
KRISLAI
Kas Įgaliojo?
Jie bijo šviesos, o jam 

akis užrišo.
Kuris gi beprotis?
L.D.S. Vajus.
Kova su alkoholiu.

Rašo A. Bimba

Skaitau “Vienybėje” (ko
vo 28 d.) ir stebiuos: Iš 
S.L.A. Centro ponai Vinikas 
ir Bajoras buvo nuėję iškil
mingai pasveikinti Smetoną 
ir jo Zosę.

Bet kas juos įgaliojo tą 
liaudies priešą sveikinti? 
Jie negali nežinot, kad jie 
neatstovauja S.L.A. narių, 
kurie už visą Smetonų pa
kaleni ją neduotų nei išval
gyto kiaušinio.

Kai valdžios agentai Earl 
Browderj gabeno iš trauki
nio į kalėjimą Atlantoje, tai 
jo veidą uždengė balta mas- 
ka. Uždengė nuo dienos 
šviesos ir nuo žmonių.

Bet Browderis nebijo nei 
šviesos, nei žmonių. Tai kam 
buvo reikalinga ta maska?

Tie, kurie jam veidą už
dengė, bijo ir šviesos ir 
žmonių. Jie bijojo, kad 
smalsūs fotografistai Brow- 
derio atvaizdo nenutrauktų 
ir laikraščiuose žmonėms 
neparodytų.

"Naujienų” redaktorius, 
kaip ta lietuviška kiaulė į 
daržą, labai mėgsta lysti į 
žmonių protą. Šį sykį jam 
užkliuvo Liaudies Komisa
rų pirmininko M. Gedvilo 
protas. Sako jis:

"Gedvilą įtikinėjo komu
nistų suvažiavimą, kad Lie
tuvoje dabar jau yra ‘per
einamasis laikotarpis’, ve
dantis į socializmą? Tai be
pročio plepalas.”

Labai bus įdomu palygin
ti Gedvilo ir Grigaičio pro
tą.

Lietuvoje pramonė ir fi
nansai paimta į visuomenės 
rankas. Reiškia, kapitaliz
mo nebėra. Yra tik dar ka
pitalizmo likučių.

Lietuvoje padėti socializ
mo pagrindai — padaryta 
milžiniška pradžia. Nuo da
bar plėtojimasis eis visais 
garais ir visose gyvenimo 
srityse. Ir plėtosis ne kapi
talizmas, bet socializmas.

Tad Gedvilą kalbėjo tiesą, 
kai sakė, kad šis laikotarpis 
yra pereinamasis iš kapita
lizmo į socializmą.

Ir todėl Grigaičio tos 
tiesos užginčijimaš yra tik
ro bepročio plepalas.

Juk žmogus, kuris nepri
pažįsta faktų, aklai užgin
čija tiesą, esti pusėtinai toli 
nuo proto nusikraustęs!

Vidutiniai eina naujas 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo vajus. Per kovo 
mėnesį gauta arba priimta 
50 naujų narių.

Bet kaip su visais vajais, 
taip su šiuo bėda tame, kad 
jame aktyviai tedalyvaują 
tik maža dalis kuopų ir na
rių. Tie nauji nariai tai tik 
pastangos kelių pasišventė- 
lių.

Kalnai būtų nuversti per 
metus laiko, jeigu į vajų įsi
trauktų visos kuopos ir nors 
trečdalis L.D.S. narių.

Beje, mirtis irgi atlieka 
savo darbą. Per tą patį kovo 
mėnesį numirė net devyni 
L.D.S. nariai. Didelis orga
nizacijai nuostolis.

Paskutiniame L.D.S. or
gano "Tiesos” numeryje Dr. 
J. J. KaŠkiaučius vėl ima 
nagan girtuokliavimą. Al
koholio per didelė doza žmo-

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
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Liaudies Suvažia
vime Bus Daug 

Streikierig
Iš Pikietininku Eilių Išrinkta Didelis Skaičius Delegatų 

j Amerikiečių Liaudies Suvažiavimų dėl Taikos, 
Pilietinių Laisvių ir Žmonių Gerovės

New York. — šeštadienį, 
balandžio 5 d. įvyks milži
niškas masinis susirinkimas 
kaipo atidarymas Amerikie
čių Liaudies SuvaSiavimo. 
Iš darbo unijų ir kitų orga
nizacijų atsiliepimij spren
džiama, jog tame mitinge 
Randall’s Saloje, Triborough 
Stadiume, dalyvaus iki 30 
tūkstančių žmonių.

Į Liaudies Suvažiavimą, 
tarp kitų, atvyks ir šimtai 
tokių atstovų, kuriuos strei
kieriai išrinko iš pačių pi- 
kietininkų eilių. Taip išrink
tos didelės kovojančių dar-
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Gal Prancūzai Tegaus 
Tik po Ketvirtį Sva
ro Duonos į Dieną

Vichy, Franci j a. — Pran
cūzų valdžia prašo Jungti
nes Valstijas parduot neuž
imtai Francijai 16 milionų 
bušelių kviečių. Sako, jau 
dabar žmonės kenčia alkį, 
tegaudami po pusę svaro 
duonos per dieną; bet jei 
Amerika neatsiųs grūdų bei 
miltų, tai prisieis aprėžt 
francūzam duoną iki ketvir- 
ties svaro dienai, kol bus 
sulaukta naujo derliaus.

Anglija sąlyginiai praleis 
neužimtai Francijai du lai
vus su kviečiais ir miltais, 
kuriuos siųs Amerikos Rau
donasis Kryžius. Jie ten bus 
paskirstyti priežiūroje am
erikiečių Raudonojo Kry
žiaus tarnautojų.

Anglija, kaip ir Amerikos 
valdžia, reikalauja tvirto 
užtikrinimo, kad siunčia
mais francūzam maisto pro
duktais negalės pasinaudoti 
Vokietija tiesioginiai ar ne
tiesioginiai.

KRAUSTOSI VOKIEČIŲ 
ATSTOVAI Iš 

JUGOSLAVIJOS

Belgrad, Jugoslavija. — 
Vokiečių atstovybės nariai 
sudegino kai kuriuos savo 
dokumentus ir grįžta namo 
iš Jugoslavijos; bet jų at
stovybės galva von Heeren 
dar pasilieka.

Kraustosi iš Jugoslavijos 
ir daugelis Vokietijos ir 
Italijos piliečių.

gaus kūne yra1 gerai gink
luotas banditas. Jis ten sa
vo darbą varo, o jo auka 
kasdien traukiasi ir riečiasi, 
kol sugrįžta į dulkių kara
lystę./

Gal mums reikėtų daug 
daugiau ir smarkiau kalbėti 
prieš girtuokliavimą? Visur 
pastebima, kad . svaigalų 
vartojimas lietuviuose smar
kiai plinta.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Kovo (March) 31, 1941

bininkų delegacijos atva
žiuos nuo McCormick-Har- 
vester fabrikų iš Chicagos, 
nuo Allis-Chalmers fabriko 
streikierių iš Milwaukee, 
nuo sustreikavusių plieno 
darbininkų iš Johnstown, 
Pa., nuo laimėjusių streiką 
plieno darbininkų iš Bethle
hem o ir kitų darbo kovos 
lauku.

** • • • • • •Pamatiniai Amerikiečių 
Liaudies Suvažiavimo tiks
lai yra šie: išplėtot žmonių 
kovą už taiką, prieš trauki
mą Amerikos į karą, už iš
laikymą pilietinių laisvių ir 
darbininkiškų teisių Ameri
koje ir už bendrą gerovę 
šios šalies darbo žmonių.

Masinis mitingas Ran
dall’s Saloje skiriamas pra
sidėt 1:30 vai. po pietų šeš
tadienį. Tas mitingas bus 
didžiulė demonstracija prieš 
karą, prieš gręsiančius fa
šistinius pasimojimus ir už 
amerikiečių liaudies teises. *

Delegatai iš įvairių vals
tijų susirinks Mecca Temple 
svetainėje, New Yorke, 11 
vai. dieną, šeštadienį, čia 
jie išrinks pirmininkus ir 
vadovaujantį komitetą; su
organizuos d a u g m e n išką 
maršavimą į Randall’s Salos 
Triborough Stadiumą; no
minuos įvairių komisijų na
rius, ir galutinai sutvarkys 
to mitingo programą. x

Toje pačioje svetainėje 
6:30 vai. vakare bus susi
rinkimai komisijų tokiais 
reikalais, kaip rezoliucijos, 
mandatai, spauda, organi
zavimasis ir veikimas ir 
siuntimas delegatų į Wash- 
ingtoną, pasidarbuot ten 
prieš karą.

Įvairių unijų delegatai— 
angliakasiai, metalo, chemi
jos, radio, mašinų ir kitų— 
turės ir savo atskirus susi
rinkimus; panašiai ir atsto
vai broliškų organizacijų, 
farmerių, jaunuolių, mote
rų, negrų kultūrinių drau
gijų taipgi atlaikys atski
ras savo konferencijas. •

O visas sekmadienis bus 
pašvęstas bendram Ameri
kos Liaudies Suvažiavimui.

Laukiama didelio skai
čiaus ir lietuvių delegatų iš 
Chicagos, P h i 1 a d elphijos, 
Bostono ir kitų tolesnių 
miestų, nekalbant jau apie 
artimuosius.

Philadelphia, Pa.
(Telegrama)

SABO MANKAUS 
LAIDOTUVĖS

Mirusio Sabo Mankaus 
kūnas pašarvotas šermeni
nėje graboriaus Charles Ro- 
man’o, 1113 Mt Vernon St, 
Philadelphijoj. Bus laidoja
mas antradienį 11 valandą 
dieną. •<

J. S. Rainys.

“LAISVES” JUBILEJAUS REIKALAIS
t VŠiomis dienomis gavome pasveikinimų ir aukų nuo se

kančių "Laisvės” rėmėjų—skaitytojų . Prašome pasis
kaityti :

Viešos Užeigos:
A. Orlauskas, Glen, Edythe Viešbutis, Webster, N. Y.
Chas. Vigūnas, vieša užeiga, 284. Scholes St., Brooklyn, 

n- Y- . .''/ :.
Berger Liųūor Store, 245 Graham, Ave., B’klyn, N. Y.

Organizacijoj:
Pažangiųjų Lietuvių Taryba, Worcester, Mass., $3.00.
ALDLD 92 kuopa, Cicero, III., $3.00.
Laisves Choras, Hartford, Conn., $5.00.

Pavieniai:
J. Ragauskas, Shelton, Conn., $2.00; J. Grubis, Brook

lyn, N. Y., $1.00; Antanas Orlauskas, Webster, N. Y., 
$3.00; Drg. X, $50.00; D. Jussius, Quincy, Mass., $1.00; 
Marcella Subach, Thomas, W. Va., $2.00; J. J. Butkus, 
Detroit, Mich., $1.00; P. Krakaitis, Detroit, Mich., $1.00; 
B. ir K. Kraptavičiai, Detroit, Mich., $1.00; V. Smalstie- 
nė, Detroit, Mich., $1.00; Mikas, Detroit, Mich., $1.00; 
A. Kaulakis, Auburn, Me., $1.00; J. Kruwalis, Phila., Pa., 
$1.00; G. Ticoski, Hartford, Conn., $1.00; F. Balch, East- 
hampton, Mass., $1.00; P. Steponavičius, Freehold, N. J., 
50c; C. Shaltis, Freehold, 50c.; M. Nikžentaitienė, Hart
ford, Conn., $5.00; C. Arrison, Hartford, Conn., $5.00; J. 
Vilčinskas, Hartford, Conn., $1.00; P. Giraitis, Hartford, 
Conn., 50c.

Po 25c. sekanti hartfordiečiai aukojo: V. Brazauskas, 
K. Mičiuta, K. Vilkas, A. Totorėlis, J. Kazlauskas ir A. 
Ling.

A. ir K. Talandzevičiai iš Great Neck, N. Y., aukojo 
po $1.00.

Širdingai tariame ačiū visiems aukotojams. Neužilgo 
išeis iš spaudos Jubilėjinė "L.” laida. Dar liko laiko tiems, 
kurie nesveikino savo "Laisvę”. Būsime dėkingi, jeigu 
tai padarytumėt prieš 4 d. balandžio. Ačiū.

"L.” Adm.

Vokiečiai Nesiduosią 
Jugoslavam Įžeidinėt
Berlin. — Vokiečiai dar 

tebelaukia, ką atsakys nau
joji Jugoslavijos valdžia— 
ai’ jinai žadės pildyt seno
sios valdžios padarytą drau
giškumo sutartį su Vokieti
ja, ar ne. Vokiečių valdinin
kai grūmoja, kad jie neleis 
jugoslavam toliau įžeidinėt 
bei užpuldinėt vokiečius. 
Bet, girdi, Vokietija taipgi 
nesiduos Anglijos agentam 
išprovokuot vokiečius karan 
su Jugoslavija. Vokiečiai, 
girdi, šaltai tėmys ir bus pa
siruošę bet kokiem įvykiam1 
Jugoslavijoj.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
GEGUŽINĖS DEMONS

TRACIJOS VARŽYMĄ 
i New York. ~~ Atstovai 
daugiau kaip šimto organi
zacijų turinčių per 202,000 
narių užprotestavo, kad po
licija uždraudė Gegužės Pir-Z 
mosios demonstracijai, mar
šu ot Fifth Avenue.

SOVIETAI PASVEIKINĘ 
NAUJĄJĄ JUGOSLAVŲ 

VALDŽIĄ
Belgrad, Jugoslavija. — 

Neoficialiai pranešama, kad 
Sovietų Sąjunga atsiuntė 
sveikinimą naujajai jugosla
vų valdžiai. Sakoma, kad 
Sovietai sveikindami primi
nė garbingą serbų-pietų sla
vų didvyriškumą praeities 
istorijoj.

f ii i........... i .m—........... ..

London. — Anglų orlai
viai,. žemai skrisdami, bom
bardavo vokiečių laivus pa
kraščiuose Belgijos ir šiau
rinės Franci jos.

Allis-Chalmers Streikas 
Tęsiamas

Milwaukee, Wis. — Masi
niame susirinkime 5,000 Al
lis-Chalmers fabriko strei
kierių, CIO unijos nariai, 
pasmerkė laivyno minište- 
rio Knoxo ir karinių darbų 
direktoriaus Knudseno įsa
kymą grįžt jiem darban. 
Streikieriai, tačiau, sutiktų 
eit į derybas su samdyto
jais, tarpininkaujant vald
žios atstovam iš karinės ga
mybos komisijos. Samdyto
jai atmeta šios komisijos 
taisyklę, kuri sako, kad val
diškas tarpininkas spręs, 
kaip baust tokius darbinin
kus, kurie nusikalto prieš 
uniją. Kompanija bijo, kad 
tarpininkas gal patvarkytų 
pavaryt unijos priešus, dėl 
kurių pirmiausia ir /kilo šis 
streikas. Jis tęsėsi jau 68 
dienas, ši kompanija turi 
karinių valdžios užsakymų 
už 45 milionus dolerių.

Naujas Plieno Darbinin
kų Streikas

Johnstown, Pa., kovo 30. 
—Valdiški tarpininkai sako, 
kad streikieriai didžio čio- 
naitinio Cambria plieno fa
briko "turėtų šį pirmadienį 
sugrįžti darban.” Fabrikas 
priklauso Bethlehem Plieno 
kompanijai.

Darbininkai, vadovauja
mi CIO, sustreikavo todėl, 
kad fabrikantai darė rinki
mus savo koinpaniškos uni- 
jėlės viršininkų neva. kaip 
visų darbininkų atstovų.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.
..... . .............i.---V"—':.......................................... = ■

Jugoslavai Reika
lauja Susitart 
su Sovietais

Demonstruoja prieš Naująją Valdžią kaip Anglijos {ranki 
Sako, Jugoslavijos Išganymas - Susitart su Sovietais;

Naujoji Valdžia Dar Neatmeta Sutarties su Naziais
London. — čia gauta pra

nešimų, kad naujoji Jugos
lavijos valdžia nepanaikins 
draugiškumo sutarties, ku
rią padarė su vokiečiais se
noji Jugoslavų valdžia.

Naujoji Jugoslavijos vy
riausybė su ministerial pir
mininku generolu Dusanu- 
Simovičiu dar taipgi laiko 
savo pareiga vykdyt neka- 

j riavimo-draugiškumo sutar
tį su vokiečiais ir italais, 

'kurie užtikrino Jugoslavijai 
nepriklausomybę ir čielybę, 
kaip teigia Exchange Tele- 
grapho pranešimas iš 
Šveicarijos.

Bet naujoji Jugoslavijos 
valdžia, sakoma, pildys tik 
tas dans sutarties su vokie- 
čiais-italaiš, kurios buvo 
viešai paskelbtos, ale atmes 
slaptus sutarties punktus, 
jęigu tokių buvo.

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ NAUJĄJĄ

JUGOSLAVŲ VALDŽIĄ
Belgrad, Jugoslavija. — 

Komunistai išleido lapelius, 
kuriuose kaltina naująjį mi
nister! pirmininką Richardą 
Dusaną-Simovičių, kad jo 
valdžia "stengiasi įvilkti 
Jugoslaviją į karą ir tuomi 
padėt Anglijai.” Tuose lape
liuose jugoslavų komunistai 
reikalauja padaryt draugiš
kumo sutartį su Sovietų Są

junga, ir sako, tai būtų vie
nintelė viltis Jugoslavijos 
išganymui. Šitaip praneša. 
United Press, Amerikos ži
nių agentūra, ir pažymi 
kad ministeris pirmininkas 
gen. Dusan-Simovič ir ka
ralius Petras II, 17 metų 
berniukas, dar nepanaikino 
sutarties, kurią senoji Ju
goslavijos valdžia pasirašė 
su vokiečiais ir italais Vie
noje praeitą antradienį.

Komunistai darė demons
tracijas prieš naująją vald
žią Belgrade, Jugoslavijos 
sostinėj, bet policija ir plie
ninėmis kepurėmis užsidėję 
kariai su durtuvais išblaškė 
demonstrantus. Į komunistų 
sušauktas demonstracijas 
išėjo ne tik darbininkai, bet 
ir studentai.

Policija areštavo kelis ko
munistų vadus ir užgrobė 
priešvaldiškus lapelius.

Istanbul, Turkija.—Turkų 
politikai spėja, kad naujoji 
Jugoslavijos valdžia, turbūt, 
pripažins sutartį senosios 
valdžios pasirašytą su Vo
kietija ir Italija. Sakoma, 
jog generolo Dusano-Simo- 
vičiaus valdžia Jugoslavijoj 
stengsis išvengt karo, jeigu 
tik vokiečių ar italų kariuo
menė nesibriaus j Jugoslavų 
žemę. // ' ” d

ORAS. —- Pirmadienį šil
čiau.

Prašome visų "Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Roose vėl ta s ir Anglų Kara
lius Sveikina Naująją Jugo

slavų Valdžią
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pasiuntė ge
rus linkėjimus Jugoslavijos 
karaliui Petrui II, ir išreiš
kė viltį, kad naujoji Jugos
lavijos valdžia "rems tuos 
pačius laisvės principus,” 
kaip ir Jungtinės Valstijos.

London. — Anglijos kara
lius Jurgis VI pasiuntė svei
kinimo telegramą Jugosla
vijos karaliui Petrui.

Rooseveltas Žada Visas 
Jėgas Karui Prieš

Diktatorius
Florida. — Prez. Roose

veltas radio kalboj nuo savo 
laivo šaukė visus amerikie
čius išvien remt jo (karinę) 
politiką ir pareiškė, kad jo 
valdžia yra "tvirtai pasiry
žus visomis medžiaginėmis 
jėgomis ir visa mūsų galybe 
padėt tiem, kurie pastoja 
kelią diktatoriams, matuo
jantiems linkui pasaulio už
valdymo.”

Jis smerkė visus kovojan
čius už Amerikos išlaikymą 
nuo karo; vadino juos "suki
niais ar nesužiniais nazių 
agentais.” Gnybtelėjo Rod- 
seveltas ir komunistus, būk 
jie "išdavę Franci jos darbi; 
ninkus.”

Anglai Apdaužė Italy 
Laivyną

London. — Anglai praneša;
Anglų karo laivai užklupo 

italų karo laivus Rytinėje 
dalyje Viduržemio Jūros; 
pavojingai sužeidė vieną 
italų karo didlaivį, 35,000 
tonų, ir du šarvuotlaivius, 
o gal ir nuskandino vieną 
karinį Italijos laivą. x

ITALAI NUSKANDINĘ 
ANGLŲ ŠARVUOTĮ

Roma. — Italų komanda 
sako, kad jų orlaiviai bom
bomis nuskandinę vieną an
glų šarvuotlaivį ir sužeidę 
kitą; jie taipgi apdaužę an
glų karo laivą-lėktuvų išve- 
žiotoją.

Vokiečių Lakūnai Vėl 
Naikino Bristolį •

Bristol, Anglija, kovo 30. 
—Šimtai vokiečių orlaivių 
per valandą paleido tūks
tančius sprogdinančių ir pa
degančių bombų į Bristolį ir 
į kitus prieplaukų miestus 
Vakarinėje Anglijoje. Bom
bos pataikė į tam tikrą skai
čių fabrikų, krautuvių ir 
gyvenamų namų.



Antras puslapis 
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Žmonis Reikalauja Pinigų
Skaitytojas gal jau bus pastebėjęs pen- 

ktadienio “ Laisvėj e” korespondenciją iš 
Hudson, Mass. Hudsono Lietuvių Piliečių 
Kliubas reikalauja, kad buvęs Lietuvos 
konsulas p. Budrys grąžintų jiems pini
gus, kurie buvo aukoti Vilniaus biednuo- 
tnenei šelpti, bet kurie ten nebuvo pa
siųsti. Korespondentas žymi, kad iš viso 
Kliubas pasiuntė konsului $82.10. Paties 
korespondento Dzūkų Dėdės žodžiais:

“Per keturis kartus aukojo ir tik vie- 
jią paliudijimą gavo, kad aukos sumoj 25 
•dol. pasiekė tikslą ir gavo paliudijimą 
'iš Draugijos Vilniaus Kraštui Remti, ant 
kurio pasirašo iždininkė M. Kubiliūtė, 

:bet už kitas aukas negavo. Kadangi jos 
•nebuvo pasiųstos, kur jos turėtų būti pa
siųstos, bet randasi J. Budrio žinioj ir 
.prie kurių jau seniai Jadvyga laižosi, kad 
tas aukas ji galėtų paimt savo žinion ir su 

.kuriom galėtų šelpti savo bičiulius, kurie 
į dabar randasi pabėgę pas Adolfą ant 
, burdo. f

“Kliubas instruktavo komisiją, kad dar 
vieną reikalavimą pasiųstų, p jeigu ne

įgaus tinkamo atsakymo, tai imtis lega- 
liškų priemonių reikale aukų* atgavimo, 
kurios nepasiekė tikslo.”

Mūsų nuomone, Hudsono Lietuvių 
Kliubas gerai daro, reikalaudamas grą- 

. žinti jam tuos pinigus, kurie nebuvo pa
siųsti tiem, kuriem buvo skiriami. Ponas 
Budrys turėtų nieko nevilkindamas su
grąžinti visus pinigus aukotojams,—ne 
tik Hudsono Lietuvių Kliubui, bet ir ki
tiems aukotojams, kurie yra aukoję, bet 
kurių aukos nebuvo pasiųstos į Vilnių!

Streikai ir ant Streikierių Šmeižtai
Pastaruoju laiku prasidėjo daug strei

kų. Streikai kyla todėl, kad’pragyveni
mas labai brangsta, brangsta drabužiai, 
randos ir darbininkai negali iš senų'algų 
pragyventi. Streikuoja ir todėl, kad tur
čiai nenori skaitytis su darbininkų uni
jomis. Apie 20,000 plieno darbininkų 

...streikavo prieš Bethlehem Steel Corp., 
’..‘Bethlehem, Pa. mieste. Prieš juos buvo 
•pašaukta net 200 Nacionalės^ Gvardijos 
:4r 400 valstijos kazokų. Įvyko susikirti- 
; įnai. Streikas buvo todėl, kad Bethlehem 
plieno karaliai puolė unijos darbininkus, 
: nenorėjo su unija skaitytis. Po keturių 
dienų kapitalistai buvo priversti nusileis-

Lti.
•' Tuo kartu dar yra daug kitų streikų, 
kaip tai Allis-Chalmers Manf., Co., Mil

waukee mieste 7,000 darbininkų; Cornell- 
Dubiller Co. S. Plainfield, N. J., strei- 

’ kuoja 300. darbininkų; Federal Motor
Truck Co., Detroit, streikuoja 600 dar
bininkų; S. G. Flagg, Stowe, Pa., strei
kuoja 875 darbininkai; Intern. Harvester 
Co., Chicago, streikuoja 14,000 darb.; 
Midland Steel Products Co., Detroit, 
streikuoja 1,700 darbininkų; Moore Dry
dock Co., Oakland, Calif., streikuoja keli 
šimtai darbininkų; Ray Day Piston Co., 
Detroit, streikuoja 150 darbininkų; Snoq. 
Falls Timber Co., Washingtono valstijoj, 
streikuoja 1,100 darbininkų; Standard 
Tool Co., Clevelande, streikuoja 700 
darbininkų. Universal Cyclops Steel Co., 
Bridgeville, Pa., streikuoja 1,100 darbi
ninkų. Vanadium Corp, of Amer., Brid
geville, Pa., streikuoja 300 darbininkų. 
Bendrai streikuoja per 40,000 darbinin
kų. Dešimts streikų vadovauja CIO ir 3 
A.D.F. Minėtų’ fabrikų kapitalistai turi 
už kelis desėtkus milionų užsakymų, o 
Bethlehem Steel Corp, net už $2,000,- 
000,000 valdžios užsakymų. Jie darosi di
džiausius pelnus, bet darbninkams algas 
nenori pakelti ir darbininkų unijas pri
pažinti. Turčių spauda purvina ir šmei
žia streikierius. “N. Y. World Tele
gram”, kovo 27 d., redakcijos straip- 
snyj, šaukia: “Tik Hitleris Turi Naudą iš 
Streikų!” Kur tik darbininkai išeina ko
von už didesnį duonos kąsnį, už savo 
uniją, tai juos apšaukia “Raudonaisiais”, 
“Hitlerio agentais.” Washingtone ponai 
svarsto, kaip uždrausti streikus. Kai ku
rie karštagalviai net mirties bausmę siū
lo streikieriams.

Prie ko tas prives?

Kodėl Negavo “Lovcen” Laivo?
Ispanijos kovotojų parvežimui iš Fran- 

cijos į Meksiką buvo nusamdytas jugos
lavo laivas “Lovcen”. To laivo vėliaus ne
gavo. Anglija atsisakė duoti leidimą lai
vui plaukti. Neva kaltino laivo savininką, 
būk jis su kitais laivais tarnavo Musso- 
liniui ir Hitleriui. Savininkas sakėsi, kad 
jis yra didžiausias Anglijos šalininkas. 
Taip ir nebuvo galima suprasti, kur kas 
slepiasi. <

Bet dabar jau paaiški. Jungtinių Val
stijų prieplaukose trys jugoslavų . kompa
nijos turi 35 prekybos ir jjasažyrinius lai
vus, kurie bendrai turi 235,000 t. įtalpos. 
“Times” jau pranešė, kad dabar tos trys 
kompanijos parduos savo laivus Anglijai. 
Užmokės Amerika iš tų $7,000,000,000, 
kurie paskirti Anglijos pagalbai. Reiškia, 
laivų kompanijos už savo laivus, tame 
skaičiuje ir senus gremėzdus, gaus gerai 
užmokėti. Matyt, ‘todėl savininkas ir An
glija nenorėjo, kad “Lovcen” išplauktų iš 
Amerikos, nes jis matė progą gauti daug 
pinigų, o Anglija—reikalingą laivą.

Ispanijos Kovotojai Meksikoj
Į Ameriką atvažiavo Senoia Isabela de 

Palencia, buvusi Liaudies Ispanijos val
džios ambasadarė Švedijoj ir Suomijoj. 
Ji pasakoja, kad Meksikoj jau yra 10,000 
buvusių Ispanijos liaudiečių, kurie ten 
steigia- žemės ūkius, dirbtuves, kuria 
naują gyvenimą. Jos nuomone, reikėtų 
šimtus tūkstančių Ispanijos kovotojų 
perkelti iš Europos į Meksiką ir kitas 
Centralinės Amerikos šalis.

Palencia turi davinių, kad fašistų Is
panijoj yra 2,000,000 žmonių uždaryta į 
kalėjimus ir koncentracijos stovyklas. Ji 
yra įsitikinusi, kad generolas Franko 
stos. Hitlerio, ir Mussoliiiio {pusėn ka
riauti. , a .

Kas Darosi Jugoslavijoj?
J ’ ?

Pilna spauda priešta- Jugoslavijos turtus, tuojau 
raujančių pranešimų apie į paskelbė, kad Juųgt. Valsti- 
Jugoslaviją. Daug rašo apie'jos duos visokią pagelbą Ju

re- goslavijai. Graikijoj, kuriai 
susidarė didelis pavojus, 
kaip Jugoslavija įstojo į 
“ašį,” kilo džiaugsmas, kad 
Jugoslavijojf “revoliucija.”

“revoliuciją.” Prie tos “ 
voliucijos” Jugoslavijos gy
ventojus šaukė ir Anglijos 
imperialistinis p r e m j eras 
Churchill. Iš Franci jos ko-
vo 27 rašė, kad būk Sovietų 
Sąjungos užsienio komisaro 
pagelbininkas A. V. Višins
kis pareiškė Jugoslavijai, 
jeigu ji prieštaraus Hitle
rio ir Mussolinio okupacijai, 
tai susilauks' iš Sovietų pa- 
gelbos.- Iš Šveicarijos Zurich 
miesto rašė dar daugiau; 
kad būk Soyietų Sąjunga 
apginklubja Lenkijoj parti
zanus, kurįę veda kovą 
prieš Vokiętijos fašistus. 
Girdų daug įįy visokių. *

Pro juos žinomi šie fak
tai: Jugoslavijos valdžia, 
priešakyje su princu Paul, 
pasirašė su Vokietija, Itali
ja ir Japonija sutartį ir į- 
stojo į fašistinių valstybių 
“ašį.” Jugoslavijos liaudis 
baisiai tam priešinosi. Ju
goslavijos Komunistų Parti
ja, būdama pagrindyj, bet 
šimtais tūkstančių platino 
lapelius ir šaukė žmones 
priešintis tam suokalbiui, 
kuris Jugoslaviją pavers į 
karo lauką. Jugoslavijos 
žmonės neturėjo laisvės prie 
senos princo Paul valdžios, 
bet jie žinojo, kiek vargo ir 
sunkumo Vokietijos fašis
tai atnešė jų kaimynams 
Rumunijoj, Vengrijoj ir 
Bulgarijoj, kur įžygiavo 
Vokietijos armija. Jugosla
vijos žmonės reikalavo, kad 
jų valdžia laikytųsi nuoša
liai nuo karo, glaustųsi su 
Sovietų Sąjunga. Visa eilė 
korespondentų rašė, kad, 
nepaisant .to, kiek Jugosla
vijoj reakcinė valdžia ir 
rusai baltagvardiečiai, ku
rių ten yra apie 100,000, 
paskleidė melų prieš Sovie
tų ' Sąjungą, Jugoslavijos 
darbininkai ir valstiečiai tu-

Bet už to didelio džiaugs
mo, kaip kas pražiūrėta. 
Nauja Jugoslavijos valdžia 
jau paliuosavo areštuotus 
ministerius, kurie su Hitle
riu pasirašė sutartį. Prin
cui Povilui leido išvažiuoti. 
Petras, II “iš Dievo valios 
tapęs karalium” įsakė žmo
nėms liautis demonstruoti ir 
pareiškė, kad “revoliucija” 
nieko neturi su Jugoslavijos 
užsienio politika, kad tai tik 
vidaus dalykas, kad' jis ves 
politiką vidurio, kad išven
gus karo. :

Kol kas aišku tik tas, kad 
masių įnirtimu prieš seną 

| valdžią pasinaudojo karaliu
kas ir jo artima klika ir at
sistojo prie valdžios vairo. 
Iš to jie turi naudos. Aišku 
ir tas, kad jaunas karaliu
kas nori nuraminti Jugosla
vijos liaudies banguojančias 
mases, kaip savo laikais, 
1938 metais, Čechoslovakijoj 
jas ramino generolas Siro- 
vy, o paskui išdavė Čechoslo- 
vakiją. Trečias faktas kalba 
už tai, kad jeigu Hitleris 
jaustų, kad nauja valdžia 
jam prieštaraus, tai jis tuo
jau su Mussoliniu pultų ant 
Jugoslavijos, kol kas to ne
simato. Ketvirtas faktas, 
kad naujoji valdžia vardan 
“ramybės,” jau pradėjo pul
ti žiauriai ant darbininkų. 
Reiškia, slopina Jugoslavi
jos mases, kaip 1938 metais 
jas slopino generolas Siro- 
vy- . L

Ar bus pakaita Jugosla
vijos užsienio politikoj? Ar 
ji panaikins tą sutartį su 
Vokietijos ir Italijos fašis
tais? Tai klausimas ir ten
ka abejoti. Pirma, Jugosla

vijoj prie valdžios atsistojo 
toki pat darbo žmonių prie
šai, kaip ir buvo. Antra, Ju
goslavija yra apsupta Vo
kietijos ir Italijos iš visų 
pusių, tik siauru plotu ji ru- 
bežiuojasi su Graikija. Tre
čia, Anglija ir Amerika len
gvai pažadėjo Jugoslavijai 
pagelbą, bet kaip ją prista
tyti? Vienas kelias iš Grai
kijos ir tas gali būti bile 
laiku užpultas fašistų.

Balkanuose galėjo susida
ryti tvirtas Turkijos, Grai
kijos,Bulgarijos ir Jugosla
vijos frontas prieš abi ka
riaujančias imperialistų pu
ses ir išlaikyti tas šalis nuo 
karo katastrofos. Tokį fron
tą buvo pasirengus remti 
Sovietų Sąjunga. Tik prieš 
pat karą ji siūlė sudaryti 
Balkanų valstybių ir Sovie
tų Sąjungos — Juodųjų Jū
rų kaimynų bendrą prieška
rinę gutartį. Bet tą sugrio
vė Anglijos ir Franci jos im
perialistai. Dabar karo są
lygose Anglija dėjo ir deda 
pastangas Balkanų šalis 
gauti į savo pusę, įvelti sa
vo naudai jas karan. Vokie
tijos fašistai “taikos” keliu 
jas stengiasi visas pavergti. 
Anglija laimėjo Graikiją, 
Vokietijos fašistai okupavo 
Vengriją, Rumuniją ir Bul
gariją. Liko tik Jugoslavija 
ir Turkija. Turkija, atrodo, 
pasiliks neutrališka, o Jugo
slavija, veikiausiai bus įvel
ta karan.

Jeigu Anglijai pavyktų 
Jugoslaviją iy Turkiją įvel
ti karan, tai iš Turkijos, 
Graikijos ir Jugoslavijos su
sidarytų savo rūšies blokas, 
kuris nemažai pagelbėtų 
Anglijai. Jeigu Vokietijos ir 
Italijos fašistai įsigalės Ju
goslavijoj, tai ,tada jie už
guls ant Graikijos. Štai ko
dėl ten eina kova ir tos “re
voliucijos.”

IX M. š.
ri savo nusistatymą. Jie sa
ko: “Rusija buvo mūsų 
draugė, davė mums laisvę ir 
yra drauge. Rusas — mums 
yra Tvan’ ir kartu vyresnis 
brolis.” Jugoslavijos gyven
tojus pasiekė žinia, kad ka
da kapitalistinės — impe
rialistinės valstybės kariau
na, pasiutusiai viską naiki
na, tai tuo kartu Sovietų 
Sąjungoj “Ivanai” budavoja 
naują laimingą gyvenimą,

Atsišaukimas Nusmerktuju Kalėjimai! už 
Rinkimą Parašą ant Komunistą Partijos 

Rinkiminės Peticijos
Šiomis dienomis pasiekė 

mus sekamo turinio atsišau
kimas :

“Mes, dvidešimts nusmer- 
ktųjų už rinkimą parašų

“Mes kaltiname p. Park 
už paneigimą prisiekos tei
singai ir lygiai naudot 
Pennsylvanijos ir Suvieny
tų Valstijų įstatymus. Jo

noms, tėvams, pačioms ir 
vaikams nusmerktųjų, iš ku
rių tapo atimta užlaikymas 
su mūsų įkalinimu. Mes da
rome šį kaltinimą apskričio 
prokurorui už tai, kad jis, 
norėdamas įgyvendint prieš- 
amerikoniškus siekius, už
vertė įkalinimą ant 28 kal
tinamųjų, nors ir žinojo tą 
faktą, kad tarpe tų 28 yra: 
(a) Keturi sergą vyrai, ku
rių sveikata ant visados ir 
gal būt mirtinai bus pažeis
ta šiuo įkalinimu; (b) ke
turios moterys, iš kurių vie
nai atimta kūdikis iš moti
niškos globos; ir (c) vienas 
vyras, kurio žmona guli na
mie be jokios priežiūros, ne
pajėgia pasijudinti iš lovos 
su nulaužta koja.

“Mes esame amerikiečiai 
ir mylime savo šalį ir savo 
šalies žmones ir savo šalies 
laisvus papročius ir taiką. 
Mes nebūtume ištikimi 
tiems papročiams, jei mes 
leistume apskričio prokuro
rui Park’ui trempti tuos 
papročius ir sunkiai iškovo
tas teises be jokio pasiprie
šinimo. Vien tik tuo va
duojantis mes imamės šio 
griežto žygio.

“Mes prašome paprastos 
teisės, išlaisvinimo, garan
tuojant užstatu iki aukštes
nysis teismas išspręs mūsų 
apeliaciją. Mūsų kovon įei
na pamatinės Amerikoniš
kos Laisvės. Jeigu apskri
čio prokurorui pavyks apei
ti Teisių Bilius sąryšyj su 
mūsų byla, tai kiekvieno pi
liečio laisvės atsidurs pavo
juje.

Mes atsišaukiame į kiek
vieną pilietį Allegheny ap- 
skrityj ir į visą mūsų tautą 
pagalbos šioje kovoje.

Pasirašo:
.. GEORGE POWERS 

n ABRAHAM STRAUSS
BEN CAREATHERS 
SAMUEL ANTICO 
GEORGE PETRINOS 
HARRY STEINBERG 
JOHN DERKACZ 
JOSEPH FILNER 
JAMES DOLSEN 
LLOYD BROWN 
ANDREW NOVAK 
mark McCullough 
MIKE STANOVICH 
BEN FINDLEY 
WILLIAM THORNTON 
SAMUEL ZRNCIC 
PETER SKRTIC 
ANTUN SKVARIC 
SAMUEL FRISHMAN 
DANIEL LEPO.

Siūlo Visuotinus Pilie- 
į čiu Balsavimas
ji Karo Klausima

Washington. — Jeigu bū- 
•'ių įnešta Jungtinių Valstijų 
Kongresui sumanymas siųst 
'Amerikos armiją ar karo 
:laivus ar orlaivius karan 
•anapus vandenynų arba jei- 
:gu būtų reikalaujama skirt 
■pinigų tam tikslui, tai kon- 
.gresas turėtų paskelbt vi
suotinus piliečių balsavi- 
;mus, kad valdžia galėtų pa
girt, ar žmonės pritaria to- 
Įkieių kariniam veiksmam,— 
:šitokią rezoliuciją įteikė 
Kongresui senatoriai Nye, 
Wheeler, Vapper, LaFollet- 
.'te, D. Worth Clark ir’Ships- 
tead, kurie priešingi trauki

mui Amerikos į karą. Jų re
zoliucija, tačiau, sako, kad 
ir daugumos žmonių nubal- 
savimas prieš siuntimą šios 
šalies ginkluotų jėgų į užjū
rių karą nebūtų verstinas 
valdžiai, o tarnautų tiktai 
kaipo patarimas.

25-ki Jugoslavų Laivai Ame
rikoj Teksią Anglam

New York. — Amerikos 
prieplaukose dabar yra 25- 
ki jugoslavų laivai, viso 
200,000 tonų. Kai kurie .tų 
laivų savininkai New Yor
ke sako, kad jie pervesiu sa
vo laivus tarnaut Anglijai. 
Tai todėl, kad Jugoslavijos 
valdžia pasirašė draugišku
mo sutartį su vokiečiais, ku
riai šie savininkai priešingi.

Elektros Darbininkai 
Demonstruos per Sa

vaitę prieš Bosus
Schenectady, N. Y.—Apie 

22,000 Generalės Elektros 
kompanijos darbininkų žada 
kasdien pei; savaitę nuo ko
vo 31 iki balandžio 5 d; de- 
monstruot prieš tos kompa
nijos fabriką todėl, kad ji
nai atmeta darbininkų rei
kalavimą pridėt po dešimtu
ką algos valandai. Demons
tracijoms vadovaus Jungti
nė Elektrininkų, Radio Dar
bininku ir Mašinistu Unija, 
CIO.

Athenai. — Graikai ne
apsakomai džiaugiasi, kad 
jugoslavai nuvertė senąją, 
vokiečiam palankią valdžią.

gyvena taikoj ir prie Sovie
tų Sąjungos jungiasi vis 
naujos šalys.

Tokioj atmosferoj nieko 
nereiškia pono Churchill at
sišaukimai, kad jugoslavai 
keltų “revoliuciją?’ Jugo
slavijos darbo liaudies rūs
tumas prieš tuos valdonus, 
kurie pasidavė rankas su 
Hitleriu, Mussoliniu ir Ja-1 
ponijos imperialistais, turė
jo persilietf: visus užtvarus, 
Jugoslavijoj' reikėjo laukti 
naujij .įvykių.

Ir štai atėjo žinios, kad 
princo Paul valdžia nuvers
ta. Kad jis patsai išvažia
vo į Graikiją. Ministerių 
pirmininkas- Dragisha Cvet- 
koviteh ir užsienio ministe
rs Dr. Cincar-Markovich 
areštuoti. (Kad visą galią 
pasiėmė į savo rankas 17- 
kos metų karalius Petras 
II, kad ministerių kabinetą 
paskirtas sudaryti genero
las Dusan Sįmovitch. Įvykęs 
karo vadų sukilimas.

Anglijos valdžia pasiuntė 
naujai Jugoslavijos valdžiai 
pasveikinimų ir pažadėjimą, 
kad An^lijoš karo laivynais, 
armija ir oHaivynas padės 
Jugoslavijaį. Amerikoj, kur 
jau prezidentas Rooseveltas 
buvo suspėjęs “užšaldyti”

ant Komunistų Partijos rin
kiminių peticijų, skelbiame, 
kad nuo kovo 22 dienos, 4 
vai. vakaro, 1941 m., atsi
sakome nuo visokio maisto 
per sekančias 48 valandas. 
Mes imamės šių rimtų žy
gių išreiškimui protesto 
prieš hitlerišką apskričio 
prokurdJro Park poelgį, ku
ris atsisakė išlaisvint mus 
po reguliariškais užstatais 
iki pęrkratinės mūsų apelia
ciją Pennsylvanijos Aukš
tesnysis Teismas, Mes pa- 
liuosuojame nuo badavimo 
moteris ir keturis sergan
čius asmenis.

“Mes kaltiname apskričio 
prokurorą Park, kad jis nuo 
pat pat pradžios mūsų by
los, turėjo sau už tikslą: (1): 
Sunaikint laisvą balsavimą 
Pennsylvanijoj; (2) Provo- 
kuot anti-semitizmą; (3) 
Akstint rasinę neapykantą 
prieš negrų žmones; (4) 
Slėpt ir paralyžiuot antika
rinę žmonių išraišką; ir (5) 
Trukdyt ir sunaikint pro- 
grešyvį darbo judėjimą Al
legheny apskrity  j. Dar dau
giau, mes teigiame; kad Mr. 
Barkšo atsisakymas Išlais
vint mus po užstatu, yra tę
simas pirmyn viršminėtų 
prieš-amerikinių tikslų.

žygiai verčianti mus būt 
kalėjime iki mūsų byla bus 
perkratinėta, yra niekas 
daugiau, kaip pasimojimas 
nuteist mus už įstatymo ru- 
bežių. Mes žinome ir p. 
Park žino,’ kad ta nevykus 
byla prieš mus, kaip ji pa
remta dabar yra, paremta 
prietarais ir išrastais įsta
tymų perstatymais, subyrės 
aukštesniuose t e'i s m u o se. 
Mes darome šį griežtą kal
tinimą p. Park ūž tai, kad 
jis ciniškai nusprendė mus 
laikyti kalėjime, kol bus 
perkratinėta mūsų apeliaci
ja; žinodamas tikrai, kad 
mes užbaigsime savo baus
mes pirmiau, negu aukštes
nysis teismas turės progos 
spręst žemesniojo teismo 
sufrėmuotus įrodymus, klas
tingus liudijimus ir viena
šališką teismą, kurio buvo 
griebtasi mūsų nusmerki- 
mui.

“Mes kaltiname apskričio 
prokurorą nežmoniškume, 
kuris paskelbė1 karą prieš 
moteris, vaikus, senelius ir 
ligonius; Mes darome šį kal
tinimą apskričio -prokuro
rui Pank už tai, kad jis, bež
džioniškai imituodamas hit
leriškas metodas, taiko aš
triausius smūgius moti-

Kiek Vokiečių Orlaivių Žuvo 
Anglijoj Dienomis

London. — Per 84 dienas 
nuo rugp. 8 iki spalių 31 
d. anglai dienos laiku nušo
vė 2,375 vokiečių orlaivius, 
o vokiečiai užmušė 375 an
glų lakūnus, kaip sako An
glijos vyriausybė, bet nepa
duoda, kiek tuo laiku vokie
čiai nušovė anglų orlaivių.

...................... .. *■■■!■ imi I. .....  ■■■■ ■

Reikalauja Tuojaus 
Imt Streikierius 
Į Kariuomenę

Albany, N. Y.—Republi- 
konas New Yorko valstijos 
senatorius Walter Stokes 
įnešė sumanymą, kad vals
tijos seimelis pasiųstų rei
kalavimą Jungtinių Valsti
jų kongresui tuojau imt į 
kariuomenę vyrus, kurie 
kaipo svarbių . pramonių 
darbininkai buvo paliuosuo- 
ti nuo kareiviavimo, • jeigus 
tie vyrai streikuos arba da
lyvaus “bet kokiame ginče 
tarp darbininkų ir samdy
tojų.”
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Apsičystykim Nuo 
Žydiškumo!

(Feljetonas)

Gerbiami “tyro kraujo” 
lietuviai: kunigai, fašistai, 
ir socialistai. Susiorganiza
vus bendram frontui iš virš 
minimų trijų sriovių gelbė
jimui smetoniškojo fašizmo, 
pas mus tautinė neapykanta 
pasiekė liguisto tempera
mento. Niekinimas ir viso
kis nešvariausiais žodžiais 
šmeižimas kitų tautų žmo
nių, liejasi kaip iš dvokian
čio vulkano.

“Naujienų” ir “Keleivio” 
ricieriai, kad parodyt savo 
bendram ištikimybę, kaipo 
“tarptautinio s o 1 i d a rūmo 
skelbėjai,” daugelyje atvejų 
šiame “garbingam” darbe 
toli pralenkia savo kolegas. 
Tai “labai džiuginantis” 
požymis, rodantis, kad mes 
įstojom į tikrą pasiliuosavi- 
mo kelią. Vienas tik keblu
mas, kad vis dar negalim 
galutinai atsikratyt tų vel
nių žydų. Nežiūrint to fak
to, kad mes žydų tautos la
biausiai neapkenčiame, ir 
kaip tik įmanydami nieki
name, o visgi, lyg save ant 
juoko laikydami, vieno žydo 
skvernų įsikabinę laikomės. 
Rodosi, jis būtų kuo geres
nis už visus kitus žydus. 
Kas jis do vienas, tas, pa
sak bendrafrontininkų ter
mino, “žydelis?” Visiem ge
rai žinoma, tai Kristus, ty
riausio kraujo žydas, apie 
kurį mes taip su pašėnavo- 
ne šokinėjam, kaip senovės 
indijonai aplink ugnį. Šiaip 
ar taip kalbant, o visgi nė
ra logiška visą tautą pra
keikti, o vieną jos narį lyg 
kokį belaisvį tampyti savo 
naudai, juomi mulkinti žmo
nes, rinkti pinigus, o vėliau 
jausti sąžinės graužimą, 
prisiminus, kad tie doleriai 
—surinkti pagalba mūsų 
prakeitos tautos sūnaus! 
Na, betgi ant galo, pagalios 
sulaukėme progos galutinai 
atsikratyt mums taip negei
stino žydiškumo, visai nepa
sidarant sau jokių nuosto- 
lių.

Turint tokių “genijų,” ko
kių randasi mūsų bendram 
fronte, tik gyvenk ir norėk. 
Štai, jums naujutėlis nukry
žiavo tas Jėzus Kristus — 
Kleofas Jurgelionis, tikras 
lietuvis, o dar tikresnis fa
šistas!

Už šios taip svarbios ži

Aberdeen, Wash.
Is Darbininkų Gyvenimo
Šiuom laiku nėra bloga 

tiems, kurie turi darbus. Ply
wood išdirbystėj dirba ištisas 
dvidešimts keturias valandas 
per parą. Dirba daug ir nedė- 
liom. Mažiausia mokestis 67V2 
cento į valandą. Darbininkai 
organizuoti į CIO. Gaunama 1 
savaite atostogų su užmokes
čiu. Darbininkų gyvenimas 
laipsniškai gėrėja nuo to lai
ko, kaip susiorganizavo į CIO 
industrinę uniją. Nors ir CIO 
unijoje atžagareiviai ima per
sekioti pažangiuosius unijos 
pirmininkus, kurių su balsavi
mais negali • prašalinti, tai pa
vartoja prievartą suvažiavi
muose.

Darbininkai turime lankyti 
mitingus, kad į mūsų suvažia
vimus būtų išrinkti pažangūs 
žmonės delegatais, nes kitaip 
neteksime savo sunkiai iškovo
tų laimėjimų.

Pacifiko pakraštys šią žie
mą sniego nematė, nebuvo čia 
nei palčių. Nors čia niekados 
nebūna šalta, bet ši žiema bu
vo puikiausia, pralenkė oro 
gražumu ir šiltąją Californiją.

Aberdeenietis. 

nios paskelbimą, Juozui Ty- 
sliavai turi būt tinkamai at
lyginta. Žvalgybininkų va
das Smetona būtinai turi 
apdovanoti Juozą medaliu. 
Dabar, broliai frontininkai, 
senąjį Jėzų Kristų atiduo- 
kim žydams, o sau pasilai- 
kykim naujai nukryžiavotą- 
jį Kleofą. Patogesnio laiko 
permainoms niekuomet ne
bus, kaip dabartinis. Prieš 
velykų šventes, kai senasis 
Jėzusukas numirs, tai tegu 
sau ir guli, o mes savo Kle
ofą tinkamai aprėdom ir 
bizniavojam sau priprastu 
būdu. Iš fizionomijos Kleo
fas tam pilnai tinka. Jam 
tik erškėčių karūną užmau- 
sim ir davatkos visai neži
nos, kad įvyko permaina. 
Kas link kvalifikacijų, tai 
netenka ginčytis. Ar gi Kle
ofas nėra stebukladaris? 
Tai jis prikėlė iš numirusių 
dvidešimts metų atgal nu
daigotą Kolčaką, parašė at
eities “istoriją,” nuspėja 
viską geriau kaip čigonka.

Lietuviams fašistams bus 
garbė turėti savo tautietį 
Jėzų Kristų, biznis pagerės 
šimteriopai, nes, jeigu atsi
ras priešininkų, atskalūnų, 
tai tokius pats Kristus pra
keiks ant amžių amžinųjų! 
Tuomi sumažins kunigams 
darbą. Kadangi dalykai pa
krypo gerojon pusėn, tai ga
liu pasibažyt, kad trumpoje 
ateityje galėsim suorgani
zuoti savo nepriklausomą 
fašistinį šventųjų vaiską, 
tada svetimtaučiam nei ge
ro! Judošių ir latrų jau da
bar turim su perviršium, ne 
po ilgam atsiras ir kitokių 
mūčelninkų. Tada galėsim 
giedoti, kaip buvusioj sme
toniškoj Lietuvoj ubagai 
prie šventoriaus:
Vaiskaą fašistams ateina— 
Kleofas patsai pirma ei

na!.,.
Paulius.

Andy Ministeris Šaukė 
Jugoslavus Sukilti

London. — Anglijos mi
nisteris Indijai pulkininkas 
L. S. Amery per radio atsi
šaukė į Jugoslavijos žmones 
sukilt prieš savo “pardavi- 
kišką valdžią”, kuri pasira
šė draugiškumo sutartį su 
Vokietija, ir “apgint savo 
šalies garbę ir nepriklauso
mybę” nuo vokiečių.

New York. — Išplaukė 
“namo” dar 600 vokiečių, 
nes jie negalį Amerikoj 
gaut darbo; tokia neapy
kanta paskleista prieš vo
kiečius, sako Vokietijos 
konsulas.

Vaizdas is streikuojančių Federal Motor Truck kompanijos (Detroite) darbinin
kų; pikietininkų linija. - ‘

Vaikučiai (Londone) miega ant sub vės (požeminio 
geležinkelio) laiptų; jie pasislėpę nuo oro bombų . . .

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Draugas Šonas Vincas iš 

Gibbstowno, N. J., aplaikė 
laišką nuo sesers Agotos, kurį 
čia paduodame apleisdami as
meninio pobūdžio mintis.

Laiškas

Dabar apie Lietuvos gyveni
mą. Taigi raudonajai armi
jai įžygiavus į Lietuvą. Su gė
lėmis, ovacijomis ir didžiausiu 
džiaugsmu buvo pasitikta. Vy
ko demonstracijos ir mitingai 
išreikšti liaudies džiaugsmą: 
pagerbti raudonąją armiją ir 
išlaisvintoją drg. Staliną. Nes 
tik raudonosios armijos ir 
draugo Stalino dėka likome 
laisvi nuo buržuazijos ir sme
toniško jungo. Taip pat drg. 
Stalino dėka likome nepalies
ti imperialistinio karo, kuris 
veik visai Europai atnešė ba
dą ir skurdą. O dabar lietu
viai gyvena sotūs ir laisvi, ne-

Keturi Streikai Pave
dami Roosevelto 
Komisijai Taikyti

Washington. — Darbo mi- 
nisterė Frances Perkins pa
vedė Roosevelto paskirtai 
tarpininkavimo k o m i s i jai 
taikyt darbininkus su fabri
kantais šiuose keturiuose 
streikuose: Intern ational 
Harvester; Universal Cyc
lops Plieno Co., Bridgeville, 
Pa.; Condenser Corpora
tion, South Plainfield, N. J., 
ir Vanadium Corporation, 
taip pat Bridgeville. Šie 
streikai paliečia 28,000 dar
bininkų.

Darbo Federacija vado
vauja tik Condenser strei
kui, o CIO—trims kitiems. 

liečiami baisių karo skerdynių. 
O tą viską jau mums Smetona 
buvo užriktavęs, tiktai reikėjo 
padilginti. Bet (draugui) 
vargšui pačiam kelnes pasi
raitojus teko bristi Lietuvos— 
Vokietijos sienos upę, taip pat 
ir kitiem 'smetonininkam teko 
daryti. Lietuva priėmė Stalino 
konstituciją, o tą kons.tituciją 
jūs, dėde, manau gerai žinote. 
Išdalino dvarų centrų ir buo
žių žemes, o paliko jiems nor
mą nedaugiau kaip 30 hekta
rų, o jų žemę paskirstė kume
čiams, bežemiams ir mažaže
miams, kurių prakaitu ji bu
vo laistoma. Pakilo produktų 
kainos, lašininių kiaulių gyvo 
svorio centneriui moka ligi 
120 litų, o Stfietonos laikais 
mokėjo tiktai 30 lit. Taip pat 
pakilo- kainos ir kas reikia 
pirkti, medžiagos labai žymiai 
pakilo, pakilo geležis ir kiti 
daiktai. Taigi visai kitoks pa
sidarė Lietuvos veidas, kartu 
su smetonininkais nyksta chu
liganizmas, žulikystės ir pešty
nės. O daugiau jaunimas ir 
valstiečiai - skaito knygas ir 
laikraščius, taip pat laisvas 
kelias į mokslą. Dabar Lietu
voje pablogėjo gyvenimas tik
tai ponam dvarininkam, fabri
kantam, dykaduoniam ir ki
tiem darbininkų išnaudoto
jams, todėl toki ponai labai 
liūdnai sutiko ir Lietuvos per
mainą, ir kiek galėdami darė 
pasprukti į užsienį. O darbi
ninkam gyvenimas palehg’vėjo. 
Šias dienas greičiausiai kad 
nustos vertės litas, o bus var
tojama tik rubliai. Tai tiek 
tuom kartu apie Socijalistinę 
Tarybų Lietuvą. Iš Lietuvos 
rengiama išvežti vokiečiai į 
Vokietiją.

Su pagarba,
Sesuo Agota ir švogeris. 

1940-XI-25 d.
Skliausčiai.

Hartford, Conn.
Kovo 16 dieną įvyko Darbi

ninkių Motorų Kliubo prakal
bos Laisvės Choro svetainėje. 
Kalbėjo d. Pctrikienė. Klausy
tojų susirinko skaitlingas bū
rys ir visi labai atydžiai klau
sėsi kalbėtojos. Ji savo kalbą 
pašventė moterų klausimams. 
Ji kalbėjo gyvais faktais, pri- 
rodinėdama, kad moterys, 
organizacijų pagalba, atsiekė 
daug ir didelių laimėjimų. Jei 
no organizacijos, tai moterys 
ir šiandien būtų tokiam padė
jime, kaip praeities šimtme
čiuose. Jos tebebūtų vergės. 
Bet reikia taipgi neužmiršti 
to, kad dar nėra viskas atlik
ta, ir moteris turi tęsti kovą 
už savo būklės pagerinimą, 
kol bus atsiekta galutinas mo
tel’s išsilaisvinimas. Todėl rei
kia kiekvienai moteriai stot į 
organizacijas, kurios rūpinasi 
moters laisve. (Pasipylė 
griausmingi aplodismentai.) 
Baigdama kalbėti prisiminė 
apie įvykusį Lietuvoj pervers
mą. Ji pridūrė, kad nereikia 
klausyti tų šauksmų, kurie yra 
skleidžiami tų, kurie paspru
ko iš Lietuvos. Teisybė, pra
garas, bet ne darbo klasei, alo 
tiem, kurie nieko neveikdami 
puotaudavo, o dabar to nebe
bus. Kas nedirbs, tas ir neval
gys. (Ir vėl entuziastiški ap
lodismentai.)

Visais atžvilgiais prakalbos 
pavyko. Aukų, padengimui 
lėšų, surinkta $22.00.

Po prakalbų draugės mote
rys turėjo draugišką vakarie
nę ir pasikalbėjimą su kalbė
toja pasekmingesniam mote
rų veikimui.

Kovo 23 d. Lietuvių Ūkėsų 
Kliubo svetainėj buvo sureng
tos prakalbos sveikatos klau
simu. Jas surengė Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Draugija. 
Kalbėjo Dr. J. J. Kaškiaučius. 
Čia prisirinko visokių pakrai
pų klausytojų.

Draugijos pirmininkas, Po
vilas Krikščiūnas, paprašė 
daktarą užimti- vietą. Pirmiau
siai jis perskaitė eiles apie 
Lietuvoj įvykusį perversmą. 
Klausytojai palydėjo jo kalbą 
su didžiausiu entuziazmu, ži
noma, buvo keletas ir tokių, 
kuriem kaip elektrikas kilojo 
sėdynes. Bet kaip pradėjo 
aiškinti apie sveikatą, tai vi
si kaip svilte prisvilo prie kė
džių. Teišybė, jis moka klau
sytojus užinteresuoti. Jiš su 
juokais atsakinėja klausimus. 
Pasibaigus prelekcijai klausy
tojai nenorėjo keltis.

Pirmininkui paprašius au
kų, lėšų padengimui, surinkta 
$15.00.

šiose prakalbose kai kurie 
veiklesni menininkai pardavi
nėjo ti kietus dėl “Grigučio” 

operetės, kurią suvaidins wor- 
cesteriečiai gegužės 11 d., 2 
vai. po pietų, Liet, ūkėsų 
Kliubo svetainėj. Kurie dar 
neturite tikintų, tai pasirūpin
kite gauti, nes girdėjau mažai 
belikę.

Teisybes Mylėtojas.

š YPSEN 0Š
Smetonos Viešpatavimo Laikę 

Vaizdas Lietuvoj.

Seimas Kaune posėdžiauja, 
Tvarko mūsų šalį,.
Kas turi geras tarnybas, 
Statosi namelį.
Tie, ką Kaune sėdi ponai, 
Moka kombinuoti,
Kaip tą biedną darbininką 
Reikia išnaudoti.
žmogus dirba prakaituoja, 
Tvarko savo ūkį, 
Kad jis savo bakūžėlėj 
Gaut ilgiau pabūti.
Nuvežė jis kelis pūrus 
Už juos mažai gauna 
Pirklys sako, kad atpigo 
Aš jo neapgaunu.
Turi jis mokėt už žemę, 
Nors skola ir menka 
Nuneša jis šimtą litų, — 
Sako, “neužtenka”!
Už savaitės nemokėsi,
Turtą aprašysim
čia tau, tėvai, ne prie ruskio - 
Mes jus sutvarkysim.
Pinigų daugiau neturi, — 
čia jau tikra bėda.
Vežtų jis grūdų į turgų 
Kad ir tų nebėra.
Dar palaukė vieną dieną
Ir jau atvažiuoja:
Vaikšto anstolis po tvartą 
Viską įkainuoja ...
Jis aprašė visas karves 
Ir mažą telyčią, 
Neužtenka keturkojų, —

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvę 
-------f--------- ------- rr - ; • „ , ...

Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą., Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą^ kam užrašote, prašome rašyti sekamai •

Vardas .... .. .......... >....................................... ................ . .

PaStas ............   —............................................................ I

Gatvė ar kaimas ............... -- ..............................

Apskritys ...... ......... ................. ....................-...............................

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra 
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y %

TfeČias puslapis

Rašo jis ir grįčią.
Taip jie skriaudė darbininką
Ir visaip koliojo,
Nors prakiuręs jam ir batas, 
Kad ir lenda koja.

Alfred Banis.

SUSPROGO ŽIBALINIS 
AMERIKOS LAIVAS; 
ŽUVO 20 JŪREIVIŲ

Morehead City, N. Car.—- 
Dėl nežinomos priežasties 
įvyko smarkus sprogimas 
žibaliniame Amerikos laive 
“Cities Service Denver,” 9,- 
136 tonų, ir tuojaus užlieps- 
nojo visas laivas. Žuvo 20 
jo jūrininkų. Kiti laivai iš- 

I gelbėjo 21-ną jūrininką.

London. — Vokiečiai per
siuntė iš Italijos į Šiaurinę 
Afriką jau tokias dideles 
savo karines jėgas, kad An
glijai tenka rimtai ten skai
tytis su jomis, kaip sako an
glų karininkai.

Washington.—28-se strei
kuose dabar Amerikoj daly
vauja per 50,000 darbinin
kų. Užstreikuoti fabrikai 
turi per $1,600,000,000 ka
rinių užsakymų.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Rtaffg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—51

Atsišaukimas į 7 Apskr ALDLD 
Kuopas ir Pavienius

Baltimore, Md.
Garnys Aplanke Lietuvių 

Katalikų Kunigus

darželį, viena jų sprogo.”_Na, 
o kitas septynias pono Balu
čio tarnaite iš darželio, surin
ko ir į “garbič-keną” sumetė. 
Matote, “Keleivis”, kaip ir 
“Naujienos”, visuomet rašo

(Tąsa) •
Karvė atrajojo, judindama nukarusią 

pakaklę, ir protingomis akimis žiūrėjo į 
valdininkus, atvykusius įvertint jos odos.

—Drigonto paslėpę neturėt? Viskas 
čia? Visi gyvulėliai?

—Vis...—ir Monika pajuto, kad sun
kumas vėl atėmė balsą. Tik po valandė
lės galėjo pabaigti:—ss-kas...

—Nebijokit, šeimininkei, mes akuratni 
žmonės. Mes tik papišoriuosim, o pas
kum kapnors. Kiek karvutei metų?— 
stengėsi nuovadas kalbėti prastų žmonių 
žodžiais.

Monika nurodė žalės amžių, tik nežino
jo, kiek arkliui metų. Nuovado padėjėjas 
išžiodino kuiną ir pakrapštė dantis.

—Rašykite šešių,—valydamas nuo sa
vęs prikibusį besišeriančio gyvulio plau
ką, nurodinėjo padėjėjas.

Dar įrašė aviną, paršingą kiaulę ir at
skirame garde penimą bekoną—ūkio gel
bėtoją. Kai buvo viskas baigta, registra
toriams atėjo laikas išvažiuoti, — nuova
das pasiprašė vandens. Monika sakėsi 
išnešianti, bet svečias nusekė paskum.

—Duoket, pamauksem tiesiog iš kubi
lo!—kalbėjo savo tarme nuovadas, pama
tęs moteriškę plaunant indą.

Monika pasilenkė semti vandens, ir 
staiga ją apleido dienos šviesa. Gerklėje 
pajuto kažkokį saldžiai kartų skonį. Pa
duodant stiklinę jai pasirodė, kad nuova
das tiesia ranką visai ne prie stiklinės, o 
apglėbiui jos.

—Dabar jis griebs mane... griebs!— 
pagalvojo ir kažkoks liguistas pastipulys 
sukrėtė kūną. Akyse visai aptemo. Lyg 
pro miegus girdėjo, kai nuovadas padė
kojo, ir išėjo. Tik tada Monika atėjo į 
save. Antrąkart, po atsitikimo bažnyčio
je misijų dieną, ji vos neapalpo.

Policijai išdardėjus, visą laiką smaugę- 
sis pririštas šuo nutraukė virvę ir pasi
leido paskui išvažiavusius. Tarutienė 
matė, kaip jų Naras kibo arkliui į kojas, 
šoko po kaklu, lyg norėdamas gyvuliui 
perkąsti gerklę. Greitai vidurkely iššoko 
dar keli šunyčiai. Arklys pradėjo mėty
ti vežimėlį į šonus, suerzintas leidosi gim- 
bėmis.

Nuovadas ištiesė ranką ir, kaip Moni
kai pasirodė, šunims kažką sviedė. Brink- 
stelėjo šūvis. Dar ir dar. Arklys šalnai 
pašoko ir ratukus paskandino dulkėse.

A-ja-jai!—sudejavo šunes, pabrukę uo- 
dekas. Taručių Naras, gerą galą pakudu- 
liavęs, apsivertė kelis kartus ir veriančiu 
balsu sukliko.

—Ir gerai bjaurybei! Ko lendą!—pri
tarė Monika, ^bet nesiliaujantis dvesian
čio unkštimas* ją perkalbėjo, ir ji nubė
go į nelaimės vietą, šuo šliaužė pilvu į 
ją, palikdamas kraujo pėdsaką ir, rodos, 
jo žmogiškai geros akys sakė: nebark, 
neatstumk manęs, juk namus gyniau...

Moteriškė pakėlė jį ir prispaudė prie 
savęs, kaip tikrą kūdikį, nes žmogaus ir 
šuns kančia šią valandėlę pasidarė ben
dra, kaip ir jų likimas.

XXI
Juras nors ir buvo sueigus, mylėjo 

žmogų, tačiau karčiamose niekad nesi- 
šildė. Tuo atžvilgiu Monika negalėjo 
skųstis vyru, nes per penkioliką bendro 
gyvenimo metų jis nė vieno cento neiš
metė degtinei.

Pasitaikius progai burnelę išlenkti ves
tuvėse, pašermeny ar talkoje, Juras nesi- 
purtė, nors ir nebuvo pirmastalis. Daž
nai mėgo pats save perspėti:

—Gerk, burna, tik nebūk durna!
Sielvartai, negerovės Juro užtūros ne

sugriovė, kaip daugelio valstiečių, jo kai
mynų, kurie iš skurdo, bėdų prasilakę 
kiaurojo. Vis dėlto šiandien savanoris 
nesisaugo j o, kaip seniau, kad negražu, 
nepritinka, jeigu jį, pirmeivį, šaulių va
dą, pamatys linkstančia koja... O pas
kutiniais metais jis net keletą kartų par- 
šlitinėjo gerokai įsmagęs, kaimynų, la- 
launinkų pavaišintas.

Karčioj o j slypėjo galia jeigu ne kerš
tą, liūdesį geriančiam įdiegti, tai nors 
ašaras, kraują palieti. Juro galvelėj ji 
visai kitaip veikė. Grįžęs namo, tik įžen
gęs pro duris, pirmiausia jis užtraukda- 

* vo pagrabinę giesmę, paskum puldavo 
prie pačios ir darydavosi jai toks saldu- 
kas, toks šilkinis,—nors prie žaizdos dėk.

Lyg mažutę, savanoris Moniką tuojau so
dindavo ant kelių, įdėdavo į rankas cuk- 
rainį, ar šiaip niekutį, o jeigu ji būdavo 
atsigulusi—išplėšdavo iš lovos.

Iki kol tvaikas iš jo išgaruos, iki kol 
liežuvis įskaus, prisikišęs prie pačios bur
kuos:

—Tu nelynok, debesėli, jeigu aš tru
putį šmikšt...—kirmėlaitę nuraminau. 
Vis tie giminės! Ne aš stačiau, ne aš ir 
mokėjau! Nusiramink, viskas bus gerai!

Jeigu Jurui nepavykdavo visokiais pra
manai išjudinti užsirūstinusios Monikos, 
dažnai jis imdavo ją šokdinti.

Galėdavo ji gintis ,spardytis,—vyras 
neklausydavo jos karkinimo, čiupdavo j 
glėbį, kaip šiaudų kūlį—ir į ratą. Pro 
ašaras, pyktį turėdavo Monika šypsotis 
iš tokių Juro užmočių, ir paskum viską 
atleisdavo, dovanodavo.

Kaimo gerūnų žmonos Tarutienei sa
kydavo :

—Džiaukis, kad dar tavo šitokia lem
tis... Kad dar šokdina. Maniškis kai 
girtas—žvėris. Štai, prieš porą metų su 
skritiniu rėžė—ir dabar mėlynė.

—Dieve neduok, kad aš to susilauk
čiau!—galvojo Monika, su baime žiūrė
dama į sužalotas moteriškių rankas, ko- 
jas.

Ir juo sunkesnis, juo tamsesnis, niūres
nis darėsi jų gyvenimas, juo dažniau ėmė 
Juras kaišioti nosį į karčiamas. Kiekvie
nu priekliūviu jis pareidavo iš miestelio 
palaidais skvernais, prisimerkęs, šneku
tis. Teisindavosi, kad vis jam reikalai 
buvę, vis mainai, pardavimai, pažmonys.

Vieną tokį pokalėdinio meto šventa
dienį, kai Juras buvo pasižadėjęs pačiai 
namuoti, nenurimo ir išsiprašė į mies
telį. Davė žodį ilgai negaišti, tik saulė 
sės—tuoj atgal. •

Monikai kilo įtarimas: jau jis negali, 
jau jį traukia ta smarvė! Bet Juras lei
do jai išjieškoti visas kišenes, išvarstyti 
seną piniginę—ir tik kai moteriškė įsi
tikino, kad vyrui nebus už ką lakti—jį 
išleido. .

Atsidūręs Sarmantuose, Juras pasuko 
tiesiog į valsčiaus raštinę, kur gūžėjo 
valstiečiai, užklydę paplepėti, pasišildyti, 
išgirsti naujienų.

Jau raštinės prieangyj, jam bevalant 
snieguotą kepurę, kažkas paėmė jį už al
kūnės:

—Taruti, eik šen, gausi raštą!—nebai
gus pradėtos kalbos, pašaukė jį seniūnas. 
—Gerai kad susitikom. Še!

Juras greitai į rudinę nusivalė sudrė
kusias rankas, paėmė geltoną lapelį ir 
kertėje suradęs laisvą atsisėsti vietą, no
rėjo jau skaityti. Vėl kažkas prašė jį 
atsikelti, čia pat rakino duris. Pamatęs iš 
kibiro .geriančius, Juras pajuto troškulį. 
Nuo ryto jo gerklėje stovėjo pašvinku
sių lašinių kąsnis. Aplink kalbėjo apie 
bekonus, skaitė iš laikraščių apie galimą 
karą, spjaudėsi, ir nedidelis valsčiaus 
būstinės prieangis taip tirštai buvo pri
pūstas dvokiančio tabako dūmų, kad per 
du žingsnius negalėjai pažinti kaimyno. 
Juras įkrito į mažą popiergalį:

—Einant Civ. Proc. įstatymu,—pusbal
siai gvaldė jis žodžius,—įstatymu... 
tūkstantis trisdešimtu str. Kauno apskri
ties policijos... nuovados viršininkas, 
gyv... Sarmantuose, skelbia tūkstantis 
devyni šimtai trisdešimt... m... vasario 
dešimtą d. Klangių kaime, pil. Jurgio Ta
ručio kilnojamam turtui parduoti... 
par... varžytinės... parduodamas tur
tas žalmargė karvė ketverių metų:.. 
arklys palšas šešerių metų...

Pažįstamas Juro kažko teiravosi. Ne
greit, visai ne į klausimą savanoris at
sakė:

—Va, testamentą skaitau... Karvė ir 
dvi avys,—kugždėjo vėl Juras—.. .paten
kinti pil. Jarmalos Zigmo j ieškiniui šim
tui dešimčiai litų ir Smulkaus Kredito 
Banko vedėjo Paulausko... šimtui li
tų... Nuo šios bendros sumos prasidės 
varžytinės. Visos žinios, liečiančios par
duodamąjį turtą, teikiamos nuovados 
raštinėje...

Pabaigė Juras, ir jo gerklėje išdžiū
vo seilės. Užėjo toks širdapykis, kad no
ras buvo prie ko nors prikibti, apsiskal- 
dyti.

(Bus daugiau.)

Artinas 30 metų. “Laisvės” 
jubilėjus. Tai istorinė diena. 
Ji per trisdešimts - mėtų turė
jo panešti daug sunkumų ko
vojant ir ginant darbininkų 
reikalus. Visuomet jbeikė tei
singas žinias ir švietė Ameri
kos lietuvius, nurodinėdama, 
kaip reikia pagerint savo bū 
vį. Daug buvo pasimojimų 
prieš dienraštį “Laisvę”. Net 
kun. Petkus užvedė teismą, 
norėdamas sunaikinti mūsų 
dienraštį, bet ir jis atkando 
dantį, neišdegė jo norai. Ne
galėjo uždaryti mūsų bran
gaus švietėjo.

Mūsų dienraštis atmušė vi
sus sunkumus ir tęsė savo tei
singą liniją. Taigi tokiam

svarbiam momente turėtų Kovo 24 d.,
kiekviena ALDLD kuopa pa-, tuvių katalikų 
aukoti po kelis dolerius, taipgi do priemenėj
ir kitos draugijos ir visa pro- 
gresyviška visuomenė turėtų 
neužmiršti mūsų dienraščio 
“Laisvės.”

Pasveikinkime ją su trisde
šimties metų gyvavimo sukak
timi.

Siųskime jai pasveikinimo 
laiškus ne tuščius. Lai mūsų 
balsas nuskamba po visą pa
saulį. Lai išgirsta pasaulis, 
kad Amerikos pažangioji vi
suomenė šimtą nuošimčių su 
savo švietėju ir mokytoju.

S. Penkauskas,
LLD 7 Aps. Kom. Narys.

CIO vice-prezidentas paskyrė šiuos du vyrus ginti 
Harrj Bridges: kairėje CIO vice-pirm. Sherman H. 
Dalrymple, dešinėje David J. McDonald, plieno 
pramonės darbininkų organizatorius.

Hartford, Conn.
Kovo 16 dieną, Lietuvių 

Moterų Kliubas surengė pra
kalbas. Kalbėjo d. K. Petri- 
kienė. Prakalbos buvo sėkmin
gos. Labai gražus būrelis bu
vo susirinkęs. Vyrų taipgi bu
vo gana gražus būrys. Kaip 
matosi, tai mūsų vyrai netingi 
ateiti ir į moterų rengiamas 
prakalbas. Bravo, vyrai!

Drauge Petrikienė kalbėjo 
labai gerai. Ji publikai patiko.

To vakaro pirmininkė drg. 
O. Visockienė paprašė aukų 
lėšų padengimui. Kaip žinia, 
mūsų kliubas dar neseniai su
sitveręs, tad iždas dar yra 
apytuštis, žmonės neatsisakė 
paukoti ir aukų surinkome 
$22.52.

Po prakalbų turėjome už
kandžių. Moterys susėdę už
kandžiauti turėjo draugišką 
pasikalbėjimą su Petrikiene. 
Ačiū visoms narėms, kurios at
sinešė ateidamos užkandžių ir 
tom draugėm, kurios, nors dar 
nėra narėmis, atsinešė užkan
džių. Labai pageidautina, kad 
tos draugės greitoj ateity tap
tų mūsų kliubo narėmis. Tą 
dieną gavome 8 naujas nares.

Nepamirškite, draugės, ki
tas susirinkimas įvyks balan
džio (April) 6, 4 vai. po pie
tų (nedėlioj).

Aukotojų Vardai:

Po $1.00: J. Beržinis, Ro
man, K. Vilkas; po 50c.: Vis- 
montas, J. Mažeika, V. Žal- 
tauskas, J. Margaitis, M. Kaz
lauskienė, J. V. Wasiliauskas, 
H. Ramanauskas, II. Petra- 
šūnas, J. žemaitis, J. Muraš- 
ka, M. Johnson, Gailiūnienė; 
po 30 centų: J. Kazlauskas; 
po 25c.: V. Staugaitis, P. Gi- 
raitis, Ramanauskas, L. Man- 
kienė, Vaitkus, Vaitkienė, 
Urbonienė, Jurgelevičienė, Ži
linskas, J. Joknunas, K. Aksa- 
mitas, J. Vilčinskas, J. Veive- 
ris, A. Ramošką, Kazlauskas, 
M. Ramoškienė, A. Lingienė, O. 
Visockienė, M. Mulerankienė, K. 
Mičiuta, J. Trunca, J. Bernotas, 
J. Šolanskis, O.> Verketienė, L. 
Žemaitienė, L. Lucas, J. Aibavi- 
čius, K. Lubamirckas, A. Ra
manauskienė, M. Negžentai- 
tienė, Kuskukevįčia, A. Kara
lius, A. Klimas, M. šermukšnie- 
nė, Laurinavičienė, O. Kenevi- 
čienė, A. Barison, A. Spirienė, 
P. Bražukienė, M. Vilkienė, S. 
Amšejūtė, M. Bernotienė, Šil-

vėlai naktį lie- “teisingas” žinias. Jis sakė ir

dviejų mėnesių senumo kūdi
kį. Kunigai, suradę Dievo, do
vaną, pašaukė policiją ir kū
dikį “suareštavo.”

Kunigai bara tuos, kurie 
vaikų neturi. Keikia tuos, ku
rie saugojasi nuo didelių šei
mynų. Bet kada garnys atne
šė j ienas kūdikį, tai jie jį 
“suareštavo.”

Kol kas šis įvykis neaiškus. 
Gal kada vėliau išsiaiškins.

kunigai, atra- sako, kad Stalino kariški tan- 
(“vestibule”) kai padirbti iš “lentų ir ble-

Peabody, Mass.
Pas mus darbai eina silp

nai. Randasi daug bedarbių.
Jokūbas Rumševičius turėjo 

sunkią operaciją. Jis sirgo ne
pagydoma liga. Po operacijai 
rūkė cigaretą. Uždegė lovą ir 
pats labai apdegė kovo 7 die
ną. Jis mirė. Laidotuvės bu
vo kovo 10 d. Dalyvavo daug 
palydovų. Palaidotas ant lais
vų kapų, bet su bažnytinėmis 
ceremonijomis.

Sekanti jaunuoliai tapo pa
imti į kariuomenę: P. Vait- 
kunskas, J. Petkiavičius, B. 
Balkus ir Stasys Paškiavičius.

Stasių Paškiavičių draugai 
surengė išleistuvių bankietą. 
Dalyvavo didelis būrys drau
gų ir suteikė jam gražią dova
ną, apie 90 dol. pinigais. Kiti, 
nors turi savo tėvelius čionai, 
bet bankietų jiems niekas ne
surengė. S. Paškiavičius savo 
tėvų čionai neturi — jie ran
dasi Lietuvoj, bet jis turi gimi
nių ir daug draugų, kurie jam 
iškėlė puotą už tai, kad 'jis 
yra labai draugiškas ir visų 
mylimas.

Linkime jam geriausio pasi
sekimo Dėdės Šamo armijoj.

Draugas.

Drg. J. Omano 
Maršrutas

- Balandžio 1 ir 2, Rumford, 
Me.

Balandžio 3, Lewiston, Me. 
Balandžio 4, Nashua, N. IL 
Balandžio 5 ir 6, Lawrence, 

Mass.
Balandžio 7, LoWell, Mass.
Balandžio 8, Haverhill, 

Mass.
Balandžio 9, Gardner, 

Mass.
Balandžio 10 ir 11, Worces

ter, Mass.
Balandžio 12, II u d s o n, 

Mass.
Visos šios kolonijos prašo

mos stengtis surengti sėkmin
gas prakalbas, nes Jonas Or-, 
manas yra geras kalbėtojas ir 
juo sėkmingesnės skhitlinges- 
nės prakalbos bus, juo dides
nė bus nauda. ,

LDS Pirmo Apskričio sekr.
F. J. Repšys. »

r | - , J1 !■ I -  I ......   , ■ -   ■ .1 ■ .11 - . • • — — — ' 
kas, O. Geraitienė. Su smulkiais 
surinkta $22.52.

Ačiū visiems.
M. Mulerankienė, Fin. Sek.

Baltimorės miestas virto ka
ro gaminimo industrija. Vieti
nė spauda verkia ir verkia, 
kad, girdi, lavintų darbininkų 
stokuoja, trumpa. Ragina ir 
pataria, kad darbininkai re
gistruotus! pas State Employ
ment Agency. Bet va vieno 
darbininko korespondencija, 
kuri tilpo “Sun” “The Forum” 
skyriuje, rašoma sekamai:

“.. .Aš esu 21 metų am
žiaus, baigęs Baltimore Poly
technic Institutą. Aš turiu 
dviejų metų kolegijos mokslą, 
ir mokiaus 5 metus ‘mašin- 
šapėj’. . . Bet kadangi aš už
siregistravau pas S.E.A., tai 
gavau atsakymą: ‘kad tu esi 
per senas ir ne į valias mokin
tas .. .’ ” '•

Tai va, kaip pas mumis yra 
su darbininkais. Vietinė spau
da gvoltu rėkia, kad “nėra la
vintų” darbininkų, o kai dar
bininkai užsiregistruoja to
kiems darbams, tai va kokį at
sakymą gauna.

Kito jauno darbininko nusi
skundimas prieš dabartinius 
laikus, šis darbininkas rašo 
“The Forum” skyriuje, kad 
jis yra “draft’o” amžiuje ir 
jis tuo labai didžiuojasi, kad 
jis gaus progą kovot ir gint 
savo kraštą. Na ir nutarė pa
mesti prastesnį darbą, many
damas gauti geresnį, su dides
niu. užmokesčiu. Bet apsivylė. 
Dabar negauna jokio darbo. 
Todėl keikia karą ir visą su
rėdymą.

čia policija rado ant “mail
box” prilipytą geltoną popie- 
rą ant kurios buvo išdrukuo- 
ta sekamai: “Gelbėk Hitlerį, 
įstok į Uniją, streikuok ir ar
dyk Amerikos industriją.”

Policija jieško autoriaus. 
Bet ar nebus čia darbas anti- 
unijisto. Kadangi čia darbi
ninkai į unijas smarkiai orga
nizuojasi, tai žinoma, atsiran
da visokių gaivalų. Darbinin
kai į tokius trukdymus netiki.

PASTABOS
I

Nesąmones iš Karo Lauko

“Keleivis” rašo, kad jis ga
vęs iš Londono nuo Smetonos 
atstovybės, pono Balučio,- la
bai nejaukų, tikrai kvailą, 
pranešimą: “Mūsų gatvė bu
vo nusėta šimtais sprogstamų
jų, padegamųjų Hitlerio bom
bų, kurių dvi krito ant mūsų 
namo, bet laiku buvo sugrieb
tos. Aštuonios krito į mūsų

kės”, o kanuolių vamzdžiai iš* 
baslių, kuolų, o Hitlerio bom
bos — arbūzai. ..

Tame pat ‘'K.” baisiai 
džiaugsmingai rašoma, kad 
Chicagoje buvo 3-jų srovių: 
socialistų, sandariečių, fašistų 
ir katalikų, už Smetonos sostą, 
mitingas. Ir rašo, kad ponas 
pirmininkas pakvietė kunigus, 
pirmiausiai sukalbėjo maldas, 
kad Dievas grąžintų Lietuvą, 
nes jie mano, kad Lietuva jau 
pas Abraomą; kalbėjo daug 
ponų, o žymiausias buvo po
nas “Naujienų” “daktaras” 
Grigaitis. O ant galo, girdi, 
pirmininko buvo pristatytas, 
matomai gulėjęs po krėslu ar 
ant krėslo, kalbėti “Sandaros” 
redaktorius ponas Vaidyla,.jis 
prašė, kad visi vieningai dirb
tume už sugrąžinimą Smeto
nos ... 

* * *
“Naujienos” įtalpino visą 

puslapį užimanti, baisiai 
“svarbų” laišką, neva gautą iš 
Lietuvos, tačiaus pats “laiško” 
turinys — prakeiksmų pra
keiksmai ant komunistų, sa
kyte sako, kad laiškas rašy
tas Berlyne, o jei ne, tai tik
rai Chicagoje.

Tame “laiške” sakoma, 
kaip ir visuomet Grigaitis sa
ko, kad komunistai ir bolše
vikai esą didžiausi valkatos, 
škurlininkai, razbaininkai, va
gys, ir nė kiek nepanašūs į 
“dorą” žmogų, kaip kad Gri
gaitis ir to “laiško” autorius.

Sako : “ . . . Lietuvoje, vieš
patie gelbėk, viskas pabrango, 
tačiaus reikia pasakyti, kad 
šiandien uždarbis pakilo tri
gubai, ale pinigų niekas netu
ri; o krautuvėse lentynos pus
tuštės; o žmonės pinigų turi 

. įvalias, ale negauna ką nori, 
nusipirkti”.

Matote: “Pinigų — neturi, 
pinigų — turi į valias”! Aiš
ku, kad “laiško” autorius ko
munistus bekeikdamas pablū- 
do!

Visuomet “Naujienos” ir 
“Keleivis” rėkia, .kad nei vie
nas laiškas iš Lietuvos neišei
na be cenzūros, tačiaus yra 
gana necenzūruotų, visą Lie
tuvos liaudį prakeikiančių 
laiškų. Tai jau tikri “cūdai.”

Senas Pijus.

Hong Kong. — Per dvi 
savaites chinai Kiangsi pro
vincijoj užmušė bei sužeidė 
20,000 japonų; atgriebė nuo 
jų Kaoan miestą.

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rhcingold extra Dry Alus
^Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

• •

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4114)



Pirmadienis, Kovo 31, T94T
Penktas pudajfii

SLA NARIŲ BALSAI
“Laisvė,”
427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Gerbiama “L.” Rėdyste:
Malonėsite pavelyti vietos 

jūsų laikraštyje dėl žemiau 
parašytos protesto rezoliu
cijos prieš dabartinę SLA 
Pildomą Tarybą, kuri pas
taraisiais metais pradėjo el
gtis, kaip koki diktatoriai, 
visai neątsiklausdami narių 
valios ar sutikimo. Važinė
ja po Washingtoną, eikvoja 
narių turtą ir kalba visų na
rių vardu. Taipgi rašo viso
kias bevertes rezoliucijas 
prieš Sovietų valdžią ir vis 
naudoja viso Susivienijimo 
narių vardą. Taip ilgiaus 
negalima pakęsti tokių žy
gių iš Pildomosios Tarybos

teisės išreikšt savistovios 
minties kokiais nors reika
lais, bet tik daryt taip, kaip 
jiem yra diktuojama. Su to
kia Pildomosios Tarybos 
diktatūra niekados nesuti
kome ir negalime sutikti 
ant toliaus. Tai yra didelis 
pažeminimas narių ir orga
nizacijos. Nieko nežinoda
ma apie narių nuomonę, ji 
pasivėlina kalbėt visų narių 
vardu visur. Taip daryda
ma, be kitko, pastato visus 
SLA narius, o ypatingai ne- 
piliečius ir tuos, kurie kada 
nors norėtų parvažiuoti į 
Lietuvą pasižiūrėti, o nebū
tų įleidžiami todėl, kad jie 
sutiko su visokiom neteisin
gom rezoliucijom prieš Lie
tuvą. SLA nariai, nepamirš
kit šio fakto, kad visokias

Redakcijos Atsakymai
D. D. Torrington. — Eilės 

per silpnos. Nepasinaudosime. 
Ačiū už rašinėjimą ir už iš
karpą.

W. Ųatrijotui, Lowell, 
Mass. — Straipsnelio nesunau
dosime. Motyvai labai neaiš
kūs.

Susnikų Jurgiui, Suffield, 
Conn. — Jūsų feljetono nesu
naudosime. Silpnokas.

J. Kibildžiui, Haverhill, 
Mass. — Laišku nepasinaudo
sime. Ačiū už rūpestį.

Lawrence, Mass.
David A. Ilanckoc gyv. 

250 Jackson St., tapo areš
tuotas. Policija jį apkaltino 
pardavinėjime s v a iginančių 
gėrimų be leidimo. Taipgi ten 
atrasta ir “slot” mašina. Ta- 
čiaus kaltininkas neprisipa
žįsta prie kaltės. Jis yra bu
vęs keliolika metų aldermanu.

Italai Vis Pralaimi 
Ethiopijoj

Cairo, Egiptas. — Anglai 
teigia, kad jie nuo Jijigos, 
Ethiopijoj, maršuoja linkui 
Addis Ababos-Jibuti gele
žinkelio ir užėmė italų pozi
cijas Marda tarpkalnėje. 
Gerai prieš italus veikia ir 
ethiopų partizanai.

Vichy, Franci ja.—Kuni
gaikštis Bertrand de Fauci- 
gny - Coligny tapo nuteistas 
13 mėnesių kalėti už pinigi
nes apgavystes.

Belgrad, Jugoslavija, ko
vo 28. — Pranešama, kad 
persigandę bėgą iš Jugosla
vijos vokiečiai nuo jugosla
vų įnirtimo prieš juos.

LICENSES LICENSES LICENSES
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 that 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 Greene Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JOSEPH CARR
17 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

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 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 Grand St., Borough of 
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. 
GTR 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. 
"90-792 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 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 385 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premi’ses.

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

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 3151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcohblic Beverage Control Law at 
1645 St. Johns Ph, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
1645 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 239 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
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 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.

ANNA LAVITZ 
Carlton Wine & Liquor Store

219 DeKalb 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
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. 
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.

pusės.
Mes, žemiau pasirašiusie

ji, griežtai protestuojame 
prieš SLA Pildomąją Tary
bą už jos sauvališką elgesį 
—kalbėjimą visų narių var
du savose rezoliucijose. Jie 
gerai žino, kad tokio įgalio
jimo jiems niekas nedavė, 
Jie gerai žino, kad nariai 
net nebuvo užklausti iš
reikšt savo mintį Lietuvos 
klausimu. Tai kokią teisę 
jie turi kalbėt visų SLA na
rių vardu savose rezoliuci
jose? Šitaip elgdamiesi jie 
aiškiai įrodo, kad jie elgia
si kaip diktatoriai, o nariai 
tik jų vergai, kurie neturi

rezoliucijas prieš Lietuvą 
rašo tik tie, kurie yra Lie
tuvos priešai.

Taigi mes, žemiau pasira
šiusieji, griežtai protestuo
jame prieš šitokį SLA Pil
domosios Tarybos darbą ir 
kartu šaukiame visus svei
kai protaujančius SLA na
rius protestuot. Taip dary
dami, mes įrodysime, kad 
mes nesame nei jokios ša
lies neprieteliais ir nenori
me būt tokiais. Tai mums 
durys bus atdaros į visas 
šalis.

SLA pavieniai nariai:
W. G. Lasky, 
Mary A. Lasky.

Du plėšikai, kurie apiplėšė 
Prudence Clothing Store, pa
tys pasidavė ir trečio laukia
ma pasiduodant. Matyt, ber
neliai nori “pasistraiti” per 
Velykas naujais garnitoriais. 
Policija apvilks naujais, šal
tojoj galės “salabreityt” Vely
kas.

60 metų senis, W. Marcin- 
kewich, gerai įsigėręs, norė
jo “pasalabreityt” savo gim
tadienį. Ant Common gatves 
tapo areštuotas už netvarkin
gą ėjimą. Dabar pasodintas 
trisdešimčiai dienų pataisos 
namuose. Tai nekoks gimta
dienio minėjimas.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Kaip Tą Pavadinti?

Peržiūrėjau kelis “Kelei
vio” numerius ir negabu su
prasti, kuomi “Keleivio” re
daktoriui komunistai nusi
kalto, kad jis visuose nume
riuose daugiau nieko nera
šo, kaip tiktai apie Sovietus, 
komunistus ir Staliną. Jeigu 
jis taip rašytų vienam nu- 
meryj, tai pamanytum, kad 
girtas, bet kad kiekvienam 
numery tauzija glupstvas, 
tai rodos, kas nors negero 
yra. Ir jaunas vaikas, ku
ris tik pradeda protą nau
doti, pasakys, kad čia nei 
vieno žodžio teisybės nėra.

Juokingiausia, tai kad tas 
žmogus pats savę sumuša. 
Tam pačiam “.Keleivy” rašo, 
kad Stalinas prievarta varo 
žmones į cerkves ir į bažny
čias, nes jo valdžia be popų 
ir kunigų pagalbos negalinti 
išsilaikyti. Bet kitam straip
sny rašo, kad Lietuvoj mal
daknygės baigia išnykti: 
naujų nespausdina, o senas 
atiminėja. T.ai kam jisai 
tuos žmones varo į bažny
čią? Juk bažnyčia ne salė. 
Ten žmonės nešoka ir mitin
gų nelaiko.

Toliau “Keleivis” rašo, 
kad sus itvėrė komitetas 
“Lietuvai Vaduoti.”

Ar tai dar “Keleivis” ne
žino, kad Lietuva išvaduota 
ir jie geriau jos neišvaduos. 
Jie tą gerai žino. Bet jie 
taipgi žino, kad dar yra ne
susipratusių žmonių, tai jie 
sumislino jų dolerius iš kiše
nių išvaduoti.

“Keleivis” rašo, kad So
vietų laukia toks pat liki
mas, kaip Lenkijos. Bet 
man atrodo, kad jeigu Vo
kietija nedrįso kibti prieš 
Sovietus pradžioje šio karo, 
tai juo mažiaus progos tu
rės kibti, pabaigus karą. 
Dabar jau Italijos, Japoni
jos ir Vokietijos pusėtinai 
kelnės nusmukę, o jei karas 
pasitęs ilgiau, tai jų kelnės 
nusMuks visai ant kulnų.

Tiesą Mylintis.
Carnegie, Pa.

ŽINUTĖS IŠ LIETUVIŠKU 
LAIŠKŲ

Savaitė atgal gavau laiš
ką nuo Alfonso Gužo, iš 
Dzūkijos. Laiške apart kit
ko rašo, jog Alytuje yra įs
teigtas “Radiofonas”.

Iki šiol buvo vienintelis 
“Radiofonas” (radio perda
vimo stotis) tik Kaune, o 
dabar tokia stotis bus ir 
Alytuje.

Kauno radio perdavimo 
stotis buvo silpna. Pavyzd
žiui, Klaipėdoje nebuvo ga
lima nieko pagauti iš kau
niškės stoties. Dzūkijoje 
girdėjosi irgi labai silpnai.

Dabar, be abejo, Dzūkijoj, 
kurie turi radio priimtuvus, 
galės gerai girdėti per radio 
muziką, paujienas ir kitką.

* * *

Kovo 25 d. vėl gautas lai
škas nuo to pačio draugo A. 
Gužo. Šiame laiške pamini, 
jog Merkinėje, buvusiame 
gražiame Pilvinskio trakty- 
riuje (alinėje) ir kartu vieš
butyje, — dabar įsteigta 
didoka biblioteka.

Pirmiaus kiekviename 
Lietuvos miestelyje, buvę 
mūsų ponai, paprastai tu
rėdavo sau bent vieną jau
kią vietelę—namelį, kur ga
lėjo atskirai nuo “mužikų” 
linksmai praleisti liuosas 
dieneles ir nakteles, užkąsti, 
pagerti, pakaziruoti, paro- 
mansuoti ir paskandalyti.

Merkinėje, kaip tik ir bu
vo minimas Pilvinskio vieš
butis - traktyrius, kuriame 
smagiai laiką praleisdavo 
atvažiavę ponai iš kitur; 
taipgi vietinių ponelių buvo 
pirmutinė kvatera pas Pil- 
vinskį.

Taipgi ir kituose buvu
siuose traktyriuose-alinėse 
dabar įsteigta darbo žmonių 
ir profesionalų artelės, susi
rinkimams ir kitokiems rei- 
lams vietos.

Beje, buv.ęs Pilvinskio 
viešbutis-traktyrius, rauda
si pačiame miestelio centre, 
ir vienas iš gražesnių namų. 
Jame buvo viskas brangiau, 
išpuošta gražiau ir papras
tiem kaimiečiam buvo veik 
neprieinama vieta.

Einu gatve ir susitinku S. 
Penkauską. Klausiu, kur eini? 
Sako, einu LDS narių verbuo
ti. Sakau, tai dar neišvykai 
Lietuvon ? Sako, ne.

Dalykas štai kame. Porą 
mėnesių atgal, kliube, mačiau, 
kaip K. Čiurlionis išsiėmęs pi
niginę siūlėsi išpirkti Penkaus- 
kui “šifkortę” į Lietuvą. Tai 
maniau, kad jis ir išdeportavo 
tave. Penkauskas atsako, kad 
Čiurlionis pakeitė savo mintį. 
Jis taupo pinigus savo “šifkor- 
tei.” Mat, Lietuvoj yra pui
kių ežerų ir labai patogūs žu- 
vavimui, o K. Čiurlionio myli 
žuvauti su tinkleliu . . .

Davis and Furber Machine 
Co. dirbtuvė užsidarė dėlei 
sprogusio ten “boilerio”. Ten 
dirbo 700 darbininkų. Darbi
ninkų nesužeidė nei . vieno. 
Dirbtuvė No. Andover.

Miesto majoras išleido pa
reiškimą į gyventojus, šaukia 
liuosnoriai stoti į apsigynimo 
programą. Registracija buvo 
paskirta kovo 27-28-29. Buvo 
registruojami vyrai ir moterys 
naminiam apsigynimui. Kas 
tas do apsigynimas ir nuo ko ? 
Veikiausia tą apsigynimą pa
naudos apsigint nuo streikų...

Lawrence Salvation Armija 
pasimojo sukelti $10,000. Tai 
nemenka suma, mat, jie irgi 
rengiasi į karą. Teko kalbėtis 
su vienu pereito karo karei
viu, tai jis sakė, kad jam da
vė daugiau “Salveišiai”, negu 
Raudonasis Kryžius.

Mums nesvarbu, ar geres
nis ar blogesnis; jie vistiek 
darbininkų reikalų neatstovau
ja. Geriau būtų, kad jie rū
pintųsi apie tuos, kurie alkani, 
be pastogės, be drabužių. O 
kas link kareivių, tai Dėdė Sa
mas turėtų juos aprūpinti, nes 
tai jo priedermė.

LDS 125 kuopos susirinki
mas įvyks 6 dieną balandžio. 
Draugės ir draugai nepamirš
kite būti susirinkime. Atsineš
kite naujų narių aplikacijas 
su savim. Kas dar nebuvote 
pas daktarą, tai atlankykite 
iki susirinkimo. Daktaro raš
tinė 168 Jackson St. Susirin
kimas bus 353 Hampshire St., 
1 vai. po pietų.

Lawrence Dzūkelis.

Dabar jame dzūkai galės 
semtis apšvietą, kur pirmau 
poneliai lėbaudavo.

P. Baranauskas.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1609 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 623 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 598J 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 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

FLORENCE BRODERICK
64 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 Con
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)
1823 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

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 382 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 cl 
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. 
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 anti liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Ten ■ Eyck St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW TURAUSKAS
49 Ten -Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6204 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 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 ftt 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume! 
on the premises.

JOHN 'KOLASINSKI 
The Old Oakland Tavern

387 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 IjHW 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 issubd 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 oe consumed on the premises. 
joiin McLoughlin, McLoughlin bros. 
598-600 Atlantic Ave.,
130 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

\sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

I kalni esant ir 
|p a d i dinų tokio 
’dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Jvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

' Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
.i prie Uhaunccy St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 646 has l>een issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section J07 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. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L606 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.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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 & IRVING 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 '
į------------------- —-----------------<g

Brevoort Wine & Liquor Store, Inc. 
519 Franklin 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 wino and liquor at retail under 
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. OIILAU
2777 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

SANDELIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

DR. J. J. KASKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. ' 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
1 j •

; VALANDOS: 2-4 ir 6-8■
i; Nėra valandų sekmadieniais

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikaląviinus adresuoki!: 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th StreetM 1 v ‘
Blokas nuo Hevyes St. eleveiterio stoties.

Kiekvieną s u b a t ą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras muo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ai • 
Watef, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night.

IOE3O

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės 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 EVergrecn 7-1661

n

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems
Brooklyn, n.y.

4*
Varpo 

keptuvė
THE BAKERS’

/UNION LABU

yra 
unijinė

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

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

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

VARPAS BAKERY, 3M0 Stagg Street, Br.iWjn, M. Y,
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Skubina įvesti Liaudžiai Amerikos Liaudies Atstovų Suvažiavimas Garadaninku Streikas

Žalingus įstatymus
Organizuota buržuazija ne

snaudžia. New Yorko valstijos 
seimelyje, kuriame iš 201 se
natorių ir assemblymanų tik 
vienas yra darbietis, dabar 
prakaituodami skubina pra
vesti švietimą ir švietėjus, 
taipgi darbo piliečius abelnai 
varžančius ir persekiojančius 
įstatymus.

Pereitą ketvirtadienį Alba- 
senatas priėmė Stokes bi- 
kuriuomi atimama valsti- 
parama bile kuriam mies- 
mokyklai ar kolegijai, ku- 
leistų mokint doktrinų

Prasidės Balandžio 5-tos Popietį, 
Randall’s Island Stadiume

Tęsiasi Toliau

nėj 
lių, 
jos 
tu i, 
ri
“priešingų Jungt. Valstijų ar 
New YorkP valstijos konstitu-i 
cijai.” Kas priešinga, o kas 
ne, žinoma, nustato tas, kas 
turi galią. Bilius perduotas 
seimeliui.

Pernai apie tokį bilių ir 
svajoti būtų bijoję. Šiemet 
Rapp-Coudert komitetas nuo
latinėmis atakomis ant laisvo' 
švietimo tam paruošė dirvą.

Greta to biliaus, buvo paim
ta trečiam skaitymui Hamp- 
ton-Devaney bilius, kuris nors 
pamatiniai taikomas į Komu
nistų Partiją, tačiau tikrumo
je gali atimti teises bile 
riai priešingai valdonams 
litinei grupei. Tas bilius 
dieną gali būti priimtas.
Tie Biliai Galėtų Būt Sulaikyti 

Tik Skubaus ir Stipraus 
Protesto

i
Stokes ir Hampton-Devaney 

biliai begaliniai skubiai varo
mi senate. Paprastai visi svar
biausieji biliai būna subruka
mi į galą sesijos, kad pasitei
sinant nebuvimu laiko būtų 
galima juos pravaryti net ne
leidus apkalbėti.

Tokiame tai įkarštyje ir su 
tokiu “rūpestingumu” apie 
liaudies reikalus, Albany po
nai nusitarė nutraukti sesijas 
balandžio 3-čią, o kad galėtų 1 
turėt smągias atostogas, vie-1 
na diena pereitą ketvirtadie
nį perleido 151 bilių ir pa
ruošė užbaigai kitus 116 bilių.

Muzzicato Balsavo Prieš 
Stokes Bilių

Randall’s Island Stadiumas, 
viena iš didžiausių susirinki
mams vietų New Yorke, bus 
scena milžiniško masinio mi
tingo atidarymui visos šalies 
liaudies atstovų suvažiavimo.

Suvažiavimas įvyks balan-. 
džio 5 ir 6-tą, New Yorke. 
Masinės delegacijos atvyksta 
ir iš tolimiausių valstijų. Iš 
paties New Yorko bus atsto
vai nuo šimtų unijų ir kitų 
masinių organizacijų, kurios 
trokšta Ameriką išlaikyti tai
koj, nori apsaugoti mūsų jau-

nimą nuo Europos karo laukų.
Lietuvių organizacijos taip

gi atsiunčia delegatus net iš 
taip toli, kaip Pittsburghas, 
Clevelandas, Chicaga, jau ne
kalbant apie arčiau esančias 
skaitlingas Naujosios Anglijos 
kolonijas, rytinę Pennsylva
nia, New Jersey. Reiškia, new- 
yorkiečiai-brooklyniečiai gali
me laukti daugelio svečių.

Kalbant apie svečius, norisi 
prašyti vietinių lietuvių talkos 
jiems priimti, apnakvinti.

Streikų užbaigimui gali 
ti visokių pasiūlymų, bet 
nereiškia, kad visi pasiūlymai 
būna darbininkams priimtini 
ir priimti. Tūlose unijose jau 
praėjo tie laikai, kada bile 
kas viršininkų pasiūlyta praei
davo. Taip buvo ir su gara- 
džininkais.

bū
tai

ku- 
po- 

bile

Uniją Vadai Smerkė 
Knudsen ir Knox

Gaunama Daug Auką 
Browderio Fondui

Josephine Timms, Louis 
Weinstock, Marcel Scherer, 
William Mitchell, Sam Kram- 
berg, Ann Berenholtz, Ben 
Gold, Max Perlow, Arthur Os
man, Isidore Rosenberg ir ei
lė kitų žymių unijų vadų vie
šai pasmerkė Knudseno ir 
Knoxo diktavimą Allis-Chal- 
mers streikieriams.

Tekstiliečių Unija, CIO, pa
sirašė kontraktą su Beacon 
Cut Products Co. po savaitės 
streiko. 
$3 per

Algos pakelta apie 
savaitę.

27-tą įvyko 20-ties žy- 
unijų viršininkų pasi- 
kaip pagelbėti Whe-

Kovo 
miausių 
tarimas 
lan Drug darbininkams laimė
ti streiką.

Komunistų Pajūrio Sekcija, 
kaip skelbiama, spaudoj taip 
skubiai ir energingai atsilie
pus į Komunistų Partijos at
sišaukimą aukų į Browderio 
Išlaisvinimo Fondą, kad “At
lantos kalėjimo durims var
giai spėjus užsidaryti” jau su
kėlus $590.

Buvę tokių jūrininkų, kurie 
išeidami krantan iš atplauku
sių laivų turėjo rankoj gata
vas aukas nuo $5 iki $25. 
Daugelis pradėję su dienos ar 
pusdienio uždarbiu, pastebė
dami, kad tai dar tik pradžia. 
Panašus atsiliepimas 
skersai išilgai šalį.

Unijos viršininkai buvo pa
siūlę streiką nutraukti, o al
gų ir valandų klausimams iš
spręsti derėtis jau sugrįžus 
darban. Tačiaus -streikieriai 
susirinkę į Central Opera 
House, 67th St. ir 3rd Avė., 
New Yorke, sukėlė aud
rą prieš tą pasiūlymą, kaip ly
giai ir prieš Harry Jacobson 
ir kitus viršininkus, kurie ban
dė įkalbėti streikieriams tuo- 
mi tenkintis. Klausimas leista 
balsuoti keliais atvejais ir vis- 
vien didele didžiuma balsų 
viršininkų pasiūlymas atmes-1 
ta. Pagaliau ir viršininkai pri-, 
pažino, kad streikas tęsiasi. į

Streike randasi 8,500 Auto 
Valytojų ir Maliavotojų Uni
jos narių, AFL. Streikas pa
liečia tik New Yorko ir 
xo garadžinįnkus,

būsimoji suvažiavimo atidary
mo sesija bus masinė, galės 
dalyvauti ne vien tik delega
tai, bet ir šiaip publika. Vy
riausiu kalbetojumi bus kong
resui an as Vito Marcantonio.

Vienos unijos lokalas užpir- 
kęs 1,000 tikietų savo na
riams dalyvauti masiniame 
mitinge Stadiume.

Unijos renka skaitlingas de
legacijas. Nacionalė Jūrinin
kų Unija išrinkus šimtą dele
gatų. Daugelio laivų įgulos, 
kurios nesugrįš miestan laike 
suvažiavimo, renka - įgalioja 
delegatais unijos narius, kurie 
balandžio 5—6 bus New Yor
ke. Elektristų, Radio ir Maši
nistų Unijos Distrikto Pild. 
Taryba ir mažiausia 4 lokalai 
siunčia delegatus. Tai tik pa
vyzdžiai, šimtai kitų unijų 
siųs delegatus. O kur lokalai 
yra reakcininkų valdomi, kaip 
kad hilmaninių, su savo po
nu Hillmanu ir Wall Strytu 
šaukiančių už karą, "kur ofi
cialių lokalų delegatų negali
ma pasiųsti, ten susirenka ei
liniai nariai ir siunčia eilinių 
narių atstovus.

Visame mieste darbo žmo
nės rodo didžiausio pritarimo 
suvažiavimui už taiką.

“Gyvenimo Saulėleidis” 
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

Parašė ir Išleido 
JOSEPH LeVANDA

(I.EVANDAVSKAS)
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, 
deginimai ir tt.

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

301

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN,

G-

esąs 4-

Bronxe įvyko mašinis mitin
gas protestui prieš pravarymą 
iš N. Y. U-to 7 studentų.

Bron-

Ave., 
Bušo

Louis Astor, Ocean 
gausiąs iš Ęrooklyno 
komp. $4,675 už motinos mirtį. 
Teisme buvo parodyta, kad ji 
buvus išgązdinta buso smar
kiu pasukimu ir nuo to po 
valandų mirus.

K

mausolėjai,

svarbiausiai 
perlaidas ar

o

Išdavė Kontraktą Nugriaut 
Aukštuosius Gelželius

Viršininkas Užgniaužė 
Mokytojaus Balsą

Energingai Rengiasi 
Liaudies Mitingui

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

01=301
N.

GREEN STAR BAR & GRILL

Sąmatų Taryba pereitą ket
virtadienį užgyrė išdavimą 
kontrakto Hams Structural 
Steel Korporacijai nugriauti 
tris aukštųjų gelžkelių linijas 
Brooklyne, būtent: Fifth Ave., 
Fulton, ir Broadway pačią ga- 

Vienatinė prieš Stokes bilių linę nevažinėjamąją dalį tarp 
pakelta ranka priklausė sena
toriui Charles Muzzicato, re- 
publikonui iš East Harlem, iš
rinktam su darbiečių parama.

Menama, kad pačiame sei
melyje bilius turėsiąs daugiau 
priešų, kadangi, kaip aiškina

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

jnm

108 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Štai 
a<li,esas.

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

visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

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)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

IŠRANDAVOJIMAI
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)

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

I

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą >

FRANK DOMIKAITIS

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

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

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

/ visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Harlemo Įstatymdavystės 
Konferencija, kurios kongres- 
manas Vito Marcantonio yra 
pirmininku, balandžio 5-tą 
per pietus šusirinks į special] 
mitingą prie 116th St. ir Le
xington Ave., iš kur sykiu 
maršuos į Randall’s Island 
Stadiume įvykstantį atidary
mą Amerikos^1 Liaudies Suva
žiavimo.

Randall’s Islando Stadiume

New Yorko Miesto Kolegi
jos veikiantis prezidentas 
Harry N. Wright tiesiog pa
stojo kelią mokytojui Arthur 
R. Braunlich, Jr., ateiti į stu
dentų masinį mitingą. Wright 
prieš tūlą laiką buvo Braun- 
lich’ą suspendavęs iš mokyto
jaus darbo kolegijoj dėlto, 
kad jam nepatiko jo liūdymas 
Rapp-Coudert komitetui jį ka- 
mantinėjant.

Ponui Wright tatai pavyko 
padaryti paskelbiant draus
mę tik tada, kada studentai 
jau buvo susirinkę į Am. Stu
dentų Unijos sušauktą mitingą 
Biznio ir Teisių Mokyklos bil- 
dinge prie 23rd St. ir Lexing- 

ir kada 
Braunlich jau buvo atvykęs 
prie bildingo kovo 27-tą, per- 

Komunistai Šaukė Veiktitraukoj pietl,ms
Liaudies švietimui Ginti 

Komitetas tuojau išleido pa
reiškimą, kuriame smerkė tą 
užgniaužimą mok. Braunlich 
balso‘kaipo “dar vieną žings
nį kampanijoj priverst tylėti 
prieš Rapp-Coudert Komiteto 
ir Aukštesniojo švietimo Tary
bos ataką ant akademinės 
laisvės.”

Bridge Plaza ir East River.

Samatu 
. Manhattan 
reikalavimą

Taryba palaikė 
prezidento Isaacs 
$900,000 pašky-

žinovai, jis yra taip sudarytas, statybai miestavos asfalto 
jog užtektų rast vieną moky-'šapos tarp 90th ir 91st st ir 
toją aiškinant mokiniams, pa- j?ast River, vieton dabar esa- 
vyzdin, kad ir vaikų darbo ’ pašiūrių, kurios, sakoma, 
pataisą prie konstitucijos, kuri 
pataisa galėtų būti palaikyta 
“priešinga konstitucijai” ir 
mokyklai parama sulaikyta, 
mokykla priversta užsidaryt.

Legionieriai dabar lando 
pas seimelio narius, kad tie 
balsuotų už Hampton-Deva- 
ney bilių, kadangi tai yra jų 
bilius ir abelnai reakcijos bi
lius. Gi Darbo Partijos dele
gacija su Alfred 
Connolly ir kitais 
lankėsi protestuot 
bilius.

nebeatsako reikalui, ir labai , ton Avė 
prastai atrodo.

Prieš Blogus Bilius

K. Stern, 
priešakyje 
prieš tuos

Mokytojai Užvedė Bylą 
Algą Klausimu

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas at
sišaukė į organizacijas ir vi
sus šios valstijos gyventojus 
veikti energingai ir greit, kad 
darbo ž m o n ė ms žalingas 
Hampton-Devaney bilius būtų 
atmestas.

PRAMOGOS 
BROOKLYN, N. Y. 

Vakarienė
Lietuvių Demokratų Kliubas, 

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

(73-75)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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.

*

ji buvo suspenduota iš WPA 
rugpjūčio 1-mą, 1940 m. Bet 
ji ne viena, tokių esą daug, 
tad išsprendimu šios bylos iš- 
sirištų ir kitos tos rūšies by
los.

William Lewner, WPA Mo
kytojų Unijos prezidentas sa
ko, jog viršininkai “atleidinė-

Kaltino Rapp-Coudert 
Paslą Hitleriškume

Pereitą ketvirtadienį, jieški- 
nių teisme, 90 Church St., 
New Yorke, prasidėjo ypatin
gai byla, kuri turės nustatyti 
apie šimto New Yorko darbi
ninkų algų klausimą.

Bylą užvedė WPA Mokyto-!ja darbininkus, kurie visai nė- 
jų Lokalas 453, AF of L., per 
savo adv. Archibald Bronson, 
reikalaujant WPA viršininkus 
parodyti, ar jie turi teisę už
laikyti uždirbtas algas nuo tų 
darbininkų, kuriuos jie prade
da nužiūrėti komunizme.

Oficialiai suminėtasis jieš- 
kinys yra $28.60 sumai, ku
riuos WPA, kaip sakoma 
skunde, nesumokėjęs p-lei 
Ruth Widen, unijistei, kuomet

ra komunistais”, atleidinėji
mams pagrindą imdami “iš 
diskredituotų elementų ir šni
pelių.” Dėlto, sako Lewner, 
“mes norime sudėti kaltybę 
tam, kam ji ištiesų priklauso 
— tiesiog ant pečių WPA vir
šininkams.”

■ ...... . -......
Menama, kad mokykla 

Ridgewoode buvus padykusių 
vaikėzų padegta.

P-lė Claire Neikind, Brook
lyn© Kolegijos studentė, vie
šame pareiškime per spaudą 
kaltino Rapp-Coudert komite
tą ir jo pasius hitleriškume. 
Ji sako, kad to komiteto pas- 
las įsibriovęs butan anksti 
kovo 27-tos rytą ir stovėda
mas prieš jos miegkambario 
duris, kuomet ji buvus vos tik 
iš lovos iššokdinta, nuoga, į- 
žeidinėjančiai rėkavęs. Tokį 
elgėsį p-lė Neikind pavadino 
“minties lynčiavimu,” sakyda
ma, kad čionai Amerikos 
Jungtinėse Valstijose, o tokia 
“atmosfera primena 
ir Municho Gestapą 
bą)”.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

Prie Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

Berlyno 
(žvalgy-

Priminkite skelbimą ir gausite nuolaidą. Prarykite 
žalios trading stampos.

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

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI
Gaminam! Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasai Ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai Ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
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