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Browderio veidą nuo žmo
nių, idant “numušt jo svar
bą,” kaip išsitarė patys val
dininkai.
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Vienas Draugas Sveikina “Laisvę” su 50 Dolerių

ė

įžeis

Philadelphia, Pa
BRIDGEWATER, MASS.

J. Rainys.

glijos karo laivą.
i

Berlin. — Pranešama, jog 
Vokietija reikalauja, kad

kraują. Ką jūs darytumėt? 
Ogi jūs pirmiausiai griebtumė
te jį ir drėbtumėte laukan!.. 
Taigi, Smetona, tasai kiaula-. 
ganis, šiandien čiulpia kraują j

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad vienas jų orlaivis 
nuskandino tris prekinius 
anglų laivus, 15,000 tonų 
įtalpos.

Kas su juo reikia daryti? . . 
Jūs žinote! . .

Egzaminieriai patieks savo 
apdraudų departmentams ra
portus. Tuose raportuose jie 
duos tam tikrus pasiūlymus, 
— gal siūlys net naujų refor
mų. Tie siūlymai Susivieniji
mui, aišku, bus privalomi.

Taigi pageidautina, kad eg- 
zaminierių raportai būtų geri 
organizacijai.

Johnstown, Pa., kovo 28. 
—Sustreikavo darbininkai 
didžio Cambria fabriko, pri
klausančio Bethlehem Plie
no korporacijai.

noj. Kompanija turi karinių 
užsakymų daugiau 4 kaip už 
10 milionų dolerių.

Dar sykį klausiu: Kur soci- 
jalistų lyderiai padėjo Ameri
kos Lietuvių Kongreso iždą? 
Kur žmonių sudėti pinigai? Ar 
jie jau paglemžti?

“Keleivis”, rašydamas apie 
Tubelienės prakalbas So. Bos
tone, taip jau rašo palankiai, 
nes kalbėtoja, girdi, pasakiusi 
“ir šį-tą naujo.”

Tėvynė” praneša:

“LAISVES” JUBIIEJAUS REIKALAIS

Aišku, nieko čia naujo, kad 
socijalistai, Bagočiai, Michel- 
sonai ir Ko., prisilaižinėja prie 
aršių Lietuvos liaudies neprie
telių.

Bet paskaičius tai, kas tel
pa aukščiau, šitų žodžių rašy
tojui prisimena vienas daly
kas.

Prieš du, berods, metus man 
teko su p. Bagočium sakyti 
prakalbas Worcesteryj, kurias 
buvo suruošęs vietos Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius.

Bagočius tuomet kalbėjo la
bai aštriai, su visokiais prįsmo- 
kais. Smetoną ir jo kliką jis 
šitaip apibūdino:

---  Jsivaizduokit sau, kad 
jūs matote ait savo motinos 
sprando koki nors kraujalakj,

Už savaitės laiko 
“Laisvės”' jubilėjinis numeris. 
Ar tu, drauge skaitytojau, jau 
pasveikinai savo laikraštį jo 
30 metų sukaktuvių proga?

Jei ne — skubėk!

orlaiviai
naikino vokiečių 

pramonės

Na, ir Lietuvos liaudis su 
Smetona padarė taip, kaip Ba
gočius tuomet sakė. Lietuva - 
motina pati nudrėbė nuo savo 
sprando, anot Bagočiaus, tą 
“kiauliaganį.” Ji patapo lais
va.

Bet ką dėl to šiandien daro 
ponas Bagočius? Jis šiandien 
plūsta Lietuvą, o prisilaižinėja 
prie tų, kuriuos pats kadaise 
krikštino bjauriausiais būdvar
džiais !

Savo ištikimą draugę ir švietėją “Laisvę”, jos 30 metų 
jubilėjaus proga, sveikinu su $50.00. Drg. X.

Dar daugiau atėjo pasveikinimų nuo biznierių, orga
nizacijų ir pavienių. Šiandien yra gražus pluoštas svei-

nieriai jau užbaigė savo dar
bą SLA Centre. Jie dirbo apie 
9 savaites, iki kovo 17 dienai. 
Dabar jie patieks raportus sa
vo valstijų apdraudos komi- 
sionieriams . . .”

Mes iki šiol manėme, kad 
SLA centre reviziją darė tik 
keturių valstijų egzaminieriai. 
Bet dabar paaiški, kad mes 
klydome — dešimties valstijų 
egzaminieriai darė ten revizi
ją-

“Darbininkas” praneša, kad 
So. Bostono “socialistai vaišino 
Tubelienę”.

Kovo 23 d. Dorchestery į- 
vyko kliubo vakarienė, kur, 
pasak “Darb.” (iš kovo 25 d.) 
“Kalbėjo ir adv. Bagočius, la
bai švelniai, neliesdamas Sme
tonos režimo. Tubelienė jau
tėsi, kaip su savaisiais Kau-' 
ne . .. Socialistai-sandariečiai, 
matyt, susižavėjo p. Tubelie- 
ne.”

KRISLAI
Bagočius Prisilaižinėja 

Prie Tubelienės.
Ar Jis Atsimena, Ką Sakė

Apie ‘‘Kiauliaganį”?
Kaip Gi Su Tais Pinigais?
Revizija SLA Centre

Užbaigta.
Rašo R. Mizara
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Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

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

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

REIKALAUJA NET MIRCIA BAUST STREIKIERIUS
Bethlehem Plieno Darbininkai Dalinai Lai

mėjo Streiką; Indianoj Policija Padarė 
Kruviną Pogromą prieš Streikierius

Įnešta Kongresui Sumanymas Drafhioti į 
Verstinus Darbus bei į Kariuomenę Visus 

Vyrus nuo 21 iki 65 Mėty Amžiaus
Sužeista Daugiau Kaip 20 Streikieriy Harvester Fabriko;

Areštuota 82 Streikieriai, CIO Unijistai
Bethlehem, Pa., kovo 28.-

Pasibaigė streikas 18 tūks
tančių darbininkų prieš fa
briką Bethlehem Plieno kor
poracijos. Visi streikieriai 
priimami atgal “be jokių 
keršijimų” iš fabrikantų pu
sės. Korporacija sutiko tar
tis su CIO unija kaipo dar
bininkų atstove.

Streikas buvo paskelbtas 
todėl, kad fabrikantai darė 
rinkimus savo kompaniškos 
unijėlės viršininkų neva 
kaip visų darbininkų atsto
vu, u

GRĘSIA STREIKAS KI
TAM DIDŽIAM PLIENO

FABRIKUI
Johnstown, Pa. — CIO 

Plieno Darbininkų Unija 
grasina iššaukt streikan 

l darbininkus didžio čionaiti- 
iš mūsų visų motinos Lietuvos., hio Cambria fabriko (Beth-

-'puolė buožėmis daužyti 125 
pikietininkus CIO streiko 
prieš čionaitinį fabriką In
ternational Harvester kom
panijos. Streikieriai gynėsi. 
Susikirtimuose sužeista apie 
25 asmenys, tarp jų ir vie
nas ar du policininkai.

Policija ir ant greitųjų 
pašaukti pagalbiniai šeri
fai visu įnirtimu stengėsi 
sukriušint streikierius ir per 
pikietininkų eiles pravaryt 
streiklaužius į fabriką.

Fabrikantai skelbia, kad 
tuo būdu praėję darban 
(būk) 700 streiklaužių.

Pranešama, kad streik
laužius siuntę ir vadai Ame
rikos Darbo Federacijos. Po 
kruvino žygio prieš streiko 
pikietininkus prie fabriko,

lehem Plieno korp.), jeigu 
fabrikantai mėgins pravest 
rinkimus savo kompaniš- 
kos unijos viršininkų neva 
kaip darbininkų atstovų ab- 
elnai.

Valdiška Šalies Darbo 
Santikių Komisija jau 19 
mėnesių atgal nusprendė, 
kad Bethlehem Plieno kor
poracija turi panaikint savo 
kompanišką uniją; bet fab
rikantai nesiskaito su tuom 
sprendimu.

ŽVĖRIŠKAS POLICININ- L... 
KŲ ŽYGIS PRIEŠ STREI-!ne 700

KIERIUS
Richmond, Indiana.—Vie

tiniai policininkai ir 150 
valstijinės policijos ūmai už- bininkų.

raštinę ir areštavo visus 17 
joje buvusių narių. Be to, 
policininkai suėmė 65 pikie
tininkus. Laiko juos teis
mui neva kaip užpuolikus. 
O policijos viršininkas Du
ckett sako, gal bus galima 
prieš juos sudaryt bylą 
kaip “žmogžudiškus sąmok
slininkus.”

Nieko neprileidžia pasi
matyti su įkalintais strei
ko vadais Robertu Foley ir 
su Cliffordu Kerr’u nei su 

i jokiais kitais užrakintais 
kalėjime unijistais.

Streikieriai liudija, jog 
i streiklaužių buvo 

pravaryta į fabriką, o tik
tai 125. O pirm streiko šia
me fabrike dirbo 1,200 dar-

TŪKSTANČIAI P1KIETU0JA FABRIKĄ, 
NEPAISANT POLICIJOS UŽPUOLIMU

Chicago, Ill.—Miesto ir 
valstijos valdininkai griež
tai atmeta CIO unijos rei
kalavimus sustabdyt kruvi
nus užpuolimus, kuriuos po
licija ir gengsteriai daro 
prieš streikuojančius Mc- 
Cormick-Harvester fabriko 
darbininkus.

Nežiūrint to, nuo pat au
šros susirenka po kelis tūk
stančius streiko pikietinin- 
kų.

Harvester kompanijos 
viršininkai jau sakosi, kad 
sutiktų pavest savo “ginčą” 
su darbininkais spręst Roo- 
sevelto paskirtai naujai tar
pininkavimo komisijai Wa
shingtone.

’ Nuo sausio 29 d. prieš ke
turis tos kompanijos fabri
kus streikuoja 6,400 darbi
ninkų (pagal bosų skaitli
nes) Chicagoj, Rock Falls, 
Ilk, ir Richmonde, India- 

Roma. — Italų vyriausy
bė skelbia, kad jų karinis 

Japonija išstotų karan prieš laivas nuskadinęs vieną An- 
Jungtines Valstijas. glijos karo laivą.

ANGLAI PLIEKIA 
ITALUS AFRIKOJ

Cairo, Egiptas. — Anglai, 
po 10 savaičių apgulos, atėmė 
iš italų tvirtovišką miestą 
Kereną, Eritrėjoj, Rytinėj 
Afrikoj; sykiu anglai užka
riavo Harrarą, 2-rą didžiau
sią Ethiopijos miestą, ir an
glų orlaiviai daugelyje vie
tų sudaužė geležinkelį tarp 
Addis Ababos, Ethiopijoj, 
ir Jibouti prieplaukos. Ita
lai praras Ethiopiją ir šim
tai tūkstančių jų karių pa
puls į anglų nelaisvę; dėl to 
niękas neabejoja, kaip sako 
anglai.

Drg. A. Stripeika iš Elizabeth, N. J., atvažiavęs į “Lai-; 
svės” raštinę, pridavė pusėtinai daug aukų. Jis surinko 
sekamai:

Elizabetho vajininkai $42.50. Nuo Paulinos Rimkienės 
$14.00. Nuo Brolių Draugijos Narių $8.00. Nuo Bangos 
Choro $3.00. Nuo Mrs. K. Laseck, viešos užeigos, Hillside,

Viso $70.50. Tai labai puiki suma pinigų surinkta drg. 
Stripeikos. Tariame didelį ačiū! Beje, atskirai paskelbsi
me Jubilėjinėje “L.” laidoje vajininkų ir Brolių Draugijos 
narių pavardes.

Sekanti biznieriai sveikina “Laisvę”:
A. ir J. Kasmočiai, 91 Steamboat Rd., Great Neck,

V. Bite, kriaučius, 558 Bayway St., Elizabeth, N. J.
A. švirinis, 36 Hartford Ave., New Britain, Conn.
P. Smalenskis, vieša užeiga, 525 Bayway St., Elizabeth.
A. Buch, Tavern, 788 Stanley St., New Britain, Conn.
S. Jankauskas, groseriai, 10 River St., Rumford, Md.
Crystal Restaurant, 288 E. Main St., New Britain, C.
Nuo Organizacijų:
ALDLD 2 kuopa, So. Boston, Mass., '< $5.00.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Centras, Brooklyne,

ALDLD 29 kuopa, Rockford, Ilk, $3.00.
LDS 19 kuopa, Elm Grove, W. Va., $1.00.
LDS 48 kuopa, Baltimore, Md., $3.00.
ALDLD 9 kuopa, Norwood, Mass., $3.00.
LDS 3 kuopa, Norwood, Mass., $3.00.
Lietuvių Meno Centras, Brooklyne, $5.00.
Pavieniai: J. Augutienė, Brooklyn, N. Y., $1.00; Frank 

ir Julia Konteniai, Batavia, N. Y., $2.00; S. Puidokas, 
Rumford, Me., $1.00; S. Puidokienė, Rumford, Me., $1.00; 
A. Remeitis, New Britain, Conn., $1.00; A. Bakevich, 
New Britain, Conn., $1.00; Geo. Urbonas, Braddock, Pa., 
$1.00, ir nuo grupės patersoniečių, N. J., $6.50, kurių pa
vardes paskelbsime Jubilėjinėje laidoje.

Širdingai tariame ačiū už aukas. Lauksime daugiau pa
sveikinimu, dar biskį yra laiko prieš 4 d. balandžio.

“L.” Adm.

Amerikos Karo Ministeris Šaukia Valstijas Rekrutuot 
“Namu Sargus”, Vietoj Milicijos, Streikam Slopinti

Washington. — Kongres- sevelto paskirta tarpininka- 
:manas Sumners, pirminin- vimo komisija neturi pri- 
kas kongresinės teisių komi- verčiamosios galios strei- 
sijos, kovo 27 d., reikalavo 
net mirčia baust streikie
rius “apsigynimo” darbuo
se. Sako:

“Aš drąsiai kalbu ne už 
save, bet ir už visus kitus 
šios komisijos narius: Jeigu 
reikia išlaikyti šią šalį, tai 
jie nei per dalelę sekundos 
nestaptelėtų, o tuojau nus
pręstų siųst į elektros kėdę 
šalies priešus esamus dirb
tuvėse ar kur kitur.”

Kongresmanas Sumners 
čia jau pastebėjo: “Kiekvie
nas protaujantis žmogus ži
no, kad mes einame linkui 
veiklaus dalyvavimo kare.” 
Jis grūmojo darbininkam, 
kad jie per streikus nemė
gintų “pasipelnyti” iš karo 
pabūklų pramonės.

Senatorius Glass reikala
vo, kad Amerikos karo lai
vai lydėtų prekinius laivus 
plaukiančius su reikmeni
mis į Angliją, “o jeigu vo
kiečiai juos kliudytų, tai 
mes turėtume juos kaip vel
nius iššaudyti.”

Įnešimas Draftuot 
Darbininkus

Kongresmanas Cox iš Ge- 
orgijos įteikė sumanymą 
draftuot visus vyrus nuo 21 
iki 65 metų amžiaus į ka
riuomenę ir į verstinus kari
nius darbus. Jis smerkė val
džią, kad ji “peršvelniai” el
giasi su streikieriais.

Iš komisijos perduota 
kongresui svarstyt Smitho 
sumanymas reikalaujantis 
verstinai “taikyt” streikus 
pramonėse svarbiose šalies 
gynimui.

Senatorius Byrd peikė 
valdžią, kad jinai “permink- 
šta” linkui streikierių. Jis 
dejavo, kad prezidento Roo-

kam slopinti.
Senatorius Bailey už 

streikus kaltino “agitato
rius, komunistus ir vokie
čių agentus” ir ragino tuo
jau išleisti tokius “įstaty
mus, kurie visiškai panai
kintų sėdėjimo streikus ar 
kitokius,” nes, girdi, strei
kai “gręsia pavojum Ame
rikos žmonėms.”

Republikonas kongresma
nas Ford iš Californijos ap
šaukė CIO unijų vadus “di
džiausiais raketieriais ir 
pelnagrobiais visoje šios ša
lies istorijoje.”

JUGOSLAVIJA NORI 
IŠVENGT KARO

VOKIEČIŲ PROTESTAS 
JUGOSLAVIJAI

Belgrad, Jugoslavija, ko
vo 28.—Naujoji jugoslavų 
vyriausybe pareiškė, kad ji
nai stengsis išlaikyt savo 
šalies bepusiškumą ir iš
vengt karo. Nežada panai
kint draugiškumo sutartį su 
Vokietija, bet suprantama, 
jog ta sutartis liks tik ne
gyva raide. Naujoji jugosla- 
vų‘ valdžia su berniuku ka
ralium Petru II ir ministe- 
riu pirmininku generolu Si- 
movičium atsišaukė į gy
ventojus nustot demonstra
vus. • •

Tuo tarpu Jugoslavijos 
vyriausybė mobilizuoja 1,- 
200,000 armijos gintis, jeigu 
bet kas užpultų Jugoslaviją.

Gauta Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos prižadai “viso
mis galimybėmis” į)adėt Ju
goslavijai apsigint, jeigu 
vokiečiai ją užpultų ar mė
gintų siųsti savo armiją per 
jugoslavų žemę prieš Grai- 
kiją.

Berlin, kovo 28.—Vokieti
ja užprotestavo Jugoslavi
jai, kad jugoslavai užpuldi
nėja vokiečių biznius ir ab- 
elnai vokiečius Jugoslavijoj.

Vokiečių vyriausybė už
ginčija, kad ji grūmojan
čiai pareikalavus iš naujo
sios jugoslavų valdžios pil
dyt sutartį, kurią senoji Ju
goslavijos valdžia pasirašė 
su vokiečiais.

London. Anglų koman
da sako, kad jų 
baisiai 
prieplaukas ir 
miestus šiaurinėj ir vakari
nėj Vokietijoj.

MINISTERIS RAGINA
MOBILIZUOT SARGUS

. * PRIEŠ STREIKUS
Washington. — Amerikos 

karo ministeris Stimson at
sišaukė į valstijas kuo grei
čiausiai rekrutuot “nami
nius sargus” vietoj milici
jos, kuri paimta į Jungtinių 
Valstijų armiją. Sako, “na
mų sargai” bus reikalingi 
suvaldyti streikus, su ku
riais miestų policija nepa
jėgs apsidirbti. Karo minis
teris pareiškė:

“Turi. būt daromi žings
niai sustabdyt streikus, ku
rie trukdo apsigynimo dar
bus.”

Ministeris Stimson nuro
dė, kad gyvenimo reikme
nys brangsta, nes pramonė 
užsiėmus milžiniškais kari
niais darbais, o dėl paprastų 
reikmenų brangimo gali kil
ti “didžiuliai sumišimai.” 
Jiems malšinti, todėl, girdi, 
reikią valstijinių sargų, pri
dūrė Stimsonas, ir užtikri
no, kad šalies valdžia turi 
įvalias ginklų tiem sargam 
apginkluot.

VALDŽIA BIJO, KAD ŽMONES NEPAMATYTŲ 
EARL BROWDERIO VEIDO

Milda Kranciūtė mirė ko
vo 28-tą, 5 vai. ryto. Laidos 
sekmadienį, kovo 30-tą. 
Apie Mildos mirtį telegra
ma pranešė jos brolis Gene 
Krance.
. Milda buvo pažįstama ir 
daugeliui brooklyniečių, ka
dangi per tūlą laiką dirbo 
“Laisves” raštinėj ir gyve- 

1 no Brooklyne.

Atlanta, Georgia.—Detek
tyvai uždėjo iš nosinės pa
darytą maską ant veido 
Earluį Browderiui, kada jis 
buvo vedamas į kalėjimą, 
prirakintas prie dviejų neg
rų kalinių. Jis, gefieralis se
kretorius Amerikos Komu
nistų Partijos, lieka įkalin
tas ketveriem metam už' 
veiklą prieš karą, nors val
džia sako, būk tai “dėl pas- 
portų.”

Valdininkai New Yorke 
griežtai uždraudė traukt fo
tografinius Browderio pa-1 
veikslus, kada jis buvo ga-|bus vėliau pranešta, 
benamas kalėjiman. Dabar 
Atlantoj, pagal valdininkų 
įsakymą, detektyvai apmas- 
kavo -Browderį. Jie slepia giedriau ir šalčiau.

Mirė Sabas Mankus
Kovo 28 d. mirė “Laisvės” 

skaitytojas ir L.D.S. 5-tos 
kuopos narys Sabas Man
kus, kuris gyveno po num. 
1520 Cumberland St., Phila., 
Pa.

Daugiau apie tai žinių
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I
Vis Tie Spėliojimai ir Baimė

Japonijos užsienio reikalų ministeris 
Yosuke Matsuoka, vykdamas į Vokie
tiją, važiavo per Sovietų Sąjungą. Tai 
saugiausias ir tiesiausias kelias. Mas- j 
kvoj jis kalbėjosi su Sovietų Sąjungos 
užsienių komisaru V. Molotovu ir matė
si su Stalinu. Dėl to kilo kapitalistinėj 
spaudoj daug spėliojimų.

Thomas Kelland rašo “World-Telegra- 
me”, būk jam ir Kilsoo K. Haanu yra 
žinoma, kad birželio mėnesį Japonija 
tikrai užpuls Jungtines Valstijas, puls 
Kaliforniją, Washington valstiją ir Pa- , 
narnos Kanalą. Bus užpulta ant Filipinų 
salų, ir Ramiojo Vandenyno, ypatingai 
Hawaiian salų, kur Amerikos karo lai
vynas turi bazes. Ir jų išvedžiojimu, dėl
to Japonija norinti pasirašyti su Sovietų 
Sąjunga nekariavimo sutartį, kad galėtų 
apie 500,000 Japonijos geriausios armi
jos paimti iš Mandžurijos, ir vieną treč
dalį savo karo laivyno, kuri ir kuris yra 
prieš Sovietų Sąjungą.

Aiškus dalykas, kad, jeigu tarpe So
vietų Sąjungos ir Japonijos būtų pasira
šyta nekariavimo sutartis, tai Japonija 
galėtų paliuosuoti dauą savo jėgų, kurios 
ten laikomos. Tą supranta reporteriai, 
tą supranta Washingtone valdininkai, tą 
supranta Japonijos valdonai ir tą žino 
Sovietų Sąjungos valdžia, kuri veda savo 
užsienio politiką nepriklausomai.

Sovietų Sąjungos politika yra aiški— 
taikos politika. Kas to nesuprato, tas ir 
nieko nesupras. Sovietų Sąjunga yra vie
na pasaulyje šalis, kuri nėra kapitalisti
nė. Tą visi suprantame. Ji jaučias kapita
listinių valstybių apsupta ir visus savo 
kaimynus negali skaityti draugais ir 
prieteliais net ir tada, kada su jais turi 
vienokią ar kitokią sutartį. Buvo laikai, 
kada Sovietų Sąjunga keliais atvejais 
siūlė Japonijai nekariavimo sutartį, bet 
tada Japonija palaikoma pasaulio impe
rialistinių valstybių nevien tos sutarties 
nepriėmė, bet nuolatos puolė Sovietų Są
jungos sienas. 1938 metais prie Zaozior- 
naja per 15 dienų ėjo aršūs mūšiai, kol 
Sovietų armija ir orlaivynas išdaužė 30,- 
000 japonų įsiveržusių į Sovietų žemę. 
1939 metais veik šešis mėnesius ėjo mū
šiai ant Mongolijos Liaudies Respublikos 
sienos, kur Sovietai sunaikino virš 600 
japonų orlaivių ir dideles armijos dalis. 
Išilgai Mandžurijos sieną kas metai bū
davo keli šimtai japonų provokacijų. Da
bar jau to nėra.

Kodėl? Ar Japonijos imperialistai pa
gerėjo, ar jie jau neturi savo apetitų 
paimti Sibirą iki Baikalo ežero? Žino
ma, kad jie nuo savo planų neatsisakė. 
Tarptautinė padėtis juos verčia susilai
kyti nuo karo provokacijų ir jieškoti su 
Sovietų Sąjunga draugiškesnių santykių.

Pirmiau Vokietijos ir Italijos fašistai j 
troško Japonijos karo prieš Sovietus. Jo I

troško Lenkijos, Franci jos ir Anglijos 
imperialistai. Jo norėjo Rumunijos ir Ju
goslavijos ponai. Jo laukė Turkijos ir 
Pabaltijos valdonai. Jo laukė ir Ameri
kos—Wall Stryto bankininkai, nes manė, 
kad jeigu Japonija ir negalės Sovietų 
įveikti, tai vis vien jiems daug pakenks ir 
pati po to bus silpna, kad Wall Stryto 
bankininkai galės jaustis pilnais bosais 
Tolimuose Rytuose. Dabar padėtis kita. 
Pasauliniai imperialistai patys susikibę 
mirtinoj kovoj. Japonijos karas su Sovie
tų Sąjunga būtų Japonijos imperializmui 
grabas. O ypač tada, kada jos reikalai 
griežčiau ir pikčiau kertasi su Anglijos 
ir Amerikos imperializmo reikalais, kada 
jų tarpe karas pasidarė neišvengiamas.

Dabar stojasi klausimas: jeigu iš tiesų 
Amerikos korespondentai turi faktus/ 
kad Japonija rengiasi užpulti ant Ame
rikos kolonijų ir net Kalifornijos, tai ko
kia tada turėtų būti mūsų šalies politika 
linkui Sovietų Sąjungos? Aišku, kad vie
toj šmeižtų, priekabiavimų, palaikymo 
ryšių su Hitlerio 'agentais smetoninin- 
kais, turėtų būti drauginga politika su 
milžiniškos jėgos valstybe—Sovietų Są
junga. Tiesa, Sovietai veda nepriklauso
mą politiką, bet jie galėtų ją vesti tokia 
kryptimi, kad tas būtų naudinga Ame
rikai jos kovoj su Japonijos imperializ
mu. Vietoj spėliojimų ir nuogąstavimų, 
reikalinga daugiau rimtos politikos.

Džiaugtis Nėra dėl Ko
Londone ir Washingtone buvo nema

žai džiaugsmo, kada korespondentas Wil
liam H. Stoneman pranešė iš Londono, 
jog Amerikos keturmotoriniai dideli 
bombininkai “B-24” arba “Liberator” iš 
Amerikos į Angliją nuskrido į 7į valan
das. Jie darė po 325 mylias per valandą. 
Tas faktas parodo, kaip galima greitai iš 
Amerikos permesti karo lėktuvus, šian
dien jie išeina iš fabriko, o rytoj jie 
jau bus Anglijoj. Vežant laivais, to ne
galima padaryti; laivai ilgai plaukia, o 
dar ir pavojaus yra jiems būti nuskan
dintiems.

Bet gi tai tik viena puse medalio. Tai 
Anglijos naudai gera pusė. Bet kaip yra 
su kita medalio puse? Jeigu tie bombi
ninkai gali Angliją pasiekti į 7į valan
dos, tai tas reiškia, kad Vokietijos fa
šistų bombininkai į tiek pat laiko, iš 
Norvegijos, gali pasiekti New Yorką ir 
kitus Amerikos didmiesčius ant Atlanto 
pakraščio!

Jugoslavijos Kapituliacija
Jugoslavijos kapituliacijos buvo gali

ma laukti. Ją jau seniai fašistiniai gai
valai valdo. Jugoslavijos per pastaruo
sius 20 metų politikoj daug įtakos turėjo 
rusai baltagvardiečiai, kurių ten pilna. 
Tiesa, Jugoslavija gavo neva “rezervaci
jas”. Pagal jos sutartį su Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos fašistais, tai: (1) 
Vokietija pažadėjo nesiųsti į Jugoslaviją 
savo armijos. (2) Ji pažadėjo nepaliečia- 
mybę Jugoslavijos teritorijos. (3) Nerei
kalauja iš Jugoslavijos karo veiksmų ir 
(4) Karui pasibaigus nesipriešins, kad 
Jugoslavija per Graikiją atsidarytų sau 
išėjimą į Aegejaus Jūrą.

Jugoslavija iš savo pusės apsiima: (1) 
Perleisti per savo teritoriją Vokietijos 
sužeistus kareivius ir medikamentus. 
(2) Subendrinti savo ekonominius reika
lus su “ašies” reikalais. (3) Sulaikys savo 
šalyj bent kokią propagandą ir veikimą 
prieš “ašį”—Vokietiją, Italiją ir Japo
niją. Tai tik paviršutiniai daviniai. Tik
rumoj Jugoslavija įstojo į fašistų valsty
bių suokalbį ir ji bus įvelta į atvirą karą, 
arba duos fašistams pagalbą.

P. S.—Po to, kaip šis editorialas buvo 
sustatytas, gauta žinios apie naujus įvy
kius Jugoslavijoj. Rytoj apie tai bus pla
čiau.

Alpinančios Maisto 
Porcijos Francijoj

Vyriausybė sako, jog ne
užimtoji Francija pasigami
na tik pusę tiek maisto, 
kiek reikėtų.

Vichy, Francija.—Valdžia 
neužimtos Francijos dalies 
dabar teleidžia tik sekamus 
maisto kiekius žmogui pirkt 
pagal valgių kortelę:

Duona—7 uncijos dienai.
Mėsa—du svarai ir treč

dalis mėnesiui.
Sviestas ir kiti riebalai— 

15 uncijų per mėnesį.
Sūris—7 uncijos ir trys 

ketvirtadaliai per mėnesį.

Graikai Atmuša įnirtusias 
Italų Atakas

Graikai Sako:
Athenai. — Jau septynios 

dienos kai italąi daro įtū
žusias atakas prieš graikus 
Albanijoj; bet graikai at
muša visus tuos itąlų štųr- 
mavimus su dideliais nuos
toliais italams.

ANGLAI GRUMIASI I 
HARRAR ETHIOPIJOJ

Cairo, Egiptas. — Anglai 
teigia:

Anglų kariuomenė sumu
šė italus Maj-da tarpkalnė- 
je ir tiek pažygiavo pįrmyn, 
jog anglam dabąr telieka 
tik 20 mylių pasiekt antrą 
didžiausią Ethiopijos mies
tą Harrar, kuris stovi. už 
35 mylių nuo Addis Ababa- 
Jibouti geležinkelio. 15,0,00 
italų karjuomepės Ha^ra^e 
atsiduria labai sunkioje pa
dėtyje.

Haile Selassie, Ethiopijos karalius (be sosto) sugrįžo Ethiopijon vadovauti sukilė
liams prieš italus.

Ką Earl Browder Veike Chinijoj? Ką Ten 
Veikia Prez. Rooseveltas?

---- Rašo Robert Minor — 
unijų, iš antros pusės. O re
akciniai armijos gaivalai sa
vo provokacijomis buvo jau 
suvarę chinų darbo unijas į 
slaptą, pogrindinį gyveni
mą.

Kaipo tos konferencijos 
vaisius, buvo sušauktas di
dis mitingas, kuriame daly
vavo 10 tūkstančių darbi
ninkų ir kareivių, ir tas mi
tingas pasitarnavo apstab- 
dyt atžagaheivių veiksmus 
prieš revoliucinį chinų judė
jimą.

Trumpu laiku pirm to 
Amerikos ir Anglijos karo 
laivai kanuolėmis bombar
davo Chinijos miestą, Nan- 
kingą ir užmušė 600 chinų, 
vyrų, moterų ir vaikų.

Tarptautinei Darbininkų 
Delegacijai atvykus į Han- 
kovą 1927 m. balandžio 3 
d., buvo suruoštas; milžiniš
kas mitingas aikštėje ark
lių lenktynių. Į mitingą su-

Earl Browder yra p. Roo- 
sevelto karo kalinys.

Jie mum pasakoja, -būk 
tai dėl ‘netikrų pasportų’ 
Browder nuteistas. Bet tos 
pasakos yra tik melai, ku
riais valdžia stengiasi pri- 
dengt kurstymus karan. Tie 
melai jai labai reikalingi, 
kuomet ji pasinio j o atlikti 
opųjį darbą—įstumt 130 mi
lionų šios šalies žmonių į 
imperialistų karą. Nes žmo
nės buvo nusivylę tokiu ka
ru jau pirma negu jis pra
sidėjo.

Kalbant apie pasportus, 
kaipgi E. Browder būtų ga
lėjęs 14 metų atgal nuvykti, 
pavyzdžiui, į Chiniją tikruo
ju savo vardu, ir ką jis ten 
veikė ?

Bet milionai amerikiečių 
dabar susirūpinę stato savo 
klausimą: ' Ką Rooseveltas 
šiuo laiku veikia dėlei Chi
nijos? Ką reiškia ta savižu
diška politika, su kuria Ro-įėjo 50 tūkstančių darbinin- 
osevelto valdžia stengiasi 
įstumt Jungtines Valstijas 
į milžiniškus karo veiksmus 
Europoj, Azijoj ir Afrikoj?

Earl Browder pirm 14 
metų darbavosi Chinijoj ry- 
šyj su ta pačia eile įvykių, 
dėl kurių šios šalies valdžia 
dabar rengiasi pasiųsti sa
vo karines jėgas į Singapo- 
rą, Javą, Sumatrą, Borneo, 
Hong Kongą, Kwantungą ir 
Shanghajų.

1927 m. vasaryj į Chini
ją nuvyko Tarptautinė Dar
bininkų Delegacija. Delega
cijos vadai buvo Earl Brow
der ir garbingasis Anglijos 
darbininkų judėjimo patri
archas Tom Mann, taip pat 
komunistas.

Chiniją tada buvo skaus
muose revoliucinių ir kontr
revoliucinių įvykių, kurie 
atvedė į dabartinę būklę 
1941 m. Apie tai Browder 
paskui parašė knygelę, ku
rioj jis sako:

“Chiniją buvo per amžius 
laikoma visiškai nusistovė
jusia ir neatmąininga ša
lim, bet 1926 ir 1927 metais 
jinai pergyveno įvairiausias 
permainas politiniame savo 
gyvenime. Tos permainos 
pranašavo tokią gilią socia- 
lę ir ekonominę revoliuciją, 
kad dėl to baisus šiurpas 
kratė valdančiąsias klases 
Eurppoje ir Amerikoje.”

Kada Tarptautinė Darbi
ninkų Delegacija pasiekė 
Kanchow, Chinijoj, atrado 
labai pavojingą padėtį. De
šinysis sparnas Kuomintan- 
go partijos ir Chiang Kai- 
shek skaldė revoliucines jė
gas. Earl Browder ir To
mas Mann tad pasidarbavo 
taip, kad suvedė į konferen
ciją teisingąsias jėgas Kuo- 
mintango Armijos, iš vienos 
pusės, ir atstovus darbo

kų ir kareivių. Jiem sakė 
kalbas Earl Browder, To
mas Mann ir kiti. Tai buvo 
vienas didžiųjų momentų 
revoliucinėje chinų istorijo
je. Tai buvo galinga žmonių 
demonstracija, kuri tuo lai
ku apvienijo juos kovai 
prieš svetimuosius imperia
listus ir prieš dešinsparnius 
chiniškus tų imperialistų 
agentus.

Beruošiant tą didį mitin
gą, Tarptautinė Darbininkų 
Delegacija išleido atsišauki
mą į “Kareivius ir Jūreivius 
Anglijos, Francijos ir Ame
rikos,” sakydama:

“Jūsų šalies viešpataujan
čioji klase atsiuntė jus į 
Chiniją. Jie nori panaudot 
jus kaip vergišką įrankį, 
kad galėtų prispaust Chini
jos žmones. Jūs patys esate 
kilę iš darbininkų ir valstie
čių kūno ir kraujo, patys 
išnaudojami^ tai jūs nepri
valote kariaut prieš Chini
jos žmones; priešingai, jūs 
turite padėt šiem žmonėm 
kovot dėlei pasjliuosavimo; 
jūs patys turėtumėte kovot 
prieš savo išnaudotojus.

“Mes atsišaukiame į jus: 
nedarykite kriminalių veik
smų, kuriems jus atsiųsti 
prieš Chinijos žmones!

“Jums liepią šaudyt ir žu
dyt chinus.

“Mes jums sakome: bro- 
liuokitės su Chinijos žmo
nėmis.”

Savo knygelėje “Pilietinis 
Karas Tautinėje Chinijoje” 
Browderis sugrįžęs Ameri
kon rašė:

“Pačįų Amerikos <|arhi- 
ninkų reikalas yra paremti 
Chinijos žmonių iįaųgųome- 
nę šioje sunkiausioje jų ko
voje. Męs turim? suprasti jų 
problemas, sumegstį arti
mus ryšius su jais ir jų or-

Chiniją. Nuo to laiko dau
giau kaip milionas chinų ta
po užmušta.

“Tarpsa vinis jų karas iš- 
naujo kyla kaip tik dabar, 
kuomet Jungtinės Valstijos 
pila į Chiniją dar 50 ar 100 
milionų dolerių.”

O Browderis vasario 2 d. 
šiemet štai ką parodė Daily 
Workeryj:

“Tai Japonija, Vokietija, 
Anglija ir sykiu JUNGTI
NĖS VALSTIJOS privertė 
Chiang Kai-sheką ir jo par
tiją Kuomintangą ardyti 
chinų tautos vienybę su ko- » 
munistais. Nors viešpatau- *

ganizacijomis; mes turime 
dėti visas pastangas, kad 
sulaikyti Jungtinių Valstijų 
valdžią nuo kriušinimo chi
nų revoliucijos, ir visokiais 
būdais padėt chinų darbi
ninkų unijoms ir valstiečių 
unijoms.”

Ką Earl Browder veikė 
Chinijoj, kam jis ten tarna
vo?

Earl Browder ten tarna
vo demokratijai ir taikai. 
Jis ten darbavosi labui dar
bininkų, valstiečių ir naudai 
paprastų žmonių dauguo- 
menės visame pasaulyje.

Kerštinga, karu apsvai
gus dabartinė Amerikos 
valdžia kerta nedorą ir pa
vojingą smūgį tiesiog vei
dan šitos šalies žmonėms, 
kuomet jinai ketveriems 
metams įkalina Earlą Brow- 
derį, aiškiausiai dalykus 
permalantį amerikiečių va
dovą. Jinai stengiasi už
gniaužt Browderio balsą per 
ketverius metus. Bet daug 
pirmiau negu praeis šie ket- 
veri metai, pakils balsai iš 
milionų amerikiečių krūti
nių, kurie pasakys, jog Earl 
Browder yra ištikimesnis 
Amerikos žmonėms ir pa
saulio demokratijai negu 
Franklin D. Rooseveltas.* ❖ *

Dabar žodis apie tai, ką 
p. Rooseveltas veikia Chini
joj-

New Yorko Times dėl to 
rašė sausio 10 d. šiemet:

“Amerika davė paskolą 
Chinijai, ir tapo atidarytas 
Burmos (vandens) Kelias; 
tai milžiniškai sustiprino 
generolo Chiang Kai-sheko 
poziciją kas liečia gavimą 
pinigų ir karo medžiagų... 
Todėl generolas Chiang tuo
jau griežtai atmetė Aštun-i 
tosios (komunistinės) Ar
mijos reikalavimus... Jis 
gali dabar nepraleisti jokių ! 
reikmenų Aštuntajai Armi
jai.”... K

O Hearsto koresponden
tas Kari H. Von Wiegan- 
das savo telegramoj iš 
Shanghajaus jau visai aiš-l 
kiai parodė, koks piktada
riškas veiksmas buvo daro
mas prieš Chiniją, būtent:

“Chiang Kąi-shek įsako 
suardyt ir išsklaidyt Chinų 
Komunistinę Ketvirtąją Ar
miją ir areštuot jos koman- 
dįerių už tariamą nepaklus
numą. Tai reiškia, kad 
bus panaujintas ilgas vidu
jinis karas, kur Chiang K*ai- 
shek ir jo Kuomintaųgo-vie- 
nos partijos valdžia bus nu
statyta prieš chinų komuni
stines jėgas vadovaujamas 
Chu Teh’o.

“Jų skirtukai buvo laiki
nai sustabdyti ir padaryta 
pertaika, kają ketveri me
tai atgal japonai užpuolė

jantieji rateliai visų tų ke
turių šalių kivirčijasi tarp 
savęs, bet jie susitarė spir- 
tinai reikalaut, kad Chiang- 
gas kariniais būdais sunai
kintų chinų komunistus... 
O po to, kai Chiango armi
ja (išvien su japonais) iš
žudė kelis tūkstančius chi
nų komunistinių kareivių, 
tai japonai ir atgriebė plo
tą, kurį komunistinė kariuo
mene su narsa ir genijum 
Yeh Tingo ir jo draugų bu
vo atkariavus nuo japonų. 
Ir tapo kirstas kriušinantis 
smūgis tautinei Chinijos 
vienybei, kuri daugiau kaip 
per ketverius metus atrėmė 
japonus įsiveržėlius!

“Bet laimėt pergales prieš 
japonus įsiveržėlius tai da
bar laikoma išdavyste Chi- 
nijoj! O tai todėl, kad pa- 
sidąveliai, chinų buržuazija 
ir generolai, vėl pasigrobė 
galią į savo rankas tuom su
pratimu, jog Washingtonas 
ir Londonas, taip pat Ber
lynas ir Tokio rems juos, 
kuomet jie iš naujo paskan
dins Chiniją liepsnose pilie
tinio karo, nors tokiu būdu 
Chiniją ir pasidarys visiš
kai priklausoma nuo įsiver
žėlių japonų malohės.”

Earl Browder yra geriau
sias Amerikai vadovas po
litikoje kaip linkui Chinijos, 
taip ir linkui visų kitų kra
štų. Todėl aiški pareiga 
kiekvieno teisingo žmogaus, 
o labiausia amerikiečių dar
bininkų, jų darbo unijų ir 
kitų organizacijų, išvaduot 
Browderį iš Roose vėl to ka
lėjimo ir sugrąžint jį į veik
lią kovą, idant išgelbėtume 
savo šalį nuo šio imperialis
tinio karo kruvinos pragaiš
ties.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI - - - - - t
Stravinskui, Lowell,

Jūsų korespondencija, 
nepasinaudosime, nes

A. A. 
Mass, 
drauge, 
gerokai anksčiau apie tas pa
skaitas gavome iš jūsų miesto 
kito korespondento. Ačiū už 
rašinėjimą.

Anglai Pastoja Vokie
čiam Kelią iš Jugo
slavijos j Graikiją

Belgrad, Jugoslavija.^ — 
Pastebėta, jog anglai su tel

ikę daugį savo mechanizuo
tos kariuomenės Graikijoj 
palei Jugoslavijos sieną toj 
vietoj, kur Vardar upė iš 
Jugoslavijos plaukia per ru- 
bežių į Graikiją.

Vardar upės klonis būtų 
lengviausias kelias vokie
čiams per Jugoslaviją įsi- 
briaut į Graikiją. Anglai, 
todėl, pasiskubino pastot 
vokiečiam tą kelią.

Washington. — Anglijos 
ambasadorius Halifax - tvir
tina, kad nors reikės ir 20 
metų kariaut, vis tiek An
glija su Amerikos pagalba 
laimės.
Gaukite “L 

skai

<



JANONIO TĖVIŠKĖJE Newark N. J.
Nėra nuobodesnio kelio, kaip Kauno—Šiau

lių—Biržų geležinkelio ruožas. Pilkos, vieno
dos, vienkiemiais nusagstytos lygumos, šen 
ten dunkso reti miškai, kartas nuo karto ge
ležinkelio liniją perkerta siauras upeliūkštis.

Nusibosta pro traukinio langą spoksoti į vie
nodą vaizdą ir akį nukreipi į artimesnę aplin
ką — į bendrakeleivius. Publika įvairi. Link
smi moksleiviai, mandagūs ir santūrūs raudon
armiečiai, tylios, kuklios moterėlės. Pašneke
siai taip pat įvairūs. Vieni kalba apie pamo
kas, apie įvairius lenktyniavimus, o kiti vėl 
svarsto italų puolimo nepasisekimą.

Po poros valandų kelio atsiduriam Biržuose.
Biržai šventiškai pasipuošę. Visur mirga 

plakatai, kviečia visus darbo žmones dalyvauti 
rinkimuose, balsuoti už bolševikų ir nepartinių 
bloko kandidatus.

Iš Biržų važiuojam Papilio link. Važiuojam 
arkliu. Pasiečiam Mielaišių akimą. Prieš 25 
metus, t. y. 1915 m. neturtingo nuomininko 
sūnus Julius Janonis, turėdamas 19 metų, pa
rašė, šitame kaime pranašingą eilėraštį: “Kel
kis, Rusija!”

Tai kelkis, Rusija, Tu keršto siautimu, 
Liepsnojančia širdim, ištraukus iš makšties, 
Jau kardo nepadėk, kol degančios širdies 
Nespėsi užgesyt karštu priešų krauju. 
Ir tik tada, kada tavęs jau nebedrįs 
Aštriais nagais draskyt nė vienas kraugerys, 
Tu kardą kruviną sulaužyk šypuliuos 
Ir kritusius kovoj šarvuoki geduliuos.
Tegu nuo tos dienos, kada juodai žaliais 
Liūdnumo ir vilties žiedais papuoš kapus,— 
Nelaimių ir vargų ant žemės nebebus: 
Vien laimės saulė švies auksiniais spin

duliais.
Nelemta buvo išvysti Juliui Janoniui po pen

kiolikos metų po šio eilėraščio parašymo įžy
giuojančios į Lietuvą Raudonosios Armijos.

Mielašių kaimas jau seniai išsiskirstęs vien
kiemiais ir trobos, kurioje gyveno Janonis, 
nebėra.

Už Myliškių miško iš tolo, pilkų lūšnų fone 
matosi dviejų bažnyčių bokštai. Tai Papilys. 
Dešiniau kiek — Papilio dvaras. Papilio dva
ras priklausė išsigimusiai šuazelių šeimai. Pa
skutinė šios šeimos atšala grafas šuazelis bu
vo visai pamišęs. Bet jis valdė keliolika dvarų. 
Valdė... Dabar jau juose šeimininkauja tik
rieji šeimininkai. Šitame kelyje prie šio dva
ro Janonis susitiko kadaise dvaro kalvį, kuris 
norėjo Janoniui pabučiuoti ranką, visą laiką 
stovėjo prieš jį be kepurės, vadino ponaičiu ir 
netikėjo, kad jis neturi jokio dvaro. Janonis 
iš to įvykio parašė vaizdelį “Praeivis.” Dabar 
Papilio dvaro darbininkų veiduose švyti savo 
vertės supratimas ir išdidumas. Jie čia pilna
teisiai šeimininkai, nes kiekvienas dvaro žemės 
grumstas prisigėręs jų prakaito.

Raibuosiu su buvusiu dvaro sodininku Brie
džiu, kuris čia gavo 7 ha žemės. Jau temsta. 
Pil. Briedis kerta iš savo sklypo krūmokšnius.

—Jau tamsu, įsikirsit koją, — kalbinu Brie
dį.

—Nieko, įpratusi ranka “promako” neduos... 
Įsikalbam.
—Matote, kaip dvarininkė šeimininkavo, — 

rodo ranka Briedis į sugriuvusius dvaro tro
besius. — Naudą čiulpė, žemę alino, miškus 
naikino, visi trobesiai sugriuvo, o ponia šuaze- 
lienė viską gabeno į Prancūziją, štai šitas man 
atitekęs mūrinis klojimas, sudegė prieš kelis 
metus, šuazelienė neremontavo, nes ji pasku
tiniais metais javus parduodavo spekulian
tams nuo lauko. Dvaro kumečiai ir darbininkai 
gyveno laukuose. Šuazelienė ne tik nemokėjo 
mokesčių, ji nusukdavo darbininkams atlygi
nimą. Man, pavyzdžiui, ji buvo skolinga apie 
700 litų, žinoma, ji negrąžino. Aš pasiūliau 
komitetui parduoti pamidorus. “Parduoti pa- 
midorus, — stebėjosi, — juk nėra vasaros, 
kaip gi tu juos išsirpinsi?” O aš išsirpinau pa
midorus inspektuose, atsirinkau skolą ir dar 
į komiteto kasą įnešiau 300 litų!

—O ką čia veiksi, kad krūmus kerti? Juk 
čia molduobės, čia nei plūgu, nei arklu nepri
eisi.

—čia, kai atvažiuosi po metų, bus sodas. 
Krūmus iškaposiu, duobes užversiu, žemę iš
lyginsiu, kur plūgu neprieisiu, kastuvu kasiu, 
bet mano sklype nebus nė vieno metro neder
lingos žemės. Dvarininkės klapčiukai man 
šnibžda, girdi, “kam tu plūkies? Juk vis tiek 
įves kolchozus.” O kolchozai tai ne mūsų bus?! 
Juk dabar viskas mūsų. Į vyriausybę išsiren- 
kam savo žmones, darbininkus. O mums per 
trumpą laiką tiek daug davė. Davė laisvę, da
vė žemę, davė nemokamą mokslą ir nemokamą 
gydymą. Anksčiau, būdavo, kur nueisi, ten 
linkčiok, ten maldauk, kur nusispjausi, ten 
ant pono pataikysi. O dabar visi savi žmonės. 
Visi lygūs. Prieš nieką nereik linkčiot ir nie

kas nesipučia.
—O kaip žiūrite į rinkimus?
—Kaip žiūriu į rinkimus?. . . O gi anksčiau 

prievarta varė balsuoti už kažkokius ponus, 
kurių niekas nepažino ir nežinojo. O dabar 
mes balsuojam laisvu noru, giliausiu troškimu, 
nes tie, kuriuos mes renkam, yra mūsų žmo
nės, darbininkai, valstiečiai .ąrba jų reikalų 
gynėjai, išbandyti laisvės kovotojai.

—Jūs teisingai galvojate ...
—Taip, aš žinau. Prieš ponus aš kovojau 

Tomske, ketvirtam pulke. Davėm Kolčakui, net 
žemė drebėjo. Sužeidė mane tada, grįžau į sa
vo kraštą ir radau čia tą patį, ką palikau. Bet 
atėjo ir mums giedresnės dienos. Atėjo ir ki
tos jau negrįš,—Briedis pagrūmojo kažkam 
nematomam kumščia.

Jau visai sutemo. Ant žemės leidosi palša 
migla. Paspaudžiau Briedžiui ranką ir nuėjau 
į Papilį, šitame miestelyje Julius Janonis daž
nai viešėdavo pas Neumaną ir čia parašė ne
mažai savo kūrinių. Štai, gal būt, apie šį ke
lią Papily parašė Janonis vieną eilėraštį.
Pasikinkęs kuiną lauką, 
Vargšas aria kietą lauką. 
Prakaitas per veidą srūva, 
Senas kuinas vos negriūva. 
Ir artojas vis kulniuoja, 
Mat, nesveikas, negaluoja.

O keliu automobilis
Dumia, lyg įgeltas dvylis.
Ponai kraustosi iš dvaro.
Jie laimingi ir kvatoja,
Matant vargstantį artoją,
Kurs vis nuksi—kuiną varo.
šituo keliu išdūmė ponai iš dvaro ant visa

dos, o dvare šeimininkauja toki, kaip Briedis.
Įeinu į valsčiaus komitetą, čia dabar dirba 

pažangūs valstiečiai Ed. Trečiokas ir K. Ku
činskas. Jiems talkininkauja dorieji darbo in
teligentai. čia parodo įdomų Smetonos vieš
patavimo laikų dokumentą. Nuo pat fašistinio 
perversmo šuazelienė nebemokėjo mokesčių. 
Vien Papilio dvaro mokesčiai nuo 1926 m. bu
vo nesumokėti ir siek 21,275.73 lt. Jei vals
tietis nesumokėdavo mokesčių, jo ūkį išvaržy
davo. šuazelienė pardavinėjo miškus, žemę, 
bet mokesčių nemokėjo. Kam gi mokėti mo
kesčius! Juk Kaune tam reikalui sėdėjo Zosė, 
Indrišiūnas ir kiti, kuriuos keliais tūkstančiais 
papirksi—ir mokesčių mokėjimą pratęs iki ga
lutinos sąskaitų suvedimo dienos. Ir ta diena 
greičiau atėjo, negu tie ponai tikėjosi.

Papilys, nors mažas miesčiukas, neatsilieka 
nuo visos šalies gyvenimo. Papiliečiai, atsidė
ję seka vyriausybės žygius, gvildena kiekvie
ną keliamą klausimą, jaučiasi pilnateisiai ša
lies piliečiai. Vergiškumas, kurį prieš 26 me
tus aprašė J. Janonis dingo. Visi vaikščioja 
iškėlę galvas, prieš nieką nelinkčioja, niekam 
nepataikau ja. Jie ne be vergai, bet laisvi žmo
nės tikra to žodžio prasme J. Janonio troški
mas, kad mūsų tėvynėje kada nors išnyktų 
vergiškumas, šiandien išsipildė.

J. Papilietis.

Pūvantis Lavonas
Elta praneša sekamą:
OSLQ. I. 24.—šiandien direktoriaus įsa

kymu visi norvegų sostinės laikraščiai pa
skelbė senojo rašytojo beletristo Knuto 
Hamsūnopasikalbėjimą. Hamsunas pareiškė:

“Neklauskite manęs apie nuotaikas Nor
vegijoje. Aš į tai atsakymo neduosiu. Aš 
girdėjau, jog kai kas labai nepatenkintas 
vokiečių valdymu Norvegijoje. Kai kurie iš 
mūsų, norvegų, nori būti didvyriais, kai kas 
nori tapti kankiniu. Aš girdėjau apie psi
chiatrą (turim galvoje gydytoją šarfenber- 
gą), kuris kalbėdamas prieš mūsų naują 
valstybės vadovybę tvirtina, kad ji neati
tinka Norvegijos konstitucijos. Bet argi 
įstatymas eina pirma gyvenimo? Ne, gyve
nimas keičia įstatymus. Prisiminkime 1905 
metus. Tuomet taip pat buvo didvyrių, ku
rie reiškė protestu prieš įvykių eigą. Į jų» 
protestus nebuvo atkreipta dėmesio, o gy
venimas ėjo savo keliu. Paviršutiniškas 
klausimų svarstymas ir sustojimas pusiau
kelėje neatitinka naujos Vokietijos interesų. 
Mes turime susitaikyti su esama padėtimi. 
Tai ne tik išmintinga, bet tame glūdi vienin
telis Norvegijos išgelbėjimas.”

Liesdamas šių laikų norvegų meno klausi
mus, „Hamsunas pareiškė:
“Anksčiau iš mūsų buvo reikalaujama, kad 

mes rūpintumėmės darbininkų poezija, kad 
mes visi būtume komunistai. Jei tai krūvelei 
nepriklauso, tai į tave buvo žiūrima su neapy
kanta, apie tave buvo nutylima. Rašytojai atne
šė nemaža aukų, nenorėdami trauktis iš savo 
pozicijų. Neseniai čia buvo giriami du jauni 
menininkai už tai, kad jie puikiai, komunis-

Neseniai anglai užpuolė ant norvegiškos vokiečių užimtos Kofoten salos, esan
čios šiaurėj Norvegijos, ir pridarė daug nuostolių naciams. Paveikslas parodo . 
pleškanči us aliejaus sandėlius.

Fragmentai
I

Pasiklaust norėjau lekiančios dainos,
Ko paskendo jaunas žvilgsnis vandenyse mė

lynuos ?
Gal ne vandens, gal tai akys mylimos?
Aš tik šito tenorėjau pasiklaust nykios dai-

[nos.

šėlo vėjas. Ruduo mirko jau gilus.
Tegirdėjau vėtroj ošiančius šilus.
Išgirdau nervingą balsą jų dainos:
—Tai ne vandens. Ir ne akys mylimos.
—Tai nuo vargo, didžio sopulio melsva, 
—Mūsų žemė, mūsų kraštas—Lietuva.
—Tai todėl šešėliuos rūškanos dainos
—Ir paskendo jaunas žvilgsnis vandenyse 

[mėlynuos.
II

Verkia uosis. O naktis tamsi. Sunki.
—Ko verki tu, žalias uosi, ko verki?
Ko linksti, rasota smilga, pakely,
Ko prieš vėją atsispirti negali ?
Ko gi, dobile raudonas, padžiūvai, 
Tartum rudenį kad vinkšnos. Ir klevai?
Tai ne uosis:—Senas tėvas skundžias vis: 
Slegia ūkį tamsi vekselių naktis.
Tai ne smilga:—Tai sesutė pamiršta 
Linksta vargui graužiant metų radastas.
Tai ne dobilas raudonas po šalnos:— 
Brolis karcery nepastebi dienos.
Dulkia lietūs. Laukuos—prieblanda gelsva
Tai mūs žemė. Tai mūs kraštas—Lietuva.

III
Išėjau, širdim pavargęs, į gatves, 
Pajieškot, paklydus laime, aš tavęs.
Pajieškot juoduose fabriko nasruos 
Bado galo ir užgimstančios aušros.
Sukos smagračiai pašėlusiai vikriai.
Ir transmisijos kalbėjo:—Dar negreit!
Kaukė vielos. Staugė vėjas. Ir šuva. 
Mašinų triukšme dejavo Lietuva.

IV
Buvo vasara. Ir pušys. Ir laukai.
,111 Į ■■■■ ■■■   I .................. ■■      ■ — ■■■h-

tiškai paišo, tariamai darydami tai proletaria
to naudai. Galimas dalykas, kad šitie meninin
kai taps dideliais kūrėjais, tačiau tam'reikia 
daug dirbti. Gerų tikslų turįs agitacinis plepė
jimas apie meną nepadarys jų dideliais meni
ninkais. Aš džiaugiuosi galėdamas pastebėti, 
kad mūsų naujame norvegų mene aš galiu da
bar rasti jaunuoliškų svajonių pėdsakų: šiek 
tiek apie pavasario naktį, šiek tiek apie dievą 
ir po truputį apie Šubertą, apie pirmo susitiki
mo malonumą, apie gėles.”

“Tik pamanyti, kad Knutas Hamsunas, tas 
kadaise buvęs drąsus rašytojas, turėjęs Rusi
joje simpatijų, dabar, senatvėje, tapo gyvai 
pūvančiu lavonu.”

Kaip žinia, Knutas Hamsunas 'yra gyvenęs 
ir Amerikoje ir Čia buvęs darbininku. Paskui 
grįžo į Norvegiją ir rašė drąsiau kovodamas 
prieš visuomenines neteisybes. Dabargi tas 
pats Knutas Hamsunas nuėjo tarnauti Norve
gijos plėšikams, naciams! Neveltui jis ir yra 
vadinamas pūvančiu lavonu!

Mes legendomis gyvenom, ]yg vaikai.
Pienes reiškė----- didų miestą ant kalvos.
Neries bangos—buvo akj's Lietuvos.
Darganoj palinkus vinkšna ir žalia— 
Buvo krašto nelaimingojo dalia.
Ir menuo balsvais sidabro spinduliais
Mus vadžiojo neapmatomais keliais.
žmogus gali dėl kitų gyvent skausme.
Ir sugrįžti kartais gali į save.
žmogus gali kraštui širdį atiduot—
Ir pajust, .kad gyslom vaikščioja ruduo.

I
Ir pajust visam jausme, triukšme visam—
Kad viena diena priklauso tiktai jam.
Tai todėl ir buvo pušys. Ir laukai.
Ir legendom mes gyvenom, lyg vaikai.

v
Supęs vakaras birželio neramus.
Bangos Nemuno vis žvilgčiojo į mus.
Tu saulėlydy nuraudusi juokeis.
Ir pro juoką, ir pro vėją pasakei:
— Kažko laukiu. Kažko didelio—-‘didaus.
—Rodos, miškas slaptą žinią ima gaust.
—Vėjas šneka, rodos, didele prasme.
—Juk negalim taip laimingi būti mes!
—Taip, kaip pilnatį pakeičia vis delčia.
—Taip mūs džiaugsmą vis pakeisdavo kan-

[čia.
—Leidžias vakaras. Važiuokime namo.
Ir sutirpo tavo juokas sutemoj.
Nežinojom, kad tą vakarą išties 
Nauja era savo sparną virš šalies.
Kad kitokis vėjas gros žaliam kleve.
Kad kitaip pradės kvėpuoti Lietuva.
Lėkė sunkūs autobusai—jiems skubu.
Vežė vienas autobusas mus abu.
Liko pušys. Liko miškas. Ir naktis.
Mes važiavom naują erą pasitikt.

VI
žiburiuos triukšmingo miesto iš arčiau 
Pirmą kartą didį tanką pamačiau.
Pirmą kartą jo triukšmingam ūžime, 
Išgirdau, kad eina džiaugsmas mūs žeme.
Minioms šaukiant—degė kraujas jaunatve— 
Kai tave vėlai lydėjau aš gatve.
Ir naktis nekrito rūsčiai. Nei sunkiau—
Kai prie geltonų vartelių tau sakiau:
—Sviro debesys dažnai ant laimės mūs, 
—Kada grįždavom į žmones. Į namus.
—Bet nuo šiandien aš jau pradedu tikėt: 
—Mums ir kraštui naujos aušros ims tekėt.
—Gal nebus nuo didžio sopulio melsva 
—Ponų priespaudoj palinkus Lietuva.
Biro žvaigždės, ūžė tankai. Ir naktis.
Tu šypsojaisi, nuleidusi akis.

VII
Degė miestas gyva vėliavų ugnim.
Aš žiūrėjau į tą miestą su tavim.
Mudu matėm užsidegusias gatves, 
Naujus žmones stojus tautą pirmyn vest.
Iš kalėjimų, landynių. Iš kančios— 
Nauji žmonės atsisėdo prie valdžios.

j (Tąsa ant 4 puslapio)

Profesoriaus Bacevičiaus

Koncertas Newarke
Pagaliau ir Newarkas susi

lauks taip brangaus svečio, 
taip gilaus muziko profeso
riaus Vytauto Bacevičiaus, 
taip senai laukiamo koncerto, 
kuris įvyks balandžio (April) 
27 dieną, sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, Mosque Music Hall, 
1020 Broad St.

Daug darbo teko padėti, 
kol susikombinavom su drau
gais rusais ir su pačiu profe
sorium. Darbas jau tikrai pra
dėtas. Tikietai, garsinimai pa
daryti. Dabar visų mūs pa
žangiųjų lietuvių šventa parei
ga darbuotis, kad puikiausia 
Newarke Muzikos Salė būtų 
užpildyta klausytojais.

Bacevičiaus koncerte daly
vauja ir visų mylima daininin
kė Biruta Ramoškaitė iš New 
Yorko.

šis profesoriaus Bacevičiaus 
koncertas neturi būt vien tik 
Newarko lietuviams, bet jis 
turi būt visos New Jersey 
valstijos lietuvių, rusų, my
linčių muziką, dainas, koncer
tas.

šio didžiojo koncerto kainos 
labai žemos tik 55c. ir 80c.

Geo. A. Jamison, 
Rengimo Komisijos Narys.

Elizabeth. N. J.

Bangos Choro Veikimas
Nuo dabar Bangos Chore 

veiks dvi grupės — moterų ir 
vyrų, tai yra, apart bendro 
dainavimo bus lavinama gru
pėmis. Pasitaikius taip, kad 
kai pilnas choro sąstatas nega
li dalyvauti dainavime, tai bus 
galima viena ar kita grupė 
padainuot. Tą sumanymą pa
siūlė mūsų choro mokytoja Al. 
Klimaitė ir choristai su mielu 
noru priėmė. Vadinas choras 
progresuoja.

Bangos Choras sveikina 
“Laisvę” su trim doleriais jos 
trisdešimties metų sukakties 
proga. Vadinasi, choristai pri
sideda ir prie apšvietos, nors 
ir su maža auka.

Įstojo nauja dainininkė į 
chorą d. Kudirkienė, iš Hill
side, N. J. Garbės nariais ta
po G. Kudirka, J. < Gasparai- 
tis ir J. žižius iš Perth Amboy, 
N. J.

Choras turi gerų rėmėjų. 
Katrie negali dainuoti — pri
sideda prie choro palaikymo 
būdami garbės nariais. Choro 
garbės nariu būt lėšuoja vie
nas doleris per metus. Tai gra
ži chorui parama. Suaugusie
ji ir jaunimas, galintieji dai
nuoti, kviečiami stoti į Bangos 
Chorą.

Balandžio 5 d., 408 Court 
St., bus rodomi įdomūs pa
veikslai (filmos) iš Lietuvos, 
Amerikos, Sovietijos. .šiuos pa
veikslus rodys G. Klimas iš 
Brooklyno. Filmoj iš Lietuvos 
matysite liaudies seimą ir 
Kauno liaudies demonstraciją; 
filmoje iš Amerikos, matysite 
lietuvių piknikus; filmoje iš 
Sovietijos matysite Jaunimo 
Paradą Maskvoje. Taipgi ma
tysite LDS seimą 1940 metų, 
Brooklyne. Po paveikslų bus 
šokiai. Nepraleiskite progos. 
Būkite visi ir matykite šias fil
mas. Rengia LDS 33 kuopa.

Serga d. V. Šidlauskienė. Ji 
išbuvo vieną savaitę ligoninė
je. šiomis dienomis grįžo iš li
goninės ir gydosi namuose, 
108 Inslee Tiace.

Linkime ligonei greito pa
sveikimo.

A. Skairus.
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—50

Binghamton, N. Y

(Tąsa)
Taručių ūkyje taip pat atsiradę dau

gybė skylių, kurių nebuvo galima užlo
pyti sviestu, kiaušiniais, verpalais, — 
taip ūmai nukrito kainos. Kaime šneką, 
kad į miestą nuveži pilną vežimą, o par- 
siveži kišenėje. Visi dejuoja — kas čia 
bus. Karas, sumišimai?

Praeitą vasarą dar buvo geriau. Saulei 
netekėjus Monika porą mėnesių kasrytą 
bėgiojo skynimuosna, rinko uogą, grybą 
ir, nunešusi į Sarmantų pušyną vasaroto
jams, pakenčiamai surinko pinigų. Iš tų 
užsimokėjo ir žemės mokesčius. Bet kitą 
vasarą — dievai žino, — ir tas darbas 
pasidarys be vertės, nes gyvulių ir grūdų 
kainoms nusmukus iki gėdos, žada kas 
gyvas išsiimti iš grininkų liudijimus ir 
traukti į uogienojus.

Žemė įšalo be sniego. Skambėjo, toli 
atsiliepė po koja arimai ir dirvos, susi
metę į guzulus. Po kelių dienų išvažinė
tas kelias dulkėjo, kaip vasarą. Pirmojo 
sniego pūkeliai lyg nupeštos vištos pa
daigai pasisuko palangėje, nedrąsiai pri
kibo prie suvytusios žolės. Garsiai auk- 
sėdami šunes per kaimą nusivijo lapę, ir 
daugelis vaikų, dėl jos kailio, pasileido 
paskui.
.Vieną popietį, kai Monika neramiai 

žvalgėsi į panemunės kraštą, jau kelinti
nį praeivį nulydėdama akimis, spėlioda- 
ma, ar tik ne Juras grįžta, kuris išvyko 
į Žemės Banką paskolos reikalais ir kaž
kodėl trečia diena užgaišo, vidurkely pa- 
dulko, sutarškėjo ratai.

Moteriškė matė, kad vežimui susitikus 
būrelį vyrų, šie pakėlė kepures. Važiuo
tieji sustojo, šūktelėjo, turbūt, ko klau
sė, gal teiravosi, nes pėstieji rankomis 
parodė Taručių sodybos kryptimi.

Arklys vėl leidosi risčiuke. Moniką pa
ėmė virpis, kojos nutirpo. — Pas mus! — 
dingtelėjo jai. Spėjo taip pagalvot, ra
tai kilstelėjo, pakrypo ir atsigręžė prie
šakiu, į jų keliuką.

— Jėzau, gal Juras! — dingtelėjo jai, 
kad vyras Kaune ką nors padarė. Smar
kus, įnirtęs išvažiavo. Kai neliko abejo
nės, kad policija važiuoja, Monika 
šmurkštelėjo į vidų, durimis privėrė si
joną, — vos neapmirė iš baimės — manė, 
kad jau griebia. Pastovėjo valandėlę, ne- 
sumesdama, ką daryti, pačiupo vaiką ir 
įsakė jam lipti ant aukšto, o ji — pas
kum. Nesuprasdamas, kas motinai užėjo, 
Jonukas pradėjo murmėti.

— Šėtone, greičiau! Ak, tu Dievulė
liau! — nespėjo ji to pasakyti, išniro ko
pėčių virbalas, ir abu su skurduliais lep
telėjo aslon.

Šuo aršiai puolė svetimus, kurie, kaip 
Monika spėjo, įvažiavo kieman. Greitai ji

- išgirdo atkeliant vartus. Tada tik palei
do iš rankų kopėčių virbalą ir, sutvar
kiusi rūbus, jau norėjo išeit ponams į 
priešakį. Drąsa atslūgo, kai ji išgirdo 
žingsnius, ir vieną pasakius:

— Pro kur čia įlįst?
Monika spėjo paglemžusi vaiką atšokti 

porą žingsnių, — durys atsivėrė, ir pro 
jų plyšį ji pamatė raudoną, kaip gaidžio 
skiauturė, vyro sprandą. Pasibeldė ir ne
kviesti įsuėjo vidun.

Bobai atėjo mintis šokti laukan, bet 
susivaldė. Nutirpusiomis kojomis, su tuo 
pačiu silpnumu ir tuštumu krūtinėje, ku
rį ji taip žinojo ir patyrė pirmąją sa
vaitę po gimdymo, įžengė paskum sve-

- čius.
— Na, motin, jau rengėmės jieškot. 

Sakom, turbūt, į pakulas įlindo!
— Taigi, ogi kaip, kurgi čia, ką jau, 

ponas, nė nemanėm, — su tuo įprastu 
valstiečiams drovumu, kai jie stengiasi 
pataikyt j ponų kalbą, ir nepataiko, ne
žino kuo ją pradėti, čia glostydama vaiko 
galvutę, čia taisydama savo plaukus, ne
apsistodama žvilgsniu ties svečiais, pra
šneko Monika.

Matydąma, kad policija dairosi atsisės
ti, ji šokė sijono padalkomis nuvalyt suo-

kad pas mus prastai — atleiskite... — 
dar neatsigavo Monika, ir pamatė vir
šininką nenuleidžiant nuo jos akių.

— Norėjom klaust, — išsitraukdamas 
papirosą, uždegdamas jį ir leisdamas dū
mų kamuolius, kalbėjo viršininkas ne 
mūsų krašto tarme, — ar dukterų ne
turėt pasipiršt... — Monika pajuto vėl 
nuovado keistą žvilgsnį į ją, — o čia, kai 
išėjo iš tumsas, susigėdau moma pava
dinęs. Moma dar jauno be-erno verta...

— Kad ponas ir šposininkas. Ką čia, 
be dantų jau. Vaikas štai, — ką čia!.. 
Vienas mirė, didelis, — dar labiau raudo 
Monika.

Nuovadas žaidė su tuščia papirosų dė
žute.- Pamatęs išvertusį į jį akis Jonuką, 
pasišaukė prie savęs, ir, padovanojęs dė
žutę, paklausęs nuleidusio galvutę ber
niuko: — No, Mike, ar neine kurapkų 
šaudyt? Ar ne Mike vadinies?

— Sakyk vardą ponui, — mokė Moni
ka, — ačiū pasakyk, — negražu taip.

Antrasis policininkas dairėsi po vidų, 
laukdamas, kada nuovadas pradės reika
lą, bet nuovadas, matyt, norėjo pri
junkti:

— Gaila, kad ne našlelė ir dokters ne
turėt. E, be reikalo ir kebelzavom!..

Nuovadas paklausęs, kur jos vyras, ar 
geri kaimynai aplink gyvena, kas iš tur
tingų ūkininkaičių žentų j ieško, ir gavęs 
atsakymą, kad tokių čia nėra, visus iš
parduoda už skolas, pertraukė Moniką:

— Nemeluokit, šeimininkei, nieko neiš- 
pardavė. Pirmąkart šitame kaime.

Nuovadas atsikėlė ir neperstodamas 
juokaut, nunešęs į kampą papiroso nuo
rūką, linksmai atsigręžė į Moniką:

— Neverksi t, šeimininkei, jeigu gyvu
lėlius pažiūrėsim? Kad ir nėra dukters, 
o kraitį neprošali pažiūrėt, na, ar ne?

— Ką, ponuli, išverksi... Pripratome 
jau ... viską atima, viską... Vyras išva
žiavo į Kauną,* gal gausim paskolą, tai 
atiduosim, — ir Monika pajuto, kad jos 
gerkle lipa ašaros.

— Pas jūs kaimyną Jokūbauską vie
nas merges radome. Vos šluotų negavo
me, kai paminėjome tvartą. Patrakę bo
bos, ar ne?

Monika atsitraukė į kampą, duodama 
kelią valdininkams. Pasilikusi dar vidu
je kažkodėl lūkuriavo. Kai tik jie išėjo, 
ji paskubomis skarutės kampu perbrau
kė per akis ir išbėgo paskui.

— Turim po truputį, ačiū Dievui, — 
karvutė, arklys, — įsileisdama tvartan 
svečius į klausimą atsakė Monika,—ark
lys luošas.—Ir jai pačiai toks nykus, tuš
čias pasirodė tvartas, toks skurdus jos 
gyvenimas, lyg būtų tikrai rodžiusi pirš
liui savo kraitį.

(Bus daugiau)

Numirė Povilas Pagiegala
Kovo 21 d. Povilo Pagiela- 

los mirtis nustebino daugelį 
žmonių. Tik neseniai su juo 
matytasi, kalbėta, dirbta, o 
dabar — jis jau grabe . . .

Savaitę prieš mirtį Povilas 
pasijuto pagautas šalčio, gripo 
ar kitokios ligos. Pasišaukė 
gydytoją. Į. trejetą dienų gy
dytojas įsitikino, kad Povilo 
liga yra daugiau negu gripas. 
Išsiuntė jį ligoninėn. Ten su
rasta Povilą turint pavojingą 
kraujo užnuodijimą. Į porą 
dienų ligoninėje mirtis ir už
gniaužė jo gyvybę. Ir neteko
me rimto, ramaus draugo.

— Niėko, šeimininkei, ne tokie jau 
brangūs ^svečiai. Kad tik greičiau atsi
kratyt, ar ne? — postringavo jaunesnis, 
gražiau apsirėdęs, matyt, nuovadas, pa
matęs dar neseną, pasilenkusią prie jo 
moteriškę.

— Vis svečias, ponas, vis retenybė, tik .

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3 puslapio)

Debesysna lėkė jau nauja daina, 
Naujai dažęs melsvos bangos Nemune.
Naujom'■vėliavom mirgėjo jau skliautai 
Ir nauji minių kartojami vardai.
'Ėjom gatvėmis abu mes su minia.
Keistas jausmas vaikštinėjo krūtine.
O saulėlydžiai vis geso greit languos.
Neužtvindyt didžios džiugesio bangos!
Neužtvindyt—susiliet pačiam su ja, 
Naują dainą gaisrais kuriant širdyje.
Ėjo minios gatvėm daugelį dienų, 
Dar ir šiandien, tartum gyvas, jas menu.

VIII
Konstitucija. Reforma. Meni tu?
Mažažemiams žemė duodama veltui.
Fabrikai. Dirbtuvės. Bankai.—Visa kas 
J teisėtas staiga pereina rankas.
Rašo vėjas ant žiedų lankų margų:
—Nebebus daugiau nei ponų, nei vergų.
Vėjas rašo gelsti imančiam kleve: 
—Socialistinė Tarybų Lietuva.

IX
Dvelkia vakaras. Ir vėjas. Ir širdis.

•rTavo veidas man vaidenas per naktis.
Audžia laime plačią juostą. Audžia mums.
Nieks mūs džiaugsmų, nieks mūs jūoko ne-

[sudrums.
Penki mėnesiai, penki nuo tos dienos
Kaip gyvena mųsų kraštas be tamsos.

* JUOZAS KRUMINAS

Pastabos

ano.t
Jadvygos Tubelienės,

mažai į-

jau, 
din- 
ko-

Jurgio

Povilas Pagiegala
Povilas buvo kilęs iš Lietu

vos, Stepono ir Salomėjos Pa- 
giegalų sūnus, Barvainių kai
mo, Razalimo valsčiaus (Klo
vainių parapijos). Amerikon 
atvyko 1912 metais. Beveik vi
są laiką išgyveno Binghamto- 
ne. Dirbo Endicott-Johnson 
batų dirbtuvėje kaipo padų 
kirtėjas, čia priklausė eilę me
tų į Literatūros Draugijos kuo
pą, o į Liet. Darb. Susivieniji
mo kuopą įsirašė pradžioj 
LDS kūrimosi; buvo “Laisvės” 
skaitytojas. Mirė vos sulaukęs 
48 metų amžiaus.

1919 metais Povilas vedė 
serantonietę Oną Mikailą ir su 
ja gražioj santaikoj išgyveno 
22 metu. Paliko čionai dide
liame nuliūdime žmoną, jos 
motiną Mikailienę, augintinę 
Eleonorą, (žmonos sesers dukte
rį), brolį Antaną Pagiegalą ir 
visą eilę artimų ir tolimesnių 
savo ir žmonos giminių. Lietu
voj paliko dvi seseris: Anelę 
Kasparaitienę ir Oną Černienę. 
Broliai Pagiegalos neseniai ga
vo žinią, jog Lietuvoj pereitų 
metų spalio mėn. numirė jų 
senas tėvas (apie 81 m. am
žiaus), o trejetą dienų prieš 
Povilo mirtį gauta žinia, kad 
sausio mėn. šių metų numirė 
ir motina. Pastaroji žinia pa
liko nebepasakyta Povilui, 
manant palaukti kol jis pakils 
iš ligos, — bet nebesulaukta...

Iš tikro, Antanui ir visiems 
brolių Pagiegalų artimiesiems 
tenka pergyventi sunki ir 
skaudi valanda — netenkant 
taip trumpu laiku net trijų 
brangiausių šeimos asmenų!

Povilo šermenis puošė pui
kios ir didele gausa draugų ir 
giminių atsiųstos gėlės. Pusbro
lis Paklovanskis net iš Ma
rian, 111. atsiuntė gėlių. Į šer
menis ir laidotuves atvyko gi
minės Jasilioniai net iš Det
roit, Mich., Katiliai ir Mack iš 

, Scranton, Skrdpkiūnienė ir 
Conway iš Sugar Noch, Ra- 
moškienė iš Wilkes-Barre, M. 
Wallace iš Old Forge ir Pa- 
giegalai iš Mahanoy City, Pa.

Laidotuvės įvyko kovo 24 d. 
Nežiūrint, kad tai darbo die
na, palydovų buvo virš 40 au
tomobilių. Laidotuves vadova
vo graborius Chopyak. Kapi-, 
nių koplyčios 
džiant liūdną 
las palaidotas 
m oriai Parke.

Namuose ir
pasakyti keliais žodžiais Povi
lo biografiją, primenant, kad 
Povilas buvo laisvų pažiūrų 
žmogus ir buvo sutapęs su to
mis idėjomis, kurias reprezen
tuoja dienraštis “Laisvė”.

Povilo kelionė baigta. Jo 
gyvybės motoras sustojo per 
ankšti. Jo namas paliko it tas 
laivas jūroje — netekęs tikro
jo kapitonu.
Onai

WILKES-BARRE, PA.
Kas Gerai ir Kas Blogai
Kad ponas Jurgėla už ne- 

praustaburnišką ir piemeniš
ką kalbą, kovo 2 d., buvo 
Wilkes-Barre nušvilptas nuo 
“steičiaus,” tai tas gerai. (Gal 
jis iš to pasimokins mandagiau 
kalbėt, kad ir kvailiausias ne
sąmones?). Ir kad 
ponios
zacirka mintantiems pabėgė
liams į Berlyną — 
metė į, skrybėlę, tai irgi ge
rai. (Tie pabėgėliai už savo 
griekus galėjo ir Lietuvoje pa
silikę “atpakūtavot”.)

Bet kad nuo minėtų prakal
bų jau slenka antras mėnesis 
ir niekas apie tas prakalbas 
dar neparašė, — tai tas 
vadinasi, bloga! Kur jūs 
got nuolatiniai “Laisvės’' 
respondentai! ? ..

* * *
Kovo 9 d., švento

bažnyčios skiepe įvyko antros 
panašios prakalbos. Kalbėjo 
iš Lietuvos pasprukęs* Stasys 
Gabaliauskas. Dabar, anot 
kalbėtojo, baisi betvarkė Lie
tuvoje: Bernas jau nesibijo 
gaspadoriaus ir kuomet gas- 
padorius siunčia berną dirbt, 
tai bernas siunčia gaspadorių; 
abu jau lygūs ir vienas kito 
nesibijo ir nėra kam dirbti. Iš 
jo tėvo taipgi atėmė perviršį 
lauko ir atidavė tam, kuris vi
sai neturėjo. Poniškai protau
jant, argi tai gerai padaryt 
visus žmones lygiateisiais?

Bet šis kalbėtojas labai 
mandagiai kalbėjo. O kas 
svarbiausia, tai kad klausėjo

(J. V.) prispirtas viešai pripa
žino šiuos faktus: 1) kad 
Smetona 1926 m., gruodžio 26 
d. vidurnaktyj, su pagelba ka
rininkų, užpuolė dr. K. Gri
nių, Lietuvos žmonių išrinktą 
prezidentą, ir suareštavo ir 
pats save apsiskelbė Lietuvos 
prezidentu; 2) kad Smetonos 
viešpatavimo laikais visos po
litinės partijos ir visokios or
ganizacijos buvo užsmaugtos 
(išskiriant tik fašistus). Kal
bėtojas sakė, kad 105 komu
nistus Smetonos valdžia laikė 
kalėjimuose. Sakė, kad pats 
vieną kartą buvęs suareštuo
tas; 3) Smetonos valdžia pri
ėjo prie tokių kraštutinybių, 
kad net Suvalkų ūkininkus 
šaudė už streikus.* * *

“Tėvynės” No. 10 tūlas fa
šistas praradęs protinę lygsva
rą ir užsidegęs Judošiaus troš
kimais rašo sekamus gązdini- 
mus lietuviams iš Wyoming 
Klonio : “ . . .kad nesusidėtu- 
mėt su komunistais — penkta- 
kojais, nes galite sau pasida
ryti nesmagumo. Gali būti 
statoma po klausimu jūsų išti
kimybė šiai šaliai ir padarytu
mėte nelaimę Lietuvai ir sau, 
nes Amerikos valdžios organai 
seka visokį penktakojų veiki
mą ir netolimoje ateityje gali 
pradėti 
tarpo.”

šis 
jas,” 
žmogus,
gązdinimais ne tik kad neiš- 
gązdino suaugusių žmonių, 
bet pats save ant juoko pa
sistatė. Kada žmogus viešai 
reiškia tokius troškimus, kad 
valdžia prašalintų iš žmonių

tarpo jo politinius oponentus, 
tai tokio žmogaus kas nors 
negerai yra galvoje, nekal
bant jau apie jo juodą sąžinę. 

♦ ♦ *
Kur randasi ALDLD 12 Ap

skričio valdyba? Kodėl ji ap
skričio konferencijos nutarto 
prakalbų maršruto nesuren
gia? Kodėl ji nekreipia do
mės į 43 kp. nutarimą, kuria
me kategoriškai reikalaujama 
Apskričio Valdybos 
prakalbų maršrutą?

Draugai, argi jūs 
kad užėmę vietą nieko 
darni gerai darot?

P. Klaidūnas.

rengt

manot, 
neveik-

Amerika Laimės Jiem Karą
New York. — Anglijos 

arflbasadorius Amerikai, lor
das Halifax išdrožė prakal
bą, kad Anglijos karo tiks
las tai esą ‘‘laisvė visom 
tautom.” Jis pabrėžė, jog 
karo pasekmės priklauso 
nuo Jungtinių Valstijų pa
galbos Anglijai, ir girdi, 
“ateina laikas, kuomet Am
erika turės nusvert karą” į 
anglų pergalę.

jų valymą iš žmonių

lietuvių “persergėto- 
tai nelaimingiausias

Juk tokiais kvailais

Lowell, Mass
Areštavo

Kovo 15 dieną policija 
krėtė tūlą social club, kuris 
be leidimo pardavinėjo svai
ginančius gėrimus. Savininkai 
padėti po $500 užstato.

iš

vaikai

buvo 
vilno-

Kovo 11 dieną sudegė vie
na iš didžiausių pradžios mo
kyklų. Ten mokėsi 900 vaikų. 
Laimė, kad mokyklos 
buvo tuo tarpu namie.

Pakėlė Algas
Kovo 7-8 dienomis 

garsinama, kad visose
nėse pakėlę algas 10 proc. Bet 
maistas per pusę metų pa
brango 25 proc. Reiškia, dar
bininkai nieko nelaimėjo.

Tragiškas Įvykis
Kovo penktą dieną užsimu

šė penki jaunuoliai automobi
lio nelaimėje. Ti^s merginos, 
du vaikinai. Jie važiavo taip 
smarkiai, kad atsimušęs į bu- 
są jų automobilis visai suby
rėjo. Jie visi penki vietoj 
užmušti. Jie visi paėjo iš 
Boston, Mass, ši nelaimė įvy
ko Lowellio priemiesty j. Jau
nuoliai buvo tarp 18 ir 20 
tų amžiaus.

Susirinkimas
Kovo 1 d. įvyko LDS

kuopos susirinkimas. Susirin
kimas buvo gausingas visais 
žvilgsniais. Sekretorius Dau
girda paklojo penkias blan
kas ant stalo šu naujais na
riais. Kas svarbiausia, tai kad 
naujieji aplikantat yra jau
nuolės merginos. Atrodo, kad 
šiame vajuje Lowellis sukirs 
didmiesčius.

Pasveikinome “Laisvę” su 
trim doleriais jos 30 metų su
kakties proga. “Vilniai” pa
skirta du dol. Taigi, kaip ma
tote, mūsų kuopa pasižymi 
garbingais darbais.

Griaustinis.

me-

110

varpams gau- 
melodiją, Povd- 
Vestal Hill Me-

prie kapo teko

kios

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

dienos. Giminės ir draugai, 
parodę taip širdingą ir didelę 
užuojautą, atmins Povilą il
gai. Atmins ir labai pasiges 
jo ir mažoji Eleonora.

Ilsėkis, Povilai!
Visi palydovai ir simpatijos 

pareiškėjai priimkite širdingą 
padėką nuo velionies brolio

Likusiai našlei Antano ir nuo našlės Onos Pa
bus gana sun- giegaltenęs.

St Jasiiionis.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6830

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedėliomis ir šventadieniai*:
10-12 ryte

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

LWUVB4
GERIAUSIA DUONA

X5CH0LES BHKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, i krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
T,ei. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

Liūdėsio valandoje kreip 
kites pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Ml Vernon Street
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Pittsburgh, Pa. be neatėjo. Parapijonai taip
gi nedalyvavo koncerte, nes 
klebonas sekmadienį visiems 
įsakė nedalyvauti, žmonės, ne
norėdami užrūstinti kunigėlio, 
kad ir tikietus turėjo, koncer
te nedalyvavo.

Mes tariame ačiū visiems 
tiems, kurie pirko tikietus, 
nors ir negalėjo dalyvauti. Ne
paisant, kiek mūsų priešai ne 
dirbo, ne prakaitavo, mūsų 
koncertas įvyko ir dar davė 
neblogas pasekmes, širdingai 
ačiū visiems, kurie dirbo dėlei 
koncerto ir kurio dalyvavo 
koncerte.

Bacevičiaus Koncerto 
Komisija.

Pittsburgh, Pa.
LLD 87 kuopa rengia vaka

rienę, sekmadienį, balandžio 
6 d., 7 vai. vakaro, 1312 Med- 

I ley St., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Ši vakarienė yra nepaprasta 
(viščiukų vakarienė). Kadan
gi nortsidės gaspadinės ir 
pirmiau padarydavo geras va
karienes, na o dabar, ėjusios 
per žiemą mokyklon ir baigu
sios Melono Universiteto ku- 

Ikorystės kursą, tikrai žada nu
stebinti Pittsburgho ir apylin
kės svečius. Be to dar, galėsi
me gerai pasilinksminti ir prie 
geros orkestros pasišokti. Ger
biami draugai ir draugės, ma
lonėkite visi dalyvauti ir pa
remti taip svarbią kultūros ir 
apšvietos organizaciją.

Įžanga tik 65 centai, 
širdingai užprašome.

z Komitetas.

Philadelphia, Pa.
Gerb. Pažangūs Lietuviai
Kaip tamstoms yra žinoma

(o gal nežinoma), kad LDS su 
kovo pirma diena prasidėjo 
vajus. Į inšiūriną bus priima
mi be jokio įstojimo nuo dvie
jų metų amžiaus iki 60 m. vy
rai ir moterys. Aš gerai ži-

labai'nau, kad daug “Laisvės” skai-

Moterų Kliubas veikia ge
rai. Kai jos parengia paren
gimus, visada turi geras pa
sekmes. Už tai jų kliubas ir 
finansiniai neblogai stovi.

Moterys išrinko delegatę j 
Liaudies seimą, kuris įvyks 
New Yorko mieste 5-6 dieno
mis balandžio mėnesio.

Pagirtinas darbas.
Teko nugirsti, kad moterys 

rengs vakarienę gegužės 4 
dieną, paminėjimui motinos 
dienos. Geriausio jums pasi
sekimo. Report.

Iš Prof. V. Bacevičiaus Kon
certo, įvykusio Kovo 2 Dieną

Teko pastebėti “Naujienų” 
korės pondento apgailestavi
mą, kad buvo labai menkas 
koncertas. Jis kalba apie pu
blikos nepritarimą. Bet mes 
turime pastebėti, kad koncer
tas nusisekė neblogiausiai. V. 
Bacevičius atliko savo užduotį 
visapusiškai gerai. Net ir 
“Naujienų” korė spondentas 
pripažino, kad pijanistas ge
ras buvo, tik publikos mažai.

Dabar reikėtų pakalbėti, 
kodėl publikos nedaug atsi
lankė į tokį svarbų koncertą 
tokio talentingo pianisto. Svar
biausia priežastis ta, kad gar
sinimai buvo paskleisti vėlai. 
Tikietai taipgi buvo pradėti 
pardavinėti labai vėlai. Jei 
būtų tikietai pradėti skleisti 
nors porą savaičių prieš kon
certą, tai publikos būtų gali
ma tikėtis daug daugiau. An
tra, tai bjaurus varymas prie
šingos agitacijos iš fašistų pu
sės. Jie dirbo sušilę, kad tas 
koncertas neįvyktų. Jie ir 
manė, kad tas koncertas ne
įvyks arba, kitaip sakant, su
ardys su policijos pagalba. 
Tas jiems nepavyko, pavėlavo.'

Kada Bacevičius atvyko į 
Pittsburghą, rengimo komisi
jos nariai susitiko, trumpai 
pasikalbėjo. Bacevičius nuro
dė, kad po koncerto turėtų 
būt ir paskaitos, nes visur tas 
yra daroma. Nors tai
trumpas laikas, bet ant grei
tųjų nuspręsta rengti ir pa
skaitas.

Vienas komisijos narys ir V. 
Bacevičius nueina į Piliečių 
Draugiją parendavoti svetai
nę dėl paskaitos. Pakalbėjus su 
šios draugijos namo prižiūrė
toju, paaiškėjo, kad tą dieną 
svetainė neužimta. Prižiūrėto
jas sako, komitetas turi posė
dį, palaukite kol jie pabaigs, 
pakalbėsite su komitetu, tai 
bus geriausia. Viskas eina ge
rai. Už penkiolikos minutų 
gauname pranešimą, kad ga
lima su draugijos komitetu 
kalbėtis. Bacevičius ir komisi
jos narys prisistato, kas jie 
yra ir su kokiu reikalu atėjo. 
Pirmas klausimas buvo, kodėl 
neturite leidimo dėl koncerto. 
Paaiškinta, kad sekmadieniais 
neduoda leidimo. Mes gavome 
iš policijos viršininko paveli- 
nimą.

— Tai kur jūsų pavelini- 
mas? — tuoj vienas shriko.

Komisijos narys atsakė, 
kad viršininko žodis yra taip 
geras, kaip ir leidimas. Su
bruzdimas. Vienas sušuko į 
Bacevičių, kodėl tu neini su 
tautininkais, o tik sų komunis
tais. Bacevičius atsako, kas 
mane kviečia, su tuo ir einu. 
Aš esu bepartyvis. Jis pradėjo 
nurodinėti iš ko susidės jo pa
skaita. Sako, savo muzika su
kelsiu jūsų jausmus, o mano 
paskaita duos jums žinojimo, 
supratimo, ką reiškia menas ir 
muzika.’

Komisijos narys pradėjo 
manyti, kad jie pakliuvo į ko
kį žvatgybininkų būrį. Paga
liau išsiuntė juos už durų ant 
penkiolikos minutų, kol jie pa
sitars tuo reikalu. Už durų ga
lima buvo girdėt koks ten 
skandalas darėsi. Dalyvavo 
ten ir mūsų pora žmonių.

Piliečių Drąugijos nariai 
turėtų rimtai susirūpįnti ir vy
ti laukan tuos žvalgybininkus.

Po kiek laiko pranešę, kad 
paskaitos negalima laikyti, o 
koncertą galite laikyti, nes 
per vėlai apsižiūrėjome.

Iš to paties komiteto žmo
nės turėjo tikietus į koncertą,

tytojų ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos narių dar didžiuma 
nepriklauso prie LDS ir vis 
dar ko tai lūkuriuoja, bet 
šiandien jau visiems aišku, 
kad LDS yra stipriausias. Jis 
dabar yra daug stipresnis ne
gu 1937 m., kai aš pirmą sy
kį išėjau jieškpti naujų narių. 
Būdavo prisiminsi apie LDS, 
tai nekurie net akis išvertę 
žiūrėdavo ir sakydavo, iš kur 
tas susivienijimas atsirado, ar 
jis galės gyvuoti, nes sakyda
vo, kad ir seni susivienijimai 
kaip tik išsiverčia. O jūs bied- 
ni darbininkai, kas jumis gali 
pasitikėti, gali dar pinigai žū
ti. Tai taip kalbėjo tada. Ir 
ne tik paprasti žmonės. Taip 
daugelis manė ir progresyvių 
žmonių. Bet šiandien mųsų 
vardas žinomas ne tik tarpe 
Amerikos lietuvių, bet ir sve
tur.

Brangūs philadelphiečiai, 
nelaukite ilgiau. Prisirašykite 
tuojau. Nes negali žinoti, kada 
gali nelaimė ištikti. Nepaisant, 
kur tu neisi, kur pevažiuosi, 
nežinai savo nelaimės, pulsi 
kada nors susižeisi, o jeigu ne
turi pašalpos, kur biednas dė
sies. Yra daug draugysčių, ku
rios į pašalpos skyrius nepri- 
ijna virš 45 metų amžiaus, o 
LDS priima iki 50 metų am
žiaus, o į inšūriną priima iki 
60 metų amžiaus.

Brangūs “Laisvės” skaityto
jai ir visi pažangūs lietuviai. 
Tamstų šventa pareiga stoti į 
LDS ir parodyti kitiems susi
vienijimams, kad mes mokam 
auklėti naują ir jauną susivie
nijimą, kad mes per šį vajų 
pasiektume ne tik 10,000 na
rių, bet 15,000.

Dąbar prašau skaitytoj ų, 
kaip patėmysire šį mano pra
nešimą, tuojaus duokite žino
ti man, o aš atvažiuosiu pas 
tamstą į stubą ir viską tams
tai išaiškinsiu, kaip galite tap
ti LDS šeįmos nariu. LDS in- 
šįurininko antrašas: J. S. Rai
nys, 110 W. Thompson St., 
Philadelphia, Pa. Tel. Gat. 
0610.

J. S. Rainys.

Waterbury, Conn LDS Svetainėje, 798 Pine St., Am
bridge, Pa. Įžangą nemokama į pra
kalbas. Kvicčiatne dalyvauti, išgirsti 
drg. Jagminą kalbant apie šių die
nų svarbius klausimus. — Rengėjai. 

(73-75)

svečių iš 
New Ila- 
Hartford, 

Komedijos

Kovo 23 d. suvaidinta “Kau
no Ponai” ir “Į Ameriką.” 
Publikos buvo nemažai. Taip
gi turėjome daug 
apylinkinių miestų, 
ven, Bridgeport, 
Torrington ir kitų.
buvo suvaidintos vykusiai, nes 
drg. Bolys yra tikrai gabus 
artistas ir gerai sumokino nor
wood iečių vyrų chorą. Po 
kiekvieno padainavimo lydėjo 
aplodismentai. Pasibaigus vai
dinimui publika dar sėdėjo ir 
laukė, kad dar daugiau vai
dintų. Publika komplimenta- 
vo, sakydama, kad šitokių lo
šimų galima būtų per naktį 
žiūrėti, ’ niekad nenusibostų.

Mes waterburieciai ačiuoja
me drg. norwoodieciams ir 
M. K. Boliui už jo triūsą. Il
gai atsiminsime juos. Pasibai
gus lošimui tęsėsi šokiai. Visi 
smarkiai linksminosi, 
rengėjam liks pelno, 
sant to, kad išlaidos 
nemažos.

WORCESTER, MASS
Silkių Pare

30 d. kovo, 5 v. vakare, 29 Endi
cott St. Rengia Suvienytų Draugijų 
Komitetas naudai svetainės. Malo
nėkite visi dalyvauti. Įžanga tik 
asmeniui. (74-775)

Vakarienė, įvyks

35c.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 30 d. kovo, 2 vai. 
po pietų, 143 Pierce St. Nariai, bū
tinai dalyvaukite, nes turime kele
tą svarbių dalykų aptarti. Nepamirš
kite pasimokėti duokles 1941 ir 1940 
metams. — Valdyba. (73-75)

CLEVELAND, OHIO
Farmerių LDS kuopa ruošia 

kius šeštadienį, kovo 29 d., 8 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)

šo-

Atrodo, 
nepai- 

pasidarė
LICENSES

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

on

IS

tokio suvažia- 
dalyvavo apie 

Ta konferenci- 
valstijos seime-

civiles teises, už- 
darbininkams or- 
jiems patinkamas 

Bet
komitetas nesi-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 61 ĮHeserolc Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, * to be consumed 

the premises.
FLORENCE BRODERICK

61 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Goli- 
trol Law at 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAY T. HASSELMANN 
(Hay’s Road House) 

(Estate Harry A. Hasselmann)
Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 405 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4214 Third Ave., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM FELDMAN
4214 Third Ave., Brooklyn,- N. Y.

NOTICE is hereby given tliat License No. 
RL 1723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 17 
Brooklyn. County 
on the premises.

JOHN
17 Greene Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10,7 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 Grand St., ..
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 46 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790-792 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be' consumed 
on the premises.

LORRAINE CATERING CO., INC. 
790-792 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under L606 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 385 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1609 has beeii issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol, Law at 623 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER
623 Manhattaii Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 60 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 519 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

isaac Kaminsky
Brcvoort Wine & Liquor Store, Inc.

519 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y,

Greene Ave., Borough of 
of. Kinjfs, to be consumed

JOSEPH CARR
Brooklyn, N. Y.

1823

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 3151 has been issued to the undersigned 
to sell beer al; retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1645 St. Johns P)., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAXROWITZ
Johns PL, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under

1645 St.

NOTICE 
RW 239 
to sell 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5416—16th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO SCALI,
5416—16th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 

------ ----------- Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Borough of ' trol Law at 80 Henry St., Borough of 

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CRANLYN WINE & LIQUOR CO. 
80 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 646 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1375 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY SALTZMAN
GRANT SQUARE LIQUOR STORE 

1375 Bedford Ave., Brooklyn, N.
/ .-----------------------------
I NOTICE is hereby given that License No. 

T snq has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1604 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
QUALITY WINE & LIQUOR STORE. INC. 
1604 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 757 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 168 Pierrepont St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SIGMUND KIM ELMAN 
Pierrepont Wine & Liquor Store

168 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

Y.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

NOTICE is hereby given that License No. 
L 515 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 219 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.the premises.

ANNA LAVITZ 
Carlton Wine & Liquor Store

DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1541-43 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE SCHRIMPF (Linden Inn) 
1541-43 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RW 908 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 315 Smith St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT J. BOUNO 
Vincent’s Pizzeria & Restaurant

315 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 276 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1422 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY LAZER & IRV1NC WEISS 
Peerless Wine & Liquor Co.

1422 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Šaukia Konferenciją
Balandžio 19 dieną yra šau

kiama konferencija socialės 
darbo legislatures reikalais, 
kuri įvyks Garde Hotel Hart
forde. Jau praėjo pora mėne
sių nuo pirmo 
vimo, kuriame 
600 delegatų, 
ja reikalavo 
lio užtikrint 
tikrint teisę 
ganizuotis į
unijas, nevaržyt streikų, 
jurisdikcijos 
skaitė su darbininkų delegaci
ja. Paneigė darbininkų teises. 
Buvo reikalauta neužgirt H. 
R. 1776, be publikos perklau- 
sinėjimo, išleist bilių už negrų 
teises, bet į visą tai jie nekrei
pė dėmesio. Todėl dabar vėl 
šaukiama unijų, bažnytinių or
ganizacijų, pašalpinių ir ap
švietos organizacijų ir kliubų 
konferencija. Viršminėtos or
ganizacijos prašomos rinkti 
delegatus ir siųsti į viršminėtą 
konferenciją, šioj konferenci
joj bus sudaryti planai 
ties veikimui.

atei-

Tebestreikuoja
Jau astuonios savaitės 

streikuoja Armstrong Rubber 
kompanijos darbininkai, West 
Haven ir laikos labai vienin
gai. Jų viso yra apie 500. Jie 
priklauso A.F.’ of . L. Rubber 
Workers unijai. Ta kompani
ja pasiskelbė laikraščiuose, 
kad jai reikalinga darbinin
kai. Pranešame lietuviams, 
kad neapsigautumėt tais kom
panijos garsinimais. Streikas 
dar nebaigtas.

Waterburietis.

kaip

JUGOSLAVŲ DEMONS
TRACIJOS PRIEŠ SU
TARTĮ SU VOKIEČIAIS

Belgrąd, Jugoslavija. — 
Policija ir kariuomene slo
pino žmonių demonstracijas 
prieš savo valdžios sutartį 
su Vokietija. Daug demons
trantų areštuota.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadienį, kovo 30 d., 2 vai. po 

pietų, kalbės D. M. Šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y. Kiekvienas iŠ jū
sų esate girdėję įvairiausių nuomo
nių apie Lietuvą, jūs taip pat gir
dite vienus peršant karą, kitus gi
nant taiką. Prakalba įvyks Liet. 
Svet., 243 Front St. Kviečiame daly
vauti. — ALDLD 32 kp. (74-75)

HARRĮSON-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. — Kom. (73-75)

PITTSBURGH IR APY
LINKĖJ

LLD 4-tas Apskritys ruošia pra
kalbas. Kalbėtojas bus H. Jagminas 
iš Chicagos. Sekmadienį, kovo 
1 vai. po pietų, Am. Liet. 
Drg. Svet., 424 
Rocks, Pa.
7:30 vai. vak. LDS

iš Chicagos. Sekmadienį, kovo 30 d., 
1 vai. po pietų, Am. Liet. Pašalp. 
Drg. Svet., 424 Locust St., McKees 
Rocks, Pa. Pirmadienį, kovo 31 ęį., 
7:30 vai. vak. LDS Svetainėj, 1320 
Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Antradienį, balandžio 1 d., 7:30 v.”v.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4022 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 882 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS (Pallas Rest.) 
882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
30-08 Glenwood Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES LONG
30-08 Glenwood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1178 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail undfer 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2777 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY F. OHLAU
2777 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

Open Day and Night
b Managed by

RHEA TEITELBAUM

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5672 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 29 Rock St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA DROEGE
29 Rock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coil- 
trol Law at 49 Ten- Eyck St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW TURAUSKAS
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

Ten

Room, Turkish Room, Russian J 
Large Swimming Pool, Fresh Ai • /
Water, Restaurant, Barber Shop Ją 
Sleeping Accomodations.

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

Yapor 
Room, 
tesian

85c
60c
60c
60c
60c

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

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

Sun. all day and night.

NOTICE 
RL 6204 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Meserole Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSE MAGDA
193 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume! 
on the premises.

JOHN KOLASINSKI 
The Old Oakland Tavern

Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 77 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HUNTS RESTAURANT, INC.
77 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.” 
RL 1645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 598-600 Atlantic Ave., 130 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
john McLoughlin, McLoughlin bros. 
598-600 Atlantic Ave., 
130 Flatbush Ave.,

387

Brooklyn, N. Y.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs 
suda ra u 
riko n i š k a i s. Re i -

HKH^Ki^Kkalui esant ir 
a d * d*nu tokio

^■gMg^Kdydžio, kokio 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St. j Brooklyn 
Rąmp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

*Tel. Glenmore 5-6191

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J

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

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES pALYKUS 
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 ad r e suoki t: 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kadą busite ĮJroęk- 
lypę, užeikite susi-
pažinti

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

IOE Z3OE=3Q!

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

01=30* JOE 301VARPO KEPTUVU
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Yra Skaniausi

keptuvė
THE BAKERS’

i UNION LA|El

yra 
unijinė

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

426 South 5Įh Street
^Blokas nuo Hewes St. eleveiterip stoties

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

. K . ? 1

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

VARPAS BAKERY, 3&40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Ziiiioi
Reikia Nakvynių

Didysis mūsų palies Liau
dies Kongresas už Taiką jau 
tik už savaites, balandžio 5-tą

New Yorko Organizacijoms 
ir Delegatams j Liaudies 

Mitingą už Taiką
Amerikos Taikos Mobiliza

cijos New Yorko Taryba skel
bia didžiojo New Yorko ir 
artimųjų priemiesčių organi
zacijų žiniai, jog paskiausia- 
me Tarybos posėdyje buvo 
padaryta svarbi pakaita de
legatų registracijos klausimu :

Registracija bus $5 per de
legatą vietoj $1 per delegatą. 
Tas paliečia tik didžiojo New 
Yorko delegacijas, ne iŠ to
liau.

Kuriose draugijose nebeiš
galėtų pasiųsti visus nutartus 
siųsti delegatus, delegatams 
su valdybomis reikėtų susieiti 
ir nusitarti, keli ir kurie dele
gatai dalyvaus suvažiavime, 
kad atsidedant ant viens kito 
draugijos neliktų be atstovy
bės.

Dėlko Taip Nutarė?

Amerikos Taikos Mobiliza
cijos New Yorko Taryba savo 
skubotam pranešime spaudai 
apie šią pakaitą rašo sekamai:

“Am. Taikos Mobilizacijos 
(APM) Nacionalis Štabas tu
ri sukelt $18,000 konferenci
jos lėšoms, kurias tik $5 re
gistracija užtikrina. Ta suma 
yra reikalinga pastatyti kon
venciją taip, kad atsiektų sa
vo tikslą. Gera dalis tų pini
gų išleista organizavimo lė
šoms labiau atsilikusiose ar 
menkai organizuotose šalies 
sekcijose, kaip pietuose ir tū
lose atsilikusiose srityse.”

Toliau nurodoma, kad iš to
limesnių vietų delegatams at
važiuoti tų valstijų organiza
cijos išleis nuo $5,000 iki $30,- 
000 kelionėms ir dėlto “.neiš
galės beprisidėti prie pačios 
konvencijos lėšų.” Kad New 
Yorko miestas, turįs skaitlin
gas organizacijas, kurios nei 
cento neturės išleisti delegatų 
kelionėms, “privalo panešt da
lį finansinės atsakomybės” su- 
ruošime sėkmingo Amerikos 
Liaudies Mitingo už taiką.

**. . .$5 mokestis per dele
gatą yra tik dalelė išlaidų, 
kokias New Yorko organiza
cijos būtu turėjusios panešti, 
jeigu konvencija būtu įvykus 
kokiame kitame mieste.”

Ir Amerika Turi Savų 
Deportantą

Coleman Saunders, 25 m. 
amžiaus amerikonas, pereitą 
pirmadienį pribuvo New Yor- 
kan Rolandų Linijos prekiniu 
laivu Maasdam, kaipo depor- 
tantas iš Anglijos. Tos šalies 
valdžia manius, kad jo pasta
bos perdaug kandžios ir pavo
jingos sostui.

Vaikų Mokyklėlės 
Reikale

Prašome studentų jsitėmyti, 
jog šį šeštadienį įvyks pamo
kos. Yra svarbu, kad kiekvie
nas užsirašęs studentas daly
vautų, nes gavau keletą laiš
kų, kuriuos noriu perskaityti 
po lekcijų. Manau, kad bus 
įdomu kiekvienam studentui. 
Svarbiausia, tai vėl kreipiamės 
į tėvus, prašome jų dalyvauti, 
nes reikės svarstyti minėtus 
laiškus.

Nesivėluokite! Pradėsime 
punktualiai 2-rą vai.

L. Kavaliauskaitė.

Žymi Pianistė Nemokamam 
Koncerte Sekmadienį

Kovo 30-tą, 1 :30 po pietų, 
WPA Muzikos Projektas ruo
šia vieną iš eilinių nemokamų 
koncertų Brooklyno Muzie
jaus Skulptūrų Kurte. Greta 
New Yorko Miesto Orkestros, 
programoj skambins pianu so
lo T’ąy Lev, brooklynietė mer
gina, šiuo tarpu išaugus į vie
ną iš žymiųjų pianistų. Tik 
pereitą pirmadienį jai suruoš
tame koncerte Carnegie Hali, 
kaip rašo “Daily Worker” re
porteris, “nuo 8 :30 bebuvo tik 
stovimų vietų.”

Vėlesnėj programoj, 4 vai., 
tame pat muziejuje grieš Sim
foninis Benas.

Dar 36 Mokyklos Gaus 
Vaikams Pieno

New Yorko ir apylinkių pie
no prekybos administratorius 
Cladakis paskelbė varžytines 
balandžio 1-mą, kad gauti 
pristatytojus pieno dar 36 
liaudies mokyklom. Su šiom 
jau būtų pristatoma nupigin
tomis kainomis pienas 440 mo
kyklų, kuriose vaikai gali gau
ti “pintę” (ketvirtadalį kvor
tos) pieno po vieną centą.

Dar Daug Serga Tymais
Pereitą savaitę vien Brook- 

lyne Sveikatos Dep-tui rapor
tuota 2,870 naujų susirgimų 
tymais ir jie vis daugėja. Du 
dėl to mirė, šiemet ta liga pa
plitus daugiau, negu bile ka
da bėgiu pastarųjų 7 metų.

Po daugiau susirgo difteri- 
ja, po mažiau susirgo Skarla
tina, kokliušu ir plaučių užde
gimu, tačiau nuo pastarosios 
dar mirė 34 žmonės. Mirimų 
nuo visokių priežasčių per sa
vaitę buvo 540. Gimimų 790.

UŽMUŠĘS BROLI
Eidamas durų patikrinimo 

pareigą, policistas Morris Gal- 
fand rado nerakintas duris 
batsiuvio šapos, 7919 Third 
Ave. įėjęs vidun, radęs Joseph 
Ferrarella kraujuose paplūdu
sį gulint ant grindų. Dar buvo 
gyvas, taip išgulėjęs per 10 
valandų, bet nuvežus Norve- 
gian ligoninėn už 3 valandų 
mirė.

Už poros valandų, krautu
vėj laukę detektyvai suėmė 
grįžtantį namo užmuštojo bro
lį Joną, kuris po išbuvimo ar
mijoj 13 metų buvęs paleistas 
namo 1937 metais, kaipo pro
tinis ligonis. Sakoma, kad jis 
prisipažinęs nužudęs brolį, su 
kuriuo jie nuolat bardavęs:. 
Jų tėvas gyvenęs kitur, kadan
gi negalėdavęs pakęst barnių

Dėlko armija 13-ką metų 
tarnavusį ir susirgusį karį pa
leido namo ant namiškių gal
vos, neaiškinama.

Draugiją Delegatai Išvyksta 
Ateivių Gynimo Konferen- 

cijon j Atlantic City
Amerikos Ateiviams Ginti 

5-ton Nacionalėn Konferenci- 
jon, įvyksiančion kovo 29 ir 
30 dienomis, President Hotel, 
Atlantic City, N. J., newyor- 
kiečių delegacijos ir svečiai iš
vyksta šį rytą. Konferencija 
prasidės 2 vai. po pietų.

Lietuvių 5 delegatai išvyks
ta mašina. Kitų delegacijos 
važiuos visaip: vieni irgi ma
šinomis, kiti busais, treti trau
kiniais.

Delegatams ir svečiams ko
mitetas sudarė labai patogias 
sąlygas nuvažiuoti ir trauki
niais, tik $4.10 “round trip.” 
Traukinys išeis 10:20 vai. ko
vo 29-tos ryto iš Pennsylvania 
stoties, 3 3rd St. ir 7th Avė., 
N. Y., o Atlantic City apleis 
10:20 sekmadienio vakarą. 
Tačiau grįžti galima bile ka
da per 20 dienų.

Draugijos, kurios siunčia 
delegatus, be abejo panešė 
daug lėšų ir jos finansiniai 
konferenciją negalės daug pa
remti. Gi jos sušaukimas lėša- 
vo daug, o su konferencija 
darbas nesibaigia, tik pasmar- 
kėja, tad darbo vedimui taip
gi reikalinga finansų. Tad or
ganizacijos ir atskiri asmenys, 
kurie nespėjo Ateivių Gynimą 
pasveikint prieš konferenciją, 
turėtų tai padaryti kad ir vė
liau, aukas pasiunčiant tiesiai 
į komiteto raštinę, adresuo
jant: American Committee for 
Protection of Foreign Born, 79 
Fifth Ave., New York City.

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komiteto rėmimas yra visos 
šalies darbo žmogių užduoti
mi.

Banko Tarnautojas Buvęs 
Plėšiką Patarėju

Lyle Morgan, 32 m.1, 619 E. 
136th S., N. Y., dirbęs Chase 
banko paslu Graybar Bildinge 
esamame skyriuje, prisipaži
nęs parodydavęs plėšikams į- 
vairius banko kostumerius 
jiems nešant iš banko stam
bias sumas pinigų. Jis banke 
dirbęs nuo kovo 1940 m. Gi 
1931 m. jis buvęs Philadelphi- 
joj teistas vagystėje.

įdomu, kaip žulikai lengwai 
gauna atsakomingųs darbus, 
kuomet teisingi žmonės turi 
pereiti devynias išpažintis ga
vimui paprasčiausio darbelio.

Paskutinės Dienos Pil. 
Kliubo Bazaro

Norisi dar kartą brooklynie- 
čiams priminti, kad kovo 28 
-tos vakarą prasidėjęs Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
bazaras dar tęsiasi šeštadienio 
ir sekmadienio vakarais, ir 
kad jame galima smagiai pa
sišokti tik už 15 centų įžan
gos. Ten. taip pat bus proga 
susieiti su draugais ir pažįsta
mais, pasivaišinti, ir ne vie
nas grįš nešinąs gerais, ne
brangiai įgytais daiktais.

Apart to, Piliečių Kliubas 
yra visuomeniška svarbi įstai
ga, verta ir reikalinga visų 
paramos. Pelnas nuo bazaro 
eis pašalpų fondam

Juozas Augutis Sužeistas 
Prie Darbo

Pereitą pirmadienį darbe 
ant Bush dokų Juozui Augu-

ir 6-tą. Delegatai, didžiumo
je, susirinks 4-tą, o tūli gal ir 
diena kita anksčiau. I New 
Yorką suvažiuos tūkstančiai 
svečių, tame skaičiuje gal a- 
pie šimtinė ir lietuvių, kurie 
norės gauti nakvynių pas sa
viškius, kadangi, kaip žinia, 
delegacijas siųs darbo žmo
nės, kurių organizacijos vos 
sukelia keliones lėšas, nak
vynėms viešbučiuose' pinigų 
neišgali duoti. Jie tikisi, kad 
mes, Didžiojo New Yorko — 
Brooklyno lietuviai, kuriems 
nereikia išmokėti desėtkų do
lerių kelionėms, pagelbėsime 
tolimiesiems apnakvinimu jų 
delegacij ų.

Galintieji suteikti nakvynių, 
praneškite Moterų Kliubo ko
misijai per S. Sasną, “Laisvė
je”, pažymint, kiek delegatų 
galėsite apnakvinti.

Komisija.

čiui sunkokai sužeidė koją, 
sunkmena prispaudė. Iš karto 
buvo nuvežtas ligoninėn, bet 
vėliau iš ligoninės paleido, 
tačiau koją vis dar labai 
skaudą, iš namų negali išei
ti. Linkime greit pasveikti.

Apie J. Augučio nelaimę 
pranešė jo žmona Josephine, 
kuri pereitą ketvirtadienį lan
kėsi “Laisvės” įstaigoj pirmu 
kartu po sugrįžimo iš Flori
dos. Ten ji pabuvojo keletą' 
savaičių tikslu sustiprint svei
katą. Jinai sakėsi gerai pasil
sėjus ir smagi sugrįžus, tik 
draugo nelaimė suteikė nau
jos rūpesties. Nors savų reika
lų ir bėdų užklupti, tačiau ne
užmiršo ir “Laisvės” gimtadie
nio, jo proga apdovanojo “L.” 
su $1 auka.

Ispanijos laivu Maggalanes 
išplaukė Vokietijon 191 vo
kiečiai, daugumoje, sakoma, 
šeimynos jau seniau išvykusių 
kariauti Vokietijos armijoj.

F. W. SHALINS
(SIIALINSKAS)

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

MIRĖ
Kovo 26 d. mirė 73 m. am

žiaus Klementina Senisa, gy
venusi 87-22—78th St., Wood
haven, L. L, N. Y. Velionė 
buvo pašarvota graboriaus 
Shalins-šalinsko k o p 1 y čioj. 
Palaidota penktadienį, kovo 
28 d. 10 vai. ryte, iš Šv. Ta
mošiaus bažnyčios į šv. Jono 
kapines, aptarnaujant grabo- 
riui Shalins-šalinskui.

Per vasario mėnesį didmies
tyje sunaudota 384,850,195 sva
rai pieno, kurio vertė nustato
ma $7,658,518.

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti prie ūkės. 

Turi žinoti kaip karves melžti. Atly
ginimas prieinamas. Bet vistiek pra
šome rašyti, pranešdami kiek algos 
norėtumėte. Chas. Palauskas, 160 
Slater St., Manchester, Conn.

(74-76)

IšRANDAVOJIMAl
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, garu apšildomas, visada šiltas 
vanduo ir visi patogumai. Kreipkitės 
pas V. Baltrušaitis, 10467 — 118th 
St./ Richmond Hill, N. Y. (74-76)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Vakariene
Lietuvių Demokratų Kliubas, 

Brooklyno, 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 įvairių įsigėrimų ir t,t. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — J. Jakubavčius.

(73-75)

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčią)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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 BARĖERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Brooklyn, N. Y. [

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170
i—-—   -—

Padarius skrodimą, nustaty
ta, kad Joseph’ų 4 mėnesių 
kūdikis mirė ne nuo pasismau- 
gimo, kaip iš karto buvo ma
nyta, bet nuo plaučių uždegi
mo.

Vežiodavęs žmogžudžius
Brooklyno žmogžudžių Sin

dikato dviejų narių teisme, 
Angelo Catalano ramiai sau 
liudijo, kaip jis patarnavo šo
feriu Frankui Abbandando ir 
Harry Maione žmogžudystės 
ekskursijoms, kur nors “sker
sai gatvę” palošdamas korto
mis, kol anie kokį savo prie
šą ar už pinigus turimą nudėt 
asmenį sumėsinėdavo.

Kovo 23 d. mirė Jonas Bin- 
dokas, gyvenęs 33 Norwood 
St. Velionis buvo pašarvotas 
graboriaus J. M. Buyausko 
koplyčioj, 426 Lafayette St., 
Newark, N. J. Palaidotas ko
vo 26 d., 2 vai. p. p., Ever
green kapinėse. Liko žmona 
Juozapina, sūnūs Kazimieras 
ir Kastantas. Laidotuves ap
tarnavo graborius Buyauskas, 
Newarke. >

Kovo 23 d. mirė Kazys Jur
kus, 127 Conover Ave., Nut-

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Labai Smagus Sovietų Judis!

“GYPSIES”
(Čigonai)

Lyriška sakmė klajoklių tautos.

. Būtinai pamatykite veikalą.
“BLOCKADE”

su Henry Fonda
Kovingas ir teisingus judis

Ispanų Pilietinio Karo.
VftLUS RODYMAS ŠIĄNAKT

ley, N. J. Buvo pašarvotas 
grab. Buyausko koplyčioj, pa
laidotas kovo 26 d., 8:30 vai, 
ryto, po pamaldų Sopingosios 
(Panelės bažnyčioj, Harrison, 
N'. J., į šv. Kryžiaus kapines, 
aptarnaujant graboriui J. M. 
Buyauskui, Newarke. Liko 
žmona Marijona, dvi dukte-

-Tys, 3 sūnūs.

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

“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.

L. Davidoff, laikęs krautu
vę 3201 Church Ave., rastas 
pasikoręs namie, sakoma, dėl 
barnio su žmona.

O a O U'.','IO O E==I o E=3 O

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
f

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kUbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir Žalių.




