš. Norvegijos, Švedijos, Sovietų 
Sąjungos ir kitų šalių daug maisto. Da
bar Holandijos, Danijos, Norvegijos ir 
Švedijos maisto rezervai plaukia į fašis
tinę Vokietiją. Iš kitur maisto parveži
mas apsunkintas. Vokietijos submarinai, 
karo laivai ir orlaiviai puola laivus, ku
rie į Angliją gabena maistą. Anglija tą 
pat daro. Ji atsisako maistą perleisti ne 
vien į Vokietiją ir jos okupuotus kraštus, 
bet ir į tą dalį Francijos, kuri nėra vo
kiečių užimta.

United Press korespondentas ponas 
Beryl Jenks iš Londono rašo, kad Angli
jos žmonių maisto padėtis baisi. Kiek
viena namų šeimininkė turi daug vargo 
ir rūpesčio, kaip pamaitinti šeimą. Kor
tos įvestos mėsai, sviestui, cukrui, kiau
šiniams, sūriui ir daugeliui kitų maisto 
dalykų. Anglijoj žmogus į savaitę turi tei
sę gauti tik 2 “slaiselius bekino”, tai 
yra, tik 2 uncijas. Arba į savaitę jis gali 
gauti 4 svaro kitokios mėsos. Pamąsty
kite, į savaitę tris ketvirtadalius svaro 
veršienos arba jautienos, arba 2 uncijas 
lašinukų! žuvies nėra aprubežiuotas kie
kis, bet žuvies svaras jau kainuoja 46 
centai, kurios svaras pirm karo buvo 13 
centų, o geresnės žuvies svaras net 60 
centų!

Sriubos kenuota dėžutė kainuoja 30 
centų. Iš daržovių kiek daugiau yra mor
kų, bulvių, kopūstų, gručkų, bet labai pa- 
brangę svogūnai, o dar daugiau pami- 
dorai (tomeitės), kurių svarą Londone 
parduoda tik už $1.50.

Galinga Pašalpos Organizacija
Pašalpos organizacija International 

Workers Order (Tarptautinis Darbininkų 
Ordenas), kurioj susispietę daugelio tau
tų žmonės, labai greitai auga. Dar 1930 
metais ta organizacija turėjo tik 5,000 
narių, o jau dabar turi 151,418. 1930 
metais jos turtas buvo $31,018.41, o da
bar jau jis yra $1,889,611.99.

1930 metais ši organizacija išmokėjo 
nariams pašalpomis $8,920.00, o 1940 me
tais jau $457,058.86. Nuo 1930 metų ji 
yra išmokėjus nariams pašalpų $4,213,- 
160.67. .

Tai galinga darbininkiška savišalpos x 
organizacija.

Ką Pasėjo, Tą ir Pjaus
Turčių spaudoj nusiminimas, kad Gili

ni jos darbo liaudis šaukia prie atsako
mybės generolo Chiang Kai-sheko šaiką 
už budelišką užpuolimą ant Ketvirtojo 
Kelio Armijos. Iš Chungkingo, Chiang 
Kai-sheko sostinės, praneša, kad buvusios 
Raudonosios Armijos susieiliavo ir išsta
tė frontą ne vien prieš Japonijos karo 
jėgas, bet ir prieš Chiang Kai-sheko. 
Kiti daviniai sako, kad Chiang Kai-sheko 
armija jau puolė ant Aštunto Kelio Ar
mijos, bet pralaimėjo mūšį. Kartu pra
neša, kad susidaręs Revoliucinis Karinis 
Komitetas reikalauja liaudžiai laisvių, 
reikalauja nubausti budelius, prašalinti 
Japonijos agentus šnipus ir provokato
rius ir suteikti Chinijos Komunistų Par
tijai dalyvumą valdžioj.

Earl Browder savo kablegramoj į Chi
nijos Komunistų Partiją pabrėžia, kad 
atsakomybė už užpuolimą ant Ketvirto 
Kelio Armijos, puola ne vien ant Chini
jos pardavingos buržuazijos, kuri- kapi
tuliavo prieš užsienio imperializmą, bet 
ir ant Wall Stryto bankierių.

Kad Chinijos komunistai nuoširdžiai 
ir didvyriškai kovojo prieš Japonijos im
perialistus, tą pripažino ir “New York 
Times” redakcijos straipsnyj kovo 11 die
ną. Kaltė už Chinijos liaudies fronto su
griovimą puola ant generolo Chiang Kai- 
sheko, kuris apsupo save Japonijos šni
pais, Chinijos išdavikais,, taipgi ir ant 
Wall Stryto kurstytojų bankierių.

Į SKAITYTOJŲ BALSAI
Suffield, Conn.

“Laisvės” num. kovo pir
mą, iš Hartfordo tilpo strai
psnelis, po kuriuomi pasi
rašė “kritikas.” Draugas sa
ko, Hartforde būtų geras 
lietuvių veikimas, tik labai 
mažai pas mus kritikos. To
liau rašo apie New Britain© 
radijo pusvalandį ir vasario 
16-tą. Tai labai puiku ir rei
kia pagirti, kad draugas 
reiškiate savo mintį per 
laikraštį. Aš irgi klausiau 
New Britain vasario 16-tos 
d. radio programos. Per 
tą pusvalandį dviem atve
jais koki gaivalai visaip 
šmeižė ir niekino naująją 
Lietuvą. Rėkė apie jos “iš
laisvinimą”. Tai jau per
daug. To jau negalima to
leruoti. Aš parašiau protes
to laiškelį pusvalandžio ve
dėjui p. Rekui, persergėda
mas, kad daugiau neduotų 
tokiems šmeižikam kalbėti, 
bei pasiliktų teisę sustabdyt 
tokį nepraustaburnį. Bet į 
“Laisvę” aš nerašiau, many
damas, kad kiti draugai pa
rašys iš paties New Britai- 
no, Hartfordo. Bet niekas 
nerašė, išskyrus d. “kriti
ka.”

Aš klausiu, kodėl taip 
yra? Aš manau, kad did
žiuma tos programos rėmėjų 
yra mūs progresyviai žmo
nės, su kuriais turėtų skai
tytis lietuv. radio progra
mų vedėjai. Laikas yra mū
sų talkininkas. Ponų pasa
kos, kad kitos valstybes Lie
tuvos nepripažins, tai yra 
tik žmonėms akių dūmimas. 
Žinoma, taip kalba tik po
nai., O ponai savo erą jau 
atgyveno. Ir jie tuoj bus, o 
gal jau yra dabar pastatyti 
Vilniaus muziejuje, kaip 
Lietuvos žmonių neapykan
tos simbolis. O kas liečia iš- 
liuosavima Lietuvos iš “ka- 
capų” kontroles, tai Lietu
vos žmonės patys išsiliuosa- 
vo be jūsų amerikoniški po
nai pagelbos. Ir jeigu kas 
panoręs tarybų valdžią nu
versti Lietuvoj, tai štai ką 
jūs poneliai turėtumėt žino
ti: Pirma jums reikės per
žengti per Lietuvos liaudies 
lavonus, o tik tada galėsite 
pasiimti jąją be žmonių. O 
kokia būtų jums nauda iš 
tokios Lietuvos? Juk-jūs 
darbo ’ bijotės, kaip velnias 
kryžiaus.

Kaip žinia, instrukcijas 
šiai agitacijai prieš naują

1 Lietuvą visi jos priešai ima- 
, si iš buvusių Smetpųos kon- 
! sulų, mat, tie žmonės likę 
be “dž i a bų ”, tai nors savo 
liežuviais nori tarybų Lie
tuvai pakenkti. Bet jeigu 
žmonės žinotų, koks didelis 
Lietuvos liaudžiai yra pa
lengvinimas, tuos konsulus 
panaikinus, tai nuo tų ponų, 
kurie dar šmeižia Lietuvą, 
žmonės bėgtų, kaip nuo ko
kios pavietrės.

Kožnas darbo žmogus tu
rėtų’..žinoti ir suprasti, kad 
tuos konsulus—su jų pui
kiom kanceliarijom, viešbu
čiais, kur jie su savo žmo
nomis taip aristokratiškai 
gyveno visose šalyse, juos 
užlaikė ne Smetona iš savo 
kišeniaus, ne! Juos turėjo 
užlaikyti Lietuvos dirbanti 
liaudis, darbo valstiečiai 

. kruvinai uždirbtais litais. 
Smetonos obivatėliai buvo 
apkrovę senos Lietuvos pi
lietį įvairių mokesčių naš
ta. Plėšė milionais ir ap
mokėjo konsulų išlaidas. Čia 

. priminsiu tik vieną tilpą, 
’tai buvusį Anglijoj Smeto
nos konsulį Balutį; Londo- 
|ne, viename pokylyj p. Ba- 
i Intienė pralenkė parėdų 
puošnume visų šalių konsu
lų ir net lordų . žmonas. O 
Anglijos lordų kišenius, tai 
ne Lietuvos buvusių dvar- 
ponelių. O kas tai parazitei

užmokėjo už tas puošme
nai? Aišku, turėjo užmokė
ti Lietuvos liaudis. Bet jų 
dienos jau pasibaigė.

O kiek Smetonos Lietu
voj koncesijų turėjo sveti
mų šalių kapitalistai. Šve
dai turėjo degtukų monopo
liją, anglai išnaudojo Lietu
vos miškus, kiti turėjo, nors 
nedidelius, fabrikus; eže
rus, upes, iš jų traukė pel
nus, o Lietuvos žmonėms 
nieko nedavė, tik viską nuo 
jų plėšė, kaip įmanydami. 
Bet visai kas kita dabar. 
Visu tuo naudojasi patys 
Lietuvos žmonės, o užsieni
nės siurbėlės tapo prašalin
tos. Jie daugiau savo pur
vinais nagais nedraskys 
Lietuvos žmonių turto.

Susnikų Jurgis.

Ethiopai ir Anglai Vis 
Sumuša Italus

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša:

Ethiopai, veikdami išvien 
su anglais, paėmė į nelaisvę 
italų generolą, kelis šimtus 
kareivių ir oficierių ir taip 
pat suėmė italus valdinin
kus Rytinėj Ethiopijoj, iš 
Itališkos Somalijos pusės.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

*

Lietum Atstovai Aukščiausiame Sovietu Sąjungos Parlamente

Vokiečiai Kirtę Smūgius 
Portsmouthtii

Berlin. — Vokiečių ko- 
. manda skelbia:

Nežiūrint blogo oro, vo
kiečių orlaiviai bangty bam 
gomis atakavo Londoną ir 
įvairius prieplaukų miestus 
Anglijoj; ypač skaudžius 
smūgius jie kirto Ports- 
moutho prieplaukai, sukel

dami ten didžius gaisrus ir 
sprogimus. Be to, vokiečių 
lakūnai sunaikino kai ku
rias orlaivių pastoges ir ka
reivines toj srityj.

Žvalgybiniai vokiečių or
laiviai bombomis pataikė į 
du prekinius anglų laivus ir 
padarė jiems sunkių nuosto
lių^ M . • , ____

London? Suvaryta į 
koncentracijos stovyklas jau 
977 Anglijos piliečiai kaip 
vokiečių pritarėjai.

Graikai Atstūmė Italus 
Toliau Atgal

Athenai, kovo 12.—Grai
kai teigia:

Graikų kariuomenė atmu
šė žiaurias italų kontr-ata- 
kas Tepeleni srityj, Albani
joj; užėmė kelias naujas 
kalnų pdzicijas ir paėmė į 
nelaisvę dar 450 italų, tarp 
jų ir kelis vyresniuosius ofi- 
cierius.
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—38

Worcester, Mass

(Tąsa)
Valandėlę bėgąs arimais žmogus su

stojo, pamosavo atsilikusiai moteriškei, 
matyt, kažką sakė, tekinas grįžo atgal, 
paėmė už rankos vaiką. Greitai jie užbė- 
ko už krūmų, nusileido pakalnėn ir din
go.

—Atnešė Jarmalos bernas paliepimą į 
dvarą ir dui, — nusprendė Linkus, grįž
damas prie savo darbo.

Vis dėlto raitelis nebuvo galima už
miršti. Lyg tyčia į Linkaus kiemą įėjo 
grįždamas iš miesto artimiausias kaimy
nas:

—Kas ten pas tuos Taručius?
—Šimtai žino. Matėm ir mes. Štai, su 

boba ir svarstom, kas ten galėtų būti.
Kaimynas surado vietą ir atsisėdo ant 

senų, prie namo priblokštų rogių pava
žos, greta savęs pasidėjęs įvyniotas į po
pierių silkes, ir ėmė pasakoti, ką girdė
jęs mieste, ką sutikęs, kurį iš varžytinių 
pardavė. Staiga jis pagyvėjo, atsiminęs 
paskutinę naujieną, kurią ir užsukęs pra
nešti: nuo kito mėnesio pirmos reikės 
vykdyti naują įsakymą. Jeigu tave pa
matys nenusiskutusį barzdos, juodomis 
panagėmis ar kiaura rankove—tuoj pa
bauda. Reikės karves švariai laikyti, ar
klius šukuoti...

—Dabar gana, Jurguti! Išsigalvoji!
—Seniūnas pats greit duos paskaityt.
—Svietas nematė! Nežino ką prasima

nyti. Sakau, jeigu žmogus neturi laiko 
savęs prižiūrėti per darbą, vargus, kada 
jis gyvuliu pasirūpins. Gal iš to kokia 
nauda, ar karas bus?

—Nauda! Pinigo ponams reikia. Įsa
kys, kad visi želdintų barzdas, o kam 
nedygsta—pabauda.

—Na, jau! Taip ir bus, Jurguti!
—Nesakau. Kaune ten gali išgalvoti...
Kažkas už jų nugarų sužlegsėjo. Visi 

atsigręžė ir pamatė greitai žingsniuojan
tį vyresnį Linkaus sūnų.

—Stasiuk, ar nežinai, kas ten Taru
čiuose? Ko jie taip nupleškėjo į dvarą?

Stasiukas neatsakė. Gal jis negirdėjo. 
Galėjai suprasti, kad jis neša svarbią ži
nią: juo artyn jis žengė, juo labiau sku
bėjo ir kelis kartus, kaip arklys, galvos 
kilstelėjimu nubloškė ant akių nukritu
sius ilgus, šviesius plaukus.

Jis priėjo visai arti:
—Parakinį jų užmušė.
—Tai!...
—Dar ne visai. Sako, kad blogas. Į 

dvarą nuvežė, ugi...
—Ach, tu mieliausias mano!
Tėvas, didysis Baltramiejus, atsistojo, 

ištiesė žąsinišką kaklą į sūnų:
—Kas užmušė, kur, kaip? Sakyk aiš

kiai. Koks jis tau Parakinis, ar vardo 
nežinai, parše!

—Ugi, grįstas krito, telžė per galvą 
ir suplojo. Vežė, ugi, prie tilto...—aiš
kino Stasiukas nelaimę.

—Vincuti,—sakė Linkuvienė,—iš šir
dies, iš čia man atėmė. Kai atsitinka ar
timui nelaimė, kalbėt, dirbt ir valgyt ne
galiu. Svetimas, ar mano vaikas, man— 
tas pat, jeigu tik biednų. Vargšė Moni
ka, ką ji dabar darys!

—Gal ne taip baisu, kaip pasakoja. 
Stasiuk,—kreipėsi kaimynas į vaiką,—ar 
pats matei, kaip prispaudė?

—Naje! Mes riešutavome su Ulinsku, 
tai jų kampininkas pasakė, tas kur iš 
mūs kirviuką pavogė. Nubėgom į tą vie
tą,—kraujo kad pribėgę ant žemės—per 
visą kelią. %

—Matai, kad nėr vis žmoniškai, kad 
už tuos centus reikia atiduoti vaiką. 
Toks Jarmala, — bene jis rūpinosi. Ge
rai, kad mes saviškio neišleidom tarnaut. 
Būt numaitinę, ar bulius užbadęs. Juras 
mokslo vis tam saviškiui norėjo...

—Taigi, teisybė. Jarmala nelabai pai
so, ar jo darbininkas pavalgęs, ar apsi
rengęs,—pritarė kaimynas.—Vagi, einu 
anądien Švarkeliu, tik kažkas: sveikas, 
dėde! Manau, kokio čia slampos balsas? 
Žiūriu, — Ta račiukas kad krauna dvaro 
vežimą—šakė rauda. Pagalvojau sau: 
tėvai taip nevarytų sūnaus, kad susi
mestų į kuprą, ar trūkį gautų. Tokį pipi
ru siųsti prie vyro darbų! Širdį ir Jar- 
malai reiktų turėti!

♦ * *

Tarutienė atbėgo į dvarą kaip buvusi, 
su viena palaidinuke, su siūlų kamuoliu

rankoje. Kaziukas buvo paguldytas ku- 
metynių gonkose, į sodo pusę. Ligonio 
galva apglemžta šlapiais skudurais, plau
kučiai įvairiai susivartę, sulipę krauju. 
Akys vos spingsojo pro mažus, užgriuvu
sius dubmenis. Kai motina prikniubo vi
su kūnu, Parakinis ramiai pūškavo ir, 
rodos, jos nepažino.

Nelaimės liudininkai, dvaro darbinin
kai, tėvui pasakojo, kad tik sienojui kri
tus, Kaziukas kliktelėjo ne savu balsu, 
o vėliau, lyg nieko nebuvę,—kantrus, 
mieguistas. Dievai žino, jeigu smegenų 
negriebe įlaužtas kaulas—jaunam, ga- 
jam nepakenks. Tik kraujo begalės.

—Dėl kraujo, tai nieko. Dar geriau, 
kai blogasis išeina. Atsimenu prieš ka
rą. ..—guodė vienas iš būrio, bet jo pa
sakojimą nutraukė motinos verksmas.

—Kazeli, sūneli mano, ar nepažįsti, aš 
tavo mama?

Tarutienė plėšė nuo sužeistojo galvos 
prikepusius drobės lopinius tuo savo 
krauju, kurį dar įsčių j e atidavė kūdikiui.

—Neliesk jo,—ėmė pačios rankas vy
ras. — Matai,—tik gyvas.

—Mano vaikelį pražudė...—kartojo 
neatsitraukdama motina.

Jaunesnysis sūnus iki šiol kukulainė- 
mis akimis dėbčiojęs į motiną, tėvą, į. jam 
nepažįstamus žmones ir suvystytą į dro
bes brolį, išmetė iš rankų prakąstą obuo
lį ir taip pat balsu pravirko.

Iš miestelio grįžo raitelis, nuraminęs 
tėvus feldšeriu, kuris turįs tuojau atvyk
ti. Visų nerimui, laukiamas žmogus, ku
ris vienas, jų nuomone, dabar galėjo ati
tolinti mirtį, pasidarė toks didelis, kad 
jie kas valandėlę bėgo į lauką ir žiūrėjo 
į vieškelį. Išvestas iš kantrybės tėvas 
suniukęs sėdėjo prie ligonio, laikydamas 
jo rankytę savo didelėje kumštyje, ir kei
kė vėluojantį feldšerį.

Atėjo į kumetynes Jarmala. Jis buvo 
ką tik pakilęs iš lovos, įsikvapinęs geru 
muilu, ir tuojau parodė didelį susirūpi
nimą nelaime: pats panorėjo sužinoti 
Kaziuko plastą. Visi matė, kaip brangus 
žiedas ant riebaus pono piršto sutvisko, 
lyg giltinės pjautuvas.

Jarmala ramino tėvus: papasakojo eilę 
panašių, laimingai pasibaigusių istorijų 
ir bandė net prajuokinti juos. Vėliau, 
jam išėjus, sena kumetė prasitarė:

—Žadėjau sakyt: ne čia ponas pakliu
vo te! Tas juokiasi, kieno sąžinė nerami.

Feldšeris atklypavo dviračiu tik po 
geros valandos, kai ligonis pradėjo blaš
kytis į visus šonus ir plėšti nuo galvos 
skudurus. Jo rankas teko laikyti tėvui. 
Trumparegis senukas, nuplovęs žaizdas 
ir padaręs perrišimą, griežtai įspėjo: jei
gu karštis kils—vežti į Kauną.

Prastiems ir neturtingiems kaimo žmo
nėms daktaras buvo sunkiai įgyjamas 
daiktas. Jie buvo pratę gimdyti, pernešti 
sunkiausių ligų kančias ir mirti savo jė
gomis. Nuo lopšio iki grabo juos lydė
jo visur esantis parapijos ganytojo še
šėlis. Jo pasirodymas reiškė neišvengia
mą tos žemės gyventojų ryšį su galybe, 
sėdinčia anapus debesų, kurios valioje 
buvo audros, nederliai ir badas.

* * *

Feldšeriui išvykus, bobelės sušneko 
apie kunigo reikalą. Tačiau dvasios dak
taras būtų buvęs bejėgis prieš mažo žmo
gaus kūno kančias.

Kaziukas vėl pradėjo draskytis, mėty
ti galvą į šonus, kriokti didelio, suaugu
sio vyro balsu. Juras nežinodamas ką da
ryti, buvo išbėgęs vytis feldšerio, vėl grį
žo prie vaiko ir laikė jį visomis. Reikėjo 
stebėtis, iš kur atsirado mažajam tiek 
jėgos atstumti tėvą, išsiveržti iš jo glė
bio.

Palengvėl ligonis nurimo. Nutilo, kad 
nė šnirpštimo nebuvo girdėt. Aplink sto
vį pajuto ten valandėlės rimtį. Motina 
vėl buvo Čia pat, prie sūnaus galvos ir 
verkė:

—Numirė...
Visų nusistebėjimui, berniukas vėl 

pradėjo kriokti, lyg stipriai, kietai įmi
gęs.

. Tėvai būtinai norėjo kuo greičiausiai 
vaiką išvežti namo, nors dvarionys vieto
je žadėjo paslaugą, o bobutės—nuodėm
klausį.

Iš LLD 11 Kuopos Susirinkimo
Čia buvo gražių raportų iš 

kuopos veikimo, tai yra, kas 
įvyko ir kas dar įvyks.

Bekalbant apie “Laisvės” 
30 metų jubilejų buvo gražių 
prisiminimų.* Tiesa, tai jaudi
nantis atsiminimas. Tai buvo 
30 metų atgal mūsų brangios 
jaunystes laikais. Palikom sa
vo tėvelius, gimines, draugus, 
atvykom į šią laisvą Kolum
bus© žemę sau laimes jieško- 
ti. Taigi mūsų pirmtakūnai, 
“Laisves” leidėjai ir tą gražų 
vardą “Laisvę” parinko mūsų 
mylimam laikraščiui, kuris 
per 30 metų puošia mus lan
kydamas ir rodydamas kelią į 
teisingą ir gražų gyvenimą. 
Todėl, šia proga, nutarėm pa
sveikint “Laisvę” ir paremti 
medžiaginiai, kad niekad ne
sustotų mūsų lankiusi ir drg. 
S. Janulis apsiėmė parinkti 
sveikinimų. Todėl draugai ir, 
drauges sveikinkim visi, lai 
gyvuoja dienraštis “Laisvė” 
ilgiausius metus.

LLDKovo (March) 21, 
moterų ir vyrų kuopos ben
drai rengia pąžmonį, todėl vi
si prašomi dalyvauti vakare, 
29 Endicott St. Įžanga dykai.

Didele Naujiena

Moterų ir vyrų LLD kuopos 
rengia dvi paskaitas.

Worcesterio ir apylinkės lie
tuviams tenka nepaprasta lai
mė susilažinti su dr. A. Petri
ką, iš Brooklyn, N. Y.

Kovo 16 d., 1 vai. po pie
tų, tai yra nedėldienis, 29 En
dicott St., dr. Petriką pirmu 
kartu pas mus lankysis. Jis 
yra menininkas, rašytojas ir 
geras prelegentas. Duos mums 
šias dvi paskaitas “Bronislovas 
Vargšas” ir “Širdies ligos”.

Įžanga visiems dykai. Todėl 
visų laukiame skaitlingai atsi
lankant.

Iki pasimatymo.

Hartford, Conn
Visko Po Biskį Iš Mūsų 

lonijos Padanges
Ko-

Serg\a
ūmai susirgo drg. Marcelė 

Urbonienė ir randasi Hartfor
do ligoninėje. Gydytojų dar 
nenustatyta, ar reikės jai ope
racijos.

Drg. Dagilis, kuris taipgi 
randasi miesto ligoninėje, gir
dėjau, palengvėle taisosi. Abu 
ligoniai yra “Laisvės” skaity
tojai ir geri darbininkų judė
jimo rėmėjai. Linkime jiems 

' greito pasveikimo.

Royal Typwriter dirbtuvės 
darbininkai jau baigė organi
zuoti reikiamą skaičių darbi
ninkų įstojimui į CIO uniją, 
žinoma, šis garbingas; darbas 
būtų buvęs greičiau atliktas, 
jeigu nebūtų atsiradęs iš tų 
pačių darbininkų lengvatikių 
arba sužiniai dirbančių kom
panijai, kurie viešai organi
zuoja dirbtuvėj Independent 
Uniją, jieškodami, kad būtų 
daug pigesnė mokestis prigu
lėjimui prie josios. Nejaugi 
darbininkai ir tiek nepajėgia 
suprasti? Jeigu jau darbda
viams rūpėtų darbininkų iš
laidos, tai jie atiduotų darbi
ninkams tą, kas jiems priklau
so ir tada nereikėtų nei strei
kuoti, nei prigulėti prie unijos. 
Bet to nesulauksime, turime 
prigulėti prie tokios unijos, 
kuri atstovautų mūsų reikalus.

tokia unija yra CIO.O

(Bus daugiau)

šiai reikalavo—tik 10c .algos 
pakėlimo per valandą, bonų ir 
vienos savaitės apmokamų va- 
kacijų.

Samdytojai, norėdami dar
bininkus nugązdinti, iš syk vi
sai nesiskaitė su jų reikalavi
mais. Bet kai pamatė, kad 
kuone visi darbininkai išėjo į 
streiką, išskiriant kokį šimtą 
pasilikusių skobų, tai pasitarę 
su streiko vadais pasiūlė po 
3c į galanda ir savaitę apmo
kamų vakacijų. Darbininkai, 
sušaukti masiniu susirinki- 
man, vienbalsiai atmetė jų pa
siūlymą. Nusitarta tęsti strei
ką iki pilno laimėjimo. Darbi
ninkai, per kokius tris susirin
kimus, nesulaukdami nuo vadu 
pranešimo, pareikalavo iš jų 
derybų rezultatų.

Vadai, pamatę, kad darbi
ninkai pradėjo nerimauti, vėl 
turėjo pasitarimą su samdy
tojais. Po kovo 1 dienos pasi
tarimo Liet. Ukėsų Kliubo sve
tainėje sušaukė masinį susirin
kimą, kuriame pranešė kom
panijos pasiūlymą: Savaitė ap
mokamų atostogų, už viršlai
kius ir už darbą laike lega- 
liškų švenčių mokės laiką ir 
pusę. O algos pakels dieni
niam 3 c per valandą, o dir
bantiems nuo kavalkų ketvir
tą nuošimtį. Tai išklausius ki
lo triukšmas : vieni šaukė : Ei
kim dirbti, kiti—tęsti streiką 
toliau. Triukšmui nurimus 
vienbalsiai nusitarta grįžti 
darban 3 dieną kovo.

Išvada iš užbaigtojo strei
ko susidaro maždaug tokia: 
Imant domėn, kad darbinin
kai buvo neorganizuoti ir kuo
ne visi išėjo streikan, reikia 
jiems atiduoti kreditas; jie 
taipgi pavyzdingai užsilaikė 
laike (streiko.. Tiesa, tikslas 
nėra pilnai atsiektas, bet vis
gi geriau, negu nieko.

Jeigu visi darbininkai būtų 
buvę organizuoti, be abejo, 
kompanija būtų priversta su
tikt su pilnu darbininkų rei
kalavimu. Taipgi darbininkai 
turėtų priklausyti prie tokios 
unijos, kuri pilnai atsako dar
bininkų reikalams. Ta unija 
ir yra—CIO.

Nemūras.

Francūzų Admirolas Išda
vęs Vokiečiam Anglų Lai

vyno Sekretus
London. — Anglų valdi

ninkai teigia, kad Franci jos 
admirolas Darlan išdavė 
vokiečiam Anglijos karo

laivyno sekretus, kuriuos 
jis sužinojo tuo laiku, k^da 
Franci j a išvien su anglais 
kariavo prieš Vokietiją.

Dabar admirolas Darlan 
yra Vichy Franci jos minis- 
teris vice-pirmininkas.

FLORAL SISTEMOS TONIKAS
Labai geras vaistas pataisymui suirusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jeigu 

jums maistas neskanus, arba jei vargina nevirškinimas ir gastritis, ar esat 
nervingas ir lengvai suerzinamas, jeigu skauda galvą ir jūsų miegas nesu
teikia tinkamo pasilsio, jeigu kenčiat nuo užkietėjimo ir jaučiatės nuvargęs 
ir nevikrus, jeigu turit blogą kvapą, apvilktą liežuvį arba skaudėjimą 
strėnose ties inkstais, Florai System Tonic jums tikriausia suteiks greitą 
palengvinimą.

Šis Tonikas padarytas iš vienų tik žolių, šaknų ir žievių. Turi Gentian 
Šaknis, Buckthorn Žievę, Senna, Star Šaknis, Cascara Žievę, Mayapple 
Šaknis ir kitų gerai žinomų Žolių, Šaknų ir Žievių. Lengvas gerti ir užti
krintas pasekmėmis. Jis veikia viduriuose švelniai ir nediegia. Jis stimu
liuoja gastriškus syvus ir suteikia geresnį apetitą ir palengvina geriau su
virškinti valgomą maistą. Jis sujudina kepenis ir užlaiko vidurius natu- 
rališkoje padėtyje, jeigu naudosit jį kaip reikia. Jis švelniai sužadina 
inkstų veikimą ir, sugrąžina juos į normalę padėtį. Jis paprastai suteikia 
puikias pasekmes beveik visose formose skilvio ir inkstų negerovėse ir 
geriausias nuo užsisenėjusio užkietėjimo.

Kaina $1.00 Už 8 oz. Butelį
FLORAL HERB CO. Box 305, Dep. 10, CLINTON, IND.

PHILADELPHIA, PA

BANKIETAS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Pažangiosios 
Organizacijos Paminėjimui

“Laisves” 30 Metų Jubilejaus
Įvyks Sekmadienį

KOVO 23 MARCH
Bus Gražioje Salėje

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

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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. Kawrygos, su 
šokikų grupe, Rosemarie Campisi, sopranas, Ruth 
Daulenskis, pianiste, Moterų “Biručių” Choras, Lyros 
Choras ir kalbės R. Mizara, “Laisvės” redakt. iš Broo
klyn©.
Koncertas prasidės 2-rą vai. po pietų; vakariene 

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

OPERETE IR ŠOKIAI
RENGIA L.D.S. 49-ta KUOPA

“KAUNO PONAI” ir komedija“! AMERIKA”
SULOŠ NORWOODO VYRŲ CHORAS, PO VADOVYSTE M. K. BOLIO

Sekmadienį, 23 dieną Kovo (March), 1941

Norwood© Vyrų Choras, vadovauja M. K. Bolis
Streikas Užsibaigė

Underwood Typewriter 
5,000 darbininkų streikavę ar
ti 5 savaičių su ,mažu laimėji
mu jau sugrįžo dirbti. Jie bu
vo visai neorganizuoti, išski
riant tik keletą departments 
kurie prigulėjo prie ADF uni
jos. *Tai jos lyderiai vadovavo 
ir streikui. Darbininkai užbai
gė streiką nepasitenkinę vadų 
atliktais darbais. Darbininkai, 
pagal dabartinių pragyvenimo 
kainų pakilimd, neperdaugiau-

Co. VENTA HALL 103 Green St. WATERBURY, CONN.
PRADŽIA 3:30 VAL, PO PIETŲ. ŠOKIAI PRASIDĖS 6 V. ĮŽANGA 45c, tax 5c

Gerbiami Waterburio ir apylinkės lietuviai! Yra proga pamatyti, kaip gerai 
išlavintas Norwoodo, Mass., Vyrų Choras, sulos Operetę,— su labai daug dainų,— 
“Kauno Ponai” ir labai juokingą komediją“! Ameriką”. Mes, Waterburio ir apylin
kės lietuviai, dar nepamiršome, kad M. K. Bolys, gyvendamas keliolika metų atgal 
Waterburyj, buvo pašauktas, kaipo geras lošėjas ir dainininkas.

Ateidami į lošimą nepamirškit kietai susiveržti diržus, nes juokų bus iki valios. 
Nepasididžiuokit ateiti į lošimą ir susipažinti su norwoodieęiais lošėjais.

RENGIMO KOMISIJA.



PITTSBURGH, PA.AUKOS ISPANIJOS KOVOTOJAMS

Radžiavičius

kad duot jum Daugiau negu Puikų Pieną!

pieno ant dugno

JIE TAI PADA

Copyright 1941, The Borden Co,Lawrence. Mass
DETROITO ŽINIOS

Susirinkimas baigėsi ĮDĖKIT SI KUPONĄ l SAVO PIENINI BUTELI ŠIĄNAKT!

Alvinas

Easton, Pa LietuvaNaujojSvarbus Pranešimas

35 centus,

Valdiški

pra- 
kovo

ŠĮ stebėti- 
Crest Pie

nį poną, lordą Errollą.
Abudu buvo dideli mergi

ninkai ir pykdavosi dėl mo
terų; vienas ir kitas buvo 
jau nekartą vedę, po per
skyrų.

iš Mas- 
Aukavo 
LDS 13

Bečių šeima ii 
F. Klaston 50c 
A, Skidmore, J

Laužaidis, J 
. Pilvinis, K

Talandzevi

tą sumą sukelti, nes jie 
kas jų turi.

Nutarta, 
kas miršta, 
vainikas už 
valdyba tu- 
specialį su-

Kovo 16 d. 2 vai. po pietų 
LLD 52 kuopos susirinkimas, 
d097 Porter St. Visi nariai pri
valo dalyvauti ir užsimokėti 
duokles.

5. IŠBANDYKIT 
ną naują Golden 
ną rytoj ir sužinokit, kaip 
stebėtinai skanus pienas ga
li būti. Daug geresnis jums. 
Pristatomas prie pat jūsų 
durų!

South Sides daly mirė lietu
vis J. Brazauskas, LDS ir Pi
liečių Kliubo narys. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis 
Šv. Kazimiero kapinėse.

4. VITAMINAS D, TAIPGI! 
Saulinis vitaminas—400 jo 
vienetų kiekvienoj kvortoj 
šio Golden Crest Pieno. Ge
ra apsauga dantim, kaulų 
stiprintojas.

Kovo 16 d. 2 vai. po pietų 
Hamtramcko Lietuvių Pilie
čių Kliubo susirinkimas Vete
ranų svetainėj ant Holbrook 
Street.

pinigų palikta $2,667. Ketu
rios dukterys gavo kitą pusę 
$1,333.50c. Atrodo, kad mo
tina sūnų labiau mylėjo.

Kovo 2 diena atsibuvo V. 
Bacevičiui rengiamas LDS 8 
Apskričio koncertas. V. Bace
vičius labai gražiai ir gabiai 
išpildė koncertinę dalį. Iš po 
jo pirštų plaukė gražios melio- 
dijos. Bet Pittsburgho lietu
viai pasiskirstę į partijas, jie 
jo nerėmė. Mat, neatsilankė 
pas kunigą prašyt pasivelini- 
mo, ką jis turi daryt. Jie ne
norėjo duot piliečių svetainės. 
Paskutinėmis dienomis jie vi
rė smalą. Tautininkai, -sanda- 
riečiai ir parapijonai sykiu su 
lietuvių radijo pusvalhndžio 
vedėju verkė, kad jie tik lie
tuviai, o kiti, tai toki ir kito
kį. Rodos, dailė neturėtu tu
rėt partyviškumo, ar jis būtų 
kitatautis ar savas muzikas- 
dainininkas. Pas kitataučius 
yra pagarboj laikomi, bet pas 
mus doleriniai patrijotai visai 
kitaip supranta.

Bet vistiek koncertas buvo 
gražus. žmonių susirinko iš 
apylinkinių kolonijų. Kurie 
žmonės atsilankė, buvo paten
kinti.

1. TAI, BROLYTI! žiūrėki
te, ką Bordeno žmonės pa
darė pienui. Jie surado, kaip 
padaryt Golden Crest Pieną 
nepaprastai skanų ... puike
sni nuo dugno iki pat vir
šaus. Kiekvienas lašas sme- 
toningas lašas ... su pilnes
niu, gausingesnių skonių! 
Niekad nėra “panašaus į nu
graibytą’

8. TAI BORDEN’S GOL
DEN CREST VITAMINO 
D Išlygintas Pienas. Toks 
geras, jog-paskutinis jo sti
klas taiji šauniai gardus, 
kaip ir pirmas. Taip lengvas 
suvirškint, kad kūdikių ir 
suaugusių viduriai jį grei
čiau sunaudoja.

Lawrence income tax dides
nės už kitų miestų Massachu
setts valstijoj. Taksų direkto
riaus E. E. George raportas 
parodo: pernai (1940) 456,- 
000 žmonių sumokėjo $21,- 
000,000; šiemet (1941) bus 
sumokėta $2.3,000,000. $2,-
000,000 daugiau negu pernai; 
ir tai sumoka gyventojai tik 
šių industrinių miestų: Wor
cester, Springfield, Lynn, Low
ell ir Lawrence.

SAKO ELZĖ, BORDEN KARVE

Dabartiniai Ligoniai
Sunkiai serga Vincas Nor

mantas, 13115 Maine St., Det
roit. Dabar randasi Shurly 
Hospital, 62 W. Adams St.

J. Brazauskas iš Dearborn, 
Mich., randasi Harper Hospi
tal ant John R. Ave. Girdėt, 
kad sveikata eina geryn po 
gera gydytojo priežiūra.

Juozas Dargys dar sunkiai 
serga, 269 Mack Ave., Murcy 
Hall ligoninėj.

P. Kupstaitis serga savo na
muose, 6465 Ellsworth St.

Visi minėti ligoniai verti 
draugiškos paguodos. Aplan
kykime juos.

Kovo 20 d., ketvirtadienį, 8 
vai. vakare, 4097 Porter St., 
Liet. Moterų Pažangos Kliubo 
susirinkimas. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti.

Washington
kongresmanai ir senatoriai 
planuoja žymiai pakelt tak
sus kariniams Amerikos- 
Anglijos reikalams.

William J. Cader, Jr., 1£ 
m. ir Gerald E. Lynch, 17 me
tu, pripažinti kaltais už auto 
mobiliaus vairavimą be “insu- 
rinco” ir be “pleic”, Jie padė
ti po $1,000 kaucijos Iki teis 
mo. Abudu yra iš No. Ando 
ver, Mass.

Kovo 3 atsibuvo masinis 
mitingas Carnegie Music sve
tainėj, Federal Street, 8 vai. 
vakaro.

Pittsburgho branch Federa
tion of Constitutional Rights 
and Civil Liberties rengė Tei
sių Biliaus 150 į sukakties mi
nėjimą. Pirmininkavo Burges 
Lacy. Kalbėjo iš Detroito kun. 
Oven Knoks, pirmininkas Fe
deration of Constitutional 
Rights and Bill of Rights.

Labai gabus kalbėtojas. Pri
rodinėjo, kaip Amerikos kapi
talistai veikia remdamiesi 
prieš šimtą metij išleistais įsta
tymais ir jais pasiremdami

Policija numato WPA čekių 
vogimą, žmogus pranešė paš
to skyriui, būk Harry Sawyer, 
29 Low.ell St., išimdinėja če
kius iš laiškų dėžučių.

Jeigu teisybė, tai gali būt 
blogai žulikui.

Well, žiūrėsime 
bus toliau.

Lawrence Dzūkelis.

grūda į kalėjimus visai ne
kaltus žmones. Kvietė drą
siai kovoti už savo teises.

Antru kalbetojum buvo ar
tistas R. Kent iš New Yorko. 
Jis kalbėjo apie rengiamą ka
rą ir bilių, kuris dabar yra 
diskusuo jamas senate. Prieš 
Lend and Lease bilių buvo 
priimta trys rezdliucijos ir te
legrama pasiųsta senatui į 
Washington, D. C. Taipgi pa
siųsta telegrama į Harrisbur- 
gą, reikalaujant nenaikint ma
žųjų partijų teisės dalyvaut 
rinkimuose.

Surinkta aukų $102 su cen
tais. Išdalinta protesto blau
kos.

žmonių buvo apie penki šim
tai. Lietuvių taipgi dalyvavo 
apie tuzinas.

Rose Arine Currier, mirda
ma, aprašė pusę pinigų sūnui, 
o kitą pusę dukterims. Viso

Penktadienio vakare mirė 
P. Urlakienė, 32 metų. įdirbo 
pas saliūnininką už virėją. 
Greitai apsirgo. Išvežus į Ge
neral Hospital pasimirė. Gimu
si Dubajuj, Pa. Turi seserį ir 
motiną. Neprigulėjo prie jo
kių organizacijų. Tai miesto 
kapinėse Social Security kaš
tais palaidota kovo 4.

pajūrius atostogų praleisti, ir 
ten būdamas nuvyko į Kubą 
ir ten buvo ilgoką laiką. Dėl 
stokos laiko neteko daug kal
bėtis, bet tik vieną įdomų da
lyką man pasakė, kad jis, ten 
būdamas suėjo daug lietuvių 
pabėgėlių, tas duoda suprasti, 
kad jie yra Smetonos draugai. 
Jis .sakė, jam ten būnant kai
navo daug pinigų juos pamai
tinti. Kada sužino, kad at
vyksta turtingas lietuvis, tai 
be atleidimo prašo, kad juos 
maitintų, nupirktų valgyt. Ko
lei jis jų nusikratė, jam kai
nuodavo po $15 į dieną. Prie 
progos reikės- daugiaus pasi
kalbėti su juo.

Detroito Kalendorius
Lenkų darbininkų laikraš

čio “Glos Liudowy” didelis 
koncertas ir balius įvyks kovo 
15 d., 7:30 vai. vakare Dom 
Polski svetainėj ant Forest ir 
Chene St.

Laužaidis, C 
Kazakevičia, 
Viltrakiūtė ir 
čius.

Drg. S. A.
Nashua prisiuntė $4.50. Auka
vo po $1 : Simon Chiras ir 
Stanley Chiras iš Whitsville, 
Mass., Mikolas Bartis ir Sta
sys A. Radžiavičia iš Nashua. 
Wm. Chiras aukavo 50 centų.

Drg. J. Diamont iš Pitts
burgh prisiuntė $6.35. Po 50 
centų aukavo: Vytautas Bace- 
vičjus, J. Diamont, J. Kuodis, 
J. Norkus, J. Barkontas ir N. 
Martinkienė. Po 25 centus: A. 
Martinkienė, A. Norkienė, P. 
Norkus, J. Kulpis, K. Kairys, 
H. Kairienė, H. Kairiūtė, E. 
Norkus, A. Kairys, D. P. Le- 
kavičia, O. Stapsinskienė, J. 
Mauragienė, F. Martinkus ir 
B. Armalienė 10 centų.

Drg. J. Jasadavičia iš New 
Kensington prisiūntė $12. Po 
$1 aukavo: J. Jasadavičia, P. 
Kriščiūnas, A. Sherris, K. Šu
kys ir A. Valaitis. Po 50 cen
tų : J. Virbickienė, J. Čiuplis ir 
O. Valaitienė. Po 25 centus: 
J. Sperskis ir K. Stašinskis. 
LDS 10 kuopa aukavo $5.

Pirmiau paskelbėme, kad iš 
Binghamton prisiuntė $12.85 
dd. L. šimuliūnas ir žiburienė. 
Dabar patyrėme, kad tas au
kas surinko drg. Simuliūnienė, 
kuriai ir priklauso kreditas.

Visiems aukavusiems ir au
kas rinkusiems tariame širdin
gai ačiū!

Komitetas, kuris rūpinasi 
parvežimu Ispanijos kovotojų 
atgavo savo rankpinigius $25,- 
000 už “Lovcen” laivą, kuriam 
Anglija nedavė leidimo plauk
ti. Komitetas rūpinasi gauti ki
tą laivą ir kampaniją veda, 
kaip ir pirmiau.

Minėtas Komitetas kaip ga
vo nuo lietuvių $600 aukų, tai 
prisiuntė širdingiausią padėką 
lietuviams. Kiek gavome iki 
šiol aukų, tai jas perdavėme 
Ispanijos Kovotojų Gelbėjimo 
Misijai. Tą padarysime ir atei
tyj'. D. M. Šolomskas.

Kur progresas, ten ir prog
ramos geresnės. Teko klausyti 
dviejų lietuviškų programų 
kovo antrą dieną. Pirma tai 
progresyvių, o antra tai Min- 
kaus korporacijos. Aš nenoriu 
nei vieną girti, nei kitą peikti. 
Tegu kalba patys klausytojai. 
Jie sako progresyvių radio va
landos buvo malonu pasiklau
syti. Tai tikrai lietuvių tautai 
garbė. Gražios dainos, gražūs 
balsai, puiki orkestrą, geras 
“anaunseris”. Klausai ir nori 
klausyti. O p. Minkaus radio 
programoj, kai pradėjo kiškelį 
pliekti su poneliu, tai pliekia 
kol kiškelis pabėga į krūmus 
šu poneliu 
kas

Nairobi, Kenya,- Afrika. 
—Patrauktas teisman vy
resnysis karininkas majo
ras Sir Deleves Broughton, 
ponų veislės, kaltinamas, 
kad jis nušovė dar aukštes-

ALDLD 13 kp. rengė 
kaįbas drg. Petrikienei, 
8 a., tikslu, kad paminėjus 
Tarptautinę Moterų Dieną. 
Deja, oras pasitaikė tokis blo
gas, ledai ir sniego pusnys, 
kad prisiėjo prakalbas atšauk
ti. Draugų ir draugių, kurie 
nežinodami apie atšaukimą 
buvo nuėję į prakalbas labai 
atsiprašome, bet laikas buvo 
perdaug trumpas kad visiem 
pranešti.

Norėjome prakalbas atidė
ti ant sekmadienio, kovo 16 d., 
bet drg. Petrikienė praneša, 
kad negalinti pribūti. Tad pri
sieina atidėti ant toliau. Pra
kalbos visiek įvyks. Prašome 
tėmyti pranešimus.

Už Rengimo Komisiją,
B. E. Senkevičienč.

j ubilėjui.
aukavo: LDS 21( 

kuopa iš Shenan
V. Kuzmickienę ii

2. KAIP
RO? Jie tatai padaro imda
mi smetoną ir suskaldydami 
kiekvieną lašą 200 kartų ... 
priversdami ją laikytis per 
visą butelį .pieno ... niekad 
daugiau neišsiskirt... nie
kad neiškilt tik viršun! Bet 
Smetona jame tebėra! Kiek
vienas jos lašas.

šventos Marijos bažnyčioj 
atsirado “zlodziejų,” kurie 
pradėjo škarbunkas kratyti. 
Nužiūri katroj daugiau ir iš
krato. Zakristijonas pranešė 
policijai, bet ką policija pada
rys. Dievulis žiūri, kaip jo 
škarbunkas krato ir nieko ne
daro. Policija, juk daug silp
nesnė už Dievulį. O po kita, 
“zladziejus” irgi prašo Dievu
lio, kad jam padėtų škarbun
kas iškratyti. Ar tik nebus 
“zlodziėjaus” susitarta su Die
vuliu prieš kunigėlį.

Andovero senmergė, Mar
garet, turėjo $23,500 pirma 
apsivedimo. Vėliaus susituokė 
su L. Daly. Moteriškė užver
tė kojas 12 d. vasario, 1941 
m. Vyras pradėjo jieškoti pi
nigų. Pasirodo, kad Margaret 
aprašė seserei dar būdama ne
vedus. Negudrus senbernis, 
kad per tiek metų neapsižiū
rėjo, kam buvo užrašyti pini
gai.

Drg. O. Kalvaitienė 
peth pridavė $10. 
ALDLD 138 kuopa ir 
kuopa po $5.

. Drg. J. Ramanauskas iš 
Minersville per du kartus pri
siuntė aukas. Pirmame vardų 
paskelbime praleistas O. Mer- 
čaitienės vardas, kuri aukavo 
$1. Antru kartu J. Ramanaus
kas prisiuntė $7. Aukavo: K. 
Senkus $5, G. ir K. Kupčins
kai po $1.

Po $1 gauta aukų nuo: J. 
Zuronis ir A. Latvenas iš Der
ry, N. II.; Joe Yonchek iš 
Plains, Pa.; A. Bekevičius ir 
V.V. Jokubauskas iš New Bri
tain, Conn.; R. Jarvis iš Ply
mouth, Pa.; John Chelus iš 
Brooklyno ir “Triverskės Pi
lietis” per P. J. Martinkų.

Po $2 aukavo: ALDLD 207 
kuopa iš Hart, Mich.; Domini
kas Bandžius iš Wilkes Barrė, 
Pa.; A. Barden iš Keųosha, 
Wis.; Lietuvių Piliečių Kliubas 
iš Benld per W. J. Baltruszis 
ir Ant. Lakickas iš Coaldale 
$1 Ispanijos kovotojams ir $1 
“Laisvės”

Po .$3 
jaunuolių 
doah per 
LDS 92 kuopa iš E. St. Louis 
per J. J. Daujotą.

Po $5 aukavo: LDS 13 kuo
pa, Richmond Hill per M. Kli
mas; LDS 8-tas apskritys, 
Pittsburgh, per J. Urboną, AL 
DLD 90 kuopa, Youngstown, 
per P. Sodeiką.

Drg. S. Penkauskas iš Law
rence prisiuntė $4.75. Auka
vo : D. Sukackas 75c. Po 50 
centų: L. Gross, S. Penkaus
kas, S. Mlečka, J. Milvidas, A. 
Butėnas ir J. šupetris. Po 25c: 
Ig. Čiulada, P. Milius, J. Slai- 
vis ir J. Slaivienė.

Drg. F. Lideikis iš Great 
Neck pridavė $9.75. Aukavo 
F. Lideikis pusės dienos uždar
bį $2.25. Choras Pirmyn $1.25. 
Po $1 aukavo: J. Kupčinskas, 
N. Mekionis, 
Ig. Urbonas.
Po 25 centus

Your name. . ....—---- . ....... —«

Street---------------------------------------------- Apt.-----------------
If you aren’t a regular Borden Customer. Call WAIker 5-7300 
or your nearest Borden branch.

Pasimirė Lietuvė
Pereitą savaitę mire Mari

jona Makarijienė, 57 metų se
numo. Sirgo apie porą mėne
sių. Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis šv. Kazimiero kapi
nėse. Iš Lietuvos paėjo: Vil
niaus rėd. Buvo vedus su naš
liu. Paliko vieną podukrą, 
taipgi seserį K. Adomaitienę 
North sidėj, kitą Lietuvoj.

Grįžo iš Kubos
Viktoras Petrikas North 

Detroite užlaiko dvi judžių į- 
staigas, vieną po vardu ^Ca
sino” ant Davison ir 6-mile 
Rid., antrą ant Van Dyke ir 
7-mile Rd. po Vardu “Nor
town”. Keletą savaičių, atgal 
jis buvo išvykęs į Floridos

“Laisvės” skaitytojo, Pra
no Rugausko sūnus Vladas, 
gyvenąs ant farmos su žmo
na, susilaukė i sūnaus. 2 dieną 
kovo atsibuvo krikštynos.

D. P. Lekavičius.

29 Valley St. surasta sa- 
mavoras, beverdantis munšai- 
ną. Atsiranda senobinių me- 
kanikų, kurie negali apsieiti 
be samagonkos. Jis turėjo ne
mažą samavorą. Pardavinėjo 
po 50c pantę. Pas jį rasta 8 
galionai išvarytos, 150 galionų 
užraugtos. Biznį Varėj per tris 
metus. Well, turės ir taksus 
pasimokėti.

Įvairios Žinutės
Kovo 2 dieną įvyko LDS 

160 kuopos mėnesinis susirin
kimas, 1320 Meddley St., 2 
vai. po pietų. K. Kairys ati
darė susirinkimą paaiškinda
mas, kad mes čion turime 
svečią prof. Vytautą Bacevi
čių, kuris turės šį vakarą kon
certą kitoj miesto daly; ir pa
prašė pasakyti keletą žodžių 
apie jo koncertų pasekmes 
čionai ir keletą žodžių apie 
Lietuvą. Svečias trumpai per
bėgo visą dabartinę padėtį. Jis 
žymėjo, kad Amerikos žmonės 
yra suvilti blogos valios vadų, 
bet neilgam. Amerikiečiai gau
na laiškus iš Lietuvos ir mato, 
kad ten žmonės pasitenkinę. 
Jis sako, kad 90 procentų ei
na su Tarybų Valdžia, o 10 
proc. nepasitenkinę, bet jau 
pusė nepasitenkinusiųjų pra
deda dirbti gerą darbą su da
bartine valdžia. Svečias labai 
populiariškas, sušnekantis. Su 
visais pasikalba.

Į susirinkimą atėjo apie 30 
narių. Jaunuoliai savo susirin
kimą laikė viršuj, o suaugu
sieji apačioj. Iš raportų pasi
rodė, kad nuo vakarienės at
liko apie 15 dol. Užmokėjus 
už vietą kasoj paliko $8.07.

Perskaitytas laiškas iš “Lais
vės” administracijos pranešan
tis apie “Laisvas” 30 metų su
kakties minėjimą; laiškas iš 
“Vilnies” apie bazarą ir laiš
kas iš ALDLD reikale Ispa
nijos pabėgėlių šelpimo. Visi 
laiškai priimti apdiskusavimui. 
Ispanijos kovotojams parinkta 
aukų. O kiti laiškai palikti se
kančiam susirinkimui.

Raportuota apie mirtį Uršu
lės Jokubaitienės 
kad jei iš narių 
kad būt perkama 
penkis dolerius ir 
ri galią susišaukti 
sirinkimą.

Kalbėta apie LDS vajų ir 
prašyta narių, kad jie koope
ruotų su vajininkais.

Į Pittsburghą su maršrutu 
atvažiuoja H. Jagminas 30 ir 
31 dienomis kovo; nutarta su
rengi prakalbas su visų orga
nizacijų pritarimu.

Tam reikalui išrinkta komi
sija iš K. Kairio ir D. Macėno.

Jaunieji irgi pradėjo veikti 
geriau, nusipirko zabovų ir nu
tarė bolių stalą nusipirkti ir

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 Draugiją.

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.

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

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.

U i « išakykite Jj 
naujoj Econo- 
way 2-jų kvortų 
dėžėj ir sutaupy
ki! l%c kvortai.

Lawrence policijos stotį pa
grąžins, visą permaliavos iš 
naujo, nes, poliemonai nori 
gražesniuose kambariuose pa
sėdėti. Bet reik ir pinigų. Ale 
policija greitai suras būdus 
kaip 
žino.

Please deliver Borden’s Golden Crest
Vitamin D Homogenized Milk as follows:

1 qt. Bottle _______ 2 qt. Econo-way Containers
, Yi pint Medium Cream 
_______Yz lb. Creamed Cottage Cheese

Check the desired product.

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

Šeštas puslapis

/JUKt&nA K/MAf/A/O

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BŪT GERAS!

Mirė
Antanas žemaitis, 45 m. 

amžiaus, staiga mirė namuo
se, Hoboken, N. J., kovo 11 
d. Velionis buvo veteranas Pa
saulinio Karo, gazuotas' ir 
nematantis. Jo kūnas pašarvo
tas Bosworth Funeral Home, 
Willow Ave. ir 3rd St., Hobo
ken, N. J. Laidotuvės įvyks 
kovo 14 d., 9 vai. ryto Vete
rans National kapinėse, Far
mingdale, L. I., su militariš- 
kais pagerbimais.

Velionis paliko nuliūdime 
sesutę Oną Kundrotienę (Con
rad), kuri dabar gyvena Ac
cord, N. Y., ir sesers duktę, 
Marthą. Nežinoma, kur dau
giau giminių gyvena. Bet pa
stebėję šį pranešimą, malonė
kite susisiekti su Kundrotięne.

4 . v ■



Penktadienis, Kovo 14, T94T Septintas puslapi?

Philadelphia, Pa.
“Laisvės” Bankietas

Jau visai arti “Laisvės” 
bankietas, kuris įvyks 23 die
ną kovo, New Auditorium 
Hali, 713 Snyder Ave. Kon
certas prasidės 2-rą vai. po 
pietų. Tuo pačiu parengimu 
bus atžymėta 30 metų “Lais
vės” jubilėjus. Philadelphie- 
čiai ir apylinkiniai lietuviai 
turėtų atkreipti atydos į šį pa
rengimą ir visi turėtų pagel
bėti rengėjams.

SVARBIOS DISKUSIJOS 
I Dalis

Ph i lad e 1 ph i j os pažangiosios 
organizacijos rengia veik kas 
sekmadienį diskusijas Liau
dies name, 735 Fairmount 
Ave., 2:30 vai. po pietų. Jau ' 
įvyko dvejos ir žingeidžios 
diskusijos. Nutarta paskelbti 
“Laisvėje” diskusijų sąrašą, 
kurį čia paskelbiu, šitais klau
simais diskusijos tęsis per vi
są sezoną.

Pirmiau buvo mada traukti 
kalbėtojus iš Brooklyno ir 
jiems visą laiką buvo leidžia
ma kalbėti. Šios mados disku
sijos yra naudingesnės, nes 
leidžiama visiem imt dalyvu- 
mą, lavintis. Štai diskusijų są
rašas :

1. Kodėl žlugo Tautų Lyga?
2. Kodėl Tautų Lyga ir 

Anglija leido Italijai užimti 
Ethiopiją ir Albaniją; o Vo
kietijai — Austriją, Čechoslo- 
vakiją, Klaipėdą pirm užpul- 
siant Lenkiją?

3. Kodėl Tautų Lyga leido 
Vokietijai ir Italijai užpulti 
Ispaniją ?

4. Kodėl Anglija, Francija 
ir Amerika nesiginklavo pir
miau, o leido ir padėjo ap
ginkluoti Vokietiją?

5. Kodėl Anglijos, Franci- 
jos, Amerikos ir trilypės ašies 
imperialistai kurstė Japoniją 
daryti provokaciją prieš Sovie
tų šalį?

6. Kodėl Vokietija puolė
Lenkiją ir nedrįso pulti Sovie
tų Sąjungą. ” •

7. Kodėl Anglija, Francija 
paskelbė karą Vokietijai?

8. Kodėl Vokietija puolė 
Olandiją, Daniją, Norvegiją, o 
vėliau Belgiją? Kodėl bendros 
— Francijos, Anglijos ir Bel
gijos armijos nesulaikė nazių 
puolančios atakos?

9. Kodėl Francija pralai
mėjo per dvi savaites apsigy
nimo karą, o Anglija skubiai 
ištraukė armijas iš Belgijos?

10. Kodėl J. V. rėmė Ang
liją?

11. Kodėl Anglija, Ameri
ka leidžia gabentis Japonijai 
seną geležį, aukšto išskyrimo 
gesoliną ir kitus karo pabūk
lus, kuomet tos priemonės yra 
naudojamos prieš Chiniją? 
Kodėl Amerika ir Anglija ne
gelbsti kare Chinijai prieš Ja
poniją ?

Kodėl J. V. darė spaudimą 
ant Chinijos valdžios pulti ko
munistų 4-tą armiją ir išžudy
ti ją, kuri daugiausiai atsižy
mėjo sėkmingomis atakų per
galėmis prieš Japonijos galin
gas armijas?

Ar Japonija darys puolimą 
ant Tolimųjų Rytų salų są- 
ryšyj su Australija?

12. Kodėl Anglija ir Ameri
ka vengė bendro susitarimo su 
Sovietų Sąjunga? .

13. Ar Vokietija su Italija 
maršuos per Dardanellus į Af
riką ?

14. Kodėl abiejų pusių ag
resyviai imperialistai susinio- 
vė, įsitraukė į šį karą, ir kokia 
išeitis gali būti iš einančio 2-ro 
imperialistinio karo ?

I II Dalis
Šios Šalies* Ekonominės ir 

Politinės Problemos
1. Kodėl šios šalies valdžia 

numušė $100,000,000 taksų 
trustams-monopoliams, o žmo
nėms ant gyvenimo reikmenų 
keleriopai pakėlė?

2. Kodėl šios šalies Wall 
Strytas principaliai valdonai 
priešinasi pakelti darbinin
kams algas, o unijas visiškai 
nori sunaikinti?

3. Kodėl prezidentas reika
lauja sau individualės diktatū

ros ir gvoltais traukia į karų 
prieš didžiumos žmonių norą?

4. Kodėl šios šalies valdžia 
pasmerkė katargon Browderį? 

’ 5. Kodėl šioj šalyj norima 
įvesti panašų fašizmą, kaip 
Vokietijoj ii’ Italijoj ?

6. Kodėl kapitalistinio su
tvarkymo valdonai dar pajė
gia pravesti savo klasės nau
dai problemas?

7. Ar reikalinga darbinin
kams organizuotis į unijas ir 
kitas sąmoningas organizaci
jas, lavintis ekonomijos ir po
litikos ir aktyviai dalyvauti 
judėjime už bendros darbinin
kų klasės reikalus, kad virš 
diskusuotas problemas būtų 
galima panaudoti darbo liau
dies naudai.

III Dalis
Lietuvos Perversmas ir 

Mūsų Uždaviniai
Nutarta pagarsinti šiuos 

klausimus, kad draugės ir 
draugai iš kalno galėtų prisi
rengti, apsiskaityti ir sėkmin
giau diskusuoti. Pradžia pada
ryta labai gera ir naujų žmo
nių ateina į diskusijas.

Sekančios diskusijos įvyks 
ateinantį sekmadienį, kovo 16 
d., 2:30 vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Į diskusijas 
kviečiami visokių nuomonių ir 
nusistatymo žmonės.

A. J. S.

Harrison - Kearny, N. J.

Easton, Pa.
Mirimai

Kovo 5 dieną mirė Kastan
tas Ulba 61 metų, palaidotas 
ant miesto kapų, su religiškom 
apeigom.

Ulba iš Lietuvos buvo nuo 
Žemaitijos, žemgulių kaimo, 
Andrejavo parapijos, Raseinių 
apskr.

Paliko nuliūdime moterį, 
tris dukteris ir du sūnus.

Ulba buvo ramus, papras
tas darbininkas. C. K. Wil
liams Co. dažų fabrike išdirbo 
30 metų.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

Mūsų gabi ir pasišvehtus 
darbuotoja progresyviam ju
dėjime, draugė Anelė Jos- 
mantienė, labai smarkiai su
sirgo.

Ji jau kelios savaitės skun
dėsi, kad nesijaučia gerai, bet 
ji vistiek visur dalyvavo ir 
darbavosi su pasiryžimu, ne
paisant savęs.

Priežodis sako, kibiras van
denį tik iki laikui neša, kar
tais puola ir sudūžta.

Taip ir su drauge Josman- 
tiene atsitiko: krito į lovą ir 
kol kas nebegali pasikelti. Jos 
draugas pašaukė daktarą. 
Daktaras surado, kad ji turi 
“flių” ir jau plečiasi plaučių 
uždegimas. Pasakė, kad jis 
čia namie nieko negali daryti, 
nes labai didelis pavojus. Ji 
turi būt nuvežta ligonbutin.

Didžiuma draugų ir drau
gių žino, kad drg. Josmantie- 
nė priguli prie šių organizaci
jų : LLD 136 kuopos, LDS 168 
kuopos pirmininkė, Sietyno 
Choro ir Labor Lyceum namo 
bendrovės šėrininkė.

Todėl draugai ir draugės 
neapleiskime jos. Jai bus leng
viau nugalėti ir sunki jos li
ga.

Ji yra St. Michaels Hospi
tal, Newark, N. J.

Lankymo valandos: antra
dieniais ir ketvirtadieniais, 
nuo 2 iki 3 vai., vakarais nuo 
7 iki 8 vai. Taip pat sekma
dieniais po pietų.

V. Žilinskas.

a,-... .......... m

jeigu Turkija ir įsivels į ka
rą su vokiečiais, kaip neofi
cialiai pranešta iš Maskvos. 
Sakoma, kad Sovietų užsie
nių reikalų komisaras, pre
mjeras Molotovas davęs už
tikrinimą Turkijos ambasa
doriui Maskvoje, kad Sovie
tų Sąjunga laikysis bepusiš- 
kai ir atsitikime Turkijos 
karo su Vokietija.

vad. Jurgiui Kazakevičiui. Kviečia
me dalyvauti. — Kom. (61-62)

LAWRENCE, mass.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

16 d., 2 vai. po pietų, LUK Svet., 41 
Berkeley St. Visus narius kviečiame 
dalyvauti. Turime daug reikalų 
tvarkyti, taipgi atsiveskite ir naujų 
narių. — Kom. (61-G2)

So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
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, 5?5 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. Bckešienė.

(61-62)

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

dys “Marselietę” judį, 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 Kliube, kovo 13 
d., 8 v. v. Nepraleiskite įdomaus ir 
gražaus veikalo. (61-63)

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

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

(61-63)

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 lietuviai, dalyvauki
te, 29 Endicott St. Įžanga 
Paskaitos tema: “Bronislovas 
šas” ir “Širdies Ligos.” — J.

(61-62)

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

mos svarbios prakalbos aęvaikščio- 
jimui Tarptautinį Mėtferų ‘Diepos. 
Įvyks Laisvės Choro Svetj, .157 llun- 
gerford St., 2-rą vah.po pietų. Kal
bės Drg. K. Pctrikienė iš Brooklyn, 
N. Y. Turėsime muzikalę programą. 
Kviečiame moteris ir vyrus skait
lingai dalyvauti. Po prakalbų turėsi
me draugišką pasikalbėjimą ir gar

veltui. 
Vatg- 
M. L.

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas 

sekmadienį, kovo 16 d., 3:30 vai. po 
pietų, Bakanąusko SveL Visi nariai 
malonėkite dalyvauti ir naujų* narių 
atsivesti, taipgi nepamirškite užsi
mokėti 1941 duokles. J. Bimba, Sek.

(61-62)

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, kovo 14 d. įvyks 

svarbus specialis ALDLD 68 kp. su
sirinkimas kas link Draugijos nesu
prantamų reikalų išrišimo, — kas 
trukdo josios veikime. Todėl visiems 
nariams, kurioms yra svarbi Draugi
jos būklė, privalo dalyvauti šiame 
susirinkime po antrašu: 155-57 Hun
gerford St. — J. Vilčinskas, Rašt.

(61-62)

įvyks

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoje kreip
kitės prio manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme* 
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis ‘""įsite 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, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

Išvyko Armijon
Kovo 2 dieną, Lietuvių Pi

liečių Kliubas buvo surengęs 
išleistuvių puotą savo nariam: 
Juozui Kubiliui ir Justinui 
Dumbrai, kurie išvyko į U. S. 
armiją. Bet Juozas Kubilius 
po dviejų dienų sugrįžo namo.

Kiek anksčiau liuosnoriu į- 
stojo į U. S. armiją Stasys 
Stašauskas, jaunuolis 18 metų.

Pėr Floridą į Kubą
Biznieriaus Tilviko viduti

nysis sūnus, M. Chester Tilvi
kas, su savo žmona, traukiniu 
išvyko atostogom porai savai
čių į Miami, Floridą,* iš kur 
mano aplankyt ir Respubliką 
Cubą. Kaip viską pamatys, pa
baigoj savaitės sugrįš namo.

, Ištvirkęs Senis
1 Pereitą savaitę policmonas 

areštavo visam miestui pažįs
tamą senį barzdaskutį, George 
O’Brieną, 61 metų, kuris tvir
kino jaunas mergaites, prisivi
liodavo jas su saldainiais.

Miesto majoras J. Morrison 
senuką O’Brieną pasiuntė ant 
pakūtos 30 dienų į Dėdės Ša
mo daboklę.

Sūnėnas Kirviu Užkapojo 
Dėdę

Netoli nuo miesto, ant ūkės 
apie Bethel Township, buvo 
rastas kit-viu užmuštas Her
bert Engler, 32 metų, vien
gungis ūkininkas. Vėliaus pa
aiškėjo, kad jį užmušė jo pa
ties sūnėnas Alvin Engler, 
jaunuolis 19 metų. Užmušęs 
apiplėšimo tikslu, na ir už tai, 
kad jį būk tai dėdė per daug 
kelis metus dykai išnaudojęs, 
ir kuomet dėdė pardavė ver
šiuką už $20 ir 84 centus, tai 
už tokią kainą jis užmušė sa
vo dėdę.

Pagal detektyvų aiškinimą, 
vaikinukas turės pasėdėt ke
lias.minutes elektriškoj kėdėj, 
pe|fjis prisipažino kaltu ir vi
sas snmlkmesnas išpasakojo.

V. J. Stankus.
l t.,.........■■■■ I'

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

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. — Adelė 
Bekevic. (61-62)

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Dr.

1

2

Laukiame Jūsų

SOUTH BOSTON, MASS.

(2)

(4)

(6)
2 Atlantic St., So. Boston, Mass.

**

Sutaisė DR. D. PILKA

’’FINDING MONEY!

Istanbul, Turkija. — So
vietai neužpuls Turkijos,

: AMBASSADOR
21 Jewels 

$3975

MISS AMERICA .
17 Jewels 

$3375

15 d., per 
kilocycles, 
ryte prog-

ruo
niu-

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

Lietuviu Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS '

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7178

SCRANTON, PA.
Sekmadienį, 16 d. kovo kalbės 

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

Prašomo susisiekti visais reikalais iš anksto viršmi- 
uėtu antrašu. . . . . •

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,

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

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

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Najpo Knygynas 

šia pasilinksminimo vakarą su 
zika, šeštadienį, kovo 15 d., 7 v. v.
Turėsime muziką, gerų užkandžių 
ir minkšti} 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)

$|X)VA
IwW A LIBERAL

ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCHt

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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 dovanoj. Bilietas 35c. Nuo
širdžiai ’ visus užljįįviečia Sibtyno Cho
ras. (61-62)

F. W. SHALINS 
(SIIALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. ’

. Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Šeštadienio, kovo 
stotį WORL, 920 
8:30 iki 9:00 vai. 
rama bus sekanti:

— Kalbės Dr. Emilija Ru- 
dokiūtė iš South Bostono, 
apie akis.
— Muzika ir dainos.
— Žinios.

SekmadienioV kovo 16 d., 
radio programa per stotį 
WORL, 92O:^klc., 9:30 iki 
10:30 vai. ryte bus sekanti:

1 — Wally Jasons orkestrą 
iš South Bostono.

2 — Dainininkės: Ona Tu- 
. rauskienė iš Cambridge ir
Albina Busevičienė iš So. 
Bostono.

3 — Monologą, “Netikėkit 
Sapnams”, pasakys Jonas 
Krukonis iš So. Bostono.

Steponas Minkus.

Sovietai Nesikištų į Tur 
ky-Vokiečių Karą

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

JI

Pažangiųjų Liet. WHDH Radio Programa
KYC 930 '

Petras Šimonis — Anounceris
Izabela Kugel — Muzikos Direktorė
Duetas — Mildred Anestaitė ir Rožė Merkeliūtč
Haįrmojfcįijos Kvartetas
(Assištąntė Helen Žukauskaitė) 
Trio -—'‘Smuiką, Čelo ir fortepiano 
B. F. Kubilius — Direktorius

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

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Ave» 

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

Duodame ant Išmokėjimų

THE BAKERS*

Varpo 
keptuve

UNION LABEL

yra 
unijinė

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

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

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NewWko^g^^Zlnios
PASKUTINES DIENOS TAK

SAMS SUMOKĖTI
Visi turintieji mokėt nuo 

įplaukų federalius taksus yra 
reikalaujami tai padaryti ne 
vėliau šio mėnesio 15-tos, tai 
yra šį šeštadienį. Pavieniai 
moka nuo $800 metinių įplau
kų, pora nuo $2,000, šeimos 
galva nuo $2,000.

Newyorkieciy Delegatai 
Išvyks šį Vakarą

Newyorkiečių dele gacija 
(tarpe kurios ir Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centro at
stovas) išvyks Washingtonan 
naktį iš kovo 14-tos į 15-tą, 
dalyvauti Skubioj Ispanijos 
Karo Pabėgėliams Gelbėt 
Konferencijoj. Ji įvyks kovo 
15-tą ir 16-tą, Hamilton Ho
tel, 14th ir K. Sts., Washing
tone.

New Yorko delegacija susi
rinks 12.20 nakčia < 
Bildinge, 122 E. 42nd St., N. 
Y., ir iš čia sykiu, busais, bus 
nuvežti prie traukinio stoties 
į Jersey City.

STREIKU IŠGAVO ALGŲ 
PAKĖLIMĄ

8streiko lauke per 
darbininkai Optical

Corp. 45 W. 16th St.,

Busy Streikas Vyksta Šimtu 
Nuošimčių; Šaukia Tartis

Miesto gatvėmis operuojan
čių busmanų streiko trečią die
ną dar nei vienas busas ne
buvo pasirodęs ant užstreikuo- 
tų linijų. Užtai kompanijos 
pradėjo galvoti .apie derybas 
ir paskelbta, kad ketvirtą 
streiko dieną, ketvirtadienį, 
kompanijų atstovai susitiks su 
Michael J. Quill ir kitais strei
ko vadais pasitarimui dėl bai
gimo streiko.

Pasitarimo pasekmės, šiuos 
žodžius rašant, dar nebuvo ži
nomos, tačiau aišku vienas,

kad nežiūrint sutartinos kom
panijų užkamandavotos bur
žuazinės spaudos atakos ant 
busmanų, vyriausiai per ataką 
ir maliavojimą raudonaisiais 
Quill ir kitų streiko vadų, 
darbininkus apgauti nepavyks. 
Unijistai žino savo vadus, ku
rie teisingai, pasišventusiai gi
na unijistų reikalus.

Streikierių sol i d aru m ąs ir 
kitų unijų pasisakymas remti 
busmanus, atrodo, gali prives
ti streiką prie greitos ir sėk
mingos užbaigos.

Am. Taikos Mobilizacija Šaukia 
Pikietą prie Miesto Sales

Amerikinės Taikos Mobili
zacijos sekretorius Dr. Wal
ter Scott Neff skelbia,, jog šį 
šeštadieni, kovo 15-tą, 12 vai.

JUOZAS VALUTKEVIČIUS 
RAŠO Iš LIGONINES

Ii tarpe dviejų aukštų krantų, 
tarsi išsekusios 
klony. Tie kalnynai 
medeliais 
Mūsų šisz 
stovi ant 
šono.

Meldžiu, 
nų kuopos 
frentams.

Joseph Valutkevičius, 
Rosary Hill Home, 

Hawthorne, N. Y.

didelės upės 
apaugę 

ir k r ū m okšliais. 
Rosary Hill Home 
pietrytinio kalno

duokit labų die- 
n ari am s bei mano

Wallabout Turgavietė siū
loma parduoti Navy Yard pra
plėtimui. įkainuosią 5 milio- 
nūs dolerių. / ?

“Tabako Kelias”, vaizduo
jąs skurdžių gyvenimą pietinė
se valstijose, vaidinama For
rest Teatre jau 8-ti įlietai ir 
vis dar žiūrėtojų nepritrūko.

o
o

Išbuvę 
savaites, 
Products 
N. Y., sugrįžo darban laimėję
algų pakėlimą, kurio bendra 
suma per 76 darbininkus 
$28,500 metams.

Streiką vedė United 
cal Workers Lokalas 
CIO.

Apart didesnių algų, < 
ninkai gavo uždaros šapos są
lygas, savaitę vakacijų ir 7 
šventadienius su alga. Garan
tuoja 45 savaites darbo. Taip
gi sutikta kolektyviai išrišti 
kilusius nesusipratimus.

sieks

Opti-
208,

darbi-

STUDENTAI REIKALAVO 
MAJORO ATSAKYTI

bei asmeniškų draugų 
sekamai:
Draug. M. Klimas: 
apie keletas mėnesių, 

čia skurstu tarpe į- 
tautybės bei rasės 
čia, daugumoje, yra 
arba Šiaip ligoniai, 

kitose ligoninėse nėra

Stewartu 8 metų dukrelė, 
331 Sackett St., sumanė be tė
vų žinios apsinakvoti pas šei
mos draugus. To pasekmėj po
licija ir tėvas j ieškojo jos per 
naktį po susiediją.

7

II. Dannenberg/67 m.'/ke
pėjas, tešlos kočėlu atmušęs 
jauną, 'stiprų plėšiką, kuris 
atėjęs kepyklon, 145 Belmont 
Ave., pareikalavęs $10.

žino 
kad 
apiplėšti.

Schumer teisme prisipa- 
persistatęs detektyvu, 

įeit apartmentuosna ir

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
’ ’ (DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS: 
9—12 ryte_

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

CVDVGGlCių, JLM-VCA, A ta V CA 1 •

| dieną, šaukiama demonstraci
ja City Hali Parke. Demons
tracijos priešakyje eis komite
tas, kuris lankysis pas majorą 
įteikti jam protestą prieš jo 
administracijos užkarinę po
litiką.

Dr. Neff sako, jog demons
tracijos tikslu yra atkreipti vi
suomenės atydą į nukapoji- 
mus paskyrų socialiams rei
kalams, kuris nukapojimas 
yra dalimi majoro užkurinės i 
kampanijos. Jisai pareiškė,, ir ‘posteriams’ 
kad “Aprubežiuojama švieti
mas, pašalpa, butai, sveikata 
ir kiti visuomeniški reikalai 
dėl užkarinės politikos, kuriai 
New Yorko miesto piliečiai

Juozas Valutkevičius, LDS 
narys, rašo drg. M. Klimui, o 
per jį ir savo LDS kuopos na
riams 
žiniai 
Gerb.

Jau
kaip aš 
vairios 
žmonių, 
seneliai 
kuriems
vietos. Mat, čia tokios rūšies 
ligoninė, kad gydytoją tenka 
matyti sykį ant savaitės, bet ir 
tą sykį jis neturi jokių dak
tariškų įrankių. Ateina, kaip 
“džentelmenas”, pasikalba ir 
eina savais keliais.

čia maisto duoda pakanka
mai. Aš gi, ir, rodosi, valgau 
neblogai, bet, vistiek tas 
maistas man neina ant gero, 
kaip kad turėtų būti. Silpna 
ir gana.

Kaslink mano burnos, tai 
sunku ir išreikšti tą dalyką. 
Vienu sykiu, rodosi, lyg ir ge-

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

Universitete Taikos 
Konferencija

Taikos 
tikslu, 
pareiš- 
ir pri-

Columbia Universitete šį 
šeštadienį šaukiama 
Konferencija, kurios 
kaip sakoma šaukėjų 
kime, yra apdiskusuoti
imti “programą veiklai išlai
kyti Ameriką nuo karo, ap
saugot interesus studentų ir 
fakulteto kas liečia militariš- 
ką tarnybą, apsaugot kampu- 
są nuo militarizacijos ir išlai
kyti intelektualės laisvės tra-

nėra davę majorui mandato”.
Dr. Neff taip pat šaukime 

tos demonstracijos nurodinė
ja, kad “apart to, daugelis, 
tūkstančių newyorkieciu yra 
priešingi majoro La Guardi jos
veiklai už fniesto valdžios ri-iriau» bet po kiek laiko ir vėl 
bų, jo eikvojimui miesto lai-j tie patys vargai. Dabar nega- 
ko ir pinigų rėmimui įvairių i pakankamai prasižioti, la- 
karo mierių, įskaitant ir 1776 i tai skauda apatinę burnos 
bilių”. I žiaunę. Tų X-ray ir radiumo

Jis toliau kaltino, kad “ma- j trytmentų pasekmės dabar, 
joras’ tveria karo isteriją sa- daugumoj, susimetė ant dan- 
vo skymais išbandyt ‘blackou- tų smegenų. Dabar jau vėl 3 
tus’ ir kalbomis ^pie slėptuves; dantys yra liuosi. Mat, tie 
nuo atakų iš oro. Jis eikvojo Į trytmentai juos pagraužė, 
miesto pinigus brošiūraitėms 

savo ‘Jeigu
Tai Ateis’ kampanijai”.

Dr. Neff sako, kad miestas 
gali tik eit atgal, ne pirmyn 
po karo ruošimu susirūpinusiu 
majoru.

Sudaryta Gegužinės
Komitetas

iox

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

PUBLIC
Telephone

STagg 2-5043

V* 
«• M 
i!?

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.

BAR ir G R IL L 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai (puošta lietuviška aludė; 

ant Grand Street |
Rheingold ^xtra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvo’ 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

1OK=1Q

01=301Gavau laišką iš Kings 
County ligoninės, klausiant, ar 
jau gerai ant burnos jaučiuo
si? Aš gi jiems nurašiau, kad 
vis taip pat, kaip ir buvo, tai, 
daugiau nuo jų nieko nesigir
di. Tai tiek apie mano var
gus.

Kaslink kitų dalykų, tai 
tiek galiu pasakyti. Ši vieta 
randasi apie 30 mylių nuo 
New Yorko. Važiuojant trei- 
nu, nuo Grand Central stoties, 
tikietas’ kainuoja 60c. Lanky
mo dienos: antradieniais, ket
virtadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2—5 po pietų.

Šis Hawthorne kaimelis gu-

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir kra javus 
nudarau su ame- 
ikoniškais. Rei-; 
<alui esant ir 
) a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- J 
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom '

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!Šiomis dienomis buvo su-1 
šaukta žymių darbo unijų 
viršininkų, pasitarimas ir ja
me sudarytas Laikinasis Gegu
žinės Komitetas.

Mitingo sušaukėjas, Max 
Perlow, Rakandų Dirbėjų Uni
jos internacionalis vice-prezi- 
dentas, pareiškė, “kad iš anks
to numatoma, jog desėtkai 
tūkstančių organizuotų New 
Yorko darbininkų, iš AF of 
L ir iš CIO unijų, išeis į šią 
demonstraciją parodyti dar
bininkų atsinešimą į karo kri- 
zį”.

Laikinojo Gegužinės Komi
teto 
Louis 
9-to
sekretorius, AF of L, ir Fer
dinand Smith, Jūrininkų Uni
jos nacionalis sekretorius, 
CIO. Max Perlow paskirtas 
finansų sekretoriumi, ir Harry 
Weinstock — direktorių.

Komitetas pareiškė pasitikė
jimą, kad unijos ir kitos masi
nės darbo žmonių, ir jaunimo 
organizacijos kooperuos pada
ryti šią gegužinę didžiausią ir 
įspūdingiausią iš visų buvusių.

S tai 
adresa8:

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

šeštadieni, 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)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

Iškilus aikštėn, kad pikie- 
tuojanti studentai fotografuo
jami taip vadinamo “Radika- 
liško Būrio” (skvado) foto
grafų tikslu juos persekioti už <
pikietą, įpykę studentai per dicijas”. 
savo Studentų Teisėms Gint 
Komiteto pirmininkę C* 
Nelkind įteikė majorui La 
Guąrdijai reikalavimą, kad jis 
pasiaiškintų-atsakytų:

Ar studentų fotografavi
mas per Radikalį Skvadą bu
vo su jo pavelijimu?

Koks tikslas ramių pikietų 
paveikslus užrekorduot Radi- 
kališkam Skvade?

Kokiu tikslu taip bjauriai 
apgauta studentai ėmimu tų 
paveikslų ?

Jo taip pat klausė, ar tei
singi ir ar su jo žinia buvo 
didlapyje Herald Tribune iš
spausdinti studentams baugi
nimai dėl dalyvavimo pikiete.

Studentai pikietavo apskri
čio teismabutį pereitą penkta
dienį protestui prieš Rapp- 
Coudert Komiteto taktiką 
rinėjime miesto mokyklų.

301
Claire šimto

50cJ. Stern.

MIRĖ
ty- m.

IŠVYKSTA ARMIJON

ŽIEMINĖS VAKACIJOS

bus laikoma
Columbia Uni-

švaros Departmentas nesam
dė specialių sniegvalių praša
linti nuo miesto gatvių prikri-

kapinėse. 
prižiūrėjo 
P. Ballas

25c
60c

$1.50

mi sutaupiusią $1,500,000.
Sniegas-’irdėl jo slidumas 

jau buvo daugeliui priežasti
mi nelaimių.

$3.00 
35c 
25c 
15c

ki-
ar-

Mūsų inžinieriai iSmleruos jūsų namus ir Jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

Andrius 
amž., 144 
lyne, mirė 

(buvo
koplyčioj. Palaidotas kovo 13

Konferencija 
Hamilton Hall, 
versiteto patalpose, nuo 10 ry
to lig 5 po pietų šį šeštadienį.

d., šv. Trejybės 
Laidotuvių apeigas 
graborius Mattew 
(Bieliauskas).

52
Brook-
Kūnas

337 Union Avenue' 
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

pirmininkais paskirti
Weinstock, Maliorių

Distrikto Tarybos fin.

Stalioraitis,
Varet St, 
kovo 10 d.

pašarvotas Bieliausko

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Uncle Samas pašaukė ir 
tą lietuvį jaunuolį į savo 
miją. Tas jaunuolis yra Vytau
tas Ubaravičius, kuris išvyks 
šį penktadienį. Jis dirbo pas 
kriaučius, P. Juškevičiaus ša- 
poj, 228 Wythe Ave.

šapos darbininkai jį išleis- 
p darni surinko $32.15, ir jam 

* 7 dovanojo nusipirkimui cigare- 
tų ir tt. Taipgi linkėjo jam ge- 
ro pasisekimo armijoj, tik gaL 
lėjosi, kad toki netaikos laikai.

Vytautas visiems padėkojo 
Už tokią gražią dovanėlę, ir iš
ėjo iš jų tarpo vienus metus 
lavintis armijoj.

šapos Komisija.

Konferenciją šaukia Vieno 
____ » Komitetas, susidaręs 
universitete pasekmėj pasiun
timo 80 delegatų į Town Mee
ting of Youth, Washingtone. 
Konferencijos šaukėjų prieša
kyje atsistoję profesoriai 
Franz Boas, Walter Rauten- 
strauch, Wesley C. Mitchell 
ir Dr. Bernard

Protestuos Prieš Browderio 
Nuteisimą

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

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

153

Kovo 27-tą brooklyniečiai 
IWO skyriai rengia masinį mi
tingą, kuriame būsiąs pareikš
tas protestas prieš Browderio 
ir Weiner nuteisimą kalėti. 
Mitingas bus’ Labor Lyceum, 
prie Willoughby ir Myrtle' 
Ave., kur būna ir lietuvių pa
rengimai.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta .... .... ....................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos .... :...........
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

Trajenkes, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ............

M. Žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Sniegas Patiksiąs Gatvėse 
Natūraliai Sunykti

New Yorko Valstijinės Sam
dymo Agentūros, 87 Madison 

direktorius p, 
I vis labiau 

įeina madon žieminės vakaci- 
jos tarp biznio žmonių, netu
rinčių kantrybės lauKti vasa-j 
ros vakacijoms. Jis sako, kad 
jo agentūra tam tikslui vis 
daugiau pasiunčianti darbi
ninkų žiemos vąkacijų vieto 
vėms.

tusį apie 12-kos colių klodą.Ave., N. Y., di 
snjįegO; Jis paliksiąs natūra- Į Loysen sako, kad 
liai pranykti-ištirpti, kiek ne- * ’ 5
sp£s ’ nuvalyti reguliariai de- 
£aįrtm^hto | darbininkai. Taip 
bsą ^ąromądėl taupumo, tuo- 
mi sutaMpiįisią $1,500,000.

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 nuoHewes St. eleveiterio stoties.

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

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

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ,

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

Duodame ant lengvi/ išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą




