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Mums Labai Didele

Naujiena.
Ugnis Prieš Ugnį. 
Nekaltą Kryžiavoja.

Rašo A. Bimba

Vartydamas 1917 metų 
“Laisvę” kovo 20 dienos lai
doje užtikau nepaprastai 
svarbų dokumentą. Tai Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijos Atstovybes Amerikoje 
atsišaukimas. Pasirašo Kap
sukas, Prūseika ir Rudaitis.

Kapsukas jau senokai mi
ręs. Prūseika ir Rudaitis te
bėra drūti ir veikliai daly
vauja su mumis judėjime.

Tai buvo tik po nuverti
mo caro. Rusijos buržuazija 
grobė viską į savo rankas. 
Minėti draugai atsišaukime 
sako:

“Jau skelbia laikraščiai, 
kad revoliucija Rusijoje lai
mingai pasibaigus. Dabar 
reikalinga esą tik vokiečius 
sumušti. Bet tai netiesa. 
Rusijos proletariatas neati
duos taip lengvai buržu
azijai savo laimėjimu ...

“Rusijos revoliucija nepa
sibaigė, o da tiktai prasidė
jo...”

Tai buvo labai teisingas 
marksistinis situacijos api
būdinimas. Taip ir buvo: 
Rusijos proletarijatas bur
žuazijai savo laimėjimų ne
atidavė.

Grigaitis pirmutinis išėjo 
viešai jr pasakė, ko jis vė
lina - L i e t u v a i po karo. 
“Naujienose” kovo 29 d. jis 
sako, kad Lietuvai nereikia 
ir negalima orientuotis į 
Pytus. Ji turi ruoštis susigi
miniavimui su Vakarais.

O kas tuose Vakaruose 
randasi? “Artimiausi jos 
kaimynai Pietuose ir Vaka
ruose- yra lenkai ir vokie
čiai”, sako Grigaitis. Ypa
tingai su lenkais Lietuvai 
reikėsią susirokuoti, ba 
Lenkija “po dabartinio ka
ro, veikiausia, bus svarbes
nė valstybė Europoje, negu 
kad buvo prieš karą, kadan
gi bus aplaužyti ragai Vo
kietijai”.

Grigaitis agentauja sveti
miems dievams. Jis jau atvi
rai agentauja lenkams, ku
rie irgi sapnuoja apie at- 
steigdmą daug didesnės Len
kijos, Su daug didesniu skai
čium pavergtų tautų po 
Lenkijos letena.

Grigaitis, matyt, tam 
karštai pritaria ir ragina 
Lietuvai ruoštis tai “tautų 
šeimai” priklausyti.

Lietuvos laimė tik tame, 
kad kiaulė ragų neturi. Gri
gaičio sapaliojimai jai reiš
kia tik tiek, kiek mėnesieno
je šuns staugimas.

Halifax .žada po karo vi
sai naują pasaulį. Tam nau
jam pasaulyje bus duota vi
siems “teisė laisvai galvoti, 
šnekėti ir veikti”, ir taipgi 
“gyventi be agresijos, netei
sybės ir skurdo.”

Tiktai politiniai * kvailiai 
patikės šitiems Halifaxo pa
žadams. O kaip su Anglijos 
pavergtomis k o 1 onijomis ? 
Kokias teises turi didžioji 
Indija?

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

No. 78

Prašome visų “lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytoją savo dien- v v • •rasenu.
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MAINIERIAI REIKALAUJA DAUGIAU 
ALGOS, APMOKAMU ATOSTOGŲ IR TT.

Savininkai Atmetė Pasiūlymą, kad Mainieriai Dirbtų, 
Kol Bus Vedamos Derybos dėl Naujos Sutarties

New York. — Nuo vidu
nakčio iš kovo 31 į balan
džio 1 d. nustojo dirbę 400 
Tūkstančių minkštosios ang
lies mainierių Pennsylvani- 
joj, West Virginijoj, Virgi
nijoj, Marylande, Rytiniame 
Kentucky, Ohio, Michigane 

Į ir Tennessee. Jungtinė Mai
nierių Uniją, CIO, sustabdė 
darbus minkštosiose anglia
kasy klose todėl, kad savi
ninkai atmetė mainierių rei
kalavimus, kurie yra seka
mi:

Pridėt po dolerį uždarbio 
dienai.

Mainieriams p i e t i n ėse 
valstijose mokėt lygiai tiek 
kaip ir šiaurinėse. — Tki 
šiol šiaurinėse angliakasyk- 
lose buvo mokama po $6 
dienai, o pietinėse — $5.60.

Mažių mažiausia užtik- 
rint 200 darbo dienų per 
metus ir duot dvi. savaites 
apmokamų atostogų kas 
metai.

John L. Lewis, Jungtinės 
Mainierių Unijos pirminin
kas, siūlė, kad angliakasiai 
dirbtų senosiomis sąlygo
mis, kol tęsis derybos tarp 
unijos ir samdytojų. Bet

kiek bus pakelta alga, tiek 
paskui pridėt už dirbtąjį 
laiką po kovo 31 d.

Didžioji dauguma samdy
tojų atmetė šį pasiūlymą. 
Todėl ir sustabdytas darbas 
jų kasyklose.

Kai kurie minkštųjų ang- 
liakasyklų savininkai Illi- 
nojuj, Indianoj, lowoj, Wyo- 
minge, Alabamoj, Washing
ton valstijoj, Montanoj ir 
Kansase priėmė Lewiso pa
siūlymą. Todėl jų mainieriai 
tebedirba.

Lewis pranešė, kad jeigu 
reikės anglies ligoninėms, 
gesui, elektrai bei gatveka- 
riams kasyklų srityse, tai 
bus leidžiama pakast ang
lies šiem reikalam.

Kasyklose paliekami ap
tarnautojai - p r i ž iūrėtojai 
pumpuot laukan vandenį ir 
kitaip saugot kasyklas nuo 
sugedimo. '■

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas šaukia 
minkštosios anglies mainie- 
rius ir kasyklų savininkus 
tuojau sueit į derybas ir vėl 
gamint anglį, sako, “šalies 
gynimui.”

POLICIJA UŽPUOLĖ STREIKIERIUS 
ŠARVUOTU AUT0M0B1L1UM IR AŠA

RINĖMIS BOMBOMIS
PALEIDO 150 BOMBŲ Į DEMONSTRUOJANČIUS 

ALLIS-CHALMERS STREIKIERIUS

"Laisves” Jubilėjaus |PREZ. ROOSEVELTAS ĮVESlįS “NE- 
Reikalais PAPRAŠĘ STOVĮ” VISOJ ŠALYJE

Paskutinėmis dienomis vis daugiau gauname pasvei
kinimu. šiandien gavome sekamai:

LDS 109 kuopa, Cicero, III., $3.00.
ALDLD 9 Apskritys, St. Clair, Pa., $3.00. \
Hudsono Liet. Piliečių Kliubas, Hudson, Mass., $3.00.
LDS 157 kuopai, Muse, Pa., (nariai sveikina; pavardes 

patalpinsime Jubilėjiniame numeryje), $4.25.
ALDLD 36 kuopa, LaPorte, Md., $3.00.
Republic Liquor Store, 415 Keap St., Brooklyn, N. Y.

Pavieniai:

Vokietija ir Italija Protestuoja, kad Amerika Užgrobė Jy

Chicagos kunigų “Drau
gas” (kovo 28 dieną) sako; 
“Amerikoj komunistai dau
giausia paramos susilaukia 
iš turtingųjų”.

Tai dar niekam negirdė
tas. naujutėlis “Draugo” iš
radimas. Patariame Šimu
čiui jį užpatentuoti.

(Tąsa ant 5-to pusi.

Milwaukee, Wis. — Poli
cija šarvuotu automobiliu 
važiavtT tiesiai ant demons
truojančios trijų tūkstančių 

Anglai Nuskandinę
4 Italų Šarvuočius 

Ir 3 Naikintuvus
London. — Anglų oficie- 

riai teigia, jog jų karo lai- 
ivai nuskandino keturis ita
lų šarvuotlaivius, tris nai
kintuvus ir, “turbūt,” Itali
jos karo laivą “Vittorio Ve
neto,” 35,000 tonų įtalpos 
didžiame mūšyje lonijos Jū
roje, netoli Graikijos. Bent 
trys anglų torpedos pataikė 
į “Vittorio Veneto,” ir tada 
vienas jo galas visai nusvi
ro žemyn.

Anglų kariniai laivai visi 
išlikę sveiki. Su italų laivais 
žuvo 3,000 jūreivių ir oficie- 
rių.
..Italai Sakosi Sunaikinę 

Anglų šarvuotlaivį
Roma. — Italų valdžia 

pripažįsta, kad anglų laivy
nas nuskandino tris Italijos 
šarvuotlaivius ir du naikin
tuvus, bet italai nuskandinę 
vieną stambų anglų šar
vuotlaivį ir sunkiai sužeidę 
du kitus jų karinius laivus.

streikierių minios prie Allis 
- Chalmers fabriko. Pro to 
šešių tonų “tanko” atvarus 
policija mėtė ašarines bom
bas į darbininkus; daugelį 
streikierių laikinai apakino 
bei aptroškino; vienai mote
riai bomba galvą perskėlė. 
Viso policininkai paleido 
150 bombų į streikierius.

Harold Christoggel,, pir
mininkas Jungtinės Auto 
Darbininkų Unijos lokalo, 
vedančio streiką, užreiškė, 
kad nepaisant policijos .te
roro :

“Mūsų eilės yra kuo tvir- 
čiausios; ir niekas iš mūsij 
unijistų negrįžta darban.

“Mes giname ir ginsime 
amerikiečių teises, vis tiek, 
ar jas iš mūsų mėgintų 
atimt Hitleris, ar Knox ar 
Knudsen.”

Amerikos karo laivyno 
ministeris Knox ir karinės 
gamybos direktorius Knud
sen buvo įsakę streikieriarti 
tuojaus grįžt darban. 6,000 
streikierių masiniame susi
rinkime atmetė tą įsakymą. 
Streikas tęsiasi jau 69-tą 
dieną.

Allis-Chalmers kompanija 
turi karinių užsakymų už 
45 milionus dolerių.

ORAS. t— Trečiadienį šal
čiau, apsiniaukę.

J. J. Mockaitis, iš Bridgeport, Conn., sveikina Jubilė- 
jų prisiųsdamas $5.50 už naują skaitytoją.

A. Švėgžda, Brooklyn, $1.00; Aleko Veličkos šeima, 
Brooklyne, $1.00; A. ir J. Ormanai, Brooklyne, $1.00; dd. 
Kairiai, Brooklyne, $1.00; Mrs. M. Susla, Montrose, Pa., 
$1.00; Jurgis ir Katrė Kupčinskai, Minersville, Pa., $1.00; 
J. ir Marė Ramanauskai, Minersville, Pa., $1.00; J. K. 
Vaičikauskai, gėlių krautuvės savininkai, 48 Mygatt St., 
Binghamton, N. Y., $1.00; J. O. Undrejūnai, vieša užei
ga, 312 Clinton St., Binghamtone, $1.00; P. M. Stasiū
nai, restaurantas, 28 Emma St., Binghamtone, $1.00; A. 
Garins, Binghamton, $1,00; John Bernadys,.. Gardner, 
Mass., $1.50; J. Koblin, San Francisco, Calif., $5.00; 
Frank Shimkus, Keąrny, N. J., $3.00; Kastantas Stanis- 
lovaitis, Phila;, Pa., $2.00; A. M. Metelionis, Detroit, 
Mich., $6.00; M. Pūkis, Los Angeles, CaliL, $1.00; A. 
Pakarklis, AthoU Mass., $1.00pV. ir O. Čepuliai, Brook
lyne, $2.00; Drg.' X. iš Mass, valstijos, $5.00; Grupė 
Bayonniečių, $18.00; New Haveno Grupė $13.00 ir “Lais
vės” administracijos, šapos ir redakcijos darbininkai, 
$22.00.

Tariame širdingai ačiū! “L.” Adm.

Gitlow - Dieso “Sviet- Amerika Siunčia 
kas” prieš Bridges ' Graikam Kanuoles

San Francisco, Calif. — 
Valdžia pradėjo naują tar
dymą prieš Harry Bridgesą, 
CIO vadą vakariniame A- 
merikos pakraštyje. Sten
giasi įrodyt, kad Bridges 
buvęs ar esąs Komunistų 
Partijos narys ir užtai, kai
po nepilietį šios šalies, de- 
portuot jį atgal į Australi
ją. Svarbiausiu liudytoju 
prieš Bridgesą pastatytas 
Benjamin Gitlow, seniai iš
mestas iš Komunistų Parti
jos kaipo trockistas-lovesto- 
nietis. Po to Gitlow įstojo į 
Socialistų Partiją ir veikia 
kaip Dieso komisijos agen
tas — “svietkas.”

• Pirmesnis valdiškas Bri- 
dgeso tardymas, vadovau
jant Harvardo Universiteto 
teisių profesoriui Jamesui 
Landisui, 1939 metais neru
do jokių įrodymų, kad Brid
ges būtų priklausęs Komu
nistų Partijai.

Vokiečiu ir Angly Orlaiviu 
Nuostoliai

London. — Anglų oro mi
nisterija skelbia, jog per 
tris pirmuosius mėnesius 
šiemet anglai sunaikino 155 
vokiečių orlaivius, o vokie
čiai —- 41-ną anglų orlaivį.

Washington. — Amerikos 
valdžia veikiausiai uždraus 
siųst maistą n e u ž i mtai 
Franci jos daliai, į .

Callao, Perm — Vokiečių 
jūrinihkai sudegino du savo 
laivus*

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atidengė, 
kad jau yra siunčiamos 
Graikijai amerikinės moto
rizuotos lauko kanuoles.

Extra!
Washington, bal. 1. — 

Meksikos atstovai pasirašė 
sutartį leist Jungtinėms 
Valstijoms įsisteigt karo or
laivių stovyklas Meksikoje.

New York, bal. 1. — A- 
merikos valdžios agentai 
stovi prie 19 keleivinių-pre- 
kinių Franci jos laivų. Gal ir 
juos užgrobs.

Caracas, Venezuela, bal. 
1. — Italų jūrininkai sunai
kino tris savo laivus, o vo
kiečiai vieną savo laivą, kad 
tie laivai nepatektų prie
šam.

Maskva, bal. 1. — Sovietų 
vyriausybės laikraštis “Iz- 
viestija” užginčija, kad. So
vietų Sąjunga sveikinus 
naująją Jugoslavijos val
džią.

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia norėtų išvien su So
vietais ir Turkija paskelbt 
savo bepusiškumą.

Ldndon, bal. 1. — Anglų 
lakūnai bombardavo Breme
ną ir Emdeną, Vokietijoj, 
tokiomis smarkiomis naujo
mis bombomis, kad jos “čie- 
lus” namus oran išnešė.

Prekinius Laivus; Sako,
Washington. — Vokieti

jos ir Italijos atstovai Wa
shingtone užprotestavo A- 
merikos valdžiai, kad jinai 
užgrobė du prekinius Vokie
tijos laivus ir 28-nis Italijos 
laivus stovinčius šios šalies 
prieplaukose.

Washingtone supranta
ma, kad Amerikos valdžia 
anksčiau ar vėliau perves 
tuos laivus Anglijai. Už
grobti 39 Danijos prekiniai 
laivai taipgi būsią įkinkyti 
tarnaut anglam.

Pasklido pranešimai, kad 
prez. Rooseveltas greitu lai
ku paskelbs nepaprastą sto
vį Jungtinėse Valstijose. 
Tuomet prezidento galia bū
tų beveik neribota, ir jis, 
girdi, “numestų į šiukšlių

tai Neteisėtas Veiksmas 
gurbą visas tarptautinių į- 
statymų ceremonijas.”

VOKIEČIAI SAKO, TAI 
GAL BUS SVARBUS IS

TORINIS ĮVYKIS
Berlin. — Vokiečiu val

džios atstovas pareiškė, kad 
Amerika “visai neteisėtai 
konfiskuoja” vokiečių lai
vus; tas jos veiksmas gali 
virst “istoriniai svarbiu įvy
kiu, ir jis tikrai nedraugiš
kas.”

Bijoma, kad prez. Roose- 
velto valdžia neužgrobtų ir 
privačią Vokietijos piliečių 
nuosavybę Jungtinėse Vals
tijose. Bet tiek pat ir Ame
rikos piliečiai turį nuosavy
bės Vokietijoje.

ĮNEŠTA KONGRESUI UŽDRAUST KARI
NIAIS AMERIKOS LAIVAIS LYDĖTI 

PREKINIUS LAIVUS Į ANGLIJį
ŠIS SUMANYMAS PARODYS, AR ROOSEVELTAS 

NORI ĮTRAUKT AMERIKĄ KARAN AR NE
Washington. — Senato

rius Tobey ir kongresmanas 
Sauthoff įnešė kongresui 
sumanymą uždraust Ameri
kos karo laivais lydėt preki
nius laivus į kariaujančias 
šalis ir užgint prekiniais 
Amerikos laivais gabent bet 
kokius reikmenis tokiom ša
lim.

Senatorius Tobey prime
na, jog neseniai pats Ame
rikos laivyno ministeris 
Knox sakė kongresmanų 
komisijai užsieniniais reika
lais:

“Jei Amerikos karo laivai 
lydėtų (plaukiančius į Ang
liją) prekinius laivus, tai, 
mano supratimu, būtų karo 
veiksmas iš mūsų pusės.”

Senatorius Tobey nurodė, 
jog prezidentas Rooseveltas 
už dviejų dienų pirm jo rin
kimo trečiam terminui pa
reiškė :

“Pirmučiausias tiks las 
mūsų užsieninės politikos 
tai išlaikyt mūsų šalį nuo 
karo.”

Jeigu prezideųtas iš tik
rųjų nori išsaugot Ameriką 
nuo karo,.tai jis turėtų pa- 
remt šį sumanymą, drau
džiantį Amerikos karo lai
vais lydėt prekinius laivus į 
Angliją, tarė senatorius To
bey:

“šis sumanymas stato 
klausimą stačiai ir nedvejo
jančiai. Dabar žmonės turi

Washington. — Žinovai 
teigia, kad Vokietijai jau 
trūksta gazolino.

progą pamatyt, ar Roose- 
velto valdžia iš tikro prie
šinga traukimui mūsų šalies 
į karą.”

Vokietija Atšaukė 
Savo Atstovą Iš 
Jugoslavijos

Belgrad, Jugoslavija, ba
landžio 1. — Specialiu trau
kiniu išvažiavo į Berlyną 
Vokietijos atstovas Jugosla
vijai V. von Heeren.

Pranešama, kad vokiečiai 
sutelkė 75 tūkstančius savo 
armijos Vengrijoj prie Ju
goslavijos sienos. Toj vietoj 
su Vengrija rubežiuojasi 
Jugoslavijos provincija 
Kroatija, sakoma, palanki 
vokiečiams.

Vokietijos ir Italijos pilie
čiai skubiai bėga iš Jugosla
vijos.

Jugoslavija Esanti Pasi
ruošus Gintis

Jugoslavų ministeris pir
mininkas gen. Dusan Simo- 
vič per radio paskelbė, kad 
Jugoslavijos armija, orlai- 
vynas ir laivynas “yra gata
vai pasiruošę atlikt savo pa
reigą.”

Mobilizuojama jugoslavų 
armija iki pusantro miliono
vyrų.

Valdžia perkrausto savo 
j archyvus iš sostinės Belgra
do į Pietinę Serbija; uždą- 

Havana, Cuba. — Tai, 'rg mokyklas.
matyt, italai mėgino bom-| Vokietijos valdininkai per 
bomis susprogdint ministe- j radio plūsta Serbiją ir dū
rio Cortinos namą, kad Kū-1 goslavijos armiją, ir sako, 
ba užgrobė vieną prekinį j “vokiečių kantrybė baigia 
Italijos laivą. i išsisemti.”
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SLA Pastogėje
‘ Vienas asmuo “Am. Lietuvio” laidoj iš 
kovo 29 d. rašo apie tai, kas darosi SLA 
pastogėje. Kad sumažinti SLA lėšų fon
do deficitą, pild. taryba paleido iš darbo 
tris raštinės darbininkes ir vieną zecerį. 
Esą, pild. taryba tuo būdu norinti sustip
rinti lėšų fondą ir išgelbėti visą situaci
ją. Bet toji pati pild. taryba “dėl laiko 
stokos” nesumažino sau algų ir dienpini
gių!

Rašytojas ten pat nurodo:
“Darbininkės atleistos tos, kurios vė

liausia buvo samdytos: bet vėliausia sam
dytas S. E. Vitaitis — neliečiamas. Ir 
kaip dabar sekretoriaus ‘bešališkumą’ 
suprasti: darbą mokančios ir gerai atti
kusios savo pareigas paliuosuotos, o be
veik nieko neveikiantis, jokio konkrečio 
darbo neatliekantis, Vitaitis, gaunąs pil
ną algą, $30 per savaitę, pasilieka ...”

Dar įdomesnių dalykų tasai rašytojas 
prideda:

“Yra neužginčijamas faktas, kad SLA 
lėšų fondas jau seniai tuščias. Jeigu pa
ties sekretoriaus Viniko daviniams tikėti, 

..... tai suma neapmokėtų sąskaitų siekia 
apie $18,000. O savo mutiniam raporte 
Valstijų departmentams Pildomoji Tary
ba po prisiega pareiškė, kad lėšų fonde 
turi suviršum $3,000... Vietoj kaltės te
nai ieškoti, kur ji daroma, dabar Pildo
moji Taryba visu įnirtimu kabinėjasi 
prie nei kuo nenusikaltusių darbininkų. 
Dapildymui išvogto lėšų fondo griebia
masi griežtos ekonomijos nuskriausti ne
kaltas darbininkes...”

Apie pačią pild. tarybą ir josios “tau- 
pybą” tas pats rašytojas žymi:

“Kaip dabar iš visko matyti, SLA rei-- 
kalai yra rankose žmonių, kurių rūpes
čiu, matyt, yra tik tai, kad kuo daugiau
sia pasipelnyti. Štai pavyzdys. Nors gelž- 
keliai jau seniai savo tarifą nustatę ant 
2c. už mylią, bet Pild. Tarybos nariai, sa
ko, dar vis po 5c. už mylią iš SLA iždo 
atplėšia. Ir tie žmonės drįsta apie savo 
‘teisingumą’ kalbėti.”

Jeigu taip iš tikrųjų yra, kaip “Am. 
..Liet.” korespondentas rašo, tai iš tikrųjų 
'/dalykai nelabai geri.

LDS Pastogėje
Pasiskaičius nesmagių žinių apie padė

tį SLA pastogėje, žmogus nuliūsti. Atro
do, kad mūsų Susivienijimams jau užeina 
tamsios dienos.

Bet ne visuose Susivienijimuose pana
šūs reiškiniai jaučiama ir matoma.^ Štai 
gauname Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo organą “Tiesą” ir skaitome apie pa
dėtį LDS pastogėje. Iš čia gaunasi visiš
kai kitokios žinios. LDS vis auga nariais 
ir turtu. Štai “Tiesa” rašo apie LDS va
jų už naujus narius:
; “Nuo vajaus pradžios, kovo 1 d., Cent
ras priėmė viso 50 naujų narių. Galima 
tad sakyti, kad šio vajaus pradžia pusė
tinai gera.
“ “Pirmoj vajaus vietoj stovi mūsų 
smarkusis vajininkas J. Burba. Jisai gi
na* So. Bostono vardą.

“Antroj vietoj randasi A. Deikienė, ku
ri pasirengusi net visus vajininkus pra
lenkti ir pirmą dovaną laimėti.

“Šenadorietis St. Kuzmickas, LDS 
Centro iždo globėjas, taipgi gerai pasi
rodė su vajaus pradžia.

“Daugelis kuopų yra įrašę naujų na
rių, bet kai kuriu aplikacijos dar Centro 
nepasiekė. Kuopų sekretoriai turėtų sku
binti naujų narių aplikacijas Centran 
prisiųsti.”

Dar ryškesnis vaizdas susidaro, kada 
“Tiesa” padaro trumpą palyginimą dvie
jų Susivienijimų — LRKSA ir LDS. Ten 
pat “Tiesa” (iš bal. 1 d.) rašo:

“Lietuvių Romos Katalikų Susivieniji
mo Amerikoj stovio raportas rodo, jog 
šioji organizacija 1940 metais nei kiek 
nepaaugo, bet dar sumažėjo.

“Palyginę LDS su LRKSA randame 
sekamą skirtumą:

“1940 metais LDS įrašė 868 naujus na
rius, paaugo 269 nariais. LRKSA tuo 
pačiu metu įrašė 409 naujus narius, nu
puolė 17-ka narių.

“Su sausio 1 d. š. m. LDS turto apver- 
tinimas (valuation) siekia 142.71 nuoš., 
per 1940 metus paaugo vienu nuošimčiu; 
LRKSA — 106.7 nuoš., nupuolė dviem 
nuošimčiais.

“LDS narių mirtingumas siekia 60 
nuoš., arba 40 nuoš. mažiau moksliniai 
aprokuoto mirtingumo; LRKSA mirtin
gumas siekia 142, arba 42 nuoš. daugiau 
už numatytą aprokavimą.

“Su sausio 1 d. š. m. LDS turi 546 na
rius vaikų skyriuj; LRKSA turi 412 vai
kų.

“Per 10 pastarųjų metų LDS išaugo iki 
8,608 narių. Tai gražus progresas, kokio 
nei viena lietuvių fraternalė draugija 
nėra padariusi.”

Taigi, pasirodo, kad ten, kur ščyrai, 
teisingai dirbama, tai turima ir gerų re
zultatų. Būdamas vos dešimties metų 
amžiaus, LDS žygiuoja pirmyn. Jo pasto
gėje nėra jokių skandalų, jokių kivirčių. 
Jo finansai drūti. Jo narių mirtingumas 
mažas. LDS jau patapo stipri Amerikos 
lietuvių darbo žmonių apdraudos ir susi- 
šelpimo tvirtuma.

Laukiamos Kovos Balkanuose
“Times” korespondentas perduoda iš 

Maskvos, kad “Raudonoji žvaigždė,” 
Raudonosios Armijos organas, karo per
žvalgoj numato, kad Albanijoj ir Graiki
joj greitai prasidės žiaurios kovos. Grai
kijos armija gerai įsidrūtino Albanijoj ir 
pirmas Mussolinio armijos atakas jau 
atmetė.

Dabar klausimas yra tame, kaip vyks 
Vokietijos fašistams veikti iš Bulgarijos. 
Raudonosios Armijos strategai numato, 
kad jeigu Anglija permetė dvyliką divi
zijų į Salonikų frontą, graikai sutraukė 
penkias ar šešias, tai pasinaudojant gam
tos pridengimais — kalnais ir smarkio
mis upėmis, graikai ir anglai gali gerai 
laikytis.

Atrodo, kad kol Vokietijos fašistai ne
bus užtikrinti iš Jugoslavijos puses, tai 
vargiai jie pradės prieš Graikiją atakas.

Amerika Konfiskavo Svetimus
Laivus

Jungtinių Valstijų Kraštų Apsaugos 
karo laivai su prezidento Roosevelto pa
liepimu jau suėmė 28 Italijos laivus, 2 
Vokietijos ir 35 Danijos laivus, kurie sto
vėjo Amerikos prieplaukose. Suėmimas 
pateisinamas tuo, kad būk italai jūrei
viai jau gadino savo laivų mašineriją. 
Vokiečiai, italai ir danai jūreiviai ir jų 
komanda prievarta buvo, nuvaryti nuo lai
vų ir patalpinti “Ašarų Saloj.” Bendrai 
suimta keli šimtai tūkstančių tonų laivų. 
Tokio atsitikimo, kad “neutrališka” šalis 
konfiskuotų kitų šalių, su kuriomis dar 
kare oficialiai nėra, laivus, dar nebuvo. 
Bet dabar net daugelis mūsų šalies vali- 
dininkų nesupranta, ar mes “neutrališ- 

\ ki,” ar jau “kariauname,” kadangi, viską 
ką tik gali, tai Roosevelto valdžia per
duoda Anglijai.

“Daily Mirror'yj” rašo J. Reagan 
M’Cray, kad tie laivai konfiskuota to
dėl, kad reikia juos perduoti Anglijai. 
Anglija labai daug netenka laivų, pro- 
porcionaliai po 100,000 tonų kas savaitę. 
O tas jai sudaro labai didelį pavojų.

“New York Times” redakcijos straips- 
nyj “Laivai Reikalingi” išvedžioja, kad 
dabar Anglijai labiau laivų reikia, kaip 
bent ko kito. Ir Anglijos spauda jau se
nai reikalavo, kad Amerika paimtų tuos 
laivus ir jai atiduotų. “Times” rašo, kad 
Angliją ir jos talkininkai jau neteko 5,- 
500,000 tonų laivų. Anglijai pavojus iš 
priežasties stokos laivų.

Kitas' korespondentas tame laikraštyj 
atvirai stato reikalavimą, kad Amerikos 
kąro'laivai turi lydėti tavorinius laivus, 
kurie veža Anglijai ginklus ir amuniciją.

Senatorius Wheeler sako.: “Ąmeiikos 
žmonės ahvięiurti už taiką ir jie nieka
dos nestos už kitų karą.., Anglijos ka
ras nėra mūsų karas♦.. Tokis Amerikos
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Fragmentai Apie “Tautos Vadą” ir Vadukus
Kuomet Antanas Smeto

na atvažiavo į Jungtines 
Valstijas, tai'jis spaudos at
stovams pareiškė, jog jis 
buvo pirmas ir dabar esąs 
Lietuvos prezidentas. Mat, 
jis, jo ministerial, Zofijos ir 
Jadvygos riebiai Lietuvoje 
prezidentavo, kuomet dau
guma skurdo, vargo ir ba
davo. Todėl tas nenaudin
gas senis, iš Lietuvos išvy
tas, čia atvykęs, vis karto
ja: “Būsiu, būsiu ir būsiu 
Lietuvos prezidentu.

Gal Smetona mano, kad 
jis ir “gimė kitus valdyti?’ 
Bet tas “aukštas” ponas ne
pasako, kad jis pirmu kar
tu nebuvo Lietuvos žmonių 
rinktas, 0 antru kartu jis į 
prezidentus įsibriovė jėga, 
smurtu. Jis nepasako, kad 
Lietuvos žmonės 95 nuoš. 
dauguma nubalsavo prieš 
Smetoną. Taigi jis neturi 
jokių pretenzijų vadintis 
Lietuvos prezidentu.

Na, bet kam čia pavydė
ti tos “garbės” Smetonai. 
New Yorke visai tas nenau- 
jiena, kad Smetona sakosi 
“esu ir būsiu Lietuvos pre
zidentu.” Čia galima dar su
tikti apdriskusių ubagų, ku
rie taip pat vadinasi caris- 
tinės Rusijos “oficieriais” ir 
“generolais.” Kai kurie dar 
ir savo uniformos kelnes tu
ri. Smetona taip pat prie to 
štabo priklauso. Jis nori 
pasilaikyti "bent prezidento 
vardą. Be garbės, be vardo, 
tai ne ponas!

Apie Smetoną Amerikos 
bulvarinė spauda rašo ma
žai ir su pasišaipymu iš

“aukštoj o” svečio. Štai 
“Journal and American” ra
šo, kad Smetona buvęs ir 
kolegijos profesorium, nes 
“jis panašus į profesorių.” 
Jis, sako: “Jam yra aukšta, 
išpūsta kakta, pelės spalvos 
plaukai, smaila barzda ir 
malonios mėlynos akys.” 
Tai tokios “porfesoriaus” 
kvalifikacijos!

Protestuokite Tysliavos ir 
Jurgėlos! Juk amerikonai 
taip apibudina tik vaidyląs- 
aktorius, kurie vaidina pro
fesorių rolėse. Jei ne, tai 
Smetona jau turės du “ti
tulus:” Smetona — “prezi
dentas” ir Smetona — “ak
torius.” O jei dar kas pri
dės, kad Smetona turi “mė
lyną” kraują ir priklauso 
arijų rasei, tai bus jau pil
na Hitlerio teorija.

Vokiečių dramaturgas 
Bert Brecht prieš keletą 
metų parašė satyrišką vei
kalą, vadinamą “Apvalainos 
ir Smailos Galvos.” Jis iš
juokė ir skaudžiai nuplakė 
s m e toniškus “profesorius” 
Vokietijoj. Ar nebūtų ge
rai, kad ir pas mus atsiras
tų satyristas ir parašytų 
veikalą apie “smailas ir bu
kas galvas” tokių vyrų, kaip 
Tysliava, Jurgelionis, Sme
tona ir kiti. Juk progreso 
atmatos yra gera medžiaga 
komedijai, juokui.

New Yorko “Telegram” 
rašė, kad Smetonos “inter
viu” anglų kalbą vertė trys 
“dideli” vyrai — Povilas 
Žadeikis, Jonas Budrys ir 
Jonas Valaitis. Be abejo, jie

išvertė teisingai. Ir ve kaip 
Smetona atsakė į klausimą 
apie atsteigimą Lietuvoje 
senojo režimo: “Dievas su
tvėrė karves; Jis padarė 
saulę, mažas ir dideles žvai
gždes. Dievas padarys Lie
tuvą.” (God created thę 
cows; He made the sun, the 
little and the big stars. God 
will make Lithuania.)

Ot, tai ir “profesoriaus” 
kalba. Net ir davatkos čia 
taip kvailai nekalba. Bet 
keista, kad ir tie trys vertė
jai nepastebėjo, kaip čia 
Smetona suvaidino durnelio 
rolę pats prieš, save. Juk jei 
Dievas “sutvėrė karves,” jei 
jis “padarė saulę”, tai aiš
ku, kad Dievas atsiuntė ir 
Raudonąją Armiją Lietu
von. Dievas ir Smetoną nu
kėlė nuo prezidento sosto. Ir 
Dievas vėl “padarys Lietu
vą,” tai kam jūs, vyrai, taip 
daug “burčyjat?” Pagerb
kite Smetoną, savo “aukš
tąjį” vadą, ir laukite kol 
Dievas turės laiko padaryti 
Lietuvą dėl jūs. Burnodami 
prieš Tarybų Lietuvą, jūs 
“griešninkai’ prieš Dievą ir 
savo ’“didį” vadą.

Dvasinė Ubagystė
Stebėtis reikia, kaip uba

giški dvasiniai tie žmonės, 
'.kurie čia pasitiko Smetoną. 
Kultūriniai jie nepakilo iki 
tokio materialinio lygio am
erikonų. Tai įrodo ir jų ruo
štas Smetonai pasitikimas.

Visi šie žmonės yra grand- 
stryčio gyventojai, nei vie
nas jų netur palocių Parka- 
vnėje. Jie maišosi, gyvena 
su darbininkais, iš darbinin

ŠYPSENOS
LIETUVIŠKO KRISTAUS IR 

JUDOŠIŲ BEJIEŠKANT

Feljetonistas Paulius siūlo fašistų- 
klerikalų - socijalistų antisemitiniam 
frontui atmesti žydiškąjį Kristų ir jo 
vieton pastatyti Kleofą, kuris, pasak 
Tysliavos, jau yra nukryžiuotas. Judo- 
šių, sako Paulius, tame fronte yra net 
perdaug. — Skaityk “Laisvės” num. 76- 
tame.

Kai Paulius, feljetonistas,
Siūlo rast lietuvį Kristų, 
Kuris būt ne komunistas, 
Bet vienas gerų fašistų, —
Leidausi bėgti į svietą, 
Klausinėti, pamedžioti, 
Surast vyrą doroj kietą — 
Fašistams apieravotį.
Pirmiausiai klausiau aš Juozo,
To poeto, to “giganto”,
Kurs rašo gazietą juoda,
Stovinčią ant slidaus kranto:
— Turi Kristui kandidatą, — 
Sakau aš tau ne dėl blofo, — 
Kurs nešiotų celibatą —
Ar tu perstatai Kleofą?
— Taip, atsakė jis nervųotas, 
Papirosą užsidegęs, — '
Jis jau yra nukryžiuotas,' 
Gal jau net biskį sugedęs...
Jie paleido Barabošių, 
O Kleofą nukankino... 
Maišus turime Judošių, 
Bet nei vieno Serafino!...

O kiek, liečia mūs Kleofą, — 
Ašei jam įkaliau cveką 
Už jo nelemtąjį blofą 
Už jo nuodėmingą cnatą.
Mes turim savų Judošių, 
Turim Pilotų ir latrų, — 
Tęsė man ponas Pilvočius, 
Kartodamas po daug kartų.
O jei nčri Kristaus doro, 
Jieškok jo pas komunistus, 
Pas juos yra gero noro, — 
Jie turi idealistų.
Užgautas tautiško štymo, 
Lėkiau pas kunigą Šmitą, 
Ištikimą tarną Rymo, — 
Kuris man į akį krito. *****
— Pons, atsidavęs idėjai, 
Jieškai lietuviško Kristaus?...
Pas mumis tik parizėjai, 
Ką auksą į bankus rita.
Jųdošių, mes tų tai turim, 
Nereikia jų nei jieškoti; 
Meluojam, keikiam ir būriam, 
Mažai tereikia galvoti...
Mūsų veikėjai klebonai, — 
Vyrai su juodom suknelėm, — 
Stovi arti prie šėtono, 
Flirtuoja sau su panelėm.
Tai išgirdęs aš iš Šmito, 
Doro avių piemenėlio, 
Jau nebejieškojau kito 
Nei pono, nei kunigėlio ...
Dabar jau aišku, kaip diena, /

O kad daugiau sužinočiau, 
Leidausi aš dar teirautis 
Pas tą Bostono Pilvočių, 
Tikslesnių žinių pagauti.
—- Ką manai, popas Pilvočiau, 
Turi Kristui kandidatą? • 
Ir kaipgi bu su Judošium, 
Kad išrišt “užburtą ratą” ?
Atsakė man pons Pilvočius, 
Truputėlį susivėlęs:
— Aš pats galiu būt Judošius,
Tik; duokit ant arbatėlės!..:
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valdžios pasielgimas, konfiskavimas kitu 
šalių ląivų, Reiškia dar vienu Žingsnį į at
viru MOa x i

Ir tą pat dieną eilę laikraščių įdėjo 
“Peace House”, atsišaukimą, po kuriuomi

Klerikalai su fašistais
Judošių turi, kaip šieno, 
Įskaitant socijalistus.
Turi Kainų, farizėjų,
Turi Jadvygą ir Zosių, 
Į vietą doro veikėjo 
Jie kiša dešimts Judošių. >
Ar žinot, broliai bedaliai, 
Kur rasti dorašis Kristus? 
Sakysiu aš jums povaliai: 
Jis yra pas komunistus.

Lięžyvinskas.
pąsiraš.o moteris Sergeant Cram: 
“KEEP US.A. OUT OF WAR!”,Bet gy
venimas. rodo, kad mūsų valdonai kas
dien vis arčiau prie oficiąlio karo, nors 
jo liaudis,nenori.

kų. Visi jie dirba vienokį 
bei kitokį darbą. Bagočiausi 
Amerikos lietuviai tik de
šimtiniais numeriais skaito 
savo tūkstančius. Šimtatūk
stantinių lietuvių veik nėra. 
Bet jie nori būt “didesni” 
ponai, negu jie yra.

Smulkus biznis, Amerikos 
buržuazinis gyvenimas jiem 
davė tą troškulį praturtėti, 
išeiti j ponus. Ir šia proga, 
atvažiavus Smetonai, jie no
ri bent vieną vakarą pabu
voti “ponais”. Jie renkasi į 
aukštos klasės viešbutį. Jei 
neturi, tai samdosi juodus 
kostiumus, kad pasirodyti 
poniškai, pasigarsinti, bet 
didžioji spauda nei gu-gu 
apie juos. Jie sėdasi prie 
poniško stalo, nors ir nemo
ka poniškos etiketos. Jie ke
lis sykius mislina, kelis sy
kius kiša ranką kišeniun, 
kol ištraukia išleisti 25 dol. 
Bet jie vaidina ponų kostiu
muose bent vieną vakarą.

Kasgi Smetona? Jis ir 
šimtus kartų gali skelbtis 
“prezidentu,” bet Lietuvą 
jis neatstovauja. Jokių tran
sakcijų Lietuvos reikalais 
negali vesti, atlikti. Su kitų 
šalių diplomatais reikalų jis 
neturi. Jis čia atvažiavo iš
maldų, aukų prašyti, prie
glaudos gauti, kaipo nenau
dėlis Lietuvos žmonių 
skriaudikas. Tai kam čia, 
save gerbiančiam piliečiui, 
lenkti galvą prieš tokį sve
čią? Koks jis gali būt “au
kštas” svečias? Juk ne jis, 
bet jį turtingu padarė Lietu
vos darbo žmonės. Ne Ame
rikos lietuviai, bet Smeto
na turėtų galvą lenkti prieš 
kiekvieną lietuvį. Kam čia 
samdyti frakai buvo reika
linga Smetonos patikimui?

Ką Smetona atvežė? Ką 
jis gali duoti tiems, kurie 
jį priima? “Lietuvos vėlia-1 
va atvežiau,” sako Smeto
na. Bet Lietuvos vėliavų yra 
ir čia. Bankiete Smetona 
prižadėjo savo priėmėjams 
Lietuvą net “su Vilnium, su 
Gardinu.” Bet Smetona gali 
žadėti ir dangų, ir peklą,— 
jo žadėjimai gali žavėti tik 
tokius kvailelius, kaip Jur- 
gėla, Tysliava. Sveikam pro
tui tie Smetonos žadėjimai 
reiškia tik tiek, kad tas “au
kštas” ponas turi visą ba
gažą hitlerinių imperializmo 
ambicijų. Kas liečia Lietu
vą, tai ji jau ne tik su “Gar
dinu, su Vilnium,” bet ir su 
visa Tarybų Sąjunga. #

Bet dar apie tuos vieti
nius, kurie lenkia galvas ir 
bučiuoja rankas Smetonai. 
Sakysime, jei vėl grįžta Lie
tuvon Smetona, tai kas ta-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Redakcijai: Prisiunčiu iš

karpą iš angliško laikraščio 
su pora klausimų, gal su
naudosite “Klausimų ir At
sakymų” skyriuje dėl skai
tytojų informacijų.

Pirmas klausimas: Kiek 
turi gyventojų District of 
Columbia, kur randasi Jun
gtinių Valstijų valdžios sos
tinė?

Atsakymas: 1940 metų 
balandžio 1 dieną turėjo 
663,091 gyventoją.

Klausimas antras: Kiek 
valdžia turi uždėjus taksų 
ant alaus?

•I Atsakymas: Federalės val
džios taksai siekia šešius 
dolerius ant bačkos alaus. 
Gi įvairios valstijos turi į- 
vąirius taksus — kai kur 
valstijos taksų tėra 62 cen
tai ant bačkos, o kai kuri 
siekia net $6.62.

Skaitytojas.
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Lietuvos Poete Maskvoj konvencijoj

kurios

yra au

Parengimas pra 
vakare, 376 Bro

kuris įvyks 
Worcester,

Brooklyno, dainuos motery 
koncerte balandžio 6 d.

Binghamtone ir Rochestery, 
je surengta K. Abekienei pra 
kalbos.

Ar Jūs Kolonija Davė Nors 
Vieną Vakarą Moterims? 

Jei ne, tai Dėl Ko?

Bus išduotas 
Mot. Sąryšio 
daug kitų 
Todėl visos
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kvotą— 
lig liepos pradžios.

Ją darė 
operacijų 
Crums.

kliubas, surengta 
prakalbos d. K.
Neteko matyt, ar
Conn. kolonijA ką

kad Lietuva būs 
styga tautų broli- 

Profesionalė.

■ta diena čia kalbė' 
Abekienė, iš Chi

Worcesteryje Šį Sekmadienį 
Bus Tikra Meno Švente

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

Mūsų pačių apylinkėj, dėka 
d. Abekienės atsilankymui, 
surengta keli susirinkimai-pra- 
,kalbos. O kitos kolonijos, at-

s iš Visų Kraštų Atvyl 
Ginti Taiką ir Laisvę

galimybės naujai jėgai iškilti?
Mes galim surasti ir iškelti 

naujų jėgų. Ir jos mums yra 
be galo reikalingos.

S. Sasna.

laiškas nuo 
kurios

Nestebėtina. Tu 
išsinešei rankinį radio vieton 
dėžutės su sampeliais.

Moterų Skyriaus susirinki
mas įvyks balandžio (April) 
4 d., 7:30 vai. vakaro, pas 
drg. M. Kulbienę, 73 Albany 
Ave., Johnson City, N. Y. Vi
sos narės prašomos dalyvauti. 
Bus išduotas raportas iš drau
gės Abekienės prakalbų, ku
rios atsibuvo kovo 13-tą. Taip
gi reikės apdiskusuoti prisi
rengimą prie Motinų Dienos, 
kaip geriausiai prisirengti ir 
turėti geras pasekmes. Juo 
daugiau susirinksime, tuo ge
riau. Nepamirškim ir naujų 
narių atsivesti prirašyti, kad 
išpildžius pasiskirtą 
50 narių
Jau yra 'gauta 6 naujos narės 
pereitame susirinkime, bet at
siminkime, draugutės, kad rei
kia dar 44. Pasistengkime ir 
prirašykime nors (po vieną 
naują narę šiame ateinančia
me susirinkime.

Sekr. J. K. N a valinskienė.

Serga Moterų Skyriaus na
rė drg. M. Sedleckienė. Jai 
padarė operaciją, išėmė . stik
lo šmotą iš apačios kojos, ku
rio ji sakėsi nei nežinojus, kad 
jis ten buvo per daug metų. 
Tik paskutiniu laiku jau ne
galėjo vaikščioti, pradėjo la
bai skaudėti koja. Kada nuė
jo pas gydytoją, jis, apžiūrė
jęs, liepė eit ant operacijos ir 
ją padarė kovo 22-rą. Pabu
vus kėlias dienas miesto ligo
ninėj, dabar yra parvežta na
mo, bet vis dar negali vaikš
čioti, turi gulėti lovoje. Aplan
kykime ją, kurioms laikas pa
velys. Nuo savęs linkiu drau
gei greito pasveikimo.

J. K. N a valinskienė.

Pereitą savaitę taikėsi su
eiti Brooklyne Viktoriją Zmit- 
raitę iš Binghamton, N. Y. Ji 
čionai pabuvojo arti savaitę 
laiko, lankė praktikuojančių 
grąžintojų (post graduate) 
konvenciją ir parodą, vykusią 
viešbutyje Pennsylvania, New 
Yorko mieste. >

rosienės, Petrikienės, Kava
liauskaitės ar kurios kitos 
mums kada girdėtos garsios- 
oratorėš. Jei nelavinsim, tai 
ir nežinosim, ar ji būtų buvus

gera kalbėtoja. Reikia nepa
miršti, kad išstatymu prieša
kiu naujų žmonių tarnaujame 
savo judėjimui dvejopai 
klim naujus kalbėtojus ir nau
jus klausytojus.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis vertas šio sezono čam- 
pionato 4už iškvietimą d. Abe
kienės. Jos maršrutas buvo 
pirmutinis, bet dėka Ufass. 
moterims jau žinoma, kad tai 
buvo ne paskutinis, bet vienas 
iš daugelio,/ kuriuos, mes ma
nom, d. K. Abekienė turės 
mums duoti ateityje. Ar mes

Svarbus ALDLD 2-ros kuo
pos moterų susirinkimas įvyks 
antradienį, balandžio (April) 
8 d.; 7 :30 vakare, 376 Broad
way. šiame susirinkime turė
sime aptarti, kaip geriau galė^ 
tumėm pagelbėti rengiamiems 
profesoriui Bacevičiui koncer
tui ir bankietui. 
raportas iš N. A 
suvažiavimo, ir 
svarbių dalykų.
draugės dalyvaukite

Keliaujantis pardavinėtojas 
—Vieną dieną mano ausyse 
girdėjosi dainuojantis triūkš- 
mavimas.

Jo žmona

jantis smuikininkas. Grupėmis 
dainuos Montello Dailės, Bos
tono Harmonijos ir Worceste- 
rio Aidiečių grupės.

Koncertas įvyks balandžio

daug delegačių į 
Naujosios Anglijos Moterų Są
ryšio suvažiavimą 
6. d. balandžio, 
Mass.

Buvo skaitytas 
draugių montelliečių 
pranešė, kad jos sutiko ben
drai rengti pikniką su Bostono 
LLD moterimis. Plačiau ap
kalbėjus tą klausimą, draugės 
pasižadėjo dirbti, kad gra
žiai pasirodžius su skąitlinga 
publika ir kitais gerais suma
nymais.

Gavom vieną naują narę A. 
Simanavičienę. z

Smarkiai susirgus mūs sek
retorei d. B. Lazeckienei, jos 
vietoj vėl išsirinkom savo gerą 
darbuotoją A. Buividienę.

Taipgi nutarėm pagelbėti 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybai 
surengti bankietą pagerbimui 
profesoriaus Vytauto Bacevi
čiaus, 'kurio koncertas įvyks 
balandžio 20 d., Bostone.

Tą pačią diena—kovo 9-tą,

Ginti taikos ir laisvės jos 
neatvyks žvangindamos plie
nu, neigi kam grąsindamos 
mirtimi, kaip tai daro karų 
rengėjai. Tačiau jos atveš, o 
taipgi ir išsiveš ginklų galin
gesnių už plieną. Jos atveš ir 
išsiveš gilesnį pažinimą kovos 
tikslo ir strategijos, stipres
nius ryšius, daugiau vieningu
mo, pasiryžimo ir ugnies-ener
gijos.

Delegacijose bus daug mo
terų ne vienu sumetimu.

žmonių gerovės saugojimo 
pareigos moterims yra tapu
sios tarsi antra prigimtimi. 
Juk kasgi, kad ne moteris, sva
joja apie dar jos yščiuje tebe
santį būsimą žmogų, kaip jį 
sutiks, globos, saugos. Juk ji

J New Yorką galop šios sa
vaitės suvažiuos Amerikos 
liaudies delegacijos iš visų ša
lies' kraštų tarp Atlantiko ir 
Ramiojo vandenynų. Jos at
vyks į Amerikos Liaudies su
važiavimą, įvyksiantį baland- 
džio 5 ir 6-tą dienomis.'Suva- 

cagoj, kur moterų judėjimas žinos tūkstančiai. Delegacijose 
labai stiprus, draugės turėjo jnis daug moterų.
.gerą masinį mitingą, kuriame 
kalbėjo d. O. Remeikienė, 
dainavo chorai. Detroite, kur 
taipgi gyvuoja kliubai ir mo
terys puikiai veikia, suruošta 
pramoga-prakalbos, ten kal
bant jaunai chicagietei veikė
jai Julijai Skeberdytei. Cle- 
velandą, kitą tos srities teri
toriją, padengė prakalbomis į 
rytus atvykstanti d. K. Abe
kienė. Kitur, atrodo, nieko 
^nedaryta, ar gal tik spaudoj 
neskelbta.

Katas neša darbo žmonėms žaizdas 
mirtį ir Širdgėlą, karo taksus ir skurdą 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Aukų padengimui lėšų .su
rinkta $4 su centais.

Drg. Abekienei. už pasaky
mą geros prakalbos ir publi
kai už atsilankymą pasiklausy
ti jos ir aukotojams už aukas 
tariu didelį ačiū. ,

Moterų Skyriaus Korespon
dentė, O. G.

Kovo 
jo drg. 
cagos. Jai prakalbas rengė 
vietinis Moterų Skyrius, šiose 
prakalbose klausovų buvo vi-Į 
dutiniai ir visi taip ramiai 
klausėsi kalbėtojos kalbos, ku
ri taip nuosekliai ir sugabiai 
nušvietė Lietuvos liaudies būk-l 
lę, buvusią po Smetonos pa
du. Įrodinėjo, kokiose sunkio
se sąlygose Lietuvos liaudis 
turėjo kentėti didžiausią prie
spaudą ir paniekinimą Smeto
nos viešpatavimo laiku. Taipgi 
papasakojo, kad didelė did
žiuma Lietuvos žmonių džiau
giasi sulaukę permainų Lietu
voje ir linksmai kuria naują 
gyvenimą po sovietine vėliava.

Nauda iš Korsetų
Nežinia, ar bent viena dė

vėjusioji Bishop išdirbystės 
korsetus tapo nors figūros 
grožės karaliene, ir kiek abel- 
nai turėjo naudos, bet p. Bi
shop, korsetų fabrikantas, 
Flushinge, tikrai turėjo ir gar
bės ir naudos. Neseniai mir
damas jis paliko korsetais su
spaustų $158,Q#0, kurie ati
teko jo dviem vaikams.

Konvencijoj, kaip pasakojo 
viešnia, dalyvavo apie 30,000 
grąžintojų iš visos Amerikos 
miestų ir miestelių. Ir ne vel
tui jie čia suvažiuoja. Kon
vencijos sesijos, sako Viktori
ja, daugiau reikėtų vadinti 
kursais-pamokomis, kadangi 
supažindina su naujausiais at
radimais ir priemonėmis, aiš
kina jų reikšmę, kaip vartoti. 
Tarptautiniai garsūs modis- 
tai mokina pažinti sulyg žmo
gaus išvaizdos pritaikomybę 
šukuosenos, kosmetikų ir viso
kių gražylų, kad iškelti kiek
vieną žmoguje esantį grožės 
požymį. Mokina pažinti ge
rumą kosmetikų ir įrankių. 
Pagaliau, buvo rodoma net 
plastiška operacija (face lif
ting), kurią, dėl daugio no
rinčių matyt, ant vienos veido 
pusės darant rodė vieniems, o 
ant kitos kitiems, 
paskilbęs plastiškų 
daktaras J. Howard

prarymo naktis ant lopšio, 
prabėginėja metus saugodama 
jo pirmus žingsnius ir ruoš
dama jam laimingą ateitį, ir 
prarauda akis ištikus nelai
mei. O karas juk yra jos my
limajam didžiausia nelaime.

Tačiau delegacijose bus 
ypatingai daug moterų dėlto, 
kad vyrų daugelis jau karef- 
vių milinėse ir kad neužilgo 
mažai kas iš jų liksis namie. 
Moterų jėgos svarbu dabar, 
jos bus dar labiau nepavaduo
jamos vyrams išėjus.

Amerikos Taikos Mobiliza
cijos sušauktame Amerikos 
Liaudies Suvažiavime dėlto 
matysim šimtus moterų, senų 
kovotojų, matysim ir pirmu 
kartu atvykusių tokios svarbos 
sueigon, tačiau su didžiausia 
rimtimi, pasiryžimu ir atsako
mybe imančias liaudies joms 
uždedamas pareigas saugot 
savo šalies žmonių gerovę, 
ginti taiką.

Mums, brooklynietėms, teks 
garbė ir laimė sutikti ir pas
veikinti tas tikrąsias Amerikos 
dukteris.

“Carai kadaise šiuos mūruos 
Tautom vien grandines diktavo. 
Nūnai plačiai atvertos durys,— 
Nustebę girdim kalbą savo.”

Jai patinka, kad ir lietuvių 
kalba ten skamba; ji džiaugia-

buvusieji 
30,000 grąžintojų, didelėj di
džiumoj moterų, anaiptol dar 
ne visi norintieji mus pagra
žinti, tai tik labai maža at
stovybė. Ne visi paiso moder- 
nizuotis, progresuoti, panau
jinti, papildyti savo žinybą 
kitų patyrimais. Kiti ir neiš
gali. Daugelis grąžintojų, tu
rintieji biednesnėse sekcijose 
įstaigėles, džiaugiasi išsiver
tę. Pelningai gražina turintie- 
tieji dideles įstaigas turtinges
nėse ir biznio sekcijose, kur 
samdo daug darbininkų.

Dalyvauti tose konvencijose 
kainuoja dikčiai pinigų. Ta
čiau įgyti patyrimai, sako Vi
ktorija, duoda keleriopai dau
giau, negu būtų galima už tą 
sumą įgyti specialiai tam už
laikomose mokyklose. O dau
gelyje vietų tokių pamokų ir 
už pinigus negautum, nes ne 
visur randasi tokių gerų spe
cialistų-artistų gražinimo ži
novų, kokius išgali sutraukti 
konvencijon masinėms pamo
koms duoti.

Viktorija ir jos sesuo Bronė 
jau seniai dirba gražinimo

Rytuose didelę didžiumą 
Massachusetts žymesnių kolo
nijų aplankė su prakalbomis 
d. K. Abėkienė. Hartforde, 
kur jau yra susitveręs moterų 

sėkmingos 
Petrikienei. 
kuri kita 
nors suren-

Sunku Persistatyt, Kad Tiek 
Žmonių Rūpinasi Mūsų 

Grožės Palaikymu

Salomėja Neris, aplankius 
Maskvą parašė savo įspūdžius 
poemoj. Ji atsiminė praeitį ir

šiame parengime turėjom^ 
ir svečių iš kitų kolonijų: ii 
Montello, Norwoodo, Hudso- 
no, West Hanover, ir kitur.

Vakaras užsibaigė su drau 
giškais pasikalbėjimais ir pa 
silinksminimais.

Bostoniete.

Seniau tik svajota apie tai, o 
šiandien jau tikrovė:
“Tai buvo vien sapnais 

sapnuota,
Vien žadinta kovą balsais,— 
O šiandien—praeitis nušluota, 
Nebesugrįžtamai, visai..

♦

Platus ir atviras mum kelias, 
Kūrybai titaitis šviesi.
Ir žūti pasmerktieji kelias.— 
Deja, deja,—dar ne visi:-—
Yra pasaulyje dar vietą, 
Kur viešpatauja vien skriauda. 
Kada, kada žvaigždė Sovietų 
Nušvis ir jiems? Kada? kada?”

Poetė stebi Lenino lavoną ir 
rieda jai ašaros:
“Ne lietus iš Lietuvos padangės, 
Ne Baltijos mūs bangų lašai,— 
Ašarėlės—mano sesės brangios 
Ritasi—verkiu ašai.
Man tų ašarų visai negėda, 
Jos—kaip kraujas iš gyvos 

žaizdos.
Graudulys, rauda man širdį 

ėda:
čia jisai gyveno kitados.”

Ji vėl prisimena Lietuvą ir 
džiaugiasi:
“Koks gražus mažytis mūsų 

kraštas,—
Kaip lašęlis tyro gintaro.
Myliu jį seniai—audimų raštuos 
Ir dainose kaimo gimtojo.
Gintarėlį tau nešu ant delno, 
Baltijos lašelį tą nublankusį— 
Lietuvos aš vardą švelmį 
Tau nešu, kaip saulę rankose.
Lietuva—skambės tautų brolijoj 
STRS skambiausioji styga. 
Lietuvą grobikų jau nebijo*. 
Budriai saugo milžino jėga.”

Ponia Indrulienė, iš Kanados, 
sykį rašė Dr. Graičūnui, kad 
Salomėja Neris parašė tik vieną 
poemą ir tai “durtuvais apram- 
styta,” varu verčiama.

Po to anos ponios melo, Salo
mėja jau parašė keletą poemų.

štai kaip į save žiūri naujoj 
Lietuvoje:
“(genijaus žodžiai man gaudžia 
Užančių jūrų balsais:
‘Menas priklauso liaudžiai,— 
Tu jai taip pat priklausai.
Lyrą kaip ginklą suspaudus, 
Žengsi į darbo minias.
Ponų gauja nebespjaudys 
Prie gėdos stulpo tavęs.

6-tą, 4:30 po pietų, Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St.

Moterų Sąryšio suvažiavi
mas prasidės 10 vai. ryto. De
legatės prašomos pribūti anks
ti, kad spėtume laiku į kon
certą.

“Ir aidi marmuriniais skliautais 
Gimtoji mylima kalba.
Pats Stalinas jos žodžių 

klauso—
Jos žodžiai gintaru—skamba.”

Jau ne kaip seniau čionai 
yra. šiandien:
“Ne turtai, kilmės ir ne rasės 
čia daro žmogų didį, svarbų. 
Į garbę kelias jam tikrasis—, 
Vien darbas—darbas—darbas

-—(darbas.”

Tavo daina reikalinga,— 
Kaip saulė, duona, vanduo— 
Kaip kalavijas tesminga
Į priešo krūtinę ir tuoj V
Baltijos vėjas audringas! 
Baltijos vėjas gaivus!
Tamsa ir priespauda dingo,— 
Mieganti žemė nubus.
Vėtrom kvatojasi, blaškos 
Dainos galingų bangų.
Aš vienas—Batijos lašas 
Tarpe laisvųjų draugų.”

Ji menininkė, o menas ; 
liaudies. Ji pati taipgi liaudies 
dukra, tai ir dainuoja džiaugs
mo apipita naujoj Lietuvoj. Ir 
ji dainuos:
“Draugiškai ranką t man tiesia 
Minios,—aš liaudžiai sava!
Dainą skambią ir šviesią 
Girdės mylima Lietuva.”

Kaip matote, Lietuvos poetė 
dainuoja ir nori daugiau dai
nuoti. Ji džiaugiasi nauju gy
venimu su visa Lietuvos liaudi
mi.

Ji džiaugiasi, kad Lietuva ta
po dalimi, lygia su kitomis, di
džiulės galingos šalies.

Ji mano, 
skambiausia

srityje, bet kaip visame kame, 
taip ir gražinime, jos nesilie- 
ka praeityje. Dirbusios per 
daug metų kitiems, pereitą 
rudenį, sąlygoms’ susidėjus, 
jos atsidarė savo įstaigą na
mie, 56 Brown St., Johnson 
City, gretimai Binghamtono. 
Nors kaipo naujakurėms ne
lengva, tačiau eidamos *pir- 
mynžangos tradicija jos susi
darė sąlygas bent vienai nu
vykti pasisemt naujovių, kad 
savo įstaigą palaikius pirmu
tine ir pasitikėtiniausia graži
nimo įmone visoj susiedijoj.

Brooklynietė.

Drg. Abekienė prisiminė ir rodo, dar nieko nesurengė mo 
Amerikos darbininkų kovas, terims. 
bei sunkėjančias gyvenimo 
sąlygas. Ir kvietė darbininkus- 
kes rašytis į vietines organi
zacijas, kurios nuoširdžiai ko
voja už darbo klasės būvio 
pagerinimą.

Po prakalbos Moterų Sky
riaus narės pavaišino susirin
kusią publiką skania arbata ir 
pyragaičiais.

Drg. Abekienė užrašinėjo ir 
dienraštį “Vilnį”. Ypatingai tą 
laidą, kurioje telpa “Moterų 
žinios”. Jeigu neklystu, tai 
gauta 3 metinės prenumera-

Moterų agitacijos mėnuo 
pasibaigė, ir baigiasi sezonas. 
Atydžiai tėmijau, kas daroma 
kolonijose, kad padėt mote
rims organizuotis, išvystyti sa
vo veikimą, šviestis, augti.

Vidurvakariuose, pačioj Chi-

raso:
“Čia Stenką Raziną pririšo, 
Siaubingai mirčiai skiriamą, 
Ir vėjai draskėsi pamišę-— 
Draugai laisvūnai tyrumų. 
Bekalbės rymo Kremliaus 

sienos ...
Kiek daug, kiek daug jos matė 

ten ...
Ar kruvinos tų mūrų dienos 
Bent jautė ateitį.”

Ji atsimepa, kaip Lenino va
dovybėj darbininkai vedė kovą 
prieš carizmą ir—
“Mirties agonijoj erelis 
Dvigalvis draskėsi nagus.— 
Ir draskėsi ir staugė, staugė, 
Lyg tūkstančio vilkų gauja. 
Jie rankom veik plikom 

pasmaugė
Erelį plėšrųjį. Deja!”

Nors kovos ėjo, bet dykaduo
niai vis laikėsi savo, jie netikė
jo, kad amžinai žlugs jų privile
gijos :
“Aušra nors veržėsi raudona, 
Naujas kovas žadėdama,— 
Visur aplinkui verkė duona, 
Dykūnų, tebeėdama.
O mūsų didvyriai išbalę...
(Jiems badas kaišioja dantis) 
Jie proletarų laisvę kalė 
Be poilsio—dienas, naktis.”

Dabar iškovojusieji naują 
santvarką herojai “po eglėm il
sisi ramiai.”

Ji žvelgia puikius rūmus ir 
atsimena:

Balandžio 6-tos čionai lau
kiame su dideliu susidomėji
mu. Laukiame ne mes vieni 
vvorcesteriečiai, bet tos dienos 
laukia visos Naujosios Angli
jos kolonijos ir sulaukus keti
na būriais atvykti pas mus. 
Mes tuomi džiaugiamės ir šir
dingai visus kviečiame. Dėl- 
ko?

Balandžio 6-tą čia įvyks 
Moterų Sąryšio suvažiavimas 
ir puikus koncertas po suva
žiavimo, kuriuo visi galės pa
sigrožėti, ir kurio išgirdimu 
paremsite moterų darbą, taip 
svarbų šioje audrų ir kovos 
prieš jas gadynėje.

Koncerte dainuos brookly- 
niečių lakštutė Aldona Kli- 
maitė, coloratura soprano; 
Aleksandras Vasiliauskas, ne
seniai atvykęs iš Brooklyno ir 
pirmu kartu girdėsime mūsų 
kolonijoj; bostoniete Rožė 
Merkeliūtė, ir mūsų Josephine 
Latviūtė. Smuikuos svečias 
(tiesa, mūsuose augęs, bet gy
venąs kitur) talentingas smui
kininkas Vytautas Sukackas, 
Cornell Universiteto vadovau- 6 :30 vakare, turėjom parengi

mą atžymėjimui tarptautinės 
moterų dienos 8-tos kovo. Pa
rengimas pavyko vidutiniai. 
Gerą prakalbą minėtos dienos 
ir kitais klausimais pasakė d. 
Lawrence iš Bostono. Taipgi 
buvo išnešta protesto rezoliu
cija prieš karą, prieš trauki
mą šios šalies į Europos im
perialistinį karą. Protestas pa
siųstas senatoriams Lodge ir 
Walsh, Washoington, D. C.

Daugelis moterų įstojo ,j 
taikos tarybą, užsimokėdamos 
tam tikrą duoklę, pagal išga-

Keletas Tarimų iš LLD Mote
rų Susirinkimo, Atsibuvusio 

Kovo 9-tą

Nors susirinkimas nebuvo 
labai skaitlingas, bet jame bu
vo padaryta gerų tarimų. Nu
tarta pasveikinti mūs mylimą 
dienraštį “Laisvę” jos 30 me- 

visur galėjom tu- tų gyvavimo sukaktyje su $5. 
Taipgi paaukavom $3 Apšvie- 
tos Fondui. Nutarėm iš kalno 
rengtis prie ap vaikščiojimo 
Motinų Dienos, kuri įvyks ge
gužės 11 d. 
sidės 7 vai. 
adway.

Išsirinkom

Tiesa, ne 
rėti maršrutus, o dar kai kur 
ir buvusiuoju negalėjo pa
sinaudoti, duotomis dienomis 
negavo salės, ir tt. Tačiau prie 
gerų norų buvo galima ir dar 
yra galima iki Motinų Dienos 
ir salėse pramogų sezono pa
baigos ką nors surengti, tik 
tam reikia biskelį padirbėti.

Kiek pastebėjau, su mažo
mis išimtimis, moterims vaka
ru neturėjo vidurvakariuos 
Wisconsino, pietinio Illinois ir 
pačios Chicagos ka 
priemiesčių kolonijos

Einant į rytus rasime (su 
mažomis išimtimis) visą Penn
sylvania, Connecticut, ir did
miesčio sritį (Eastone ir dar 
bene poroj vietų kalbėjo d. K. 
Petrikienė.) Veik visur, kur 
nėra moterų kuopų, bei kliu- 
bų, moterys pačios apie save 
užmiršo ir niekas kitas nesi
teikė joms pareigų priminti, 
neigi tose pareigose joms pa
gelbėti.

Gi didžiumoje minėtų sričių 
yra prasilavinusių draugių, ir 
iš centrų galięna bile kada pa
sišaukti kurią draugę porai 
mitingų sekmadieniais, arba 
trim ir keturiem, pradedant 
penktadienio vakaru ir bai
giant sekmadieniu. Kelionės 
nebrangios, sugaišties lėšų tuo 
būdu nesusidaro jokių. Tik 
ta kolonija negali per metus 
nieko moterims surengti, kuri 
apsileidus.

Kalbant apie maršrutus rei
kia prisiminti dar viena tiesa, 
tąi kad pas mus nuo seno pa- 
skilbusių, labai garsių kalbė
tojų nedaug yra, o ir tos ne- 
visada gali patarnauti. Tačiau 
galinčių pasakyti po prakalbė
ję ar gabiai paskaityti paskai
tą moterų pas mus netrūksta.

Nereikia bijoti ir naujų pa
sikviesti. Kiekviena gabesnė, 
turinti- palinkimo kalbėtojauti 
draugė reikia lavinti, nors ji tą žinotume, jei kas nors ne
iš karto stebuklų neparodys, būtų surengęs pirmo? Ar ne- 
o gal ir niekada nesukirs Ka- būtume visi kalti už slopiliimą

i; vii
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
Rengiamės Stropiai prie Didžiojo Prof.

Vytauto Bacevičiaus Koncerto

(Tąsa)
Taip mums skirta. Taviškis perdaug į 
širdį ima, kaip ir aš.

Teko nueit Jurui paslaugyt Baltra
miejų. Keletą kartų iš eilės jis vakarojo 
Linkuose, ir linksmomis, drąsinančiomis, 
pakeliančiomis istorijomis išjudino kvėš- 
telėjusį kaimyną. Baltramiejui vėl grįžo 
protaujančio, sveiko žmogaus būsena, 
nors liūdesys jo neapleido.

Panoro vieną naktį Baltramiejui paly
dėti Jurą. Buvo dar žiemos laikas, nors 
atodrėkio kvapas leido galvoti apie grei
tą pavasarį.

—Rodos, taip platu. Eitum ir krašto 
niekur nerastum. Še, žvaigždelės!.. .pra
dėjo Baltrus,—o vargšui žmogui nėra 
vietos.

—Kodėl nėra?
—Pats matai. Be reikalo, Juruk, guo- 

di mane. Manai, kad aš iš paikystės kvai
lioju... Nesitikėjau, kad ateis laikas— 
druskos neturėsiu iš ko nusipirkti...

—Eik jau! Įsikali, Baltrau, tai ir at
rodo, kad tu nelaimingiausias. O kiek 
žmonių po tiltais, šaltyje, ligoje šią va
landą?! Paskaityk laikraštyj—milijonai 
iš bado miršta. Mums dar gerai, kad ši
tokias pareituves turime...

Ir kaimynai atvėrė vienas kitam savo 
žaizdas. Seniai taip buvo kalbėję.

—Buvo rusas, vokietis, badmečiai, ka
rai teriojo, o ar neiškentėm? Pernešim 
ir tuos kryžius—krizius? Ateis dar, Bal
trau, ir mums laikai!...

—Netikiu. Jau kiek atsimenu, vis blo
gyn ir blogyn. Pasakyk, kas yra, kad 
knisiesi, pančiu verži pilvą, — kad ir tu 
pats, juk iš ankstyvųjų, naktižibų darbe, 
o vis grimsti ?... Žemės pakaktų, dar
bui rankų yra, bet kad niekam jos ne
reikalingos. Kas kaltas, Juruk?

—Mes. Negerai dirvas pasidalinome... 
Nereikėjo skirstytis į gabalėlius. Kai be 
tų ežių, be ženklų gyvensim, ranka į ran
ką, širdis į širdį... supranti, tada... ot! 
Kol šitaip—vienas viršuje, šimtas apa- v • •cioje...

—Mylėtoja! Tu .smala! Skanliežuviaut 
tik moki. Paleidai kaime, kad aš kvailio
ju,—te, risk mane! Pasišauk dar vaikus, 
—kryžiuokite prie sienos tėvą. Sues jis 
jumis, papjaus!

Niekad Baltramiejus nebuvo pačiai 
toks kertukas. Ji užsidarė kamaraitėje 
ir verkė. Paskum nuėjo pasiguost Taru- 
čiams, kad vėl vyrelis pablūdo.

Valandėlei Linkuvienė jį paliko skap
tuojant samtį—grįžus neberado. Tik prie 
slenksčio buvo padėtas kirvis, švariai nu
valytos klumpės, dėklas nuo pelenų, ant 
jo laikraštis ir ant laikraščio—Linkuvie
nės brolio fotografija.

Tos vyro daiktų tvarkos moteriškė ne
galėjo suprasti, nors širdis tuojau pajau
tė. Įspėdama nelaimę, Baltruvienė apjieš
kojo namus, šulinį ir vėl pasileido atgal 
į kaimynus.

Niekas nematė, kai Baltramiejus pla
čia žarga traukė skynymu, kur jau ir 
aido girios nebuvo, tik vargingas kelmy
nas. Jis dėjo žingsnį po žingsnio, nežino
damas, kur esąs, nesuprasdamas, kas jį 
šaukia.
, Atbėgo kiškis į palaukę, šatrus, jau
nas, pasiklausė, pastatęs ausis, kur šu- 
nes loja, ir pasipustęs naginėles, vėl gi
lyn, į girią leidosi.

Nesuprato žvėris, ar jo akis įžlibo, ar 
tik nuo pavasario kvapulių apsvaigo, — 
toks knioša pasidarė?! Kur tik žvilgsnį 
metė — ten vienas grynis, net širdį vėrė. 
Nei stagaro, nei viršūnėlės! Į kokį kraš
tą galėjo medžiai iškeliauti?

Jau buvo betursuojąs kiškis atgal, kai 
ties jo galva kažkas sužvilgo ir ūmai jį 
sugriebė už gerklės. Is baimės pašiuro 
keturkojo kailis. Trenkėsi į žemę, pašo
ko aukštyn, bet metalinės vielos narplė,. 
žmogaus jam įtaisyta, vis labiau ir la
biau smaugė vargšą, kol saulė danguje 
nepasidarė blanki, mažutė ir nenukrito, 
kaip sniego lopinėlis, ant žemės ....
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Balandžio 20-ji diena jau 
visai nebetoli palyginus su to
kiu dideliu dalyku, kokis yra 
rengiamas viršminėtoj dienoj. 
Ta žymi diena pasiliks ilgiau
sioj atmintyj Naujos Anglijos 
lietuviams, kurioje visos pla
čios apielinkės lietuviai turės 
pirmą tokią puikią progą iš
girsti žymiausį lietuvių muzi- 
ką-artistą, virtuozą 
asmenyje Vytauto 
čiaus.

Balandžio 20 d., 3 
po pietų 
svetainėj, 
Boylston 
įvyks tas
laukiamas koncertas.

dinus ‘pasauliniai garsios 
zikos demonstravimas, 
įdedama talentingiausios< 
aukščiausiai pasiektos muzi-

raukui’ ir

matysi. Pagaliaus, jeigu ne 
mūsų gerbiamas pažangusis- 
liaudies sūnus profesorius Vy
tautas Bacevičius, kuris pasie
kė aukščiausį talentą ir kuris 
žygiuoja su pažangiąja lietu
vių srove, tai mes ir neturėtu
mėm tos brangios progos da
lyvauti ir pasiklausyti taip 
daug ir taip puikios aukšto-

kalės .pajėgos ir gabumai, ta; sjos muzikos. Taigi, pasinau- 
įžangos kaina nedidelė. Nestokime proga dabar, 
už vieną dolerį tokių dalykų liau jos nebeturėsime, 
niekur kitur negirdėsi ir ne-

nes ve-

J. M. Karsonas.

pianistą 
Bacevi-

NOTARY

gražioj
Steinert 
St., Boston, 

garsusis ir

valandą 
ir erdvioj 
Hali, 162 

Mass, 
seniai

su di-
Viso-

specialis pasidarbavi- 
kalno tikietų pardavi-

ir organizuojamas
važiavimas. Turime

PUBLIC
Telephone

STagg 2-5043

Navalinskų iš 
brolio 

Kundroto iš Martins 
Ohio; telegramą nuo 

giminaičių, J. A.
Pittsburgh, Pa. 

skaitė 
vakaro 
už vie
liukėj i-

* * *
Linkus žymiai pagerėjo, išdulo baimė. 

Jis pasidarė net perdaug ramus. Kur 
nors atkampiai kiauras dienas vijo pan
čius, pynė kašes, drožė šaukštus ir amži
nai tą patį dainavo:

Muzikontas, matyt prūsas,
kad jo rudas vienas ūsas...
Taip jis dainavo, ramindamas namiš

kius, kol vienąkart parodė nepasitenki
nimo jam teikiama pačios globa. Sugavęs 
jį persekiojantį pasiaiškinti, atsakė‘ji.

—Ko baltakiuoji, kaip į durną?!
—Kad myliu tave,—nesumesdama kaip 

pasiaiškinti atsakė ji.

Rodos, kad Klangiuose jaunimas už
miršo vesti, poruotis, linksmintis, kelti 
vakaruškas, nes jau kelios vasaros ten 
negirdėjai nei šienpjūvių sutartinės, nei 
graudaus Jokūbausko korneto dūdavimo. 
Atgulė muzikontas į parapijos kapus, nu
sinešęs ir garsaus apylinkėje orkestro 
varda. v

Vakarui sutemus, čia nusėsdavo tokia 
tyla, toks kurtinys, kad ir apuokas ne
drįso klykauti. Išretėjo naktimis žiburiai, 
o jeigu ir mirkčiojo koks vienišas, lyg 
klaiki vilko akis, tai vėl greitai geso. Tik 
galulaukiuose tebestovėjo vėtrų nuplėšy
tas, žaibų suaižytas jovaras, tarytum to 
išmirusio kaimo seniūnas, ir nežinia apie 
ką mąstė.

Laiškas iš
Lietuvos

Drg% A. Račkauskienė, 366 
Main St., Haverhill, Mass., 
aplaikė laišką iš Lietuvos nuo 
savo sesers Marijonos Saulė- 
nienės, Trakų 
ninku pašto.
Brangi sesele

Nuoširdžiai 
laišką. Aplaikėm gruodžio 18 
d., 1940 m. Mes esame svei
ki ir gyvi ir visi kartu gyve
name. O dabar aprašysiu sa
vo gyvenimą prie naujos vy
riausybės. Mes iki šiol nieko 
blogo nematėme iš šios vy
riausybės. Dar iš mūsų nieko 
jinai nereikalavo, tik už žemę 
mokestį paėmė kaip ir kitos 
valstybės. Bet dvarininkams, 
kurie turėjo kelis šimtus hek
tarų žemės ir su storais kak
lais, kaip veršiai vaikščiojo, 
tai negerai. Jų žemes išdali
no tiems, kurie jos neturėjo.

Kunigams ir vienuoliams 
taipgi atėjo blogas laikas. Jau 
dabar negalės laikyti po ke
lias moteris linksmų valandų 
praleidimui ir negalės vyną ir 
šampaną žmonių sunkiai už
dirbtą gerti. Bet reikės savais

mazoliais užsidirbti ne ant j 
vyno, bet ant duonos ir drus
kos. Jau dabar parapijonys 
neneš jiem javų ir neaukos. 
Taipgi jie neturės tų gražių 
pakajų, kuriuose žaidė su sto
rom bobom. Dabar iš tų na
mų valdžia padarė mokyklas 
mūsų vaikams mokintis ir 
plėsti mokslą, kad nebūtume 
tokie kaip seniau kad buvo
me, nemokėjome nei skaityt 
nei rašyt. Tai tokie dabar 
vaikščioja pakandę lūpas ir 
pajuodę.

Ne kokie pyragai ir spe
kuliantam, kurie laikė pui
kiausius magazinus ir lupo 
nuo mūsų, kiek jie pamanė. O 
dabar paėmė viską koopera
tyvai ir kainas nustatė. Dau
giau negali paimti* už prekę, 
kiek yra nustatyta valdžios.

^Vilnoniai audeklai dabar 
biskį pabrangę. žiema pas 
mus pasirodė nešilta. Kalėdos 
buvo šaltos ir su sniegu. Bai
giu šį laišką.z Likit sveiki.

I Marija Saulėnienė.
1940, gruodžio 29 dieną.

“Mannerheim Linija“ 
Ironbound Teatre

“Mannerheim Linija“, gar
sioji Sovietų dokumentalė fil
mą bus rodoma Ironbbund 
Teatre, Ferry ir Jackson Sts., 
Newark, N. J., per dvi die
nas, pradedant balandžio 4-tą 
dieną, šią filmą fotografavo 
11 kamermenų ir užrekordavo 
kovas ant Karelian Isthmus, 
sukriušinimą Mannerheim Li
nijos ir šturmingą Viborgo už
ėmimą.

Visi šie fotografistai, kurie 
dirbo neįmanomą darbą, buvo 
apdovanoti narsos medaliais. 
Ir todėl, kad padengė vieną 
iš kebliausių moderninėj isto
rijoj kampaniją, “Manner
heim Linija“ skaitoma pirmos 
rūšies mil įtarimu dokumentu.

Priedui bus rodoma vėliau
sios žinios Sovietijos.

London. — Anglų koman
da pripažįsta, kad žuvo jų 
karinis laivas naikintuvas 
“Exmoor” su 105 jūreiviais. 
Jį nuskandino vokiečių tor- 
pedląivis.

Washington. — Valdiška 
marininkystės komisija, už- 
gyrė pervedimą Anglijai 
dviejų prekinių- laivų, 7,793 
ir 8,357 tonų, ir devynių 
jachtų, tai mažesnių garlai
vių, kuriuos turčiai vartojo 
kaip smagumo laivus.

Širdingiausiai 
mūsų geriems 
draugėms, J. K. Vaičekaus
kams, kurie užlaiko gyvų 
lių įstaigą, 48 Mygatt 
Paul ir Onos visai šeimai, 
V. Kapičiauskams, J. A. 
maičiams, S. Bakšienei, 
sūnui Wiliui ir Andy’ui už
rengimą tokio didelio, gražaus 
pokilio atžymejimui mūsų 26 
metų ženybinio gyvenimo su
kakties, kuri atsibuvo kovo 8 
d., 1941 m., Lietuvių Svetai
nėj, kur buvo sukviesta įvai
rių įsitikinimų ir pažiūrų 
žmonių.

Mes niekados nemanėme ir 
nesapnavome, kad mes turi
me tokių gerų ir širdingų 
draugų ir draugių. Mūsų gy
venime, tai nepaprastas nuo- 
tikis, mes dar tik nauji gy
ventojai šiame mieste, vos 6- 
ti metai kaip gyvename (nors 
pažįstame, kai kuriuos jau su- 
virš 15 metų).

Neturime nei žodžių, bran
gieji, išreikšt jums padėką už 
tokią didelę mums pagarbą ir 
gražias dovanas, suteiktas nuo 
150 asmenų (silver set), už 
prisiųstus laiškus su linkėji
mais nuo drg. S. L. Rauduvių, 
West Pittston,
mųjų giminių (brolio ir bro- 
Jienes)
Brooklyn, N. Y. nuo 
Kazio 
Ferry,
artimųjų 
Victors,

Visus pasveikinimus 
d. P. Mikolajūnas, to 
pirmininkas. Ačiuojam 
tinių draugių-draugų
mus ir velinimus dirbti vieti

nėse organizacijose. Kalbėjo 
J. Vaičekauskas, linkėdamas 
viso gero ir keliais žodžiais 
paaiškino, kad šiais metais 
įvyksta visiems pažangiems 
žmonėms žinomos ir atminti
nos sukaktuvės, tai yra dien
raščio “Laisvės“ 30-ties metų 

gyvavimo sukaktuvės. Prašė, 
kad kiek kas išgali, pasvei

kintų tas įžymias sukaktuves.
Tam tikslui sukelta $15.25.
Nuo savęs širdingiausiai ta

riu ačiū visiems dalyviams ir 
aukotojams. Svarbiausias šių 
dienų reikalas gražiai atžymė
tas.

Pirm. P. Mikolajūnas iš ei
lės paprašė pakalbėti d. A. 
žolyną, S. Jasilionį, W. Girnį, 
Bruno Balčekonį, seną mūsų 
asmenišką draugą, ir P. Bal
čiūną (abu pittsburghiečiai ir 
ilgų metų gerieji draugai ir 
pažįstami), L. šimuliną, A. 
Krivicką, Aug. -Zmitra pasa
kė gražias eiles, pritaikytas 
tai dienai. Drg. Ona Girnienė, 
palinkėjusi ilgų metų gyventi, 
tęsė kalbą toliau ir aiškino 
apie kovo 8-tą dieną (mat, tą 
dieną pripuolė tarptautinė 
moterų šventė). Ji taipgi pri
siminė ir apie siaučiantį impe
rialistinį karą.

t Dr. I. Pine kalbėjo anglų 
kalboj. Linkėjo ilgų ?mčtų. Ir 
pridėjo, kad dar už dvidešimt 
šešių metų nebus tokio skur
do ir imperialistinių karų. Po 
26 metų bus visai kitas gyve
nimas. Jis yra geras kalbėto
jas, veikėjas, taįpgi gydyto
jas. Ačiū jam už tai.

Ačiū Viktorijai Vaičekaus
kaitei už smuiko solo. Ačiū 
svočiai V. Kapičiaųskienei ir 
svotui J. Uundrujunui. Ačiū 
pabroliams ir pamegrėms: A. 
Kapičiauskaitei, W. Bakšiui, 
J. šulskaitei, A. Bakšiui; gas- 
padinėms: Onai Mikolajūnie- 
nei, A. Žemaitienei, M. Beke- 

į rienei, K. Vaicekauskienei, 
pagelbininkėms: P. Bakšienei, 
R. Palionienei, Akulevičienei.1

Prie stalų patarnavo L. Mi- 
kolajunaitė iš Johnson City ir 

Įjos vaikinas. Už baro dirbo 
Al. Mikolajūnas, J. žemaitis 
ir kiti. Muzikantams J. Iva
nauskui ir P. Griniui. Drau
gams J. K. Vaičekauskams už 
tas gražias gėles, , kuriomis 
mes ir visi dalyviai puošėmės.

Dar sykį širdingiausiai a- 
čiuojame už tai.

A. Jį K. Navalinskai.

Prie jo reikia rengtis 
džiausiu rūpestingumu, 
se kolonijose turėtų būti pa
varytas 
mas, iš 
liejimas 
platus
taip darbuotis, kad prof. Ba
cevičiaus koncertas būtų su
tiktas perpildyta svetaine 
žmonėmis. ‘ Tik tuomet kon
certas bus tinkamai įvertintas 
ir užsimokės visais atžvilgiais.

Kaip stovi dalykai iki da
bar, tai man rodosi, kad mes 
peri etai rengiamės prie to di
delio darbo.

Permažai ir persiaurai gar
sinamas tokis svarbus paren
gimas, kaip kad šis koncertas. 
Rengėjai turėtų rašyti ir tai
kyti ne vien tik Bostono pu
blikai, bet visai Naujai Angli
jai. Todėl rašydami apie kon
certą, turime rašyti ne vien 
tik po “So. Bostono“ antgal- 
viu, bet plačiu maštabu, kad 
ir tie sužinotų, kurie neskaito 
apie So. Bostono dalykus, ži
nokime, kad 
apie Bostoną 
koloniją.' Aš 
ną agitaciją 
svarbų darbą.
ko su virš pusę mėnesio, pra
dėkime smarkiau darbuotis. 
Reikia masiniai organizuotis 
pardavinėjant visur tikietus ir 
priruošiant t r a n s p o r taciją. 
žmonėms.

Juk sulyginus su tokiu di
deliu dalyku, kaip šis žavė- 
jantis koncertas, geriau pava-

ne visi skaito 
arba kitą kokią 
įmatau persilp- 
už tą didelį ir 
Dar turime lai-

Belgrad, kovo 31. — Pra
nešama, kad naujoji Jugos
lavijos valdžia pasiūlys Vo
kietijai nepuolimo ir taikos 
sutartį vieton draugiškumo 
sutarties, kurią senoji ju
goslavų valdžia padarė su 
vokiečiais.
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

■iWCTl

tO

G> CO

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

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

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

Naujoji Lietuva
Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” 

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

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

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

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

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

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

A.L.D.L.D.
46 Ten Ęyck St. Brooklyn, N. Y.

jau gatava ir 
Išleido



mausolėjai,

SKELBKITE^ “LAISVĖJE

svarbiausiai 
perlaidas ar

Varpo 
keptuvė

yra 
unijinė

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

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

Sun. all day and night.

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA

(LEV AND AUŠRAS)
337 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

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

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

Trečiadien., Balandžio 2, 1941

Krisi ai

V. Bovinas.
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Mes Užeinam Pas Kasmočius
■>

UŽEIKITE IR JŪS

SžKsįftįfe

pa-

Ramanauskas.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

7

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

Office Phone 
EVcrgrccn 4-6971

Vapor 
Room, 
tesian

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

nu- 
pu-

hejautėm.
ir svarbioji užduotis at-

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

aprokavlmus be jokio mokesčio.

dabar
su- 
ra- 
pa- 
bū-

lietuvių. Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

f Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

pa- 
gimė 

35-ki metai atgal; ten 
ten gimė ir 

Naujoji Gady-
PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choro pamokos įvyks 4 
balandžio, penktadienį, 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Prašau visų narių 
dalyvauti ir naujų atsiveskite. 
Kom. (78-79)

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

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

^a^^A*^***

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir Šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Kas Norite Važiuoti?
Važiuoju į Detroit, Mich, velykom. 

Vieta dėl vieno ar dviejų. Kreipki
tės: A. V. Linch, 9 William St., 
Pittston, Pa. (78-79)

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp. ir LLD 42 kp. bend

ras susirinkimas įvyks balandžio 5 
d., 7 v. v. Naujoj vietoj, 171 Main 
St., kampas High St. Draugai malo
nėkite visi susirinkti laiku. — Val
dyba. (78-79)

mes ma- 
talentin- 
d žiugina 
džiaugs-

ištraukia aša-

Išvažiavę pasivąžinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Vaizdelis is dokumentalės Sovietų filmos “Mannerheim 
Linija,” kuri bus rodoma Ironbound Teatre, Ferry ir 
Jackson Sts., Newark, N. J., per dvi dienas, pradedant 
balandžio 4 d» Priedui, bus rodoma vėliausios žipjps iš 
Sovietijos.

h*.ž h

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

, ir parems

“Laisvės” Jubilėjinis Bankietas 
Philadelphijoj

Penktas puslapis

Šita antraštė nedavė man 
ramybės kelias savaites. Gal
vojau, kaip galėčiau pasiekt 
tą bankietą.

Prieš 22-jus metus, kada 
mudu su gyvenimo drauge vi
suomenės ir organizaciniais 
reikalais tankiai dalyvauda- 
vom, tai buvo tik niekis pa
siekti Philadelphia, kojos bu
vo miklios ir abelnai visas ju
dėjimas lankstesnis;
jau visgi jaučiamės labiau 
stingę, bet mintis neduoda 
mumo, kaip gi čia reikėtų 
siekti tą istorinę vietą ? O 
tinai reikėtų. . .

Labai svarbu man buvo 
siekti Phila., nes ten 
“Kova
tobulinęs LSS, 
LSS žurnalas 
nė.’’Laike pasaulinio karo re
akcijos, savaitraštis “Kova” ir 
mėnesinis žurnalas liko už
smaugti. O pati Sąjunga LSS 
užbaigė gyvenimą 22 metai 
atgal. Ir nuo to laiko jau be
veik pamiršta Philadelphijos Į 
tankus lankymas. O visgi 
galvoj sįovi, kad dar ten yra 
likę idėjos draugų, su kuriais 
malonu būtų susitikti asmeniš
kai ir prisiminti praeities lai
kus! O čia dar tas didysis 
“Laisvės” Jubilėjinis Bankie- 
tas, to švyturio, kuris protinį 
tamsumą sklaido kiekvieno 
darbininko, pavergto žiauraus 
kapitalo godumo!!...

Ir šiaip ir taip galvojom ir 
pagaliau išblėso viltis Phila- 
delphiją pasiekti.

Bet mūsų laimei pribūna d. 
St. Pečiulis ir klausia, ar va
žiuojam į “Laisvės” bankietą 
į Philadelphiją ?

Mano draugė atsako: —Va
žiuosim, kaipgi nevažiuosi, 
juk pereitą “Laisvės” pikniką 
pasižadėjom bankiete daly
vauti; kad tik oras palankus 
būtų važiuoti.

Drg. Pečiulis atsako, koks 
nebūtų oras —snigs ar lis, j 
šitą parengimą turim važiuo
ti, tik reiktų sudaryti didesnė 
kompanija. Aš bandysiu tai 
atlikti.

Sekmadienio rytą, 10-tą va
landą paliksim Minersvillę, 
nežiūrint, koks bus oras.

Linksmai laukėm rytojaus. 
Paskirtu laiku mūs dvi maši- Į 
nos ir 9 pasažieriai leidomės 
į kelionę. Kompanija susidė
jo iš dd. Pečiulių šeimos; J. 
Gudeliauskai ir Gudynienė iš 
Mar Lyn, na ir mudu.

Diena buvo giedri. Kelionė 
jauki. Apie panoramos skais
tumą nebuvo jokios kalbos, 
nes laukai išmarginti baltais 
sniego taškais, o medžiai, so
dų ir girių pajuodę, apmirę, 
neturi žalių rūbų, tad ir ne
traukė keleivio akį jų skurdu 
gėrėtis.

Nei nepasijutom, kaip šio- 
feris sustabdė savo limozinką 
prie “New Auditorium Hali.”

Suėjus į vidų, pasipirkąs bi
lietus, greitai susitikom su 
draugais ir senais pažįstamais, 
kuriuos labai senai nebuvome 
matę. Pirmiausia gi sutikome 
Merkį, Vogonius ir Bendara- 
vičių. O paskui be pertraukos 
susitikinėjom su draugais-gėm

philadelphiečiais ir su svečiais 
pribuvusiais į bankietą iš toli
mesnių miestų ir iš artimų ; 
visų čia neįvardinsi, nesuminė
si. Koks buvo nuoširdus ir 
draugiškas pasikalbėjimas iki 
atsiskyrimo. Rengiantis grįž
ti namo, taip nesinorėjo pa
likti visus mylimiausius drau
gus, nežinant, kada vėl teks 
tokiam, maloniam bankiete su
sitikti, o gal niekad!

Mano Atsinešimas Linkui . 
Programos

Nežinau kam, bet man pro
grama suteikė daug jaukaus 
jausmo. Ir gal būt tai pirma 
philadelphiečių programa taip 
mane užžavėjo, nors aš juos 
ir seniai buvau matęs scenoj. 
Bet tai buvo senoj formoj, kur 
didžiuma programą pildė jau 
pagyvenę aktoriai ir pribuvę 
iš senosios gimtinės, kuriems 
meno uždaviniai, teatras ir
opera mažai buvo žinoma.
Taip sakant, buvo dirbtini ak
toriai; o šiandien jau 

įitom publiką žavėjant 
gus jaunuolius. Tas 
mano sielą; tas sielos 
mas nejučiom 
ras. Moterų Biručių Choras, 
Lyros mišrus Choras, Stygų 
Orkestrą su šokikių grupe, ar
ba, paimkim d. V. Valuką su 
savo sūneliais, kurie žavėjo 
publiką su savo prigimtais ta
lentais, vis tai jaunuoliai atei
ties žiedai. Jeigu kas nesidi- 
džiuotų jaunuolių pirmynžan- 
ga, tai būtų su medine širdžia, 
bejausmis sutvėrimas!

Negalima praleisti nepami
nėjus ir mūsų mainierių: St. 
Kuzmicką baritona-solista ir 
serantoniečio V. V a 1 u k o, 
brooklyniečių dueto, A Velič
kos ir P. Grabausko, kurie sa
vo dainelėmis žavėjo publiką 
ir po kelis kartus l*uvo iššauk
ti pakartoti.

Draugė Šmitienė gerai pirmi
ninkavo, jeigu kas nebuvo 
girsta, tai kaltė nerimto 
klikos užsilaikymo.

Draugas Rokas Mizara 
sakė tam momentui atitinka
mą kalbą. Publika jo kalba 
pilnai pasitenkino.

Vakarienė buvo skani. Ačiū 
už tai rengėjam. Po vakarie
nei su draugais besikalbant, 
besilinksminant, nė nepasiju- 
tom, kaip prisiartino 10-ta va
landa vakaro, kuri ragino 
prie atsiskyrimo. Pasiekus na
mučius, laikrodis rodė ryto 2 
valandą, bet jokio nuovargio 
žymių

Na, 
likta.

VOKIEČIU LAKŪNAI NUŽU
DĖ 28,859 NEKARIŠ- 

KIUS ANGLUS
Newcastle, Anglija. —An

glų seimo atstovė Elleną 
Wilkinsonaite pranešė, kad 
nuo pernai rugsėjo 3 d. iki 
šiemet kovo 28 d. vokiečių 
orlaiviai Anglijoj užmušė 
28,859 nekariškius žmones, o 
sužeidė per 40 tūkstančių.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Toj pačioj laidoje “Drau
gas” su džiaugsmu praneša 
savo skaitytojams, <kad Lie
tuvoje pradėjo kilti dideli 
gaisrai, degti fabrikai.

Mes irgi skaitėme Lietu
vos vyriausybės pranešime 
apie keliatą gaisrų fabri
kuose. Bet vyriausybė išty
rė ir surado, jog tai darbas 
Lietuvos. liaudies- priešų. 
Tai darbas, žinoma, tokio 
“Draugo” ir kitų smetoniš
kų laikraščių idėjos pase
kėjų Lietuvoje.

Bet. jiems nepavyks pa
versti laisvą Lietuvą į pele
nus. Jie bus sučiupti ir tin
kamai nubausti. Tai tada, 
pamatysite, bus verksmo ir 
dantų griežimo dienos mū
siškiams Šimučiams, Grigai- 
čiams ir Tysliavoms.

Tolimųjų vakarų darbi
ninkų vadas Harry Bridges 
vėl imamas nukryžiavo ji- 
mui. Vėl tyrinėjimai, vėl pa- 
simojimai jį išdeportuoti. 
Dabar ir Roosevelto valdžia, 
matyt, nusistačius Bridges 
išrauti iš Amerikos darbi
ninkų judėjimo.

O Bridges prasižengimas, 
kaip pasirodo, yra tik tame, 
kad jo valios palaužti ir jo 
sąžinės nupirkti negali jokie 
kapitalistų interesai.

FRAGMENTAI APIE 
“TAUTOS VADĄ” 

IR VADUKUS

Vienok šie dvasiniai ubagai 
remia Smetonos asmenybę, 
kuri Lietuvos žmonių milži
niškai didžiumai davė ir 
duotų tik nelaimę, skurdą, 
priespaudą.

Atsimename, kokius kačių 
koncertus kėlė ir dar tebe
kelia tie “ponai” apie boiko
tą progresyvių biznierių. 
Nemanykite, kad tuos obal- 
sius jie kelia dėl idealo, dėl 
pasišventimo Lietuvai. Ne. 
Pagrinde čia glūdi tas pats 
pigus materialis gobšumas. 
Vardan “Lietuvos”, vardan 
veidmainingai keliamų “lie
tuvių laisvės” obalsių, jie 
sako: Nepirkite, neikite pas 
progresyvius lietuvius biz
nierius. Boikotuokite juos, 
bet ateikite ir pirkite pas 
mus! Ot, taip, tai “vardan 
tautos,” su pagalba Smeto
nos, mes savo biznius page
rinsime, o gal nubankrūtuo- 
sime prog. lietuvius.

Štai kame pamatas tų

žmonių “idealizmo”. Jie 
šaukia už tautą, bet karia 
savo tautiečius. Jie žodžiais 
už laisvę, o darbais kovoja 
prieš laisvę. Tai smulkiosios 
buržuazijos ideologinė uba
gystė !

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

“Gyvenimo Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

. NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

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, 
deginimui ir tt.

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

(Tąsa nuo 2 puslapio) 

da? Mūsų veikėjai apleido 
Lietuvą, kuomet ją valdė 
Rusijos caras. O kaip su to
kiais pupetukais, kaip Jur- 
gėla, Tysliava? Šie vyrai 
gyveno Lietuvoj prie Sme
tonos. Jei taip buvo gerai 
prie Smetonos, tai kodėl jie 
ten negyveno? Bet ne, jie 
atbėgo čia, jie paliko savo 
“mylimą tėvynę” ir Smeto
ną. Jie negrįžtų Lietuvon, 
jei ten vėl grįžtų smetoninis 
režimas.

Tą patį galimu pasakyti 
ir apie jų “mases,” kurios 
pasitiko “tautos” vadą. Jei 
Smetona valdytų Lietuvą 
“su Vilnium, su Gardinu”, 
jie pasiliks čia, savo vietose, 
savo bizniuose. Jie neva
žiuos Lietuvon su Smetona.
Skelbkites savo biznį dien- 

raštyj “Laisvėje.”

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolčs, 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 žoles ..........  60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygele 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.
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Mil

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Inside Phone 
EVergrcen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

STEAMBOAT INN •
89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great Neck 1546

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Sttvfo

bakIHG C
Brooklyn, nY

THE BAKERS'

> UNION LABU

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, senvičian? 
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.

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

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

Jaunimas Prašo Talkos

paaugo
Stygų

žymiai
Tas pat paijstamas 
ūSKeHšT'b®* Nauji 
(51d-Golds viduj. 
Visi dabar parduo- 
darni Old Golds 
yra NAUJI Old 
Golds.

bestas puslapis Trečiadien., Balandžio 2, 1941
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Delegacijos į Liaudies Mitingą 
Atvyksta Ištisais Karavanais

Kada mes, newyorkicciai, Į 
renkame delegatus nuo savo vinis, 
organizacijų į Amerikos Liau-j 
dies Mitingą — Suvažiavimą, 
įvyksiantį čionai balandžio 5 
ir 6, retai tepagalvojame, ko
kia lengva mūsų pareiga pa
švęsti porą dienų suvažiavi
mui, kuomet tūlos tolimos d e 
legacijos, apart tų dviejų die
nu, dar praleis arti porą sa
vaičių kelyje. K

Taikos išlaikymu, kaip ži- 
.nia, daugiausia susidomėjusios 
darbo žmonių organizacijos, 
kurių nariai daugiausia nu
kentėtų nuo karo. Bet jų iš
tekliai menki. Tad daugelis 
važiuoja mašinomis, dar kiti 
trokais, susidarę būriais, veži
ni iškabomis ir skleisdami li
teratūrą, sakydami prakalbas.

Tokios grupės atvyks 
organizuotai ir į didįjį 

Liaudies Suvažiavimo atidary
mui masinį mitingą, Randall’s 
Island Stadiume, kuris talpina 
apie 30,000 publikos. New 
yorkiečiai masiniai dalyvaus 
delegatus sutikti ir sykiu pri- 

' aidėti prie darbo už taiką, 
įžanga tik 25 c. Bilietai gau
nami ir pas lietuvius.

Randall’s Islande masinis 
mitingas įvyks šį šeštadienį, 
balandžio 5-tą, 2 vai. po pie
tų. Jei tą dieną lytų, mitingas 
bus nukeltas į sekmadienio po
pietį, balandžio 6-tą.

Rytoj Prasidės Taikos 
Mitingui Rinkliava

Sušaukimas masinio suva
žiavimo už taiką ir jo prave- 
dimas—lapeliai, patalpos su
važiavimo sesijoms ir tt. sieks 
keliolika (gal ir daugiau) 
tūkstančių dolerių, kuriuos 
delegatus siuntųsios organiza- 
lijos nepadengs. O suvažiavi
me- darbo tik pradžia.

Sukėlimui pinigų, Amerikos 
Taikos Mobilizacija gavo val
džios leidimą visame didmies- 
tyj pravesti viešą rinkliavą, 
dėžutėmis. Rinkliava prasidės 
balandžio 3 ii’ baigsis 5-tos va
karu.

Williamsburghe rinkliavai 
dėžutės gaunamos 33 Lee 
Avė. ii’ 88 Sumner Ave.

Rapp-Coudert Prašo iš Valstijos 
$250,000 “Raganę Gaudymui”

vadovė 
smer- 

komite- 
iždo

Jau visiems žinoma ir visų 
pripažinta, kad LDS jaunimas 
yra lietuviškiausias ir daugiau
sia atsižymėjęs kultūriniame. 
darbe Amerikos lietuvių jau
nimas. Tai atsiekta, aišku, ne 
kokiais stebuklais, bet dėlto, 
kad LDS sugebėjo iškelti jau
nimo svarbius gyvenimiškus 
reikalus ir sujungti juos su 
Amerikos jaunimo mylimu, 
kultūrišku ir organizuotu pa
silinksminimu — sportu, kad 
lietuvių visuomenė mokėjo pa
remti jaunimo siekius.

Lietuvių visuomenės parama 
jaunimą padrąsino, sustiprino. 
Jie sudarė savo ne tik vietinę, 
bet ir nacionalę vadovybę ir 
palaiko ryšius vieni su kitais, 
nęri vieni kitiems pademons
truoti savo atsiek imtis, vieni 
nuo kitų pasimokinti, turėti 
suvažiavimus ir sporto grupių 
kompeticijas. į kurias nuva
žiavimas reikalauja lėšų.

Tame tai ir reikalinga jū
sų visų—jaunimo ir suaugusių 
—talka ir jūs galite ją suteik
ti smagiu būdu, atsilankydami 
šio šeštadienio vakarą, balan
džio 5-tą, į “Laisvės” salėje 
būsimą LDS Jaunimo kuopos 
BuilDerS balių. Jo pelnas pa
dės pasiųsti mūsų tyrpą į Cle- 
velande įvyksiantį Bowling 
Tumirą. Įžanga tik 35 c.

Grieš Geo. Kazakevičiaus 
Orkestrą ir bus gerų vaišių.

Gerų jaunimo patriotų, ku
rie išsigali, prašome ir šiaip!valgyt į Grand Central stotyje 
paaukoti mūsų tymo kelionei, lesamą Thompson Co. Kafete-

Mokytojų Unijos 
Dr. Bella V. Dodd 
kė Rapp - Coudert 
to siekimą iš valstijos
gauti ketvirtadalį miliono do- 

ilerių, kad tais pinigais tęsti 
švietimo ir švietėjų persekioji
mą, kurį mokytojai vadina 
“raganų gaudymu.”

Seimeliui bilių dėl gavimo 
paskyrų įteikė republikonai, 
kurie seimelyje yra didžiumoj. 
Manoma, kad demokratai irgi 
nesipriešins. Priėmus seimely
je, Dilius eina gubernatoriui

pasirašyti. Jis turi teisę atmes
ti.

Komitetas pradžioj seimelio 
sesijos buvo gavęs $40,000 ir 
pirmesnėj sesijoj $30,000 tad 
tas kamantinėjimas mokytojų 
ir atakos ant laisvo švietimo 
bus lėšavęs $317,000 žmonių 
pinigų, kuriais būtų buvę ga
lima nudirbti daug naudingo 
darbo. Tokį eikvojimą valsti
jos pinigų Mokytojų Unijos 
įstatymdavystei atstovė Dr. 
Bella V. Dodd pavadino “ne
reikalingu ir nepateisinamu.”

Sklokos “Rankiotas”

Pereitą sekmadienį Grand 
Paradise salėje, Brooklyne, 
įvyko “Naujosios Gadynės” 
šėrininkų suvažiavimas, o po 
jo—“metinis bankietas”. Su
važiavime dalyvavo mažytė 
grupelė nusivylusių, susimai
šiusių politiniai, žmonių (be 
vieno - ki-to, nuėjusio pasižiū
rėti ir pasišypsoti). Bet “sklo
kos” vyrai m^nė, kad bankie- 
te tai jie jau ištikrųjų pasiro
dys.

Atėjo valanda “bankietui”. 
Susirinko su rengėjais ir visa 
publika 58-ni asmenys. Na, 
ir jie “baliavojo”. Tokio su sa
vo pramoga susmukimo stilso- 
niškiai-strazdiškiai menševikai 
•trockistai dar niekad nėra 
turėję!

Reikia atsiminti, kad šitie 
patys žmonės baisiai daug šū
kalojo apie boikotą komunis
tams. . . Dabar jie gavo savo 
medicinų.’ Nepaisant būbni- 
jimo per radiją, nepaisant, 
kad smetonininkai šaukė Broo
klyno lietuvius eiti ši n 
kietan”, brooklyniečiai 
jo įvertinti lietuvių 
priešus.

Studentai Prispyrė Virši
ninką Aiškintis

Kovoja Apsaugoti Vaikam 
Žaislavietes

Brooklyn© Aido Choro 
Pavasarinė Šventė

Brooklyn© Aido Choras ren
giasi didelėm iškilmėm balan

džio 20 d.
Gal būt daugelis mūsų cho

ro patrijotų manė, kad ai
dinčiai nieko nerašo, tai nieko 
ir neveikia. Bet netaip įvyko su 
aidiečiais. Aidiečiai per žiemą 
smarkiai dirbo. Mūsų choras 
žymiai paaugėjo ir sutvirtėjo. 
Pastarojo vajaus mefu choras 
papildytas suvirs trisdešimčia 
naujų narių. Padidėjus choro 
sąstatui, suprantama, 
jo ir muzikališkumas. 
padaugėjimas dainą 
sutvirtino.

Kadangi mūsų choras šią 
žiemą neturėjo jokio žymes
nio parengimo, tad tikimės, 
kad visi mūsų patrijotai-rėmė- 
jai ir geri prieteliai pasižymės 
savo kalandoriuose 20 dieną 
balandžio ir dalyvaus. Taipgi 
prašome mūsų organizacijų 
neruošti jokių parengimų tą 
dieną, bet masiniai dalyvauti 
Aido Choro koncerte. Aidie
čiai tikisi iš lietuviškos visuo
menės didelės paramos, nes 
Aidas per daugelį metų savo 
dainomis Brooklyno lietuvių 
organizacijoms patarnaudavo.

Apie koncertinės programos 
dalyvius žinių karts nuo kaito 
rasite šiame puslapyje, šiuo 
tarpu pranešame, kad pildy
me koncertinės programos da
lyvaus pats Aido Choras ir 
įžymusis dainininkas Morde- 
cai Baumann.

Koncertas įvyks New Na
tional Hali, 261 Driggs Ave., 
Brooklyn.
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LAIMĖK sau raidę prie sveterio, ir žiūrėk, 
ka gali kas tai naujo padaryti! Ir atsimink: 

Kas tai naujo tapo pridėta cigaretui taip pat! — 
kad padarytų jį net dar malonesnį!
Taip, specialaus importuoto tabako pridėta prie 

Old Gold, kad padidint jum smagumą kiekvieną 
kartą kai rūkote. Pabandykite ir pamatykite! 
Gaukite pakelį naujų Old Golds šiandien!

^NAUJAS — Praizinis importuotas tabaka's 
iš rytinio Viduržemio-tabakas. kurio maži širdies 
pavidalo lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 

^praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

Seniausi Amerikos Tabako prekijai—įsikūrė 1760

Choristas.

< Protestai visgi pasilieka 
protestais. Jie taip įkyrėję 
New Yorko Universiteto per- 
dėtiniui, prasikaltusiam dis
kriminavime negrų ir pravary- 
me iš mokyklos negrus užta
rusių 7 studentų, kad Wa
shington Square Kolegijos ve
dėjas McConn pradėjęs siun
tinėti net 3 puslapių laiškus 
“aiškintis” protestuojančioms 
organizacijoms ir asmenims.

Cvek’as, kaltinamas Mrs.
Pappas nužudyme, bus teisia-New Yorko West Sides Tė

vų Taryba pereitą penktadie- mas balandžio mėnesį 
nį sušaukė masinį mitingą — 
Liaudies Mokyklos 3-čios pa
talpose. Jame pareikšta pro
testas pries pasimojimą prie 
6th Avenue ir W. Houston St. 
vartojamas žaisi avietėms aikš
tes pervesti Parkų Departmen- 
to žinion.

SUSIRINKIMAI
LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 3 d. balandžio, 8 v. 
v. Laisvės Svet. Nariai būtinai da
lyvaukite. Nepamirškite atsivesti ir 
naujų narių nes dabar yra LDS va
jus. — Kp. Valdyba. (77-79)

Rekrūtus Veda Valgyt j 
Užstreikuotą Vietą

Kafeterijų Darb. Bokalas 
302 protestavo Parenkamosios 
Tarnybos Administracijai, kad 
ji veda išvežamus draftantus

Tėvų ir auklėtojų organi
zacijos sako, kad nors jos ži
no ir parko vertę, tačiau nie
kaip neleistina dėl pasigrožė
jimo parkų panaikinti žaisla- 
vietes, kurių toj sekcijoj ir 
taip negana turi.

Šv. Jurgio Draugijos bertaininis 
susirinkimas įvyks trečiadient ba
landžio 2 d., 7:30 v. v. Liet. Ame. 
Pil. Kliube. 280 Union Avė. Nariai 
prašomi dalyvauti ir užsimokėti mo
kesčius, kad neliktumėt suspenduoti. 
— Ch. Nečiunskas, Sekr.

• (77-78)

Pirkite ant Grand Street
Brooklyno Grand Streeto 

Biznierių Sąjunga išleido spe- 
Įriją, kuri, kaip ir kitos 9-nios' ciales štampas, kurias duoda

RICHMOND HILL, E. N. Y.
Ketvirtadienį, 3 d. balandžio, 8 

vai. vakaro, Buzelio Patalpoj, kam
pas Crescent St. ir Atlantic Avė., 
įvyks LDS 13 kp. susirinkimas. Na
riai malonėkite dalyvauti ir pasi- 
stengkite duokles užsimokėti. — A. 
Bieliauskienė, Sekr. (78-79)

REIKALAVIMAI
New Yorko mieste esančios prie pirkimų. Už 10c. pirkinį Reikalinga pora dirbti prie namų 

. Kreipkitės pas Real 
Estate specialistus. Atlyginimai seka
mai: $100, $85, $75, $60 ir $50. Jvai-

tos firmos kafeterijos, yra už- gauni štampą. Biznieriai savo prižiūrėjimo, 
streikuota nuo kovo 17-tos.

Prisilažinęs žmogžudžiu 
iš Baimės Kankinimo

Thomas Conroy, Bronxe 
bildingų prižiūrėtojas, kalti
namas nužudyme ir sudegini
me 10 metų mergaitės 
vieve Connolly, teisme 
tą pirmadienį atšaukė 
tardymo padarytą savo
žintį. Jis sakėsi išpažintį da
ręs iš baimės, kad jį 
kankinti.

Gene- 
perei- 
laike 
išpa-

MIRĖ

imsią

William Endziulis, 63 metų 
amžiaus, gyvenęs 1,207 Sutter 
Ave., Brooklyn, N. Y., mirė 
kovo 30, Kings County ligoni
nėje. Bus palaidotas baland
žio 
rių

3. Pašarvotas pas grabo- 
J. Garšvą.

Reikia Nakvyniy
Amerikos Liaudies

“ban- 
mokė- 
tautos

Re p.

Suva
žiavimą, būsiantį New Yorke 
balandžio 5-6, atvyks daug 
lietuvių 'delegatų, kurie norės 
apsinakvoti pas lietuvius. Tu
rinti nakvynių, prašomi pra
nešti komisijai, ‘/Laisves” an
trašu.

kostumeriams duoda knygelę.
' Kada prilipini pilną knygelę, rių namų.’ Equity Advertising Agen- 
gali UŽ ją gauti daiktų vertės Į vy, 113 W. 42nd Street, New York 
$1.25 Veltui. Daiktus gali pa-i " 
sirinkti bile krautuvėje, kuri 
priklauso Grand Streeto biz-' 
nierių sąjungai.

Ant Grand Street, Brookly- 
ne, daiktus galite pirkti už 
žemesnę kainą, negu kur kitur 
ir dar galite gauti veltui daik
tų už surinktas štampas, ku
rias gaunate pirkdami daik
tus. Tai geriausia pirkti daik
tus ant Grand Street, negu 
kur kitur.

Kurioje tik krautuvėje jūs 
pirksite ir gausite štampą to
kią, kaip matote ant 5-to pus
lapio paduotame skelbime, ji 
bus gera lipymui į knygelę.

Grand Street Biznierių Są
junga garantuoja jums, jog 
kainos žemos, daiktai geri' ir 
teisingas patarnavimas krau
tuvėse, kurios priguli į Grand 
Street Biznierių Sąjungą. Dėl 
platesnių informacijų užeikite 
pas Robert Lipton į “džiule- 
rių” krautuvę, 701 Grand St., 
Brooklyne. čia jums išaiškins 
apie svarbą šių štampų.

City.
Telephone Bryant 9-0060-1-2-3-4.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1138

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Greenpoint gyventojai klau
sė majoro, kas atsitiko su jo 
priešrinkiminiais .pažadais iš
valyt Newtown Upelį, paskil- 
busį’savo stipriu poku

WWW!

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

! mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia) 
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

adresas;

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

n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
nudarau su ame- 
•ikoniškais. Rei
kalui esant ir 

> a d i dinų tokio 
lydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

i

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

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

SKELBKITES “LAISVĖJE

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

i

Jūs mokėsite, už rakandus, o ne už išrėdymą

>
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168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7170

Brooklyn, N. Y.
7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

409 ir 436 Grand St.
Tel. EVergreen

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAICHARLES
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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St—Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami EuroplSko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

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

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

Ir daržovių—virtų ir žalių.




