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KRISLAI
“Pulkite ant kelių...” 
Streikų banga.
Bado šmėkla.
Pagailo Stalino.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

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

Kovo 23 Anglijoj buvo di
delė diena. Visose bažnyčio
se visi krikščionys turėjo 
melstis už Anglijos ginklų 
pasisekimą.

Ir žmonelės meldėsi. O 
kunigai pamokslus sakė ir 
šaukė Dievą padėti supliek
ti Vokietiją.

Kokia tai veidmainystė. 
Juk jie visi žino, kad joks 
dievas nieko nepagelbės 
prieš karo pabūklus.

Streikas 21,000 Beth 
lehem Plieno 

Darbininkų

DAR LABIAU PAKILO PROTESTAI 
PRIEŠ BROWDERIO ĮKALINIMĄ

Užeina didelio nerimo lai
kai — nebenurimsta darbi
ninkai. Iškyla vienas po ki

etam streikai.
Darbininkai 'atsisako būti 

sotūs patriotinėmis oracijo
mis. Jie jaučia ant savo nu
garos karo rykštę. Turi 
dirbti sunkiai, pragyvenimo 
reikmenos pabrango, o al
gos nekyla. Tai neteisinga. 
Prieš tai darbininkai 
deda gyvai bruzdėti.

Streikuoja prieš Bosų Ve
damus Kompaniškos Uni- 

jėlės Rinkimus Orga- 
reika- 
darbi- 

priežiū-

unijėlę, nes jinai neatsto
vauja darbininkų.

Plieno Darbininkų 
nizavimo Komitetas 
Jauja pravest pačių 
ninku balsavimus,
roję valdžios atstovų, kad 
žmonės galėtų pasisakyti, 
kokios unijos jie nori kaip 
savo atstovės derybose su 
fabrikantais.

Bethlehem Plieno fabrike
p ra-

kaipValdžia klapavojasi, 
čia užbėgti streikam už 
akių. Rooseveltas paskyrė 
nacionalę tarybą iš 11 žmo
nių darbininkų su darbda
viais taikymui. Veikia kitos 

. įstaigos tam pačiam tikslui.
Tos valdiškos pastangos 

nežada nieko gera darbinin
kams. Tos visos tarybos ir 
įstaigos turi tik vieną tiks
lą: neduoti darbininkams 
laimėti tai, kas jiems pri-i 
klauso.

Bethlehem, Pa., kovo 25. 
—Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komitetas (CIO) 
paskelbė streiką prieš mil
žinišką fabriką Bethlehem 
Plieno Korporacijos. Pašau
kė darbininkus streikuot to
dėl, kad fabrikantai darė
rinkimus viršininkų savo dirbo 21,000 darbininkų, 
kompaniškos unijėlės. Bosai 
pasakojo, būk tai tokie vir
šininkai būsią darbininkų 
atstovai derybose su sam
dytojais.

Valdiška Šalies Darbo 
Komisija jau 19 mėnesių at
gal patvarkė, jog Bethle
hem Plieno korporacija tu
ri uždaryt savo kompanišką

CIO organizatoriai parei
škė, jog iki vakaro jie tikisi

New York. — Antradienį 
Earl Browder, generalis Ko
munistų Partijos sekreto
rius, buvo paimtas kalėji- 
man ketveriem metam neva 
už technikinę smulkmeną, 
kurią teismai rado jo pas- 
porte; tikrumoj už tai, kad 
Browderis yra tiksliausias 
ir energingiausias kovotojas 
prieš Amerikos traukimą į 
karą.

Sykiu su Browderiu įka
lintas ir R. William Wiener, 
buvęs Kom. Partijos finansų 
sekretorius, nuteistas dve
jiem metam kalėjiman pa

tūkstan-

išvesti visus tuos darbiniu- gal to,kj Pat kaltinimi.1-
kus streikan.

Jau veikliai pikietuojami 
fabriko vartai.

Bethlehem Plieno korpo
racija turi kariškų valdžios 
užsakymų už 1 bilioną ir 
500 milionų dolerių.

Darbininkų minia suruošė 
protesto demonstraciją

prieš Federalio Teismo Rū
mą tuo laiku, kai 
ir Wiener buvo 
baudėjų rankas.

Pasipylė nauji
čiai protestų telegramų nuo 
darbininkų, studentų ir šiaip 
pažangių žmonių prieš tokią 
žiaurią bausmę Browderiui 
dėl techniško menkniekio.

Atsiuntė Browderiui svei
kinimo telegramą ir 28 po
litiniai kaliniai iš Pittsbur- 
gho kalėjimo:

“Jūsų įkalinimas dar la
biau padidins pasiryžimą ir 
kovingumą Amerikos žmo
nių kovoje už taiką, už so
cializmą ir už jūsų išlaisvi
nimą.”

“LAISVES” 30 METU JUBILEJUI
šiandien.

JUGOSLAVIJA PASIRAŠĖ DRAUGIŠKU
MO SUTARTI SU VOKIETIJA

CIO Grasina Gene 
raliu Streiku 

Chicagoje
žada Pastatyt 20,000 Pikie- laužiauja. 

tininkų prieš Harvester
Streiklaužius

Chicago, kovo 25.—Nors

Iš francūzų žemės ateina 
klaikios žinios. Milijonais 

\ žmonelės badauja. Ne vie
nas šimtas tūkstančių jau 
atsisveikino ant visados su 
gyvenimu.

O vienok Franci jos valdo
nai su generolu Petain pry- 
šakyje tik savo klasės kailį 
daboja. Kasdien praneša iš 
Vichy apie areštavimus ko
munistų. Gi areštuoja už 
tai, kad Franci jos Komunis
tų Partija ragina darbinin
kus badu nemirti.

Nebijokite, Francijoj ne
badauja turčių klasė. Jos 
velnias nerinko ir nerinks. 
Kenčia ir miršta tik darbo 
žmonės.

Tie žmonės klausosi ko
munistų balso. Petain nega
li pakęsti.

Belgrad, Jugoslavija, ko
vo 25.—Jugoslavų ministe- 
ris pirmininkas Cyetkovič 
ir užsienių reikalų ministe- 
ris Cincar-Markovič nuva
žiavo į Vieną ir pasirašė 
draugiškumo sutartį su Vo
kietija. Sutarties pasirašy
mo ceremonijoj dalyvavo ir 
Hitleris, Italijos užsieninis 
ministeris grafas Ciano, 
Bulgarijos ir Slovakijos at
stovai.

Vokiečiai ir italai priža
dėjo nesiųsti savo armijų 
per Jugoslavijos žemę; bet 
vokiečiai galėsią atsiųsti sa
vo technikų į Jugoslaviją.

Jugoslavų valdžia pralei- 
sianti per savo kraštą trau
kinius su vokiečių karo 
reikmenimis, taipgi ligoni-

su-gabent 
karius.
pranešama, 
duos vokie-

nius traukinius 
žeistus vokiečių

Neoficialiai 
kad Jugoslavija 
čiam pirmenybę pirkt iš jos
maisto dalykus ir suteiks 
vokiečiam tūlas kitas eko
nomines lengvatas.

Kovo 24 dienos editoriale 
“New York Times” beveik 
gražiuoju mokina Staliną, 
kaip vairuoti Sovietų Są
jungos laivą. Stalino politi
ka esanti netikus ir tiek.

ANGLAI NUMETĘ 10 
TŪKSTANČIŲ BOM

BŲ 1 BERLYNĄ

KERŠTINGAS JUGOSLA
VŲ ŪPAS PRIEŠ SUTAR

TĮ SU VOKIETIJA
Jugoslavijos žmonės tebe- 

bruzda prieš tokią sutartį 
su Vokietija. Kai kurie tau
tiniai jugoslavų vadai ap
šaukė išdavikais ministerius 
važiuojančius pasirašyt su
tartį su naziais ir grūmojo 
nužudyt juos.

Ministeris pirmininkas 
Cvetkovič sumobilizavo po
liciją ir sutelkė kariuomenę, 
kad malšintų gresiančius 
žmonių sukilimus.

0 kodėl netikus? Ogi to-

London. — Antradienį au
gia} paskelbė, kad jų lakū
nai sekmadienio naktį palei
do 10 tūkstančių sprogdi-

EXTRA!
AŠARINĖS BOMBOS

PRIEŠ STREIKIERIUS

auuęi nęunuo; vv- Į uu IV LUJtYGLėlliUių opiugui-

dėl, kad jis nekariauja su • nančių ir padegančių bombų 
Vokietija.

su-Pirmiausia Stalinas 
griešijęs, tai kai 1939 me
tais Sovietų valdžia pasira
šė nepuolimo sutartį su Vo
kietija. Reikėjo nepasirašy
ti, sako “N. Y. Times” ir 
gana. Lai, sako, Hitleris bū
tų užvedęs karą prieš So
vietų Sąjungą.

Kas čia tokio, menkas da
lykas. Svarbu, girdi, kad 
tada “Rusija būtų turėjus 
sau už talkininkes Angliją, 
Franci ją, Lenkiją ir gal kai 
kurias Balkanų šalis.”

į Berlyną, bombarduodami 
geležinkelių stotis, sandė
lius, fabrikus ir kitus kariš
kai svarbius pastatus. Kiti 
būriai anglų orlaivių ataka
vo vokiečių laivus Holandi- 
jos pakraštyje, vokiečių 
prieplaukas ir laivastatyk- 
las Kielyje, Bremene ir Em- 
dene, ir fabrikus ir žibalo 
sąndėlius Hanoveryje.

Pirmadienį anglų lakūnai 
kulkasvaidžiais apšaudė pa
raduojančią vokiečių ka
riuomenę Cherbourg e, 
Franci jo j.

Bethlehem, Pa., kovo 25.- 
Policija buožėmis ir ašari
nėmis bombomis išblaškė 
šimtus pikietininkų nuo už- 
streikuoto Bethlehem Plie
no fabriko. Bombų dujos 
laikinai apakino du streikie
rius ir sužeidė keturis kitus. 
Pikietininkai apvertė vieno 
streiklaužio automobilį.

NAUJAS PLIENO DAR
BININKŲ STREIKAS

Už trumpą atmintį ir na- 
chališkumą “Timės”’ redak
torius turėtų gauti mū
siškio Smetonos medalį. Jis 
nachališkai pamiršta, kad

London, kovo 25.—Šiuo 
tarpu tik mažas skaičius vo
kiečių orlaivių mėtė bombas

Johnstown, Pa., kovo 25.- 
CIO Plieno Darbininkų Uni
ja grasina iššaukt streikan 
15,000 darbininkų čionaiti- 
nio Bethlehem Plieno kor
poracijos fabriko, jeigu fab
rikantai mėgins daryt rin
kimus savo k om paniškos

j kai kuriuos Anglijos mies- unjjos viršininkų neva kaip

(Tąsa ant 6-to pusi.)

tu s.
Anglai nukirto tris vokie

čių orlaivius; vokiečiai tiek 
pat nušovė anglų orlaivių.

“visų” darbininkų atstovus.

ORAS. — Vidutiniai šal
ta; giedra. (

Gražų pluoštą pasveikinimų išspausdiname
Organizacijos sveikindamos aukojo:
A.L.D.L.D. 14 kuopa, Minersville, Pa., $3.00.

• • A.L.D.L.D. 200 kuopa, Hillside, N. J., $3.00.
ALDLD 30 kuopą, Chester, Pa., $4.00.
ALDLD 185 kuopa, Rich. Hill, N. Y., $5.00;
L.D.S. 1 kuopa, Brooklyn, N. Y., $5.00.
Bizniški pasiskelbimai bei pasveikinimai:
Grand Chair Corp. (Petraitienė ir sūnūs) 409-436 

Grand St., Bl*6bklyne.
Pavięniai aukojo sekami:
V. Šibeika, Brooklyn, N. Y., $1.00; drg. šibeikienė, 50c., 

Frank ir Helen Kvedarai, Bloomfield,- N. J., $3.00; Anta
nas ir Marijona Kinderai, Bloomfield, N. J., $2.00; J. 
Anioliauskaitė, Dodge, Mass., $1.00; J. Litvinskas, Brook
lyn, N. Y., $1.00; V. ir A. Paukščiai, Rich. Hill, $1.00;
M. Klimas, Rich. Hill, $1.00; J. Vinikaitis, So. Ozone 
Park, N. Y., $1.00; P. Rainys, Brooklyn, $1.00; J. Dau
gėla, Rich. Hill, $1.00; V. Baltrušaitis, Brooklyn, 50c.; K. 
Mockus, B’klyn, $1.00; Vincas Rutkauskas, Chicago, Ill., 
$5.00; S. Brusokas, Brooklyn, $1.00; J. Weiss, Brooklyn, 
$1.00; Agota Ivanaitienė, Rochester, N. Y., $1.00; L. Be- 
kešienė, Rochester, N. Y., $1.00; Antanas Tenys, Linden,
N. J., $1.00; Jerry Bakunas, Cliffside, N. J., $1.00; K. 
Mažeikienė, Cliffside, $1.00; K. Derenčius, Cliffside, 
$1.00; M. Stockus, Cliffside, $1.00; Adomas Paulukaitis, 
Philadelphia, Pa., 50c. ir L. Bagdonas, Pittsfield, Mass., 
$2.00; J. Daubaras, Athol, Mass., $4.05; Juozas Stanys, 
Baltimore, Md., $5.00; Jonas Lastauskas, Camden, N. J., 
$3.00; Juozas Andrulionis, Phila., Pa., $2.00; Oscar Nit- 
che, Phila., $1.00; Uršulė Kazlaučiuniene, Phila., $1.00; 
Antanas Degutis, Phila., $1.00; S. Mankus, Phila., $1.00; 
Senas Vincas, Gibbstown, N. J., $1.00; Feliksas Lešins- 
kas, Phila., $1.00; K. Poškienė, Phila., $1.00; Konstancija 
Petrelio, Phila., $1.00; Vytautas Gižauskas, Chester, Pa., 
50c.

Širdingai tariame ačiū visiems aukotojams, šiandien 
gavome daugiau pasveikinimų, kuriuos patalpinsime se
kančiam numeryje. , “L. Adm.

jos prieš Harvester McCor
mick fabriko streikierius, 
nors Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai siunčia 
streiklaužius, vis tiek strei
kas stipriai laikosi. Tame 
fabrike dirbo 6,000 darbi
ninkų, o dabar atėjo darban 
tik 800.

Kapitalistų laikraščiai 
skelbia, kad Amerikos Dar
bo Federaciją atsiuntus 3,- 
228 savo narius. Bet strei- 
kieriai praneša, kad Darbo 
Federacijos vadai tik išda
vė savo čarterius kompaniš- 
kai unijėlei tame fabrike ne- 
neva kaip savo nariams, ir 
tik tokie ten dabar streik-... —

Bosai skubiai rekrutuoja , 
profesionalius streiklaužius, 
mušeikas, gengsterius prieš 
streikierius.

CIO unijų taryba,, iš savo 
pusės, žada skelbt visuotiną 
savo unijų streiką Chicago], 
kur tos unijos turi bent 400 
tūkstančių narių, ir siųst po 
20 tūkstančių darbininkų 
pikietuot užstreikuotą Mc
Cormick fabriką, kad ne
praleistų jokių streiklaužių.

Washington. — Konstitu
cinių Laisvių Sąjunga pa
siuntė telegramas Chicagos 
miesto majorui Ed. Kelly’- 
ui ir III. gubernatoriui D. 
Greenui, kad pastotų kelią 
tokiom darbininkų skerdy
nėm, kokias policija ir gen- 
gsteriai suruošė Chicagoje 
1937 m. Memorial Dienoje.

7 POLITINIAI PITTSBURGH!) KALINIAI 
PASIUSTI Į KATORGOS URVĄ

Turkija Dėkoja Sovietam 
Už Bepusiškumo ir Drau

giškumo Pareiškimą
Ankara, Turkija, kovo durti, jeigu Turkija ,būtų 

25.—Sovietų Sąjunga pa- priversta įstot karan, ir būk 
naujino nepuolimo sutartį Sovietai galėtų užpult Tur
sų Turkija ir pareiškė tur
kam draugiškumą. Turkija 
paskelbė sekamą abiejų ša
lių pareiškimą Ankaroj tur
kų kalba, o Sovietų vyriau
sybė paskelbė tą patį parei
škimą Maskvoj rusų kalba:

PAREIŠKIMAS
Sovietų ir Turkų valdžios 

apsikeitė pareiškimais to
dėl, kad dalyje užsieninės 
spaudos buvo paskelbta pra
nešimai, būk /Rusija galėtų 
pasinaudoti ’sunkenybėmis.

kiją. Sovietų vyriausybė to
dėl padarė sekamą pareiški
mą Turkijos valdžiai:

Pirma, tokie paskalai jo
kiu būdu neatitinka Sovietų 
vyriausybės intencijoms.

Antra, jeiįįu Turkija 
būtų užpulta ir į turėtų eit 

 

karan, kad apgint savo že

 

mę, tai jinai gali\pasitikėt, 
jog Sovietų Sąjun 
sis visai bepusiskąį i

laiky- 
aro-

dys supratimą, rymantį 
esamos draugiškumo suta

kuriose Turkija galėtų atsL ties tarp šįų dviejų šalių.

Pittsburgh, Pa.—Alleghe-1 Prieš teismo rūmą ir 
ny apskričio kalėjimo virši
ninkas H. J. Clayton įsakė 
perkelt iš šio kalėjimo į ka
torginį urvą Blawnox kalė
jimą septynis iš 23 vyrų ir 
moterų, kurie baudžiami už 
piliečių parašų rinkimą ko
munistu kandidatams ir už 
veiklą pereituose valdiškuo
se rinkimuose abelnai ko
munistų kampanijoj. Į ka
torginį kalėjimą liko perkel
ti sekami septyni politiniai 
kaliniai, kaipo jų bado 
streiko vadai:

George Powers, Ben Ca- 
reathers, Nalbro Frazier, 
Joseph Filner, James Dol- 
sen, Michael Stanovich ir 
Andrew Novak. Dolsen ir 
Frazier serga.

Tai šie septyni ir nuteisti 
ilgiausiai kalėti ir aukščiau
sias pinigines baudas sumo
kėti.

20 nuteistųjų išstreikavo 
badu 48 valandas, protes
tuodami, kad apskričio pro
kuroras Anedrew Park rei
kalaują iš visų tų kalinių 
nežmoniškų parankų-užsta- 
tų už jų paliuosavimą iki 
apeliacijos bylos aukštesnia
me teisme. Tai yra tokie 
užstatai, kad jie būtų už
grobti, jeigu teismas atmes
tų apeliaciją.

Nutardami badu strei
kuot, šie politiniai kaliniai 
nubalsavo, kad sergantieji 
draugai ir moterys neturi 
badauti.

prieš apskričio prokurorą 
pikietuoja žmonos ir dukte
rys įkalintų darbininkų.

Iš Philadelphijos ir Balti
more jau suplaukė tūkstan
čiai protesto telegramų 
prieš neteisingą tų žmonių 
įkalinimą ir prieš tokių už
statų reikalavimą.

AREŠTUOJA CHICAGOS 
STREIKIERIUS

Chicago, kovo 25.—Polici
ja areštavo “dešimt ar dau
giau” Harvester McCor
mick fabriko streikierių, 
kurie vijo streiklaužius nuo 
fabriko.

Z B1U0NAI IR AME
RIKOS KARO LAIVAI 

ANGLAMS .
Washington. — Senatas 

labai greit užgyrė 7 bilionus 
dolerių Anglijai remti, 67 
balsais prieš 9. Kai kurie 
senatoriai teigia, kad Ame
rika turėsianti dar 20 kari
nių laivų perleist Anglijai. 
Numato, kad Roose velto 
valdžia suteiks Anglijai ir 
400 prekinių laivų ir dar 
10,7.00 karinių orlaivių.

Anglijos ‘ spauda atvirai 
reikalauja, kad Amerika 
savo karo laivais lydėtų 
prekinius laivus su reikme
nimis Anglijai.

Turkijos valdžia labai 
nuoširdžiai padėkojo Sovie
tų vyriausybei už tą pareiš
kimą ir iš savo pusės pati 
pareiškė, kad jeigu kas už
pultų Sovietų Sąjungą ir ji
nai turėtų daryt panašius 
veiksmus, tai jinai taipgi 
gali pasitikėt, jog Turkija 
laikysis visiško bepusišku- 
mo ir supratimo.

Roma, kovo 25.—Pasi
traukė iš komandos šiauri 
nėję Afrikoje italų marša 
las Graziani.

Roma, kovo 25.—Vokie
čiai atėmė iš anglų EI Ag- 
hella Itališkoj Libijoj.

Berlin, kovo 25.—Vokie
čių lakūnai nukirto penkis 
anglų apsigynimo baliūhus.
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streikuoti. Bet tas nepatinka milionie- 
riams, kurie kuo mažiau darbininkams 
moka, tai sau daugiau pelno darosi. Jie 
siunta prieš streikierius ir juos vadina 
“Komunistai.”... “Reds!” arba “Nazi!”

Prie reakcininkų alago prisideda žmo
nijos padugnių paukščiai, kaip Valtin. Su 
jais tą pat giesmę traukia ir reakcinin
kas Woll ir jam panašūs. Bet tas neiš
gąsdins darbininkų ir nesulaikys jų nuo 
kovos už geresnį jų ir jų šeimų gyveni
mą.

Trumpai Apie Išrinktuosius į S S S R Parla 
mentą Lietuvos Atstovus

SUBSCRIPTION RATES 
United States, per year ..............

United States, six months ............
Brooklyn, N Y., per year .............
Brooklyn, N. Y., six months .......
Foreign countries, per year ...........
Foreign countries, six months .......
Canada and Brazil, per year .........
Canada and Brazil, six months .....

$6.00
$3.25
$6.50
$3.50
$8.00
$4.00
$6.00
$3.50

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

Act of March 3, 1879.

Kyla Balsą ir Kunigą Spaudoj
Brooklyniškio kunigų laikraščio “Ame

rika” redaktorius, p. J. Laučka, išstojo 
per savo laikraštį su ištikimybe “tautos 
vadui.” Jis “Amerikai” dar vis yra “Lie
tuvos prezidentas,” jis čia atstovaująs 
šalį; jis esąs pilnai priimtinas kunigams 
žmogus. Patsai “Amerikos” redaktorius 
dalyvavo p. Smetonos priimtuvėse, prie 
“tautos vado” prisilaižinėjęs ir kitais at
sitikimais.

Bet kituose kunigų laikraščiuose jau 
pradedama reikšti tam tikrų nepasiten
kinimų “tautos vadu” ir jo misija Ame
rikoje. Antai “Drauge” vienas rašo iš 
Detroito, kad tarp Detroito katalikų reiš
kiama Smetonai labai nepalankaus sen
timento. Girdi, Smetona “su savo šeima 
pabėgo į užsienį ir dabar atvažiavo į 
Ameriką, kad jam bankietus keltumėm. 
To... tegul nelaukia nuo detroitiečių ka
talikų.”

So. Bostono “Darbininke” tūlas kun. 
Končius išstoja su visa eile Smetonai 
kaltinimų dėl jo žygių Lietuvoje ir po at
vykimo į Ameriką. Žinoma, tieji kaltini
mai Smetonai statomi iš kunigiškų inte
resų. Bet pastebėtina, kad tam tikro try
nimos! kunigiškoj spaudoj visgi pastebi
ma.

Kodėl gi toje spaudoje pradėjo reikš
tis tokia atmaina? Vyriausiai todėl, kad 
katalikai darbo žmonės “tautos vado” 
neapkenčia, jo nepaiso ir pradeda kelti 
savo protestus prieš tuos savo “vadus”, 
kurie Smetoną garbina. Klerikališkų lai
kraščių redaktoriai jaučia, jeigu jie ban
dys Smetonai prisilaižinėti, kaip darė iki 
šiol, tai gali netekti nei tų skaitytojų, 
kuriuos dar iki šiol turėjo. Dėlto jie pra
dėjo kad ir labai mažai keisti savo nusi
statymą.

Maisto Daug—Kainos Kyla
Ant maisto ir kitų gyvenimo reikmenų 

kainos neišpasakytai keliamos. Tik per 
vieną savaitę maisto kainos pašoko 4.8 
nuošimčiais.

Tuo gi tarpu Amerikos valdžios žinioj 
yra, kad dabar maisto ir kitų gyvenimo 
reikmenų yra daugiau, kaip bent kada 
buvo pirmiau. Daugiau yra kviečių, svie
sto, kiaušinių, kenuoto pieno, sūrio, džio
vintų vaisių, riebalų, aliejaus, mėsos ir 
kitko.

Kviečių Amerikoj yra 400,000,000 bu
šelių daugiau, kaip visiems gyventojams 
reikia. Kovo 1 dieną buvo 119,590,000* 
svarai sūrio sandėliuose, arba 35,000,000 
svarų daugiau, kaip bent kuriais pasta
raisiais penkiais metais. Sviesto buvo 16,- 
520,000 svarų, arba 1,382,000 svarų dau
giau, kaip pereitais metais. Kiaušinių 
buvo 418,000 dėžių daugiau, kaip perei
tais metais tuo laiku. Šaldytos paukštie
nos buvo 163,347,000 svarų. 42,000,000 
svarų daugiau, kaip pereitais metais. 
Fruktų buvo 14,493,000 bušeliai ir 95,- 
108,000 bušeliai vyšnių, slyvų ir uogų. Su 
ta diena mėsos sandėliuose buvo 983,000,- 
000 svarų arba ant 146,000,000 svarų 
daugiau, kaip kovo 1 d. 1940 metais. Rie
balų buvo 317,000,000 svarų, kas ant 60,- 
000,000 svarų viršijo 1940 metus.

Ir nepaisant, kad tiek daug maisto ša
lis sandėliuose turi, kainos pradėjo lipti 
į viršų. Kodėl? Todėl, kad turčiai, pasi
naudodami Pasaulinio Karo sąlygomis, 
nori apiplėšti Amerikos žmones ir 
susikrauti daugiau pelnų!

atlyginimą už vienodą dar
bą. Ir bepročiu būtų ap
šauktas tas, kuris siūlytų ją 
rinkti į seimą. Tarybinėj 
Lietuvoj įvykdyta tikroji 
moters ir vyro lygybė. E. 
Gelęžiūnaitė kartu su vy
rais kovojo, tad kodėl ji ne
gali būti renkama kartu į 
socialistinį parlamentą?

M. Gedvilas. — Inteligen
tams anksčiau buvo du ke
liai: arba pasidaryti pirk-

sau

Woll suValtinu prieš
Darbininkus

Kriminalistas, aviantiūristas Richard 
Krebs, pasivadinęs “Jan Valtinu” parašė 
melų knygą prieš darbininkus. Kadaise 
buvo nuteistas 10 metų į kalėjimą už už
puolimą ant krautuvininko Los Angeles 
mieste. Jis dabar turčių rankose “auk
sas” kovoj prieš darbininkus. Jis rašo 
“American Mercury” žurnale, būk strei
kai Amerikoj yra tik todėl, kad “komu
nistai ir naziai juos organizuoja.”

Tokį pat bjaurų melą paskelbė ir Ame
rikos Darbo Federacijos viceprezidentas 
reakcininkas Matthew Woll, kalbėdamas 
New Yorke Manhattan Industrial mo
kykloj, kur jis sakė: “nėra abejonės, kad 
kai kurie streikai yra rezultatas nazių ir 
komunistų plačios propagandos.”

Kaip matome, tai turčių spauda, 
aviantiūristas Valtin ir ponas Woll trau
kia tą pat giesmę! Kada New Yorke su
streikavo busų valdytojai, tai ir prieš 
juos buvo vedama bjauriausia propa
ganda.

Karo sąlygose gyvenimo reikmenys 
labai brangsta. Kapitalistai darosi did
žiausius pelnus už karo reikmenis. Dar
bo liaudis yra priversta visur mokėti 
taksus ir negali pragyventi už senas al
gas. Todėl, darbo žmonės yra priversti

Teroras Europoje
Socialistai iš “Naujienų” ir “Keleivio” 

nuolatos myli skaitytojus apgaudinėti, 
lygindami komunistus su fašistais ir va
dina pirmuosius “komnaciais.” Jie turi 
tikslą padėti turčiams, mažinti komunis
tų įtaką tarpe darbininkų ir tuo padėti 
fašistams. Taip jie darė ir kitose šalyse. 
Socialistai puola komunistus žodžiu, o 
fašistai ginklu.

Iš Vakarų Europos praneša Arno 
Dosch-Fleurot, “Times” korespondentas, 
apie žiaurius užpuolimus ant komunistų. 
Franci joj dar Daladier įvedė terorą. Da
bar tas teroras lygiai žiaurus, kaip Vo
kietijos fašistų okupuotoje Franci jo j, 
taip ir maršalo Petain valdomoj Franci- 
joj. Ant komunistų daromi ablavai ir 
eina kasdieniniai areštai. Tūkstančiais 
sumesti Franci jo j į kalėjimus ir dar dau
giau jų suvaryta į koncentracijos stovyk
las. Konfiskuota visos spaustuvės, kur 
buvo spausdinama darbininkiška litera
tūra. Net rašomų mašinėlių neparduoda 
be valdžios leidimo. Vien Paryžiuje areš
tuota per 1,000 komunistų ir suimta 38 
spaustuvės, kur buvo spausdinama laik
raštukai ir lepeliai. Ir tie areštai atlikti 
bėgyje 90 dienų. Tas pats yra ir Petaino 
Francijoj, kur visu žiaurumu puola dar
bininkus.

Kada Vokietijoj ir Francijoj siaučia 
taip žiaurus teroras prieš darbininkus, 
tai Genevoj, Šveicarijoj buvo besiorga
nizuoją darbininkiški centrai, kurie leido 
laikraščius ir lapelius ir juos kontraban
dos keliu pristatydavo į savo šalis. Bet ir 
“demokratinė” Šveicarija pasekė fašisti
nės Vokietijos ir Francijos keliu. Rudenį, 
1940 metais, Šveicarijos Komunistų Par
tija padaryta nelegalė. Darbininkų, cent
rai ir laikraščių spaustuvės užpulta ir iš
draskyta. Dabar ir Šveicarijoj tik slaptai 
pasirodo komunistinė spauda. Visoj Eu
ropoj viešpatauja žiauri, tamsi reakcija 
prieš darbininkus. Tįk viena Sovietų Są
junga pasiliko darbo žmonių šalis, kur 
žmogus jaučiasi laisvu piliečiu..

Lietuvos spauda paduoda 
trumpus biografinius bruo
žus ' 35 atstovų, išrinktų 
į Aukščiausį Sovietų. Sąjun
gos parlamentą — Sovietą. 
Mes čia juos paduodame 
mūsų skaitytojų informaci
jai. Išrinktųjų paveikslai til
po kovo 13 dieną “Laisvės” 
laidoje. — Red.

F. Bieliauskas. — šis dar 
jaunas valstiečio sūnus pui
kiai žino buržuazinės Lietu
vos jaunimo būvį. Tik bur- lių ir bankininkų tarnu ir 
žuazijos sūneliai ir dukros užsidaryt savo miesčioniš- 
nesuko sau galvos dėl atei
ties. Darbo jaunuolio padė
tis visada buvo beviltiška. 
Kur eiti, ką daryti, ko siek
ti? Ar taip pat gyventi 
skurde ir tamsoj, kaip gy
veno tėvai? Bet kad jauni
mas neimtų galvoti “pavo
jinga kryptimi”, buržuazija 
jam parodydavo smuklę, po- 
grominę mintį. Žinoma, ne 
visada pasisekdavo buržua
zijai apmulkinti jaunimą. 
Dalis jo nuėjo kovos keliu. 
F. Bieliauskas ėjo priešaki
nėse jo eilėse.

P. Baltruška. — Vilniaus 
darbo žmonės pasirinko 
kandidatu jį, kaip savo 
krašto valstiečių sūnų, kaip 
Didžiosios Spalio revoliuci
jos karį ir bolševiką. Jie no
rėjo tuo įrodyti, kad Vilnius 
kartą ant visados nustoję 
buvęs imperialistinių pirk
ly bų objektu ir tapo laisva 
ir tikrai amžina tarybinės 
Lietuvos sostine.

J. Budžinskiene. — Ji pui
kiai pažįsta darbininkų gy
venimą, nes pati darbininkė, 
gerai patyrusi kapitalistinę 
eksploataciją. Ji daugelį 
metų dirba prie staklių ir 
šiandien tenai tebedirba. Už 
ką ją darbininkai išstatė 
kandidate į Aukščiausiąją 
Tarybą? Už tai, kad ji ^ie
na pirmųjų pakėlė savo į- 
monėj protesto balsą prieš 
kapitalistinę vergiją, už tai, 
kad ji pirmoji suprato, jog 
šiandien mūsų darbininkas 
dirba ne išnaudotojams, bet 
sau, ir pirmoji ėmė dirbti 
taip, kaip pridera tarybi
niam piliečiui.

S. Filipavičius. — Tai dar 
jaunas žmogus, bet jau ne 
nuo šiandien einąs su kovo
jančiais darbo žmonėmis, su 
revoliuciniu jaunimu. Jis 
karštas komunistas, aktin
gas socialistinės statybos 
dalyvis. Todėl jis pilnai ver
tas liaudies pasitikėjimo.

E. Geležiūnaitč. — Bur
žuazinėj Lietuvoj, kaip ir 
visam buržuaziniam pašau-'prie mokslo, p* L 
ly, darbo moteris neturėjo Bet valstiečio, atseit muži- 
teisės gauti lygų su vyrais ko, vaikui buržuazinė san-

ko j kiaulidėj. Arba spjauti į 
visas buržuazines normas ir 
nuostatus ir nueiti su kovo
jančia darbininkų klase. M. 
Gedvilas pasirinko antrąjį 
kelią. Ir liaudis jį už tai pa
sveikino. Puikus kalbėtojas, 
pagaunąs ir įtikinąs klausy
toją. Savo nuoširdumu ir 
tiesumu, gilios kultūros 
žmogus, ištikimas liaudžiai 
ir kraštui — toks yra mūsų 
tarybinės vyriausybės vado
vas.

A. Guzevičius. — Pakliu
vęs į buržuazinę mokyklą 
darbo žmogus yra sistemin
gai nuodijamas buržuaziniu 
melu. A. Guzevičius iš karto 
parodė darbininkišką atspa- 
runąą tam melui. Jis anksti 
nuėjo pas kovojančius dar
bininkus, į komunistų par
tiją. -Ir čia jis rado tikrą 
mokyklą, kovos dėl darbo 
žmonių pasiliuosavįmo mo
kyklą, Lenino-Stalino geni
jaus nušviestą mokyklą.

M. Hušča. — Mano gyve
nimą atėmė dvarininkai ir 
fabrikantai,-pareiškė jis. - 
Tokių darbo žmonių, kaip 
aš — milionai. Visgi, M. 
Hušča laimingesnis': jis bu
vo tarp tų darbo žmonių, 
kurie toliau mato, daugiau 
supranta. Tokie žmonės ne 
ašaras lieja, bet kovoja. Už 
tai darbo žmonės ir pavedė 
jam jų reikalų atstovavimą 
Socialistinės Valstybės Par
lamente.

A. Jonaitis. — Kasgi ma
tė, kad kapitalistiniam pa
sauly paprastas kareivis bū
tų renkamas į parlamentą? 
Jam balsavimo teisė atimta, 
kaip paskutinės rūšies pilie
čiui, nes jis yra ne kas kita, 
kaip patrankų mėsa. Socia
listiniam pasauly Raudono
sios Armijos karys yra gar
bingas pilietis, nes jam pa
vestas nepaprastai atsako- 
mingas tarybinės tėvynės 
gynimo darbas.

J. Jonušas. — Mažažemio 
sūnus, iš mažens besiveržiąs 

prie šviesos.

tvarka palieka tik vieną tei
sę — art ir mokesčius mo
kėti. Tačiau J. Jonušas, kaip 
ir daugelis kitų darbo žmo
nių, pats pasiėmė sau teisę 
kovoti prieš buržuazijos 
vergiją. Komunistų partija 
mokė jį ir auklėjo. Darbo 
žmonių reikalai tapo jo gy
venimo reikalu. Ir darbo 
žmonės jį už tai įvertino.

P. Kareckas.— Buržuazi
nėj Lietuvoj šis darbininkas 
būtų nieko nematęs be pel
no didinimo savo samdyto
jui, jis būtų papildęs bedar
bių eiles. Tarybinėj Lietu
voj jis pilnavertis žmogus, 
veiklus tarybinio aparato 
darbuotojas. Jis yra geriau
sias iš geriausiųjų, nes at
sidavė savo socialistinei tė
vynei, savo darbo žmonėms.

V. Krėvė-Mickevičius. — 
Jis kaip rašytojas, įžymus 
menininkas ir mokslininkas 
įkvėpimo visada j ieškojo 
liaudyje. Bet juo labiau au-

partijos eiles ir dar labiau 
jį surišo su darbo žmonė
mis. ‘

V. Kuzma. — Puikus chi
rurgas, profesorius. Buržu
azija, žinoma, skaitė, kad 
tas žmogus turi ir kūnu ir 
siela priklausyti jai. Bet V. 
Kuzma pareiškia nedvipras
mę panieką buržuazijai. Jis 
myli savo profesiją, jis yra 
tos nuomonės, kad darbo 
žmogui turi priklausyti ir 
kultūra ir visas pasaulis. O 
darbo žmonės tokių neuž
miršta ir moka pagerbti tą, 
kuris pagarbos užsitarnavo.

I. Laukaitytė. — Grįtel- 
ninko duktė, mokydamasi 
neturte ir varge, anksti su
sirišo su darbininkų judėji
mu. N e p a k irto Izabelės 
Smetonos kalėjimas. Atsė
dėjusi jame apie penkerius 
metus, ji išėjo dar labiau 

I užgrūdinta.
Kukli, dvasiškai ir fiziš

kai užsigrūdinusi, anksčiau 
ujama ir persekiojama, da
bar gavo visos Marijampo
lės apygardos darbo žmonių 
pasitikėjimą: ji jų išstatyta 
kandidate į Tautybių Tary-

go jo nuopelnai Lietuvos Ii- ■ deputatus, 
teratūrai ir kultūrai, juo la
biau jis nekenčiamas buvo 
buržuazijos. Jis buvo uja
mas ir niekinamas. Ir visai 
suprantama: b u r ž u azijai 
reikalinga ne literatūra, ne 
menas, o aklas tarnavimas 
jų išnaudotojiškiems tiks
lams. Tarybų santvarkoj, V. 
Krėvė-Mickevičius — reika
lingas ir gerbiamas žmogus, 
nes liaudžiai reikalinga ir 
tikroji literatūra ir menas.

J. Klezys. — Šis bežemio 
sūnus gali pavadinti save į 
laimingu: jis būdamas že
mės ūkio komisijos narys 
savo rankomis atitaisinėjo 
amžinu valstiečių skriaudą 
— dalino atimtą dvarininkų 
žemę valstiečiams. Už tai 
nenuostabu, kad Klezys. ta
rybinės santvarkos asmeny 
pamatė visuotinės teisybės 
įsikūnijimą, kad jis ėmė vi
som išgalėm stiprinti tą 
santvarką. Na, o už tai liau
dis jam reiškia pagarbą ir 
pasitikėjimą.

P. Kutka. — Smulkaus 
valstiečio sūnus, dvaro dar
bininkas. Jis aiškiai supra
to, kad tikras valstiečio ke
lias yra su darbininkų kla
se. Ir tai jis ne tik suprato, 
bet ir atkakliai gyveniman 
vykdė. Dar smetoninio te
roro laikais jis organizavo 
valstiečius kovai už klasinį 
išsilaisvinimą. Toji kova at
vedė P. Kutką į komunistų

V. Morozovas. — Jam iš
reikštas Lietuvos liaudies 
pasitikėjimas yra meilės ir 
pagarbos pareiškimas mūsų 
mylimai Raudonajai Armi
jai. V. Morozovas yra jos 
auklėtinis, karys ir vadas. 
Ar galėtumėm šiapdien im
perialistinio kruvino gaisro 
apsupti ramiai gyventi ir 
kurti naująjį gyvenimą, jei
gu ne mūsų didžioji ir ne
nugalima Raudonoji Armi- 

, negalėtumėm. 
Todėl išstatydama V. Moro
zovo kandidatūrą, liaudis 

įnori tartum priminti, kad 
mes turim visada būti bud
rūs ir pasiruošę triuškinan
čiu ginklu atremti kiekvie
ną priešų pasikėsinimą į 
mūsų socialistinės valstybės 
sienas.

(Bus daugiau)

Anglų Kariuomene prie Ju
goslavijos Sienos

Belgrad. — Čia gauta ži
nių, kad Anglija jau atsiun
tė savo kariuomenę į Šiau
rinę Graikiją prie rubežiaus 
su Jugoslavija.

London, kovo 24.—Anglų 
žinių agentūra Reuters sa
ko, kad vokiečiai per Bul
gariją siunčia daugius savo 
armijos linkui Graikijos.
Gaukite “Laisvei” naujų 

skaitytojų

Klausimai ir Atsakymai
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Statys Naujus Fabrikus 
Bombiniams Orlaiviams

Washington. — Automo
bilių fabrikantas Henry 
Ford sutiko pastatyt naują 
fabriką Ypsilanti, 7" 
gamini dalis bombiniams

orlaiviams. Fabrikas kaš
tuos $10,988,692.

General Motors korpora
cijos Fisher Body skyrius 
budavos fabriką Memphis, 
Tenn., dirbt dalis viduti
niams bombininkams. Tas 

Mich., fabrikas atsieis $6,875,000. 
... Amerikos armija statydini

na fabrikus, kurie iš kitur 
pagamintų dalių sūbudavo- 
sią 3,600 bombinių orlaivių 
per metus.

Londoę, kovo 21. — Ang
lų orlaiviai vėl bombardavo 
vokiečių subiųarinų stovyk
lą Loriente.

'jsW

J R
Dirbtiniams dantims reikmenų fabriko darbininkai

—S. S. White Dental Mg. Co., Staten Island, N. Y. 
—išėję streikan, reikalaudami geresnių darbo są
lygą ir didesnių algų. Jie priklauso ADF. Viršuje 
matosi pikietininkai.

M

Klausimas:
Gerbiamieji: Pas mus ne

seniai kalbėjo vienas fašis
tas, Jis išvirozijo, kad An
glija laimėjus karą paliuo- 
suos vokiečių pavergtas tau- 
tąs, taipgi, girdi, ir Lietuva 
bus atskirta nuo Sovietų 
Sąjungos. Tačiau ve ko jis 
nepasakė: Daleiskime, jei
gu taip ir būtų ir Anglija 
karą laimėtų. Bet juk Ang
lija nekariauja su Sovietų 
Sąjunga, tai kaip ji, Angli
ja, galėtų priversti Sovietų 
Sąjungą ką nors daryti? 
Gal jūs pajėgsite šitą daly
ką paryškinti.

Skaitytojas.
Atsakymas:

Aišku, jog tas jūsų f ašis-j 
tas, kaip ir visi jie, plepa 
nesąmonę. Sovietų Sąjunga 
nebijo nei Hitlerio, nei An
glijos. Jeigu kas ją užkliu
dytų, gautų smarkiai su
mušti. Tą suprato ir Hitle
ris ir todėl jis geriau pasi
rinko pasimušti prieš Angli
ją, Franciją, Ameriką, bei

kitas talkininkes, sudėjus į 
•krūvą, negu kibti į Sovietų 
Sąjungą. Tą puikiai žino ir 
Anglija.

Tačiau fašistų (smetoni- 
ninkų) tikslai yra bjaurūs. 
Jie trokšta, kad Sovietų Są
junga būtų užpulta. O ka
dangi dabar Lietuva yra So
vietų Sąjungos dalimi, tai 
reiškia,* kad jie provokuoja 
karą ir prieš Lietuvą, o toks 
karas reikštų milionus gy
vybių ir baisius nūterioji- 
mus Lietuvos, jeigu kokio 
nors priešo armijai pavyk
tų, kaip kad jie trokšta, įsi- 
briauti į Sovietų žemę. Jei
gu kiekvienas lietuvis aiš
kiai suprastų šiuos baisius 
tikslus to suvienyto fronto 
(klerikalų, menševikų ir 
smetonininkų), tai su tais 
sutvėrimais nieko bendro 
neturėtų. Deja, yra dar ne
mažai tokių, kurie Lietuvos 
liaudies priešų tikslų nesu
pranta ir todėl seka paskui 
tokius Laučkas, Balkūnus, 
Grigaičius, Michelsonus ir 
Tysliavas.
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Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

MOT
LAISVE

Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink mus žmo
nių, kurie joms nepriklauso. įrašykime.

Mirė Žymi Sufragisčiy Veikėja
Neseniai mirė žymi sufragis- 

čių veikėja, Harriet Stanton 
Black, sulaukus 8d metus am
žiaus. Tai buvo dukra -Eliza- 
beth’os Cady Stanton, kuri kar
tu su Lucy Stanton, Lukretia 
Mott ir Suzan B. Anthony per
eitame šimtmetyje vedė griež
tą kovą už vergijos panaikini
mą ir suteikimą moterims poli
tiniu teisiu.

Harriet Stanton Black savo 
gyvenime tęsė motinos pradė
tąjį darbą. Penkių metų am
žiaus būdama, Harrieta su savo 
motina ir kitomis to laiko su- 
fragisčių vadovėmis, laike (Civi
lio Karo, priruošinėjo šiaurie
čių kariams apraištus, gelbėjo 
sužeistus.

Harrieta savo gyvenime turė
jo laimės matyt įvykintas idė
jas, už kurias jos motina ener
gingai kovojo. Per metų eilę 
Harrieta darbavosi Nacionalėje

Tuščias Ridikiulis
Dar tamsu. Nėra jokio ženk

lo, kad austų rytas. 0 jau ant 
6-to aukšto pro langus matyti 
šviesa 5-toj gatvėj, visai arti 
Bowery gatvės, kuri yra viena 
iš biedniausių sekcijų New Yor
ke.'

Aukšta, liesa figūra slankioja 
po kambarį. Ji ima seną puodą, 
pripila vandens ir pastato ant 
gasinio pečiaus.

Ji prieina prie komodės ir 
ima savo ridikiulį. Pirm atida
rymo, ji mąsto. Jai pasirodė, 
lyg ridikiulis sako: “Veltui ati
darai mane, pas mane nięko nė
ra.”

Moteris susijaudinus meta 
ridikiulį į komodę ir eina į ki
tą kambarį. Ten miega jos jau
nesnysis sūnelis, 4 metų Džimis. 
Jis ilgai miegos, mano motina, 
nes jis vakar vėlai užmigo.

Kūdikio išvaizda motinai pri
davė stiprumo. Ji sugrįžta į pir
mąjį kambarį. Vėl ima ridikiulį 
ir atsargiai jieško jame pinigų, 
manydama, gal būt yra kaip 
kur sidabrinis užsimetęs už su- 
plyšusio pamušalo. Ji jieško ir 
verčia seną pamušalą, tačiau 
nieko nerado.

Staigiai ja paima baimė. Mo
tina metė ridikiulį į stalčių. 
Krintančio ridikiulio ir užtren
kiamo stalčiaus, bildėsis pribu
dino vaiką iš miego. Motinai 
baimė įstrigo į pačią širdį ir 
prarado save, tačiau tik ant 
valandėlės:

—Aprengk mane, mama, aš 
noriu valgyti,—šaukė Džimis.

Motina nuėjo į kambarį prie 
savo sūnaus. Jos akyse ir vėl 
pasidarė tamsu. Jai regis, kad 
prieš jos akis guli ant žemės 
ridikiulis ir jis auga, auga ir 
keliasi į viršų ir vis lyg jis 
puola tai ant jos, tai ant Dži- 
mio.

Vaikutis nusiminęs žiūri į iš
gąstingą motinos veidą. Jis 
purto motinos pečius, o moti
na sūnaus balso negirdi. Jos 
ausyse tuo tarpu tarsi girdėjosi 
išsipūtusio ridikiulio žodžiai: 
Ve, koks aš turiu būti, kad ga
lėjus aukštom kainom nusipirk
ti produktus.

O brangumas mėsos, net 20 
centų pabrango kiauliena. Apie 
avieną ir jautieną veik negali
ma nęi svajoti.

Kūdikio graudus verksmas 
sustiprino motiną. Ji atsipeikė
jus atsisėdo už stalo ir giliai 
užsimąstė.

—Ne,—sušuko ji:
—Neleistina nupulti dvasio

je. Mums, motinoms, reikalin
ga organizuotis ir kovoti prieš 
sukčius, kurie atima paskutinį 
kąsnį duonos nuo mūsų kūdikių. 
Reikia kalbėtis su kitom moti
nom, kurios taip pat kankina
si, kaip ir aš. J. Klevaitė.

Moterų Partijoje ir 1926 metais 
kandidatavo ant socialistų ti- 
kieto.

Per ištisą šimtmetį motina ir 
dukra energingai darbavosi vi
suomeniniame judėjime.. 1940 
m., Jungtinių Valstijų pašto de
partamentas, prašant New Yor
ko miesto Moterų Kliubų Fe
deracijai, išleido pašto ženkle
lius su Harrietos motinos, Eli
zabeth Cady Stanton atvaizdu, 
kaipo atžymėjimą jos vadovybė
je pradėtos kovos už moterų tei
ses.

1848 m. Elizabeth Cady Stan
ton kartu su kitomis trimis 
Amerikos veikėjomis, nuvyko į 
Londoną dalyvauti prieš vergi
ją konferencijoje, bet kadangi 
jos buvo moterys, tai konferen
cija jų mandatą atmetė, nors 
prieš tai griežtai protestavo tų 
laikų žymus visuomenininkas 
W. L. Garrison.

Pasibaigus Civiliam Karui, 
šalies kongresui priėmus prie 
konstitucijos amendmentą, lai
duojantį negrams lygias teises, 
moterų teisių klausimas likosi 
tęsti ant toliaus. Harrietos mo
tina nuo 1869 iki 1894 m. buvo 
Moterų Nacionalės Asociacijos 
vadove. Daugelyje atvejų, Har
rieta kartu su motina maršavo 
New Yorko ir kitų miestų gat
vėse moterų demonstracijose.

Labai yra gražu matyt, kada 
istorijos lapus puošia dukros 
žygiai motinos pradėtame dar
be. žmona.

Skirtinga šukuosena teikia 
skirtingą išžiūrą. Holly- 
woodo aktorėms, gal už 
visas moteris labiau, jų pa
sisekimas priklauso nuo 
grožės. Ir jos to nesibijo 
pripažint. Štai paveiksluo
se matome Warner’s studi
jų aktorę Brendą Marsh
all parodant savo šukuose
nas visai dienai, kaip ji sa
ko, sulyg laikrodžio. Viršu
tinė paprastesnė, taikoma 
rytmetį ir sporte, antra — 
formališkesniems popieti
niams išėjimams, o apati
nė — vakarinėms puoš- 
nims išeigoms.

Dvi Puikios Moterys Kovotojos 
Už Laisvę

Molly Pitcher ir Lucy Parsons, Kurios Gyveno šimto Metų Atstume Viena nuo Kitos, 
Vede Tolyn Savo Vyrų Pradėtas Kovas

Rašo Elizabeth Gurley Flynn
Prieš keletą dienų aš pervažiavau Carlisle, 

Pa., ir sustojau aplankyt “Molly Pitcher” ka
pą. Ji buvo revoliucionierė, prieš 1776. Po tė
vais ji vadinosi Ludwig (Pennsylvanijos ,dač- 
manė). Po vyru ji vadinosi Mary Hays ir ji 
pasekė kareivį savo vyrą Joną į karo lauką. 
Ji tapo žinoma po vardu “Molly Pitcher” dėl 
nuolat nešiojimo uzbonu vandens sužeistiems, 
kurie sakydavo: “Ana, ateina Molly su savo 
uzbonu (pitcher).”

Kovose prie Monmouth jos vyras .krito su
žeistas ir buvo įsakyta jo kanuolę grąžint už
pakalin linijų. Bet Molly stvėrė ir ėjo su ja 
pirmyn, kas taip padrąsino karius, jog mūšis 
buvo lafrnėtas. Jurgis Washingtonas pakėlė 
ją į oficierius revoliucinėj armijoj.

Gražią statulą ant jos kapo pastatė Pennsyl- 
| vanijos savivaldybė. Ten jis stovi, iškelta gal
va, tiesi, kaip pušis, kuriomis apaugusios ka
pinės. Rankose ji laiko lazdelę, kuria ji už- 
loduodavo senovišką kanuolę. Jos stiprus dai
lus veidas yra pilnas pasiryžimo. Ji buvo ko
votoja.

- Ant toblytėlės yra įrėžta poema, kuri de
klamuoja, kaip ji kovojo išlaisvinti mus nuo 
“tirono Anglijos karaliaus.” Stebėtina, kad ko
ki patriotiški anglofilai to nešskuto! Gali 
užgaut mūsų mielų pusbrolių jausmus.

Galvojau, dėlko taip ilgai paėmė pastatyt 
Molly Pitchers paminklą? Kur buvo D.A.R.? 
(Am. Revoliucijos Dukterys.) Bet jeigu mo
teriškė kaip M. Pitcher įžingsniuotų į vieną 
iš jų mitingų su savo gramėzdiškais senais ba
tais, su namie austa suknele, be skrybėlės, bū
tų didelis sujudimas tarp puikių, šilkuos šiu
žančių ponių. Gal būt, kad jos pamislytų ją 
esant komuniste ir išmestų lauk.

Kada Molly paseno, sakoma, ji dėvėdavus 
kareivio šinelį, išgerdavus savo dalį duoda
mos degtinės su kitais pensijuotais veteranais 
ir kalbėdavus apie senus laikus. Matomai, 
Molly nelAivo “leidė” sulyg D.A.R. lygio. Bet 
man ji atrodo puikiai. Aš būčiau mylėjus pa

sikalbėti su ja apie jos gyvenimą ir jos laikus. 
Aš žiūrėjau į jos kapą su pagarba.

Kita Puiki Kovotoja
Paskiau aš nuvykau Chicagon įr girdėjau 

apie kitą puikią seną kovotoją. Ten eina jau 
šešios savaitės streikas prieš McCormick Har
vester kompaniją. Ir kasgi nuėjo kalbėti 
streikieriams zero ore, jei ne Mrs. Lucy Par
sons, našlė Alberto Parsons, kuris vadovavo 
streikui prieš tą pačią kompaniją 1886 me
tais? Jai suėjo jau 82 metai amžiaus ir jinai 
jau beveik akla.- Kada ji buvo graži, jauna 
27 metų moteriškė, su dviem mažais kūdikiais, 
jos vyras buvo pakartas. Laike agitacijos už 
8 valandų darbo dieną įvyko susikirtimas 
Haymarket Aikštėj, kuriame buvo užmušta 
žmonių. Parsons, Amerikoj gimęs, redakto
rius darbininkų laikraščio, nepaprastai gabus 
kalbėtojas, buvo sugriebtas kaipo darbininkų, 
vadas ir, bjauriu suokalbiu, pasiųstas mirtin.

Lucy Užėmė Jo Vietą
Kaip kad Molly Pitcher, Lucy Parsons užė

mė kritusio vyro vietą. Per metų metus ji ke
liavo po visą šalį kalbėdama darbininkų uni
joms, parduodama tūkstančius kopijų prakal
bų, pasakytų savęs gynimui per karžygius 
Chįcagos teisme. Turėjo būti nepaprastu mo
mentu jauniems šių dienų streikieriams žiū
rėti į kilnų Lucy Parsons veidą, girdėti jos 
solidarumo ir vilties žodžius, kilusius iš gi
liausios gailesties ir stipriausios drąsos, kokią 
moteris gali išreikšti. Turėjo būti aukščiau
siai pasitenkinimas jai, po penkių dešimtų 
metų, atsimenant, kad jos vyras padėjo gy
vastį organizuojant tą fabriką, žiūrėti į ko
vingą šių dienų jaunimą vedantį tą pačią ko
vą su pasiryžimu ir pajėga.

x Iš Amerikos liaudies kilo Molly Pitcher, ir 
jos vyras John Hays; iš jos atėjo Lucy Par
sons ir jos vyras Albert Parsons. Ten randasi 
šiandieninės Molly Pitchers, kovojančios prieš 
karą už karalių Jurgį; ten kyla naujos Lucy 
Parsons, jos kyla iš tų pačių streikierių.

Amerikos liaudis yra nenugalima.

Karui Pratimai Ne Tas, 
Kuomi Bus Karas

Vienu iš daugelio užkurinės 
propagandos punktų yra pra
tinimas žmonių prie taip va
dinamos karinės padėties, kuri 
turės būti pergyventa, jei mū
sų šalies vyriausybė ir toliau 
laikysis šališkumo, rems vie
nas šalis prieš kitas kariau
jančias šalis.

Aną dieną New Yorko spau
doje buvo pranešta, kad ke
letas stambių buržujų ir val
dininkų sumanymu kur nors 
netoli Milford, Conn., įsteigta 
mokykla su visais neva tikrų 
karinių slėptuvių nuo atakų iš 
oro požymiais ir kad iš Dal
ton Mokyklos, 108 E. 89th St., 
New York, išvežta šimtas mer
ginų. Toms pabuvus, būsią nu
vežta šimtas kitų, būk tai pa
tirti, kaip slėptuvių padėtis 
atsilieps į mokinimąsi.

Šitie bandymai, žinoma, 
yra tik apgavingas jaukinimas 
nesipriešini karui. Netaip jau
sis, tada, kada ištikrųjų ant 
tų slėptuvių griaus bombų 
trenksmas; kada mokinės ne
žinos, ar išėjusios iš tų slėp
tuvių jos dar ras namus, tė
vus, savo sesutes-broliukus bei 
gyvenimą abelnai,

T. S.

Skaudi Sukaktis
Kovo 25-tą suėjo 30 metų 

nuo pasibaisėtino Triangle 
Gaisro. Triangle Waist šapa, 
New Yorke, kur siūdavo mo
terims jakutes, buvo gaisri
niais slastais, kaip kad ji bii- 
vo ir prakaitaune. Kada joje 
kilo gaisras, nebuvo jokių 
priemonių gelbėtis, šimtas ir 
keturios dešimt penkios mer
ginos tada sudegė.

Dėl to kilo didelis darbinin-

Iš Norwoodo Liet. Mo
tery Apšvietus Kliu- 

bo Veikimo
Vasario 21 d. N. L. M. A. 

Kliubas surengė prakalbas d. 
Abekienei. žmonių neperdaug 
susiripko, bet katrie buvo, tai 
labai džiaugės, kad draugė 
Abekienė taip aiškiai visus da
lykus perstatė. Mums irgi la
bai malonu, kad mos turime 
iš moterų tokių gerų kalbėto
jų.

Aukų buvo surinkta $11.25. 
Sekanti aukavo po $1: Povi
las Florinavičius ir J. Grybas. 
Po 50c: J. Caspar, J. A. Kra
sauskas, N. Grybienė, J. Va
siliauskienė.

Labai atsiprašome draugų, 
katrie aukavo po 25c, kad 
vardų aukų rinkėjos neužra
šė. Vardan Kliubo, tariu ačiū 
visiems aukotojams.

Po prakalbų visos draugės 
sykiu su drauge Abekiene su
ėjo pas draugę Krasauskienę, 
kur turėjo trumpą pasikalbė
jimą apie veikimą, kaip jį pa
gerint mūsų mieste.

Pereitą susirinkimą nutarta 
rinkti aukos dėl Ispanijos ko
votojų ir pradžią padarė pats 
kliubas, aukaudamas $3.00. 
Blankos jau padarytos ir tiki
mės, kad aukų rinkėjos turės 
geras pasekmes.

Taipogi pereitą susirinkimą 
buvo pradėta skaityti knyga 
“Naujoji Lietuva”.

Kliubietės rengias siųsti de
legates į Moterų Suvažiavimą 
balandžio (April) 6-tą į Wor
cester!. Nutarta* prisidėti prie 
parengimo su LDS ir ALDLD 
paminėjimui “Laisvės” 30 me
tų jubiliejaus.

Nors mūsų kliubas mažas,

Šeimininkėms
Gražus Skanėsis.

Užsigardavimui priel pietų 
ar šiaip pasivaišinti gražus, 
lengvai padaromas ir nebran
gus yra sekamas kisieliaus-šal- 
tąines sudėtinis skanėsis:

Vienas pakelis jello—avie
tinis. žemuoginis ar vyšninis 
(galima ir kitokį, tik ne taip 
gražiai atrodo), 2 puodukai 
vandens, 1 puskvortė (pint) 
vanilla šaltainės (ice cream).

Užplikyk jello virtu vande
niu, o likusią dalį paskiau ga
li ir šaltą supilt, greičiau at
vėsta. Atšalus, bet dar nesu
stingus kisieliui įdėk šaltainę 
ir kiaušinių plaktuvu gerai iš
plak. Padėk atšalti, tik kad 
nesuledėtų. Prieš duodant ant 
stalo pagražink šaukštu plak
tos grietinės, riešutų, ar vai
sių, jei taip jums patinka.

Šio kiekio užtenka aštuo- 
niems.

Viena Partija, Kurioj 
Moterys Vertinama

Amerikos senosios valdan
čios partijos kuone išimtinai 
yra vyrų partijomis, moterys 
panaudojamos tik eiliniams 
rinkimų kampanijos darbams. 
Bet Amerikoj yra viena parti
ja, kurioj jokia vieta nėra per- 
aukšta vieta užleisti moteriai, 
jeigu tik ji prisiauklėjus .prie 
tų pareigų.

Ta skirtinga partija yra Ko
munistų. Neseniai tos partijos 
aukščiausios įstaigos — poli
tinio komiteto — nariu paskir
ta Elizabeth Gurley Flynn, pa
skubus prakalbininkė, organi
zatorė ir kolumnistė.

bet draugės neatsilieka nuo 
visų svarbių darbų.

N,L.M.A.K. Korespondente.

Kad Tai Sijonėlio Kilstelėji
mas Padėtų Atsteigti Smeto

nos “Karalystę” ir Ponus
Pastarajam numeryj “Vie

nybė” įsidėjo paveikslą, ku
riame parodoma, kaip “tau
tos vadas” gurklį papūtęs tar
si kalakutas stovi, o panelė O. 
Vaivadaitė, liekna moteriške, 
prieš jį tuptelėjo, pasitursino 
ir sijonėlį kilstelėjo.

Manęs nestebina panelės 
Vaivadaitės elgęsis. Jai, kaip 
ir kitoms čia be sapnų su anuo 
svietu kalbančio “tiligento”, 
Juozo Tysliavos sužavėtai, tas 
būtina. Prie to, juk visas 
Brooklynas kalba apie “su
šaldytą” ir dar “drungną” 
auksą, kuris visus pay-triotus 
prie “vado” kaip varnus prie 
kumelkos traukia. Kasžin, gal 
ir Juozuliui tekti, o tada ir pa- 
tronkas galėtum su mazgote 
nuvaikyti, kuomet dabar atė
jus užkuriomis į tą tuščią 
“Vienybės” klėtį reikia džiau
gtis* gavus abraką, nežiūrint 
nuo ko.

Nestebėtina nei tas, kad ten 
nuėjo kai-kurie žmonės, vienų 
ar kitų aplinkybių prispirti. 
Bet kad ten sėdynėmis kulne
lius pliekė ir tūlų socialistų 
ponios bei kitos atrodančios 
rimtesnėmis, bet neturėjusios 
“neišvengiamo reikalo” ten 
būti, tai man pikta buvo žiū
rėti. Jos man primena šeška- 
gaudį, kuris parbėgdamas nuo 
spąstų skerečiojosi ir šūkalio
jo: “Turiu, ' turiu.” “Ką, ar 
šešką pagavai?” klausinėjo 
kiti. “Ne, nepagavau, bet uo
degą pačiupinėjau,” šaukė 
anas.

Tos ponios, lygiai anam 
berniokui, jeigu negali prieiti 
dar tebesančio pono—šeško su 
visu kailiu, — tai nors prie 
nusmukusių nuo koto ponų po-

kų pasipiktinimas ir tūkstan
čius darbininkų paakstino ko
voti už pagerinimą sąlygų. 
Deja, sąlygos dar ir dabar nė
ra geriausios. Daug dar už
silikę mieste prakaitaunių. 
Daug kas gerintina. Tačiau 
Dubinskio klikos vadovybė 
daugiau susirūpiųus šapose 
įvesti modernišką darbo našu
mą—produkciją, negu pageri
nimu darbo sąlygų ir uždar
bių.

Naujos Anglijos Motery 
Sąryšio Žinios

Švelnėja Gamta, Turtėja Pro
gramos Sąstatas Mūsų 

Koncertui.
Praėjusi savaitė tikrai nu- 

gązino visus, o ypatingai kon
certo rengėjus, savo nepapra
stai šaltu oru. Tikrai privertė 
manyti, kad pavasario saulu
tė nepajėgs nugalėti viską 
kandantį šaltį ir storą sluogs- 
nį sniego. Bet viskas praėjo, 
galingoji pavasario saulutė 
naikina likučius sniego. Nors 
ir stengiasi jis atsispirti-atsi- 
laikyti, bet viskas veltui. Už 
kelių dienų jau jo nei atmin
čiai neliks. O iki balandžio 
6-tos ir jo sudrėkintus vieške
lius galingoji saulutė nubu
čiuos, nudžiovins. Smagu irz 
linksma bus visiems dailės my
lėtojams iš kolonijų traukti į 
Worcester!, kur įvyks mūs pui
kusis koncertas.
Žymiai Praturtėjo Mūsų Kon- f

certo Programos Sąstatas.
Jau mes keletą sykių minė

jom, kad su kiekvienu sekan
čiu koncertu mes stengiamės 
pažengti gerą žingsnį pirmyn. 
Ir su džiaugsmu pranešam, 
kad prie jau buvusio gero 
skaičiaus žymių meno spėkų 
mūs koncertui, lyg jų žymes
niam apvainikavimui, mes tu
rime laimės gauti žymųjį lie
tuvių tenorą Aleksandrą Va
siliauską. šis bus jo pirmas 
pasirodymas Worcesteryje.

Mūsų programą išpildys 
rinktiniausios spėkos: Alek
sandras Vasiliauskas, Vytau
tas Sukaskas, Aldona Klimai- 
tės Josephina Latviūtė, Rožė 
Merkeliūtė (solistai), Montel
lo Dailės, Bostono Harmoni
jos, ir Worcesterio Aidiečių 
grupės.

Pradžia 4 :30 po pietų.
S.

Pakviestai šokti merginai 
leistina atsisakyti. Tačiau ne
tinka tuojau eiti šokti su ki
tais paskiau pakvietusiais.

ko tursinasi. Bet ar tai gelbės ?
Aną syk, prieš rinkimus, 

ponai pas poną Rooseveltą 
ėjo nešini cibukus. Tų pačių 
grupių ponios ėjo pas ponią 
Vilkesienę-Wilkes ir ten sijo
nėlius dulkino. Ir vieni ir ki
ti tikėjosi-sakėsi jau beveik 
“atvadavę” Lietuvą nuo “ka- 
capų.” Tačiau nei ponų cibu- 
kai, nei ponių sijonėlių kilste
lėjimai iš Lietuvos liaudies ga
lios neatėmė. Net pats “tau
tos vadas,” tais laikais tebe
buvęs pas Ęitlerį ant burdo, 
atidulkino savo kudašių čia. 
Tokiam eks net amerikinė 
spauda (išskiriant tūlą Hears- 
to ir abelnai Hitleriui patai
kaujančią spaudą) davė jam 
amerikonų žinomą “cold 
shoulder,” vos tik colinėmis 
žinelėmis atžymėjo, o kiti ir 
visai “pamiršo.”. Dabar, kaipo 
apie naują fetišių, ponios sa
vo sijonėlius padulkins,- apžiū
rės, ar kur nevarva “užfryzy- 
tas” Lietuvos auksas, kuris 
kad ir varvėtų, visvien joms 
neteks. O tuo tarpu Lietuvos 
darbo moterys uoliu darbu bu- 
davoja naują gyvenimą, kurio 
ne tik ponių sijonėliai, bet ir 
viso pasaulio ponų kanuolės 
nebenušluos.

Ne Ponia.

Madų Pasaulyje
.Vienu iš daugelio naujų po

žymių šių metų madose yra 
trumpumas suknelių. Neilgos 
jos buvo per eilę metų, bet 
šiemet dar trumpesnės. Tai 
daroma dėl taupymo karui.

Biednuomenės moterims, ži
noma, taupumas visada buvo 
ir yra svarbu. Tačiau ren
kantis suknelę reikia atsi
žvelgti ir į savo biednus pa
stolius—kojas ir blauzdas. Tu
rinčioms gražias blauzdas, nie
ko blogo suknelę nutrumpinti 
kad ir iki kelių, bet kitoms ge
riau nepilnai prisitaikyt ma
dai ii’ ne viską parodyti.

Kita verta pažymėti naujo
vė, kaipo praktiška, yra: Juo
dos ar kitokios vienodos spal
vos suknelės su atskiromis 
dvejomis rankovėmis, kurių 
vienos būna pagražintos, iš
margintos, labiau taikomos 
puošnioms vakarinėms išei
goms, o kitos paprastesnės ir 
ilgesnės, taikomos paprastes
nėms išeigoms. Taipgi labai 
madoj abiem pusėm dėvimi 
žaketai ir iš tos pačios me
džiagos abiem pusėm dėvimos 
kepuraitės, duodančios dau
giau spalvingumo ir permainų.

Ir abelnai šių metų madose 
yra daug gyvumo ir varsotu- 
mo. Tankiai matyti viena su
knelė iš dviejų tos pačios var
sos tonų, o kai kada ir visai 
skirtingų dviejų suderinta. 
Pavasariniuose parėduose ran
dame daug margumo ir žiedų, 
o skrybėlių daugelis panašios 
darželiams. Mėgstančiom 
margučius reikia prisiminti, 
kad stambiom gėlėm marginys 
daro diktesne.

Jonas—Ar aš nematęs tavo 
veido kur nors kitur?

Magdutė—O, ne, mano vei
das kitoj vietoj nėra buvęs.
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(Tąsa)
Iškankintas, bejėgis, prakaituotas klū

pojo pamokslininkas, atlikęs savo rolę, 
patenkintas sieloje. Jeigu būt jį kas da
bar iš arti matęs, būtų pastebėjęs, kaip 
ramiai šviečia jo veidas ir kaip nugalė
tojo akyse spindi ašara. Verksmas ir 
vaitojimas, pasiekęs vienuolio ausį, -bu
vo lyg gaivinantis lietus jo išbertai sėk
lai.

Pirmąkart Monika išsigando Dievo. 
Baisus Jis pasirodė jai. Su visais suklu
po, tik nekūkčiojo, neatgailojo, galvojo: 
— Ką aš padariau, kuo aš nusidėjau? ..

Staiga jai šilta, nesava pasidarė. At
sistojo, norėjo išeiti. Akys aptemo. Kaž
kaip ėmė viskas suktis, bėgti nuo jos, 
žvakės pasviro, misijonierius atitrūko 
nuo klausyklos ir iškėlęs ryžių pradėjo 
skraidyt bažnyčios palube.

Garsiai suklikusi, lyg užsirijusi, slegia
ma šventaisiais nukabinėto skliausto, 
Monika pargriuvo.

Apmirusią išnešė lauk ir paguldė šven
toriuje. Visą dieną nešė apalpusias mote
rėles, prastovėjusias čia nuo nakties, 
menkai valgiusias, užkankintas troškia
me ore, spūstyje.

Komunijos dalinimas vyko pakaitomis. 
Nusidėjėliai, vos besilaiką ant kojų, gu
lė prie stalo, per kovą ėmė stacijas, 
klausyklas, šlakstėsi švęstu vandeniu, bu
čiavo Jėzaus kojas. Po pamokslo vaikš
čiojo kunigai su lėkštėmis, ragindami 
aukoti misijų kryžiui ir bažnyčios re
montui.

O rinkoje išsitiesę balaganus karabel- 
ninkai taip pat pardavinėjo rožančius, 
maldaknyges, medalikėlius. Dažniau negu 
maži varpeliai, cignorėliai, skambėjo vi
sur esantis ir visur galingas pinigas.

XIX
Protarpais lyg iš marių dugno išniręs 

į šviesų paviršių jis stengėsi atsikvošėti 
ir sutraukyti to keisto, kankinančio sap
no tinklą. Kelis kartus paabejojo, ar čia 
iš tikrųjų sapnas, tačiau nežinoma jėga 
ir visiškas nuovargis jį dar giliau gramz
dino.

Juras pavirto žuvimi ir plaukė viršum 
sidabrinės upės dugno, leisdamas iš bur
nos mažus burbuliukus. Paskum vanduo 
išseko, upės lomą pakeitė skaudžiai gels
va pieva ir, kaip dažnai sapnuose atsi
tinka, netikėtai jam grįžo žmogaus iš
vaizda. Dabar, rodos, Juras ėjo didelės 
kariuomenės priešakyje. Diena buvo 
žiauriai karšta, tvanki, keliai vingiavosi 
žydinčiomis lankomis; kregždės skraidė 
pažemiais ir tūpė ant jų šautuvų vamz
džių. Pakelėse, visur, stovėjo nedideli me
diniai kryžiai, o ant jų parašyta: Ačiū, 
vyrukai, kad pasidarbavote...

Beregint kryžiai ėmė siūbuoti, augti. 
Kryžiaukų vietoje iškilo rankogaliai, vir
šūnėse — galvos, bet jos neturėjo nei 
akių, nei nosų, — grynos kaukolės.

Viena tokia giltinė, mosuodama mili
nės rankogaliu, stojo prie Juro ir atida
vus pagarbą, paklausė:

— Ko juokiesi? Kad mes mėsos netu
rime?.. Kvaily, žiemą visus išžudė... 
vokiečiai.

— Aš nesijuokiu, — atsakė Juras 
traukdamasis atgal.

Kareivio barškančios liekanos priėjo 
dar arčiau. Juras net krūptelėjo, kai ne
pažįstamojo žandikaulis klaikiai prasivė
rė ir žlegterėjo:

— Ar manęs nepažįsti, Venskaus Be
nedikto? Atsimeni, kai Nemune per Sek
mines maudėmės, ir tu skendai? Mane 
Karpatuose užmušė. Zzz-zz-papt! — į 
širdį, broliuk, pataikė.

Ir kareivis parodė tą vietą, kur turėjo 
būti matoma žaizda. Kauliniais pirštais 
jis pradengė milinę. Bet ten visai nebuvo 
širdies, tik spinksojo įtaisyta mažutė 
žvakė, o prie jos kaspinas.

Jurą nukrėtė šiurpas. Jis norėjo pa
bėgti, bet pamatė, kad visas laukas nu
sėtas žvakutėmis, degančiomis klajojan
čių kareivių krūtinėse. Ir vėl jis klai
džiojo, nesurado saviškių nė pažįstamų, 
visur susidūrė su tokiais pat vaiduok
liais, kurie nusiėmę šalmus ėmė dainuoti. 
Balsas ėjo ne pro burnas, bet pro mili
nių sagų skylutes.

—- Zzzz-papt! — kažkas jam riktelėjo 
tiesiog į ausį. — Uždek papirosą, gausi

žemės ir būsi karalius!
Juras atsigręžė, apsidairė ir nieko ne

matė. Jam atrodė, kad šiuo kartu balsas 
ėjo iš jo bato, — vis silpniau ir silpniau.

— Kairės sukimu marš! — riktelėjo
pažįstamas viršila.

Skeletai išsitiesė lygiomis kolonomis, ir 
degė eilėmis, lyg miesto žiburiai, jų šir
dys. Vėl visi pavirto kryžiais ir dingo iš 
akių. Tik vienas paliko bestovįs, mojo Ju
rui šalmu, paskum tekinas nubėgo.

Jie vėl ėjo ir ėjo, tikrieji kareiviai, ku
rie turėjo lūpas, ausis, veidus, — Juro 
pulko draugai. Būreliais jie paskido pie
voje ir keliaudami skynė žiedus. Šlakuo
tu veidu kareiviukas prišoko prie Juro 
ir nepasiprašęs ištraukė iš makštų durk
lą. Perbraukęs liežuviu jo ašmenis, nusi
spjovė ir pasakė:

— Tavo aštresnis. Pamatysi, vaikine, 
kiek aš jų dabar pripjausiu.

— Kam jie reikalingi?
— Kam reikalingi! šiandien generolo 

vardo diena, — reik papuošt jo petį.
Juras pasekė kareiviuką ir įsibridęs 

žolėn, pradėjo skinti žiedus. Greta jo at
sistojo Monika, pasidėjo naščius su kibi
rais, pasitaisė skarutę:

— Jureli, eitum namo. Negana tau su 
tais šautuvais. Užmuš, pamatysi, užmuš!

Norėjo pačiai atsakyt, bet jau jos ne
buvo. Parėjęs namų pasakysiu, — nuta
rė jis, — o dabar — marš!

Pievomis, kalvelėmis ir vieškeliais, ly
dimi įkaitusio dulkių debesio, kareiviai 
ėjo nuvargę, iškankinti tolyn. Vakare 
pulkas įžengė į paradų aikštę, kur sto
vėjo tūkstančiai kareivių. Keista, kad jie 
buvo visi vokiečiai, sveikinosi su Juru 
ir rėkė: — fer-fliukt!

— Matai tu tą pririštą prie medžio 
žmogų? Spėk, kas jis toks! — paklausė, 
rodos, greta jo stovįs Linkus.

Juras, nežinodamas ką atsakyti, pa
purtė galvą.

— Jei įspėsi — atiduosiu peilį... fer- 
fliukt !

Juras pagalvojo, ar verta spėti, nes 
jam tikrai buvo sunku praverti lūpas to
kiame nuovargy ir karšty, ir vis žiūrė
jo į pririštąjį, kuris bejėgiškai tampė 
virves. Pažino, kad pasmerktasis mirti — 
tas pats Venskų Benediktas, jau kartą 
užmuštas Karpatuose. Keista pasirodė 
Jurui, kad negyvą dar kartą šaudys vo
kiečiai ...

— Ką jis jums padarė?! Tegul eina 
namo, motina jo laukia! — rodos, suriko 
jis.

Tuo pačiu metu trenkė šūvis. Kibirkš
tys pabrizgę, nušvito, ir Juras ūmai nu
bloškė nuo savęs antklodę. Iš pradžių ne
suprato, kur jis, ką daro, kas čia atsiti
ko. Pro langą tvino šviesa, tačiau visai 
nepanaši į aušros pašvaistę. Kažkas bel
dėsi į langą.

— Kas ten?!
— Kelk, einam pasižiūrėt.
Tai buvo ne aušra — gaisras. Sienomis 

skraidė raudoni ugnies paukščiai. Du vy
rai ties langu dar lūkuriavo, kalbėjosi, 
paskum ilgi, lyg su stibyklais, nužirglia- 
vo kylančios ugnies pusėn.

— Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir 
šventosios... Tfu, tfu! Vajėzau! Tfu, 
tfu! Juruk, ar tu čia? Tai išsigandau, 
manau — mūsų tvartas. O tu Dieve, — 
tiems žmoneliams nelaimės!

Juras dar neišsiblaškęs nuo keisto, visą 
naktį jį varginusio sapno, išsprūdo •vien
marškinis iš guolio ir* užgožė langą, ka
sydamasis pažastį.

— Ar ne Jarmala tik?
Atšlepsėjo dejuodama ir Monika. Abu 

įsmeigė akis į ugnį. Jų veidus glostė 
raudonos liepsnos atšvitės.

— Vajėzau, kaip baisiai! Juruk, neik!
Vyras pagal nuotolį ir kryptį greitai 

susivokė:'
— Jarmala pleška. O kodėl mąn ne- 

nueit?
— Aš nesuprantu, kam lįst. Akies Jar- 

mala neturi, dar prasimanys ką. Kur tik 
kas — jis pirmas... Tai baisiai liepsno- 
ja!

Juras svyravo valandėlę, ar beverta 
eiti, bet pačios perspėjimas — “dar pra
simanys ką” jame pagimdė keistą nuo
jautą: — jeigu neisiu — pagalvos dar, 
kad aš padegiau.

(Bus daugiau)

Lawrence lietuviai rengia
si važiuoti Bostonan 20 balan
džio išgirsti profesorių Vytau
tą Bacevičių jo k o n ceije. 
Daug su kuom tenka suėjus 
kalbėtis ir kožnas vienas klau
sia, kaip važiuosim, ,iš kur iš
važiuosim. Tėmykit praneši
mus “Laisvėj,” Lawrenco 
žiniose. Iš žmonių pasikalbė
jimų atrodo, kad daug žmo
nių dalyvaus Bacevičiaus kon
certe, nes iš visų kolonijų ren
giasi vykti. Mums pasitaiko 
labai gera proga pamatyti ir 
išgirsti mūsų tautietį muziką- 
virtuozą.

LLD 37 kuopa turėjo su
sirinkimą. Narių dalyvavo ne
daug, bet padaryta neblogų 
tarimų. Nutarta surengti pra
kalbas. Ir pageidauta pakvies
ti kalbėtoją iš “Laisvės.”

Nutarta pasveikint “Laisvę” 
su trim doleriais jos 30-ties I 
metų sukakties proga. Nutar
ta pasiųsti du dol. “Vilnies” 
bazarui ir parinkti daugiau 
aukų. Tą pačią dieną suėjau 
su d. J. Skirum. Jis nieko ne
laukęs davė biskį peklos, ko
dėl neparinkome daug iau 
“Laisvei” pasveikinimų. Po 
to išsiima dolerį ir duoda, sa
kydamas , štai doleris dėl 
“Laisvės.” Nes “Laisvė” yra 
mano vienintelis laikraštis, 
kurį aš skaitau nuo pat jos įsi
kūrimo. Tai vienintelis lai
kraštis, kuris skleidžia apšvio- 
tą darbininkams ir aš linkiu 
jai gyvuoti ilgiausius metus.

Atsiranda ir Juokelių

Užeinu į L. U. Kliubą. Žiū
riu, vienas žmogelis kalba ki
tam apie A. Smetoną, “tautos 
vadą”. Vienas sako, kodėl da
bar nesimatyt laikraščiuose 
Smetonos paveikslų. Kitas pa
šokęs sako, kaip gi bus jo pa
veikslas, kad kamera negali 
nutraukti. Kitas kalba, visgi 
turėjo nutraukti, nes kiekvie
na srovė buvo pasipirkus po 
“kamerą,” kad savo vadą pa
rodyti. Kitas juokaudamas at
sako, Smetona važiuodamas 
Amerikon norėjo būti jankiu, 
nusiskuto ūsus, paliko tik 
barzdą ir “kameramenai” ne
gali nutraukti “pikčių,” nes 
nuo baltos barzdos atsimuša 
“bleskas” ir pasidaro tautos 
vadas be galvos. Už tai ir ne
matyt “petelicos.” Jeigu neti
kit, tai pasižiūrėkit “Laisvėj” 
Lumbio piešinių. Zosės ir jos 
prisiegos A. Smetonos “feiso” 
nematyt, tik jo kavalierių. Da-

Pikietininkai prie Aluminum Co. of America fabriko 
Edgwater, N. J. Streikierys tėvas pasiėmė Į pikieto 
liniją ir savo vaikuti vežimėlyje. Streikieriai priklau
so Aluminum Workers (CIO) unijos 16-tam lokalui.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
ž ėmiau telpantis laiškas 

yra rašytas Tarno Prieskienio 
iš Alytaus apskričio, Merkinės 
valse., Druskininkų kaimo. 
Tarnas Prieskienis gyveno 
Amerikoj, Bostone. Jis buvo 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jas. Lietuvon parvažiavo 1920 
metais. Smetonos režimo lai
kais buvo pakliuvęs Smetonos 
kalėjimai;. Laiškas rašytas 
Jievai Yančauskienei, 9528 
Russell St., Detroit, Mich.

Asmeninio pobūdžio vietas 
praleidus, laiškas skamba se
kamai :

Laiškų jums nerašėme, nes 
nežinojome, ar eina ar ne, o 
be to dar, turėjome daug dar
bo. Mat, pas mus tvėrėsi nau
ja Lietuvos Vyriausybė, grio
vėme seną supuvusį kapitalą 
ir kruviną Smetonos režimą. 
Birželio mėnesį susilaukėme 
Raudonosios Armijos, kuri 
kaip didžiausia audra atūžė 
žeme ir padangėmis. Atskrido 
raudonieji sakalai. Drebėjo 
visa gamta. Taigi džiaugėmės 
susispietę į būrius su raudono
mis vėliavomis. Turėjome de
monstracijas su muzika ir 
laisvomis dainomis. Taigi per
vertę Smetonos vyriausybę 
aukštyn kojomis dabar stato- 
bar turėtume vadinti: “Invis
ible Smetona.”

L. K. Biuras.

me naują santvarką . . . Pas 
mus viskas pabrango, bet taip
gi pakeltos darbininkam ir 
tarnautojam algos. Tiktai ži
balas, degtukai ir druska pi
gi. O ūkio prekės dvigubai pa
brango.

Bagoti krautuvininkai, pa
jutę, kad jų turtus konfiskuos, 
tai kiek galėjo iškavojo pre
kes. Tai per porą mėnesių bis
kį stokavo. Piniguočiai pirko 
visokias prekes, kad tik išleis
ti pinigus .. . Brangi pas mus 
gera vilnonė medžiaga, bet 
taip prasti rūbai pabrango ne
labai daug...

Iš mūsų nieko neatėmė, vis
kas, ką turėjome, tai ir turi
me. Tiktai iš tų atėmė, kurie 
turėjo virš trisdešimts hekta
rų žemės. Dabar pas mus 
niekas neturi daugiau kaip 30 
hektarų. Tai tie poneliai ir 
nusiskundžia, kad jiems sun
ku gyventi. Kunigam algų ir 
žemės nėra, kas jos nedirba, 
tai ir neturi. Dabar pas mus 
ženinasi dykai, nekaštuoja nei 
popieriai. Gydymas dykai, li
goninės dykai.

O kaip klausei, ar brolis 
gavo žemės, tai Stasys gavo 8 
hektarus Ryliškiuose, Cepliko 
Petro kolonijose .. .

Pas mus pereita vasara bu
vo sausa, išdžiūvo augalai . . . 
Dabar pas mus eina rinkimai į 
aukščiausią tarybą ir į tautų

Worcester, Mass. T
Mūsų Naujienos

Kovo 16 d. pas mus lankė
si Amerikos lietuviams gerai 
žinomas rašytojas gerb. dr. 
A. Petriką, iš Brooklyno. Dr. 
Petriką davė mums dvi pa
skaitas. Pirmą apie Bronislo
vo Vargšo gyvenimą ir jo 
darbus, čia reikia pažymėti, 
kad dr. Petriką yra šaunus 
prelegentas. Jis moka perduo
ti gyvai ir aiškiai.

Antra prelekcija buvo šir
dis ir širdies ligos, nuo kurių 
daug žmonių miršta. Iš šios 
paskaitos visi labai daug pa- * 
simokino, kaip apsisaugoti 
nuo šios labai pavojingos li
gos, kuri tiek daug žmonių 
kankina ir be laiko nuvaro į 
kapus. Visiems jo prelekcija 
labai patiko.

Lėšų padengimui buvo su
rinkta $13.14 aukų. Po pen
kiasdešimts centų aukojo: A. 
Pilkauskas, Ig. Šiupienas, Jo
nas ir Ona Mikailai, J. Skel
tis, P. Butkeviče, J. Dovido- 
nis; po 25c.: K. Kosulis, A. 
Martušis, O. Dvareckienė, Z. 
Jokavonis, L. Valončausk^s, 
F. Kalanta, J. Pocius, P. šiu
šąs, P. Jucius, P. Bacevičius, 
F. Balčiūnas, F. Petkūnas, B. 
Mizara, O. Novikiene, L. Au- / 
sejienė, M. Mazurkienė, E. 
Trasikienė, P. Banionis, M. 
žukienė, J.M.L., U. Tumanie- 
nė, B. Bernotienė, D. Jusius, 
II. Jaųulienė. Ačiū visiems už 
aukas. .

Pas mus labai daug jaunų 
vyrų yra paimta į kariuome
ne, tarpe jų yra ir du pažįsta
mi lietuviai, Jonas Sabaliaus
kas, Rumfordietis ir Teodoras 
Lukas, Mikolo sūnus.

Plieno fabrikai smarkiai 
dirba visokius karišku^ pa
būklus. žmonės susirūpinę 
ateitimi. J. M. L.

Nuo red. — Pažangių Lie
tuvių Tarybos susirinkimo pra
nešimą apleidžiame, nes pa
vėluotas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
W. Patrijotui, Lowell, Mass. 

— Neverta, drauge, per spau
dą su jais polemizuotis. Jų tei
singumo neišmokinsi. Atleisite, 
jūsų rašinėlio nesunaudosi
me.
tarybą. Tai tokios pas mus 
naujienos.
Sudiev, sesut. Su godonėmis.
Jūsų Brolis T. Prieskienis.

1941 m., sausio mėn. 5 d.
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Kaip Komunistę Inter
nacionalas Žiūri į 
Sidney Hillmaną

Maskva. — Žurnalas “Ko
munistų I n t ernacionalas” 
smerkia Sidney Hillmanų, 
vienų iš karinės gamybos 
direktorių Jungtinėse Vals
tijose, kaipo agentų impe
rialistinės amerikonų bur
žuazijos. Aprašydamas gy
venimų Hillmano, Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos pir
mininko, “Komunistų Inter
nacionalas” sako, kad Hill- 
manas, “grynas savanau
dis karjeristas, gengsterių 
pagalba įsigalėjo toj uni
joj”.

“Amerikos buržuazija da
bar vartoja Hillmanų kaip 
įrankį nelaboj savo kampa
nijoj prieš darbininkų kla
sę”, rašo “Komunistų Inter
nacionalas” :

“Hillmanas žino, kaip 
kirst smūgius gyviausiem 
darbininkų reikalam. Jis 
yra priešas darbininkų kla
sės, priešas Komuriistų Par
tijos ir įtūžęs priėšas Sovie
tų Sųjungos. Jis reikalauja 
begailestingų veiksmų prieš 
komunistus todėl, kad jis 
jaučia, kokia silpna, nepa
stovi yra jo pozicija”.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS JIEŠ- 
KĄS MŪŠIŲ SU ANGLŲ 

KARO LAIVAIS
Berlin. — Pasak anglų jū

rininkų, kuriuos vokiečiai 
išgelbėjo skandindami ang
lų laivus, tai vokiečių karo 
laivai “slankioja” Atlanto 
V andenyne užpuldinėdami 
prekinius Anglijos laivus ir 
tikėdamiesi susitikti anglų 
karo laivus.

Kų apie Tai Sako Amerikos 
‘ * Karininkas

New York. — Ameriko
nas karininkas majoras Wi
lliam White sekmadienį per 
radio teigė, kad smarkūs 
vokiečių karo laivai siaučia 
po šiaurinę dalį Atlanto 
Vandenyno; tai naujasis vo
kiečių karų didlaivis “Bis
marck,” 35 tūkstančių tonų 
įtalpos, greitieji karo laivai 
“Gneisenau” ir “Scharn- 
horst”, vienas lėktuvlaivis 
(orlaivių išvežioto jas) ir ei
lė mažesnių karinių laivų.

“Bismarck” yra ginkluo
tas kanuolėmis su 16 colių 
pločio gerklėmis ir taip drū
čiai šarvuotas, kad, pasak 
majoro White, prieš jį neat
silaikytų'’ joks anglų karo 
laivas, išskiriant “Hood”. 
Bet “Hood” yra sužeistas ir 
dabar taisomas.

Anglai Atėmė iš Italę 
Vieškelių Centrą 

Ethiopijoje
Anglų Pranešimas:

Cairo, Egiptas. — Anglai 
atkariavę nuo italų Neghelli 
miestų, vieškelių mazgų Pie
tinėje Ethiopijoje, 250 my
lių nuo Addis Ababos, ’Ethi- 
opijos sostinės. Tie keliai 
gana italų pagerinti, kad 
tinka mechanizuotom anglų 
jėgonj.. Užvaldę Neghellį, 
dabar ahglai turi priėjimų 
ir prie svarbių vandens šal
tinių.

Anglų ginkluoti ethiopų 
partizanai užpuldinėja ita
lus ties Debra Markos, 129 
mylios nuo Addis Ababos.

Italai ties Neghelli atro
dė nupuolę dvasioje ir silp
nai tesipriešino.

Anglų orlaiviai kartotinai 
bombardavo italus Kerene, 
Eritrėjoj. Per žiaurius mū
šius anglai šiek tiek pažen
gė pirmyn ties Kerenu. An
glų lakūnai taipgi atvejų 
atvejais ardė italų geležin
kelį.

Anglę Orlaiviai Sunaiki
no Vokiečių Karei

vines Francijoj
London, kovo 24.—Anglų 

orlaiviai atakavo vokiečių 
pozicijas Franci jos pakraš
tyj nuo Pas de Calais iki 
Bretagne; bombardavo vo
kiečių laivų stovyklų Quibe- 
rone ir sunaikino ten vokie
čių kareivines (kazermes).

Vakar vokiečių orlaiviai 
tik kur-nekur atakavo tū
las anglų prieplaukas. Vo
kiečių kanuolės iš Francijos 
tarpais bombardavo pietinį 
Anglijos pajūrį. Anglų or
laiviai sužeidė vienų prekinį 
vokiečių laivų.

Anglai per dieną-naktį 
nušovė du vokiečių orlai
vius, o savo neprarado nei 
vieno, kaip teigia anglų ko
manda.

Istanbul, Turkija. — 
Areštuoti du vokiečių ofi- 
cieriai persirengę papras
tais drabužiais.

New Yorko gatvėse per 
nelaimingus įvykius užmuš
ta 114 žmonių sausyje ir va
saryje šiemet.

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas.—Vokiečių 

orlaiviai mažai žalos tepa
darė anglam saloje Maltoje, 
o anglai nušovė trylikų 
priešo orlaivių.
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Hartford, Conn.
Iš Jedvygos Liūdnų 

Prakalbų
šeštadienį, kovo 15 pastebė

jau vietos laikrašty, kad va
kare ' parapijos svetainėje 
kalbės ponia Tubelienė, nela
bai seniai atvykusi iš Berly
no. Bet kad buvo sakyta, kad 
kalbės apie Lietuvą, tai ma
niau, kad išgirsiu, kaip dabar 
mūsų broliai gyvena Lietuvoje 
be ponų ir be ubagų.

Nuėjus ant svetainės žiū
riu, kad pilna svetainė pri
statyta kazyroms grajyti sta- 
lukų. Paklausus ar bus Jed
vygos prakalbos ar tik kazyrų 
vakarėlis, atsakė, kai Jedvy- 
ga atvažiuos, tai prakalbos 
įvyks.

Nu, neturėdami ką veikti, 
susiradę partnerius susėdome 
prie stalu pakazyruoti.

Už kokio pusvalandžio žiū
riu atbėga pusėtinai storas 
žmogus ir pranešė, kad poniu
tė jau atvažiavo. Ir po kelių 
minutų ta didžioji ponia įžen
gė į svetainę lydint ją didžiai 
gerbiamų “Lietuvai Atvaduo
ti” komisijos narių. Aš tik žiū
riu, kada visi pradės stoti ir 
šaukti ura!

Bet pasirodo, kad tie žmo
nės, kurie tenais buvo susirin
kę, daug daugiau interesavosi 
kazyromis, negu ponios Tube- 
lienės pasirodymu. Matyti, 
kad aukščiau minėtas komite
tas pasirūpino pasišaukti ir 
vietinės spaudos reporterį, 
kad suteikti p. Tubelienei dar 
sykį progą išlieti savo ponis-* 
ko purvo prieš Lietuvos žmo
nių valią.

Ta poniutė dar sykį nusi- 
melavo, sakydama, kad Sovie
tai yra silpni, nieko nereiš
kianti dabartiniam Europos 
kare. Bet ant galo ir jinai pri
pažino, kad Sovietai turi pri
sigaminę daug visokių karo 
pabūklų dėl apsigynimo. Jinai 
mano, kad jei Sovietai įsiveltų 
į dabartinį karą, tai tenais kil
tų ponų revoliucija prieš dar
bininkų valdžią. Tai vis gra
žūs Lietuvos ponų sapnai.

Mes Amerikos lietuviai, 
darbo liaudies sūnūs vėliname 
Jedvygai ir Antanui daug to
kių sapnų sapnuoti, kad ir 
dienomis. Bet jūs daugiaus 
nejodinėsite ant Lietuvos liau
dies sprandų, neteks jums 
daugiaus baliavoti po tuos 
puikius dvarus ir tas puošnias 
vylas.

Ta poniutė pasakojo, kad 
kas jai sakęs, kad komunistai 
Lietuvoje labai žmones bau
džia. Sako, jei randa stuboje 
daugiaus, negu po vieną baltą 
paklodę dėl vienos lovos ar
ba daugiaus, negu po vieną 
porą pančiakų žmogui, tai sa
ko, kad tik už tą komunistai 
baudžia žmogų po 30 metų 
sunkių darbų kalėjimu. Ir 
daug daug nesąmonių pripa
sakojo ta poniutė.

Jedvyga kalbėtoja nekokia. 
Matyti, kad jai lietuviškai ne
siseka kalbėti, aš manau, kad 
lenkiškai jai būtų daug leng
viau.

Publikai visai ta jos kalba 
buvo nežingeidi. Nes kai pa
baigė kalbėjusi, tai visai trum
pai gavo paploti. Atrodė, kad 
visi laukė, kad tik ji greičiaus 
sustotų kalbėjusi tą liūdną 
evangeliją, žmonių susirinko 
mažai. Gal apie 85 ir buvo, 
įskaitant ir Jedvygą.

Buvo renkamos aukos palai
kymui pabėgusių iš Lietuvos 
ponų.

Pirmininkas pareiškė, kad 
surinko apie 20 dolerių. Tai 
visai mizerna auka tai poniu
tei.

Hartfordo lietuviai pažįsta 
savo priešus ir savo draugus.

Prieš Tubelienės kalbą buvo 
perstatytas Smetonos kavalie
rius ponas čiekanauskas pasa
kyti kelis žodelius kas link 
Lietuvos buržujų likimo, ži
noma, čiekanauskas nuda
vė, kad ir jam rūpi Lietuvos 
žmonių likimas. Bet mes jį Ke
rai žinome, kaipo Smetonos 
kavalierių . . . Ant galo atsi
stojo J. Medonis ir nužemin
tai atsiprašė ponios Tubelie- 
jiės> kad tik tiek mažai teį

stengė sutraukti publikos į tas 
jos prakalbas. O paskiau dre
bančiu balsu pareiškė, kad 
Hartforde jisai turįs sutvėręs 
komitetą atkariauti Lietuvą 
nuo bolševikų. Tame komiete 
randasi 2 vyrai ir 3 moterys, 
sakė Medonis. Ir užtikrino, 
kad jie “šiur” atkariaus Lie
tuvą nuo bolševikų ir atkluos 
Tubelienei ir Smetonai atgąl 
valdyti pavergtą Lietuvos liau
dį.

Visur Dalyvavęs.

Lowell, Mass.
Kas Būtinai Reikia Taisyt 

Mūsų Veikloje?
Nors mes kai kuriose orga

nizacijose neblogai veikiame 
ir daug naudingų darbų at
liekame, kaip kokiuose klau
simuose, tai ir visai gerai pa
sirodome, tačiaus ne visomis 
organizacijomis vienodai rūpi
namės!. Neapsižiūrime, kaip 
kurios nors organizacijos rei
kalus ir apleidžiame.

Gal dėl to, kad pas mus pa
žangiuosius lietuvius yra viso
kių nepavaduojamai svarbių 
organizacijų, kurios mūsų pla
čiam judėjimui būtinai reika 
lingos ir jos viena kitą papil
do. Visose gerai darbuojan
tis — sukant visus organizaci
jos ratus ir ratelius, pas mus 
sudaro labai puikią harmonin
gą visuomenišką veiklą. Už
tat mūsų progresyvis judėji
mas puikiausia išsiplėtęs per 
visą šalį. Ir jis atsako į visus 
klausimus. Bet pas mus Low- 
ellyje, nugalime pasidžiaugti 
ti šimtą nuošimčiu rūpestingu
mu.

Dabartiniu laiku pas mus 
labai apleistas veikimas Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos. O vienok 
šita sena ir be galo daug už
sitarnavusi lietuvių išeivijai 
moksle, apšvietoje ir kultūro
je organizacija mums . pri
valo būti pirmoje ' vieto
je, arba nors bent lygioje su 
LDS ir kitomis svarbiomis or
ganizacijomis.

Tačiaus taip nėra. Mes tan
kiai užsiimame antraeiliais 
reikalais, o pamirštame ir ap
leidžiame svarbiuosius, be ku
rių neįmanomas geras gyvavi
mas.

ALDLD 44-ta kuopa jau 
senai belaikė savo susirinki
mą. Jos auklėjimas, trauki
mas į ją naujų narių nepa
kenčiamai apleistas. Literatū
ros platinimas pas mus visai 
išėjo ir iš mados. Jokių paren
gimų Literatūros Dr-jos var
du neberengiama, žodžiu sa
kant, apleistas veikimas šioje 
garbingoje organizacijoje. O 
tai blogiau jau negali būti. 
Už tai esame kalti visi vieti
niai draugai.

Tiesa, vienas-kitas iš draugų 
suėję būrelyje prisiminam 
nors retkarčiais apie LLD kuo
pos susirinkimą, kad ve, tuo- 
jaus dabar laikykime kuopos 
susirinkimą, bet tai negali bū-

Viename Anglijos geležinkelio “dype” matome mote
ris dirbančias v^rų darbus; vyrai pašaukti karo dar
bams. Anglijoj šiandien yra konskriptuojami darbui 
ne tik vyrai, bet ir moterys. . ,

Easton, Pa.
Mirimai

Kovo 17 dieną mirė* Juozas 
Ašmontas, 67 metų, palaido
tas ant lietuvių parapijos ka
pų su religiškom apeigom.

Ašmontas buvo labai ra
maus būdo. Iš Lietuvos paėjo 
nuo Žemaitijos. Amerikoje iš
gyveno 33 metus. Paliko nuliū
dime žentą F. Martinkų ir du 
anūkus, Barborą ir Joną Mar- 
tinkus. \

Prieš porą metų numirė jo 
jauna duktė Barbora.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė.

Vincas Barberis.

ti tokie susirinkimai be šau
kimo platesnio visos kuopos 
susirinkimo, kur galėtų ir pri
valo visi nariai dalyvauti, o 
ne penki-šeši draugai. Juk čia 
ne kelių narių reikalas, bet vi
sos kuopos, kuri pas mus skai
tosi ne visai maža. Ir galė
tų būti dar didesnė, jeigu 
šauktumėm ir reguliariai lai
kytumėm susirinkimus.

Taigi, draugai ir draugės, 
matydamas tą didelį trūkumą, 
šaukiu LLD 44-tos kuopos su
sirinkimą šio mėnesio kovo 30 
d., lygiai 1 valandą po pie
tų, Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje, 338 Central St.

Susirinkimas ištikrųjų bus 
labai svarbus. Reikia jame vi
siems būtinai dalyvauti. Rei
kia ir duokles pasimokėti už 
šiuos 1941 metus. Susirinkime 
visi lygiai pirmą valandą po 
pietų, kad galėtumėm užbaigti 
susirinkimą iki 2:30 vai., nes 
nuo pusės po dviejų, choras 
laikys savo pamokas. Taigi 
turėsime užleisti svetainę cho
rui. Draugai, nors šį kartą, pa
sirūpinkime ir pasirodykime 
gera L

Dar vienas svarbus klausi
mas bus, tai, manau, turėsime 
parsitraukti kokį šimtą “Lais
vės” jubilėjinių numerių ir 
juos plačiau paskleisti tarpe 
Lowellio lietuvių. Juk tai bus 
nepaprastas įvykis — paminė
jimas laikraščio “Laisvės” 3.0 
metų gyvavimo.. Juk “Laisvė” 
per ilgus metus tarnavo, švie
tė, kultūrino ir mokino Ame
rikos lietuvių plačiąsias ma
ses.

Šis brangus laikraštis per 
30 metų jungė ir tobulino 
aukštesniam žinojimui lygiai 
intelektualą, kaip ir paprastą 
darbininką žmogų. Todėl tos 
žymios šventės proga reikia 
paskleisti laikraštį “Laisvę” 
kuo plačiausia. Tegul su “L.” 
susipažįsta plačioji lietuviška 
visuomenė. Tegul ją žmonės 
pasiskaito po jos 30 metų iš- 
gyvavimo ir iš jos plačiau su
žino apie mūsų pažangų ju
dėjimą. Juk mūsų “Laisvutė” 
jau pilnai suaugus. Ji pačiame 
gražume ir išmintingume. Su 
ja bile kam bus malonu susi
tikti ir rimtai apie platų pa
saulį pasikalbėti. Laukiame 
tavęs brangioji viešnia!

J. M. Karsonas.

Ė X IS V

Akron, Ohio
Ohio Judomų Paveikslų Gil

dija praneša, kad šeštadienio 
vakare, kovo 29 d., Eagles 
Temple Auditorijoj, 137 E. 
Market St., bus rodoma “Man
nerheim Linija”.

“Mannerheim Linija” yra 
dokumentalė Sovietų-Finų ka
ro filmą, nufotografuota karo 
laukuose ir rodoma su angliš
kais paaiškinimais. ši filmą 
parodo faktus svarbiausiai 
diskusuojamos k a m p anijos 
moderniškoj militarinėj isto
rijoj. Akroniečiai turės progą 
šią filmą pamatyti 29 dieną 
kovo. Ji bus rodoma nuo 7 :30 
vai. vakaro be pertraukos iki 
vidurnakčio.

Akronietis.

Airiai Prašo Kviečių Ir 
Ginklų Iš Amerikos

Dublin, Airija, kovo 18. — 
Airijos ministeris pirminin
kas de Valera atidengė, kad 
airiams jau labai pradeda 
stigti duonos. Tai Airija 
siunčia savo atstovus į 
Jungtines Valstijas prašyt, 
kad jos parduotų “desėtkus 
tūkstančių tonų kviečių” Ai
rijai. Airių Respublika taip 
pat norėtų gaut pirkt gink
lų iš Amerikos.

Airijos ministeris pirmi
ninkas de Valera pakartojo: 
“Mes esame davę iškilmingą 
prižadą, jog mūsų kraštas 
nebus vartojamas kaip kari
nė stovykla užpuolimui 
Anglijos”.

KLAIDOS PATAISYMAS
Kovo 17 dienos “Laisvėje”, 

korespondencijoj iš New Au
burn, Me., skelbiant aukas, 
surinktas Ispanijos kovoto
jams 22 d. per Petro žarkaus- 
ko vestuves, per neapsižiūrė
jimą tapo praleista J. Žilins
ko auka 50c.

Labai atsiprašome už nema
lonią klaidą.

Detroit, Mich
Darbininkų Kovos

Detroite ant Mt. Elliett St. 
randasi milžiniška dirbtuve 
Middland Steel Co. Ten išdir
ba taip vadinamas “Chases” 
dėl automobilių ir busų. šios 
dirbtuvės darbai yra pagrin
das automobilių darbo, be jų 
negali budavoti nei automobi
lių nei busų. Kada buvo pra
džia “sidaun” streikų Detroi
te, tai ši dirbtuvė padarė pra
džią darbo, o nuo jos prasidė
jo visa streikų eilė ir liko su
organizuota šimtai tūkstančių 
darbininkų į UAW, CIO uni
jas. Kadangi Buffalo darbi
ninkai Middland Steel‘veda 
kovą dėl darbo sąlygų, tai ir 
Detroito Middland Steel Co. 
darbininkai teikia simpatiją ir 
girdėjau, kad ši dirbtuvė ran
dasi streiko lauke:

Kadangi labai daug dirbtu
vių yra surišta su šios dirbtu
vės darbais, ima iš tos dirbtu
vės “frėmus” dėl automobilių, 
tai daugelis Detroito kompani
jų yra labai susirūpinę dėl to, 
kad gali9būti stoka reikmenų 
dėl automobilių.

Apie Johnson Dirbtuvę
Maniau, kas nors parašys

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

žinučių iš Johnson dirbtuvės 
streiko. Ten pradžioj “si- 
daun” streiko darbininkai tu
rėjo CIO uniją, bet per klai
dingą agitaciją, darbininkai 
palaikė dirbtuvės “neprigul- 
mingą” uniją ir taip laikės iki 
šio laiko. Dabartiniu laiku 
darbininkai pamatė, kad kom
panija daro kaip jai tinka su 
tais darbininkais, kurie vadi
nasi unijistai ir kuris ne “ko
še?” pravaro namo, o kada 
nori paima naujus, o senus 
darbininkus palieka ant “die
vo valios”. Dabar girdėjau, 
kad šios kompanijos darbinin
kai įteikė reikalavimą perbal- 
suoti pasirinkimą unijos, ko
kią uniją darbininkai nori tu
rėti sau už vadovę, bet kokie

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Birutės Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 27 
d. kovo, 8 v. v. 735 Fairmount Ave. 
Kviečiame dalyvauti, nes yra svar
bių dalykų apsvarstyti. — J. S.

(71-73)

PHILADELPHIA, PA.
Atydai LLD Kp.

šiuomi norime pranešti, kad pik
nikams vieta paimta pas Mikolaitį 
sekančiom dienom: Birželio 8 ir 29 
dd., liepos 13 ir “Laisvės” piknikas 
bus rugpjūčio 31 d. Pasirūpinkite 
kas reikalinga piknikams. — J. S’.

(71-73)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas įvyks 

28 d. kovo, 7:30 v. v. Jurginėj Svct., 
180 New York Avė. Visi draugai bū
tinai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų 
svarstymui. — Sekr. (73-74)

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 ......... GOc
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žolės ........................ 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.

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

■; 530 SUMMER AVE. j
? Arti Chester Avenue 1

;! NEWARK, N. J. i
'' • ' 
;; VALANDOS: 2-4 ir 6-8

Nėra valandų sekmadieniais
l —>

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 adresuoklt:

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

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

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

rezultatai to viso reikalavimo, 
galutinai nesužinota.

Apie Fordo Uniją
Su kuriuo tik Fordo darbi

ninku kalbiesi, tai matysi ne
paprastą troškimą turėti CIO 
uniją Fordo dirbtuvėj. Kiek 
laiko atgal girdėjau kalbant 
per radio Fordo organizato

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

Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh At • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c. 
SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. in. to 
11 p. m. Alter 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night.

O ES3 O E== O E=3 OI "IO O O

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

| Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) q

Ū
Mūsų inžinieriai išmlcruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner** Į I 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame PJO aprokavimus be jokio mokesčio. O

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

Telefonas EVergreen 7-1661
mroir- tht———inr-jp,VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiamo duoną per paštą j kitas miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informącijas apie svorį ir kainas.

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

rių ir jų raportas rodo, kad 
jau turi 80 nuošimčių organi
zuotų darbininkų, ir jeigu kil
tų streikas, tai būtų didžiau
sias ir kovingiausias streikas 
Detroite. Todėl dabar visi 
Fordo šuneliai dirba dieną 
naktį, kad kaip nors darbinin
kus apgauti.

Alvinas.
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BeStas pfislapis

teWIosteMZiniot Progresyvią Darbiečią 
Prakalbos

Progresyvių Darbiečių Ko-

Liaudies Choras Minėjo 
3 Metų Sukaktį

susideda i

Amerikos Liaudies Choras, 
kurio dainas yra girdėjęs ne 
vienas iš lankančių darbinin
kiškas pramogas ir masinius 
mitingus, apvaikščiojo savo 
trijų metų sukaktį su šauniu 
koncertu pereito sekmadienio 
vakarą, Webster Hall, N. Y.

Choras didelis 
visokių rasių ir 
nių. Bile geras 
disciplinuotas
dainininku negali būti ir cho 
ras be disciplinuotų choristų 
negali būti geru), 'pasiryžęs 
tarnauti liaudžiai, gali ten 
priklausyti, nieko kito 
nieks neklausia, nereikalau
ja. Ir dainuoja puikiai. Per tą 
trumpą amželį yra dainavęs' 
Pas. Parodoj, jie buvo pir-1 
mieji įdainavę rekorduosna | 
“Baladą Amerikonams“, pa
dedami artisto Paul Robeson; 
“New Masses“ baliuje jie pir
mieji sudainavo “The People 
Yes”, o John Reed sukaktyje ; 
perstatė pirmu kartu pasku
busią Blitzsteino “No For An 
Answer”, kurią Paul Robe-! 
son pavadino “žymiausia A-Į 
merikos opera“. Ir yra daina
vę daugybėje kity vietų.

Choras prasidėjo iš grupės 
su 18 narių, vadovaujant Earl 
Robinsonui. Jo vadovybėj cho
ras išaugo į pastovią organi
zaciją su 150 n. Dabar cho
rui vadovauja Herb 
recht. Savo rėmėjų 
ri eilę žymių unijų 
kėjų ir artistų.

Dainininkai yra 
politiniai, ne tik dainoje. Ne
seniai jie atmetė RKO kon
traktą, sužinoję, kad rodys už- 
karines filmas.

Ryt Vakarą Mitingas už Browderio 
ir Weinerio Išlaisvinimą

Kaip visur, taip ir Brook- 
lyno darbo žmonės labai pa
sipiktinę įkalinimu Browde- 
rio, žymiausio darbo žmonių

VVeinerio, 
viršininko. 
Įkalinimą

IWO nacionalio 
Protestui prieš jų 
ir pastūmėjimui

tautų žmo (kampanijos už jų išlaisvinimą, 
dainininkas, (rytoj vakarą rengiama didžiu- 

(be ko geru lis masinis mitingas per 1WO 
kuopas ir moterų kliubus.

Lietuviai irgi pasižadėję 
energingai paremti tą masinį 
mitingą, paėmę šimtą bilietų 
— išplatinti tarp lietuvių. Jų 
kaina tik 10 centų. Platinto
jai tikisi, kad lietuviai skait
lingai dalyvaus.

Mitinge kalbės eilė naciona- 
lių grupių atstovų, taipgi Jo
seph R. Brodsky, generalis 
1WO patarėjas, pirmininkaus 
Norman Tailentire, patsai žy
mus kalbėtojas. Grieš 1WO 
jaunukų benas.

Prakalbos įvyks rytoj vaka
rą, kovo 27-tą, ketvirtadienį, 
Labor Lyceum salėj, 949 Wil
loughby 
Pradžia

Avė., 
8 v. v.

pačiais

Brooklyne.

lt Jausimais
Yorke įvyks

Hauf- 
sąstate tu- 
vadų, vei

lavinti ir

Miesto Taryba Sutiksianti 
Pašalpos Pinigus Perves

ti Kitiems Tikslams
šelpiamųjų skaičių maži

nant ir pašalpas siaurinant, o 
taksus ant pardavimų (kurie 
uždėti šelpimui bedarbių) vis 
renkant, per tris metus susida
rysią miesto ižde 27 milionai 
dolerių nuliekamų pinigų. Ma
joras La Guardia planuojąs 
gauti iš valstijos įstatymdavys
tės leidimą tuos pinigus pa
naudoti kitiems .tikslams. Me
nama, kad Miesto Taryba, su
sidedanti didžiumoj iš tam- 
maniečių ir republikonų, su
tiksianti su majoro planu.

Sulyg majoro plano, “rea- 
lestatininkams“ būtų nukapo
ta trys milionai dolerių taksų.

Taryboje esanti dešinieji -- 
senagvardiečių tipo socialistai 
-darbiečiai Harry W. La idler 
ir Salvatore Ninfo prieš ma
joro planą irgi neprotestavo. 
Jiems atrodo vis OK, jeigu iš 
biednuomenės surinktais ant 
par davinių taksais, vieton 
šelpt bedarbius, pašeips neju- 
domo turto savininkus.

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

Busmany Derybos Bus 
Penkiadieni 4.

Suėję unijų ir busų kompa
nijų atstovai pas arbitrator! ų 
William Hammond Davis jo 
raštinėj, 165 Broadway, New 
Yorke, sutiko derybas dėl pa
kėlimo algų busmanams turė
ti šį penktadienį, arbitrato-

Miami Neužilgo Rodys 
Kitą Naują Judį

Miami Playhouse, 6th Ave. 
ir 47th St., kur jau parodyta 
eilė puikių naujausių sovieti
nių judžių, ruošiasi pradėt ro
dyt filmą “Naujasis Mokyto
jas“. Tai pirmutinė meiliška 
filmą pasiekusi Amerikos 
krantus. Atvaizdinanti kaimo 
gyvenimą, ji parodys Ameri
kos judžių lankytojams, kaip 
Rusijos judžių industrija kon
centruojasi 
mų.

Veikalas
pirmos dovanos visos Sovietų 
Sąjungos konteste.. Jo autoriu
mi yra S. Gerasimovas, kuris 
taip pat yra ir filmos direkto
rius. Vadovaujančiose rolėse 
vaidina Boris čirkovas ir Ta
mara Makarova.

ant liaudiškų te-

į 
buvo laimėtojas

Ponas Smetona Išvažiavo 
Washingionan

Pabuvęs New Yorke-Brook- 
lyne keliolika dienų ir apsi
džiaugęs saldainiško smetoniš
ko tipo ponų atyda, ponas — 
“tautos vadas“ — Antanas 
Smetona išvažiavo Washingto- 
nan.

Tymai Vis Tebesiaučia
Sveikatos Dep-tas skelbia, 

|kad bėgiu 3 dienų, pasibaigu
sių kovo 24-tos rytą, raportuo
ta 1,632 nauji susirgimai ty
mais miesto ribose. Tuo pat 
laiku pereitą savaitę buvo 1,- 

' 508 susirgimai.

“Gyvenimo Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA 

(LEVANDAUSKAS) 
337 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

Knyga iš arti 300 puslapių, kaina $1.00, užsirašantiems 
dabar, o vėliaus bus brangesnė.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: 
Laidojimų istorija, papročiai, apeigos, šermenų kainos, 
testamentai, advokatai, teismai ir kiti žinotini smulkūs 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės^ che
mikalai, taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, 
deginimai ir tt.

Sužinokite tą ko pirmiau nežinojote, o svarbiausiai 
tai kam priklauso mirusio turtas. Pinigus, perlaidas ar 
čekius, siųskite aukščiau paduotu antrašu.

Sako, Kad Reikalinga 
Vaikų Teismas

Tais 
prakalbos New 
šį vakarą, kovo 26-tą, Webs
ter Hall, 119 E. 11th St.

Maspetho Namų Savininkų 
Susirinkimas ir Bankietas
Maspetho lietuvių namų sa

vininkų organizacijos svarbus 
susirinkimas įvyks antradienį, 
balandžio (April) 8 d., 8:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių 
Kliube, No. 60-39 — 56th 
Drive, Maspeth, N. Y.

Visi nariai ir norintieji pri
sidėti prie organizacijos vei
kimo yra kviečiami dalyvaut.

Maspethe lietuvių namų sa
vininku organizacijos rengia 
vakarienę, balandžio (April) 
19 d., 8 vai. vakare, Piliečių 
Kliube, Maspethe. Įžangos ti- 
kietai po $1.00. Kurie jų ne
turite, kreipkitės į valdybą ar 
pas managerį Piliečių Kliube 
ir gausite.

Visus maloniai kviečiame 
dalyvauti vakarienėje ir pa
remti šią organizaciją.

Adv. Steponas Briedis,* Jr.,
Pirmininkas.

LANKĖSI NEW YORKE
Yorke 
Adelė 
Cleve- 

skai-
Adelė atvažiavo New 

išlydėti savo seserį, 
važiuoja pas savo vyrą, 

kuris dabar randasi

Pereitą savaitę New 
ir Brooklyne lankėsi 
Vasil, veikli LDS narė 
land, Ohio, ir “Laisvės 
lytoj a. 
Yorkan 
kuri
jūreivį 
Panamoj.

Ta proga Adelė taipgi ap
lankė LDS centrą, turėjo pasi
tarimus su LDS Jaunimo Ko
miteto nariais apie LDS Va
jų ir apie Nacionalį LDS Bow
ling Turnamentą, kuris įvyks
ta Clevelande, 3 ir 4 dd. ge
gužės mėnesio. Ji taipgi ap
lanke ir “Laisvę.“

Rep.

Gaisras Apgadino Mokyklą
Anksti pirmadienio rytą iš

kilęs gaisras Liaudies Mokyk
loj 85, 635 Evergreen Ave., 
Ridgewoode, pusėtinai apga
dino mokyklą, 1,970 studentų 
buvo pasiųsti namo tai dienai. 
Kadangi gaisras buvo mokyk
lai esant tuščiai, tai iŠ mokinių 
niekas nenukentėjo.

IŠ tos priežasties tūlos, jau 
ir taip buvusios perpildytomis 
klasės, turės būti padvigubin
tos, kadangi penki kambariai 
taip apdegė, jog bus reikalingi 
didelio remonto.

AKIU PRIEŽIŪRA
Tuo klausimu šiandien bus- 

nemokama prelekcija ir filmą 
1:30 po pietų, Mokyklos 219 
patalpose, Clarkson Ave. ir E. 
94th St., Brooklyne.

R. Krause, 10 metų berniu
kas, užmuštas ant gelžkelio bė
gių, Bronxe, nubėgęs paimt ten 
nukritusį sviedinį.

Duffy Square, New Yorke, 
atgabentas Curtiss P-40 orlai
vis, kurio tikslas akstint jaunus 
vyrus stoti kariškos orlaivystės 
mokyklon.

Teisėjas Jenkin R. Hock- 
ert, kalbėdamas Teisininkų 
Kliubui Springfield, Queens, 
sake, kad reikia palaikyti vai
kų teismas ir gauti jam ofi
ciali įstatymdavystės užgyri- 
mą - legalizavimą. Teisėjas sa
kė, kad mažiau dviejų nuo
šimčių vaikų, papuolusių vai
kų teisman, kuris vaikams 
kreipia specialės domės, vė
liau bepapuola į teismines bė
das, gi iš teisiamųjų papras
tuose kriminaliuose teismuose 
ir siunčiamų į taip vadinamus 
pataisų namus, 4 0 ir 50 nuo
šimčių papuola į tolimesnius 
prasikaltimus. Jis sako, kad 
vaikai neturėtų būti pastūmėti 
į kriminalistų kelią vien dėlto, 
kad jie vaikystėje padarė vie
ną klaidingą žingsnį ir kad 
nuo to vaikus gelbsti specia
liai teismai.

mitetas rengia prakalbas, ku
rių tikslu yra iškelti aikštėn 
susiedijos žmonių reikalavi
mus darbo, civilių teisių ir tai
kos. Mitingas įvyks šį vakarą, 
kovo 26-tą, Liaudies Mokyk
los 131 patalpose, 44th St. ir 
Ft. Hamilton Parkway, Brook
lyne. Rengia Amerikos Darbo 
Partijos Progresyvis Komi
tetas ir kelios IWO kuopos.

Kalbėtojais bus Eugene P. 
Connolly, Darbo Partijos va
das New Yorke, ir 
ciel McGorky iš 
Apskričių ir Miestų 
kų Unijos, CIO.

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Aven.

BROOKLYN, N. Y.

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYL1UKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Lankėsi “Laisvėje”
rytą 

Agota 
Beke-

Pereito sekmadienio 
mūs įstaigą aplankė 
Ivanaitienė-Evans ir L. 
šiene iš Rochester, N.
per porą savaičių viešėjo-atos- 
togavo pas sūnų ir marčią V. 
L. Evans, Jackson Heights, 
taipgi dalyvavo V. Paukščiui 
pagerbti bankiete East New 
Yorke. Abi viešnios pasveiki
no “Laisvę“ paaukodamos po 
$1 aukų. Evans išvyko namo 
pirmadienį orlaiviu, lydima 
sūnaus Viktoro, kuris yra la
kūnu United Airlines, nuola
tos skraido tarp La Guardia 
Field ii- Clevelando.

s KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kaip tik Sovietų Sąjungų 
siūlė sudaryti bendrą fron
tą prieš agresorius, o Angli
jos, Franci jos ir Lenkijos 
ponai atmetė.

Nežinome, ar S t alinas 
skaito. “New York Times.” 
Jeigu skaito, tai gražiai nu
sijuoks iš minėto editorialo.

Gal kas paklaus: Tai ko
kiems galams k o m ercinė 
spauda šitaip per akis me
luoja?

Dalykas ve kame': Žmo
nių atmintis pusėtinai 
trumpa. Daugelis jau pa
miršo 1938 ir 1939 metų is
toriją. Jie nebepamena, kaip 
tada Anglijos, Franci jos ir 
Lenkijos valdžios spardėsi 
prieš Sovietų Sąjungą, o 
tursinosi prieš Hitlerį.

Dabar tie žmonės tiki to
kiems komercinės spaudos 
melams ir už viską kaltina 
Sovietus. Tai rezultatas pik
tos propagandos.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avemie 
Brooklyn, N. Y. z

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

Mary Lu- 
Valstijos^ 
D arb in i li

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus susi
rinkimas įvyks 26 d. kovo, 7:30 v. v., 
Kliubo Svet., 280 Union Avė. Nariai 
prašomi dalyvauti. - C. Nečiunskas, 
Sekr. (71-72)

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosornč su visais mo

derniniais įrengimais: šaldytuvas, 
pjaustymui mašina ir kiti įrengimai. 
Apgyventa įvairiom tautom. Parda
vimo priežastis—savininko nesveika-' 
ta. Kreipkitės: Daktato, 267 Stagg 
St., Brooklyn. Turiu greit. parduoti, 
tai atiduosiu pigiai. (71-73)

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Under taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokią kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: E Ver green 8-9770

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

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

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

Tel. Gleiunore 5-6191

Priminkite šį skelbimą ir (jausite nuolaidą. Prašykite 
žalios trading stampos.

NOTARY
PUBLIC

IOI

Lili

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

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!

stai 
a(/resas;

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

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
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

nuvirti kopūstai ir barščiai
ATDARA NUO ANKSTI RYTb IKI VĖLAI VAK.

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




