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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

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

Pereitą sekmadienj Phila- 
delphijoj įvykęs “Laisvės” 
naudai bankietas buvo gražus, 
pasekmingas. Daug draugų ir 
draugių įteikė ‘.‘Laisvei” svei
kinimų josios 30 metų sukak
tuvių proga.

Suėjau darbininkų, 
“Laisvę” skaito nuo 
tų! Vadinasi, per 
Vienas jų, įteikęs 
sveikinimą, jis sako:

— Per trisdešimts metų Į 
skaitau “Laisvę.” Ji padėjo 
man tapti žmogumi. Ji padė
jo man atidaryti akis ir pa
matyti daug dalykų, kuriu aš 
nebuvau matęs arba supratęs. 
Kiekvienas skaitytojas turėtų 
savo dienrašti sveikinti ir stip
rinti.

Tai, ką pasakė tasai drau
gas, yra tiesa. Kiekvienam 
darbininkui, kuris “Laisvę” 
kada nors yra skaitęs, ji pa
dėjo geriau dalykus suprasti, 
labiau juos įmatyti, ir patį gy
venimą objektingiau įvertinti.

Todėl kiekvienas mūsų 
skaitytojas turėtų savo dien
raštį sveikinti.

Pasveikinimai turi būti su- 
siųsti greit, jei norima, kad jie 
tilptų jubilėjiniame “Laisvės” 
numeryj.

Atsiminkite : j u b i 1 ė jinis 
“Laisvės” numeris išeis balan
džio 4 d.

Kai šitie žodžiai skaitytoją 
pasieks, Earl Browderis, ge
neralinis USA Komunistų Par
tijos sekretorius, bus kelyje į 
kalėjimą arba jau bus įka
lintas.

Palieka jis žmoną, palieka 
savo dar mažus vaikus, palie
ka ir seną tėvą. Be to, palie
ka tūkstančius gerų draugų, 
kurie yra pasiryžę kovoti už 
jo išlaisvinimą ir padėti jo šei
mai.

Jei Browderis būtų pasisa
kęs už imperijalistinį karą, tai 
jam ne tik nereikėtų eiti kalė
jiman — jis būtų buvęs pa
kviestas užimti kokią nors 
aukštą valdžioje vietą.

Jei Browderis būtų ne ko
munistas, ne liaudies vadas, 
ne kovotojas už naujesnę vi
suomenišką sistemą, jis būtų 
šiandien sau laisvėje.

Jei Browderis būtų buvęs 
kokios nors didelės korporaci
jos ar banko galva, tai jis ga
lėjo važinėti po pasaulį bile 
kokiu vardu ir niekas jam ne
būtų drįsęs “kibti į akį.”

Bet Browderis yra komunis
tų vadas, yra liaudies vadas, 
yra mūsų laikų Grachus, todėl 
jis turi eiti kalėti.

— Eisiu keturių metų stu
dijoms, — pareiškė jis savo 
draugams. — Studijuosiu gi
liau ir esmingiau Amerikos is
toriją . . .

Ir jis kalėjiman žengė drą
siai, gerai žinodamas, kad jis 
palieka darbininkų judėjimą, 
kuris jo niekad nepamirš, bet 
nuolat ir nuolat kels savo bal
są už Browderio išlaisvinimą.

šitų žodžių rašytojas nori 
pridėti savo męnką balsą prie 
milijonų darbininkų balsų: 
Browderis i kalėjimą kišamas 
ne dėl pasporto, bet dėlto, kad 
jis kovojo prieš žmonių sker- 
dynę, prieš imperijalistinį ka-

Todel ir aš, kaip ir kiti mili
jonai darbininkų, prisidedu 
prie to milžiniško kolektyvio 
protesto balso: Browderis turi 
būti išlaisvintas!

“Tautos vado” 
bankiete, be kitų, 
šistų “Vienybės,” 
žydų vardu sveikino J. Fran
kelis. . .”

Kas tas Frankelis?
Tai buvęs Šiaulių miesto ka

pitalistas,—odos fabrikų savi- 
nininkas. Tie fabrikai dabar 
yra paimti darbo žmonių ži-

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII

pasitikimui 
pasak fa- 

“L i etuvos

Policijos Žiaurumai 
Prieš Bethlehem ir 

f

Chicago Streikus
15,000 Darbininky. Pikieta vo McCormick Fabriką Chicago j; 

Bethlehem Plieno Streikieriai Drūčiai Laikosi
Bethlehem, Pa.—Valstijos 

gubernatorius A. H. James 
atsiuntė daugiau kaipo 200 
valstijinių policininkų, ku
rie išvien su miesto policija 
žvėriškai buožėmis daužė 
streiko pikietininkus, jų 
žmonas, seseris ir vaikus 
prie didžiųjų vartų Bethle-

Jau Posėdžiauja 
Roosevelto Komisi
ja Streikam Taikyti

Washington. — Susirinko 
į posėdį streikų taikymo ko
misija, kurią prezidentas 
Rooseveltas pereitą savaitę 
paskyrė, kad pastotų kelią 
streikam, ypač karinėje 
pramonėje. Komisijos pir
mininkas Cl. A. Dykstra 
įspėjo, kad pagal verstino 
kariuomenėn ėmimo įstaty
mą tai valdžia gali perimti į 
savo žinybą ir vest po savo 
komanda darbus kariniuose 
fabrikuose, kur kyla strei
kai ir nesusitaiko darbinin
kai su samdytojais.

Karinių darbų direkto
riai Knudsenas ir Hillman 
patiekė sąrašą streikų, ku
riuos reikią taikyti.

Taikymo komisijos pirmi
ninkas užreiškė: “Jungtinė
se Valstijose yra demokra
tijų ginklų dirbykla ir san
dėlis, todėl turi būti be su
stojimo varoma gamyba ka
syklose, fabrikuose ir dirb
tuvėse.” Jis reikalavo, kad 
darbininkai gana ilgą laiką 
iš anksto praneštų, kuomet 
jie ketina kovot dėl didesnių 
algų ar kitų sąlygų pageri
nimo; sako, samdytojai 
taipgi privalo pranešt, jeigu 
jie ruošiasi pakeist esamą
sias darbininkų algas bei ki
tas sąlygas.

TAIKYMO KOMISUOS 
SĄSTATAS

Roosevelto komisijoj strei
kam taikyti yra trys vald
žios atstovai, keturi samdy
tojų atstovai ir po du at
stovus nuo CIO ir Amerikos 
Darbo Federacijos.

hem plieno fabriko. Strei
kierius puolė apie 700 pės
čių ii* raitų policininkų. Jie 
ir ašarinėmis bombomis 
bombardavo streiko pikieti
ninkus.

Policininkai ir kompani
jos mušeikos atvejų atvejais 
stengėsi išprovokuoti strei
kierius, kad paskui galėtų 
kruviniausiai su jais apsi
dirbti. Bet streikieriai susi
valdė, ir tik keli nedideli 
susidūrimai įvyko tarp jų ir 
policijos.

žymėtina, jog 500 Ameri
kos Darbo Federacijos na
rių iš antro didžiausio plie
no fabriko Bethleheme pri
sidėjo prie tūkstančių CIO 
streikierių ir protestavo, 
kad Bethlehem Plieno kor
poracija daro rinkimus savo 
kompaniškos unijėlės virši
ninkų neva kaip visų darbi
ninku atstovu. V 4.

Veikliai streike dalyvauja 
16,000 darbininkų; *ir tebe
dirba mažiau kaip 2,000. Pi- 
kietuoja fabriką net po 5,- 
000 streikierių tuo pačiu lai
ku.

GALINGAS PIKIETAS
PRIEŠ McCORMICK

FABRIKĄ CHICAGOJ

nion. Frankelis, kaip ir kiti, 
pabėgę iš Lietuvos parazitai, 
sveikina Smetoną ir linki, kad 
jis kuOveikiausiai Lietuvon 
grįžtų ir vėl žmonėms skūras 
luptų.

Tuomet Frankelis 
savo fabrikus.

atgautų

Įdomu tas: iki šiol fašistų- 
socijalistų-klerikalų spauda vi
saip bjauriojo žydus, skleidė 
anti-semitizmą., .Girdi, žydai 
Lietuvą užvaldę. Bet štai Sme
tonai sutikti puoton 
čiamas žydas ir’jis 
Smetoną! Toji pati 
džiaugiasi!

Tas ir parodo,, kad
dai ir žydai, yra lietuviai .ir 
lietuviai. Tatai reikia supras
ti!

pakvie- 
garbina 
spauda

yra žy-

Šiandien atėjo didelis pluoštas sveikinimų nuo organi
zacijų ir pavienių ir viešų užeigų savininkų. Prašome pa
siskaityti :

Juozas ir Ona Staneliai, užlaiką Hi-Hat Cabaretą, W. 
45th St., Bayonne, N. J., sveikina “Laisvę” 30 m. Jubi- 
lėjaus proga.

Marė Balzar, vieša užeiga, 18 mylių į vakarus nuo Ro
chester, N. Y. x

N. & H. Phaneuf, Inc., Jewelers, 184 S. Main St., Wa
terbury, Cond.

Nuo Organizacijų:
ALDLD 103 kp., Hudson, Mass., $5.00.
LDS 8 kp., Newark ,N. J., $3.00.
ALDLD 37 kp., Lawrence, Mass., $3.00.
LDS 18 kp.? Schenectady, N. Y., $3.00.
LDS 160 kp., Pittsburgh, Pa., (N. S.), $3.00.
Liet. Moterų Pažangos Kliubas, Detroit, Mich., $5.00.
Per LDS 8 kp., Newark, N. J., susirinkimą sekanti na

riai sveikino “Laisvę” Jubilėjum: Dr. J. Kaškiaučius, 
$1.00; K. Amiskis ir B. Deržinauskas po 50c.; W. Sima- 
nauskas 45c., ir po 25c.: K. Žukauskienė, K. Stelmokienė, 
O. Kasparienė. Smulkiais 40c. Viso $3.60.

Pavieniai: Peter Balzar, Walworth, N. Y., $1.00; Gas
par Kvietkus, Cambridge, Mass., $5.00; P. Andreliūnas, 
Somerville, Mass., $2.00; Povilas ir Benedikta Navalins
kai, Brooklyn,, $1.00; Joseph Skirtis, Lawrence, Mass., 
$1.00; Pr. Jočionis, Detroit, Mich., $3.00; P. P. Gribas, 
Aberdeen, Wash., $3.00.

Širdingai tariame ačiū! Jau tik keletas dienų teliko 
prisiųsti pasveikinimus, nes balandžio 4 d. išeis specialė 
“L-vės” laida. Todėl kviečiame draugus, organizacijas, 
kurie dar nesveikino “Laisvės”, prisiųsti sveikinimus 
prieš 4 d. balandžio. “L.” Adm.

11,955 LIETUVIAI PERSIKĖLĖ IŠ VOKIETIJOS 
ŽINYBOS Į TARYBŲ SĄJUNGĄ

Maskva. — Per pustrečio 
mėnesio iki kovo 25 d. iš 
vokiečių užimto Suvalkų 
krašto ir iš Klaipėdijos 
liuosnoriai persikraustė į 
Tarybų Sąjungą 11,995 lie
tuviai ir 9,228 rusai, gudai 
ir kt. Tuo pačiu laiku iš Ta
rybų Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos pasikėlė į Vokieti
ją 67,805 Vokietijos piliečiai

Persikraustymai įvyko 
pagal sutartį padarytą tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos šiemet sausio 10 d. dė
lei laisvo tų gyventojų per
sikraustymo. ,

Išsibaigus laikui skirtam 
persikraustymui, Sovietų

Konu Partijos Pareis 
kimas dėl Browderio 

Įkalinimo
Sako, Kova už Browderio Išlaisvinimą tai Kova prieš Karą, 

Už Amerikos Žmonių Gyvenimą ir už Jų Laisvę
Kad Earl Browder, Ame- vimus ir sunaikint unijines 

rikos Komunistų Partijos sąlygas ir tuo tikslu steigia 
generalis sekretorius, tapo 
užrakintas kalėjiman, tai 
pavojingas ženklas žmo
nėms Jungtinėse Valstijose, 
—pareiškė Komunistų .Par
tijos Nacionalis Komitetas 
per savo pirmininką Wm. 
Z. Fosterį ir veikiantįjį sek
retorių Robertą Minorą:

Browderio įkalinimas yra 
skaudus smūgis Komunistų 
Partijai; bet tas smūgis bus 
skaudesnis visam darbinin
kų judėjimui, taikai ir visų 
žmonių gerovei.

Kodėl Browderis pasmer
ktas ketveriem metam už 
kalėjimo grotų?

Pusantrų metų atgal, kai 
tik Browderis buvo įkaitin
tas, Komunistų Partija per
sergėjo šią šalį, jog kaltini
mas jo neva dėl pasportų įs
tatymo peržengimo tai yra 
tiktai pigi gudrybė. Nes 
Browderio areštavimas bu-, 
vo ištikrųjų mušimas pirmo 
šūvio atkreipto prieš visų 
amerikiečių teises, kuomet 
Wall Strytas stengėsi 
įtraukti šią šalį į karą už
sieny] ir pradėt karą prieš 
žmones namie.

Argi pereitų metų įvykiai 
nepatvirtino, jog tas Komu-

Chicago. — 15 tūkstančių 
darbininkų pikietavo CIO 
unijos užstreikuotą McCor
mick Harvester fabriką,'ir vokiečių kilmės žmonės, 
kur dirbama kariniai tro- 
kai, traktoriai ir automobi
liai. O streikuoja apie 6,000 
darbininkų.

Galinga pikietininkų mi
nia taip nugąsdino streik
laužius, kad jau tik 500 jų, 
priskaitant ir kompanijos 
raštininkus, teatvyko į fab
riką, nors keliolika šimtų 
policijos saugojo streiklau
žius ir visu pašėlimu buožė
mis mušė ir spardė pikieti
ninkus.

Dėka darbininkų vieny
bės, per dieną, pusiau suma
žėjo skaičius streiklaužių, 
kuriuos siuntė Amerikos 
Darbo Federacijos vadai, 
fabrikantai ir policija.

Keliem streikieriam poli
cija taip sudaužė galvas, 
kad jie nuvežti į ligonines. 
Išduota daug warrantu are
štuoti veiklesnius streikie
rius. Policija daro ablavas 
prieš unijos vadus kaip 
prieš “raudonuosius.” Su- 
klastavo prieš juos kaltini
mus, būk šie vadai kurstę 
darbininkus užpuldinėti po
liciją bei patys būk užpuldi- 
nėję.

Vokiečiu Perspėjimas 
Amerikos Laivam Plau

kiantiems j Icelandą
Berlin. — Vokiečių vald

žia paskelbė, kad ji nuo 
šiol laikys karo sritim Ice
land salą ir aplinkinius van
denis Šiauriniame Atlanto 
Vandenyne; vadinasi, už- 
puldinės bile laivus plau
kiančius į tą salą.

Iceland, Danijos sala, yra 
užimta anglų nuo pereito 
gegužės mėnesio.

New York. — Bent trys 
prekiniai Amerikos, laivai 
nuolat gabeno Anglijai ka
ro reikmenis į Icelandą, iš 
kurio anglai persiveždavo 
tuos reikmenis, kur jiem tin
ka. Be to, trys keleiviniai 
Amerikos laivai plaukiojo iš 
New Yorko į Icelandą ir at-

Prezid. Rooseveltas nelai
kė Icelandą karo sritim, to
dėl buvo leidžiama Ameri
kos laivam ten plaukioti.

komisija, kuri rūpinosi tuo njsbų Partijos įspėjimas tei- 
dalyku, sugrįžo namo iš singas?
Vokietijos, o vokiečių komi- Metai atgal prezidentas
dalyku, sugrįžo namo iš

sija—iš Sovietų Sąjungos.

Amerikos Valdžia Ski
ria 750 miliony Dol. 
Kariniam Fabrikam
Washington. — Amerikos 

valdžia greitu laiku paskirs 
$750,000,000 naujiem kari
niam fabrikam statyti ir 
įvest reikalingus karo dar
bam pagerinimus senuosiuo
se fabrikuose.

Valdiška Laivininkystės 
Komisija užsakė pabūdavo t 
dar 137 prekinius laivus už 
205,500,000 dolerių. Numa
toma, jog ilgainiui, pagal 
valdžios užsakymus, bus pa
statyta iki 400 prekinių lai
vų tarnaut Anglijai.

Rooseveltas žadėjo išlaikyti 
Amerikos žmones nuo im
perialistų karo. Kur tas jo 
prižadas šiandien? Žingsnis 
po žingsnio — per naikin
tuvų perleidimą Anglijai, 
per verstino kareiviavimo 
įvedimą ir per bilių dėlei 
Anglijos rėmimo—p. Roose- 
veltas sumindžiojo savo pri
žadus ir veda šią šalį vis

savo komisijas darbininkam 
taikyti su samdytojais.

Kai darbininkai parodo 
savo vienybę ir ekonominę 
stiprybę pikietininkų eilės, 
Roosevelto valdžia pro pirš
tus žiūri į tai, kaip policija 
ir gengsteriai veikia prieš 
Harvester ir Bethlehem plie
no streikierius.

Metai atgal prez. Roosevel
tas vis dar sakė, kad niekas 
nebus alkanas Amerikoje. 
Bet mažu pamažu jis taip 
nudrožė reikalingus bedar
biam šelpt pinigus, kad da
bar milionai bedarbių atsi
dūrė net blogesnėj padėtyj 
negu pirma.

Metai atgal prezidentas 
Rooseveltas iškilmingai pri
žadėjo saugoti demokratiją 
ir pilietines žmonių teises 
kaipo šventas. Bet šiandier; 
ųą panašios į fašizmą jėgos 
pilnai įsisiūbavusios atakuo
ja mūsų rinkimų teises, uni
jų teises ir mokytojų laisvę 
mokyklose — su tiesioginiu 
padrąsinimu iš paties pre
zidento pusės. Juk ir Pitts- 
burghe neteisėtai areštuota 
ir įkalinta 28 komunistai ir • 
Partijos draugai už vartoji
mą rinkimų teisės.

Earl Browder ir jo atsto
vaujama Partija yra perse
kiojami todėl, kad jie yra 
darbininkų judėjimo daŪs- 
tiesa, maža dalis, bet toliau
siai matančioji dalis...

Kova dėl Earlo Browde
rio išlaisvinimo dar tik pra
sidėjo. Tai kova už taiką, 
už gyvenimo užtikrinimą ir 
laisvę Amerikos žmonėms. 
Kiekvienas smūgis atkreip
tas prieš karinę Wall Stryto 
diktatūrą yra smūgis už 
Browderio i š 1 a i s v i nimą. 
Kiekvienas balsas pakeltas 
už Browderio paliuosavi-' 
mą yra balsas prieš karą ir 
reakciją.”
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Albany, N. Y. — Valstijos 
senatorius Stokes įnešė rei
kalaut šalies kongreso nu- 
tart tuoj imt į kariuomenę 
streikierius.

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
šaltoka; dalinai apsiniaukę.

New York. — Laivo “Go- 
dafoss” savininkai teigia, 
kad jų laivas vis tiek plauks 
skelbė blokadą prieš Iclelan- 
nepaisant, kad vokiečiai pa
skelbė blokadą prieš Icelan-

Vokiečiai Atėmė iš 
Angly Miestą Šiau

rinėj Afrikoj
Berlin. — Vokiečiai pra

neša:
Šarvuota vokiečių kariuo

menė keliuose susikirtimuo
se su anglais atėmė iš jų 
Agheila, pajūrio miestelį 
Itališkoje Libijoje, Šiaurinė
je Afrikoje, ir išvijo anglus 
iš tos apylinkės. Agheila 
yra už 175 mylių į vakarus 
nuo anglų užimto Benghazi.

garą.
Metai atgal prezidentas 

Rooseveltas pasižadėjo gint 
darbininkų teises ir jų sun
kiai iškovotus laimėjimus. 

• Bet kai darbininkai pa
bandė gint savo gyvenimo - ♦! n I •
reikalus ir unijų įaimėji- Amerika ratenkmta 
mus, kovot pries pragyveni
mo reikmenų brangenybę ir 
prieš paskubą, darbuose, tai 
Roosevelto valdžia ir prisi-: 
dėjo prie feamdytojų ir iš
vien su jais reikalauja, kad 
darbininkai pasiaukotų; ji
nai išvien su samdytojais 
suturk darbininkų algas ant 
vietos ir ilgina darbo valan
das.

Vietoj apribot milžiniškus 
karinius trustų pelnus, tai 
valdžia pradėjo kampaniją 
prieš darbininkus, pritaiky
dama prieš darbo unijas to
kius įstatymus, kurie buvo 
išleisti prieš trustus.

Kuomet samdytojai atsi
sako reikiamai pakelt algas 
ir darbininkai turi strei-' pastaruosius mėnesius buvo 
kuot, tai valdžia stengiasi: sunaikinta nepriklausomybė 
sumušt darbininkų reikalą-1 visos eilės kitų tautų.

Sovietų Susitarimu 
Su Turkija

Washington. — Veikian
tysis valstybės ministeris 
Sumner Welles pareiškė, 
jog Amerika pasitenkinus, 
kad Sovietų Sąjunga ir Tur
kija iš naujo patvirtino 
“bepusiškumą - neutralumą 
ir supratimą” linkui viena 
kitos. Welles sakė, Ameri
kai patinka, jog tokia di
delė šalis kaip Sovietų Są
junga parodo kaimynišką 
supratimą Turkijos padė
ties šiais laikais, kada per
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i .metų yra verčiami armijoj tarnauti, ku
rie tik yra sveiki. Visi vyrai tarpe 41 ir 
45 metų yra verčiami dirbti valdžios dar
bus. Visos moterys ir merginos nuo 20 
iki 41 metų taip pat verstinai imamos 
darban. Tokių moterų ir merginų paima 
6,000,000 prie verstinų darbų. Taip užgu
la ant Anglijos liaudies baisi našta.

Trumpai Apie Išrinktuosius į SSSR Faria 
mentą Lietuvos Atstovus
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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.

Japonijos Prisirengimai
Mandžurijoj

Japonijos imperialistai tęsia karo pri
sirengimus Mandžurijoj, Sovietų Sąjun
gos pasienyj. Nuo 1932 metų jie ten pra
tęsė 2,400 mylių naujų strateginių gelž- 
kelių ir cementinių vieškelių ilgį padi
dino nuo 600 iki 5,400 amerikoniškų my
lių. Greta to į Mandžuriją perkėlė 350,- 
000 japonų ir ten apgyvendino. Tai karo 
prisirengimai prieš Sovietų Sąjungą.

Liūdna Italijos Fašistų Sukaktis
Italijos fašistai paminėjo 22 metus 

įkūrimo savo partijos. Per metų metus 
Mussolinis didžiavosi fašistų galia. Ir 
užpuldinėjo jis silpnas šalis. Pavergė 
Ethiopiją, Albaniją, pavergė iš vien su 
Hitleriu Ispanijos kovingą liaudį. Užpuo
lė karu sumuštą Franci ją ir mažą Grai
kiją. Susikibo su Anglijos imperializmu. 
Karo pradžioj Mussolinis gyrėsi: kada 
pasakysiu fašistų legionams pirmyn, tai 
jie pereis visą svietą.

Ir kas gi atsitiko? Libijoj Mussolinio 
armija sumušta! Ethiopijoj sukilėliai ir 
anglai muša ją iš visų pusių! Graikijoj 
Mussolinio armija ne tik buvo sumušta, 
bet išvaryta į Albaniją. Karo orlaivynas, 
apie kurį Mussolinis daug kalbėjo, nepa
rodė veiklos. Italijos jūrinis laivynas vi
sai nemoka veikti. Tokia Mussolinio pa
dėtis. Vienatinė jo viltis, tai Hitleris. 
Bet ir Vokietijos fašistai susilauks Mus
solinio likimo. Gal būti jie dar bus man- 
drūs tik per kokį laiką.

Orlaiviai ir Bombos
Washingtonas praneša, kad į 18 mė

nesių gal bus pagaminta Anglijai 20,000 
karo orlaivių. Tas įeis į tą sumą, kuri 
$7,000,000,000 (septyni bilionai dolerių) 
paskirta Anglijos pagalbai.

Orlaiviai yra baisūs karo įrankiai. 
Vien kovo 21 dieną Vokietijos fašistų or
laiviai puolė Plymouth Anglijos prieplau
ką, ant kurios numetė 10,000 bombų! Kas 
minutė krito proporcijonaliai po 12 bom
bų, o į valandą 720 bombų. Miestas bai
siai nukentėjo. Karo žiaurumas vis daro
si baisesnis darbo žmonėms.

Chiang Kai-shek Žudo Chiniją
Generolas Chiang Kai-shek eina 1927 

metų pėdomis. Tada jis sų Chinijos bur
žuazija užpuolė Chinijos Komunistų 
Partiją, darbo unijas ir tūkstančiais žudė 
geriausius Chinijos sūnus ir dukras. Da
bar vėl eina tuo pat keliu. Chinijos Ko
munistų Partija ir Sovietų valdžia nuo- 

" širdžiausiai nuo 1937 metų vedė katą 
prieš Japoniją. Bet Chiang Kai-shekas 
pradėjo ant komunistų, darbo unijų ir 
darbininkų puolimą.

Dabar jis pasikalbėjime su Amerikos 
spaudos atstovais gyrėsi, kad su Ameri
kos orlaivių pagalba galės pradėti kontr- 
ofensyvą ir japonus išvarys iš Chinijos. 
Tai nedakainavimas Japonijos jėgų ir 
perkainavimas Amerikos pagalbos. Tuo 
pat kartu niekino Chinijos komunistus, 
kaipo “nedisciplinuotus” ir “silpnus”. 
Tas parodo, kad generolas Chiang Kai- 
shek nemano išpildyti Chinijos Komunis
tų Partijos reikalavimus—apsivalyti nuo 
Japonijos šnipų ir bendrai kovoti už Chi- 
niją. Tas parodo, kad jis faktiškai tar
nauja Japonijos imperialistams, nes skal
do Chinijos jėgas.

Anglija Eina Hitlerio Pėdomis
Fonas James A. MacDonald kovo 22 

dieną praneša iš Londono: “Britain Fol
lows Reich in Conscripting Labor!” Jis 
rašo, kad Anglija pasiskolino Vokietijos 
fašistų taktiką ir verstinai ima darbi
ninkus ir darbininkes darban. Jo prane
šimu visi Anglijoj vyrai nuo 18 iki 41

Vokiečiai Nuskandinę 
vėl Daug Angly Laivų

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečių sub- 

marinai šiaurinėje dalyje 
Atlanto Vandenyno sunai
kino 27,000 tonų prekinių 
laivų, prikrautų gazolino ir 
kitų karo reikmenų. Vokie
čių orlaiviai nuskandino 
tris anglų laivus ties Angli
ja ir vieną Viduržemio Jūro
je. Viso per dieną vokiečiai 
sunaikino iki 48,000 tonų 
prekinių Anglijos laivų.

Vokiečių lakūnai bombo
mis sužeidė penkis preki
nius anglų laivus ir vieną 
šarvuotlaivį salos Maltos

Išduoda Jugoslavijos Liaudį
Iš Jugoslavijos ateina žinių, kad darbo 

žmonės griežtai priešingi Jugoslavijos 
susijungimui su Vokietijos ir Italijos fa
šistais bendram karui. Tai suprantama. 
Jugoslavijos darbo žmonės, pažangūs 
profesionalai ir valstiečiai žino, kokia 
yra žmonijai nelaimė fašizmas.

Bet jų valia jau senai suvaržyta. Ju
goslavijoj buvo pusiau fašistinė tvarka. 
Komunistų Partija ir darbininkų judė
jimas senai yra vedamas tik pagrindyj. 
Jugoslavija taip pat buvo paruošta Vo
kietijos fašistų okupavimui, kaip Fran
ci ją paruošė Daladier, arba Bulgariją 
jos karališka valdžia. Jugoslavijos vald
žia baigia derybas su Hitleriu bendram 
veikimui. Jugoslavijos liaudies priešini
masis gali būti kraujuose paskandintas.

Dalis Ispanijos Kovotoją Maskvoj
Iš Maskvos atėjo žinia per United 

Press, kad keli šimtai lietuvių, latvių, es
tų, bessarabiečių, ukrainiečių ir baltru- 
sių, buvusių Ispanijoj liaudiėčių armijoj, 
ja pasiekė Maskvą. Vienas lietuvis poe
tas pareiškė: “Rusų kalba darosi tarp
tautinė kalba pasaulio proletariatui.” 
Vienas bessarbietis sakė: “Šiandien aš 
sutikau savo brolį ir seserį. Paskutinį 
kartą aš brolį mačiau septyni metai at
gal, už kalėjimo grotų, Rumunijoj. Mano 
sesutė tuo laiku buvo Rumunijos koncen
tracijos kempėj. Dabar mes Maskvoje 
visi susivienijome ir laisvi.”

Kiti susijaudinusiai pasakoja, kaip jie 
jautėsi įvažiavę į Sovietų Sąjungą. Kiti 
gėrėjosi apsivilkdami naujais drabužiais. 
Jie pasakojo, kaip baisiame gyvenime 
buvo Francijos koncentracijos kempėse 
per 25 mėnesius, kur niekados mėsos ne
gavo. “Maistui mėsa buvo tik kaulai.” 
Ir kokis jų džiaugsmas ten buvo, kada 
jais pradėjo rūpintis Sovietų atstovai.

Į Sovietų Sąjungą jie pateko todėl, kad 
jų tėviškė dabar yra dalimi Sovietų Są
jungos ir jie jos piliečiais. Bet gi Fran- 
cijoj dar yra nuo 120,000 iki 150,000 kitų 
Ispanijos kovotojų, kurių padėtis labai 
sunki.

i prieplaukoje. Pačioje saloje 
jie sunaikino vieną anglų ži
balo sandėlį. Vokiečiai nu
šovė septynis ahglų orlai
vius, o savo prarado šešis.

Šiaurinėje Afrikoje vokie
čių orlaiviai apdaužė vieną 
geležinkelio stotį ir užde
gė anglų žibalo sandėlį. Mo
torizuota vokiečių ir italų 
kariuomenė veikė prieš an
glus Libijos dykumose.

Kalnai Amerikos Valgią 
Skiriami Anglam

C. Lookout, N. Carolina. 
—Nežinia kur dingo 19 Am
erikos jūrininkų, kai spro
go ir užsiliepsnojo žibalinis 
laivas “Cities Service-Den
ver.”

Washington, — Jungtinių 
Valstijų žemdirbystės mi
nisterija ruošiasi persiųs! 
Anglijai už 300 iki 500 mi- 
lionų dolerių visokių mais
to reikmenų per dvejus me
tus. Be to, Anglijai skiria
ma apie biliono dolerių ver
tės įvairių kitų žemės ūkio 
produktų.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Athenai, Graikija.—Grab 
kai protestuoja, kad Jugos
lavija, pdgal sutartį su Vo
kietija, sutiko per savo že
mę praleist vokiečių ginklus 
ir amuniciją.

(Tąsa)
Adomas-Mėškupas. — Ji

sai — bolševikas, todėl jis 
visur ir visada su darbo 
žmonėmis. Kalėjimai, kanki
nimai negąsdina tų, kurie 
jau kartą apsišprendė žy
giuoti darbininkų klasės 
avangarde — Komunistų 
Partijoj. Visą sąmoningą 
gyvenimą Adomas-Mešku- 
pas paskyrė partijai, darbi
ninkų klasei. Jis daug ken
tėjo už savo revoliucinę idė
ją, bet dėl to jis liko dar 
stipresnis ir ryžtingesnis.

Daugelį metų glaudžiau
siai surišęs savo likimą su 
partija, jis jos tikras auklė
tinis. Gilaus proto, bolševi
kiškai ryžtingas, tvirtas ir 
darbštus, jam daugelį metų 
stovi jis priešakinėse par
tijos eilėse.

L. Mačanas. — Tasai 
Švenčionėlių m a ž a ž emis, 
stovėdamas kitų kandidatų 
tarpe liudija, kad pasibaigė 
ginčai, kam priklauso Vil
niaus kraštas ar kitos mū
sų žemės. Viskas priklauso 
mums, mes esam lygiatei
siai, pilnabalsiai, naudingi 
ir reikalingi tarybiniai pi
liečiai staliniškos tautų bro
lybės šeimoj.

Z. Nakaitė. — Leninas ne 
kartą yra sakęs, kad socia
lizmas kiekvienai tarnaitei 
sudaro visas galimybes da
lyvauti valstybės reikalų 
tvarkyme, šalies valdyme. 
Mūsų akivaizdoj įsikūnija ši 
didžioji Lenino mintis. Z. 
Nakaitė 20 metų tarnavusi 
išnaudotojams, buvo pa
smerkta amžinam priklau
symui nuo samdytojo malo
nės. Šiandien, štai, ji liau
dies patikėtinė — kandida
tė į Parlamentą, kur spren
džiami vienos šeštosios da
lies pasaulio reikalai. Tikrai 
nuostabi mūsų dienų tikro
vė!

J. Narkevičiūtė. — Kur 
galėjo eiti kumečio duktė 
supratusi, kad be kovos nie
ko neįmanoma laimėti, su
pratusi, kad tik darbo žmo
nių organizuotume glūdi jų 
jėga? Aišku, tik pas revo
liucinius darbininkus, tik 
pas komunistus, nes tiktai 
tenai ėjo tikra kova prieš 
engėjus, tik tenai brendo 
darbo žmonių klasinė sąmo
nė. Visai teisingą kelią pa
sirinko J. Narkevičiūtė ir 
tai patvirtina jai suteiktas 
darbo žmonių pasitikėjimas.

J. Paleckis. — Komuniz
mo idėja yra viena, bet pri
eina prie tos idėjos kiekvie
nas savaip. J. Paleckio ke
lias prie komuriizmo buvo 
giliai saviškas, bet jis ėjo 
viena linkme. Kitaip ir bū
ti negalėjo. Kas sąmoningai 
ir dorai jieško teisingo ke
lio, tas turi eiti į komuniz
mą. Daugelį kartų sielojęsis 
dėl mūsų liaudies laisvės, 
dėl mūsų krašto pažangos, 
J. Paleckis gali dabar visas 
savo svajones kartu su dar- 
bihiilkais ir valstiečiais pil
nai įkūnyti. Drąsiai dauge
lį metų kovojęs prieš buržu
aziją, jis dabar pelnytai su
pamas pagarba ir pasitikė
jimu.

N. Pozdniakovas. — Dip
lomatai turi pasaulyje savo 
vardą. Visai kitokie yra Ta
rybų šalies diplomatai, ku
rių vienas pavyzdys yra 
draugas N. Pozdniakovas. 
Darbininkas, pilietinio karo 
dalyvis, jis buvo partijos 
pasiųstas atstovauti Tary
bų valdžiai Lietuvoje. Gy
vendamas Lietuvoje drg. 
Pozdniakovas gerai pažino

mūsų kraštą, jo liaudį. Drg. 
Pozdniakovui teko būti Lie
tuvoje, kada joje kūrėsi Ta
rybų valdžia, ir jis ir asme
niškai daug prisidėjo prie 
tos pagalbos, kurią Tarybų 
Lietuvai suteikė broliško
sios respublikos ir tebetei- 
kia ir dabar. Lietuvos liau
dis neužmiršo draugo Pozd- 
niakovo nuopelnų Tarybų 
Lietuvai ir išstatė jo kandi
datūrą į deputatus į Aukš
čiausiąją Tarybą.

K. Preikšas. — Kas gali 
būti labiausiai nepavydėti
no už kumečio gyvenimą. 
Juk dvaruose viešpatavo ne 
tik kapitalistinė eksploata
cija, bet tenai dar buvo iš
naudojama feodaliniu, vi
duramžišku būdu. Vis dėlto
kada tas dvaro vergas pra-( 
regi — jis jau iki mirties 
kovoja prieš išnaudotojus. 
K. Preikšas tai praregėjęs 
kumečio sūnus. Kova dėl 
kumečių laisvės tapo gyve
nimo prasme. Bet tikrasis 
kovotojas tik bolševikas. K. 
Preikšas — bolševikas, dau-

gelį kartų įrodęs, kad darbi- ; 
ninku klasė jam aukščiau 
visko. Senas bolševikas, iš
auklėtas geriausių partijos 
tradicijų, saugo jas ir pasi
ryžęs jas ginti.

S. Petrulis. — Jo kelias 
primena daugumos proleta
rų kelią. Ko griebiasi darbi
ninkas, kovodamas prieš iš
naudojimą, siekdamas duo
nos kąsnio sau ir savo vai
kams? Viena iš stipriausių 
priemonių — streikas. Bet 
kapitalistai keršija streikų 
organizatoriams. J. Petru
lis taip pat mėtomas iš fa
briko, kaip nereikalingas j 
daiktas. Tuo tarpu jis ne tik 
geras darbininkas, bet ir 
geras organizatorius. Tary
bų santvarka įvertina žmo
nes — J. Petrulis tampa 
Panevėžio linų fabriko di
rektorium, socialistinės ga
mybos vadovu.

Salomėja Nelis. — Nema
ža popierio ir rašalo suga
dino poetai svarstydami, ko
kie jų, kaip poetų, turi būt 
santykiai su “minia”. Dau-

gelis jų manė,, esą kažko
kios aukštesnės, “nepapras
tesnės” būtybes, kurioms su 
“minia”, su liaudimi ne pa
keliui. S. Nėris neužsiiminė- 
jo tuo nenaudingu darbu ir 
prabilo savo daina į darbo 
žmogų. Ar begali būt kas 
nors dėkingesnio už tarna
vimą liaudžiai? Laimingas 
poetas supratęs tai.

A. Sniečkus. — Iš 37 me
tų savo amžiaus, 20 metų 
jis žengia priešakinėse par
tijos eilėse. Jam partija vis- 
kas, nes be partijos neįma
nomas buvo Lietuvos liau
dies išsilaisvinimas, neįma
nomas jos kelias į socializ
mą. Todėl liaudies reikalai
— aukščiausias įstatymas 
A. Sniečkui. Kalėjimai, sun
ikus darbas pogrindy, kas- 
I dieninis ir konkretus vado
vavimas darbininkų kovai
— toks jo gyvenimas. Sme
toninė žvalgyba teisingai 
suprato, kad sudaužyti dar
bininkų judėjimą reiškia 
pirmiausia sudaužyti komu
nistų partiją. Štai kodėl 
žvalgyba nepaprastai di
džiuodavosi, kada jai pa
vykdavo sučiupti A. Snieč-

(Bus daugiau)

Jie Nieko Neišmoko
“New York Times” vėl 

davė ilgą redakcinį straips
nį po antrašte “ Stalino Di
plomatija.” Ir ponai redak
toriai daro ne vien klaidin
gas išvadas, bet ir kaip pa
prastai turčių spaudos re
daktoriai, net falsifikuoja 
faktus.

Jie pripažysta, kad So
vietų Sąjungos buvo didelis 
atsiekimas, kada ji kapita
listų, smūgio, priešakyje su 
Vokietiją, išvengė, o tuo 
kartu patys Anglijos, Fran
cijos, Lenkijos, Vokietijos 
ir Italijos imperialistai sa
vo tarpe susikibo. Bet toliau 
ponai redaktoriai gieda se
ną giesmę, kad Finlandijos 
karo provokacija būk paro
dė “Sovietų Sąjungos armi
jos silpnumą.” Jie užsimer
kia prieš tą faktą, kad pir
ma patys su visais karo spe
cialistais įrodinėjo, kad būk 
Mannerheimo Liniją niekas

da- 
yra

riai daro išvadas, būk 
bar Sovietų Sąjungai 
didesnis pavojus iš Vokieti
jos, kaip jis buvo pirin karo 
pradžios. Ir šis ’tvirtinimas 
yra tuščias, kiekvienas su
pras, ką reiškė ta padėtis, 
kada Vokietija, Italija, Ja
ponija ir Lenkija jau buvo 
sueiliuotos prieš Sovietus. 
Greta to Rumunija, kaip vė
liau pasirodė laike Finlian- 
dijos aviantiuros ir Turki
ja, fašistinė Lietuva, Latvi
ja, Estija ir Finliandija 
buvo sueiliuotos prieš So
vietus. Užpakalyj jų stovėjo 
Anglija ir Franci j a. Tokis, 
tai buvo ruošiamas “kry
žiaus karas” prieš Sovietus. 
Jo troško Londono, Pary
žiaus, Berlyno, Romos, To
kio ir Wall Stryto kapita
listai. Jo troško Romos ka
talikų popiežius. Sovietai 
turėjo prieš save visą kapi
talistinį pasaulį ir kas mi-

negali sudaužyti, kad tai ^utę atsiminė, kad jie . yra 
vienatinė jųjų buvo viltis, kapitalistiniame. apsupime^ 
Gi žinome, kad Raudonoji Ru°šė savo apsigynimo jė- 
Armija į trupinius Manner- |£as» ^ad galėtų atremti im- 
heimo Liniją sugurino. Net 
Amerikos karininkai žiūrė
dami “Mannerheim Liniją” 
judį pareiškė, kad “Raudo
noji Armija yra labai galin
ga !”

Dasikalba iki to, būk Ju
goslavija, tai buvo amžina 
Sovietų draugė Balkanuose. 
Tai yra didelė netiesa! Tai 
melas ir falsifikacija!

Serbija, dabartinės Jugos
lavijos pirmtakunė buvo ca
ro Rusijos draugė, arba tei
singiau pasakius caro Rusi
ja jos draugė ir globėja. 
Dabar Sovietų Sąjunga tai 
nėra sena carų Rusija, tai 
nauja darbininkiška valsty
bė ir nauji jos santikiai su 
kapitalistinėmis valstybė
mis. Jugoslavija ne vien ne
buvo Sovietų draugė, bet 
dėka, kad ten apie 100,000 
baltųjų rusų rado prieglau
dą, daugiausiai kunigaikš
čių bankierių, dvarponių, 
generolų, tai ji iki 1940 me
tų buvo nedrauginga lįnkui 
Sovietų Sąjungos, neturėjo) 
ne vien diplomatinių ryšių,.* 
bet net prekybos ryšių. To
kia ji buvo “draugė”. Tik 
karo sąlygose, pavojams su
sidarius Jugoslavija iš pra
džios atsteigė su Sovietais 
ekonominius ryšius, o vė
liau ir diplomatinius.

Toliau “Times” redakto-

n

valdonai atvedė savo šalis 
prie šios katastrofos tik to
dėl, kad jie visada žiūrėjo į 
So v. Sąjungą, kaipo į silp
ną šalį, kad jie nesiskaitė su 
SSSR taikos politika, kad 
nesuprato tos reikšmės, ko
kią turėjo ir turi Sovietų 
Sąjungos jėgos dėl pasaulio 
taikos. Jeigu jie būtų tą su
pratę, įvertinę laike Ispani
jos liaudies kovų, tai dar 
Ispanijos fašistai' būtų su
mušti ir pasaulis būtų iš
vengęs tos baisios katastro
fos, kokioj dabar jis yra.

Tas pats ir mūsų šaliai, 
jėigū Amerikos valdonai su
prastų Sovietų Sąjungos ga
lią, jos stiprybę, jos nuošir
džią kovą už sumažinimą 
karo liepsnos, tai būtų 
mums nauda. Vien Tolimuo
se Rytuose bendradarbiavi
mas galėtų ne tik neleisti 
karui plėstis, bet ir Chini- 
joj jį baigti. Nesupratimas 
šios padėties, jieškojiinas 
Sovietų Sąjungos “silpnu
mo”, bendradarbiavimas su 
Pabaltijos fašistų valdžių 
buvusiais atstovais, tik ken
kia Amerikos reikalams.

perializmą.
Šiandien padėtis visai ki

ta. Mannerheimo Linijos 
nebeliko. Imperia listinės 
Lenkijos nėra. Rumunijos 
liko tik kaulai. Lietuva, 
Latvija ir Estonija, kurios 
buvo bazėmis imperializmui, 
dabar jau yra darbo žmonių 
šalys. Vakarinė Baltrusija 
ir Ukraina išlaisvintos ir 
būdavo ja naują gyvenimą. 
Bukovina ir Bessarabija pa- 
liuosuotos. Prie Sovietų Są
jungos prisidėjo apie 25,- 
000,000 žmonių sustiprinda
mi ją. Mussolinis, kuris bu
vo kapitalizmo viltimi prieš 
Sovietus ir garsiai šūkavo 
dar 1939 metų gale, jau su-j Atsakymas: 
smukęs. Jį suėdė Anglijos 
imperializmas. Franci j a, ku
ri didžiavosi “geriausia ar
mija” ir užsiiminėjo karo 
provokacijomis prieš Sovie
tus, pati parblokšta. Japo
nijos imperializmas uždusęs 
Chinijoj ir prisiartinęs prie 
karo su Anglija. Vokietijos 
fašistai ir Anglijos imperia

listai yra mirtinoj kovoj. Ir 
dabar kalbėti, kad Sovietų 
Sąjungai yra didesnis pavo
jus, tai yra didžiausia kvai
lystė !

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerb. Redakcija: Mano 

švogeris, kuris “Laisvės” 
neprenumeruoja ir kuris 
paliko savo žmoną, prašė 
manęs paklausti, ar jo žmo
na gali valdžios pagalba 
priversti jį grįžti namo ir 
būti su ja, kol jis neturi pa
ėmęs nuo jos divorso? Nuo 
savęs tariu širdingai ačiū.

Skaitytojas.

Mums svarbu tas faktas, 
kaip trumparegiai žmonės 
nustato mūsų šalies politi
ką. Anglijos ir Francijos

Visų pirma, drauguti, pa- 
ragink tą savo švogerį tuo
jau užsirašyti ir skaityti 
“Laisvę”. Matyt, žmogus 
nori, kad laikraštis jam ge
ro padarytų, bet nenori pri
sidėti prie to laikraščio pa
laikymo. Ale tiek to, į klau
simą vis tiek atsakysime.

Mes nežinome New Yorko 
valstijoje tokio įstatymo, 
kuris priverstų vyrą bei 
moterį sugrįžti ir gyventi, 
kuomet jis arba ji griežtai 
atsisako tatai padaryti. Ta
čiau gali patupdyti kalėj i- 
man už taip vadinamą de- 
zerciją šeimos arba privers
ti duoti šeimai užlaikymą.

mkmBIMBI
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DETROITO ŽINIOS
Mirė keturi

Miršta, nyksta lietuviai, ku
rie buvo atvažiavę iš Lietu
vos. Tik vieno mėnesio laiko
tarpyje čia mirė net keturi 
lietuviai vyrai.

Vasario 19 d. mirė Jonas 
Levulis, 78 metų amžiaus, ku
ris gyveno pas savo sūnų Au
gustų, 3055 Belmont, Ham
tramck, Mich. Palaidotas lais
vai, be bažnytinių apeigų, nes 
velionis buvo laisvas, ir taipgi 
jo sūnus Augustas Levulis yra 
laisvas, nesusirišęs su jokia re
ligija.

•Kovo 17 d. mirė Jonas Ba
ronas, ir Juozas Grabauskas. 
O bebūnant dr-go Jono Baro- 
nos šermenyse, t. y. kovo 19 
d., atėjo žinia, kad mirė drg. 
Dargis (pirmo vardo nesuži
nojau). Drg. Baronas gyveno 
7747 Navy Ave., Detroit, 
Mich., ir buvo gerai žinomas 
visiems Detroito lietuviams, 
nes per daugelį metų ir labai 
daug veikė tarpe Detroito lie

tuvių. Buvo laisvas, ir apart 
kitų organizacijų, — priklau
sė ir prie Lietuvių Laisvama
nių Draugijos 2-ros kuopos. 
•Užtai laisvamanių 2-ra kuopa, 
pagerbimui savo nario, pri
siuntė gyvų gėlių bukietų. Gė
lių buvo labai daug nuo viso
kių organizacijų, bei draugų. 
Velionis Baronas buvo laido
jamas laisvai, be bažnytinių 
apeigų kovo 20 d.

Drg. J. Grabauskas pri
klausė prie vieno pašalpinio 
kliubo, prie SLA kuopos, ir 
prie šv. Jurgio Draugystės. Iš 
amato buvo šiaučius. Darbi
ninkų judėjime, nei šiaip jo
kiame veikime nedalyvavo, to
dėl buvo mažai kam žinomas. 
Kai buvo gyvas, rodosi, baž
nyčion neidavo, ir nieko ben
dro neturėjo su kunigais. Bet 
kai numirė, ir jau karste 
(grabe) gulėjo, tai jo rankos 
buvo supančiotos rožančium, 
prie grabo pakabintas Jėzus 
ir kiti “šventieji”, ant jo krū
tinės prisegtas kokis ten 
“šventas” lopas (ženklas) ir

Kai pasiekė žinios, kad New Yorko bus ų tarnautojai-unijistai laimėjo streiką, tai 
masiniame mitinge, kur dalyvavo streik ierių žmonos, motinos ir seserys, buvo su
kelta milžiniška ovacija. Paveikslas parodo vieną tokių momentų.

Easton, Pa.
“Dirvos“ Redaktoriaus K. S. 

Karpiaus Partnerys Žigas 
Areštuotas

Inteligentiškos išvaizdos, vi
dutinio ūgio, geltonai garbi
niuotų plaukų, apie 30 metų 
Vincas Alex Žigas, su jauna 

Į savo moterėle, kuri sakėsi, 
;kad trys metai kaip iš Lietu- 
j vos, ir dukrele ar vaikiuku, 
gal metų ir pusės senumo, su 
auto mašina Lincoln Zephire, 
prieš mėnesį ai- du apsistojo 
mūsų mieste.

Vieniem sakėsi, kad atva
žiavo iš Brooklyn, N. Y., o ki
tiem, kad iš Wilkes-Barre, Pa., 
kur laikydavo lietuviam radio
programą. Tai ir mūsų mieste 
sumanė sekmadieniais turėt 
lietuviam pusę valandos radio 
programą. Sakėsi, kad daini-

Lowell, Mass.

New Britain, Conn.

Detroito Aido Choro 
Naujienos

Aido Choras ruošias suvai- 
dint įdomia operetę “Išeivis,” 
kuri įvyks balandžio 20 diena. 
Operetė “Išeivis” yra 3-jų ak
tų.

Pirmas aktas prasideda 
prieškarinėje Lietuvoje, Lietu
vos sodžiuje. Motina išleidžia 
savo sūnų Joną (Ray Lyben) 
į laimės šalį — Ameriką, bet 
neturi pinigų, tai gerasis 
Šliomkis (Joe Palukaitis) pa
skolina pinigus Jonui ant ke
lio. Vadas veda slapta per ru- 
bežių. Jonas bėga į Ameriką. 
Jonas apleidžia savo vargingą 
kaimo trobelę, savo motiną ir 
savo sužiedotinę Jenutę.

Antras aktas Amerikoje. 
Jonas atvažiavęs Amerikon 
mano laimę rasti, bet paga
liau jam pasirodo didelis iš
naudojimas. Atvažiavęs apsi
gyvena pas Rauplienę ant bur- 
do. Rauplienė turi du burdin- 
gierius, bet nepatenkinta jais: 
sako, vienas išdžiūvęs, kaip ša
kalys, o kitas vėl kaž kuo pa
smirdęs vaikščioja. Kuomet 
Jonas apsigyvena pas ją, tai 
Rauplienė tikrai džiaugias ir 
mano prisiviliot Joną. Jos 
draugė Barškalienė turi vieną 
burdingierių Maikutį (Al Ur
bon), kuris išlepintas dykūnas 
sėdi kėdėje, laikraščius skaito. 
Sako, tai gyvenimas, po vel
nių, nei dirbti, nei vargti, tik 
gerk, valgyk ir moterėles my
lėk.

Trečias aktas vėl Lietuvoje. 
Lietuviai kovoja su lenkais. 
Lenkai nori užgrobti Lietuvos 
sostinę Vilnių. Jonas grįžta at
gal į Lietuvą gint savo šalį. 
Maikio gaspadinė, Gurienė, 
prikalbina Maikį prisirašyt 
prie lenkų “Sokolų”. Lenkai 
veža visus “Sokolus” ir Maikį 
išveža sykiu kariaut prieš lie
tuvius. Lietuviai paima Mai
kį į nelaisvę ir nori sušaudyt.

Lošėjai: Ray Lyben, Lyllian 
Gugas, ’ Biruta Geralt, Joe 
Adams, Al. Urbon, Joe Palu
kaitis, Albert Roy, Ch. Jodai- 
tis, Mildred Jenionis, Frances 
Birston, Tonny Macis, Sofy 
Ramanauskas.

Taigi visi, draugės ir drau
gai, stengkimės pamatyt tą 
taip įdomią ir gražią operetę. 
Aš užtikrinu, kad nei vienas 
nesigailėsite pamatę, nes daug 
lošėjų ir daug žavėjančių tik
rų lietuviškų liaudies daine
lių.

Vieta: Finų svetainėje, 14th 
McGraw.

Programa prasidės 4:30 po 
pietų.

Įžanga iš anksto 50 centų, o 
prie durų — 65 centai, šo
kiams tik 35 centai.

Šokiai abejose svetainėse 
prie geros muzikos: viršuj — 
11 kavalkų muzika, apačioj 5 
kavalkų. Lietuviškų šokių mė
gėjams polkutės ir vnloai.

Tikietus galima gaut pas vi
sus choro narius.

J. Urbon.

tt. Tūlos moterėlės atėję klau
piasi ir kalba poterius “už jo 
dūšią”. Jis buvo laidojamas 
su bažnytinėmis apeigomis: 
buvo nuvežtas bažnyčion, pa- 
krapintas vandeniu, aprūky
tas, ir tt. Rodosi nereikėjo 
žmogų numirusį taip išjuokt. 
Jei gyvas būdamas nėjo baž
nyčion, tykiai sau gyveno, tai 
kam reikia .numirusį pančiot 
rožančium, ir tempt bažny
čion ?

Kada bus laidojamas drg. 
Dargis, ir kaip bus laidojamas 
— dar nežinau.

Koks Skirtumas

Kai numirė drg. Jonas Le
vulis, ir buvo laidojamas lais
vai, be rožančių, tai į laidotu
ves susirinko labai didelis bū
rys lietuvių. Ilgiausia automo
bilių eilė važiavo į kapines. Iš 
namų išleidžiant ir ant kapi
nių atsisveikinimo prakalbas 
pasakė M. Masys ir nereikėjo 
nei bažnyčios, nei kunigo su 
kodylais ir krapylais.

Drg. J. Baronas taip pat 
palaidotas laisvai, todėl į jo 
šermenis rinkosi labai daug 
žmonių, o tų gėlių vainikų 
vainikai! Išvežant kūną į ka
pines man neteko dalyvaut, 
bet pilnai tikiu, kad .buvo la
bai daug žmonių. Laidotuvėse 
dalyvavo drg. F. Abekas, iš 
Chicagos, ir suprantama, pa
sakė atatinkamą prakalbą, 
čia irgi apsieita be rožančiaus 
ir be kunigo. O drg. J. Gra
bauskas buvo laidojamas — 
taip sakant — “šventai”, todėl 
į jo šermenis atsilankė visai 
nedaug žmonių (bent tame 
vakare, kai aš ten buvau). Ta
po nuvežtas bažnyčion, ir jei 
kas nors užmokėjo kunigui 
daug pinigų, tai pasakė gal 
kokį pamokslą, o jei ne, tai 
niekas nei humpt.

Tai tokis yra skirtumas lai
dojant žmones laisvai ir su 
bažnytinėmis apeigomis. Lais
vos laidotuves būna iškilmin
gos ir jaudinančios.

Šermenyse Dalyvavęs.

Gražiai Praleistas Vakaras

Pereitą šeštadienį, kovo 22 
dieną Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas turėjo surengęs užkandžių 
vakarą, šis vakaras buvo su
galvotas ir surengtas daugiau
sia draugių moterų kliubo 
simpatikių ; žinoma, jom daug 
gelbėjo ir draugai vyrai. Ypa
tingai pasistengė dd. J. Blazo- 
nis ir St. Paulenka. Ir šis 
bendras darbas sutvėrė gra
žias pasekmes. Vakaras su
rengtas smagus. O jau už
kandžių buvo prigaminta viso
kių ir labai skanių. Stalą ga
mino dd. U. Puskunigienė, U. 
Daugirdienė, M. Chuladienė ir 
K. Kojutienė ir o boy, kaip 
jos puikiai prigamino ir stalą 
priruošė! Aš nežinau, nei kaip 
tą įvertint. Kartais tenka ir 
daug pasimokėti, bet nedau
giau gaut, kaip šį kartą už 20 
centų, čia buvo ne tik blynų ir 
kitokių valgių vakarienė, bet 
ir gražus draugų pasikalbėji
mas įvairiais dienos klausi
mais. Daugiau tokių vakarų. 
Daugiau draugiškų susiartini
mų.

Jonas Kaspijus.

Washington, Pa.

Hartford, Conn.
Kovo 16 dieną po moterų 

prakalbų buvo suruošta išleis
tuvės Antanui Skerdžiui, ku
ris liko pašauktas į armiją. 
Išleistuvės įvyko Laisvės Cho
ro svetainėj. Keli draugai pa
kalbėjo, visi apgailestavo, kad 
Antanas dabar turi mumis ap
leisti.

Antanas buvo laisvės chore 
narys per kelis metus ir darpš- 
tus, susipratęs jaunuolis.

Draugai ir draugės sumetė 
Antanui suvirs 15 dolerių ant 
cigare tų. Antanas už tai vi 
siems gražiai padėkojo ir sa
kė, jeigu teks kada sugrįžti iš 
armijos, tai visados neapleis 
darbininkiško veikimo ir jų 
organizacijų.

Visur Dalyvavęs.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Jau seniai iš mūsų miesto 
buvo kas parašyta apie dar
bininkų gyvenimą. Regis, kad 
čia viskas yra geriausia, bet 
taip nėra. Skurdas, vargas 
biedniem žmonėm. Bedarbė 
dar vis neišnyksta. Daug dar 
stovi ant kampų, nori gauti 
darbo, bet negauna. Tiesa, 
jaunų daug priėmė į kariuo
menę, bet dar daug ir yra. 
Dirbtuvės čia kai kurios smar
kiai dirba, bet daugiausia ma
šinos atlieka darbininkų dar
bus, o darbininkai paleisti ant 
dievo valios, taip pat ir mai- 
nieriai. Gal būt kai pasitęs 
Europoj karas, reikės daugiau 
anglies, tai pradės ir mainos 
geriau dirbti.

Kompanijos pas mus visai 
nesirūpina darbininkų apsau
ga. Jos tik rūpinasi, kaip 
daugiau anglies išimti. Įvyks
ta pas mus daug nelaimių, su- 
sižeidimų. Kad ir pereitą sa
vaitę vienoj kasykloj tapo su
žeista 18 darbininkų. Sužeis
ti ne visai lengvai. Vieniem 
rankų kaulai sulaužyti, ki
tiem kojos ir krūtinės sutrin
tos. Baisus mainierio padėji
mas. štai vienus veža į ligo
ninę, kiti stovi ir laukia ar ne
pasiseks gauti darbo sužeisto
jo vieton, užsidirbti kąsnį duo
nos. Rytoj gal ir jis bus ligo
ninėj arba grabe. Dabar dir
bama trimis pakaitomis. Kož- 
nas griebia, skubina. Akmuo, 
šleitas, kabo tau virš galvos. 
Bosas nepasakys saugokis. Net 
nei “danger” iškabų nesude
da, kur reikia. Lysk, kad no
ri. O jei pakeps, kaip blyną, 
tai kas jam.

Pilnos ligoninės mainierių. 
Bloga padėtis Ontario Gas 
Coal Company.

Darbininkai turėtų tuo dau
giau susirūpinti ir organizuo
tai reikalaut sąlygų pagerini
mo.

Beržynų Šarka.

“Mannerheim Linija” 
Newarke

Įžymioji dokumentališka 
Sovietų filmą, “Mannerheim 
Linija” bus rodoma per dvi 
dienas Ironbound Teatre, Fer
ry ir Jackson Sts., Newarke, 
pradedant balandžio 4-tą die
ną. Tikietų galima gaut iš kal
no Modern Bookshop, 216 
Halsey Street. Tikietai par
duodami po 44 centus įskai
tant ir taksus. Su virš minėta 
filmą bus rodoma ir News
reels iš Sovietų Sąjungos.

“University Of Life” (“Gyve
nimo Universitetas”)

Philadelphijoje
Naujas Sovietų triumfas, 

“Gyvenimo Universitetas”, pa
remtas ant Maksimo Gorkio 
autobiografijos judis, bus ro
domas Cinema Art Teatre, 
6th ir Poplar gatvių, Phila
delphijoje, pradedant balan
džio 6 dieną. Prie to bus ro
domos ir vėliausios žinios iš 
Sovietų Sąjungos.

Youngstown, Ohio.
“Mannerheim Linija”, rusų 

filmą, kuri buvo rodoma Now 
Yorke su dideliu pasisekimu 
per tris mėnesius, bus rodoma 
Youngstownc sekmadienį, ko
vo 30, 7:30 vai. p. p., Ukrai
ną Svetainėj, 525 W. Rayen 
Avenue.

“Mannerheim Liniją”, šią 
taip įdomią filmą, parūpino 
youngstownieciams Tarptauti
nis Darbininkų, Ordenas. Pel
nas šio parengimo yra skiria
mas Robinwood Kempei (vai
kučių vasarvietei), užlaikomai 
T. D. O.

Youngstowniečiai prašomi 
dalyvauti. S. Winters.

Elizabeth. N. I
Iš Bangos Choro Veikimo

Bangiečiai turėjo balių 8 
dieną kovo. Balius buvo ge
ras, nes jame buvo gert, val
gyt ir šokiai. Komisijai, kuri 
surengė šį balių priklauso di
delis kreditas. Daugiausia dir
bo C. Andriunas ir jo žmona, 
J. Kirstis, V. Paulauskas, ir 
Lauksminienė. Drg. A. Stripei- 
ka aukojo dvi bonkas degti
nės, o d. J. Gasparaitis iš Hill
side, aukojo vieną dol.

Bangos Choras ačiuoja vi
siems savo rėmėjams ir ge
riems žmonėms.

C. Augustinas su savo sūnu
mi grojo šokiams.

“Laisves“ Jubilėjus

Puikiai sekasi d. A. Stripei- 
kai. Jis renka “Laisvei” pa
sveikinimus nuo gerų prietelių 
ir vienu vakaru sakėsi surinko 
$20. Drg. Stripeika mano, kad 
$50 bus galima surinkti.

Atsiranda Blogų Žmonių

Jonas Gruodaitis buvo įmes
tas į upę (Elizabeth River). 
Jis vidurnaktį grįžtant iš dar
bo laukė buso. Tuo tarpu kas 
tai atvažiavo su automobilium 
ir pasisiūlė parvežt namon. 
Bet šie piktadariai nevežė jo 
namon, bet į upę. Laimė, kad 
nebuvo gilus vanduo, neprigė
rė. Nuvežtas ligoninėn išbuvo 
porą dienų ir grįžo namo.

Apiplėšė Prie Namų

Petras šešinskas parėjo na
mo ir prie vartų k ų rado du 
vyru bestovint. Jie griebė jį ir 
iš kišeniaus ištraukę 56 dol. 
pabėgo. Blogos valios žmonės 
darbuojasi. Reikia saugotis 
tokių. ' Ukrinas.

ninkai bus iš Brooklyno: Stan
kūnas, Kriaučiūnas ir kiti. Ir 
kad jis tai rengia su žinia vie
tinio klebono Garmaus. Ka
dangi mūsų biznieriai yra tei
singi ir duosnūs, tai jam ir pa
tikėjo ir užsimokėjo, kad gra
žiai pagarsintų jų biznius per 
radio. Po $3.00: J. Katinis, J. 
Lūšis ir B. Lūšis. O $5.00 L. 
Tilvikas.

Vėliaus, tą pačią dieną, virš 
minėti biznieriai per telefonus 
pasiteiravo pas kunigą ir ra
dio stotį. Paaiškėjo, kad jie 
nieko nežino. • Visi suprato, 
kad čia apsukriai siaučia lie
tuvis grašegauda, monelnin- 
kas.

Patelefonuota į policijos 
nuovadą. Ant rytojaus, kovo 
20 dieną, kapitonas H. Me- 
nikheim su poliemonais pra
dėjo jieškoti ir vakare susekė 
V. J. Stankaus kirpykloj, nuo 
kurio jis norėjo “programai” 
išsikolektuot $3.00.

Buvo areštuotas ir uždary
tas per naktį į belangę.

Ant kvitų-rasičių jis visur 
pasirašė K. Karpius, bet tikra 
jo pavardė Vincas Alex Ži
gas.

Policijai jis paaiškino, į kad 
“Dirvos” redaktorius yržt jo 
partnerys, tai todėl jo vardu 
jis ir pinigus už’ programą ko- 
lektavo. Priedui, Dėdės Šamo 
sargai jį apstumdė, ir visaip 
kaip nufotografavo tą mūsų 
“vargšą” tautietį.

Teisėju jam buvo miesto 
majoras J. Morrison, kuris pa
sakė spyčių ir liepė sugrąžint 
visiem iškaulintus pinigus, kas 
ir buvo išpildyta. Pasigailėta 
jo todėl, kad ten pat jo jauna 
moteris su kūdikiu verkšliano. 
Dar paaiškėjo, kad prieš ke
lius metus tas pats p. Žigas 
kokį ten biznį turėjo su kuni
gu Garmų, ir rodė krutomus 
judžius pobažnytinėj salėj, o 
vėliaus dalyvavo parapijos 
piknike ant Lenčiaus ūkio.

Vargo Matęs.
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Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

Naujoji Lietuva
Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 

platinama. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanas Bimba. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.

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

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

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

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

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

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N.
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Kovo 16 d. vietinis “Lietu
vos Gelbėjimo Komitetas” su
rengė prakalbas Jadvygai Tu- 
belienei. Tas komitetas vertas 
pasigailėjimo, kuris taip ener
gingai dirba ponams, bet visi 
iš darbo rankų gyvena.

Jadvyga savo vadinamoj 
prakalboj neprisiminė nei vie
nu žodžiu apie Lietuvos dar
bininkus. Ji tik kalbėjo apie 
tuos, kurie randasi Berlyne. Ji 
nurodinėjo, kad visi tie pabė
gėliai verti pasigailėjimo ir 
aukų, nes neturi ko valgyti. O 
tie, kurie liko Lietuvoj, tai visi 
yra pardavikai ir išgamos.

Jeigu Jadvyga taip apgai
lestauja Lietuvą ir jo likimą ir 
sakosi labai mylinti Lietuvą, 
tai kodėl ji neatvažiavo į A- 
meriką pasiskųsti, kai Smeto
nos režimo laikais buvo šau
domi geriausi Lietuvos sūnūs 
ir dukterys ir grūdžiami į ka
lėjimus ir kankinami. Tada 
Jadvyga neatbėgo Amerikon 
pagelbos Lietuvai nuo Smeto
nos teroro. Taigi jei pirma 
jau nereikėjo gelbėt Lietuvos, 
tai juo mažiau ją reikia gel
bėti dabar.

Dalyvavęs Prakalbose.

Cleveland, Ohio
Corlett Apielinkėj

šios apielinkės veikėjai ren
giasi prie vasarinių parengi
mų. Piknikam dienos užre
gistruotos ir gražios vietos dėl 
piknikų jau paimta. Tiktai dar 
liekasi iš anksto gerai išgar
sinti ir gerai prisirengti, kad 
vasariniai parengimai būtų 
taip pat sėkmingi, kaip ir at
sibuvę žieminiai parengimai. 
Man žinoma, kad LLD 57 kp. 
nariai ir moterų LDS .138 kp. 
narės moka gerai* sutartinai 
darbuotis, tai nėra abejonės 

įjos ir piknikus padarys links
mus ir pelningus.

Linksma žymėti, kad šioj 
apielinkėj nors lietuvių ir ne- 
člaug;, bet visi gerai supranta 
ir mato tą reikalingumą rem
ti ir kelti lietuvių apšvietos 
kultūrinį darbą. Kokį tiktai 
apielinkės kuopos rengia1 pa
rengimą, tai visi prisideda 
darbu ir aukomis ir dalyvau
ja parengimuose. Be kitko, 
reikia visiems pasidžiaugti ir 
tarti ačiū drg. žinkevičiam už 
pavelinimą per 4 metus savo 
namuose LLD 57 kp. laikyti 
susirinkimus. O draugam 
Bergmanam už leidimą per 4 
metus savo namuose LDS 138 
kp. laikyti susirinkimus. Tų 
kuopų mažesni parengimai 
tankiausia įvyko draugų Pe- 
čiurų ir draugų žinkevičių na
muose. Už tat tiem draugam 
nuo visos pažangiosios visuo
menės priklauso širdingas pa
dėkos žodis.

Man gerai žinoma, kad kuo
pų susirinkimai ar parengimai 
tiem draugam, kurie pavėlina 
savo namuose, pelno jiem ne
duoda, o tų namų šeiminin
kėm darbo padaro daug. Bet 
jos tuo darbu nesiskundžia. 
Sako, tai kas, kad po tais pa
rengimais ir reikia diena pa
dirbėti, kol viską apšvarini ir 
padarai stuboje parėdką, o 
bile tik kuopom nauda. Jei. 
niekas nei mažiausio darbelio 
neaukuotų organizacijom, tai 
nebūtų nei organizuotų darbi
ninkų. O kuriose šalyse visi 
darbininkai vieningai organi
zuoti, ten šiandien kapitalis
tų nėra, darbininkai rugius 
pjauna sau ir turi duonos už
tektinai ir visi gerai ir links
mai gyvena.

Tai darbininkių moterų ge
ri išsireiškimai. Jos gerai su
pranta, kad ką nors padirba 
dėl organizacijų, tai tas dar
bas eina jų pačių ir visos dar
bininkiškos visuomenės nau
dai. Tą kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė turėtų su
prasti, kad darbuotis organi
zacijų labui, tai yra savo gy
venimo gerovei.

A. M. B.

Maskva, kovo.—Pasitrau
kė Jugoslavijos atstovas So
vietam, Milan Gabrilovič.
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
(Tąsa)

Juro spėliojimas buvo teisingas — dva
rą padegė, kaip vėliau kalbėjo, iš keršto.

Gaisras jį staiga patraukė, ir beveik 
tekinas, neklausydamas pačios prašymų, 
įsistojęs klumpėsna, užsimetęs kailinius 
ant marškinių, išbėgo oran.

Palikęs savo kiemą, Juras aiškiai pa
matė padangėn kylančią liepsną, kuri 
akimirką atrodė milžinas aukso žirgas, 
plevėsuojąs toli nusidriekusiais ugnies 
karčiais, atkakliai šokąs aukštyn. Tary
tum kas jį stipriai patupdė pasturgali- 
nėmis kojomis prie žemės, — žirgas su
smuko. Po valandėlės visu platumu nu
švito laukai, kad galėjai skaityt nauja
kurių kaimo namus, sodų medžius, iš- 
skirt net šulinių svirtis. Bet* vėl liepsna 
įgavo naują vaizdą: du pikti žvėrys 
drąskė ir kandžiojo vienas kitą, o jų at
plėšto kailio gaurai su kruvina oda laks
tė į šonus.
•’ Pradėjo mušti bažnyčios varpas, klai
kiai ir įspėjamai. Juo artyn Juras ėjo, 
juo aiškiau girdėjo žmonių balsus, šūka
vimą, treškėjimą, šunų lojimą. Nuo de
gėsių atitrukusios plėnys lėkė padangė
mis kaip strėlės.

Jurą keistai, savotiškai traukė ugnis, 
kaip ir kiekvieną žmogų. Nežinoma, slap
ta jėga slypėjo joje; šiurpi, svetima, kar
tu gyva, žmogiškai protinga, o dažnai 
ir tėviškai brangi. Kaimų gyventojai ug
nies šykštėjo, todėl ir ugnis jų nemylėjo. 
Rudeniop, pradėjus žiburiuotis, liepsne
lės žvalgydavosi vilko akimi į tamsią 

c naktį pro mažus langučius, lįsdavo pro 
% kertes, nesandarias sienas, tarytum, no

rėdamos pasprukti. Atsitikdavo, lyg 
kerštui, kad visos liepsnelės susitelkdavo 
draugėn ir imdavo susikabinusios šokti 
kur nors ant stogo. Pajutę jų galybę, 
vieni žmonės su įnirtimu puldavo, tryp
davo ir dusindavo jas savo kūnu, kiti ap
svaigę, susižavėję žiopsodavo, verkdavo 
arba juokdavosi, tik jokiu būdįi nelies
davo jų savo rankomis, kol išdykėlės nu
sisekdavo ir užgesdavo.

Šį kartą visai kitokia ugnis buvo — 
išdidi, kilni, bet negąsdinanti. Juo arčiau 
Juras prie jos ėjo, juo mažiau jį viliojo ir 
juo mažiau viliojo, juo greičiau norėjo 
jis būti vietoje. Pasileido tekinas. Pri-

Detroito Kalendorius
Penktadienį, kovo 28 d., 8 

vai. vakaro, Lietuvių svetai
nėj ant 25-tos ir W. Vernor 

* H’wy., įvyks vakarienė ban- 
kietas, pagerbimui ir išleidi
mui Vytauto Bacevičiaus. Va
karienės tikietai tik $1.00. Bus 
gėrimų ir užkandžių iki valios. 

Visus kviečia rengėjai. 
Tikietus galima gauti pas 

Dr. Palevičių, 8733 Joseph 
Campau, telefonas Tr. 2-1638; 
Westsidėj, pas d. George Nau
sėdą, 7050 Cahalan St. Tele
fonas Vi. 1-7109.

Rengėjai pranašavo, kad 
bus ir linksma programa lai
ke bankieto.

Aidiečių Operetė

Balandžio 20 d., Aido Cho
ras sparčiai rengiasi prie per
statymo šaunios operetės “Iš
eivis.” Įvyks Finų svetainėj. 
Detroito organizacijas prašo 
kooperuoti ir nerengti kitų 
bizniškų parengimų prieš tą 
dieną arba tą dieną.
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bėgęs kalvelę, stabtelėjo. Iš čia gaisrą ga
lėjo matyt, kaip ant delno. Raudoni, ne
sotus liežuviai laižė dangų, aukštai dunk
sojo tirštas, įkaitęs dūmų debesys. Iš
gąsdintos ugnies ir klegesio varnos, lyg 
apakusios, plasnojo viršum jovarų. Uos
lė pajuto kartų svylančių javų kvapą.

Juras susitiko skubančius žmones. Kai 
kurie iš jų nešėsi dideles žalgas, kiti ki
birus, bet daugiausia bėgo tuščiomis ran
komis, pralenkdami viens kitą. Vienas 
iš jų šūktelėjo:

— Kabink greičiau, kad tave velnias! 
— sudegs — nepamatysim.

Juras pagalvojo: žmogaus akis ir už 
pilvą didesnė. Bet ir pats skubėjo ne pa
galbos teikti, ne užuojautos dvarininkui 
reikšti, o šiaip sau — pasišildyti. Kaž
koks raminantis jausmas, saldus kaip 
kerštas skverbėsi krūtinėn. — Gerai to
kiems, verta! — kalbėjo viduje, be Juro 
valios.

Savanoriui atvykus, ugnis buvę suė
musi į glėbį visą daržinę, veržėsi savo 
grūmojančia galybe ir bandė persimest į 
kitus namus. Iš pradžių liepsnos katinai 
pasileido tvoromis, bet susirinkusiems 
laiku jas spėjus išardyti, kaip gyvi, pro
taują padarai, ųepatenkinti, purkštauda
mi persimetė į perkūnsargį, įsliuogė jo 
viršūnėn, palenkė jį. Kaip didžiulė žva
kė kartis rūko, paskum nušvito aiškia 
liepsna ir keliose vietose trūkusi, su 
triukšmu nupuolė, pažerdama aplinki
niams į akis žiežirbų lietų. Kažką, ma
tyt, nuodėguliai kliudė, iškart daug balsų 
riktelėjo, būrys atšoko. Prie jų priėjo ir 
Juras. Veidai raudonavo, dažėsi krauju, 
čia jie darėsi pailgi, čia juokingai pa- 
plokšti, vienas į kitą panašūs, ir visų 
akyse žaidė ta pati liepsna. Mažai kas 
rūpinosi gaisro gesinimu: lūkuriavo, su
stingę žiopsojo, arba, lyg girti, kalbėjo 
kas nereikia, slankiojo nuo būrio prie 
būrio, tampė sienojus, šokinėjo per rūks
tančius, žaižaruojančius balkius, kliudė 
vienas kitam, erzinosi su ugnimi, tyčia 
susidarydami sau pavojų.

Juras girdėjo, kaip du bernai ginčijo
si, kuris arčiau prieis prie daržinės. Į- 
traukę galvas į kailinius, drąsuoliai 
stumdydamiesi dingo, riktelėję: — Pir
myn į sportą!

(Bus daugiau)

Pontiac, Mich., bet darbo die
noj negalės įvykti. Saginaw, 
Mich, tur būt prakalbos bal.
15 d., ten taipgi prakalbos 
neįvyks, nes žmonės didžiumoj 
dirba vakarais, o viduryj sa
vaitės negalima surengti. Ma
nau, j 
čiai galės panaudoti, bal. 15 ir
16 dd.

17 dieną bus Hart, Mich.; 
18 d., Muskegon Heights; 19, 
20 dd., Grand Rapids, Mich.

Kur yra galima, prašome 
visas kuopas energingai reng
tis prie minėtų prakalbų. O 
kuriom kuopom nėra galima, 
ar kitokios kliūtys yra, malo
nėkite 
Apskr. 
10219 
Mich.

Jagmino Prakalbos
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 188 kuopa turės prakalbas 
ir diskusijas balandžio 11 d., 
penktadienyj, 9219 Russell 
St., Rusų svetainėj, Eastsidėj.

Balandžio 12 d., šeštadienyj 
bus d. Jagmino prakalbos 
Westsidej, Tengia LLD 52 kuo
pa, 4097 Porter St. Abejos 
prakalbos įvyks vakarais.

10 Apskričio Maršrutas
Draugo II. Jagmino prakal

bas rengia LLD 10 Apskritys, 
bet kaip kurios kuopos prane
šė, kad dėl darbo aplinkybių 
prakalbos nebus rengiamos.

Turėjo įvykti prakalbos

NAUJI GREITIEJI AMERI
KOS ORLAIVIAI

Washington. — Buvo iš
bandyti įvairūs naujieji bei

kad draugai ' scottvillie- 'Pagerinti kariniai Amerikos

tuoj aus pranešti 10 
Sekr. J. K. Alvinas, 

Russell^ St., Detroit, 
Alvinas.

Pittsburgh, Pa.
Prakalbos

Pirmu syk kalbės šioj apy
linkėj H. Jagminas. Rengia
mos LLD 4 Apskričio prakal
bos įvyksta kovo 30 d., 1 vai. 
po pietų, Amerikos Lietuvių 
Pašaipinės Draugijos svetai
nėj, 424 Locust *St., McKees 
Rocks, Pa. Antros N. S. Pitts
burgh, kovo 31 d., 7:30 vai., 
LDS svetainėj, 1320 Medley 
St. Trečios — Ambridge, Pa., 
balandžio 1 dieną, 7:30 vai. 
vakare, LDS svetainėj, 798 
Pine St. k

Šiose prakalbose išgirsime 
daug ko naujo. Kalbėtojas 
dar niekai nėra buvęs mūsų 
apylinkėj.

Balandžio šeštą dieną, LLD 
87 kp., rengia puikią vakarie
nę (vištų vakarienę). Prašo
me visus dalyvauti. Pavaigy- 

įsime ir pasilinksminsime.
Rep.

orlaiviai, ypač kovos lėktu
vai. Geriausiai pasirodė 
“Airacobra,” ir vienas lai
vyno lėktuvas. “Airacobra” 
turi 1,150 arklių jėgų inži- 
ną ir gali skrist 392 mylias 
per valandą 15,000 pėdų au
kštyje. Jo propelerio (va
rančiųjų sparnelių) ašis yra 
žemiau lakūno kėdės, tai 
viskas pryšakyje matoma 
be jokių kliūčių. Laivyno 
lėktuvas kovotojas turi 2,- 
000 arklių jėgų motorą ir 
skrenda iki 402 mylių 1 per 
valandą 20,000 pėdų aukš
tyje.

Pasak Vokiečių, tai Anglai 
Mažai Tepadarę Nuosto

lių Berlynui
i.

ŠYPSENOS
Karžygiai

arba
Dvasinė smetoninio elito puota, tai esti

Tragikomedija
vykusioj! šlovingojo Vašingtono Žemėje, garbingame

Niū Jorko mieste, 1941 metais, Kovo mėnesio 
Tryliktąją dieną.

Pabraižė Prof, šaipokas

Personažus Rasite Tekste

AKTAS PIRMAS IR PASKUTINIS
(Vėluvomis papuošta salė. Frakuoti ponai, dekoltuotos 
ponios ir panytės. Keliama didi dvasinė ir ne dvasinė 
puota. Barška lėkštės, skamba stikliukai, sproginėja bon- 
kų kamščiai. Kvepia kepsniai, gėrimai, pudra, odekolo
nas. Už garbės stalo sėdi karžygių vadas. Šluostosi bar-

SU-

TOSTININKAS
Ponai ir ponios, prašau kiek aptilti, 
Nes mūsų svečias nor’ į mus prabilti! 
Tai garbės svečias, prezidentas, vadas! 
Jis mus ves į kovą, kaip koks Blindų Tadas... 
Ves ne prieš ponus, ne prieš mūsų kraštą, 
O prieš artoją, prieš mužiką prastą, 
Kurie išspruko jau iš mūsų rankų, 
Mūs dvarus užvaldė, neleidžia prie bankų! 
Dabar Lietuvoje labai-labai prasta,— ’
Vergai pasimojo panaikint mūs kastą! 
Visi, kaip vienas, mes turime stoti, 
Kad valdžios galią sau vėl iškovoti!
(Ponai ir ponios entuziastiškai ploja.) 
Mūs vadas pribuvo pas mus, pas savuosius, 
Kad susiraminti, kad gauti respektą, 
Kad mums patiekti jo planus svarbiuosius,— 
Didžiai išmintingą savąjį prospektą!
(Ponai-ponios karštai ploja. Tostininkas lanku
siriesdamas duoda ženklą karžygių vadui patiekti 
savąjį prospektą.)

KARŽYGIŲ VADAS
Mieli karžygiai, brangūs ponai-ponios! 
Iš Lietuvos žinios Jums bus nemalonios. 
Labai man markatna, net skaudu sakyti!— 
Iš gimtojo krašto aš gavau išvyti... 
Mat, kad palaikyti ponišką kultūrą, 
Tai. buvau įkūręs mųsų diktatūrą;
Ir kad šaly gerą tvarką palaikyti,— 
Turėjau prie sienos mužikus statyti!... 
Ir taip bėgo dienos, slinko metų metai, 
O mūsų valstybės negirgždėjo ratai... 
Tik pereitą metą, vasarėlės rytą, 
Kaimynas per mūsų tvorą išsirito... 
O mūsų vergučiai tarytum to laukė! 
—Šalin Smetoną!—visur rėkė, šaukė.
Ir taip va ašen, pasiraitęs ūsus, 
Greitumu kiškio, nešdinaus į Prūsus. 
Bėgom abudu—ir aš ir Zoselė, 
O kartu nešėm ir aukso maišelį.
(Karžygių, ponų ir poniučių veidai pailgėjo.)
Ko jūs nuliūdot?... Kam beviltingumas!? 
Jei tik pas mumis rasis vieningumas, 
Tai vėl sulauksim mes santvarkos savo,— 
Lietuva taps tokia, kaip pirma gyvavo! 
Tiesa, pavojų y r’ iš visų pusių, 
Bet prezidentu aš esu ir būsiu!
(Karžygiai, ponai ir damos karštai ploja.)
Kai jūs man reiškiat taip didį respektą, 
Tai aš jums siūlau manąjį propektą.
(Duoda jį už garbės stalo sėdintiems karžygiams.)
Jūs jį apžvelgkit, gerai apžiūrėkit, 
Ir ką matysit, — galvon įsidėkit!

JURGELIONIS
(Dedasi prie akies. Nustebęs.)

O, Jėzusėliau! Klia... Tai bent retroškopas! 
Matau aš “Tėvynę”! Prie jos aš—Kleofas!

BALSAS IŠ ŠALIES 
Tu, karžygį, ne pro tą galą žiūri! 
JURGELIONIS (įsižeidęs.) 
Kaip ne pro tą? (Susimaišęs pasitraukia.)

TYSLIAVA
(Žiūrėdamas į prospektą.)

Matau chaosą... Verčiau užtrauksiu aš papirosą!
Vokiečiai Praneša:

Berlin, kovo 25.—Dėl lie
tingo ir ūkanoto oro šį kar
tą tik mažai vokiečių orlai
vių teveikė prieš Angliją.

Vokiečiai priešlėktuvinė
mis kanuolėmis nuvijo šalin 
pusę anglų orlaivių atskri
dusių bombarduot Berlyną 
ir Kielį. Likusieji priešo or
laiviai menkai nuostolių te
padarė. Jie tik nedidelį skai
čių bombų numetė į gyvena
muosius namus ir į atvirus 
laukus.

-K:

TYSLIAVA (lyg pagautas kokio šišo).
Chaosas! štai degaA—ir rūmai karalių 
Ir mūrai didžiūnų, ir grįčios žmonelių; 
Visų žmonių butai lyg kad lempos šviesa; 
Miestai, kaip laužai, ima degti, smilkti, 
Visur aplink gaisras; minios susispiečia: 
Dar kartą jie nori kits kitan pažvelgti.
O, kaip jie laimingi—tie tamsybių šmėklos!— 
Prieš ugninį veidą Etnos arba Heklos!
Vulkanų degimą, jie skaito sau laime, 
Laimina ir gėris su vilčia ir baime...

BALSAS IŠ ŠALIES 
(Tysliavos adresu.)

Tiesa, čia chaosas!... Prašau labai poną, 
Kad neterštum Montės, nė Lordą Byroną!

(Visi nustemba. Kyla subruzdimas, trųkšmas. Karžy
giai rėkia, klausinėja: “Kieno tas balsas?”—“Kas drį
so?”, ir t.t.)

Easton, Pa.

(Uždanga.)

Iš d. Petrikienės Prakalbu •r
Kovo 23 d. ALDLD 13 kuo

pa buvo surengus prakalbas 
drg. K. Petrikienei, Fur Wor
kers’ Union svetainėje, žmo
nių nebuvo perdaugiausiai, 
bet tie, kurie atsilankė, tik
rai išgirdo labai turiningą pra
kalbą ir buvo labai patenkin
ti kalbėtojos gabumu tinkamai 
ir sklandžiai dalykus rišti.

Draugė Petrikienė daugiau
siai palietė moterų klausimą, 
ragindama jas parodyti dau
giau aktyvumo, organizuoti 
moterų apšvietos ratelius bei 
kliubus. Puikiai atvaizdavo 
pasaulinę situaciją,, ilgiau ap
sistodama ir nuodugniai ana
lizuodama dabartinę Lietu
vos padėtį. Tai talentinga kal
bėtoja. Kitos kolonijos turėtų 
drg. Petrikienę parsikviesti. 
Nebus suvilti.

Aukų, išlaidų padengimui, 
surinkta $8.16. Aukavo seka
mai: po $1: J. Drillingis, Wm. 
Mataitis ir V. Kaulius; po 50 
centų: J. Gailius, P. Pranevi
čius ir E. Katinienė; po 25 
centus: K. Judickas, V. Da
nielius, S. Rinkūnas, S. Šar
kis, J. Zabotka, V. Morkaus- 
kienė, O. šlapikienė ir B. E. 
Senkevičienė.

Smulkių — $1.66. Visiems 
didelis ačiū! Taipogi ačiū dd. 
bethlemiečiam, kurie taip

skaitlingai atvyko į prakalbas.
Draugiškas Vakarėlis

šeštadieny, kovo 29 d., 
ALDLD rengia smagų vakarė
lį Ungarų svetainėje (buvu
siame kliube), 634 Ferry 
Bus muzika, bus skanių 
kandžių ir gėrimų.

Rengėjai kviečia visus
lyvauti ir smagiai laiką pra
leisti.

St.
už-

da-

Eugenija.

100,000 Vokiečių “Pa
laiką Tvarką” Italijoj
Belgrad, Jugoslavija. — 

Neoficialiai pranešama, jog 
Italijoj yra bent 100,000 vo
kiečių kariuomenės. Ten jie 
stengiąsi numalšinti žmonių 
bruzdėjimus prieš karą ir 
sulaikyt Italiją nuo atskiros 
taikos darymo su Anglija.

r-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

>

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Lietuvių Restau rantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rhcingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER
r

KARŽYGIŲ VADAS
Garbūs karžygiai! Vai, mudu su Zose, 
Galim sakyti, kad viskas chaose.
Bet juk iš chaoso sutvertas pasaulis!...

GINKUS
Ir avys, ir kiaulės, ir jaučiai, ir karvės?...
KARŽYGIŲ VADAS (nekreipdamas dėmesio į 
Ginkų).
Tai ir mūs tėvynė vėl iškils chaose,
Ir vėl prezidentu aš būsiu su Zose!

JURGĖLA .
Valio prezidente, mūs vade Smetona!
Gal ir Vėl tarnausiu Tau už kapitoną

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 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-' 
pogi atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

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

Tel. Gienmore 5-6191

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

**nBMhHhm

LAISV.fi


Ketvirtadienis, Kovo. 27, I94T EX IS V, B •
I ........   I į

Penktas puslapis

Kas Veikiama ALDU) 6-to Apskr. Ribose ną. Turėjo apsieit ir be skam
binimo. Lawrence, Mass.

Kovo 16 dieną, 735 Fair
mount Ave., Philadelphijoj, į- 
vyko LDLD 6-to Apskričio ko
miteto posėdis. Apskričio ko
mitetas, atsižvelgęs j “Šviesos” 
bei knygų leidimo išlaidas ir 
nepaslankų kuopų duoklių 
siuntimą į Centrą, kreipiasi į 
visas kuopas bei draugus ir 
drauges, kad jau laikas "pra
dėti mokėti mokesčius už šiuos 
metus ir kuogreičiausia siųsti 
pinigus j Centrą, idant dėlei 
stokos pinigų nesusitrukdytų 
mūsų draugijos leidiniai.

Antra. Nutarta šaukti Jau
nuolių Konferenciją ant 20 
dienos balandžio. Todėl aps
kričio komitetas kreipiasi j vi
sas, kaip LDLD taip ir LDS 
kuopas, kad kuodaugiausia 
jaunuolių būtų pasiųsta j kon
ferenciją, kad kiekviena kuo
pa turėtų savo atstovybę, kad 
pati konferencija būtų skait
linga ir entuziasiška. Subrus- 
kime, draugai. Nes laiko ne- 
perdaugiausia, o darbas rim
tas ir svarbus.

Trečia. Vajus už naujus 
narius mūsų apskrityje nutar
ta atidėti iki rudenio, kad, pa
sibaigus piknikams, galima 
būtų permaršrūtuoti per kuo
pas vienam iš draugų, jei ne 
su prakalbom, tai nors su pa
sikalbėjimais su draugais de
dant pastangas, kad sutvirtin
ti silpnai gyvuojančias kuo
pas.

Tačiaus neturite suprasti, 
draugai, kad pakol vajus pra
sidės, tai nebus galima kal
binti naujus narius j kuopas. 
Naujiems nariams j mūsų 
draugiją durys visuomet atvi
ros. Bet mūsų pačių nepaslan
kumas glūdi tik tame, kad 
mes, turėdami ypatišką drau
gą ar draugę, nesistengiame 
padaryti juos ir savo idėjos

draugais, nepakalbiname pri
sirašyti prie mūsų organizaci
jos kuopos.

Kad papildyti apskričio iž
dą ir pakelti ūpą kuopose, nu
tarta surengti piknikas aps
kričio naudai. Į pikniko su
rengimo komisiją liuosnoriai 
apsiėmė šie darbuotojai — 
Mulokiūtė, Tureikienė ir Pi
lėnas. Jeigu tik bus surasta 
tinkama vieta/ piknikui, tai 
apskričio komitetas dės pa
stangas, kad jis būtų sėkmin
gas visais atžvilgiais.

Daug buvo kalbėta ir dis- 
kusuota apie “Laisvės” naudai 
pikniką, <Baltimorėj. Nutarta 
dėti pastangas, kad suorgani
zavus bent kelis lygiai busus į 
Baltimorės pikniką. Vienas 
busas eis per New Jersey vals
tiją, kuris paims Camdeno, 
Paulsborio ir Gibbstowno pa- 
sažierius, antras per vakarinę 
Philadelphijos dalį ir Cheste- 
rį, o trečias iš pačio Philadel
phijos centro.

Mes tikimės, kad atsiras 
ukvatninkų, kurie norės per
važiuoti per Delavarės ir 
Mary lando valstijų gražiai ža
liuojančius laukus ir pasisve
čiuoti pas savo taip tolimus 
kaimynus, baltimoriečius. Tik 
baltimoriečiai tegul neišsigąs
ta ir neišbėgioja iš pikniko, 
palaikę Philadelphijos busus 
už Hitlerio tankas!

Bušų organizavimo darbu 
rūpinasi visas apskričio komi
tetas. Bet mes prašome talkos 
ir iš visos apielinkės draugų 
ir draugių. Pačioj Philadel
phijoj darbuosis — Šmitienė, 
Tureikėnė, Mulokiūtė ir Pilė
nas, Camdene — Lastauskas

Gal niekas taip save nemy
li išgarbint, kaip mūsų lietu
viški prabaščiai, kaip jie per- 
stato save kalbėti.

“Dabar kalbės mūsų didžiai 
gerbiamas klebonas, nenuils
tantis darbuotojas, pasišventė
lis, profesorius, daktaras, li
teratas, švietėjas, daug darba
vęsis dėl lietuvybės” ir pana
šiai. Patekęs į vieną bankie- 
tą, klausau, jog perstato tokį 
garsų darbuotoją ir, apart vi
sų virš minėtų titulų, dar pri
deda “kalbės lietuviškas pa- 
trijarkas.” O tuo patrijarku, 
pasirodo Pittstono prabaščius, 
J. K.

Na, jei jau jūs, klebonai, 
neturite geresnių patrijarku, 
tai geriau apsieit visai be jų!

A. Gražiškietis.

Cliffside, N. J.

ir Pranaitis, Paulsboryj ir 
Gibbstowne — Senas Vincas, 
Chesteryj — Lipčius ir Šlajus.

Senas Vincas.

Pastabos
Mūsų smetoniniai labai bi

jo, kad netilptų iš Lietuvos 
laiškai “Laisvėj” ir “Vilnyj.” 
Tūlas Jurgėla, užbaigęs savo 
neva “spyčių” Pittstone, išlei
do ukazą. Girdi, “kaip gauna
te laišką iš Lietuvos, nerody
kite jį bolševikam, o jie — pa
sigriebę, tuoj priduoda savo 
laikraščiam.”

Tai šauksmas tyruose, po
nas dragūnėli. Laiškai iš Lie
tuvos kaip tilpo ir tilps darbi
ninkų spaudoj. Tik ateityj jų 
bus daugiau...

Smetoniniai tautininkai ar
ba kaip jie myli save vadin
ti “lietuviškos kilmės,” dabar 
mano, jog tik jie vieni turi 
tiesą kalbėt apie Lietuvą. Jų 
kalbėtojai pasivėlina ją šmeiž
ti, meluoti apie tarybų valdžią 
ir tuom pat laiku jie nori, kad 
darbo žmonės jiems tįk katu
tes plotų. O, saugok Alahai! 
nekritikuot jų.

Juk, man rodos, mes ir taip 
perdaug kantrūs ir permanda- 
gūs.

ir drauge su savo parapijonais 
mainieriais padirbėtų. Tada 
jie ‘sure” dažinotų, kad jau 
Amerikoj seniai yra kalvari- 
jos. Būtų jiems ant sveikatos, 
žmonėms ant naudos, o Die
vui ant garbės.

Dabar mainų apielinkėje, 
tai lahai madoje Bingo, ypač 
tuo pasižymi Rymo katalikų 
bažnyčios. Neskiriant ir lietu
viškų, prie durų dega elek
tros iškabos su Bingo. Po baž
nyčią eina jomarkas, o kitam 
kambary po altorium, pilnai 
įrengtas sinkius, ten gali gau
ti alučio kiek tik širdelė trokš
ta, taipgi saldžios ir karčios, 
jei tik turi dolerių.

Bet nelaimė! Užėjus gavė
niai Scrantono vyskupas pri
sakė uždaryti Bingo jomar- 
kus po bažnyčiom, ir sinkius, 
nors laike gavėnios. Man vie
nas klebonas sakė, girdi, ne
žinąs, ar galėsim'e atidaryti po 
velykų. Sakoma, nekuric pra
baščiai labai susirūpinę.-

Lietuvių Literatūros Drau
gijos ’77 kuopa rengia puikų 
parengimą - teatrą “Aš Numi
riau ” ir “Į Ameriką.” Tai la
bai juokingos komedijos. Su
vaidins Liaudies Teatro ar
tistai iš Brooklyn©. Liaudies 
Teatro artistai jau važinėjo po 
kolonijas ir jų vąidinimai bu
vo pasitikti su didžiausiu en
tuziazmu ir visi buvo paten
kinti jų artistiškumu.

Mes manome, kad ir cliff- 
sidiečių daugelį prijuokins, 
kurie atsilankys į šį parengi
mą.

Tikietai jau yra platinami. 
Drg. A. Bakūnienė apsiėmė iš 
kalno išplatinti 50 tikietų. Ji 
yra čampijonas tikietų plati
nimo. Ji sako, man 50 tikietų 
išplatint nieko nereiškia, duok 
man 75. Drg. A. Bakūnienė 
ne kartą yra pasidarbavus 
“Laisvės” naudai, tikietų pa
skleidime ir kt.

Drg. K. Mažeikienė pasiė
mė 25 tikietus. Aš manau, 
kad jai bus maža to. Drg. Z. 
Veličkienė sako, duok man 10. 
Jei pritruksiu, sugrįšiu dau
giau gauti. J. Pečiulis ir Ruz
gienė apsiėmė paskleisti po 
kelis desėtkus tikietų. Dabar 
aš klausiu, kur mes gausim 
tų pirkėjų. Pas mus Cliffsidėj 
gyvena apie 150. A. Bakūnie
nė sako, mes per tiek metų 
visur važinėjom ir laukėm vi
sokius parengimus, tai jie ir 
nuo mūsų neatsisakys papirkti 
tikietą ir paremti mus.

Aš manau, kad A. Bakūnie
nė sako tiesą. Mes per dauge
lį metų važinėjom po įvairias 
kolonijas ir jas rėmėm, tai da
bar atėjo atsilyginimo laikas. 
Tai štai, 19 dieną balandžio 
bus proga mūsų aplinkinių ko
lonijų kaimynam atsilankyti i 
Cliffsidę.

Vieta: 267 Walker St. šo
kiai prasidės nuo 6-tos vai. 
vakaro. Lošimo pradžia 8:30 
vai.

G.S.

Mūsų Žineles
Greitoj ateity įvyks balsa

vimai Arlington Mill, kuriai 
unijai darbininkai nori pri
klausyti: CIO ar AF of L. ši
toj dirbtuvėj yra keletas sky
rių suorganizuotų į CIO. Pir- 
miaus jie buvo po AF of L.

Darbininkai, matydami, kad 
G'reenai nieko neveikia, tik 
bosams pataikauja, nusitarė į- 
stoti į CIO uniją. Greeno lie
kanos pasiliko generolais be 
armijos. Jie dabar eina pas 
kompanijos viršylas ir atkal
binėja, kad jie nesitartų su 
CIO komitetu. O bosams tas 
labai patinka, na ir taip vis
kas buvo vilkinama iki šiolei. 
CIO tai matydamas, apeliavo į 
National Relations Boardą, 
kad nustatytų, kas turi atsto
vauti tos dirbtuvės darbinin
kus ir pasiūlė, kad tas klausi
mas būtų išrištas balsavimu. 
Kas daugiau balsų gaus, tai su 
tais kompanija turės skaitytis. 
Balsavimuos dalyvaus apie 
6,000 darbininkų. Balsavimų 
diena dar nepaskelbta.

Man rodos, kad lietuviai tu
rėtų padėti kryžiuką už CIO, 
nes tai vienatinė unija, kuri 
atstovauja darbininkus.

Lawrence darbininkai jau 
gerai pažįsta AF of L vadu
kus. Be to dar, praisiminkite 
kaip trisdešimts metų atgal jie 
pardavė streiką, susitarę su 
kompanija. Tada jie paliko 
darže 7 tūkstančius darbinin
kų, o patys pabėgo. Darbinin
kai nežinojo, ką daryti, ar ei
ti dirbt, ar streikuoti. Pažan
gesnius drabininkus iš tos

dirbtuvės išmetė laukan ir po 
šiai dienai jie negali ten dar
bo gauti.

Kiekvienas darbinįnkas tu
rėtų pats balsuoti už CIO ir 
kitus kalbinti.

Washington, D. C. pripaži
no teisę Lawrence policijai 
turėti radijo stotį su 39,900 
kilocycles.

Lawrence miesto Council 
nubalsavo $10,000 išvalymui 
sniego nuo gatvių. Nes pas 
mus tiek sniego privertė, kad 
ims daug laiko jį išvalyti. Pir- 
miaus buvo paskirta $30,000, 
o dabar $10,000, tai viso tam 
reikalui $40,000. Tai gera su
ma. Jos nemažai teks ir berei
kalingiems ašmenims.

J. Urbonas, saliūnininkas, 
užsimanė lietuvių progresyvių 
koncertą suboikotuoti, kuris 
atšibuvo Bostone. Jis mat su- 
žinojo, kad Ch. Volunga buvo 
apsiėmęs dainuoti 1 koncerte. 
Jis jam pareiškė, “jeigu tu 
jiems dainuosi, tai pas mane 
nedirbsi.”

Tai tau sacialistas. Matot, 
kaip su darbininku elgiasi. O 
kas būtų, jeigu jis turėtų ke
liolika darbininkų ?

Mano nuoširdžiausias pata
rimas: Neboikotuok kitų, nes 
gali pats save susiboikotuoti.

Palaidojom senobinį biznie
rių Kondrotą. Keli metai atgal 
jis buvo išvažiavęs iš Law
rence ir gyveno šalę Bostono. 
Vėlesniais laikais buvo užsi
dėjęs krautuvėlę. Jį užpuolė 
banditai ir pareikalavo pini-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. ruošia šokius šeš

tadienį, kovo 29 d., 7:30 v. v., Labor 
Lyceum Svet., 15-17 Ann St. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti, linksmai, laiką praleisti. Įžan
ga 15c. — Korn;-* ' (73-75)

PITTSBURGH IR APY
LINKĖJ

LLD 4-tas Apskritys ruošia pra
kalbas. Kalbėtojaš bus H. Jagminas 
iš Chicagos. Sekmadienį, kovo 30 d., 
1 vai. po pietų, Am. Liet. Pašalp. 
Drg. Svet., 424 Locust St., McKees 
Rocks, Pa. Pirmadienį, kovo 31 d., 
7:30 vai. vak. LDS Svetainėj, 1320 
Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Antradienį, balandžio 1 d., 7:30 v. v., 
LDS Svetainėje, 798 Pine St., Am
bridge, Pa. Įžanga nemokama į pra
kalbas. Kviečiame dalyvauti, išgirsti 
drg. Jagminą kalbant apie šių die
nų svarbius klausimus. — Rengėjai.

(73-75)

CLEVELAND, OHIO
Farmerių LDS kuopa ruošia šo

kius šeštadienį, kovo 29 d., 8 v. v., 
LDS Svetainėje, 920 E. 79th St. Ga
lėsime pasišokti prie Viktoro Gri
niaus orkestros. Turėsime užkandžių 
ir įvairių gėrimų. Įžanga bus tik 20c 
asmeniui. Komitetas nuoširdžiai vi
sus kviečia dalyvauti šiame paren
gime. (73-75)

gų. žmogus manė, kad jie ne
šaus, kad jis pinigų neduos. 
Bet tie niekšai nelaukė. Palei
do šūvį pilvam Neišlaikė, 
vargšas. Mirė.

Kondrotas yra lietuvis, tik 
buvo vedęs su lenkaite. Palai
dotas su lenkiškom ceremoni
jom.

Lawrence Dzūkelis.

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, 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.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Washington. — Karo mi
nisterija užčarteriavo ke
leivinį Jungtinių Valstijų 
didlaivį “Washington^” ka
reiviams gabent, dar neži
nia kur. “Washington” turi 
24,289 tonus įtalpos ir gali 
vienu kartu vežt 2,000 ka
riuomenės.

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

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

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

Sun. all day and night.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

• •

1113 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Lietuvių Kūro Kompanija

Lietuviški prabaščiai • jau 
turbūt nesitiki, kad jiems fya- 
da nors eis pelnai Vilniaus 
Kalvarijos? Tai jie sumanė 
čia Amerikoj steigt kalvarijas 
ir jau imasi už darbo, kaip 
praneša “Garsas,” No. 9, va
sario 27-tą. Ne juokai!

Visas planas paruoštas. Vie
ta — Conneticut Marianapo- 
ly. Dabar tik reikia pinigų, 
bet “in God we trust” — bus 
ir pinigų. Lengvatikių dar ne
trūksta, ypač iš bobelių, “naš
lelių” pusės. Jos dar turi su
taupytų iš vyrų palikimo.

Tik, žinoma, reikia paskelb
ti, kiek gaus “atpuskų” už 
vienos stacijos įrengimą, o lė
šos gana prieinamos — vos 
500 doleriukų Už kiekvieną 
staciją. O stacijų bus nema
žiau kaip 14-ka (seniau, sako
ma, galėdavo steigt iki 20 sta
cijų), mat, ir papos karalys
tė darosi daugiau mechani
zuota — modernizuojasi.

O aš patarčiau mūsų pra
bočiam vietoj steigimo mini
mų stacijų, kad jie pamėgin
tų nueiti nors po vieną dieną 
kas savaitę į anglių kasyklas

Kartą girdžiu per radio kal
ba lietuviškai, girdi: “sveikinu 
jus visus varde tik ką gimu
sio mažutėlio Kristaus ir siun
čiu jo meilę dėl jūsų oro ban
gomis. Bet nelaimė — mūsų 
motinai tėvynei penkiakojai 
prisitaikė iš užpakalio.” Gir
di, “verti tiesiai peiliu į šir
dį. . .”

Na, pasigyrė, jog leis oro 
bangomis Kristaus medę, o pa
leido neapykantą ir melą.

Taip apsimelavo Kingstono 
lietuviškas klebonas.

Ponia Jadvyga, pradėdama 
tą savo neva prakalbą, arba 
tuos savo baisius įspūdžius at- 
pasakot Pittstone, prašė publi
kos jai netrukdyt laike jos 
kalbos. Girdi, “po tam galėsi
te duot klausimus,” į kuriuos 
ji žadėjo atsakyti.

Bet baigus savo tuos plepa
lus ir dūmė nuo estrados, o 
sorkitiinkas Jurgėla, kaip bai- 
g;ė savo įspūdžius (suvirš 22- 
jų metų senus), tai pirminin
kas to vakaro, ponas Galins- 
kas negalėjo nei pianistės su
rast paskambint Lietuvos Him

Bayonne, N. J.
Didžiausias ir gražiausiai 

įrengtas lietuvių kabaretas di-j 
džiojo New Yorko apylinkėj, 
yra Juozo Stanelio ir S. Rut
kausko. Vieta yra West 54th 
St., ant kranto jūros įlankos, 
Bayonne, N. J.

Juozas Stanelis pranešė, 
kad dabar jie vėl naujai ištai
sė, padidino ir įdėjo naują ba
rą, kuris kainavo keletą šim
tų.

\
Vietos oficialia vardas yra 

Hi Hat (aukšta kepurė arba 
cilinderis). Kas vakaras gera 
orkestrą ir puikus Floor Show. 
Norint nuvažiuoti, atvažia
vę į Bayonnę, v a ž i u o ki
te iki West 54th St., nuo Jer
sey City sukite po dešinei ir 
važiuokite į pat pajūrį, kur 
gatvė pasibaigia, ten rasite 
Stanelio-Rutkausko vietą. Bū
site puikiai priimti ir nebran
giai kainuos. Sulig aukštos 
vietos—kainos yra žemos.

Rep.-

Gaukite “Laisvei0 naujų 
skaitytojų

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Birutės Kliųbo 

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

(71-73)
. z »

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 Svet., 
180 New York Avė. Visi draugai bū
tinai dalyvaukite šiame susirinkimo, 
nes turime daug svarbių reikalų 
svarstymui. — Sekr. (73-74)

-----

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue 1

NEWARK, N. J. !’• J
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 J
Nėra valandų sekmadieniais

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

Veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit:

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Brooklyn, N. Y.
Tfel. EVėrgreėn 4-9508

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

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

ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Q Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) Q

O
MŪsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner** I I 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame Pr 
aprokavimus be jokio mokesčio. O,

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Q£3QEX.... ...101=301, ,.,._=ioapiVARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragiį; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Buttet 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Aut jūsų pareikalavimu, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

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



Šeštas puslapis
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Rytoj Prasidės Piliečių 

Kliubo Bazaras
Padėkite Lietuvių Jaunimui 

Budavoti LDS ir Sportą!
šiemet tarpe lietuvių labai 

išsipopuliarizavo “b o w ling” 
sportas. Ne tik tarpe jaunuo
lių, bot ir suaugusių.

Jaunuolių LDS kuopos turi 
susidarę savo tymus ir laiko 
lenktynes su kitų miestų kuo
pomis. Iki šiol, Brooklyn© jau
nimo kuopa laimėjo 20 gėmių 
ir. pralaimėjo tik 7. Tai labai 
geras pasirodymas. Tas paro-

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas šiemet ruošia bazarą. 
Jame bus gera proga įsigyti 
vertingų daiktų prieinamomis 
kainomis, ir visiems smagiai 
su savo draugais ir pažįsta
mais laiką praleisti — pasi
vaišinti ir pasišokti.

Bazare kas vakarą bus šo
kiai. Įžanga tik 15c.

Bazaras prasidės jau rytoj
vakarą, penktadienį, kovo 28 |do, kad kiekvienas lošėjas In
tą, baigsis sekmadienį, tai yra 
bus per 3 vakarus, kovo 28, 29 
ir 30-tą.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
sykiu paremti lietuvių drau
gingą ir naudingą įstaigą. Pel
nas eis pašalpų fondui.

Al. Velička.

bai mėgsta tą lošimą ir bando 
kuo geriausiai lošt, kad Brook
lyno kuopa pasirodytų geriau
sia tarpe New Yorko ir Now 
Jersey kuopų.

Gegužės mėnesį, Clevelan- 
de, Ohio, yra ruošiama ant 
dideles skalės tokios lenkty- 

: nūs, tai bus nacionalės. čia su- 
i važiuos tymai iš Chicagos, 
New Yorko, Detroito, ir daug 
kitų miestų, čia bus ir mergi
nų tymai. Iš Brooklyno šiemet 
nebus merginų tymo, todėl, 

tarp kad čia merginos pradėjo už- 
unijos ir garadžių savininkų, siimt tuo sportu tik koki 4 mė- 
Auto Plovėjų ir Maliavotoju -------------------------------------------
Unijos Lokalas 272 susišaukė 
narių masinį susirinkimą Cent
ral Opera House, kovo 25-tosi 
popietį, spręsti streiko klausi-į 
mą. Streikas paskelbta tą pa
tį vakarą.

Streikas paliečia apie 8,- 
500 darbininkų, dirbančių 
tūkstantyje garadžių New ningos kampanijos perstatyti 
Yorko mieste ir Bronxe. visuomenei, L U. Z„_’.

Reikalauja pakelt algas 20 der, Komunistų Partijos gene- 
nuošimčių, duoti po savaitę 
vakacijų su alga ir nutrumpin- 
ti darbo valandas nuo 54 iki 
42 per savaitę.

nėšiai atgal ir mano kad dar 
neprisirengusios gerai pasiro
dyti tokiose didelėse lenktynė
se. Kuopa nutarė dėt visas pa
stangas, kad pasiųst mūsų 
jaunuolių tymą į Clevelandą, 
kur, manome, jie gerai pasiro
dys.

Bet vis pasirodo ta piniginė 
problema. Kaip galėsime su
kelt užtektinai finansų pasiųst 
tymą taip toli? Nutarėme su
rengi šokius. Tie šokiai įvyks 
balandžio 5-tą, “Laisves
Įėję. Bus puiki orkestrą šo
kiams. Ta vakara kas bus lai
mingas, gaus gražų, natlją 
Portable Radio.

Mes užprašome visus, kurie 
tik galėsite, ateikite pas mus 
pasišokti, pasilinksminti, ir 
tuo pačiu sykiu pagelbėt su
kelt tuos finansus, kurie yra 
taip reikalingi mums pasiun
timui mūsų tymo į Clevelandą.

Įžanga tik 35 centai.
LDS Jaunuolių 200 kuopa.

M. S.

sa-

8,500 Garadžiy Darbi 
ninku Sustreikavo

Nutrūkus deryboms

Šimtai Brooklyniečių! Šį Vakarą 
Protestuos dėl Browderio 

ir Weiner Įkalinimo

fCetvirtaidienis, Koyo 27, 194f

Delegacijos Rengiasi 
į Atlantic City

New York o darbo unijų i 
kitų darbininkiškų bei pilieti
nių organizacijų delegacijos 
šį šeštadienį išvyksta į Atlan
tic City, kur įvyks 5-ta Nacio- 
nalė Amerikos A te i v iams 
Ginti Konferencija. Ji tęsis 
per dvi dienas — kovo 29-tą h 
30-tą.

Konferencijos tikslas supa
žindint visuomenę su atliktais 
darbais ateivių gynime ir ar
timiausiomis užduotimis, pa
didėjusiomis iš priežasties di
dėjančios diskriminacijos ir 
persekiojimo šaliai vis labiau 
įsitraukiant į karą. Konferen
cijoj dalyvaus daug žymių vi
suomenininkų.

Iš Brooklyno vyksta 5 lietu
viai delegatai.

Malinauskas iš Ligoninės 
Sugrįžo Namo

Malinauskas, po 
išbuvęs ligoninėj 

savaičių, pamažu

Antanas 
operacijos 
arti poros 
sveiksta, kovo 26-tą jau par
vežtas namo, 140 — 75th St., 
Brooklyne.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

Seniausi Amerikos Tabako prekijai—IstkOr* 1760

old Golds viduj. 
Visi dabar parduo
dami 
yra NAUJI Old 
Golds.

Žiūrėk, kas dedasi ant tų durų? Kas tai 
naujo pridėta— tai as! Ir klausyk — kas 

tai naujo yra pridėta garsiam ei gar e t ui.. .pri- 
duot jam net dar geresnį skonį.

Tai Old Gold’s nauja sudėtinė — praturtinta 
garsiu importuotu tabaku, ilgus metus bran
dintu, ir tą jum teikia ši firma su ilgiausiu 
patyrimu tabako srityj. Gaukite pakelį naujų 
Old Golds šiandien!

'NAUJAS— Praizinis importuotas tabakas 
iš rytinio Viduržemio-tabakas, kurio maži kva
pūs lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

CIO Gelbsti Container 
Streikieriams GREEN STAR BAR & GRILLNežiūrint reakcininkų pla-itai amerikiečių papildo ir už 

----- ■>--------- ------------- įaj jjems neį plaukas nuo 
galvos nekrinta), tačiau šim
tai brooklyniečių rengiasi įro
dyti, jog jie tai miglai netiki.

šimtai brooklyniečių rengia
si šį vakarą dalyvauti masi
niame mitinge pareikšti pro
testą prieš tų dviejų žymių va
dų įkalinimą ir savo dalyvumu 
paremti darbą už jų išlaisvini
mą.

Prakalbos Įvyks jau šį vaka
rą, kovo 27-tą, lietuviam žino
moj Labor Lyceum didžiojoj 
salėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Įžanga tik 10 cen
tų. Bus nacidnaliai žymūs kal
bėtojai, taipgi sveikintojai nuo 
Williamsburgo ir Ridgewoodo 
organizacijų, kurios remia ko
vą už civiles laisves visiems 
Amerikos gyventojams, tame 
skaičiuje ir komunistams, ku
rie savo darbais už darbo žmo
nių gerovę ir taiką pasirodo 
tikrais liaudies vadais.

Lietuvių veikėjai irgi pasi
žadėję paremti mitingą išpla
tinimu lietuviuose šimto bilie- 

į tų. L. K. N.

būk Earl Brow-

ralis sekretorius, ir William 
Weiner, buvęs tos partijos iž
dininkas, nuteisti dėl paspor- 
to techniškumų (kuriuos šim-

SVEIKINO AMTERĮ JO 60 METU 
SUKAKTIES PROGA

Israel Amter, Komunistų 
Partijos N. Y. Valstijos Komi
teto pirmininkas peraitą tre
čiadienį savo 60 metų sukak
ties proga buvo pasveikintas 
per Amerikos Komunistų Par
tijos Nacionalį Komitetą, ir 
per valstijinį komitetą, taipgi 
susilaukė daugybės sveikinimu 
nuo organizacijų ir asmenų.

Valstijinis partijos komite
tas paskelbė balandžio 1-mos 
iki 8-tos laikotarpį Amterio 
savaite.

širdingai sveikinamas ir 
rimas apdovanoti, Amteris 
sakė:

“Jeigu jūs norite mane
dovanoti — budavokite Brow- 
derio Kovos Fondą.

“Didžiausia dovana iŠ visų 
— ir viena, kurią aš ir milio- 
nai darbininkų Įvertintų la
biausia —— tai greitas Brow- 
derio išlaisvinimas.”

Numatydamas, kad tai yra 
didelio ir pasišventusio darbo 
problema, Amteris savo gim
tadienio pareiškime sako:

“Bet, draugai, tas .neateis 
automatiškai. Tas neateis vien 
tik atkartojimu obalsio ‘Išlais-

no-
pa-

ap-

vinkit Browderj’’. Tas galima 
atsiekti tiktai trimis dovano
mis,” kuriomis, sakė Amteris, 
yra:

1. Budavojimas Partijos 
Jaunų Komunistų Lygos..

William H. Miller, genera- 
lis CIO org. Queens’e, pareiš
kė, kad visos to apskričio CIO 
unijos rems Lokalo 65-to strei
ką prieš National Container 
Corp. Jisai sako, kad skelbti 
“lockoutą” tą firmą paakstino 
prieš uniją nusistatę kiti fa
brikantai ir reakciniai tos 
miesto, dalies valdininkai.

CIO komitetas šaukia šapų 
pirmininkų ir unijos viršinin
kų mitingą šį penktadienį, 4 
Court Square, Long Island 
City, apsvarstyti būdus pa
remti stręiką. .

ATYDAI KOLONIJŲ LDS IR 
KITOM KUOPOM

Elizabeth, N. J., LDS 33 kuopa 
rengia krutamus paveikslus iš Ta
rybų Lietuvos gyvenimo. Taipgi bus 
jaunimo paroda Maskvoje ir vaizdai 
iš LDS seimo, taipgi ir piknikų. Eli- 
zabethe įvyks 5 d. balandžio; būtų 
gerai, kad kita artima kolonija, kaip 
tai, Lindęnas pasinaudotų ta proga 
surengtų balandžio 6-tą d. F ilrną 
"Tarybų Lietuva”, vertėtų kiekvie
nai lietuvių kolonijai surengti. No
rintieji surengti Filmų Vakarą, pra
šau kreiptis pas G. Klimąs, 163—17th 
St., Brooklyn, N. Y. Ruošėjai gali ir 
surengti šokius tą patį vakarą, po 
paveikslų rodymo, tais pačiais kaš
tais, nes mūsų operatai puikiai grie
žia ir šokiams. — G. Klimas.

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

ir PARDAVIMAI

Ką Veikia Teatrininkai

ISRAEL AMTER, 
vakar jam suėjo 60 metų.
2. Budavojimas spaudos.
3. Budavojimas Browderio 

Kovos Fondo.
Kaip žinia, Amterio 60-to 

gimtadienio išvakarėse Brow- 
deris buvo uždarytas kalėji
me.’

“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.

1 šiuo tarpu Lietuvių Liaudies 
Teatro vaidylos įtemptai ruošia
si perstatymui gražios, komiš
kos komedijos, kurią parašė Se
nas Vincas. Apie vardą komedi
jos dabar svarstome ir praneši
me vėliau.

šiai komedijai vadovauja Al
dona šertvietytė ir bus suvai
dinta balandžio 27-tą dieną, Uk
rainą Svetainėje, 101 Grand St. 
Brooklyne.

Prie viršminėtos komedijos 
Aldona šertvietytė turi paruo
šusi gražią sceną iš veikalo— 
“Bury The Dead” (“Palaidokit 
Mirusius”). Tą sceną suvaidins 
pati Aldona šertvietytė su Jo
nu Lazausku. . ■

O veikalas “Bury The Dead” 
parašytas garsaus rašytojo Ir- 

. win Shaw.
Balandžio 19 dieną mūsų vai

dylos suvaidins Cliffsidėje dvi 
komedijas—“Aš Numiriau” ir 
“Į Ameriką”. Komedijai “Aš 
Numiriau”—vadovaus A. šert
vietytė.

Balandžio 5 ir 6 d. įvyksta 
New Yorke Taikos Konferenci
ja, todėl nuo Liet. Liaudies Te
atro atstovaus du delegatai — 
U. Bagdonienė ir V. Bovinas.

Liet. Liaudies Teatro valdyt, 
ba ruošia visiems savo nariams 
narystės bilietukus ir greitai 
.kiekvienam nariui bus suteikta.

Liet. Liaudies T. Sekr 
P/Baranauskas.

Parsiduoda grosernė 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)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Vakarienė
Lietuvių Demokratų Kliubas, 

Brooklyne, ruošia vakarienę, sekma
dienį, kovo 30 d. Bus Piliečių Svet., 
280 Union Avė., 6:30 v. v. Įžanga 
$1.50 asmeniui. Po vakarienės bus 
šokiai prie L. D. K. Beno, vadovau
jant J. Stukiui. Bus skani vakarienė, 
turėsime 
Kviečiame 
dalyvauti.

S ta/ 
adresas;

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

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

J

įvairių įsigėrimų ir tt. 
vietinius ir iš apylinkės 

— J. Jakubavčius.
(73-75)

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y<
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

409 ir 436 Grand St

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

NOTARY
PUBLIC

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

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.

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviuko 

namų darbo, kilbasai ir kepta parŠiena; gaspadorlikal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir, žalių.




