
KRISLAI
“Grabe Pasilsėsi.”
Tegul Niekas Nebedrįsta 

Mirti.

Perdaug Minkštumo.
Parazitai Auga.
Kliedą Nemiegodamas.

Rašo A. Bimba

Ir žemės ūkio darbininkams 
Lietuvoje patekėjo nauja sau
lė. Dabar tie, kurie samdo 
juos, nebegali sakyti: “Grabe 
pasilsėsite.“

Tarybinė valdžia dalykus 
kitaip patvarkė, žemės ūkio 
darbininkams algos nustatytos 
pagal kategorijas ir darbo se
zoną. Draudžiama samdyti 
jaunamečius iki 16 metų.

Valgis turi būti ne blogesnis 
už tą, kurį valgo paties sam
dytojo šeima. Viena diena Į 
savaitę turi būt skiriama poil
siui. Sauvališkai samdytojas 
nebegali atleisti darbininko. 
Už sekmadienio darbą turi bū
ti mokama dvigubas atlygini
mas.

Pastebėjau, kad Lietuvoje 
tapo įvesta nauja pensijų sis
tema. Seniau pensijas mokė
davo pirmiausia Smetonos re
žimo šuneliams, šiandien mo
ka tikrai užsitarnavusiems 
Lietuvos respublikai. Pavyz
džiui, apart kitų, paskirta po 
penkius šimtus rublių į mėnesį 
pensijos kompozitoriui Stasiui 
Šimkui, nužudyto Kazio Gied
rio našlei Giedrienei, taipgi 
Mažeikoms, kurių sūnų Smeto
na sušaudė 1927 metais ir ki
tiems.

Lietuvoje dabar nebeturi 
teisės mirti nei vienas katali
kas, ypač katalikų veikėjas 
arba vadas. O jeigu kuris su
pyks ir numirs, kad ir visai 
pasenęs, kalta bus 
Lietuvos valdžia!

Taip filozofuoja 
spauda. Pavyzdžiui, 
kad numirė senis Bistras. Kas 
kaltas? Tarybinė valdžia, ži
noma.

Tad lai nuo dabar nebe
miršta nei vienas 1
Labai nuoširdžiai visus prašo
me. Gyvenkite amžinai—nors 
su Matūzeliu.

tarybinė

klerikalu 
ji sako,

KaunoSausio 26 dienos 
“Tiesoje” skaitau apie netvar
ką “Maisto“ kombinate. Pri
virta visokios košės.

O kas ten darbą sabotažai 
vo? Ogi senojo režimo liku
čiai, toks Jonas Tallat-Kelpša, 
Kazys Sruoga, Vladas Kuraitis 
ir kiti piktybės.

Po perversmo jie, matyt, 
pasižadėjo būti ištikimais nau
jai santvarkai ir buvo palikti 
tos svarbios pramonės viršūnė
se. O pasirodė sabotažninkais.

Veikiausia dabar jau iššluo
ti iš vietų. Jiems buvo duota 
proga būti žmonėmis, bet ne
buvo.

Gal ir jie dabar atsišauks 
į amerikiečius ir prašys aukų.

Kas čia bus, kas čia bus: 
Smarkiai auga parazitų armi
ja. Buvo sunku išmaitinti Ja
dvygą, o dabar dar pribuvo 
Antanas ir Zosė. Darbo nei 
vienas nenori, 
kaip velnias kryžiaus.

Ypatingai jūs, broliai ka
talikai, turėsite patuštinti sa
vo kišenius. Neužilgo susi
kraustys visa smetoninė paka
lenta. Jau tūkstančius dole
rių sudėjote, turėsite 
dar daugiau.

Neduosite, kunigas 
nas ir Juozas Laučka 
peklon.

i, nedirbs, bijo, darbininkų, kurie buvo pa-

sudėti

Balkū- 
p ašių s

Pono Mažiukuos elgsena ne
pateisinama. Girdėjau, būk 
jis sutikęs prakeikti naują 
Lietuvą tik Bagočiaus, Viniko 
ir kitų terorizuojamas ir no
rėdamas išvyti Jurgelionį iš 
“Tėvynės.“

Nesvarbu tie jo sumetimai. 
Svarbu, kad ir jis viešai ir atr 
virai įstojo į naujosios Lietu
vos priešų logerį.

Reikia dar ir ve kas pridėti. 
Ponas Mažiukna, versdamasis 
aukštyn kojom, sumanė ne-

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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Vis Daugiau Uuijy “LAISVES” 30 METU JUBILEJAUS 
REIKALAIS-Remia Am. Liaudies 

Suvažiavimą
Dar Kelios Federacinės Unijos Išrinko Delegatus į Suva

žiavimą prieš Karą, už Pilietinių Laisvių Gynimą
New York. — Vis dau-'geriausią Amerikai apsau- 

giau darbo unijų remia gą. , 
Amerikos Liaudies Suvažia
vimą, kuris įvyks New Yor
ke balandžio (April) 5 ir 6 
dd. Dabar trys newyorki- 
niai lokalai Amerikos Dar
bo Federacijos išrinko dele
gatus į Liaudies Suvažiavi
mu; tai Namu Darbininkų- 
Tarnautojų, Kepėjų ir Ma
liu voto jų Unijų lokalai. 
Pranešdami apie savo daly
vavimą Liaudies Suvažiavi
me, šie lokalai per savo va- Hupp’o 
dus pareiškė, kad “turime'steigtas ir Cleveland© dar- 
ištraukt Ameriką iš karo, į bo unijų Taikos Mobilizavi- 
kurį prez. Roosevelto val
džia jau dalinai įtraukė”;
“neturi būt siunčiami mūsų 
berniukai anapus vandeny
no mirt už saujelės kapita
listų pelnus”; “turime orga
nizuotis, kad sugrąžint mū
sų šalį į taikos kelią ir iš
laikyt ir paplatint jos demo
kratiją”.

Tie visi trys lokalai įsto
ja į Amerikiečių Taikos Mo
bilizavimo organizaciją, ku-

• nebe- T* šaukia Liaudies Suvažia-lnį vidudienį įvyks demons- 
klerikalas! i vimą. O šio suvažiavimo vy-!tracinis Taikos Mobilizavi- 

'riausi tikslai — tai sulaikyt i mo susirinkimas Madison 
Ameriką nuo gilesnio įsivė-| Square Parke. Kalbės vei- 
limo Į karą, visiškai iš- kėjai Amerikos Jaunuolių 
traukt ją iš to karo, gint Kongreso, darbietis kong- 
amerikiečių demokratiją ir, resmanas Vito Marcantopio, 
pilietines teises ir gerint Mokytojų Unijos darbuoto- 
darbo žmonėm būklę kaipo jai ir kt.

Fordo Darbininkai Laimėjo Pergalę 
Po Pergalės Tą Pačią Dieną

Detroit, Mich. — 10,000 
darbininkų Fordo automo
bilių fabriko skyriuje B Ri
ver Rouge trečiadienį iš ry
to sustabdė darbą per 10 
minučių ir tuomi privertė 
Fordą sugrąžint darban 15 
CIO unijistų, kurie buvo iš
mesti už unijinę veiklą.

Tą pačią dieną popiet 6 
tūkstančiai darbininkų su
stabdė darbą per 40 minu
čių Fordo automobilių ašių 
fabrike ir tuomi privertė 
Fordą priimt atgal dvyliką 

varyti už tai, kad jie buvo 
geri unijistai.

Be to, CIO darbininkų 
skundų komitetas nuėjo pas 
Fordo liejyklos superinten
dentą ir privertė jį pasiža- 
dėt i š 1 y g int darbininkų 
skriaudas.

Fordo liejyklos superin
tendentas iš pradžios smar
kavo: rėkė, kad “jūs esate 
tik komunistų govėda!” Bet ANGLŲ ORLAIVIAI TAŠKE

VOKIEČIŲ FABRIKUS, GELŽ- 
KEL1US, STOVYKLAS

London, kovo 20. — Ang-

darbininkų komitetas atsa
kė: “Kaip tik tu nori, gali

miegodamas pakliedėti. Pav., 
savo„ pareiškime jis kliedą |ų orlaiviai bombomis patai- 
apm Sovietų Rusijos okupa- į ke]įs fa5rikus vokiečių 

mieste Cologne; taipgi bom- karą, 
bardavo kitus pramonės 
centrus ir geležinkelius Va
karinėje Vokietijoje ir vo

kiečių orlaivių stovyklas...... r.___
Holandijoje ir Belgijoje. Itualai. 

f

Ciją mūsų gimtojo krašto.
Betgi niekas Lietuvos ne

okupavo. Negražu taip faktus 
k ra ipy t į. t, ’ J^e tų va d em o k rat i - 
niu keli(u.patarė įstoti į Sovie
tų Sąjungą. Tą puikiai žino 
ir ponas Mažiukna.

350 DELEGATŲ Iš 
CLEVELANDO

Cleveland, Ohio. — Bend
ras susirinkimas atstovų 
nuo 35-kių darbo unijų, pa- 
šalpinių, jaunimo ir kitų or
ganizacijų nutarė siųst bent 
350 delegatų į Amerikiečių 
Liaudies Suvažiavimą, kuris 
bus laikomas New Yorke 
balandžio (April) 5 ir 6 dd.

Pagal kunigo 
patarimą,

Charles 
tapo į-

mo Komitetas, prie kurio, 
be kitų, prisidėjo Amerikos 
Darbo Federacijos Stereo- 
typerių Unijos lokalas ir 
Plieno Darbininkų Unijos 
(CIO) lokalas^J^m. Hupp 
yra pirmininkas Amerikie
čių Taikos Mobilizavimo 
Clevelande.

DEMONSTRACIJA NEW 
YORKE DEL TAIKOS
New York. — Šį šeštadie- 

mus vadinti, bet turi mūsų 
reikalavimus patenkint”. Ir 
superintendentas buvo pri
spirtas priimt darbininkų 
skundus ir patenkint jų rei
kalavimus.

Vo-

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas 337 bal
sais pireš 55 nutarė 7 bilio- 
nus dolerių Anglijai remti.

VOKIEČIŲ BOMBOS BAISIAI 
NAIKINO LONDONĄ; DAU

GELI UŽMUŠĖ
London, kovo 20. - 

kiečių orlaiviai per 6 valan
das numetė tūkstančius 
bombų į Londoną;, didelį 
skaičių žmonių užmušė bei 
sužeidė; vien slėptiivėse už
griovė kelis šimtus žmonių. 
Vokiečių bombininkai suar
dė bei sudegino daug viešų 
įstaigų ir privačių 
Taip praneša anglai

namų.

Anthony Andrews, Bar & Grill, 101 Cooper, St., B’klyn. 
J. LeVanda & Son (graboriai) 33^7 Union Ave., B’klyn. 
Cosmopolitan Bus Co., Long Island City, N. Y.
Charlie & Danny (mėsininkai) 325 Grand St., B’klyn. 
Sheralis Coal Co., Rochester, N. Y.
Manhattan Liquor Store, 264 Grand St., B’klyn.

Nuo Organizacijų:
LDS 110 kp., Lowell, Mass., $3.00.
ALDLD Centras, Brooklyn, N. Y., $10.00.
ALDLD 24 kp., Central Brooklyn, N. Y, $5.00.
ALDLD 138 kp., East New Yorke, $5.00.
LDS 27 kuopa, Forest City, Pa., $3.00.
LDS 135 kuopa, Linden, N. J., $3.00.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas, 280 Union Avė

Pavieniai:
C. Chuberkis, Ridgewood, N. J., $1.00.
J. Bubliauskas, Dearborn, Mich., $1.00.
J. Weiss, Brooklyn, N. Y., $3.00.
J. Bertašius, Brooklyn, N. Y., $2.00.

ŽIAURIAI NUTEISTI 28 RINKĖJAI PA 
RAŠŲ KOMUNISTAM KANDIDATAM

jas J. Frank Graff nuteisė 
28 vyrus ir moteris kalėji- 
man ir sumokėt pinigines 
baudas po $1 w iki $500 vien 
už tai, kad šie žmonės rinko 
piliečių parašus reikalingus 
komunistų kandi datams 
pernykščiuose valdiškuose 
rinkimuose. Kai kurie pasi
rašiusieji piliečiai buvo pa
šaukt kaip liudytojai. Teis
mo ponų įbauginti, vieni iš 
jų atšaukė savo parašus, o 
kiti pasakojo, būk nežinoję, 
už ką pasirašę. Todėl teis
mas atrado, būk parašų rin
kėjai komunistams “krei
vai prisiekę bei apgaudinė- 
ję žmones”.

Buvęs Komunistų Parti
jos apskričio sekretorius 
George Powers, tokiu bū
du, liko nuteistas dvejus 
metus kalėti, $500 baudos

BROWDER, KOVOTOJAS UŽ TAIKA, 
BUS ĮKALINTAS ANTRADIENĮ ‘

New York. -— Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas atsiuntė savo sprendi
mą su patvarkymu federa- 
liam apskričio teismui, kad 
Earl Browder, generalis 
Amerikos Komunistų Parti
jos sekretorius, turi ateit į 
pastarąjį teismą pirmadienį, 
o ant rytojaus pasiduot val
džios agentam, kurie ir ga
bens jį į kalėjimą. Aukš
čiausias Teismas patvirtino 
žemesnių federalių teismų 
sprendimus New Yorke, ku
rie skyrė Browderiui ketve
rius metus ' kalėjimo už 
smulkius skirtumus jo pas- 
portuose.

Tikrumoj Browderis taip 
skaudžiai baudžiamas tik 
už tai, kad jis buvo vienas 
žymiausių vadų kovoje 
prieš Amerikos traukimą į

* Prieš tokią bausmę 
protestavo ne tik šimtai 
tūkstančių amerikiečių, bet 
ir daugelio kitų šalių darbi
ninkai ir pašangūs intelek-

baudų, tu-
mėnesius

kalėjiman

Pittsburgh, Pa. — Teisė-i sumokėti ir dar teismo kaš
tus. Du žmones nuteisti po 
18 mėnesių kalėti ir po $500 
baudos (Sumokėti; keli pa
siųsti dviem mėnesiam ka
lė jiman ir baudžiami po 
$100 iki $200. O kurie nesu
mokės piniginių 
rėš dar po kelis 
kalėjime sėdėti.

Tarp nuteistų
iki 18 mėnesiu ir dar bau
džiamų $500 yra Nalbro 
Frazier, ainys senos ameri
konų istorinės šeimos iš 
Philadelphijos, vienas iš bu
vusių teisinių Komunistų 
Partijos direktorių. Ginda
mas jį advokatas Francis 
Fisher Kane, buvęs Jungti
nių Valstijų apskričio pro
kuroras, pareiškėt “Negali
ma net įsivaizduot, kad šis 
jaunuolių būtų kreivai pri-

Browderis jau ne pirmą 
kartą kalinamas kaipo ko
votojas už taiką. 1917 iu. jis 
buvo- ; nuteistas į Leaven
worth kalėjimą už tai, kad 
kovojo prieš tuometinį prez. 
Wilsono karą.

Antradienį taipgi bus pa
imtas į kalintojų rankas R. 
Wm. Wjener, nuteistas dve
jus metus kalėti irgi neva 
už nereguliariškumus pas- 
porte. Jis pirmiau buvo Ko
munistų Partijos finansų 
sekretorius.

LEIDŽIA ANGLŲ KARO 
LAIVAM TAISYTIS 

AMERIKOJE
Washington, kovo 20. —

Pranešama, jog Amerikos 
vyriausybe jau leidžia at
plauki ir taisytis šios Šalies 
prieplaukose kariniams ang
lų laivams sužeistiems vo
kiečių.

Kai kurie anglų šarvuot
laiviai jau esą taisomi ame
rikinėse laivastatyklose.

Reikalauja įsiaty 
mais Uždraust 

Streikuoti
Rooseveltas Sudarė Komisiją Streikam Taikyti; bet Jo Ben

dradarbiai Ragina Išleist įstatymus prieš Streikus
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas kovo 19 d. 
paskyrė vienuolikos vyrų 
komisiją kaipo tarpininkus 
taikyt darbininkam su sam
dytojais ir pastot kelią 
streikams “šalies gynimo” 
pramonėje.

Ši komisija dalinai panaši I 
į buvusią Visašališką Kari
nę Darbo Tarybą, kurią 
prezidentas Wilsonas suda
rė laike praeito pasaulinio 
karo slopint streikus, kaip 
nurodo “New York Times”. 
Ta Wilsono Karinė Darbo 
Taryba paskui pati rapor
tavo, kad tikrumoje jinai 
“retai kada veikė kaip tar
pininkė ar taikytoja”, reiš
kia, įsakymais uždraudė 
darbininkam streikuot arba 
liepė jiem grįžt darban.

— Bet tai tik pradžia, — 
primena New Yorko “Daily 
News”. — Kongresas, ma
tydamas, ko pageidauja 
prez. Rooseveltas, rems to
lesnes pastangas, kad pada
ryt galą stabdymams darbų 
“apgynimo” pramonėje.

Karo ministerija jau pa
grūmojo pasiųst armiją 
prieš streiką statybos dar
bininkų orlaivių stovykloj 
Wright Field, Ohio, jeigu 
sti^eikieriai tuojau negrįš 
darban.

Dies Šaukia Sustab
dyti Streikus

Washington. — Kongres- 
manas M. Dies, pirmininkas 
komisijos tyrinėt “ne-ame- 
rikinius judėjimus”, pasako
jo, kad CIO streikas prieš 
Harvill orlaivių dalių lieji
mo korporaciją Los Angel- 
es’e tai, girdi, esąs, “komu
nistų sukurstytas”.

(Darbininkai ten strei-
kuoja, kad fabrikantai lau- fabrikantais ir kitais sam- 
žė sutartį su unija, kad bo- dytojais, kuomet pati darbo 
sai mėtė laukan gerus uni- ministerija nepajėgs sutai- 
jistus ir kad atsisako pridėt ,kyti.
darbininkam uždarbio.)

“Tyrinėtojas” Dies šaukė, ^zos 
būk Komunistų Partija “ve
danti milžinišką sabotažą” 
streikais prieš įvairius ka
rinius darbus. Pasak Dies’o, 
tai komunistai iš Toledo, 
Ohio, nusiuntę savo veikė
ją Kennethą Eggertą į Har
vill orlaivių fabriką Califor- 
nijoj, kad jis ten veiktų 
kaip CIO atstovas ir sustab
dytų darbą. Dies pabrėžė,

J kad Kenneth Eggert buvo karinėse pramonėse
' Toledo j areštuotas už sklei- ■ elgtis griežtai ir tvirtai”.

dimą knygeles vardu “Su-i Knudsenas pagyrė Hill- 
stabdykime Karą”. maną, kad šis kiek galėdą-

Dies atsišaukė į Roose- mas darbuojasi sulaikyt 
velto valdžią “sustabdyt to- darbininkus nuo streikų, 
kius streikus ir apvalyt šalį Knudsenas perša išleist 
nuo tokių vadų”. v bent tokį įstatymą, kuris 

---— . .gana ilgai suturėtų darbi-
Belgrad, Jugoslavija. —ninkus nuo streiko po to, 

Neoficialiai pranešama, kad kai jie nusprendžia strei- 
graikai jau ąt£mę iš italų kuot. Tai, girdi, būtų “at- 
Tepelenį, Albanijoj. i aušinimo” laikas.

STREIKŲ TAIKYMO 
KOMISIJOS SĄSTATAS
Prez. Rooseveltas pasky

rė sekamus asmenis į strei
kų taikymo komisiją, “kad 
užtikrint, jog be pertraukos 
bus varomas darbas reika
lingas ‘šalies gynimui’ ir 
kad bus dirbama kuo grei
čiausiai” :

“Publikos” Atstovai:
Cl. A. Dykstra, direkto- • 

rius verstino kariuomenėn 
ėmimo.

Wm. H. Davis, patentų 
advokatas, p i r m i n i n kas 
New Yorko Valstijos Strei
kų Taikymo Tarybos.

Dr. Fr. P. Graham, No; 
Carolines Universiteto pir
mininkas.

Darbininkų Atstovai:
George Meany, Amerikos 

Darbo Federacijos sekreto- 
rius-iždininkas. .5

G. M. Harrison, pirminin
kas Geležinkelių ir Laivų 
Raštininkų Brolijos.

Philip Murray, pirminin
kas Industrinių Organiza
cijų Kongreso (CIO).

Thomas Kennedy, Jungti
nės Mainierių Unijos (CIO) 
sekreto rius-iždininkas.

Samdytojų Atstovai:
W. C. Teagle, pirmininkas 

N. J. Standard Oil Kompa
nijos.

R. D. Lapham, pirminin
kas Hawaiian - American 
Garlaivių Kompanijos.

Eugene Meyer, leidėjas 
d i e n r aščio “Washington 
Post”.

Cyrus Ching, pirmininkas 
Jungtinių Valstijų Gumos 
(robo) Kompanijos.

Valdžia, kuri vadinasi 
“publika”, ir samdytojai vi
so turės septynis atstovus, 
o darbo unijos tiktai ketu
ris.

Šie vadinami “publikos”, 
darbininkų ir samdytojų at
stovai taikys darbininkus su
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Roosevelto karinės gamy- 
į direktorius Wm. S. 

Knudsen, Hillmano bendras 
toj įstaigoj, sako, veikiausia 
turės būt išleistas įstaty
mas uždraust streikus: 
“Taip negali visuomet būt, 
kaip dabar”.

Senatorius By rd abejoja, 
ar Roosevelto paskirtoji ko
misija užkirs kelią strei- 

!kam, ir pareiškia:
“Prieš streikus svarbiose 

reikia
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kai, paprasti jų ekonominiai reikalavimai 
llhįi’čiams rodosi “raudoni”.

Ir kaip tik streikas prasideda, tai tur
čių spauda puola su pasiutimu streikie- 
rius ir šaukia: “Komunistai”!.. “Reds”!.. 
“Raudonieji”!..

Ar gi ne taip yra New Yorke laike 
busų valdytojų streiko? Taip! Ar gi ne 
tas patsai pasikartojo Michigane? Tas 
pats! Ar gi ne tą pat užtraukė jie, kada 
sustreikavo 2,000 darbininkų alumino fa
brike Edgewateryj? Tas pats!

Visur tas pats. Bet lai turčiai nema
no, kad jiems tas pagelbės. Bus laikas, 
kada jie už tai gailėsis, nes darbininkai 
įsitikins, kad kiekvienas darbininkų žy
gis yra apšaukiamas “raudonu” ir to jie 
nebijos. (j < •

Žinios Apie Ispanijos Kovotojus-;paskolos. Bet pasėkoj pro-
Valstybės Depart

amentas susisarmatino ir

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
/ ‘ the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

ir

Jungi. Valstiją Imperijalistų 
Siekimai Pietų Amerikoj

Uruguajiečių “Darbas” rašo:

“Šis imperialistinis karas už rinkas
kolonijas nepalieka nuošaliai ir Pietų 

‘‘Amerikos. Mat šis kontinentas yra dar 
■'neišnaudotas, turtingas visokia žaliava 

ir mineralais. Todėl jau nuo seniai yra 
•’ keliami ginčai tarpe imperialistų, kam 

daugiau turi priklausyti dominija šiuose 
kraštuose. Kaip vieni, taip ir kiti neno
ri nusileisti, o kad išsprendus šį klausi
mą, neranda kitokio būdo, kaip tik kare.

“Nelabai seniai, Paragvajaus ir Boli
vijos karas dėl Cako Borealo buvo ne 
kas kita, kaip intriga tarpe imperialistų 

‘ už turtingus naftos šaltinius. Didžiųjų 
valstybių magnatai, imperialistai, j ieško 

z turėti savo pasekėjų visose mažose res-
- publikose valdančiose sferose, kad tiks- 
•• liau įvykdžius savo užsimojimus. Pietų

Amerikoje yra dvi didelės respublikos, 
‘ būtent Brazilija ir Argentina. Nors šios
- respublikos nėra savistovios, nėra visiš

kai nepriklausomos nuo užsienio impe-
• rialistų, bet jos šiame žemyne gali nu- 

lemti tą patį, kitoms kaimyninėms res
publikoms, kaip kad joms nulemia dar 
didesnės už jas. Šiaurės Amerikos impe
rializmas dabartiniu metu mano likti 
pergalėtoju savo konkurentų anglų, vo
kiečių ir italų imperializmų, daro savo 
ekspensiją į šiuos kraštus, o ypač į tur- 

“ tingą visokiais turtais Argentiną. Lieps
nojant imperialistiniam karui Europoje, 
jie nor pasinaudoti proga ir su savo de- 

, magogiška demokratija užimti anglų 
“ imperializmo vietą, kurie iki šiol yra Ar

gentinos viešpačiais. Nors Šiaurės Ame- 
" rikos imperializmas dedasi anglų impe- 

7/ rializmo dideliu ‘draugu’, bet jo tikslai 
**. visai kiti”.

Alkana Finliandijos Liaudis
Ponas Thomas L. Stokes iš Washing- 

tono rašoj kad gautomis žiniomis’ i§ Rin-' 
liandijos, ten padėtis baisi. Rėdąs; . 
būtų prasidėjęs, jeigu FinįifemdR^ 
gavus javų iš Sovietų Sąjįijngdš.- h H

Jis kritikuoja Washingtdrio politiką. 
Jis sako, kad Finliandija norėja gauti 
Amerikoj $7,000,000 paskolą javais, bet 
Washingtone valdžia gavo protestą prieš 
tai iš Anglijos ir Finliandijos prašymą 
atmetusi.

Stokes primena, kada Finliandija ka
riavo prieš Sovietų Sąjungą, tai jai su
teikė net $30,000,000 paskolos ginklams. 
Prie to dar $20,000,000 davė Švedijai ir 
$15,000,000 Norvegijai, kurios tada Fin
liandija ginklavo. Reiškia, ginklams, ka
rui, pinigų davė, bet duonai, ne!

“Ex-President — Smetona"
Smetonininkai-hitlerininkai vis dar lie

tuvių spaudoj garsina poną Antaną Sme
toną, kad tai “Lietuvos prezidentas”. Jis 
ir jie patys žino, kad tas nieko bendro 
neturi su tikrove. Smetona, ginklų pa
gelba, buvo užsirioglinęs ant Lietuvos 
liaudies sprando. Smetonos liaudis neap
kentė. Smetona, pagaliau, turėjo bėgti 
nuo Lietuvos liaudies pas fašistą Hitle
rį globos jieškoti. Ir jis nėra jokis Lie
tuvos prezidentas. Net New Yorke visa 
anglų spauda, kaip susitarus, visur apie 
jį rašant atžymi “Ex-pręsident”. Gi 
“Daily News” nedavė apie tą poną nei 
eilutės rašto, kada jis atvyko.

Taip, Jungtinių Valstijų viešpačiai per 
■* šį karą nori ne tik pasijungti Centrali- 
T nes ir Pietinės Ameriką respublikas, bet 

ir Europon koją įkelti ir visam pasauliui 
diktuoti. Štai, dėl ko šiandien Amerikos 
valdovai šaukia žmones “pasiaukoti de
mokratijai”.

Deportuos Poną “Jan Valtin"?
Kapitalistinė spauda į padanges kėlė 

kriminalistą ir avantiūristą Krebsą-Jan 
Valtiną. Jo ir Isaac Don Levine parašy
tą melų knygą “Out of the Night” visur 
garsino.

Bet štai “Daily Worker”, o vėliau dien
raštis “P. M.” iškėlė visus pono Krebs- 
Jan Valtino darbelius, visuomenei paro
dė jo kriminališką veidą. Nekaip pasi
juto tie ponai, kurie visi prisidėjo prie 
jo išgarbinimo.

Kovo 13 dieną, iš Washington, United 
Press agentūra praneša, kad tą dieną 
Washingtone Teisingumo Departmentas 
iškėlė klausimą apie išdepartavimą pono 
Krebs-Jan Valtino iš Amerikos. Atrodo, 
kad jo “žvaigždė” greitai nupluko.

-■ “Raudonieji!.. Raudonieji!. "
Turčių spauda įpuolė gilion isterijom 

Turčiai siekia kuo daugiau išnaudoti 
^ Amerikos darbo žmones, priversti juos 
'••kuo daugiau dirbti už kuo mažesnes al- 
;ugas..

Ir ve, kai tik darbininkai pareikalau- 
, ja pakelti algas, nes pragyvenimas bai

siai brangsta (jie su pirmesnėmis algo
mis negali pragyventi), tai tuojaus tur- 

...čiams akyse ir paraudonuoja. Darbiniu-

Paskalai ir Paskalai
Stockholmas, kuris taip atsižymėjo me

lais laike Finliandijos - Sovietų karo, ir 
vėl prabilo. Šiuo kartu jis svietui skelbia, 
būk Vokietija perveda Sovietų Sąjungai 
šiaurinę dalį Norvegijos su prieplauko
mis ant Atlanto Vandenyno. Iš Londono 
gi pranašauja būk Sovietų Sąjunga' bus 
Vokietijos fašistų karo arsenalas,’ taip, 
kaip Jungtinės Valstijos yra Anglijos 
ginklų ir reikmenų arsenalas. -Tai vis 
paskalai — nerimti paskalai.

Ispanijos žmonės ir Tarp
tautinės Brigados nariai, 
kurie kovojo petis petin 
daugiau kaip pūst rečių me
tų, užsitarnavo ištikimybės 
ir pagalbos nuo visų laisvę 
mylinčių ^amerikiečių.

Ispanijos Respublika ko
vojo už viso pasaulio demo
kratiją ir taiką. Nors ji bu
vo išduota tų, kurie įvėlę 
pasaulį į antrąjį imperialis
tinį karą, kova Ispanijos 
Respublikos einą pirmyn ir 
dar kartą bus signaliniu ži
bintuvu v i si (e m s, kurie 
trokšta.vienybės prieš tam-, 
są ir reakciją.
■ šiąndiėiM į Ispanijoj
pataują: gen. Franko reži
mas įr sku|$asf< Milijonai 
demokratijos!.šalininkų su
grūsta kalėjimuosna ir kon-

jei

vieš- j

centracijos kįempėsna; šim
tai nusmerkiama mirčiai 
kas diena; elgetystė ir pros
titucija pražydo visame 
nuogume.

Ispanijos Pabėgėlių 
Padėtis

Apie 11 tūkstančių ispanų 
pabėgėlių randasi Meksikoj. 
Jie išsisklaidę po visų pla
čiąja šalį. Taip vadinamas 
Tecnico komitetas (sutver
tas ir vadovaujamas dr. Ju- 
ano Negrino ir kitų respu- 
blikiečių vadų) išdirbo pla
čią programą pabėgėlių įsi
kūrimui. Į Tecnico komite
to programą įeina eilė įvai
rių projektų: žemės ūkis, 
statybos darbai, liejykla, 
indų gamyba, spaustuvė, 
laboratorija, mokykla ir tt. 
Didžiuma šitų projektų tu
rėjo džiuginančiai sėkmingą 

* pradžią. Atvažiavę ispanai 
pabėgėliai dirbo sunkiai ir 

*sėkmingai su ■ nekantrumu 
laukdami tos, dienos, kada 
tos įmonės galės atsistoti 
ant nuosavų kojų, t. y., ka
da galės 
reikmenų, 
išlaikytų, 
išbujojo į 
s 
jektas šuoliais auga ir pra
dėjo veikti. Statybos pro- 
jektan įeina geriausi Ispani
jos inžinieriai, mūrininkai, 
elektrikieriai ir kitų rangų 
amatininkai.

Pabėgėlius, kurie įsikūrė 
ant žemės ūkio, Tecnico ko
mitetas aprūpino juos dra
bužiais, pastoge, žemės ūkio 
mašinerija, sėklomis.

Šiandien nekurie tų pro
jektų gali nukentėti,
jiems nebus suteikta finan
sinė pagelba. Fondai, ku
riuos dr. Negrinas naudojo 
šiems projektams, iš prie
žasties karo, “užšaldyti” 
Anglijoj.

Ypatingos domės kreipia
ma į Santa Clarą projektą, 
kui;is randasi Chihuahua 
valstijoj. Tąn sų nekantru
mu- ląukianįa daugiau nau
jakurių./ Taą projektas uži
ma ąkriį tinkamos 
javų'auginimui'; žemės. Jį 
užpirko. Tecnico komitetas. 
Ten jau yra įsikūrus pirmo
ji pabėgėlių grupė. Jai buvo 
suteikta traktoriai, sunkve
žimiai, vežimai, arkliai, mu
lai, sėklos, gasolinas. Jie jau 
nuėmė pirmąjį derlių. Išsi
būdavo j o tvartus, gyvena
mus pastatus ir mokyklą. 
Bet ant to didelio sklypo 
žemės viso labo dabartiniu 
laiku yra tik šimtas nauja
kurių. Tecnico komitetas 
neturi lėšų apgyvendinimui 
ant to ūkio daugiau pabėgė
lių. Tam ūkiui dar daug ko 
trūksta, kad ant jo galėtų 
apsigyventi šimtai pabėgė
lių, esančių Meksikoj, kurie 
dar neturi darbo. Kiekvie
nam pabėgėliui pakanka 
350 dol. įsikurti Santa da
ros ūkyje.

Ispanijos pabėgėliai įkūrė 
Meksikoj chemikalų labora
toriją, kad ispanai chemikai 
ir mokslininkai galima bū
tų panaudoti išdirbimui 
vaistų įr įvairių cheminių 
junginių, kurie Meksikoj 
ikišiol nebuvo gaminami. 
Jie taipgi įkūrė tris mokyk
las Meksikoj. Suorganizavo 
Junto de Cultura Espanola,

pagaminti tiek 
kad pačios save 
Leidykla greitai kuri įsteigė knygyną ir pra- 
didžiulę ir savi- vedė įvairią mokslo veiklą, 

tovę įstaigą. Statybos pro- Apart viršminėtų projektų, 
kuriem yra reikalinga pa
gelba, Meksikoj gyvenan
tiems pabėgėliams reikalin
ga drapanos, blanketai, as
piriną ir įvairūs vitaminiš- 

I ki maisto junginiai.

r J vįaton skolinti Frankui tie-Du tūkstančiai ispanų pa* _
bėgėlių randasi Santo* Do- 
mingoj. Jie atvykor ten iš' 
Francijos koncentracijos lo- 
gerių. Santo Domingo ne- 
perteklingas kraštas. Ant 
ūkių dirbantieji gauna 15 
iki 20 centų per dieną. Įmo
nėse dirbantieji gauna nuo 
40 iki 50 centų per dieną. 
Dirba po 10 ir 15 vai. per 
dieną.

Pedro Sanchez, svarbiau
si agrikultūros projektai, 
ten yra penkiolika medinių 
namukų pabėgėlių šeimoms. 
Šiame ūkyje auginama žem- 
riešučiai ir bulvės. Jie jau 
spėjo ten pravesti nusausi
nimo kanalą ir suorganizuo
ti mokyklą vaikams. Nors 
jų geresnės sąlygos negu ki
tų pabėgėlių San Domingo- 
je, tačiaus jiem dar reika
linga įrankiai, drabužiai, i 
apsiavai, vaistai ir konser
vuotas maistas, ypatingai 
pienas.

Visai skirtingą pabėgėlių 
kolonijos paveikslą randa
me Daba j one. Dabajonas 
nedidelis miestelis, turintis 
3,000 gyventojų. Jis skiria 
Domingą nuo Haitį. Ten gy
vena keturi šimtai pabėgė
lių barakuose ir maistas da
linamas kolektyviai. Jų vie
natinis maistas pepki šaukš
tai ryžių per dieną ir vie
nas šaukštas raudonų pupų. 
Jie negauna duonos. Negau
na vaisių, nors Santo Do
mingo .randasi tropiškoj ap
linkumoj h* žinoma kaip 
vaisių auginimo šalis. Jie 
neturi daktarų nei vaistų. 
Jiem reikalinga didžiausia 
pagalba.

Francijos koncentracijos 
liogeriuose. randasi dau
giausia įspanų-pabėgėlių ir1 
jie kenčia alkį ir šaltį.

Franko dar vis tebelaiko 
19 amerikiečių ispaniškos 
kilmės ir arti 400 tarptau
tinės brigados narių. Jie lai
komi Belchitos kalėjime ir 
prievarta verčiami dirbti už 
pusę cento per dieną.
Kaip Mūsų Valstybės De- 
partmentas į Tai Reaguoja

Pabaigoj 1940 metų pa
sklido gandai, kad Amerika 
sutelks Ispanijai $1,000,000

šypsenos
TAUTOS VADAS APIE KLEOFĄ
Andai vadą radau vieną, 
Galva nukreipta į sieną;
Sėdi senis ir galvoja, 
Kaip ten be jo Lietuvoje.

— Vade, tariau, išmintingas, 
Vade, buvęs tu galingas, 
Ką manai apie Kleofą, 
Biagiantį jau savo blofą:
Tą, kurs liko be rėdystės, 
Papildęs kelias kiaulystes, ' 
Ką sukūrė tau ir fondą, 
O paskui gavo į mordą?..
SaLa nariai,-patrijotai, 
Susitarę, kamarotai,

Italy Lakūnai Virstą Tik 
Vokiečių Darbininkais

London. — Anglai teigia:
Vokiečių orlaiviai naktį 

• mėnesieną bombardavo ang
lų salą Maltą ir užmušė 18 
nekariškių žmonių, o sužei-

* dė 19.
Italų orlaiviai dar šiek 

tiek veikia tik Albanijoje ir 
' Rhodes saloje, bet šiaurinė- 

- je Afrikoje ir šiaip Vidur
žemio Jūros srityje jau tik 
vokiečių orlaiviai tekovoją 
prieš anglus. Italijos lakū-

* nai atsiduria tokioj pade- 
tyj, kad jie turi tarnaut vo-

' kiečių oro jėgoms tiktai kai
po darbininkai. Brity ginkluotas karo sunkvežimis Afrikos tyruose.

Vadui teko ji patirti !..
“Klia-kliąTklia”. Vos vyrs suriko/.# 
Tuoj nei dūko nebeliko, — 
Staigiai žinia nuskambėjo, 
Kleofas rėkti pradėjo!
Ką manai tu, ponas vade,

• Ar netiesą tokią radęs, 
Jisai tave susitikęs, 
Gal išlikti nesukrikęs?
Vadas rimtai padūmojo, 
Pamirksėjo, pagalvojo.
— Taip, pons Mikai, gaila vyro, — 
Matyt, viskas tenai įra ...

s. <

Gaila pono, to bedalio,
Bet jis nevertas medalio:
Jis pradėjo už man’ rėkti, 
Kai jau vadui teko bėgti!..

& >

Kai begėdžiai bolševikai • 
Davė man į kelnes “kiką”,

Žiūriu, Kleofas suriko:
“Ana, kas vadui nutiko!..”
Tas tiesa, kad mudu esam 
Su Kleofu lyg pelėsiai, 
Pagyvenę, surambėję, 
Iš Adolfo mokslą sėmę.
Bet atminkie, ponas Mikai, 
Ne visi dar čia dalykai:

'• Aš bagotas — esu vadas, 
O jam gali gręst ir badas ...
Aš turiu maišelį aukso,
Gal ir daugiau dar sulauksiu,

" Gi to vargdienio Kleofo 
Laukia likimėlis chlopo ...
Redaktoriaut be gazietos —
Yra juokas viso svieto;
Eit ant burdo pas Tysliavą —

\ Kur matei tokią velniavą?!..
Jei jis nori gauti skarbo, 
Turi greit jieškotis darbo.
Jis gi vyras, ir mokytas, 
Ir abliuotas, ir tašytas.
Štai, Jadvyga jau išvyko 
Su pamokslais, su tuo cirku 
Per šią žemę, per šį kraštą 
Skelbt “kacapams” Vainą karštą.
Tegu tasai ilgakojis
Jadvygos baksus nešioja, — 
Porteris tegu jai būva, — 
Už smetonišką kultūrą !... j ,
Šitaip sakė tautos vadaš, 
Šaltas logikoj, kaip ledas,1 1
— Gud-bai, gud-bai, ponas mielės, 
Tegu tave myli dievas! ,J ” • ’ f

JJežuvinskas,

joginiai, paskolino šešis 
šimtus tūkstančių dolerių 
Argentinai gruodžio mėn. 
1940 m. O keturis šimtus 
tūkstančių dolerių dadėjo 
sausio mėn. 1941 m. Po tri
jų savaičių Franko džiaugs
mingai paskelbė, kad jam 
pavyko gauti miliono dole
rių paskolą kviečiais ir ki
tokiais grūdais iš Argenti
nos.

Mūsų Valstybės Depart- 
mentas nepajudino nei pirš
to prieš masinius žudymus 
ir įkalinimus Ispanijos lo- 
jalistų. Jis visai pasiliko 
kurčias ir negirdėjo Ameri
kos žmonių balso, reikalau
jančio amnestijos Ispanijos 
žmonėms. Maža reakcijonie- 
rių grupukė, kuri išdavė 
Republikonišką Ispaniją ir 
pardavė Č e c h o s 1 o vakij ą 
Muniche dabar užima stra
tegiškas pozicijas Valstybės 
Departmente ir Anglijoj. 
Sir Samuel Hoare yra Ang
lijos ambasadorius Ispanijai 
ir Lord Halifax Anglijos 
ambasadorium Amerikai.

Pirma, negu R. K. laivas 
Cold Harbor apleido Suv. 
Valst., kuris vežė maistą Is
panijon ir Franci j on, Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
vadyba padarė viešą pareiš
kimą, kad tas maistas bus 
dalinamas po priežiūra 
Raudonojo Kryžiaus. Bet 
mūsų kraštą pasiekė žinios 
iš Madrido, kad Amerikos 
maistas perduotas Falangis- 
tų Pašalpos Agentūrai (Au- 
xilio Social), kuri tą pašal
pą dalina. O ji dalina taip, 
kad tą pašalpą “tikrai” gau
tų jų “mosties” žmonės. Jie 
užtikrina, kad tos pašalpos 
negaus anti-fašistinių sim
patijų * 5 Žmonės.' Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus valdy
ba negavo jokio užtikrinimo 
nuo Auxilio Social, kad 
maistas, kurį jie dalina, bus 
išdalintas Ispanijos žmo
nėms. Daugiau negu aišku, 
kad to maisto nematys Is
panijos respublikiečiai.

Atkartotinai buvo kreip
tasi į Raudonąjį Kryžių, 
kad jis pervežtų Ispanijos 
pabėgėlius savo laivais, ku
rie grįžta tušti iš Europos į 
Ameriką. Bet Raudonasis 
Kryžius kiekvienu kartu at
metė tuos prašymus ir sa
vęs pateisinimui metė kaltę 
ant Valstybės Departmento 
ir ant neutraliteto.

(Tąsa ant 7 pusk).

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija: Kai aš išgirdau, 
kad balandžio 4 dieną išeis 

'specialė ir žymiai padidinta 
“Laisvės” laida dėl atžymė- 
jimo 30 metų jubilėjaus, tai 
man kilo galvoje tokia min
tis: Ar nebūtų gerai, jeigu 
visos kolonijos parsitrauk
tų to numerio po pundulį ir 
stengtųsi ant vietos tarpe 
lietuvių išplatinti? Ar gali
mas toks sumanymas pra
vesti gyveniman?

Draugiškai,
Jūsų Senas Prietelius.

Atsakymas:
Mums atrodo, kad jūs su

manymas labai geras ir 
lengvai galimas pravesti gy
veniman. Būtų labai puiku, 
kad kolonijų veikėjai tuo- 
mi pasirūpintų. Tik reikia iš 
anksto atsiųsti užsakymus. 
Mat, administracija turi ži
noti, kiek padidintos “Lais
vės” reikia spausdinti, idant 
visiems užtektų._________
Gaukite “Laisvei” naujų 

skaitytojų
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(Tąsa)
Moterys glėbiu gaudė nelaimingą moti

ną ir tikrai negalėjai išlaikyt, nors turėk 
akmens širdį, kai jos pradėjo:

— O tu, našlaitėle, tu vargšele ...
Kai tik daugiau susirinko bobų, pakilo 

bruzdesys, kam nepasirūpinta laidojimu, 
gedulingomis pamaldomis ir varpais.

Tarutis atsisakė eiti į kunigą, kaip ten 
' bebuvę, — purtėsi ir nenoromis klausė. 

Cypdavatkės visdėlto Moniką įkalbėjo, 
esą, nors varpams duosi, — smagiau ir 
mirusiam bus.

— Žinokitės, — pasakė vyras.
— Tik tu nurimk, prašau. Juk kitaip 

nepriims į kapus.
— Žemė priims!
Monika stovėjo ir nežinojo, ką veikti. 

Stovėjo pasiglemžusi skarą, pasiėmusi 
batelius, pasiruošusi bėgti. Vis dar žiū
rėjo, ką pasakys vyras.

— Sakau, žinokis! — pakartojo Juras.
Ji išbėgo į laukus. Maži, raudoni jos 

kulnys švytravo iš po padalkų. Monika 
nešė po skara kažką, nuo vyro paslėpu
si. Bet ne taip lengva buvo gyvą daiktą

* slėpti: žąsis pradėjo gigenti. Monika dar 
labiau suglemžė ją į storą vilnonę skarą 
ir nusklendė bažnyčios pusėn.

glėbusi grabą, kuris svyravo paguldytas 
minkštuose, dar nekultuose, šiųmetiniuo
se šiauduose. Paskui važiavo Ridikas su 
viena kumele. Daugiau vežimų nebuvo. 
Palydėjo ir iš kitų kaimų vienas kitas.

Kaziuko draugai ėjo nešini knygomis, 
sykiu su visais palydinčiais. Daugiausia 
buvo jaunimas. Muzikontas Jokūbauskas 
Petras, laisvamanių kapų x sumanytojas, 
išgirdęs, kad lydės be varpų ir kunigo, 
jau iš vakaro pats pasisiūlė Taručiui:

— Nieko, tegul bus visoms cypdavat- 
kėms per nosį. Mes palydėsim su orkes
tru.

Tėvas sakė, kam to reikia, Taduk? 
Jaunas vaikas, kad jis būtų buvęs jūsų 
draugas...

— Nedidelis daiktas mums pagrajintil, 
Palydėsim, kaip reikia.

Prie mirusio galvos padėjo du mirtų 
vazonus. Linkuvienė pasistengė. Aplink ( 
jį visi sėdėjo patamsy, kol uždegė pačios 
savo atsineštas žvakes. Jos buvo lajinės 
— mirkčiojo nuo rūstaus vėjo atkva
po, kuris įsigavo pro šukėtus langus.

Iš įlomės kelias įkopė į kalvą. Jis buvo 
šiitus, ir reikėjo prilaikyti grabą, kuris 
rėmėsi į vieną ratų šoną. Grabas plaukė 
tuo keliu, kur ėjo koja į koją naujas lie
tuviškas baudžiauninkas. Vieškelis bu^o 
nusodintas mažais, numeruotais, kalkė
mis .nudažytais akmenukais, ir tokiu bū
du paskirstytas tarp mažažemių ir nau
jakurių. Todėl ir akmuo prie akmens, 
kaip jų trobos ir laukai. Vienas prie ki
to, įžėlę vienoje žolėje, bendro vargo pa
žymėti.

Pakelėj prisidėjo dar keli iš lydėtojų, ir 
netrukus tie skurdūs naujakurių kaimai 
išgirdo dūdų muziką.

LDS 6 Kuopos Parengimas

Gražus draugiškas pažmo- 
nys ir delegatų išleistuves 
įvyks sekmadienį, kovo 30 d., 
1941 m., Lietuvių žemutinėje 
svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 2 vai. dieną. Gaspa- 
dinės rengiasi prikepti gar
džių blynų, plaučių-ir silkių ir 
kitokių valgių. Turėsime ir gė
rimų. Komisija stengiasi, kad 
būtų kuo geriausia priimti 
viešnios ir svečiai šiame pa
rengime. Dalis pelno eis pa
siuntimui delegatų į Liaudies 
Suvažiavimą, įvykstantį 5—6 
balandžio. Jame dalyvaus 
daug įvairių tautų ir organi
zacijų. Jie pareikš protesto 
balsą prieš karą.

LDS 6 kuopa pereitam savo 
susirinkime išrinko delegatą 
drg. F. Zibor dalyvauti virš- 
minėtam Liaudies Suvažiavi
me. Mūsų mieste yra organi
zuojamas nemažas skaičius 
atstovų nuo įvairių organiza
cijų. Manoma, kad iš mūsų 
miesto vyks 2 M' 3 pilni busai 
delegatų.

Todėl ir mūsų LDS 6 kp. 
neatsilieka nuo taip svarbaus 
tikslo.

Gerbiamieji draugai ir 
draugės, širdingai kviečiame 
visus ir visas skaitlingai da
lyvauti. Užtikriname, kad tu
rėsite linksmą ir draugišką 
pažmonį.

Kviečia Rengėjai.

nigų. Taip buvo pereitam ka
re, taip daroma ir dabar-

Darbininkai turėtų būt at
sargesni, daugiau apsižiūrėt. 
Nes karui pasibaigus galima ti
kėtis didžiausios depresijos.

Senas Grinorius.

Chester, Pa.
Kažin kur prapuolė mūsų 

jaunas Literatūros 30 kp. ko
respondentas? Nesimato iš 
Chesterio lietuvių kolonijos 
“Laisvėj” nei vienos korespon
dencijos. Negerai, korespon
dente, pasitaisyk ir susirink 
savo surūdijusias plunksnas ir 
stok į darbą.

Aš atsiprašau koresponden
to, kad išdrįstu kišti savo

smailą nosį pro jūsų plunks
notą sparną. Bandysiu pakuis
ti po jūsų kolonijos dirvą, už 
tai atleisite.

Būtų gerai, kad mūsų Ches
terio lietuviai atsimintų atei
nantį Sekmadienį, 23 dieną 
kovo nusišainyti ir pagirdyti 
gazolinu savo “ližes,” nes rei
kės važiuoti į Philadelphijos 
“Laisvės” 30 metų sukaktuvių 
koncertinę pramogą.

Aš būsiu ir jūs būkite.
Žemės Gyvūnas.

Cleveland. Ohio
Pare ir šokiai

ALDLD 22 kuopa rengia 
parę ir šokius subatoj, 22 d. 
kovo, 7:30 vai. vakare, Lie

tuvių Darbininkų Svetainėje, 
920 E. 79th Str.

Prie įžangos tikieto bus duo
dama 15 dovanų, kurių vertė 
siekia $25. Įžanga prie durų 
20c, o iš kalno perkant tik 10 
centų.

šokiams gros visiems gerai 
žinoma Navarsko orkestrą.

Gerbiami Cleveland© lietu
viai! Malonėkite atsilankyti j 
šį parengimą kuo skaitlingiau
siai. Jūs praleisite linksmai 
laiką ir tuo būdu paremsite 
mūsų kuopą, nes mūsų kuopa 
visuomet stoja už darbo žmo
nių reikalus ir gausiai remia 
finansiniai.

Kviečiame visus ir visas.
Rengimo Komisija.

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

“Štai, pažiūrėk! Mes susprogdinome mano pieną ir
įdėjome Smetonos į kiekvieną lašą!”

1. TAIP, Iš TIESU ... mes Bor- 
den’o žmonės suskaldėme Smeto
ną mano stebėtiname Golden 
Crest Piene . . . susprogdinome 
kiekvieną lašą į 200 lašelių . . . 
privertėme smetoną pasiskleisti 
per visą, pieno butelį! Ne tik 
viršuj!

CREST VITAMINO D IŠLYGINTAS PIENAS.

Nematei už stalo sėdinčio garsaus ve
džiotojo Baukaus, jo amžinų pastūguo- 
nių—Kurmio ir Jazbutienės, kurie savo 
giesmėmis nabašninkams kaime užspeng- 
davo ausis. Giesmės būdavo įvairios ir 
gausios per visą naktį: sielos išganymas, 
amžinos liepsnos, šėtonas, vanagas, vištos 
ir dantų griežimas.

\ Prie Kaziuko visiteli būvo jauni, žali. 
Žinia, kad senoliai jautė nepatogumų dėl 
vadinamosios Taručio bedievystės. Tre
tininkės ir bažnyčios altorėlių, vėliavų 
nešiotojos neiškentė neatėjusios ir nepa
žvelgusios nors pro langą. Mergaitės sa
kėsi mačiusios Marcę ir Karusę atsitū
pusias už namo. Jos paleido kalbas, kad 
nabašninko rankas, kuris miręs be ko
munijos, patį vidurnaktį kažkas pakė
lęs. Paskum iš jo burnos išėjęs juodas 
tvaikas.

Be velnio neapsieita.

Ji sukvietė daug daug norinčių pasi
klausyti, pasižiūrėti, ar gera valia prisi
dėti prie tos naujoviškos laidotuvių pro
cesijos. -Tai buvo didelė naujiena visai 
apylinkei, kad be giesmės, be varpų.

Prie dvaro žemių linijos stovėjo pa
linkęs kryžius, dar nuo vasaros iškaišy
tas pievų žolėmis. Rūpintojėlis kabojo 
miręs kvepiančiame šiene, susigūžęs ir 
kažko išsigandęs ...

Jis pasiliko bestovįs ir bemąstąs apie 
žmones, kurių tiek daug būrių praėjo, ir 
nė vienas jam nepakėlė kepurės.

XVIII
Jau kokie metai Juro negirdėjo niekas 

miestelio rinkoje ir už kapų, kur dažnai 
įvykdavo šaudymo rungtynės, koman
duojant f'Sarmantų įgulai: marš, aplink, 
laisvai! Kažkaip iš lėto jis paguldė savo 
karšto patrijotizmo ginklus, ir, kaip se
niau kareiviškas, taip ir dabar šauliškas 
kelnes perdažė...

Seattle, Wash.
2. TAI GOLDEN
Sklandesnis nuo viršaus iki dugno. Kiekvienas lašas smetoningas su 
pilnu, gausingu skoniu! Taip ištisai skanus, jog net žmonės, "kurie 
negeria pieno," gardžiuojasi daugiau negu puikiu jo gerumu!

Monika grįžo iš kunigo jau visai nak
tį, nusiminusi, iškankinta, apsitaškiusi 
purvais. Kunigas atradęs knygose daug 
skolos bažnyčiai, išbaręs vyrą, kurį rei
kėtų viešai pamokinti, kaipo eretiką, šir- 

t dęs, kad mirusiam nepasiskubino su pa-
* skutiniu patepimu. Tik per ašaras buvo 

galima išprašyt, kad priimtų į kapus, 
bet ir tai atsisakęs lydėti be keturiasde
šimt litų.

Dėl kunigo pasielgimo Tarutis, atrodė, 
visai nepyko. Daug šalčiau ir santūriau 

„ atsakė:
— Ir nereikia. Pakasime kad ir gale 

lauko, po lazdynais.
— O sako tokie nuo Dievo pareina! — 

kažkas, išgirdęs Monikos , pasakojimą, 
ą kalbėjo virtuvėlėje.

— Ar tu girdėjai, kad vanagas paukš
čių pasigailėtų!

Mirusiojo atmintis nebuvo parduota. 
Rytą, į grabą dedant, motina vėl trupu- 

« tį verkė. Jai padėjo Daubienė, kuri mo- 
’ kėjo visų nelaimes apraudoti. Jeigu pa

klausdavo jos, kodėl tu, Agnieška, verki, 
juk ne savas, ne giminė, ji sakydavo:

— Ir nebroliai man broliai, ir nesese- 
rys — seserys. Visas vargšų svietas gi
minės tarp savęs. Va, kaimai: Naujokai, 
Klangiai, Pakalniškiai, Antkalniškiai — 
tai vis mano broliai ir seserys. Aš čia 
augau, gyvenau, mačiau jų vargą.

• Ji kiekvieną žmogų mylėjo ir kiekvie
nam mirusiam mokėjo pasakyt:

— Prieis dobilai, kviečiai, prinoks lau- 
’ kai, kaip ežerai — tavęs čia nebus...

v
Išvežė Kaziuką anksti. Rytas buvo 

rūksnus. Netrukus pradėjo pursloti. Ant 
į < pirmutinės pasėstės tupėjo Juras ir Lin

kuvienė, prie kojų — Monika. Ji laikė ap-

Atvėso Juras ir nuo namų, ūkio, pa
čios. Palaužtoje ankstyvos senatvės Mo
nikoje dingo žvalumas, nugaravo jos są
narių karštis žemei, vaikams atidavė jį, 
o išsekusiame veide, lyg upės dugne, ryš
kėjo praplaukusių vargo dienų nuosėdos. 
Žiauri kasdienybė padarė ją narštvią, 
greitai pipsenančią, silpnutę. Skurdas at
sistojo šeimos teisėjo rolėje.

. Bet vaiko mirtis porą iš naujo surišo. 
Negrąžinama praeitis, sudužusios viltys 
iškilo atsiminimuose lyg tolimos, šviesios, 
seniai praplauktos salos. Motina tuo ir 
tegyveno r jeigu dabar čia būtų Kazelis... 
jeigu mes būtumėm neleidę ganyti... jei
gu ...

Pagaliau Jurui iki skausmo įsikirto 
moters burbėjimas. Jis spruko iš namų 
ir stengėsi užsimiršti darbe. Toji priemo
nė jį visuomet gydė'. Rodos, jis vėl atgavo 
prarastą pasiryžimą grumtis, kovoti ir 
per kovą laimėti gyvenimą. Dar niekad 
Juras su tokiu pašėlusiu atkaklumu ne- 
plušo, kaip šį kartą. Vos dirvose ištirpo 
ledo luitai, išgaravo pašalas, jis save vi
są atidavė žemei. Dumblinas, apskretęs, 
nuo nakties iki nakties taškėsi paskatin
tas naujo sumanymo. Netrukus vande
ningose sklypo vietose Juras išvertė pla
čius, gilius grovius, nuleido į upę drėg
mę, krantuose išrovė kadugius, krūmus, 
ir tokiu būdu naujūs gabalus atkariavo 
sėklai. Kai saulė grįžo pavasario kelian, 
toje vietoje, kur pernai gandrai braidžio
jo, pravestos arimų vagos švitėjo ir degė 
savo drėgmės ugnimi, spinduliuodamos, 
tarytum Nemuno vilnys.

Kaimynijoj dar niekas nesiruošė į lau
kus, todėl stebėjosi Taručio ankstyvumu:

— Ar jis apkasus rausia, ar iš proto iš
ėjo!

(Būs daugiau)

Kovo 7 dieną čia buvo daro
mi bandymai miesto užtemdy
mui. Miesto majoras davė įsa
kymą, kad visos šviesos turi 
būt užgesintos per penkiolika 
minutų. Apie 10 minutų iki 
vienuolikai paleido sirenas duo
dami ženklą užgesint šviesas.

Tik nelaimė, kad tą naktį 
mėnulis švietė ir jo negalėjo 
uždengti '. Jis 'jokids kapitalis
tinės sistemos skerdynės nepai
so. Jie viską gali užgesinti, 
bet mėnulio visgi nepajėgė. Ant 
kalnų aplinkui miestą susirin
ko šimtai žmonių pažiūrėti, kaip 
miestas naktį atrodo be šviesų- 
Prie Boeing orlaivių išdirbys- 
tės buvo pastatyta po vieną dar
bininką prie kiekvieno orlaivio 
vaktuot, kad kas nepadarytų 
ko nors blogo užgesinus švie
sas. Prie “fajermonų baksų” 
buvo pastatyta taipgi po vieną 
žmogų, kad kas neiššauktų ug
niagesių. Tačiau jokių nelai
mių neįvyko ir viskas išėjo ge
rai, kaip praneša vietinė spau-

Yra gandų, kad tokie miesto 
užtemdymai bus daromi kartą 
per mėnesį, bet ar taip bus, ar 
ne, tai ateitis parodys.

Dabartiniu laiku pas mus pa
brango randos, nes pas mus 
atvažiuoja daug žmonių, jieš- 
kančių darbo ir todėl pasireiš
kė kambarių trūkumas. Mat, 
vietiniai laikraščiai rašo, kad 
čia eina gerai darbai, dirbtuvės 
dirba dieną ir naktį. Bet kas 
liečia bedarbius, tai jų -buvo ir 
vis dar yra. Karo užsakymai 
negali suimti visų bedarbių.

Boeing Co. lėktuvų dirbtuvė 
•dirba be perstojimo—trimis pa
kaitomis.

Laivų budavojimas kol kas 
dar nepradėtas- Dar tik ren
giamos dirbtuvės. Sakoma grei
tai prasidės ir laivų budavoji
mas. žinoma, bus darbo kojei 
karas tęsis.

Kaip atvažiuoja žmonės jieš- 
kot darbo iir negauna kamba
rių, tai tuoj atsiranda lotų par
davinėtojai, įkalba, kad pirktų, 
savo namukus statytų. Sten- . 
gias, kad perkant žmogus įmo
kėtų kiek galint daugiau.

Darbininkas nusiperka sau 
namuką. Stengiasi kiek galėda
mas aptasyt, kad gražiau atro
dytų. Mėgina mokėt, kiek ga
lėdamas. Bet kai pasibaigia 
karas, pasibaigia ir darbas, o 
vargšas žmogelis ir vėl turi va-' 
žiiiot jieškot darbo kitur. Savoi 
nebaigtą mokėt namuką turi 
palikt tiem, iš kurių jis pirko. 
Tie real estąitfci prisilupą pi-l

3. DAUG LENGVIAU SUVIRŠKINAMAS ... kūdikiam 
ir suaugusiom—visiem. 400 vienetų Vitamino D—saulinio 
vitamino—KIEKVIENOJ KVORTOJ. Padeda subudavot 
stiprius kaulus, dantis ir kūnus.

l’ristatiynas prie pat jūsų durų! Pradėk gert šį 
pieną rytoj! . '

HOMOGENIZED E® VITAMIN D

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BŪT GERAS!
Copyright 19'41 —Tho Bordon Company

įstabų

/ z . ..
IZ Uis išakykite Ji*2 naujoj Econo-
A way 2-jų k 

dėžėj ir "“taupy.'
9 \\ kit w kvortal-

put THIS COUPON IN YOUR MILK BOTTU TONIGHT!

Please deliver Borden’s Golden Crest Vita
min D Homogenized Milk as checked below

- 1 qnart Bottle
___ —2 quart Econo-way Container

Your Name.

Street. Apt_____

If you aren t a regular Borden customer, call 
WAfker 5-7300 or your nearest Borden branch.

PHILADELPHIA, PA

Bankietas, Koncertas, Šokiai
Rengia Philadelphijos Lietuvių Pažangiosios Organizacijos Paminėjimui 

“Laisvės” 30 Metą Jubilėjaus

Įvyks Sekmadienį, Kovo 23 March

V. VALUKAS, 
dainuos su dviem savo sūnais.

P. GRABAUSKAS, ALEKAS VELIČKA,
Baritonas. Tenoras.

Jiedu dainuos duetus šiame koncerte.

NEW AUDITORIUM HALL
713 SNYDER AVENUE PHILADELPHIA, PA.

PUIKI MUZIKALE PROGRAMA IR PRAKALBA
S. Kuzmickas, baritonas iš Shenandoah, Pa., V. Valukas ir sūnai iš Scran

ton, Pa., Velička ir Grabauskas iš Brooklyn, N. Y., Stygą Orkestrą, vadov. 
Kawrygos, su šokikų, grupe, Rosemarie Campisi, sopranas, Ruth Daulenskis, 
pianistė, Moterą “Biručių” Choras, LYROS CHORAS ir kalbės R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius iš Brooklyno.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietą; vakarienė (kval. vakare, šokiai 7:30.



Penktadienis, Kovo 21, 1941 sestas puslapis

Girardville, Pa.iHartford, Conn. Montello, Mass

9:1

Nuo red.: — Labai atsipra
šome už nemalonią klaidą.

mano korespondencija, tilpu
sią “Laisvėje” 14 d., buvo pa
dėtas parašas “Nemuras.” Tu
rėjo būti Nemunas.

Nemunas.

rą 
į, bet 
laiką 
moti- 

ai taip ir

Iš Tautininkų ir Katalikų Vei
kimo Prieš Tarybinę Lietuvos 

Santvarka

Kazlavienei ligonbutyj 
padaryta lengva opera- 
Ji jau grįžo namo i.

Visko Po Biski iš Mūsų 
Pastogės

A. Raulinaitis susižeidė dir
btuvėje. Mašina nukirto pirš
tą ir be to dar jam įsimetė 
kokie tai skausmai į kojas. 
Jis randasi Hartfordo ligoni
nėje.

Maziliauskienė, eidama į 
darbą paslydo ir susilaužė ke- j 
liose vietose rankos kaulą. Ji 
randasi po gydytojo priežiū
ra.

fe-

“Laisvės” Bankietas 
Philadelphijoj

Ateinantį sekmadienį, 
dieną kovo, įvyks tradicinis 
bei jubilėjinis. “Laisvės” ban
kietas, koncertas ir balius, ku
rį rengia ALDLD kuopos, New 

;r Į Auditorium Hali, 713 Snyder 
i Ave., Phila., Pa. Pradžia kon- 

jgicerto 2-rą valandą po pietų. 
Į šioj programoj bus du komi- 
! kai-juokdariai dainininkai iš 
į Brooklyn© — Velička su Gra- 
ibausku. Apart jų, atvyksta 
! drg. Kuzmickas iš Shenando- 
| rio, Valukas su sūnum iš 
Scrantono. Taipgi bus gera 

Įmuzikalė grupė šokikų ir ba
lalaikų orkestrą. Tai bus pa
minėjimas “Laisvės” 30-ties 
metų gyvavimo. Bankietas 
prasidės 6 vai. vakare.

Ai’ bus svečių iš kitų kolo
nijų? Taip. Pereitam “Lais- 

jo vės” piknike užtikrino drg. J. 
r________ _ _______  __ 'Ramanauskas ir drg. Pečiulis
sueina ne tik į svetainę į pa-j is Minersvillės apielinkės, jog 
rengimus, bet ir kliubruimį ap
silanko, kuris yra puikiai iš
puoštas. Iš mūsų pusės žmo
nių, mano supratimu, perma- 
žai matosi tokiose užeigose. 
Užeigose, kurių durys visiems 
yra atviros, reikėtų veikles- 
niem nariam dažniau atsilan
kyti ir susipažinti su svečiais. 
Ten galima gauti darbininkų 
laikraščiams skaitytojų ir kito
kios paramos. Reikėtų paimti 
pavyzdį iš dd. V. Silkienės, O. i 
Vilkiūtės, jaunojo J. Margai-1 
čio. Jie kliubo parengimuose 
gavo tris “Laisvei” skaityto- lietuviu 
jus. Jų atsilankymas neveltus. I

tapo 
cija. 
sveiksta.

Marcelė Urbonienė grįžo 
ligoninės. Jaučiasi geriau.

Visi ligoniai yra pažangūs! 
ir geri rėmėjai darbininkų ju-Į 
dėjimo. Linkime jiems kuo 
greičiausio pasveikimo.

Iš Mūsų Veikimo 
mus veikimas nebūtų

Bet pagal tokią ko- 
kaip Hartfordas, turė-

Pas 
blogas. 
Joniją, 
tų būt kur kas geresnis, ypač 
po įsigijimo Ukėsų Kliubo sve
tainės. Dabar jau įvyksta dau
giau įvairių parengimų, ku
riuos lanko Hartfordo ir 
priemiesčių lietuviai. Jie čion

Kovo 9, Tautininkų Kliube, 
ant Intervale St., kalbėjo p. 
Tysliava iš Brooklyn©, N. Y. 
Prieš einant kalbėt vienas tau
tietis jį gerai pavaišino su 
“Schenley.” Išėjęs kalbėt pa
sakė smarkią prakalbą. Girdi, 
Lietuvos nepriklausomybė su
grįš tokia, kokia buvo prie 
Smetonos. Prisiminė apie Lie
tuvos praeitį, kad kitataučių 
būdavo užpulta ir apiplėšia
ma. Dabar rusai Lietuvą pa
vergė ir apiplėšė. Sako, trys 
diktatoriai turi būt prašalinti i 
iš atsakomingų vietų : Hitleris, 
Mussolinis ir Stalinas. Tik 
tuomet bus taika ant šios že
mės. Prikalbėjo ir daugiau vi
sokių nesąmonių. Vieną tau
tietį išmetė, būk už tai, kad jis 
buvo

Singapūro jūreiviai 
kariais, vežamais kur nors į frontą.

atsisveikina su australiečiais

įsikaušęs ir kėlė betvar-

Roko parapijinis komi- 
po vadovyste klebono, 

9, vakare, surengė teat-

Pažangiųjų Lietuvių Tarybos WHDH Programa

priežasčių sulėtėjimo 
orkestros ir kitokios 
Suęirinkime dalyvavo 

būrelis žmonių ir visi

Kovo 14 d., Lietuvių Darbi
ninkų Bendrovės svetainėje 
įvyko ALDLD 68 kuopos n^ 

. paprastas ^susirinkimas. Susi
rinkimas buvo šaukiamas pa
tyrimui 
choro, 
veiklos, 
gražus
nuodugniai rišo klausimus, ku
rie yra blėdingi organizacijos 
darbui. Visą padėtį rimtai ap- 
diskusavus surasta, kad di
džiausia neveiklumo priežas
tis—tarpsavinis nesusiklausy- 
mas, murmėjimas pakampiais. 
O tą nesutikimą įnešė įsigiji
mas dviejų nuosavybių Lietu
vių Ukėsų Kliubo ir Lietuvių 
Darbininkų Bendrovės. Apie 
tuos atlik tus darbus nei 
vieni, nei kiti nesikarščiavo, 
nes tai atliktas reikalas, šio 
pasitarimo vaisiai, reikia pasa
kyti, bus džiuginanti ir pasi
tarnaus mūsų kolonijos pažan
giajam veikimui.

atvyksią su svečiais į šį poki- 
lį. Mes lauksim.

Atvyks svečių iš Baltimorės, 
Eastono, Chesterio, Camdeno, 
Readingo ir iš New Jersey 
valstijos miestelių. Mes užtik- 
rinam, kad visi būsite paten
kinti minėtu 
su mūsų 
atsivesti

parengimu. Vi- 
pareiga dalyvauti ir 
svečių.

* * *
Bacevičiaus Koncer-Vytauto

tas įvyks 26 Balandžio

šv. 
tetas, 
kovo 
rą: “Kaip lietuviai bolševikai
žudo kunigus.” Nužudė kuni
gą Prunskį ir kitus, kurie dar 
gyvi tebėra. Aktoriai buvo iš 
So. Bostono. Pasižiūrėt to te
atro suėjo daugiausia gailes
tingos moterys. “ 
kaip “Lietuvoj 
gai,” ne vien 
ašarėles, bet parėjusios namo 
negalėjo miegot; dūsavo per 
visą naktį.

Kunigai mano, kad su savo 
tokiais 
m a is

1000 Wats; 830 Kylocycles
Sekmadienį, Kovo 23 Dieną, 

9 Valandą Ryte
Advokatas Petras Shimo- 

anaunceris,
Aleksander Vasiliauskas,

Pamačiusios, 
žudomi kuni- 
išliejo gailias

1.
nis,

2.
muzikos direktorius,

3. Motelio Moterų Dailės 
Grupė — vedėja Ona Minei- 
kiūtė,

WILKES BARRE, PA

“Laisvės” skaitytojai ir geri 
rėmėjai darbininkų judėjimo.

Velionė Yakienė buvo pa
vyzdinga moteris. Su visais 
sutikdavo. Mylėdavo skaityti. 
Per pereitą karą ji gyveno 
Lietuvoje. Prisiminus apie tai 
pasakodavo su ašaromis, kaip 
vokiečiams užėjus jie buvo 
marinami 'badu. Jos trys.vai
kai mirė karo laiku, žinoma, 
motinai prisiminus tai skaudė
davo širdį.

Po karo sugrįžus pas 
pagimdė dar vieną kū 
ir tas pagyvenęs ko^į 
mirė. Tas, suprantama, 
nai nėjo ant gero, 
gyveno su savo 'vyru vienui 
viena.

Drg. Yakas taria širdingą 
ačiū visiems giminėms, kaimy
nams, pažįstamiems už gėlių 
vainikus ir dalyvavusiems lai
dotuvėse. Taipgi ačiuoja gra- 
boriui ir visiems tiems, kurie 
kuo nors prisidėjo prie pasku
tinio patarnavimo.

Mirė
B. Budraitis, LDS narys ir ; 

senas “Laisvės” skaitytojas, 
po kelių metų kankinančios Ii- ! 
gos, mirė kovo 11 d., 1941 m.

Velionis Budraitis, kurį šių 
žodžių rašytojas pažinojo apie 
su virš 20 metų, nesuklysiu 
pasakęs, kad B. Budraitis bu
vo vienas iš pavyzdingiausių, 
sukalbamiausių ir rimčiausių 
žmonių. Jis mokėjo sugyventi 
ne tik su savo šeimyna, bet ir 
su visais kitais žmonėmis.

Į kapus jį atlydėjo didelė mi
nia žmonių. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį, keturis sū
nus ir dvi dukteris. Liūdime 
mes visi netekę gero draugo.

Nelemta mirtis atskyrė mū
sų gerą draugą nuo gyvųjų. 
Amžiumi dar nesenas, galėjo 
daug metų gyventi. Gaila. Pa
laidojome kovo 15 dieną su 
tautiškomis - bažnytinėmis ap
eigomis tautiškose kapinėse, 
Shenandoah, Pa.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

Velionis Budraitis iš Lietu
vos paėjo Kauno rėdybos, Vai- 
guvo v., Vikraičių kaimo.

Gentys ir pažįstami, kurių 
velionis turėjo šioje šalyje Či
kagoje, New Yorke ir kitur, 
norėdami plačiau sužinoti apie 
mirtį Budraičio, kreipkitės se
kančiu antrašu:

Mrs. R. Budraitis, . 
213 Second St., 
Girardville, Pa.

J. Šerys.

I

So. Boston, Mass4. Artistas Vasiliauskas — 
tenoras solistas,

5. Transkripcijos muzika,
į. B. F. Kubilius, PLT ir 

WIIDH programos direktor., 
2 Atlantic St.; So. Boston, 
Mass.

PLT vyriausias komitetas 
taria ačiū draugei Izabelei 
Kugel už'jos gerą patarnavi
mą mūsų WHDH programo
se. Jos patarnavimas buvo la
bai įvertintas. Linkime jai ge
riausios sveikatos tęsti gerus 
darbus visuomet ir tęsti mu
zikos darbą lietuvių tarpe.

Taipgi mes esame linksmi ir 
dėkingi artistui Aleksandrui 
Vasiliauskui, kuris apsiėmė 
užimti WHDH pusvalandžio 
direktoriaus vietą. Mes velija
me jam geriausių pasekmių 
tarpe pažangiųjų ir visų lie
tuvių, gyvenančių Naujojoje 
Anglijoje.

Šeštadienio, kovo 22-ros ra
dio programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryte, bus sekanti:
1— Kalbės Dr. Landžius iš So. 

Bostono.
2— Dainos ir Muzika.

Sekmadienio, kovo 23-čios 
radio programa per stotį 
W0RL, 920 kilocycles, 9:30 
iki 10:30 vai. ryte, bus sekan
ti :
1— Royal Serenaders orkestrą 

iŠ Bostono.
2— Dainininkai, Povilas Lape

nas, Jr. iš South Bostono 
ir Edvardas Turauskas iš 
Cambridge.

Steponas Minku*.

Šis Tas iš LLD 43 Kuopos 
Susirinkimo

Vėliausiam kuopos susirin
kime buvo apkalbėta daug 
svarbių dalykų, iš 'kurių nors 
porą čia reikia paminėti. Bu
vo išrinktas delegatas į Taikos 
Konferenciją,;' kuri įvyks ba
landžio 5-6 dienomis New 
Yorke.

LLD 43 kuopa griežtai rei
kalauja, kad LLD 12-to aps
kričio valdyba' imtųsi už dar
bo ir surengtų? prakalbų marš
rutą šiame apskrityje, nes mū
sų kuopoje prakalbos yra la- 

, tas pats 
jo, tuoj sugrįš. Kašetienė ėme_yra jr su kitomis kuopomis, 
teirautis, kam jums jos reikia. TTodėl, draugėj ir draugai, ku-

melagingais parengi- 
at va d uos fašist 
Bet išeina kaip

Tokie teatraibu lai.
j lems neina an$ gero, 

Balandžio 26 d., šeštadienį, Į jų suvargusius nervus 
j organizacijos rengia1

Vytautui Bacevičiui koncertą
Philadelphijoj, Slavokų sve
tainėje, 510-12 Fairmount Av., 
8 vai. vak.

Dabar mums visiems reikės' goods storą

tik at- 
moterė- 
gadina 
ir svei-

štai kovo 10 su organizaci
jos reikalais nuėjau pas Ka
retaitę, kuri užlaiko “dry- 

ant Ames gatvės, 
pasidarbuoti. Į šį koncertą eis i Klausiu, ar yra namie Kašetai- 
ir rusai, 
žmonės. Stengkitės įsigyti ti- 
kietus, kuriuos bus galima 
gauti ant “Laisvės” bankieto 
ir sekančiose vietose: 5809 N. 
Fairhill St.; 538 N. 12th St.;

V • £ J t v A I e t t *- 1 cz A

i, Ukrainai ir kitų tautų»te? Jos motina atsakė: Ji išė- bai pageidaujamos,

Atsakiau, kad pikniko reika
lais noriu pasikalbėti. Klau
sia, kokios srovės. Atsakiau,

735 Fairmount Ave.; 110 W. nuo pažangiųjų lietuvių. Tuoj 
Thompson St.; 186 Tioga St.
143 Pierce St.; 1415 So. 2nd
St.; 5123 Funston St.

Vėliau bus pranešta vėl.

Binghamton, N. Y
Geri laisviečiai P. M. Sta-, 

siūnai atsidarė biznį visokių Kašėtaitė 
gėrimų (alaus darželį) po nu- aPie šv. 
meriu 28 Lake ir Emma St.

Geriausios kloties jums,
! draugai.

Drg. L. Žemaitienė dalino! 
pardavinėjimui įžangos tikie-, 
tus. 
dėl 
bus 
vai. 
svetainėje, 
čiai.

Tą patį vakarą buvo pa
skleista apgarsinimai dėl pra
kalbų, kurios atsibus kovo 23 
dieną, 2 vai. po pietų, Liet. 
Ukėsų Kliube. Kalbės dr. J. 
J. Kaškiaučius.

Susirinkimas baigėsi entuzi
astiškai.

“Laisvės” Agentas.

Pasirodo, kad tai tikietaij Newportville, Pa. — Naš-

moterėlė ėmė karščiuotis. Sa
ko, neturim nieko bendro su 
jais. Sako, Lietuvoj bedieviai 
žudo kunigus, Lietuvą valdo 
žydai ir t.t. Jos vyras mėgino 
ją sudrausti. Parėjo duktė 
Kašėtaitė, kurią aš norėjau 
matyti. Ji taipgi negali savo 
motinos sudrausti. Matomai, 
tas teatras paveikė į ją. Pasi
kalbėjus apie pikniko reika- 

užvedė kalbą 
Roko pašai pinės

draugystės susirinkimą. Ji nu
peikė, kam susirinkimas nu
balsavo nepirkti šėro iš čeve- 
rykų' kompanijos, kuri nori 
persikraustyti iš Worcesterio į 
Montello.

rie esat apskričio valdyboje, 
būtinai imkitės už darbo ir 
ant greitųjų surengiate .pra
kalbų maršrutą šiame apskri
tyje, parsitraukiant vieną iš 
gerų kalbėtojų, kad išaiškintų 
šios apielinkės žmonėms tikrą 
padėti Lietuvoj ir kitus daly
kus.

Todėl, draugės ir draugai, 
esanti valdyboje, būtinai atli
kite šį taip svarbų darbą grei
toje ateityj.

LLD 43 kuopos Narys

operetės “Grigučio,” kuri 
sulošta gegužės 11 d., 2 
po pietų, Lietuvių Ukėsų 

Loš worcesterie-

lė Laura Tompkins’ienė, 44 
metų amžiaus, išgelbėjo iš 
degančio namo du savo Vai
kus, bet pati sudegė kartu 
su trečiu, kurį taipgi bandė 
išgelbėti.

Pastebėjau jai, kad yra blo
gas dalykas darbininkams 
pirkti Šerus kompanijų, kurios 
kraustosi iš vieno miesto į ki
tą, palikdamos ten darbinin
kus be darbo. Paskiau ji pri
minė, kad čia nieko nesako-

ma apie girtuokliavimą.' čia 
jos pastaba labai vietoje.

Pas mus lietuviai ne tik kad 
prageria savo visą uždarbį, 
bet ir sveikatą ir darbus. Ir 
kurgi negers. Dabar užeigose 
duodama silkės, kitur klem- 
sai, kitur kiaušiniai, kad tik 
daugiau išgertų to rudo skys
timėlio. Viskas paremta ne 
ant sveikatos,- bet a"nt biznio.

Bet tas yra ne tik Montel- 
loj. Kur tik nuvažiuosi, visur 
tą patį rasi.

Raymond, Wash

Darbininkai Juda
Underwood Typewriter dir

btuvės darbininkai pamatė; 
kad neturint organizacijos, 
sunku bus kas laimėti. Tad 

• grįžo darban iš streiko lauko 
be savo tikslo atsiekimo.

Dabar pradėjo organizuotis.
Teko patirti, kad jau 17 de- 

partmentų susirašė. Tai būtų 
90 nuoš. 'visų darbininkų, no
rinčių prigulėti D. Federaci
jos Unijai,
seka paskui juos, 
mus laiko 
svetainėj 
savaitę.

Kiti departmental 
Susirinki- 

Liet. Ukėsų Kliubo 
keturis sykius per

Londono gyventojai gelbsti žrtlones, kuriuos užvertė griuvėsiai namų, sudau
žytų vokiečių bombų.

111
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Mirė Elizabeth Yakienė
Kovo 4 dieną pasimirė Eli

zabeth Yakienė. Pakavota 8 
dieną kovo. E% Yakienė sirgo 
apie porą metų. Per tą laiką 
jai buvo padaryta 3 operaci
jos. Bet ir tai nieko negelbė
jo, 
ris 
paėjo dš Jurbarko. Į Ameriką 
atvažiavo prieš dvidešimts me
tų. Ji Raymonde išgyveno 20 
metų su savo vyru Juozapu.

Draugai Yakai yra seni

Belgrad, Jugoslavija, ko
vo 19. — Vienas jugosla
vų valdžios atstovas pareiš
kė, jog spauda “per anksti 
pranešė,” būk Jugoslavija 
tarėsi apie karinį bendra
darbiavimą su Turkija ir 
būk Jugoslavija gal eisianti 
išvien su graikais ir anglais.

Minersville, Pa

OE3OI

Žolynas.

Dar buvo ne sena mote- 
—• \55 metų. Iš Lįetuvęs

Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą "burner** 
arba' visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

Vieša Padėka!
Širdingai tariame ačiū 

siems, kurie mūs tokioj i

.___ ___

SVARBUS PRANEŠIMAS | J • r •

Artisto Vasiliausko Balso 
Studija

Artistas Aleksandras Vasi
liauskas įsteigė Balso Lavini
mo Studiją. Studijos antrašas 
yra: 2 Atlantic St., So. Bos
ton, Mass. Viena reikia pri
minti, kad jis yra geras žino
vas balso dailės ir gerai gali 
mokytojauti, nes jis turėjo ne
maža patyrimo tame darbe. 
Prašome visuomenės atkreipti 
domę į šį pakvietimą. Jūsų 
jaunuoliai bus tinkamai lavin
ti tobulinimui muzikos. Atly
ginimas už jo darbą yra labai 
prieinamas.

B. F. Kubilius,
PLT sekretorius.

i vi- 
liūd

noj valandoj atėjo su morale 
ir simpatijos pašelpa, kas 
mums daug suteikė dvasinio 
stiprumo. •

Ačiū visoms moterims ir 
mergaitėms,1 kurios sunkiai 
dirbo priėmimui publikos po 
laidotuvių. Ačiū laidotuvių di
rektoriaus moteriai O. Tusi- 
nienei, kuri savuosius atgaben
tus visus rakandus, stalus, 
krėslus ir indus tinkamai pa
ri ktavo.

Ačiū visiems giminėms ir jo 
draugams iš visos apylinkės 
pribuvusiems atiduoti pasku
tinį patarnavimą in atsisveiki
nimą, palydint į kapus ir už 
paaukotas gėles jo pagerbi
mui !

Ačiū laidotuvių direktoriui 
p. Vincui Tusinui už taip man
dagų atlikimą savo užduoties. 
Ačiū kalbėtojui J. Ramanaus
kui už tinkamą atsisveikinimo 
prakalbos pasakymą.

šitas viskas mus sustiprino 
dvasiniai ir fiziniai; palengvi
no perkęsti visus skausmus! Iš 
gilumos sielos tariam ačiū!

Ona šmulkštienė ir 
Sūnus Vincentas.

Užėjęs tikrai pavasariškas 
oras gale pereitos savaitės pu
sėtinai apvalė nuo gatvių snie
gų.

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, 
užejimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

aor nor



Lowell, Mass.
Įvairūs Įvykiai Mūsų Mieste

Dabartiniu laiku pas mus 
įvyksta labai daug visokių api
plėšimų. Mat, daugybė žmo
nių, ypatingai jauno amžiaus 
žmonės, per eilę metų nesuras
dami gyvenimui geresnės išei
ties, sugalvoja ir prisileidžia 
prie visokių piktadarysčių-

Pasekmėj to, čia priviso vi
sokių vagilių: vieni užpuola ir 
apiplėšia įvairias krautuves, ki
ti aprabavoja gyvenamus na
mus, arba persiima žmones kur 
nors nuošalinėse gatvėse ir juos 
apiplėšia. Vagia gatvėse pa
liktas mašinas ir taip toliau, ir 
tam panašiai.

Bet to negana. Atsirado pas 
mus ir tokios keistos rūšies plė
šikų, kurie apiplėšia-aplupinė- 
ja geresnių pastatų varinius 
stogus ir kitokius metalus, ku
riais pastatai papuošti. Tuomi 
vagys pridaro labai daug nuo
stolių. Ir tą pražūtingą dar
bą daugiausia atlieka jauni, 
vikrūs vyrukai, tik neseniai 
mokyklose ir bažnyčiose pri
pumpuoti religijos artikulų ir 
šventos komunijos prišerti. Ne- 
ženoti “tėvai” su atbulais kal- 
nieriais. gąsdino juos su vel
niais ir pragaru. Laimino juos, 
kad visagalis Dievas būtų su 
jais kiekviename žingsnyje ir 
visur jiems padėtų. Na, ir “pa
deda” jiems.

Tik ir mirga laikraščiai viso
kiomis vagystėmis, apiplėši
mais ir baisiomis kriminalystė- 
mis. Visokios piktadarystės 
šioje netikusioje sistemoje, taip 
išsiplėtojo, kad rodos jau ne
beliko sviete jokio padorumo. 
Kapitalistinėje sistemoje supu
vimas nuo viršaus iki apačiai- 
Tas išnyks amžinai tik su išny
kimu netikusios tvarkos. Eko
nominės sąlygos yra stambi 
priežastis vagystėms ir kito
kioms piktadarystėms.

Pats Prašėsi Į Kalėjimą 
šeštadieniai ir sekmadieniai 

dabar virtę girtuokliavimo die
nomis tiems, kurie neturi kuo-? 
mi nors rimtesniu ' užsiimti. 
Kuriems knygos, laikraščiai 
arba visuomeniškas veikimas 
visai svetimas dalykas, tai tokie 
ištisas dvi dienas geria, o pir
madieniais už kokį nors skan
dalą eina teisėjui teisintis, kaip 
ten viskas ėjosi. Tai bjaurus 
tūlų žmonių papratimas. Be 
galo žalingas paprotys, nuo ku
rio žmonės turėtų taisytis, .ku
riems dar ne per vėlu. Perdaug 
girtuokliaudami sunaikina savo 
sveikatą, sudarko šeimynas, 
praranda viltį ir pasiryžimą 
kovai už geresnį ir šviesesnį 
gyvenimą. Nupuola dvasioje 
ir pasilieka niekam nebevertais 
žmonėmis.

Veik kiekvieną pirmadienį 
teisėjas turi darbo išklausinėji
mui pasiteisinimų ir nusmerki- 
mui už girtus žygius. Bet kovo 
3 dieną š. m., teisėjas Patrick 
J. Reynolds buvo nustebintas, 
kuomet buvo iššauktas pasitei
sinimui už girtus “griekus” tū
las Armand Ayotte, .30 metų 
amžiaus. Pastarasis nieko nesi- 
teisino ir nieko nelaukdamas 

■ paprašė, kad duotų jam ne ma
žiau 30 dienų kalėjime pabūti. 
Teisėjas, matyt, tą rytą buvo 
gerame ūpe ir noriai prašymą 
išpildė.

Reiškia, kitaip žmogus ne
susivaldydamas nuo perdide- 
lio girtuokliavimo, nusprendė 
nors 30 dienų kalėjime pasil
sėti.

Darbininkai žmonės turėtų 
be kalėjimo pagelbos ir be jo
kios izoliacijos patys gražiai 
susitvarkyti.

Šnipiškas Biznis
Penki policininkai “netikė

tai” užpuolė kambarių užlai
kymo vietą po no. 143 Apple
ton gatvėj, šeštadienio naktį, 
kovo 8 d. Urmu įsibriovus po
licija užtiko nemoraliai besi
linksminant dvi poreles: dvi 
merginos ir du vyrai. Apgai
lėtina, kad anųjų tarpe įsi
maišius ir viena lietuvaitė jau
na 22 metų anyžiaus mergina? 
Kita moteriškė 42 metų. Gi 
vyrai, vienas 35, kitas 36 me
tų amžiaus. Vietiniuose laik
raščiuose paduoti pilni vardai

ir antrašai ten pakliuvusių 
žmonių^ Bet aš vengiu to, nes 
netikiu, kad tokiu būdu — 
viešai nujuodinus žmones, bū
tų galima pataisyti padėtį.

Sugedu šioj kapitalistinėj 
tvarkoj skelbiama moralybė 
sumindžiota, kaip ir kiekvie
na dorybė, taika ir demokra
tija. Visi keturi pasimokėjo 
teisme po $15. Mergina lietu
vaitė man gerai žinoma. Ji re- 
ligijiniai išauklėta, bet tas 
juk nieko nereiškia. Bažnyčia, 
kaip tik ir palaiko šią išgve
rusią sistemą, kur žydi viso
kios nedorybės. Kaip teko su
žinoti, ir kiti šios gengės da
lyviai labai religijiniai žmo
nės. Labai apgailestavo, kad 
ant rytojaus negalėjo nueti į 
“Church.”

Bet ir ne tame visa svarba, 
kiek jie ten meldžiasi ar nuo
dėmių papildo. Svarbumas 
tame, kad pati ponia Martha 
Gotreau to patvirkėlių namo 
užlaikytoja - savininkė išėjo 
visai liuosa iš to keblumo, be 
jokios pabaudos. Tiesa, iš 
pradžių teisėjas Reynolds pri
pažino kalta ponią Gotreau 
už nepalaikymą moralybės sa
vo kambariuose ir už tą nutei
sė ją pasimokėti $100. Bet 
greit suradęs Mortos praeities 
rekordus, kur parodo, kad 
Mort*a praeityje daug gelbėju
si policijai kituose “keisuose” 
—tam panašiuose įvykiuose ir 
todėl jai dovanojo, panaikin
damas šimtą dolerių bausmę. 
O tik padėjo ją ant progos 
įrodymo—“probation,” kad ji 
ateityje bus “gera.”

Reiškia, p. Martha Gotreau, 
užlaikydama “palaidus” na
mus, darėsi sau biznį iš ten 
pakliuvusių mergelių ir vyru
kų ir tuom pačiu laiku šnipi
nėjo ir išdavinėjo savo įna
miui — “svečius,” arba kitus 
tokius pačius, kaip ji pati. Tai 
bent biznis, šnipiška kompe- 
ticija. Kaip tas viskas iškilo 
aikštėn, tai vargiai ji pati be
turės “kostumierių.”

Jonas Kaspijus.

Cleveland, Ohio
Iš Atsibuvzisio V. Bacevičiaus 

Koncerto
Kovo 9 dieną, 3:30 vai. po 

pietų, miesto auditorijoje — 
Little Theatre įvyko prof. V. 
Bacevičiaus koncertas.

Koncertas puikiai pavyko. 
Publikos dalyvavo daug. Daly
vavusieji buvo patenkinti kon
certu- Lietuvių tautininkų sro
vės žmonės nerėmė V. Bacevi
čiaus koncerto, bet buvo pusė
tinai publikos, mylinčios muzi
ką. Mums lietuviams buvo di
delė naujanybė išgirsti piano 
įvairų ir malonų, talentingą 
skambinimą. Mums, lietuviams, 
yra didelė garbė turėti tokį ta
lentingą muziką. Jis labai šau
niai atliko ąavo koncertinę da
lį. Nuoširdžiausia pagarba jam 
už tai.

Ant rytojaus, po koncerto, 
“Plain- Dealer” įžymus muzikos 
kritikas rašė: “Šie visi žymūs 
muzikos kavalkai, atlikti prof. 
V. Bacevičiaus su tikrai pilnu 
muzikališkumu. Taip pat V. 
Bacev;čius yra šaunus, talen
tingas pianistas, kuris atliko 
piano muziką perdėm labai ge< 
rai, pavykusiai ”

Clevelando lietuviai vėliname 
ir linkime pianistui-kompozifo- 
riui Vytautui Bacevičiui kuo 
geriausio pasisekimo.

M. Valentu.

. Turky Vadai Tariasi su 
Anglais ir Graikais

Belgrad, Jugoslavija, ko
vo 19. — Pranešimai iš Tur
kijos teigia, kad Turkijos 
kariniai vadai išvažiavo tar^ 
tis su Anglijos atstovais 
Graikijoj ir su vyriausiais 
graikų komandieriais.
oo.Graikai ir anglai Graiki
joje skubiai stato priešleta 
tuvinea ka^iuoles atmušt 
gręsiantį , vokiečių orlaivių 
užpuolimą/4’

Cliffside, N. 1
Lietuvių Darbininkų Veikimas 

čia randasi maža lietuvių ko
lonija. Bet čia galima rasti 
įvairių srovių lietuvių.

Čia gyvuoja Šv. Pranciškaus 
Draugystė. Jie nesenai turėjo 
surengę balių apvaikščiojimui 
32-jų metų sukakties. Publikos 
prisirinko daug. Pasekmės ge
ros. Liks draugystei pelno.

gelių iš Franci jos į Lotyntį 
Ameriką.

Dabartiniai “demokratų” 
poelgiai aiškiai įrodė, už ko
kią demokratiją jie kovoja. 
Dabar laisvės ir demokra

LDS 115 kuopa, 10 dieną ko
vo, turėjo paskaitą temoje: 
“širdies Ligos”. Paskaitą skai
tė dr- Petriką iš Brooklyno. 
Daktaras daug aiškino apie šir
dies ligas ir nuroęįė Jų požy
mius. Taip pat tu$j& nupiešęs 
širdies paveikslą, kuris parodė, 
kaip dirba širdis ir kaip krau
jas vaikščioja įvairiose kūno 
dalyse. Prelegentas aiškino, 
kaip galima pažint širdies ligą 
ir kaip nuo jos gydytis.

Daktaras Petriką yra geras 
prelegentas; Jis labai, vaizdžiai 
tuos dalykus išdėsto.' Patartina 
ir .kitom kolonijom surengt to
kią paskaitą.

Šių paskaitų rengimo komi
tete buvo K. Steponavičius, bet 
ant nelaimės pats negalėjo da
lyvauti, nes drūčiai susirgo. Jis 
ir dabar dar tebeserga. Paskai
tose publikos buvo mažai, nes 
prisnigo daug sniego ir tas pa
kenkė.

SLA 70 kuopa 9 dieną kovo 
buvo surengus krutamus pa
veikslus apie Lietuvą. Bet tie 
paveikslai buvo seni ir daugu
ma žmonių buvo juos matę an
ksčiau- Dauguma pasipiktino 
tais paveikslais. Publikos taip
gi buvo nedaug. ’ Sniegas pa
kenkė.

G. S.

žinios Apie Ispanijos 
Kovotojus

(Tąsa nuo 2-tro Puslp.)
; Kovo 15 ir 16

Akivaizdoj -šių faktų, Su
vienytas Amerikos Ispanų 
Pagalbos Komitetas šaukė 
konferencija Washingtone, 
D. C. Konferencija įvyko 
kovo 15 ir 16 dienomis. 
Konferencijoj dalyvavo 
daug žymių žmonių — nuo 
įvairių organizacijų, nuo 
unijų, nuo fraternalių orga
nizacijų, nuo kalbinių orga
nizacijų.

Konferencija pasiuntė vėl 
savo delegaciją į Anglijos 
ambasadą, į Valstybės De- 
partmentą ir Lotynų Ame
rikos ambasad., į Raudonąjį 
Kryžių. Bet visur delegacija 
buvo sutikta šaltai. Darbo 
Departmentas siuntė dele
gaciją į Raudonąjį Kryžių, 
o pastarasis į Darbo De- 
partmentą. Pietų Amerikos 
atstovai siuntė delegaciją į 
Pan-Amerikos Sąjungą, o 
Pan-Amerikos Sąjunga į 
Pietų Amerikos atstovybes.

Ko Mūsų Delegacija iš 
Viršminėtų Įstaigų 

Reikalavo?
Ji ’reikalavo, kad nebūtų 

ispanai pabėgėliai prievarta 
siunčiami iš Franci jos kon
centracijos logerių į Franko 
Ispaniją; tiesioginės pagel
bos Ispanijos lojalistams ir 
Tarptautinės Brigados na
riams, esantiems Ispanijoj; 
panaikint skerspaines, tek- 
niškumus išvežimui pabė-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. Le VANDA—®. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-07M
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

tijos šalininkams pasidarė 
daugiau negu aišku, kad 
dar kartą tapo įsmeigtas 
peilis demokratijos herojų 
pečiuosna.

Konferencijos daly viai 
tačiaus su dar didesniu pa
siryžimu, su padvigubinta 
energija nusitarė kovot iki 
galo, iki bus visi lojalistai 
išgelbėti iš reakcijos nagų 
ir pervežti į šalis, kuriose 
bus užtikrinta jiems gyvy
bės apsauga ir laisvė.

P. P.
Į >!<-->■■ IH.

KAIP GRDIĮ PAŽINT, AR 
MOTERIS NĖŠČIA?

(Tąsa nuo 3-čio puslp.)
Naujasis Tyrimas Geresnis

Naujasis išbandymas mo
teries nėštumo — įšvirkš- 
čiant kolostro — yra piges
nis, greitesnis ir lygiai pa
tikimas kaip senesnysis. Jis 
yra svarbus dar tuom, jog 
padeda greitai atskirt, ar 
moteris turi kokį vidurių 
skaudulį ar tik yra šiaip 
nėščia. — N. M.

AUTOMOBILIŲ GADYNĖ
IR MIRTYS

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 

siaurą taką priešais save, o 
negali matyti iš šonų ir ki
tur. Todėl sekančiais metais 
numatoma, kad automobi
lių forma gali visiškai pasi
keisti. Dabar projektuoja
ma, kad būsimas automobi
lis būtų panašus, kokis bu
vo 1900 arba 1905 metais, 
kuriame kėravotojas sėdė
damas galėjo puikiausiai 
matyti į visas puses, ir ar
čiausiai žemę prieš savo au
tomobilį.

Todėl manoma, kad tik 
tokiu būdu galėtų sumažėti 
automobilių nelaimės. Nes 
važiuojančiam modernišku 
automobiliu keravo tojui 90 
mylių per valandą ir nema
tančiam niekur daugiau, 
kaip tik siaurą bruožą į 
dangų, nėra galimybės iš
vengti nelaimių, kuomet 
tais pačiais keliais važiuoja 
dar apie 40,000,000 automo
bilių ir, kitokių motorinių 
vežimų. /

Pavyzdžiui, tik vienoje 
New Yorko valstijoje, 1939

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chestėr Avenue 

NEWARK, N. J.

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

-----  - f —J -M - ■■"t".J    -į

T~garšvZ
■; Graboriuš-Undertaker
; LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ' 

Išbalzamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(Koplyčia)

■; Parsamdo automibilius ir ka- ■ 
f rietas veselijom, krikštynom 
; ir kitkam. / ;,

231 BEDFORD AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-0770

metais buvo užregistruota 
2,299,803 pasažyriniai auto
mobiliai, 32,513 autobusų, 
334,020 komercijai automo
biliai, 47,809 gatvekariai, 
5,395 pramoniniai automobi
liai, 671 ligonvežimis ir 
daug kitokių motorinių ve
žimų.

Taipgi 1939 metais išduo
ta New Yorko valstijoje 
76,943 šoferiams leidimai ir 
483,583 operatoriams leidi
mai.

Petras.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kuopa ruošia parę ir 

šokius, šeštadienį, kovo 22 d., 7:30 
v. v. L. D. Svet., 920 E. 79th St. 
Prie įžangos bilietų bus duota laimė
jimai vertės $25.00. Įžanga prie durų 
20c, iš anksto 10c. Šokiams gros 
Navarsko Orkestrą. Kviečiame vie
tinius ii' iš apylinkės dalyvauti ir 
linksmai laiką praleisti. — Kom.

(67-68)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras ruošia drg. P. Bo

čiui sutiktuvių vakarėlį, sekmadienį, 
23 d. kovo, Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Pradžia 5 v. v. Jo 
draugai ir draugės norinti pasimaty
ti, pasikalbėti ir šiaip smagiai laiką 
praleisti, maloniai kviečiame daly
vauti. Bus neilga programa, Choras

EASTON, PA.
Sekmadienį, kovo 23 d., yra ren

giamos , svarbios prakalbos. Bus 
Kailiasiuvių Svet., 429 Northampton 
St., 2-rą vai. p. p. Kalbės K. Petri- 
kiene iš Brooklyn, N. Y. šios pra- j 
kalbos turėjo įvykti 8 d. kovo, kai
po paminėjimas Tarptautinių Mote- Į 
rų Dienos. Dėl blogo oro jos tapo 
atidėtos. Todėl kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. Įžanga vel
tui. Kviečia ALDLD 13 kuopa.

(68-69)
HARTFORD, CON N.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
ja ruošia prakalbas, sekmadienį ko
vo 23 d. Liet. Piliečių Kliubo svet., 
227 Lawrence St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Įžanga veltui. Kalbės Dr. J. 
J. Kaškiaučius iš Newark, N. J. Te
moje: Aukštas Kraujo Spaudimas. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. (67-69)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, kovo 22 d., 8 vai. vaka

ro įvyks puiki vakarienė, atidarymui 
namo, Lietuvių Amerikos Choriečių 
Draugovės, Ine. Bus 157 Hungerford 
St. Svetanėje. Įžanga $1.00 asmeniui. 
Po vakarienės bus šokiai. Kviečiame 
dalyvauti. — Komisija. (67-69)

NEW KENSINGTON, PA.
ALDLD 74 kp. Narių Atydai! 

Sekmadienį, kovo 23 d., įvyks LDS 
susirinkimas ir po LDS susirinkimo, 
turėsime ALDLD kuopos narių pa
sikalbėjimą. Todėl kviečiame mini
mos kuopos narius dalyvauti. — J. 
Čiuplis. (67-68)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, kovo 21 d. Liet. Svet., 

29 Endicott St., 7:30 v. v. LLD kuo
pos rengia linksmą vakarėlį. Kvie
čiame dalyvauti, bus daug įdomybių, 
kurias sužinosite atsilankę į vakarėlį.

(66-68)

BINGHAMPTON, N. Y.
Spaudos Fondui įvyks Parė sek

madienį, kovo 23 d. Liet. Name, apa
tinėj svetainėj, (šoninės durys). Pra
džia 1 vai. po pietų. Įžanga 25c. 
Kviečiame visus. — P. M. (67-68)

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata ...................... 60c
Ramatų žplės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygele, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius Ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už *>$1.00 
Reikalavimus adresuokit:

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
j- Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
’ Brooklyn, N. Y.

i Teh Evergreen 8-7170 
I ■ • • ■ ’ I .

r Septintas'puslapis
=f ... sr rr.i■...wmi ■ ;irir-.r.a-CTi

sudainuos keletą dainelių. Turėsime 
užkandžių ir įvairių gėrimų. Taipgi 
galėsime pasišokti prie G. Kazakevi- 
ičaus Orkestros. Įžanga $1.00 asme
niui. — Kom. (67-69)

BAYONNE, N. J.
L. A. U. Kliubas ruošia šokius 

šeštadienį, kovo 22 d., 6:30 v. v., 
329 Broadway. Šis parengimas yra 
ruošiamas J. Jurkevičiaus pagerbi
mui už jo nenuilstantį ir teisingą 
darbą prižiūrėjime svetainės. Alaus 
duosime veltui. Muzikantai bus geri. 
Nepamirškite dalyvauti. Įžanga 50c 
asmeniui.—Rengėjai. ( 67-69)

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlė rengia silkių 

vakarienę ir šokius, kovo 22 d. Liet. 
Taut. Namo Svetainėje. Žiburėlio 
Komitetas nuoširdžiai visus kviečia 
dalyvauti šiame parengime. Įžanga 
35c. — A. Sauka. (67-69)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių 1> pavienių.

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
nudarau su ame- 

į ikoniškais. Rei- 
i calui e s,a n t ir 

»a d i dinų tokio 
lydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairi om. spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191 
i j

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

FRANK DOMIKAITIS
REST AU RAČU A

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems . 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

UNION LABEL

Varpo 
keptuvė
THE PAKERE'

yra 
unijinė

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kėpama roliai 
’r bandukės. BuikĮąųsiąs pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; 
Pineapple Cake,4 A^lę, Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunke įr SpįČėįCake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple TurnoyįrsūĮj^ęliy Rolls.

Siunčiame dębh^ 
Ant jūsų patelkti

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

Štą j kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
rho, suteiksime informacijas apie svor] ir kalnas.

į'
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Darbo Partija Pažadėjo 
Remti Busmanus

New Yorko Progresyvių Ko
mitetas Atbudavot Darbo Par-

N 2i nios 
V. Paukščio Sukakties Ban- 
kiete Bus Dainy Programa
“Laisvės” B-vės Direktorių 

suruoštame V. Paukščiui pa
gerbti bankieto rytoj vakarą, 
kovo 22-rą, bus ne vien tik 
vaišės. Jame girdėsime gra
žią dainų programą, kurią iš
pildys svečias dainininkas An

tinį darbą per daug metų, taip 
ir iš tų, kurie gal asmeniškai 
d. Paukščio dar nebuvo matę, 
tačiau jį pažinojo ir brangino 
dėl jo darbų, kaipo literatą i)“ 
Švietėją.

Visi prašomi įsitėmyti, kad

Fenktądienis, Kovo 21,1941

Trupiniai iš Smetoniniolš LLD Pirmos Kuopos
Bankieto Susirinkimo

Vakar sueinu to bankieto vie- LLD 1-mos kuopos susirinki-

tijai per savo vadus Morris 
Watson ir Eugene P. Connolly 
pareiškė pilną paramą busų 
darbininkų streikui. Jie sako, 
kad busmanu reikalavimus 
“vidutinis pilietis palaikys pa-

Antanas Višniauskas

Aldona Klimaitė 

tanas Višniauskas iš Bayonne, 
N. J., ir brooklyniečių švelnia- 
balsė Aldona Klimaitė.

Apart dainų, išgirsime įdo
mių sveikinimų jubiliatui kaip 
iš vietinių eastnewyorkieciu, 
su kuriais d. V. Paukštys pri- 
klauso-darbuojasi tose pačiose 
organizacijų kuopose ir iš tų, 
kurie su juo kartu dirbo litera-

bankietas įvyks jau šį šešta- 
1 dienį, kovo 22-rą ir kad pra
sidės lygiai 7 vai. vakaro. Vie
ta: Crescent Palace, 3386-8 
Atlantic Ave., Crescent St., 
'Brooklyne. Bilietų kaina 
$1.25. Prašome bilietus įsigyti 
tuojau, kad užsitikrinti sau 
dalyvumą toj įdomioj ir sma
gioj, taipgi vertingoj sueigoj. 
Bus gera vakarienė ir įdomi 
programa.

Panaujintos Derybos Tarp Busy Kompa
nijų ir Unijos vėl Nutrūko

ną dalyvį, kuris ir mane vis 
agitavo eiti pasimatyti su “pre
zidentu.” Tai aš jojo ir klausiu, 
kaip ten viskas patiko. Jis pra
dėjo pasakoti:

“Blogiausia, tai, kad to ban
kieto rengimo komit. labai ne- 
’ varkingas ir nekreipė ątydos į

' Šliaukiusius ar jie turi kur at- 
•sėsti, ar ne. (Mat, turėjai re- 
wvuoti vietą prie stalo iš ank- 
to, kurie to nepadarė, tai taip 
• buvo be vietos, kol susirado 
ar užpakalyje.) Publikos vieti- 

>5s mažai buvo. Bažnytinių ir- 
i nebuvo apart Laučkos ir Dul

kės. Programoje pasirodė ge
riausiai Anna Kaskas-Katkaus- 
kaitė, aiškiai ir gerai dainavo. 
O antra Barb. Darlys — labai 

I neaiškiai dainavo ir publikai 
netiko. Kalbėtojai buvo prade
dant adv. Laukaičiu ir baigiant 
Smetonai. Tysliava mėgino ką 
tai primesti komunistams, bet 
ne tik publikai, bet ir jam pa
čiam atrodė ne vietoj kalba, tai 
lyg be galo ir baigė. Smetonie
nė kalbėjo labai lenkišku ak
centu — sulietuvinta kalba. 
Pats Smetona kalbėjo, kai koks 
nelavintas kaimietis, tik susi- 
gaudydamas, ir negalėjai su
prasti, ką jis norėjo pasakyti. 
O po sugiedotų himnų Lietuvos 
ir Amerikos, Smetona atsiminęs 

! vėl atsistojo kalbėti, na ir pub
likoj atrodė, kad dabar tai tik
rai ką tai svarbaus pasakys, o 
jis, Smetona, sako, aš, nemiu^ 
kit ponai, kad tuščiomis 
žiavau, aš jums atvežiau-^J^fJ 
tuvos vėliavą, kurią ruskiai rup’ 
rėjo paimti- Po antros jo kal
bos publikoje, aišku, dar pras
tesnė nuotaika liko.

mas, įvykęs pereito ketvirtadie
nio vakarą, buvo labai sėkmin
gas, veik visi atsilankę nariai 
ėmė dalyvumą, todėl padarė 
daug gyvumo. Pietų rengimo 
komisija pranešė, kad pietūs 
pavyko neblogai ir su pelnu.

Iš Ateivių Gynimo raportavo 
d. Gužas, kad Amerikinio Atei
viams Ginti Komiteto pasidar
bavimu yra išgelbstimų nuo de
portavimo, tame skaičiuje vie
nas airių kunigas pasiliko šioj 
pusėj Atlantiko vandenyno. 
Drg. Gužas yra kuopos išrink
tas delegatu į Ateivių Gynimo 
Nacionalę Konferenciją, įvyk
siančią kovo 29-30, Atlantic Ci
ty, N. J. LLD 1 kuopa iš savo 
iždo paskyrė $2, o d- Gužas nuo 
savęs pridėjo $1, tad At. Gyni
mo suvažiavimas bus pasveikin
tas su $3.

D. M. šolomskas raportavo iš 
Amerikinio Ispanams Gelbėt 
Komiteto. Savo raporte pažy
mėjo, kad Ispanams Gelbėt Ko
mitetas buvo nusamdęs laivą 
Lovcen parvežti Ispanijos karo 
pabėgėliams iš Franci jos kon
centracijos kempių į Meksiką. 
Bet Anglijos valdžia nedavė lei
dimo tam laivui plaukti ir lai
vas tapo atsakytas. Ačiū LLD 1 
kuopai, tam tikslui Brooklyne 
sukėlė $100. Ačiū visiems au
kautojams. Kokiu būdu bus ge
riausia toliau teikti pagelbą lo- 
jalistams kovotojams už demo- 

•'fe^atiją ir laisvę sužinosim dau- 
?įjąu/aš delegatų, kurie buvo pa- 
>$ų's'ti Ispanams Gelbėt Komite- 
į^s'šusaukton konferencijon ko
vo' Į5 ir 16 dienomis, Wash- 
in^tone,
iLLD 1 kuopa nutarė ateinan-

doriais ir išpildytinais.”

ORAS. — šilčiau.

Gaukit/ “Laisvei” naujų 
skaitytojų

ELIŽĄBETH, N. J.
Bangos Choro repeticijos Įvyks 

penktadieni, kovo 21 d., 408 Court 
St., 8 v. v. Moterų Grupę prašome 
susirinkti 7:30 v. v. — Mokytoja.

RUOŠIAMA PARĖ
Paminėjimui 1-mu Sukaktuvių

Penktadieni, 21 d. kovo sueina ly
giai metai kai Jonas, Jurevičius ati
darė Cleveland Palace Bar ir Grill. 
Todėl apvaikščioti tas sukaktuves, 
jis ruošia parę — bus per dvi dienas. 
Penktadieni ir šeštadieni, kovo 21 ir 
22’ dd. Apart paties Jurevičius, kvie
čia ir Manageris Vincas Karlonas 
pažįstamus ir draugus dalyvauti per 
dvi dienas, paragauti "dzūkiškų kil- 
basų.” Taip pat yra ir Bowling Alley.

Privažiavimas lengvas: Jamaica 
Linijos eleveiteriu arba Broadway 
gatvekariu važiuokite iki Cleveland 
St., (arti Fulton St.).

Turime įvairių degtinių, alaus ir 
gero vyno.

CLEVELAND PALACE 
234 Cleveland Street

Brooklyn, N. Y.
Tel. Applegate 7-9718

JOHN JUREVICH, Sav.
WM. KARLONAS, Mgr.

Bar ir Grih
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI
’’ ' 'f 7 T Z' '

Dr. A. PETRIKĄ 7 !
(DANTŲ GYDYTOJAS)*

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

; DR. ADAM V. WALMUS
; DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

SKELBKIT?.? "LAISVĖJE"

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 Pare Kiekvieną šeštadienį!

301ior

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne
®tą/ 

Presas.-

• 459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

U
Telephone

STagg 2-5043
NOTARY

PURLIf

MATTHEW P. BALLAS
< BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas

Pereitą trečiadieni buvo iš 
naujo pradėta derybos tarp 
Fifth Ave., Co ir New Yorko 
Miesto Omnibus Corp, su 
Transporto Darbininkų Unija, 
kurios 3,500 narių streikuoja 
prieš tas kompanijas. Pasitari
muose iš kompanijų pusės de
ryboms vadovavo p. John A. 
Ritchie, o iš unijos—Murray,

Kritikavo Privilegijas
Drafto Klausimu

Miesto Taryboj pereitą an
tradienį pusėtinai padulkinta 
plunksnos dėl privilegijų pa
rinktiesiems drafto klausimu.

Protestą iškėlė tarybininkas 
Robert K. Strauss, fusionistas, 
mažumos narys Smitho Komi
tete, paskirtame šniukštinėti 
civilę tarnybą, dėl Smitho, to 
komiteto pirmininko, pasiūly
mo ir gavimo atidėjimo kari
nės tarnybos Sidney Z. Sear- 
les’ui, kuris yra patarėjo pa
dėjėju tam komitetui. Vyriau
sia kaltinimas Smithui buvo ne 
tiek dėl atidėjimo tos karinės 
tarnybos, kiek dėl jos gavimo 
nesitarus su kitais komiteto 
nariais, kitais žodžiais tariant 
—privatiško dalinimo malo
nių.

Strauss įteikė rezoliuciją, 
kuria priešinamasi pataikauti 
tarybos advokatams duodant 
jiems didesnių privilegijų už 
policistus ir gaisragesius klau
sime drafto. Rezoliucija ati
dėta kitam mėnesiui.

Strauss argumentavo, kad 
seniau Taryba atmetė majoro 
rezoliuciją, norinčią atleisti 
nuo karinės tarnybos policis
tus ir gaisragesius, kaip-nepa- 
vaduojamus. Tuomet buvo pa
sakyta Taryboje, kad “mūsų 
Salyje niekas nėra nepavaduo
jamu/’ o dabar Smitho aiškini
mu, būk Searles esąs nepava
duojamas, jis atleistas nuo 
drafto.

Šioj sesijoj Baldvvinas, re* 
publikonas, kuris tapo išrink
tas kongresmanu iš 17 distrik- 
to, padavė savo rezignaciją iš 
Miesto Tarybos.

“Pats bankietas valgiu buvo 
prastas, apart gerokai sūraus 

i nedavė, 
coktail” nedavė. Kas 

turėjo savo gėrimo, tai vaišino
si, o prie baro alaus bonkutė 
buvo 33c, kiti gėrimai dar bran
giau. Bendrai, tas visas Šurnas 
vargu vertas $2.00, apart gra- 

' žaus hotelio.”
Tai taip mane painformavo 

arbi- apie taip jam pirmiau tą daug 
nežiūrint, ką majoras žadantį smetoninį bankietą.

’ ” s- • .7. Karklas.

Haywood ir Quill.
Šios derybos vėl nutrūko be valgio nieko daugiau r. z\Lv<Ni i L n zl n 1? a van rv n i ' < * u • i »tpasekmių, kadangi kompani- neį neį 

jos reikalavo iš darbininkų ne
įmanomų nusileidimų: nusi-, 
mušti algas, sutikti vienam! 
žmogui operuoti busus, kas vėl 
daug busmanų išmestų iš dar
bo, ir t.t.

Išeidamas iš pasitarimo 
Murray pareiškęs, kad 
tracija, i 
paskirtų, negalės būti unijis- 
tų priimta, jeigu kompanijų 
nebus atsisakyta nuo pasimoji- 
mo blogint darbininkų sąly
gas, kad unija neleis:

Mažint skaičiaus darbinin
kų.

Kapot algų.
Naikint teises kolektyvių 

derybų, panaikint mokestį už 
vakacijų ir ligos laiką, taipgi 
už šventadienius.

Majoras LaGuardia po išėji- 
, mo iš pasitarimo paskyrė ar- 
bitratoriais Thomas E. Mur
ray, buvusį IRT “receiverį,” 

: William S. Menden, buvusį 
BMT prezidentą ir Noel T. 
Dowling, teisių profesorių. Ar 
unijai bus priimtini tie arbi- 

.tratoriai dar abejotina.

tošis Privedė Prie 
Žmogžudystės 
J ----------------

Pritrūkęs kantrybės dėl žmo
nos eikvojimo laiko ir pinigų 
bingo lošiams, kuriuose ji tan
kiai dalyvaudavo ir iki išnak
čių nepareidavo, Thomas Dion, 
klebonijos virėjas prie ' šv- 
Pranciškaus bažnyč., Lurting 
Ave., Bronx, nušovė žmoną ir 
pats nusišovė, šešių metų duk
relės spiegimas prišaukė pagel
bą, bet buvo pervėlu.

Prašome Įsitėmyti
Kadangi Vaikų Mokyklos mo

kytoja negalės dalyvauti šį šeš-y 
tadięnį, tai susitariant su Ko- 

:misijęs nąriais, nutarėm netu
rėti iviįjUįkai pamokų. Bet, pra- 

: šome atyc|žfiai perskaityti už- 
' duotas lekcijas ir būkite prisi- 
ruošę dalyvauti kovo 29 d-

L. K.

Irving Teatre Kiti 
įdomūs Judžiai

Nedaugelis judžių ■ gavo to
kį puikų visur apie juos atsi
liepimą, kokį gavo sovietinis 
judis “Baltiko Atstovas.” Pa
ryžiuje įvykusioj Pasaulinėj 
Parodoj judis buvo sensacija. 
Ant Broadway jis taipgi buvo 
širdingai sutiktas. Iki šiol jį 
matę virš 80 milionų žmonių. 
Nemačiusiems dabar auksinė 
proga jį pamatyti.

Judis “Baltic Deputy” bus 
rodomas Irving Teatre, Irvinp 
Place ir 15th St., New Yorke, 
pradedant penktadieniu, kovo 
21-mą. Greta to rodys Emil 
Zola’s veikalą “žvėriškas 
žmogus.” Penktadienį pasku
tiniu kartu rodo “Tie Tryli
ka” ir “Pabaiga Dienos.”

Malinausko Lankytojams
Norintieji aplankyti d’. An

taną Malinauską, kuris po 
operacijai randasi Norvegian 
Hospital, 4th Avė. ir 45th St., 
Brooklyne, prašomi įsitėmyti. 
kad vakarinių lankymo valan
dų nėra. Popietinės valandos 
antradieniais ir ketvirtadie
niais nuo 1 iki 2, sekmadie
niais ir šventadieniais nuo 2 
iki 3:30.

Iš miesto liaudies mokyklų 
jau iššaukti karinėn tarnybon 
27 mokytojai.

Mary J. Cuskey, 21 m., oas- 
tonietė, nuvežta Bellevue ligo
ninė po paėmimo nuodų. Pa
sveiksianti.

.čia vasarą, pasitarus su kitomis 
organizacijomis, surengti bend
rą didelį pikniką. Komisija dar
buojasi tam tikslui.

Išrinkta du delegatai, A- Mu- 
reika ir K. Rušinskienė, į Ame
rikos Liaudies Suvažiavimą, 
įvyksiantį balandžio 5-6, New 
Yorke. 1 Kp. Korespondent.

Pataisa
Trečiadienio “Laisvėj,” ap

rašyme moterų bankieto, kur 
minima kliubietės veikėjos J. 
Augutienės dovana, turėjo bū
ti pasakyta, jog atsiuntė tacą, 
ne lempą.

arba savaitiniai išrandavoti,

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Nepaprastas Palengvinimas
Reumatiškų Skausmų į

Nekentekite bercikaZHgai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strčnų.rąumenų 
skaudėjimu, išsinarinimų ir ŠLip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 'trplijcnų bon- 
k.uciu jau ..; i. • nėati-
dėliodarrJ nusipirmu i. .■ ’-įkutę
Pain-Expellerio. Reikalu:’ Pain- 
Et; ; ’o su inkaru ant- ■ lutės.
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SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIU, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą. Prašykite 
žalios trading stampos.

VINCUI PAUKŠČIUI
PAGERBTI BANKIETAS 

Rengia “Laisvės” Bendrovės Direktoriai

Šeštadienį, Kovo 22 Mareli
CRESCENT PALACE SVETAINĖJE

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

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

Prašome,iš anksto įsigyti bilietus. Galima gauti “Lai
svės’' raštinėje ir pas platintojus.

iiaiitritMi..-—i

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dpvanai

660 GRAND STREET BROOKLYN. N.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
J ūš mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar . 
tesian Water, R?estaura.nt, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c;, ’day/& night, Saturday night 75c. 

SPECIAL RATES PER WEEK

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

Sun. all day and night.

LADIES  ̂<&AYj E t 
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p.tri. for gehts




