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KRISLAI
Tik dabar prisimena.
Atrodo lyg Afrikos 

kluonas. . .
Nekandidatuosiąs.
LDS Jaunimo Sportininkai.

Rašo R. Mizara

Pasiskaitykite, jei norit:
“Kas neatmena tuos laikus, 

kada p. Grigaitis, socialistų 
dvasios vadas, skelbė pasau
liui, kad ŠIA bus turtingesnis, 
kada SLA nariai pasitrauks iš 
SLA organizacijos. Tas atsiti
ko vos 10 metų atgal.”

šitaip rašo inžin. Simokaitis 
“Amerikos Lietuvyj” (iš kovo 
29 d. laidoj).

Jis rašo teisybę!
Kada fašistai su socijalis- 

tais suskaldė Čikagos Seimą, 
kada iš $IA buvo priveikti 
pasitraukti keletas tūkstančių 
narių ir kurti LDS, tuomet 
Grigaitis tokias kvailybes ple
pėjo.

Mes tuomet sakėme, kad jis 
plepa niekus; jis plepa juos, 
arba dalyki] nesuprasdamas, 
arba tiksliai meluoja. Gerai, 
kad nors dabar atsiranda ŠIA 
narių, kurie pradeda atsimin
ti tuos Grigaičio plepalus! Bet 
prieš 10 metų ir tas pats Si
mokaitis tikėjo Grigaičiui.

Simokaitis pažymi, kad 
prieš dešimts meti] ŠIA pil
domoji taryba dėjo visas pas
tangas, kaip daugiau SLA na
riu išmesti iš organizacijos.

Na, o dabar ji leidžia tūks
tančius dolerių, kad daugiau 
narių gauti. Girdi:

“Tūkstančius dolerių jie iš
leido vajams, budavojimui 
karčiamos, kurios stogas ne
dengtas ir viršus atrodo lyg 
Afrikos kluonas, kur vilkai 
vaikus veda. Kas netikit tam, 
gali nuvažiuoti Brooklynan

remontavimo” 
dalyvavo ( 

Jis

Karčiamos 
darbuose, rodos, 
“pats” ŠIA prezidentas, 
įėjo į to darbo kęmisiją.

I

ra-Ponas Bagočius pradėjo
Šinėti kai kuriems žmonėms 
laiškus, skelbiant, kad jis 
daugiau į SLA prezidento urė
dą jau nebekandidatuosiąs.

Neatrodo, kad tai nuošir
dus pasisakymas.

Vienas Brooklyno smetoniš
kas radijušas skelbiasi, būk jo 
džekobkauderiškos kalbos 
klausosi net 50,000 žmonių.

Jis skelbė “sklokininkų” va
karienę. Skelbė ją taip ščyrai, 
taip šventai! Matėme, kas iš 
to “bankieto” išėjo. . . Kas čia 
kaltas ?!

I
užsiimdi- 
m. gegu- 
dd. Cle- 
jaunimo 

Suva-

LDS jaunimas nesnaudžia. 
Be kitko, jis nuolat 
nėja sportu, štai, š. 
žės mėnesio 3 ir 4 
velande įvyks LDS 
bowiininku rungtynės, 
žiuos iŠ daugelio miestų bow- 
lininkai ir jie ten persiims.

Brooklyno LDS jaunimas 
yra pasiryžęs pasiųsti Cleve- 
landan savo tymą iš penkių 
sportininkų. Bet jiems stokuo- 
ja finansų. Jie todėl jau da
bar, iš anksto, ruošiasi, nori 
sudėti “kapitalo”.

Šeštadienį, balandžio 5 d. 
vakare, “Laisvės” salėje Įvyks 
LDS 200 kuopos (jaunimo) 
pramoga sukėlimui pinigų ke
lionei lėšoms Į Clevelandą.

Suaugusieji LDS nariai ir 
visi, kuriems rūpi jaunimui 
padėti, privalo paremti šią 
pramogą!

“Gitlovas liudija prieš Har
iu Bridges,” skamba laikraš
čiuose žinia.

Daug kapitalistinė sistema 
pagimdo sugedėlių, bet tokių, 
kaip Gitlovas, kuris būtų, taip 
doriniai ir politiniai sugedęs, 
nesurasime labai daug.

Galima tvirtinti, kad net il
tie, kurie šiandien Gitlovą 
samdo, netiki juo.

Keamy, N. J., bal. 2. — 
Sprogimas statomame Ame
rikai kariniame laive nai
kintuve užmušė du darbi
ninkus.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Didis Atidaromasis Mitingas Amerikos “LAISVES” lUBILEJAUS REIKALAIS | Tiiomi Jie Reikalavo Priimt Atgal Unijos
Komiteto Narius, Kuriuos Fordas IšmėtėLiaudies Suvažiavimo Šį Šeštadienį

New York. — šį šeštadie
nį įvyksta didis atidaroma
sis mitingas Amerikos Liau
dies Suvažiavimo Triboro 
Stadiume, Randall’s saloje; 
pradžia 1 vai. dieną. Skai
čiuojama, kad į šį mitingą 
suplauks iki 30 tūkstančių 
žmonių, tarp jų tūkstančiai 
atstovų nuo įvairių darbi
ninkiškų ir šiaip pažangių 
organizacijų iš visų Ameri
kos kampų.

Liaudies Suvažiavimą šau
kia Amerikos Taikos Mobi
lizacija kovai prieš trauki
mą Amerikos į karą ir už 
išlaikymą pilietinių laisvių

KELIOLIKA VOKIEČIŲ IR ITALŲ LAIVU 
UŽGROBTA LOTYNŲ AMERIKOJE;' 

KELIS JIE PATYS SUNAIKINO
Mexico City. — Sekdama 

Jungtinių Valstijų pavyz
džiu, Meksika užgrobė tris 
Vokietijos ir devynis Itali
jos prekinius laivus. Vieną 
iš tų savo laivų italai dar 
paspėjo nuskandint.

40,000 Demonstravo 
Del Daugiau Algos 

Mainieriams
Pittsburgh, Pa. — 35 iki 

40 tūkstančių vyrų, moterų 
ir vaikų čia demonstravo 
reikalaudami pridėt algos 
mainieriams m i n kštosiose 
angliakasyklose.

New York. — Pasinauji- 
no derybos tarp Jungtinės 
Mainierių Unijos atstovų ir 
minkštųjų angliakasyklų sa
vininkų. Prez. Rooseveltas 
atsiuntė telegramą raginda
mas susitaikyt. Į derybas 
atvyko darbo ministerijos 
pasiuntinys dr. J. R. Steel
man kaipo taikytojas.

Šiuos žodžius berašant, 
pranešimai tvirtina, kad į- 
vyksiąs susitarimas su nuo
laidomis iš abiejų pusių. 
Tuomet apie 400,000 mainie
rių grįžtų darban.

NAUJOS GALINGOS ANGLŲ 
BOMBOS BAISIAI ARDĖ 

VOKIEČIŲ MIESTUS
Lpndon. — Anglų orlai

viai dar pirmą kartą panau
dojo naująsias, kelis kartus 
smarkesnes bombas prieš 
vokiečių prieplaukas, laiva- 
statyklas ir fabrikus Emde- 
ne, Bremene ir kitur. Nau
joji anglų bomba tokia ga
linga, kad, sakoma, jinai iš
neša oran visą didelį namą, 
kaip didžiulę griuvėsių krū
vą. Nors naujoji bomba ir 
nebūtų didesnė už senąją, 
bet jinai daug pragaištin- 
gesnė.

ir darbininkų teisių.
Atidaromajame suvažia- 

! vime kalbės CIO Metalo Ka
syklų ir Liejyklų Darbinin
kų Unijos pirmininkas Reid 
Robinson; Marininkų Uni
jos ir Didžiojo New Yorko 
Industrinės Tarybos pirmi
ninkas Joseph Curran; 
kongresmanas Vito Marc- 
antonio; dr. Max Yergan, 
pirm. Nacionalio Negrų 
Kongreso, ir daug kitų žy
mių kovotojų už taiką ir už 
žmonių reikalus. Dainuos 
didžiulis Liaudies Choras ir 
pasauliniai garsus negras 
dainininkas Paul Robeson.

San Juan, Puerto Rico. — 
Italų jūrininkai sudaužė 
mašineriją čia stovėjusio 
savo prękinio laivo pirma, 
negu Amerikos vyriausybė 
paėmė jį į savo žinybą.

Puerto Cabello, Venezue
la.— Italai jūrininkai sude
gino tris savo laivus, o vo
kiečiai vieną savo; bet Ve- 
nezuelos vyriausybei pavy
ko užgrobt tris kitus italų 
laivus.

Guayaquil, Ecuador. — 
Vokiečių jūrininkai čia su
degino vieną prekinį savo 
laivą.

Callao, Peru. — Vokiečiai J . _ , _ _
jūrininkai sudegino tris' ang,^.k.a:
prekinius savo laivus stovė-i 
jusius Peru prieplaukose; 
du kiti jų laivai, matomai, 
pabėgo. Peru užgrobė du 
keleivinius vokiečių orlai
vius, taipgi vokiečių lėktu
vų pastoges ir taisymo dirb
tuves.

Skaudžiai Būsią Baudžiami 
Vokiečių ir Italų Jūrininkai 

Gadinę Savo Laivus
Washington. — Amerikos 

generalis prokuroras, Jack- 
son traukia į teismą tuos 
vokiečių ir italų laivų jūri
ninkus, kurie gadino savo 
laivus amerikinėse prieplau
kose. Už tai jie gali būt nu
teisti iki 20 metų kalėjimo 
ir sumokėt po $10,000 pini
ginės baudos kiekvienas.

Belgrad. — Italija sten
giasi, kad neįvyktų karas 
tarp Jugoslavijos ir Vokie
tijos.

Roma. — Italų spauda pa
sakoja, kad tai Jie laimėję 
pastarąjį, didį: laivynų mūšį 
prieš , anglus.

Norvegijoj taip trūksta 
maisto, kad žmonės baigia 
iššaudyt žuvėdras valgiui.

2f.
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Šiomis dienomis gavome sekamus pasveikinimus. Pra
šome pasiskaityti.

Iš Clevelando sveikina Prof. Bacevičiaus Praėjusio 
Koncerto Komisija su $5.00.

Organizacijos:
LDS 55 kuopa, Cleveland, Ohio, $5.00.
LDS 8 Apskritys, Pittsburgh, Pa., $3.00.
ALDLD 144 kuopa; Georgetown, Ill., $1.00.
ALDLD 198 kuopa, San Francisco, Calif., $5.00.
ALDLD ’52 kuopa, Detroit, Mich., $8.56.

Anglai Atėmė iš Italų Italijos Konsulai Ruo-

Pavieniai:
A. Gudauskas, Georgetown, Ill., $1.00; P. Thompson, 

Simpson, Pa./$1.50; Frank Gervickas, Athol, Mass., $1.00; 
J. Drilling,. Bethlehem, Pa., $5.00; Eastoniečių Grupė, 
$6.00; Worcesterieciu Grupė, $6.50; W. Goodis, Utica, N. 
Y., $5.00; O. Š. ir S. Š., Boston, Mass., po $1.00; L. Man- 
kienė, Hartforde, Conn., $2.00; L. J. Žemaičiai, Hart
forde, $5.00; F. A. Bloznelis, Catskills, N. Y., $1.00; Bos
toniečių Grupė, $9.00; J. Baltrušaitis, Pittsburgh, Pa., 
$3.00; Stasys Tvarijonas, Detroit, Mich., $1.00; Pranciš
ka ir Suzana Kazakevich, Jamaica, po $1.00; Rapolas 
Kašėta, Elizabeth, N. J. $1.00; Frank Kudro, Lockport, 
N. Y., $1.00; Jersey City Grupė, $10.50; J. Mineikis, 
Brockton, Mass., $2.00; Jurgis Mickevičius, New Britain, 
Conn., $1.00; S. K. Mažanskas, Cleveland, Ohio, $2.00; 
V. ir K. Romandai, Clevelande, $3.00; A. J. Navickas, 
Haverhill, Mass., $5.00; Lowellieciu (Mass.) Grupė, $4.50; 
Per drg. Arison, iš Stratford, Conn., $18.00; Juozas ir 
Ona Visockiai, Brooklyne $1.00; Uršulė Bagdonienė, 
Brooklyne $1.0Q ir S. Pechulis, iš Ma Jin, Paį $10.00.

Širdingai ačiū visiems aukotojams, čionaiš, kur sumi
nėta grupės, tai pavardės bus paskelbtos Jubilėjinėj lai
doj. " “L.” Adm.

Svarbų Miestą-As- 
marą Eritrėjoj

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša i

Anglai per dieną nužy
giavo 30 mylių pirmyn Eri
trėjoj ir beveik be pasiprie
šinimo iš italų pusės užėmė 
svarbiausią to krašto mies-

, riuomenė grumiasi linkon 
Massawos, italų prieplaukos 
Eritrėjoj, prie Raudonosios 
Jūros.

Anglų užimta Asmara 
yra gana naujoviškas mies
tas su 100,000 gyventojų. 
Jis stovi prie didelio vieške
lio einančio į Addis Ababą, 
Ethiopijos sostinę.

Anglų karininkai teigia, 
kad dabar jau tik dienų 
klausimas, iki jie užkariaus 
visą Eritrėją ir Ethiopiją.

Vidurinėje E t h i opijoje 
yra 130 iki 150 tūkstančių 
italų kariuomenės ir civilių 
žmonių. Anglai sako, kad 
tie italai būsią visomis pu
sėmis apsupti be jokios pa
bėgimo vilties.

VOKIEČIAI SAKOSI KUR 
KAS DAUGIAU SUNAIKINA

ANGLŲ ORLAIVIŲ •
Berlin. — Vokiečių ko

manda skaičiuoja, kad nuo 
kovo 16 iki 31 d. jie sunai
kinę 55 anglų orlaivius ir 
sušaudę 11 apsaugos baliū- 
nų; o tuo tarpu vokiečiai 
praradę tik 24 savo lėktu
vus.

London. — Anglai nu
skandino dar vieną italų 
naikintuvą.

šiasi Bėgt iš Jungti
nių Valstijų

New York. — Italija įsa
kė savo konsulams 61-me 
mieste Jungtinėse Valstijo
se sudegint savo slaptraščių 
knygas, sunaikint visus po
pierius, turinčius karinės 
svarbos, paimt į savo žiny
bą visus galimus Italijos bei 
jos piliečių pinigus ir pasi
ruoši bile kada skrist iš 
Jungtinių Valstijų į Pietų 
Ameriką.

Tas įsakymas duotas 'Ita
lijos konsulam tuoj, kai tik 
prez. Rooseveltas užgrobė 
italų laivus esamus šios ša
lies prieplaukose. Tur būt, 
Italija numato greitą su trū
kimą diplomatinių ryšių 
Jungtinėmis Valstijomis.

su

EXTRA!
Istanbul, Turkija, bal. 2. 

— Neoficialiai pranešama, 
kad Jugoslavijos pasiunti
niai išskrido į Maskvą svar
biais politiniais reikalais.

Belgrad, Jugoslavija, bal. 
2. — Jugoslavų valdžia mo
bilizuoja armiją iki miliono 
ir 800 tūkstančių vyrų. Su
statė kanuoles pasieniais; 
pasiruošus gintis nuo vokie- 
v • _ Cių.

Berlin, bal. 2. — Vokiečiai 
skelbia, kad jie per paskuti
nes 24 valandas nuskandinę 
11 Anglijos laivų, viso 77,- 
300 tonų įtalpos.

ORAS. — Vėsu ir gana 
giedra.

Detroit, Mich. — 40,000 
darbininkų pirmadienį va
kare bustojo dirbę milžiniš
kame H Fordo River 
Rouge fabrike, protestuoda
mi, kad Fordas išmetė iš 
darbo 4 narius CIO unijos 
skundų komiteto. Tokį nu
stojusių dirbt skaitmenį pa
duoda specialis pranešimas 
darbininkų spaudai.

Vien tik fabriko liejyklo
se ir plieno apdirbimo sky
riuose metė dirbę 10,000 
žmonių. Vos prasidėjus 
šiam vidujiniam streikui, 
jau 20 tūkstančių darbinin- jo dirbt, 
kų liovėsi dirbę, kaip tada 
sakė Michael F. Widman,

JUNGTINĖS VALSTIJOS ATMETA 
VOKIEČIŲ-ITALŲ PROTESTUS 
PRIEŠ JŲ LAIVŲ UŽGROBIMĄ ra

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris Hull 
pareiškė, kad ši šalis turėjo 
pilną teisę užgrobt 28 Ita
lijos laivus ir du Vokietijos. 
Jis leido suprast, kad Jung
tinės Valstijos atmeta Vo
kietijos ir Italijos protestus 
prieš tų laivų užgrobimą, ir 
Amerika oficialiai, turbūt 
neduos jokio atsakymo į 
šiuos protestus.

Vokiečių valdžia, protes
tuodama, pareikalavus, kad 
Amerika tuojau paliuosuotų 
užgrobtus jų laivus ir areš
tuotus jūrininkus.

VOKIEČIAI SAKO, AME
RIKA SULAUŽĖ ĮSTATUS 

IR ŽMONIŠKUMĄ
Berlin. — Vokiečių spau

da rašo, kad Amerika, už
grobdama vokiečių ir italų 
laivus, sulaužė ne tik tarp
tautinius įstatymus, bet ir 
žmoniškumo teises. Sako, 
jeigu vokiečių jūrininkai ir 
iš tikrųjų būtų gadinę savo 
laivų mašineriją, tai, girdi, 
tik jų pačių dalykas, pana
šiai, kaip kad žmogus turi 
teisę degint ar daužyt savo 
baldus namie.

ITALAI ĮNIRTĘ PRIEŠ 
AMERIKĄ

Roma. — Italų laikraščiai 
vadina Ameriką “provoka
toriška,” “sauvališka,” “ty- 
roniška” už tai, kad jinai 
užgrobė prekinius italų ir

AMERIKOS SUTARTIS
MEKSIKA DĖLEI OR

LAIVIŲ STOVYKLŲ

su

Washington. — Amerika 
pasirašė sutartį su Meksika, 
kad Jungtinių Valstijų kari
niai orlaiviai galės naudot 
Meksikos orlaivių stovyk-
las, o Meksikos orlaiviai ga-, riuomenę pries streikierius. 
lės reikale naudotis Ameri- tijų orlaivius per jos žemę, 
kos orlaivių stovyklomis. 0 Jungtinės Valstijos per 
Pagal šią sutartį, Meksika'savo žfemę praleis Meksikos 
taipgi praleis Jungt. Vals-! orlaivius.

S3
Prašome visų “Lais

vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v ♦ •rasciui.

pirmininkas Fordo darbi
ninkų organizavimo komite
to, CIO. y

Miesto majoras John L. 
Carey kreipėsi į Michigano 
gubernatorių Van Wagone- 
rį atsiust valstijos policiją 
išmušt streikierius iš Fordo 
fabriko.

Jau pirmiau vieną kartą 
buvo sustabdę darbą 10,000 
darbininkų, o kitą kartą 6,- 
000, reikalaudami priimt at
gal 27 pavarytus unijistus. 
Jie tik tada iš naujo pradė- 

‘ , kai fabrikantas 
Fordas vėl priėmė darban 
tuos CIO unijos narius.

-a

vokiečių laivus stovinčius 
Jungtinių Valstijų prieplau
kose*

Italų valdžia apstatė ka
reiviais ir policininkai Ame
rikos ambasadą ir konsula
tą Romoje.

Naujas Kruvinas Žy 
gis prieš Allis 

Streikierius
Milwaukee, Wis. — 400 

policininkų ir pagalbinių še
rifų vėl kruvinai užpuolė 
pusantro tūkstančio strei- 
kierių prie Allis-Chalmers 
fabriko; daužė streikierius 
buožėmis, atakavo juos aša
rinėmis troški nančiomis 
bombomis ir leido smarkias 
vandens sroves iš gaisrinių 
žarnų į darbininkus. Tuo 
tarpu šarvuotas policijos 
automobilis, apie pusseptin- 
to tono, dviem atvejais grū
dosi stačiai į streiko pikie- 
tininkus, o policininkai iš jo 
numetė dar 150 bombų į 
streikierius.

Vienas darbininkas ir vie
nas policininkas tapo sun
kiai sužeisti; pora tuzinų 
kitų asmenų taip apdaužyti 
ir sukruvinti, kad gydytojai 
turėjo a p t a i s yt žaizdas. 
Tuom razbajum pasipiktino 
net vienas pagalbinis šeri
fas Harold Plumb, kad su
grąžino “blekę” savo ko- 
mandieriui.

Laike šio naujo policijos 
pogromo prieš streikierius, 
Wisconsino gubernatorius 
J. -P. Heil į visą tai ramiai 
sau žiūrėjo per fabriko lan
gą.

Dabar jis reikalauja, kad 
šalies valdžia atsiųstų ka-

1

•t

Ji i

O

*

■.m .-c 
V'iLs



f

0^$ f J' ; ‘ "
,<r f V* _»*■-' ■r S

Antras puslapis
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Every day except Sunday 
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.- Foreign countries, per year ...........
Foreign countries, six months .......
Canada and Brazil, per year .........
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$6.00
$3.25
$6.50
$3.50
$8.00
$4.00
$6.00
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Užmaskuoti Karo Laivai
Kada tūlą laiką tarpe imperialistinių 

valstybių buvo neva karo laivynų' apri- 
bavimas, tai tuo metu jos visos užmas
kuotai statė karo laivus. Buvo statomi 
kruizeriai, po 6,000 tonų arba 10,000 to
nų, kaipo greiti tavoriniai laivai. Jų sie
nos buvo tvirtesnes už tavorinių. Vidu
je tvirtos lubos ir ant lubų paruošta vie
tos pastatyti kanuolėms.

' Dabar karo sąlygose tie “kupčiai” virs
ta karo vilkais. Iš Romos pranešama, 
kad Italijos fašistai 63 tavorinius laivus 
pavertė kariniais. Dalis jų eis pareigas 
žvalginių, minų šlavimo, ir minų padėji
mo laivų, o kiti bus armijos transportai.

Fašistų Protestai Atmesti
Jungtinės Valstijos užgrobė 69 Italijos, 

Danijos ir Vokietijos laivus. Italijos ir 
Vokietijos fašistų valdžios per savo at
stovus Washingtone iškėlė prieš tai pro
testus. Jų protestų turinys neskelbiamas 
viešai. Bet Amerikos valdžia tuos protes
tus atmetė. Reiškia, santykiai visai įsi
tempė.

Tuo kartu eina gandai, kad greitai bus 
konfiskuota ir Francijos laivai, kurie 
stovi Amerikos priepĮąuįujse. Jų tarpe 
New Yorke stovi diŠmtisias pasaulyj 
laivas “Normandie,” kuris turi 83,423 to
nus įtalpos. Francija jį laikė Amerikoj, 
nes bijojo, kad jos prieplaukose jis gali 
žūti nuo vokiečių lėktuvų bombų.

ne- 
Li- 
lai-

Smūgis po Smūgio Italijai
Italijos fašistams šis karas labai 

siseka. Jų armijas sumušė Graikijoj, 
bijoj ir Ethiopijoj. Mussolinio karo 
vynas buvo pusėtinai didelis, naujas, mo
derniškas, bet jam nuo pat pradžios nesi
seka. Kartą anglų karo lėktuvai daug 
žalos pridarė Italijos karo laivams Ta
rauto prieplaukoj.

Kovo 28 dieną jūrų mūšyj Italijos fa
šistai neteko trijų didelių kruizerių, “Za
ra,” “Pola” ir “Fiume” ir dviejų naujų 
naikintojų. Nemažai nukentėjo ir kiti jų 
laivai. Anglai spėja, kad jie nuskandino 
net 8 Italijos karo laivus. Tai didelis Ita
lijos fašistams smūgis.

Anglijos jūrų vadai sako, kad jie šia
me mūšyj nenustojo ne tik nei vieno lai- 

bet net nei vieno jūreivio. Mums at- 
rodoy kad tai pasigyrimas. Italijos fašis
tai pripažįsta savo nuostolius, bet sako, 
kad jie nuskandinę ir Anglijos vieną 
kruizerį ir sužeidė kelis kitus laivus. Tik
rovė uždengta karo cenzūra.

Vienas dalykas dar aišku, kad nepai
sant kaip Italijos fašistai nukentėjo, bet 
jie dar turi pusėtinai daug karo laivų, 
ypatingai lengvų kruizerių, naikintojų ir 
submarinų. Dar peranksti sakyti, kad 
Mussolinio laivynas jau visiškai “užbaig
tas.”

Italijos Fašizmas ir Charchill
Dabar Anglijos premjeras Winston 

Churchill nuduoda didelį “demokratą” ir 
fašizmo priešą. Visi žinome, kiek jis ir 
jo ąrtimi per metų metus rėmė Vokieti-
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jos fašistus, kol tie įsigalėjo. Visi pame
name, kaip Churchill rėmė Italijos ir Vo
kietijos fašistus, kada tie smaugė Ispa
nijoj liaudies demokratinę valdžią. Visi 
žinome, kaip Churchillo ir Chamberlaino 
pasiųstas į Čechoslovakija ponas Hali- 
faxas paruošė tos šalies ir demokratijos 
išdavystę. Dabar Churchill šaukia, kad 
jis neapkentė ir neapkenčia Italijos fa
šizmo, kaip ir Vokietijos nazizmo. Bet 
Winston Churchill 1927 metais, būdamas 
Italijoj, ir keldamas puotas su Mussoli- 
niu, štai ką sakė:

“Jeigu aš būčiau italas, tai aš tikrai su 
visa širdžia būčiau su jumis (fašistais) 
nuo pat pradžios iki pabaigos jūsų 
triumfališkoj kovoj prieš bestijiškus ape
titus ir pozicijas leninizmo. Aš turiu tar
ti žodį del tarptautines fašizmo reikšmės. 
Tikrumoj, jūsų judėjimas yra daug davęs 
ir pasitarnavęs visam pasauliui. Ji (Ita
lija) yra parūpinusi reikalingus prieš
nuodžius prieš rusų nuodus. Nuo dabar, 
nei viena didele šalis nebus neaprūpinta 
būtiniausiais apsaugojimais prieš vėžiš- 
kus augančius skaudulius.”

Tai šitokias viltis ponas Churchill dėjo 
ir taip garbino Italijos fašizmą. Šis jo 
pareiškimas buvo tada išspausdintas ir 
1927 metais Londono laikraštyj “New 
Leader.”

Net ir tada, kada jau ėjo Antras Pa
saulinis Imperialistų Karas tarpe Angli
jos, Francijos ir Vokietijos, tai Churchill 
ir kiti kapitalistai vis laikė Mussolinį, 
kaip kokį gončą prieš Europoj darbo 
žmonių judėjimą ir Sovietų Sąjungą. Na, 
o dabar Churchill nuduoda didelį fašiz
mo priešą. Tikrumoj jis yra tokis fa
šizmo “priešas,” kaip buvo Francijoj 
maršalai Petain, Weygand ir kiti buržu
azijos politikai, kurie išsimiegojo ir ant 
rytojaus iš “demokratų” virto aršiais fa
šistais.

“Naujienų” Žvaigždė Kalėjime
Socialistų “Naujienos” su didele ukva- 

ta persispausdindavo visokius melus kri
minalisto ir avantiūristo Richardo Julius 
Herman Krebs (Jan Valtin) iš jo ir 
Isaac Don Levine, Hearsto plunksnabrai- 
žos, paruoštos niekinimui Sovietų Sąjun
gos, komunistų, darbo unij'ų knygos, ku
rią tie gaivalai ūžvadino “Out of The 
Night.” Joms labai patiko visokios pro
vokacijos. Turčių spauda, kaip ir socia
listų, slėpė nuo žmonių tikrą Krebso vei
dą, kuris už užpuolimą ir apvogimą 
krautuvės buvo 10 metų nuteistas į kalė
jimą.

Turčių žurnalas “Life” spausdino jo iš- 
mislus ir dėjo paveikslus su pridengtu 
veidu, nes, girdi “Valtin turi slėptis nuo 
Stalino agentų.”

Dienraštis “Daily Worker,” o vėliau 
kitas New Yorke dienraštis “P. M.”,nu- 
maskavo tą Hearsto paukštį. Bet “Nau
jienos” vis dar su pamėgimu garbino tąjį 
kriminalinį nusikaltėlį.

Pasipiktino Amerikos progresyvė vi
suomenė, kad tūli valdininkai yra susiri
šę su Hearsto melagiais ir Krebsu-Valti
mi. Tat galų gale valdžia buvo priversta 
areštuoti tą “Naujienų” žvaigždę ir pa
dėjo jį į kalėjimą.-Rengiasi jį deportuoti 

•pas Hitlerį, kurio šnipu jis buvo dar Eu
ropoj.

Neranda Chinijoj “Demokratijos”
Turčių spauda giria Chinijos buržuazi

ją ir generolą Chiang-Kai-sheką. Gar
bina jų puolimą prieš Chinijos komunis
tus ir ardymą liaudies fronto. Begėdiš
kai slėpdama Chiang-Kai-sheko budeliš
kus žygius, giria jį, kaipo “demokratą,” 
o jo režimą vadina “demokratiniu.”

Bet net tokis kapitalistų laikraštis, 
kaip “Daily News” redakciniame straips- 
nyj pareiškė, kad generolas Chiang-Kai- 
shek nėra rinktas, kad jis Chinijos dalį 
valdo su savo plutokratiška šaika, kad 
ten nebuvo ir nėra jokio demokratizmo. 
Tai tiesa! Tą mes visada nurodėme. Da
bar turčiai viską daro “demokratijos 
vardu*4; karą veda ir teisina saviškių 
režimą, vadindami jį “demokratiniu.”

Valdžia Davę Trekų Užsa-' Įstatymai uždraudžia duot
kymą Fordui, nors Jis 
Laužo Darbo (status

Washington. — Valdžia 
padarė sutartį su automobi
lių fabrikantu H. Fordu, 
kad jis pastatydintų auto, 
sunkvežimių už $1,417,000 
CCC darbų stovykloms.

karinius užsakymus - tom 
kompanijom, kurios laužo 
darbo įstatus, kaip kad da
ro Fordas. Bet karo minis
terija, duodama šį trokų už
sakymą Fordui, nusiskina^ 
kad tai nesąs karinis už
sakymas; todėl, girdi, For
das gali ir nepildyti darbi; 
nių įstatymų.

London, bal. 1. — Pasku
tinę kovo savaitę vokiečiai 
nuskandino tik 10 Anglijos 
prekinių laivų, viso 24,940 
tonų.

New York. — Skaičiuoja
ma, kad tūkstantis prekinių 
Norvegijos laivų, pabėgusių 
nuo vokiečių, dabar tarnau
ja Anglijai.

---- - ----.......................... ...... i.

Klerikalų Akcija Bloga Katalikams 
Darbininkams

Suėjo metai, kaip katali- rius katalikus į tam tikras 
kų kunigija, net tiesiog vys- mokyklas. Mokino juos sa- 
kupas pradėjo vest gyvai 
savo akciją darbininkų uni
jų k 1 a u s i m ais Detroite. 
Šiandien toks gyvumas da
roma Pittsburghe. Bet čia 
gyvumas žiaurus. Vilkų 
dantys šėpso tos “katalikų 
akcijos” primgalyje. Tas ne
lemia nieko gero darbinin
kams katalikams. Nelemia 
gero ir bendrai visiems dar

ai* kitaip 
netikin- 

ardymas 
Yra tai

veda rei

ir nori, 
lavintųsi,

šiaip 
arba 

tai 
unijizmo.

bi n inkam s, 
tikintiems 
tiems. Yra 
sveiko 
ujimas kitaip tikinčių dar
bininkų. Yra tai siundymas 
vienų prieš kitus. Siundy
mas pirmoj vietoj prieš va
dus, komunistus. Bet komu
nistų, žinoma, nedaug tėra. 
Jie tankiausiai į unijų vir
šininkus nesiskverbia. Jie, 
daugiau studijavę visuome
nės bei darbininkų klausi
mus, žino, kas reikia daryt, 
kad unija būtų sveika, su
tartinga ir naudinga vi-

Dabar jau ir Detroite 
toks pat tamsybės apaštala
vimas eina iš tų klerikalų, 
kurie metai atgal nesutiko 
su fašistų—nazių šalininku 
kun. Caughlinu. Tačiau ne
gana turiu žinių, kas ir kaip 
ten darosi. Tikiu, kad ten 
yra mūsų draugų, kuriems 
neišeina iš atminties darbi
ninkų gerovė ir vienybė, tai 
jie parašys, kaip ir kas te
nai kenkia darbininkams.

J. B.

Kad ir visi bosai jiems 
norėtų pagelbėt, to negalė
tų padaryt, šitie darbinin
kai, kuriuos čia klerikalai 
tampo ir mokina, yra “skil
led”, amatininkai. O tokių 
daug nėra ir daug laiko 
praeina iki toki išsilavina 
savo amate.

Tie klerikalai niekina ki-| 
tus (nekatalikus), vadina’ 
komunistais, nęamerikiniais j 
gaivalais. O patys savo ka
talikų darbininkų judėjimą 
vadina “American - minded 
majority” •— amerikoniškai 
protaujančia didžiuma. Bet 
per “parlamentarinius triu
kus (parlamentary tricke
ry)” kitatikiai įeina į komi
tetus.

Taip darosi CIO unijoj.
Galima manyti, kad čia vįus skridusius į Vokietiją, 

katalikiškiems klerikalams ]\Teį vienas anglų orlaivis 
pagelbsti American Federa-.nepasiekė vokiečių žemės.

Vokiečiai Atakavo Angly 
Radio Stotis

Berlin. — Vokiečiai 
neša: .

Vokiečių orlaiviai 
mingai bombardavo anglų 
radio stotis Šiaurinėje Ško
tijoje ir Shetland salose; su
žeidė du didelius prekinius 
priešo laivus. Vokiečiai nu
šovė į jūrą du anglų oriai-

se k-

tion of Labor vadų klika, 
kuri, kaip žinoma, baisiai 
nekenčia CIO. Bet to neži
nau. Taip pat nėra galimy-

kyti prakalbas, mokino par
lamentarinių taisyklių, “kad 
jie galėtų susieiti su komu
nistais ant lygios papėdės 
lokalinių unijų mitinguose, 
kur’ tie radikalai 
kalus.”

Komunistai to 
kad darbininkai
mokytųsi p a rlamentarinių 
taisyklių, prakalbų ir tt. Aš 
apie tai ir rašiau tada 
straipsnį: “K o m u n i s t ai 
daug gero daro tikintiems 
.darbininkams” (“Laisvėje”, 
gegužės 28 d. 1940).

Klerikalai, nusigandę ko
munistų, pradėjo šviesti ka
talikus darbininkus. Tai čia 
gero daro tie, kurių bijo. 
Neblogi čionai ir tie jų bijo
tojai, kad šviečia darbinin
kus, nori juos pastatyti ant 
“lygios papėdės” su komu
nistais.

Ne taip daro Pittsburgh o 
klerikalai.

Jie čia sutvėrė “The Pitts- bes žinoti, bet galima tikėt, 
siems darbininkams. Unijos burgh Association of Catho- 
nariai vadinasi broliais, ne- lie Trade Unionists.” Jie ve- 
paisant, kokios religijos irida ardymo darbą Westing- 

housą’o darbininkų - amati
ninkų unijoj, United Elec
trical, Radio and Machine 
Workers, Lokale 601. Vado
vas tos “Association” yra 
kunigas Charles Owen Rice. 
Katalikai žino, kad kunigo 
uždavinys melstis pas alto
rių ir vienyti tikinčiuosius 
su Dievu. Bet šitas Rice ir 
kiti nesimeldžia tenai, o ei
na į darbininkų ekonominių 
reikalų vidų ir ten ardo ti
kinčiųjų vienybę.

Tiesa, klerikalai ir čia į- 
kūrė jklesas: East Pitts
burgh^,- Oakdale, Troy Hill 
ir Uniontown, mokina pra
kalbų, parlamentarinių tai
syklių. Bet viešai drįsta nie* 
kinti parlamentarizmą! Kad 

Įminėtame lokale per riftki-

kokios politikos katras lai
kosi. Komunistai broliškai 
pataria visiems, taigi ir uni
jos viršininkams, kaip ir 
kas reikia daryti, kad vis
kas išeitų, unijistų naudai. 
Jeigu darbininkai per savo 
draugiškumą (u n i j izmą) 
pagerins savo gyvenimą, tai 
bus visiems darbininkams, 
net ir neunijistams, geriau; 
per tai bus geriau visuome
nei, visai šaliai. Darbininkai 
daugiau šyiesis, stengsis su
prast visuomenės reikalus, 
tvirčiau yięnysįs,; o tastvirčiau
reikš, kad'ŽSnerikOje demo- 
kratybė tvirtės ir bus gyva. 
Kai demokratybė bus gyva, 
jis eis geryp ir visų darbo 
žmonių gyvenimas bus ge
resnis, šalis laimingesnė, — 
ir taip eis, suksis tasai ge- mus, didžiumą balsų gavo 
rovės ratas Amerikos “ide- kitaip tikinti kandidatai, tai 
alų” keliais. y katalikų vadai spjaudo iralų” keliais.;

Kurie unijų vadai šitaip niekina, kad tai esą padary- 
demokratiškai d a r b avosi, I ta per 
jeigu jie buvo protestonai,1 triukus, 
tokius katalikai klerikalai 
apskelbė komunistais.

Taip buvo Detroite. Taip 
dabar yra Pittsburgh© apy
gardoje. Bet Detroite buvo 
ne taip aršu. Ten, metai at
gal, automobilių unija išlai- 
mėjo streiką prieš nežmo
nišką - vergišką darbo sku
bumą — “speed system”. 
Kun. Coughlin, kun. Smith 
ir Martin smerkė, keikė uni- 
jistus, ypač jų vadovus, va
dino juos komunistais ir 
Rusijos agentais! Bet kiti 
katalikų klerikalai, kurie 
nesutiko su Coughlinu, pra
dėjo organizuot unijos na-

“parlamentarinius n
, Koks klerikalų tikslas?

Aišku, kad jie nori tiktai 
daugiau katalikų pasidary
ti per unijas! Kai jie turės 
didžiuma, išsirinks vien tik 
katalikus į valdybą; tada vi
si protestonai, komunistai 
ir laisvamaniai turės tapti 
katalikais. O jei nenorės 
priverstinai savo kailius 
mainyti, tai negaus darbo, 
bus išmesti iš unijos ir fa
briko. Toks karingųjų kle
rikalų tikslas: priverst vi
sus darbininkus tapti kata- lopinti darbininkų vienybę 
likais.

Ar tas 
Vargiai.

kad fabrikantai čia priside
da, duoda geras sumas pini
gų tokiems religiškiems 
daužytojams d a r b i n inkų 
vienybės.

Ką sako apie tą klerika
lų sąjūdį protestoniški ku
nigai? Kol kas jie nieko vie
šai nesako. Jie neorganizuo
ja savo tikinčiuosius nė 
prieš komunistus, nė prieš 
katalikus. Jie paprastai ger
bia amerikinę valdžios siste
mą. Jie dėl to remia valdiš
kąsias mokyklas, nesteigia 
savo parapijinių mokyklų, 
kaip tai daro katalikų kuni
gai. Taip pat dėl to jie ne
užima to valdiško darbo, 
'kurį taip “efficiently” atlie
ka šnipai, inteligentai ir po
licija prieš tikrus darbinin
kų draugus komunistus.

Bet jeigu klerikalų tero
rui pavyks kelias dešimtis 
protestonų suglumyti ir į 
katalistus įstumti, tai pro
testonai’'kunigai sukrus ir 
tas krutėjimas bus prieš ka
talikų klerikalus.

Vienok iki to gali nepri- 
eit, nes katalikai darbinin
kai patys pradės greičiau 
sudrausti savo “dvasiškius” 
vadus, kai pamatys, kad tie 
“tėvai” kenkia jų unijai ir 
jų uždarbiams. Fabrikan
tai juk tik ir laukia, kada 
unija susilpnės ir negalės 
grąsinti streiku. Tada jie 
numuš darbininkų uždar
bius. Tada katalikai savo 
klerikalų neklausys, sakys, 
kad komunistai geri.

Klerikalams pavyks nus-

Chinai Nukovę Tūks
tančius Japonų"

Chungking, Chinija. — 
Chinų kariuomenė faktinai 
sunaikino japonų diviziją 
komanduojamą gen. Ogos 
ir brigadą komandoje pulki
ninko Ikedos, šiaurinėje 
Kiangsi provincijoje, kaip 
praneša Chinijos vyriausy
bė. Chinai užmušė daugiau 
kaip du trečdalius tos japo
nų kariuomenės, ir tiktai 
jos likučiai pabėgo:

Chinų kariuomenė užėmė 
Kuanchiao, kuris buvo japo
nų karo centras Shangkao 
srityje.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimai:
Gerb. Redakcija, prašau at

sakyti į mano klausimus:
(1) Kas yra Vengrija? Ka

da ji atsirado, kokis ton ka
ralius yra ir kokią jie kalbą 
vartoja ?

(2) Kas yra Jugoslavija, 
kas ji pirma buvo, kaip senai 
atsirado ?

(3) Aš skaičiau “Laisvėj“ 
apie Belgradą, Jugoslaviją. 
Kiek žinau, jie turi Petrą ka
ralių, ar jis buvo karališkos 
familijos, ar ne?

tik tada, jei valdžia pasida- 
jiems pavyks? rys diktatūra. Klerikalai

I taiso taką diktatūrai.

pnęą

P. R.

prieš 1914- 
buvo dalis 
ta šalis va-

Atsakymai:

(1) Vengrija 
1918 metų karą 
Austrijos ir todėl
dinosi dvilype monarchija — 
Austro-Vengrija. Po to karo 
Vengrijos dalį teritorijos bu
vo pavergus Rumunija, kitą 
dalį čechoslovakija pasiėmus, 
gi pati Vengrija buvo atskirta 
nuo Austrijos. Ten 1919 me
tais buvo įsikūrus Sovietų val
džia, bet kada ją nuvertė, tai 
nuo to laiko Vengrijoj viešpa
tauja fašistinė diktatūra. Ka
raliaus nėra. Dabar Vengri
ja eina išvien su Vokietijos ir 

i Italijos fašistais. Vengrai tu
ri savo atskirą kalbą.

(2) Jugoslavija taip pat su
sidarė po 1914-1918 metų ka
ro. Pirmiau tai buvo Serbija 
ir Juodkalnija. Po karo prie 
jų buvo prijungta* Bosnija, 
Gercogovina, Dalmatija, Kro
atija ii- pavadinta Jugoslavija, 
kas reiškia “Pietų Slaviją/’ 
arba pietų slavų valstybę.

(3) Belgradas yra Jugosla
vijos sostinė. Jugoslavijos ka
ralius Aleksandras buvo už
muštas Paryžiuj, tai ant sosto 
yra jo sūnus—vaikas, Petras, 
o šalį valdo diktatorius, buvu
sio karaliaus brolis Povilas. 
Kas dėl karališkos familijos, 
tai dabartiniai karaliai pirma 
buvo tik princai, dar pirmiau 
— stambūs dvarponiaį.
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Naujos Anglijos Motery Sąryšio Žinios
Pasimatysim Worcesteryje 6- 
tą Balandžio — Moterų Su- 

važiame Ryte, ir Koncerte 
po Pietų

Tai liko tik kelios dienos 
iki mes galėsime susieiti pa- 
sitarti-pasiklausyti vienos an
trų pranešimų iš pereitų me
tų veiklos, pasimokinti iš vie
nos antrų patyrimų, pasigėrėti 
nuveiktais darbais. Ir svar
biausia, tai įgyti daugiau en
tuziazmo—energijos mūsų at
eities darbams. O pasidžiaug
ti, pasididžiuoti mes turėsime 
kuomi.

Daug darbų turėsime atlik
ti mūsų suvažiavimo sesijose, 
o sesijas būtinai reikės baigti 
laiku—4 vai. po pietų. Tad 
prašom delegačių būtinai at
vykti laiku, 10:30 ryto. Drau
gės, ši yra mums svarbi die
na ir todėl būtinai turim būti

visapusiai planingai prisiren
gusios. Komitetas bandys tai 
išpildyti iš savo pusės, ir tiki
si to paties iš kolonijų drau
gių.

Mūsų Rekordinis Koncertas
Komitetas ir komisija dėjo 

pastangas, kad iš jų pusės būt 
rekordinis prisirengimas. Jos 
sudarė žymių artistų grupę, 
kurie išpildys programų, tai 
A. Vasiliauskas, V. Sukaskas, 
A. Klimaitė, J. Latvaitė, R. 
Merkeliūtė, M. Anestaitė, so
listai, ir Montello, Bostono ii 
Worcesterio grupės.

Tai puikus artistų sąstatas 
ir mes prašom draugių kolo
nijose paraginti, paprašyti 
dailės mylėtojus atvykti j 
mūs puikųjį koncertą. Tad iki 
pasimatymo su visais ir visom 
6-tą balandžio, 29 Endicott 
St., Worcesteryje.

Komitetas-Rengėjos.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Hartford, Conn.
Kadangi balandžio mėn. 20 

diena jau visai ntoli, tai hart- 
fordiečiai — Laisvės Choras— 
visomis jėgomis ruošiasi tam 
metiniam dailės parengimui, 
kad surengus kuo puikiausią 
programą ir atsilankiusiems 
pasiliktų ilgas ir nepamiršta
mas įspūdis—dainų atgarsiai 
kad surengus kuo puikiausią 
programą ir atsilankiusiems 
pasiliktų ilgas ir nepamiršta
mas įspūdis—dainų atgarsiai 
jų mintyse. Be choro dainų, 
solistų ir kitų pamarginimų, 
bus proga pamatyti, kiek pa- 

įsikeitėme nuo praėjusių meti] 
Dainų Dienos. To patyrimui 
bus rodomi krutamieji paveik
slai. Kurie matė, džiaugiasi, 
kad, girdi, Hollywood’as ne
būtų geriau darbo atlikęs.

šiais metais yra sumanymas 
nufilmuoti visus pažangiųjų 
organizacijų svarbesnius pa
rengimus ir pamarginimųi, jei 
bus vietos, įdėti tam tikslui 
paruoštą komedijėlę. Tai, ga
lima sakyti, naujas sumany-1

m as—praktika parodys jo 
naudingumą. Kadangi ši nau-

1 I-- —.1

ja pramoga buvo perkratyta 
apskričių komitetų posėdyje, 
kuris buvo laikomas š. m;- va
sario mėn. 16 dieną, Water- 
buryje ir tapo vienbalsiai pri
imtas, tai sąlygos tam įvykini- 
mui bus palankios ir rezulta
tai turėtų būti puikiausi. Jei 
kuriam iš draugų gimtų naujų 
sumanymų, tai atvažiavę į 
koncertą, nepamirškite min
timis pkasidalinti.

Mūsų Choras

Laisvės Choro sąstatas šiek 
tiek pasikeitė. Drg. V. Visoc
kiu i. chorvedystės darbą aplei
dus, jo vietą užėmė p-lė B. 
Rasimavičiutė. Drg. V. Visoc
kiu! pasitraukus buvo pasiša
linę ir nekurie choristai, bet 
gavus geresnę mokytoją, negu 
buvo tikėtasi, vėl beveik visi 
sugrįžo atsivesdami kecltą 
naujų narių. Dedama pastan
gų, kad choras pasirodytų ge
riau negu praeityje, nors, kaip 
mes iš patyrimo žinome; Lais
vės Choras visuomet prišaky- 
je kitų chorų stovėdavo, todėl 
svečiai-rhoristai atvažiuodami 
20-tą balandžio į koncertą bū

kite pasiruošę sutikti tvirtą 
konkurentą.

Chorui įsigijus nuolatinę, 
pastovią buveinę palankesnėje 
vietoje ir finansiškai sutvirtė
jus daugiau, negu kada nors 
praeityje, bus galima aplan
kyti Conn, padangę kiek pla- 
čiaus, todėl, ypač jaunuoliai, 
nesnauskite, rašykitės į chorą 
dabar, kol dar yra proga, nes 
kaip ateis vasara — vasaros 
išvažiavimai, bus per vėlu — 
dainų nemokėsite—nevažiuo
site.

—Vienas iš Visų.

MŪSŲ DIENŲ MAIŽIEŠIUS

Bibliškas Maižiešius išvedė 
žydus iš Egipto nelaisvės per 
jūras, o Antanas Smetona po
nus iš Lietuvos išvedė per 
“beržyną į Berlyną“' sausuma. 
Kaip Maižiešių, taip ir Smeto
ną patiko ta pati laimė.

Maižiešius nuėjęs ant kalno 
surašyti įstatų. Kada Maižie
šius parašęs įstatus sugrįžo — 
žydai prieš jį sukilo. Maižiešius 
sudaužė įstatų lentą ir paskel

bė karą netikėliams.
Prieš Smetoną taipgi įvyko 

sukilimas. Smetona prakeikė ir 
paskelbė karą savo sukilėliams. 
Kadangi dabar kepti karveliai 
nekrinta iš dangaus, kaip tuo
met buvo, tai išsiuntė Jadvygą 
į Ameriką jieškot ponams mai
sto. Čia irgi velniava, čia ponai 
ir ponios pasitiko ir, atrodė, 
viskas bus gerai, bet aukot tai 
kitas klausimas. Smetona palau
kęs kiek, sėdo į orlaivį ir į 
Portugaliją išdūmė, o iš ten į 
Braziliją. Ten irgi velniava. 
Mužikų pilna, o su vadu kalbė
tis nenori. Sėdo į laivą, atvyko 
Amerikon, kaip vadas be tau
tos, prezidentas be šalies.

Pasiekė New Yorką, rodos, 
viskas bus gerai. Bet kur tau. 
čia ne Lietuva. Ponai pasitiko 
labai šaltai. Gert davė ne ^šam
pano, bet munšaino. O kas lie
čia aukas, tai jie patys neduo
da, tik kitus ragina. Negana to, 
socialistai ignoruoja, katalikai 
svajoja su sandariečiais. čia ir
gi velniava.

Sakoma, jei dievas neapleis, 
tai kiaulės nesuės. Jis dar turi 
pinigų banke. Per karą užteks. 
O po karui, jei dievas padės 
Adolfukui sumušti pasaulį, tai

jis ir vėl į Lietuvą grįžti gal
voja. O jei ne ...

Manė Amerikoj galės įkurti 
Lietuvos respubliką, nes F. Ba- 
gočius buvo paskelbęs, tik rei
kėjo vado. Kada pribuvo vadas, 
dingo respublika. Dabar vadas 
neturi ką veikti. Kilo Babiliono 
sukilimas, vieni su kitais ne
susikalba. “Keleivis“ sau sap
nuoja, o “Darbininkas“ “svy
ruoja,“ “Vienybė“ serga Jievos 
liga. “Sandara,“ nei šio nei to. 
“Dirva“ remia, bet su ja mažai 
kas skaitosi. “Tėvynėj” įvyko 
perversmas. Kolei buvo Jurge
lionis galima buvo tikėtis šio to. 
O dabar ... II7. Patrijotas.

Darbo Federacija Uždraudė 
Tarpusavio Streikus

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos valdyba 
uždraudė vienų savo unijų 
streikus prieš kitas kari
niuose darbuose. Federaci
jos vadai leido kontrakto- 
riams samdyt neunijinius 
darbininkus, kol federacines 
unijos galės pristatyt savo 
narių kariniams darbams.

Daktarai Už Dyką Gydo; 
žmones Blaivėja

B r o o k 1 y nietis Mykolas 
Leipus (Liepa) gavo laišką 
nuo savo brolio, S. Leipaus, 
g y v e n a n čio šabaldauskų 
kaime, Utenos apskrityje. 
Paimam laiško kelias iš
traukas, liečiančias svarbes
nius visuomeninius klausi
mus. Rašytojas laiško sako*

“Kas link naujos santvar
kos, mes nieko nejaučiam. 
Viskas eina po senovei. Iš 
mūs nieko neatėmė ir nieko 
mums nedavė. Tik aš einu 
dantų gydytis, tai už dyką 
gyd.o. Dabar veltui gydo vi
sus, kurie nesamdo daugiau, 
kaip du tarnus, o kas samdo 
daugiau, tas turi užsimokė
ti. Ne tik dantis, bet ir šiaip 
sergančius žmones ligoninėj 
gydo dykai... Mūši? val
džia sako, kas nedirba, tas

ir nevalgo ir toks nuogas 
gali būti. Mūsų valdžia yra 
darbininkų valdžia, o ne po
nų, ne tinginių ir ne speku
liantų. Man daug tinginių 
sakė, kad iš manęs atims 
drapanas, bet aš jų nebijau. 
Kas turi sau drapanų ar pi
nigų—nieko neatima.

“Gavau nuo Katino Petro 
laišką. Jis klausia, ar gali
ma pasipjauti bekoną be 
valdžios žinios. Valdžia nie
ko dėl to nesako ir nesiki
ša. Gali visus gyvulius dė
ti, kur tik nori. Žemės at
ėmė iš dvarų ir iš tų, kurie 
turėjo daug... Dabar Lie
tuvoje beveik visi žiūri, kad 
tik žemės turėti, kiek gali 
šeima apsidirbti.

“Chuliganiškumą labai

Cleveland, Ohio
Padėkavonė d r a u g ams ir 

draugėms už aukas, kurie auka
vo dėl Taikos ir Progreso vei
klos.

Vienas draugas aukavo $3.75. 
Pora draugų po $1.00. O kiti 
draugai po mažiau.

Iš viso surinkta $10.75.
Šios aukos buvo surinktos ant 

blankos per draugę M. V.
Dar kartą tariu š i r d ingą 

ačiū visiems aukavusiems.
M. V.

WATERBURY, CONN.
Kovo 26 dieną čia buvo su

šauktas susirinkimas prisiren
gimui prie Liaudies Taikos kon
ferencijos, kuri įvyks 5 ir 6 dd.
balandžio, New Yorke. Connec
ticut valstijos organizatorius 
apibudino reikšmę viršminėtos 
konferencijos. Jis nurodė, kaip 
susiorganizavo ir kaip yra vei
kiama įtraukti plačias mases į 
veikimą už taiką, kad neprilei- 
dus mūsų šaliai įsivelti į karą.

Šiame susirinkime dalyvavo 
įvairių organizacijų atstovai. 
Čia buvo nuo CIO, nuo bažny
tinių organizacijų, nuo IWO, 
nuo negrų org., nuo LLD ir 
LDS. Ant vietos išrinkta komi-

suvaržė. Būdavo Utenoj pa
sigėrę mušasi, o dabar ma
žai ir girtų matosi... Mum 
ši valdžia labai patinka, tik 
kai kurie dalykai krautuvė
se smarkiai pabrango.. Kai 
buvo atėję rusai, tai žmonės 
tarsi pasiuto, pirko ką tik 
nutvėrė. Prie krautuvių sto
vėjo didžiausios eilės... Ki
tą kartą apie politiką para
šysiu daugiau...”

Binghamton, N. Y.
LDS 6-tos kuopos teatras 

įvyks 18-tą dieną balandžio, 
1941. Veikalo vardas yra 
“Moterų Medžiotojas“. Tai 
yra labai svarbus veikalas. 
Veikalas partrauktas iš Lietu
vos tik dabar ir jis niekur an
ksčiau nebuvo vaidintas Ame
rikos scenoje. Tad prašome vi- 
sus lietuvius atsilankyti ir pa-
matyti.

Taipgi, prašome visų LDS 
narių, kūne yra paėmę tikie- 
jtus parduoti, stengtis kuodau- 
giausia parduoti, o likusius su
grąžinti tą vakarą, kai paren
gimas įvyks.

Lbs 6-tos kuopos susirin
kimas įvyks 7 dieną baland
žio. Tai bus svarbus susirinki
mas, nes delegatai bus parva
žiavę iš taikos konferencijos 
ir išduos raportus.

tetas veikimui už taiką.
Pasirodo, kad iš Waterburio 

jau yra išrinkta daugiau kaip 
30 delegatų vykti į Liaudies 
Taikos suvažiavimą..

šis susirinkimas nutarė šauk
ti dar vieną susirinkimą prieš 
įvykstant Taikos konferencijai. 
Šis susirinkimas turi būti daug 
platesnis ir skaitlingesnis.

Visokios organizacijos buvo 
atstovautos, bet Rymo katalikų 
bažnytinės grupės ir mūsų “tau
tiečių“ grupės nebuvo atstovau
tos. Mat, jie yra labai užimti 
savo vadu.

Susirinkimas baigėsi su dide
liu entuziazmu.

Waterburietis.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 20-tos kuopos susirinki
mas įvyks 11 dieną balandžio. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti tame susirinkime, nes po 
susirinkimo d. St. Jasilionis 
skaitys paskaitą. Tad prašome 
kuopos valdybos ir komisijų 
viską susitvarkyt iš kalno, kad 
mitingas nenusitęstų perilgai.

LDS 6-tos Kp. Sekretorius,
F. Zeboris.

Roma. — Italų valdžia 
karališkai pagerbia ir vaiši
na atsilankiusį Yosukę Mat- 
suoką, Japonijos užsienių 
reikalų ministerį.
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Spustelėkit knypkį 
—Štai jums ir stotis

UŽSAKYMUS PRIIMA MUSŲ PARODŲ KAM- 9 
BARIAI IR KOOPERUOJANČIOS KRAUTU- ž 

VĖS SU ŠIUO ŽENKLU.

TAI YRA “VISIŠKAS” BARGENAS 1941 
Bergenas geresniam matymui, geresniam radio 
girdėjimui, geresniem pusryčiam. Žiūrėk į ‘fmažiau- 
kaip-pusę” kainos visiem trim ... ir tai žemais iš- 
mokesčiais! * 
STALINIS RADIO MODELIS—General Electric. 
Nutaikytas naujai stočių lentelei. Paspausk knypkį 
dėl bile vienos iš keturių patinkamiausių stočių. 
Taipgi ir tikras nustatymas ranka. Tono kontrolė, 
Dynapower kalbėtuvas. Be jokių vielų lauke ar 
viduj. Turi prijungimą rekordų grajytojui. 6 G-E 
lemputės, tarp jų ir tikrintoja. AC-DC.
3-JOPA BRIDGE LEMPA Artistic’o. Trys laipsniai 
šviesos. Tinkamas aukštis lošimam, skaitymui, siu
vimui ir tt. Drūtas, nevirstantis pastotas. Dailiai 
žalvariu nulieta—sutampa su paskutinio Edison 
bargeno grindine lempa. Rankomis siūtas šilkinis 
gaubtuvas su kvoldeliais. Gatava su 50-100-150 
vvattų Westinghouse Mazda pempute.
TUOJ AUTOMATIŠKAI IŠKELIĄS APKEPTU- 
VAS Proctor’o. Staiga iškelia dvi riekutes kartu, 
ir nurudina jas kaip jum patinka—šviesiai, viduti
niai ar tamsiai. Trupinių lėkštelė tuoj lengvai pri
jungiama ir nuimama. AC ar DC. AC padaro 
Melbą taip gerai, kaip paprastą apkepimą.

$63.20 VERTE UŽ $29.25
SUTAUPAI DAUGIAU KAIP PUSĘ

. , « Trečiadieni 7 ;30 P.M. “Echoes of New York1v „70 jūsų rodyklėje) 11
HMS WJ7- appliance

DEALER

Sudėtinis
Bargenas

Tik ro 
Amerikinio 

riešutmedžio 
dėžė

Nesudegi- 
na, tiktai 
apkepi

na !

IR

Greit Itkelia 2 
riekutes

I sykiu!

“er $1
ni^nesiniu

* anksto,
• •

• REIKALAUK “TRUE-VUE” JŠPARODYMO!
Paprašyk arčiausio kooperuo
jančio prietaisų krautuvinin
ko ar mūsų atstovo, kad at
eitų j jūsų namus ir paro
dytų, kaip šie prietaisai tik
rai atrodo, per 3-pusiŠką 
kišenini stereoskopą. Žavėti
nai! Jum nieko nekaštuoja.

Cooperating

SS



Ketvirtad., * Balandžio 3, 1941LAISVĖKetvirtas puslapis
rėjęs Lietuvos liaudies gyveni- turėjo būti A. Platukienė.

• • • . rr-> it ___n^^rrKc',, A O -y* n nnm
PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOjA
Laiškas iš

Lietuvos
1-30-41—54

(Pabaiga)
Jauni, stiprūs, darbingi vyrai bei mer

gos, skalsesnės duonos jieškodami, išlaks
tė po miestus, fabrikus, svetimas padan
ges, arba be laiko į žemę suėjo.

Visur sodybose kiaurojo tvartai, svir
nai, dirvonavo laukai. Tas pats reginyš 
buvo ir iš Taručio lango. Pamatęs, kad 
gera valia, darbštumu, išsvajoto mokslo 
šviesa, agronomijos knygomis nepavyko 
prasimušt pro kasdieniško skurdo kiau
tą, nejučiomis Juras pradėjo grimsti į 
dugną. Gėrė. Tačiau greit susivaldė ir vėl 
išplaukė paviršiun. Žiauri būtis jam siun
tė smūgį po smūgio, kol paskutinis, pats 
skaudžiausias, iš jo pareikalavo daug jė
gų ir ištvermės. Sargaliojusi žiemą Mo
nika, pavasariop sugijo, bet po naujo, 
ketvirto iš eilės, alpulio ji atkrito ir dau
giau nebeperžengė namų slenksčio. Ilgą 
laiką raižę vidurius skauduliai, lyg žvar
būs vėjai įsisukę į nevaisingo medžio ša
kas, nūnai ją palaužė.

Ligos metu, kaip rūpestinga, gera dar
bininkė, ji sutvarkė įkapinius rūbus ir 
pasiruošė tolimon kelionėn. Niekas ne
įstengė jos nuraminti. Ilgai negyvensian
ti, nevaikščiosianti tais takeliais, ir gana.

Pradėjus Monikai menkėti, smilkti, 
Juras neatsitraukė nuo jos lovos. Daug 
valandų abu išsėdėjo žiūrėdami vienas į 
kitą, laikydamiesi už rankų, kaip pirmo
jo jos gimdymo metu, daug žodžių per
kalbėjo, bet nuo to nebuvo geriau.

— Kažkodėl, Juruk, mane ima noras 
žegnotis... Keliu ir keliu ranką. Nesu
lauksiu jau ryto, — sakė ji.

— Sulauksi, Monikut, — gyvensi. Į 
lauką eisim ... — nežinojo kaip vyras ją 
guosti.

Tai buvo septinta antkryčio diena, ir 
Monika pradėjo nevaldyt dešinės rankos. 
Kai tik reikdavo apsiversti kitu šonu, — 
iš to negalėjimo pravirkdavo. Esą, jeigu 
mane sutrauks, verčiau šiandien numir
čiau. .. ’ .

Taip kalbėjo ji paskutinę naktį, klau- 
sinėdama, ar dar nešvinta, ar dar ne ry
tas, ir kai gaidžiai antrąkart pragydo, 
susilpnėjo ir jos balsas. Paskum, lygiai 
taip, kaip gimdydama, Monika baugiai 
šūktelėjo, du tris kartus suriko, išsitiesė, 
užsitraukė iki pat kaklo antklodę, lyg 
kad jai būtų staiga pasidarę šalta, už
simerkė ir vos vos girdimai, giedančiu 
balsu pasakė:

— Vyturėliai virva...
Tikrai pabudusiuos laukuos čirvėjo , 

paukščiukai. Nakties tamsa nuslinko nuo 
jos veido, kuris buvo baltas, kaip ką tik 
atskeltas medis. Savo viduje dar ji kovo
jo, dar gaudė orą, norėdama kažką pa
sakyti, ir nugalėta, su skausmo raukšle 
kaktoje, pasidavė.

Juras pasilenkė, norėdamas geriau pa
dėti Monikos galvą, ir krūptelėjo: že
mės šaltis jau buvo pakilęs jos sąna
riais ... Vyrą sukrėtė tas mirties papras
tumas. Laukė, kad mūšis bus sunkus, 
varginantis, ir štai, — ji užgeso, jo ran
kose.

Saulei užtekėjus, mirusioji pažemėjo, 
jos skruostai sužliugo, nejaukiai išsikišo 
vaškiniai žandikauliai ir aštri nosis, Ju-

ras paėmė jos rankas, sudėjo viena prie 
kitos, ant krūtinės, geras, darbščias mo
tinos ir draugės rankas, tiek mačiusias, 
pakėlusias, glamonėjusias, ne vienam pa
rodžiusias tikrąjį duosnumą.

Tegul Monika buvo lėta, baugšti, verkš- 
lė, ir Juras ją vadino kvailike, tegul jai 
nepavyko susilaukt gausios, sveikos, lai
mingos šeimos, ko ji visuomet norėjo, bet 
dabar, kai ta kvailike šalta ir bejausmė 
gulėjo toje pat lovoje, kur abu, poroje, 
tiek metų šildėsi po vienu apklotu, mir
ko bendrame prakaite, laukdami savo pa
vaduotojų, argi jis galėjo vargšei kuo 
prikaišioti? Monika buvo viena iš tų sro
vės nešamų, kuri be blogos valios kartais 
tildė vyro audringumą, niekam nepastojo 
kelio, nekliudė, nepavydėjo, ir tik vieno 
amžinai siekė, — valgyt savo rankomis 
uždirbtą duoną.

Pakasė Tarutis pačią toje pačioje že
mėje, kur ilsėjosi’ jų vaikai, tuo pačiu 
kastuvu, kuriuo kažkada supylė dvar- 
lauky ežiaženklius ... Tarp Monikos ir 
vaikų pasiliko ir Jurui laisvas smiltynės 
gabalėlis.

Taip vėl, arimuose, vasarodirbėj, supa
mos didelio liūdesio praėjo dienos. Jurui 
atrodė, kad pagaliau iš jo atimta viskas, 
kas buvo brangiausia, artimiausia, kaip 
savoji širdis, ir dabar tuščios varpos bei 
ankštys jo pasėlyje...

Kaip tas peršautas šuo ilgainiui Juras 
sulaižė, užgydė savo žaizdas, ir kiekvie
na tokia žaizda jį privertė atidžiau į ją 
prisižiūrėti, patyrinėti jos priežastis, ap
sigalvoti.

Praslinko metai. Kalvos, pakalnės ir 
skardžiai liepsnojo tirštomis, ką tik grį
žusio pavasario varsomis. Tik ten, kur 
praėjo šaltą, žiauri žiema, po lijundrų ir 
pūgų, galėjo gimti toks didingas stebuk
las, kurį nematomos rankos kūrė net vir
šum neseniai supiltų kapų, papuošdamos 
juos žolele ar žiedu. >

Dabar, kai žemė pasiėmė Juro artimų
jų kaulus, ji jam visai kitą, gilesnę pras
mę atidengė. Ir jame atgimė meilė, ne 
pirmykštė vienišo rudnagio meilė dir
voms, daiginusioms gobšumą, bylas, ne- 
santaikas dėl ežių, bet nauja, plati, gai
vališka meilė, kuriai šildant — kada nors 
visų skurstančių rankos susijungs dide
liam, bendringam darbui.

Geresnės, prasmingesnės būties pasiil
gimas budo ir augo visuose valstiečiuo
se. Dėl to Juro krūtinė prisipildė naujo 
džiaugsmo, naujų vilčių ...

Vienąkart, kai jis persimetęs dalgį per 
petį traukė pieva, akis į akį susitiko švit
rią moteriškę. Tai buvo pusamžė, nedidu
kė, sveika našlė iš kito kaimo. Juras pa
erzino ją neduosiąs kelio. Ji tuojau paro
dė perlinius dantis ir ką tik savanoris 
sakė, išraudusi, užvertusi galvą vis juo
kėsi ir juokėsi. Moteriškei atsisveikinus, 
Juras ilgai žiūrėjo jos įkandin, kol visai 
neišnyko kadugynuose raudona skara. 
Kažkodėlė įstrigo našlio širdin tas į kiki
lio vaitojimą panašus juokas ...

— Smagi bobikė... — galvojo -jis. — 
Kodėl man nepariesti prieš ją ūso! Mi- 
rūsieji atleis ... juk gyventi reikia.

Rochesterietis P. žirgulis 
aplaikė sekamą laišką iš Lie
tuvos nuo savo brolio Antano 
žirgulio :

Sausio 27 d., 1941 m. 
Mielas brol, Petrai:

Gavau nuo tavęs du laišku, 
vieną pavasarį, ir antrą sausio 
26 d., ant pavasarinio laiško 
nedaviau atsakymo — atsipra
šau.

Brolis manęs klausi, prie 
katros valdžios geriaus, ar 
prie smetonininkų, ar prie 
Bolševikų. Aišku, prie Bolše
vikų. Mes valstiečiai ir pro- 

< letarai turime pilnutėlę lais
vę, daromi mitingai, vakarė
liai, pasikalbėjimai, nieks mū
sų nevaržo, bet dar mūsų iš
rinktoji. Aukščiausioji Taryba 
skiria daug daugiau lėšų ap
švietimo reikalams, negu sme- 

jtonininkai. ‘Įsteigti vakariniai 
kursai, steigiami kaimuose 
knygynėliai. žodžiu sakant, 
rūpinamasi pilnu tempu ap
švietimo reikalais ir biedniau- 
si galės išeiti aukštus mokslus 
bile tik ant to bus gabūs. O 
prie smetonininkų tas galėjo 
išeit mokslus, kas turėjo pini
gų. Padaugintas mokyklų skai
čius; net bus įsteigtas Kėdai
niuose Liaudies Universitetas. 
70,000 darbo žmonių gavo že
mės, už tatai ponų nebėra. O 
kam gaila ponų ir nori, kad 
darbininkas būtų išnaudoja
mas, tas ir rėkia ant bolševi
kų. Darbo žmogus aprūpintas 
senatvėj ir nesveikatoj, žmo
gus, susirgęs galt kreiptis prie 
gydytojo ir jam nieko nemo
kėsi. Jeigu menka liga, tai 
vaistus pats nusipirksi ir na
mie pasigydysi, o jeigu liga 
sunki ir reikalauja ilgesnio 
gydymo ligoninėj ar sanatori
joj, bus visai gydoma už dy
ka.

Politika tokia švari ir tei
singai vedamą į gyvenimą, 
kad geriau niekas ir išgalvoti 
negali, žydas, rusas, lenkas, 
lietuvis, visi yra lygūs drau
gai, jokių išskyripių nėra, kad 
net miela ir gratžu. O ką mes 
matėm prie buržuazinės val
džios? Tautininkai'būdavo tik 
didžiuodavosi su savo tauta. 
Kunigai su savo tikybomis 
drumsdavo vandenį, kad leng
viau būtų jiems gaudyti žu
veles. Tai, broleli, dėl to da
bar dešiniosios partijos žmo
nės ir plūsta bolševikus, nes 
jie gerai žino, kaip darbinin
kai paims valdžią, tai 
vienam žmogui reikės 
naudingą darbą, kad iš 
rėti pilną pragyvenimą,
to išnaudot nebus galima.<

Visi gerai supranta, kad 
cializmo tvarka įeis į gyveni
mą, nes ji daug teisingesnė, 
gražesnė. O ji yra bloga tik 
kapitalistams, tai ot jie ir 
stengiami su pagelba tamsių 
žmonių kovot prieš socialisti
nę tvarką.

Sveikinam Jus visus mano 
žmona ir duktė Palionija, 
taipgi sveikina sesuo ir švoge- 
ris Galinauskas, jų duktė 
Morta ir brolis Leonas; Ir lin
ki daug laimės jūsų gyvenime.

Lik sveikas, broli,
Mikas Žirgulis.

Devynduoniai.

ne-

pri-
va-

naują kelią, kad atskirti Port 
Lewis. Bet kol tas bus įkūny
ta, tai dar daug panašių 
laimių atsitiks.

Darbai čia eina gerai 
vatinėse industrijose, bet
dinamose W.P.A. daug atlei
džia, ypatingai moterų siuvi
mo skyrių. Sakoma, valdžia 
pinigų daugiau nepaskyrė 
tiems darbams. Dabar, mat, 
visa mašinerija šios šalies nu
kreipta gelbėjimui Anglijos 
nuo Hitlerio prarijimo, tad 
naminius savo žmonių dalykus 
palieka ramybėj.

> Šįmet pas mus yra anksty
bas pavasaris. Ankstybos gė
lės ir medžiai jau peržydėjo, 
dabar gi, ir kiti visi medeliai 
pradeda puoštis žaliais lapais. 
Taipgi ir mes kartu su gam
ta nutarėm žygiuoti daug an
ksčiau, negu kitais metais.

Tacomos ir Seattle Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos 
nutarė rengti bendrą pikniką 
gegužės 30, 1941, visiems ži
nomoj vietoj—“Lake Gene
va”. Prašome artimų kolonijų 
draugus nieko ant tos dienos 
nerengti, ir nuoširdžiai užpra
šomi pas mus atsilankyti wa- 
shingtoniečius ir oregoniečius 
ir iš toliau, linksmai laiką su 
mumis praleisti.

Pelnas nuo pikniko bus ski
riamas svarbiems darbininkų 
reikalams.

Haverhill Mass
Iš Organizacijų Veikimo
Vasario 24 d., Lietuvių 

bininku 
kuopa, 
kalbas, 
tainėje. 
Abekienė, i 
Chicago, Ill.

Draugė Abekienė kalbėjo 
dviejose temose. Pirmoj temoj 
kalbėjo . apie Amerikos veiklą 
už taiką, o antroj temoj kal
bėjo apie gyvenimą Tarybų 
Lietuvoj.
7 Kalbėdama 
nurodė, kokis 
tuvos liaudies 
vo prie Smetonos fašistinio re
žimo ir kaip žymiai yra page

Susivienijimo 
turėjo surengus 
L. P. G. Kliubo 

draugė
veikėja,

Kalbėjo
žymi

Dar-
136 

pra- 
Sve-

K.

apie Lietuvą, 
vargingas Lie- 
gyvenimas bu-

mas įsisteigus Tarybų valdžiai 
Lietuvoj.

žmonių į prakalbas atsilan
kė vidutiniškai. Jeigu plakatai 
būtų buvę tinkamai atspaus
dinti, tai ir daugiau būtų buvę 
žmonių prakalbose. Prakalbos 
buvo rengiamos vasario 24 d., 
o plakatuose buvo pažymėta, 
kad prakalbos rengiamos va
sario 20 d. Buvo manoma, kad 
gal maršruto tvarkymo komi
sija dėl mūsų kolonijos pa
keitė dieną, tai ir buvo 'pla
katai paskleisti, kaip atspaus
dinta. Bet kuomet sužinota, 
kad tai plakatuose klaidingai 
pažymėta prakalbų rengimo 
diena, ir nors buvo padarytas 
plakatuose atžymėjimas, kad 
prakalbos įvyks vasario 24 d., 
dalis žmonių buvo suklaidin
ta, ir neatsilankė į prakalbas.

Darant parengimų plakatus, 
turėtų būti daugiau atsargu
mo pas tuos, kurie juos rašo, 
ir kurie spausdina.

Prakalbų pertraukoj, buvo 
renkamos aukos lėšų padengi
mui.

Po 50 c. aukavo: P. Yocum- 
skas, A. S. Kazlauskas, M. 
Yocumskienė, A. Račkauskie
nė ir V. Kancevičius.

Po 25 c. aukavo: S. Benkus, 
P. Ivanauskas, J. Masevičius, 
P. Simanavičienė, Mary Kaz
lauskienė, V. čeplikas, P. Ga
linis, J. Saulėnas, P. Maksvi- 
tis, J. Uždavinis, A. J. Navic
kas ir A. P. Dambrauskas.

Smulkiais $1.05. Viso su
rinkta $6.55.

Visiems aukojusiems, ir da
lyvavusiems prakalbose, var
de Liet. Darb. Susivienijimo, 
tariu širdingą ačiū.

Pataisau Klaidas
“Laisvės” 52-rame num., 

tilpusioj iš Haverhillio kores
pondencijoj, kurioj aprašyta 
apie Lietuvių Kapinių Korpo
racijos atsibuvusį parengimą, 
per skubotą ir pripuolamai ra
šymą, padaryta keletas klai
dų. Kur pažymėta sausio 24 
d., tai turėjo būti sausio 26 d. 
Ir dviejų aukotojų vardai už
rašyta netaip, vietoj Z. Aidiu- 
konis, turėjo būti Ig. Aidiuko- 
nis ir vietoj A. Plalukienės,

“Laisvės” 42-ram num., til
pusiam pranešime, kiek iš 
Haverhillio aplaikyta aukų 
dėl “Laisvės” bazaro per A. 
P. Dambrauską ir pažymėta 
aukavusių vardai, bet nebuvo 
pažymėtas vardas B. Gumaus- 
ko. Atleisite.

K. Meliunas.

Hartford, Conn

nusi- 
mote- 
kelios 
komi-

ls Laisvės Choro Susirinkimo
Kovo 27 d. atsibuvo Laisvės 

Choro susirinkimas. Narių da
lyvavo nemažai ir visi svars
tė choro ir visuomenės reika
lus draugiškai. Daugiausia 
kalbėta apie Meno Sąjungos 
apskričio koncertą, kuris įvyks 
20 dieną balandžio, kliubo 
svetainėj, 227 Lawrence St., 
Hartforde. Iš komisijos rapor
to pasirodė, kad darbas eina 
pirmyn. Įžangos tikietai plati
nami gerai. Komisija 
skundė, kad mažai turi 
rų. Tuojaus išrinkta 
moterys, kad papildžius 
siją.

Mat po koncertinei progra
mai susirinkusius reikės pa
vaišinti skaniais užkandžiais.

Pasikalbėjus apie įvykstan
čią taikos konferenciją 5 ir 6 
dienomis balandžio, nutarta 
pasiųsti du delegatai į taikos 
konferenciją, į New Yorką.

Nepamiršta ir dienraščio 
“Laisvės” Jubilėjus . Nutarta 
pasveikinti. $5.00 paskirta iš 
iždo ir da parinkta tarp narių.

Aukojo šie: Po $5.00 M. 
Nikzentaitienė ir C. Arrison, 
vieną dol. J. Vilčinskas; 50 
centų P. Giraitis; po 25 cen
tus—V. Brazauskas, K. Miciu- 
ta, K. Vilkas, A. Totorėlis, J. 
Kazlauskas ir A. Ling.

Viso $18.00.

Ankara, Turkija. — 
goslavijos ambasadorius 
rėsi su Turkijos užsieniniu 
ministeriu. Neoficialiai pra
nešama, kad dabar Turkijos 
užsienių reikalų ministeris 
išvažiavo į Jugoslaviją pla
čiau pasitart dėl bendro ap
sigynimo nuo vokiečių.

Ju- 
ta-

so-

Jersey City, N. J

Tacoma, Wash
Švo

bų vo

K. Biuras.

tu- 
ki-

ir M. Kuzmickai $2; 
Matulevičiai, O. Ka-
A. ir S. Matulis, P.
B. Jasaitis, J. Sulai-

kiek- 
dirbti 
to
o

Gimtadienio Pokylis
29 d. kovo O. Matulevičie

nė buvo suruošus savo vyrui 
gimtadienio pokylį atžymėji- 
mui 57 metų sukakties, 
čių dalyvavo gražus būrys. 
Bevalgant, įsigeriant, 
įvairių kalbų, linkėjimų jubi
lėjatui ilgo, gražaus, laimin
go gyvenimo.

A. Matulevičius ir jo gyve
nimo draugė Ona išaugino tris 
Šeimynos narius, dvi dukteris 
ir sūnų, du iš jų jau vedę. Vi
si trys priklauso prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos. A. Matulevičius vie
nas iš tų, kuris yra pasirašęs 
buvusios Laisvės Draugijos su
tartį, kuri perėjo į LDS ir tan
kiai paaukoja įvairiems visuo
menės reikalams.

Well, kad ir šiame poky
tyje, prisiminus dienraščio 
"Laisvės” 30 metų jubilėjų ir

jubilėjatui sutikus, parinkta 
aukų dienraščio pasveikini
mui.

Surinkta $10.50. Aukavo se
kami : K.
A. ir O. 
čergienė, 
Kalanta,
tis, W. Graham, A. ir H. Kar- 
pičiai po $1; A. Yuška, 50c.

Ačiū visiems už aukas.

15 d. kovo O. Kačergienė 
buvo suruošus savo gyvenimo 
draugui ir plačiai visuomenei 
žinomam, Juozui Kačergiui, 
60 metų gimtadienio pokylį. 
Pokyly dalyvavo £ik giminės 
ir pora artimų draugų. Be
valgant irgi buvo įvairių kal
bų, išsireiškimų ir linkėjimų 
Juozui dar ilgo ir laimingo 
gyvenimo. Plačiau apie d. 
KaČergį esu jau pirmiau ra
šęs, tad šiuom tarpu tik trum
pai ir drūčiai pasakysiu.. Gy
venk, Juozai, ilgai, laimingai 
ir būk nuolatos visuomenės 
veikėjas.

Atsargiau
Paskutiniais laikais mūsų 

mieste yra susidarius vagišių 
grupė, kuri nakties laiku pa
liktus lauke automobilius va
gia. . Pavogtus automobilius 
nusiveža už miesto ribų, “nu
rengia” visus įtaisus, “taje- 
rius” ir palieka nuogus.

Vagys esą savo amate paty
rę ir jokių surėžymų, žymių 
nepalieka karus nurengdami. 
Senų automobilių neima, bot 
vis naujus. Vienas ir iš lietu
sių V. Matulevičius nukentėjo, 
padaryta nuostolių apie už 
$300.

t

Washington. — Senatas 
34 balsais prieš 29 nutarė 
uždraust pirkt iš svetimų 
kraštų mėsą* ir drabužių 
medžiagas Amerikos armi
jai ir laivynui, jeigu tų 
reikmenų galima užtekti
nai gaut pačiose Jungtinėse 
Valstijose.

"Port Lewis Kempė”
Militariniai manevrai prasi

dės balandžio 14 ir tęsis iki 
gegužės 24) sako karinė ko
manda. Manevruose dalyvaup 
iš “Fort Ord” kariuomenė iš 
Californijos. Dalyvumą ims 
3-čia ir 41 divizijos, sako Lt. 
Col. R. G. Lehman. Reiškia, 
čia karas jau barškina į duris.

Nežinia, iš kokios tai prie
žasties, nėra tos dienos, kad 
nebūtų nelaimių su Port Le
wis kareiviais. Dažnai užmu
ša automobiliais važiuojant 
pro kempę.

Valdžia susirūpinus, kad 
kareiviai lenda po, automobi
liais; žada uždaryt kelią, jun
giantį su Port Lewis, ir vesti

WORCESTER, MASS

Moterų Sąryšio Metinis Koncertas

'I

. A. KLIMAITk, 
dainininke iš Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį

Balandžio

April
Pradžia 4:30. vai

po pietų
A. VASILIAUSKAS, 

žymus dainininkas-tcnoras

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
20 ENDICOTT ST., WORCESTER, MASS.

Šis bus mūsų rekordinis koncertas. Kviečiame visus dalyvauti ir persitikrinti. 
Mes visuomet išlaikėm duotą pažadą surengime aukštos menines vertės koncer
tų. Nepraleiskite progos nedalyvavę šiame koncerte.

PROGRAMĄ PILDYS ŠIOS GERAI RINKTINOS MENININKŲ SPĖKOS:

Alexander Vasiliauskas, 
žymus lietuvių tenoras iš 
New Yorko; Vytautas Su
kackas, smuikininkas; Al
dona Klimaitė, dainininkė 
iš Brooklyno; Josephine 
Latvaitė iš Bostono; Rožė 
Merkeliūte ir Milda Anes- 
taitė, duetistės.

Bostono Mišri Harmoni
jos Grupė, vadovybėj H. 
Žukauskaitės; M o n t ello 
Dailės Grupė, vadovybėj O. 
Mineikaitės; Worcesterio 
Aidiečių Grupė, vadovybėj 
J. Karsokienės.

Kviačia visus,
MOTERŲ SĄRYŠIS.

VITOLD SUKACKAS, 
smuikininkas
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Iš Atsibuvusio “Laisvės” Bankieto 
Philadelphijoje

Penktas puslapis

Šiemetinis “Laisvės” sėk
mingas bankietas įvyko 23 d. 
kovo, Philadelphijoj, kurį su
rengė Philadelphijos darbinin
kiškos organizacijos su atžy- 
1x1 ėjimu 30 metų jubilėjaus. 
Prie šio bankieto daugiausiai 
triūso ir rangos įdėjo draugės 
moterys. Tai yra didelis pasi
aukojimas draugių, kurių di
delė dalis dirba sunkiai dirb
tuvėse ir prie šio bankieto ge
rokai prakaitavo, nusidirbo: 
kitų net kojos ištino,—baisiai 
pavargo. Kaip ten nebūtų, vi
siems senatvė artinasi ir tas 
jau ženklas rodo, kad ateities 
darbai, fiziniai darbai jau 
sunkiau bus atliekami. Mūsų 
draugai vyrai irgi veik “ka- 
zioni” — didžiumoj tie patys 
dirba.

Bankiete ir ant koncerto bu
vo pastebėta tolimų svečių. 
Pereitų metų “L.” piknike 
duotą pasižadėjimą išpildė se
nelis drg. J. Ramanauskas su 
savo drauge iš Minersville ir 
drg. Pečiulis iš Mar Lin, Pa. 
Jiedu suorganizavo dvi maši
nas. Drg. J. Ramanauskas su
sitiko su daugeliu suvalkiečių, 
kurie jį sveikino, linkėjo ilgo 
amžiaus gyventi. Iš Baltimorės 
buvo atvykę žemaitis, Stanys, 
Balsys ir kiti. Iš Readingo 
buvo atvykę Romikaičiai ir ki
ti. Taipgi atvyko būrys drau
gų iš Chesterio, Camdeno ir 
kitų N. J. miestukų. Kaip ten 
nebūtų, bet didžiumos noras 
yra surengti bankietą rudenį. 
Programą išpildė didžiumoj 
lietuviai: Kuzmickas iš She- 
nandorio, Valukas su sūnais 
iš Scrantono; Velička su Gra
bausku iš Brooklyno. Visi jie 
linksmino publiką lietuviško
mis dainomis. Ant galo jie

Bayonne, N. J.
U is kutis Žinių iŠ Standard 

Oil Co.

susiliejo į kvartetą ir atgaivi
no pagarsėjusį Shenandorio 
mainierių kvartetą. Publikai 
patiko. Kaurigos stygų orkes
trą davė geros klasiškos muzi
kos ir šokėjų grupelę. Dau- 
lenskaitė vystosi į pianistę, 
kuri labai gerai akompanavo 
Kampisi dainininkei. Balsas 
buvo silpnokas. Koncertą ati
darė Moterų Biručių Choras, 
tai yra naujas moterų choras. 
Pirmutinė daina nesiharmoni- 
zavo, galima buvo girdėti vie
nus balsus norint perrekt ki
tus balsus; pagalinus ir daina 
tik ką buvo pradėta mokintis. 
Bet už tai su antra jos puikiai 
suderino balsus ir labai gra
žiai sudainavo; o to mes visi 
troškom!

Programą užbaigė Lyros 
Choras, tik ką atgaivintas per 
Nelę Statkevičiūtę. Jis gražiai 
dainavo. Pirmiau mokino Ly
ros Chorą Rožė Merkiūtė (Be- 
hmerienė), bet kada susilaukė 
antros dukrelės, jinai negalė
jo pamokas duoti ant toliaus. 
Nelė Statkevičiūtė mokina da
bar abudu chorus. Lyros Cho
ras gyvuoja virš 30 metų Phi- 
la., kurį išauklėjo ir ilgai mo
kino, operečių, koncertų pa
statė seniausio Phila. muziko 
Juozo Jurčiukonio vadovystėj. 
Lyros Choras turėtų už tai 
Jurčiukoniui surengti jubilė- 
jinį pažmonį.

Laike koncerto programos, 
drg. R. Mizara pasakė trum
pą, bet reikšmingą kalbą apie 
“L.” 30 metų jubilėjų, Lietu
vos padėtį ir šios šalies dabar
tinę padėtį, kuri traukia link 
imperialistinio karo. Buvo at
sišaukta į publiką aukų Brow- 
derio išlaisvinimo kampanijai 
paremti, publika suaukavo 
$34.34.

Aukavo po $1: Ničienė, 
| Abraitienė, Kuržinskas, Sta
nys (iš Baltimorės), Kupčiū
nas, žalis, Scotch, Mary Mi
chell, Veronika Urbienė, J. 
Mockūnas, P. Šlajus (iš Ches-

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)

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)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro pamokos įvyks 4 d. 

balandžio, penktadienį, 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Prašau visų narių 
dalyvauti ii' naujų atsiveskite. — 
Kom. (78-79)

LLD 2-ro APSKR. KOM. 
NARIŲ ATYDAI

Penktadienį, balandžio 4 d., 8 v. 
v. “Laisvės” Raštinėj įvyks LLD 2- 
ro Apskr. Komiteto posėdis. Yra 
svarbu, kad nariai dalyvautų, nes 
turime svarstyti prisiruošimą prie 
rengiamo pikniko, taipgi ir kitus 
svarbius dalykus reikia svarstyt. — 
A. L., sekr. (79-80)

BINGHAMTON, N. Y.
Sekmadienį, bal. 6 d., Liet. Svct. 

Direktoriai rengia pasilinksminimo 
sueigą. Visi nariai ir visi lietuviai 
maloniai kviečiam dalyvauti. Svečiai 
bus aptarnauti skaniais užkandžiais 
ir gėrimais. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Liet. Svet., 315 Clinton St., (įeit 
pro šonines duris). (79-81)

STAMFORD, CONN.
Prof. W. D. Kazakewich, rusų tau

tos, kalbės sekmadienį, balandžio 6 
d., 2:30 vai. po pietų, Lemko Club, 
705 So. Pacific St. Tema: “Dabarti
nė Imperialistinė Karė.” Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. (79-81)

MONELLO, MASS.
Knygynas ruošia pasilinksminimo 

vakarą, Liet. Taut. Name, įvyks šeš
tadienį, balandžio 6 d., 7:30 v. v. Bus 
gera muzika. Gerų valgių ir gėrimų, 
įžangos nebus. Komitetas kviečia vi
sus dalyvauti, smagiai praleisite va
karą, ir tuomi paremsite knygyną.— 
Kom. (79-81)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 6 d. balandžio, 2:30 v.v., 
15-17 Ann St. Nariai dalyvaukite, 
nes turime keletą svarbių dalykų 
aptarti. Nepamirškite atsivesti ir 
naujų narių. — Valdyba. (79-81)

nevisai1 nienė,

St., 5 vai. vakaro.
valdybos dalyvauti. Taipgi visi geri 
draugai ateikite ir prisirašykite, 
įstojimo duoklės tiktai 10c į mėne
sį. Šis kliubas naujai susiorganiza
vęs, jo tikslas bus patarnauti kiek
vienam geram žmogui, kuris nori 
tapti šios šalies piliečiu. Taipgi šis 
kliubas neturės jokio tautiško nusi
statymo prieš žmogaus įsitikinimus, 
gali būti dzūkas, kapsas, žemaitis. 
Po šio Kliubo sparnu turi būti prie
glauda ir jame turėtų skleisti mok
slą, apšvietą ir dailę. Linkiu nuo 
savęs jam geniausios laimės jo pa- 
sibrieštam darbe ir kaipo Politinis 
Kliubas, būtų ta ‘uola”, kuri atmuš
tų visokią neteisybę, kurios taip 
daug yra. — A. A. Stravinskas.

(79-81)

Prašome visos | sekmadienį, balandžio 6 d., 1 vai. po 
pietų. (Antrašas? — L. K.) Turime 
daug dalykų aptarti, tuoj įvyks mū
sų parengimas (bal. 19 d.), turėsime 
išrinkti darbininkus. Todėl kviečia
me dalyvauti. — G. S., Fin. Sekr. 

(79-81)

EASTON, PA.
Atvažiuoja dr. J. Kaškiaučius! 

Sekmadienį, balandžio 6 d., LDS 51 
kp. rengia svarbias prakalbas svei
katos klausimu. Prelegentas bus pla
čiai žinomas, dr. Kaškiaučius iš 
Newark, N. J. Svarbioji kalbos te
ma bus: “Aukštas Kraujo Slėgi
mas,” o paskui atsakinės į įvairius 
klausimus. Įvyks Fur Workers 
Union (Kailiasiuvių) Svct., 429 
Northampton St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Įžanga veltui. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Rengėjai. (79-81)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks

ELIZABETH, N. J.
šeštadienį, balandžio 5 d. bus ro

domi krutami paveikslai, 408 Court 
St., 7:30 v. v. Įžanga 25c. Vaikams 
15c. Pamatysit Lietuvos Liaudies 
Seimo atidarymo ir Kauno Liaudies 
Demonstracijas; “Laisvės” piknikas 
Philadelphijoj ir piknikas LMS ir 
LDS, Cranfordc;, LDS Seimas Broo- 
klyne 1940 m. ir Jaunimo Parodą 
Maskvoje. Paveikslus rodys G. Kli
mas iš Brooklyno. Bus ir šokiai. Vi
sus kviečia, LDS 33 kp. (79-81)

MASSACHUSETTS 
LIETUVIAMS

Sekmadienį, balandžio 6 d., Lietu
vių Svet., 29 Endicott St., Worces- 
teryje, įvyks Moterų Sąryšio metinis 
koncertas. Jo programą pildys rink
tiniai žymi grupė artistų, Alexander 
Vasiliauskas iš Bostono, žymus lietu
vių tenoras; Vytautas Sukackas, žy
mus smuikininkas, Aldona Klimaitė, 
sopranas iš Brooklyno, Josephine 
Latviūtė, Rožė Merkeliūtė-Milda 
Anestaitė, duetistės, Bostono Harmo
nijos Grupė, Montello Kultūros Gru
pė, Worccsterio aidiečių Grupė. ■— 
Kviečiame dalyvauti. — Kom.

(79-81)

“Gyvenimo Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA

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

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

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

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

SKELBK1TES“LAISVĖJE”

OE=(OE= 30E 3OE23O CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

O
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Mes Užeinam Pas Kasmočius

k

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

• •

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

UŽEIKITE IR JŪS

Standard Oil Co. darbininkai 
jau senai nepatenkinti savo už
darbiu. Tiesa, sprendžiant pa
gal valandas uždarbis
blogas, nes nelavintas darbinin
kas uždirba į valandą 80 centų 
ir pusę. Bet kadangi visokios! 
šventės yra švenčiamos, ir 
priegto 'da visokį išskaitymai, 
tai kuomet darbininkas gauna 
popierinį maišiuką su pinigais, 
kaipo užmokestį už dviejų sa
vaičių darbą, tai praplėšęs ne- 
kažinką randa įdėta. O prie da
bartinių sąlygų suvedus skait
linę būtiniausių gyvenimo išlai
dų, tai pasidaro didelis trūku
mas. Tad darbininkai, gyveni
mo sąlygų verčiami, per savo 
delegatus, pareikalavo geresnio 
atlyginimo už jų darbą. Tai yra, 
kad mokėtų už 7 šventes ir 10 
nuošimčių algos pakėlimo. Bet 
kadangi darbininkai silpnai or
ganizuoti, tai reikėjo labai ilgai 
ląukt atsakymo. Bet galų gale 
kovo 27 d. kompanija davė at
sakymą, kad sutinka mokėt už 
5 šventes ir 5 nuošimčius pridėt 
uždarbio, bet darbininkai turės 
dirbt 4 valandas į savaitę ilgiau 
už paprastą mokestį.

Tai geras kompanijos pasiū
lymas, daugiau darbo.

Darbininkai ir dabar lig va
lios daug dirba, jie 'reikalauja 
daugiau uždarbio, o ne darbo. 
Bet šis kompanijos pasiūlymas 
likos per delegatus atmestas, ir 
bus šaukiamas visuotinas dar
bininkų susirinkimas aptart, ką 
daryt toliaus.

Aš nuo savęs patarčiau darbi
ninkams, nepasiduot, bet kovot 
už geresnį atlyginimą už darbą.

Proletaras.

Tik 2 dienas: I’enktad. šeštad., 
Balandžio 4,

Pirmas Rodymas 
NEWARKE

“Mannerheim Line”
Taipgi vėliausių naujienų fil

mas iš U. S. S. R.

IRONBOUND THEATRE
FERRY IR JACKSON STS.

Nuolatiniai nuo 1 vai. p. p. Iki
11 vai. vak. 44c (su taksais)

terio), Pečiulis, > Lastauskas, 
N. Kazanciunienė, Krist, P. 
Kuodis, S. Mankus, K. Talia- 

Petrella; vienas auko
jo $1, bet nenorėjo skelbti 
vardo.

Po 50c: J. Vaitieka, P. Špo
kienė, Geolnantienė (?), Poš
ka, J. Gegžna, F. Navardaus- 
kas, J. Andriulionis, V. Dovi- 
daitis, A. Pranaitis, Macvy 
(?); po 25c: S. Šveikauskas, 
Juknevičius, Zakarevičius, Su- 
gentas, Tabūnas, A. Griciu- 
nienė.

Atleiskite tiems, kurie ne
suspėjo užrašyti pavardžių' ir
tiems, kurie gal neteisingai 
užrašė. Dažnai aukotojų var
dai neteisingai užrašomi, o tas 
padaro nesmagumo aukoto
jams ir korespondentams. Po 
koncertui tęsėsi bankietas net 
dvejomis pakaitomis, nes visi 
nesutilpo prie stalų. Matėsi 
daug mūsų rėmėjų biznierių, 
simpatikų. Mes reiškiam vi
siems svečiams širdingą padė
ką, o juo labiau rengėjoms, 
darbininkėm ., ir darbininkam, 
juk jie visi aptarnavo ir pa
vaišino visus, šiame bankiete 
buvo suėję visokių žmonių, 
bet jų kalbos, mintys, diskusi
jos apie dabartinę Lietuvą 
šimtu nuošimčių už dabartinę 
Lietuvą. Daug žmonių, kurie 
netikėjo, nesimpatiząvo dabar
tinei Lietuvai, bet kada gavo 
laiškų iš Lietuvos, kurie nu
rodo geresnę viltį žmonėms, 
tai jau ir jie tiki, nešmeižia 
Tarybinės valdžios. žmonės 
šalinsis nuo Smetonos išrūgų.

Kas čia tokio, jei nusuko 
sprandą išnaudotojams, des
potams, budeliams ir visokio 
plauko parazitams Lietuvoje. 
Šie ponai pirmiau uliąvojo, o 
dabar turės eit dirbti, tai vi-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį bal. 6 d., 2 vai. po pietų. 
Pas M. Kupstienę, 1221 Blair Ave. 
(rear). Visi draugai kviečiami daly
vauti, nes apart kitų svarbių reika
lų, komisija išduos raportą iš atsi
buvusių dr. Kaškiaučiaus prakalbų. 
— Sekr. (79-81)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 78 kp. rengia vakarienę, 

sekmadienį, 6 d. balandžio, 7:00 v. 
v., 1320 Medley St. Bus skanių jau
nų viščiukų su įvairių priemaišų. 
Publika galės linksmai pasišokti prie 
geros orkestros. Įžanga 65c. Širdin
gai viečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti. — Komitetas.

(79-81)

LOWELL, MASS.
Lietuvių Piliečių Draugiškumo 

Kliubas šaukia susirinkimą sekma
dienį, balandžio 6 d., 338 Central

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.
a Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose* su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

' M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

suomenei 
riau.

bus lengviau, geJ

Reporteris.

New York. — Spėjama, 
kad Amerikos valdžia už
grobs ir keleivinį Francijos 
didlaivį “Normandie,” 88,- 
423 tonų įtalpos.

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

530 SUMMER AVE.
J Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanus Užkandžiai

i Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

: JU.-:- ; ; r”. —.. :.... ........
Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

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

Office Phone 
EVergreen 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM
• •

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

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

Vapor 
Room, 
tesian

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

GENTS’ DAYS
Wed., Tburs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi *

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

LVčrt

THE BAKUI’

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiaro 
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.

Varpo 
keptuvė

) UNION LABEL 
w

yra 
unijinė
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Taikos Suvažiavimo Atidaryme 

Bus Nepaprasta Programa
Amerikos Liaudies Suvažia

vimo atidarymo sesijoj, kurioj 
dalyvaus ne vien tik delega
tai, bet ii- abelnai publika, bus 
įspūdingų dainų, prakalbų ir 
marša vi m o programa.

Vyriausiu vakaro kalbėtoju 
bus kunigas John B. Thomp
son iš Oklahomos, Amerikinės 
Taikos Mobilizacijos (APM) 
nacionalis pirmininkas. Taipgi 
kalbės garsusis kongresmanas 
Vito Marcantonio, kovos už 
išlaikymą Amerikos nuo karo 
čampionas Jungtinių Valstijų 
Kongrese, Reid Robinson ir 
kiti.

Daugelis delegatų ir svečių, 
taip pat ir vietinės publikos 
pirmu kartu turės progą iš
girsti žymiaųsį Amerikos bari
toną Paul Robeson. Bus ir 
daugiau meniškos programos, 
taipgi atvykusių delegacijų 

. maršavimai su margomis, įvai
riausiomis iškabomis.

Iš tūlų vietų delegacijos at
vyks organizuotai ir iš anks
to, vežinos ypatingais šūkiais 
ir milžiniškomis iškabomis — 
flotais, taip pat ypatingais ve
žimais, atžyminčiais jų krašto 
gyvenimo kokią svarbesnę fa
zę. Taip, pavyzdin, iš Okla
homa City atvažiuoja garsia
jame j u d y j e “G r a p es of 
Wrath” matytu “Joad’ų” ve
žimu. Kaliforniečių, floridie- 
čių ir kitos delegacijos atsive
ža savotiškų įdomybių.

Delegacijų tikimasi iš visų 
valstijų ir iš visų svarbiųjų in
dustrinių centrų, taipgi farmų 
sričių.

Įžanga į tą istoriškąjį są- 
skridį -už taiką tik 25c. Kaip 
skelbia rengėjai, bilietai smar
kiai platinasi. Dedama pas
tangos milžiniškąjį stadiumą, 
kuris talpina apie 30,000 pu
blikos, visą užpildyti. Bilie-

Žinios Apie Aido Chorą
Aido Choras smarkiai ren

giasi prie savo metinio koncer
to, kuris įvyks balandžio 20 i 
d., sekmadienio popietį, New1 
National Hali., 261-67 Driggs 
Ave., Brooklyne. Bilietai jau 
platinami, jų kainos 75c ir 50 
centų. ‘

Programa bus įvairi ir pa
tenkinanti atsilankiusius. Dai
nuos paskilbęs amerikoniškų 
koncertų solistas Mordecai 
Baumann, Aidbalsiai, vado
vaujant Bronei Šalinaitei; šo
kikų grupė, ir patsai Aido 
Choras. Todėl prašome visus 
užsižymėt savo kalendoriuose 
balandžio 20-tą.

Aido Choro Koresp. G. K.

Paskutinė Diena Pama 
tyt “Čigonus” ir 

“Blokadą”
PlaceIrving Teatre, Irving 

ir 15th St., New Yorke, ba
landžio 3-čią paskutinė proga 
pamatyti nepaprastai įspūdin
gą Sovietų judį “čigonai,” pa
rodantį tikruosius čigonus, ne 
kaip kafejose perstatomi, čia 
pat rodoma ir “Blokada,” ju- 
dis iš liaudiškos Ispanijos per
gyvenimų kare prieš tarptau
tinį fašizmą. Įžanga ligi 5 va
landai tik 20c.

Penktadienį pradės rodyti 
“Mes iš Kronštadto” ir “Gene
rolai be Guzikų.”

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

4=1

FRANK DOMIKAITISMIRĖ

Reikia Nakvynių
| Amerikos Liaudies būsite Brook

pi' 
v-

lietuvius. Tu- 
prasomi pra- 
“Laisvės” an-

už susi- 
špinako

108 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tai. Evergreen 8-7179

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

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street • 
Brooklyn, N. T. 

Tel. Triangle 5-8622

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUŠ
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

I Amerikos Liaudies Suva* 
žiavimą, būsiantį New Yorke 
balandžio 5-6, atvyks daug 
lietuvių delegatų, kurie norės 
apsinakvoti pas 
rinti nakvynių, 
nesti komisijai, 
trasu.

lietuviai veikė- 
visus dalyvau- 
pas juojs bilie

tus platina ir 
jai. Jie prašo 
siančius įsigyti 
tus iš anksto.

Didysis suvažiavimo atida
rymo masinis mitingas įvyks 
balandžio 5-tą, 2 vai. po pie
tų, Tri-Boro Stadiume, Rand
all’s Island. Stadiumas randa
si prie 
dalimi 

River perėjus 
Tilto per upę 
St., New Yor-

pat East 
Tri-Boro 
E. 125th

ke.
Jei balandžio 

masinis mitingas įvyks bal. 6- 
tos popiečio 2 vai.

5-tą lytų, tai

Dar Vis Kankina Vaikus 
Nelabieji Tymai

Pereitą savaitę Brooklyne 
susirigimai tymais teb.edaugė- 
jo, susirgo 2,932. Nuo jų dau
giausia kenčia vaikai. Taipgi 
padaugėję susirgimai plaučių 
uždegimu, 
liušu. Nuo 
per savaitę 
941-nas.

Skarlatiną ir kok- 
visokių priežasčių 
mirė 551. Gimė

Lankėsi Brooklyn
irPas brooklyniečius Juozą 

Bronę (šalinaitę) Sukackus 
lankėsi Vytautas Sukackas, 
smuikininkas, pakelyje į savo 
“tėvynę”—Worcester}, kur jis 
yra pakviestas pildyti progra
mos Naujosios Anglijos Mote
rų 
te

Sąryšio metiniame koncer- 
šį sekmadienį.

Išvyko su Maršrutu
• Jonas Ormanas, LDS Jauni
mo Komiteto sekretorius, iš
vyko į šiaurinę dalį Mass, 
valstijos ir į Maine prakalbų 

j Ir organizacinių mitingų marš
rutui, kuriame išbus apie porą 
savaičių.

Nukapojo Budžetą
Majoras LaGuardia pasiūlė 

Sąmatų Tarybai 1941-1942 
metų budžetą, iš kurio $7,- 
307,710.97 nukarpyta žemiau 
pernykščio budžeto. Bendra 
miesto reikalams vesti suma 
paskirta $537,741,123.13.

Majoras įteikdamas budže
tą nedvejojančiai įspėjo tary
bą ir visus, kad budžetas tu
rėsiąs būti pertaisytas susiau
rinant “daugelį normališkų 
miesto funkcijų” ir “daug pa
keliant paskyras” prisitaiky
mui “karo nepaprastai padė
čiai.”

Gi miesto reikalai didėja. 
Budžetas logiškai turėjo būti 
didinamas ir įvairių miesto de- 
partmentų viršininkai to rei
kalavo. Bet majoras budžetą 
pasiūlė virš 7 milionais ma
žesniu už pernykštį ir virš 49 
milionais —$49,503,027.99 — 
mažesniu už department!) rei
kalavimus.

Nors majorui buvo leista, 
einant nauju valstijos įstaty
mu, pasukti nuliekamus pašal
pų fondo pinigus kitiems so- 
cialiams reikalams, tačiau jis 
nukapojo paskyras švietimui, 
švarai, miestavam radio, po
licijai, prieplaukoms, muzie
jams, ir vandeniui.

Kovo 27 d. mirė Teresa 
Thirnbrand, gyv., 87-40 80t0h 
St., Woodhaven, L. I. Palai
dota kovo 29 d., 2 vai. po pie
tų, šv. Trejybės kapinėse, ap
tarnaujant Laidotuvių Direk
toriui Shalins-Šalinskui.

M. Lauer, 13 metų mergai
tė, teismo sprendimu gausian
ti $4,000 atlyginimo 
žeidimą, paslydus ant 
priešais krautuvę.

Piliečių Kliubo Bazaras 
Puikiai Pavyko

Piliečių Kliubo bazarą, įvy
kusį kovo 28-29-30 dienomis, 
savoj salėj, brooklyniečiai kai
myniškai įvertino. Gražios 
publikos turėjo kiekvieną va
karą, bet sekmadienį daugiau
sia: prisirinko tiek daug, kad 
net perankšta pasidarė. Ta
čiau dėlto niekas nesiskundė 
—daugiau, smagiau. Visi bu
vo gražiai priimti.

Ir biznis ėjo visais garais, 
išparduota viskas iki pasku
tinio daiktelio. Kliubui iš to 
liksis ir finansinės naudos, 
kuri skiriama pašalpų fondui.

Rep. *

Sukels Streiko Fondą 
Paskolomis

Lok al as 
sukelti j

naują kontraktą
nariams

be 
bus

Kaf eteri jų Unijos 
3'02, AFL, nusitarė 
streiko fondą $5 ir $10 pasko
lomis iš narių. Jei pavyks iš
gauti 
streiko, paskolos 
grąžintos.

Nariai dabar 
50c. ir dolerį

aukauja 
per

po 
mėnesį 

Thompson streikierių para
mai, kurie streikuoja jau tre
čia savaitė, skaičiuje 250 dar
bininkų. Laikosi solidariai, vi
sos 10 Thompsons kaf eteri jų 
New Yorko mieste tebėra už
darytos.

ir atėmė

Vienas ginkluotas plėšikas 
sulaikė W. 35th St. bildinge, 
N. Y., 3 merginas 
$1,800 algų pinigų.

Iš New Yorko kasdien iš
siunčia į kempes po virš 500 
vyrų.

Faustas Tik Spirgutis 
Prieš Radijušninką

Kurio esate skaitę Dantės 
raštus, atsimenate apie Faus
to atjaunėjimą.

Bet anas Faustas buvo tik 
spirgutis, palyginus su mūsų 
modernišku, Grand Stryčio 
Faustu, šis, antros kūdikystės 
senis dvi savaitės atgal “oro 
bungomis” visam svietui ir 
trims lietuviškų laikraščių re
daktoriams — Juozams pra
nešė, kad jis jau atjaunėjo iki 
kariuomenės metų amžiaus.

Dabar, kaip girdėt, tai jis 
rengiasi pradėt mokytis. Reiš
kia, per dvi savaites nuo ka
reivinio amžiaus atjaunėjo iki 
mokyklinio amžiaus.

Jeigu tokiuo tempu jis jau
nės ir toliau, tai neužilgo pra
dės vaikščioti visom keturiom. 
O dar vėliau gali atjaunėti iki 
priešistorinių laikų ir pavirsti 
į beždžionę.

Tai bent žengimas atgal! ?
Anonimas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Visi Rengiasi Vykti Į 
Jaunimo Balių

Jau nėra reikalo daug kas 
sakyti apie ateinančią sukatą, 
balandžio 5-tą, nes manau, 
jog jau visi gerai žino, kad 
LDS 200 kuopa, tai jaunuolių 
kuopa, rengia “Bowling Ball”, 
sukėlimui finansų važiuoti į 
Clevelandą, kur bus Bowling 
turnamentas.

Girdžiu kalbas tarp visų, 
jaunų ir senesnių, kad “sure 
mes būsime.” O kas jau ne
bus, tai tikrai gailėsis, nes ti
krai praleis progą gerai pasi
linksminti. Ir taip pigiai! 
Įžanga tik 35c., ir bus viso
kių gėrimų ir užkandžių, ku
rie bus parduodami labai, la
bai pigiai. O muzika, tai vi
siems gerai žinoma ir mylima 
Geo Kazakevičiaus orkestrą. 
Tik skaitant apie ją norisi 
šokti polką.

Nepamirškite ateiti bal. 5- 
tos vakarą į “Laisvės” salę, 
pasišoksime, pasilinksminsime, 
o gal jūs ar jūs būsite laimin
gi ir išeisite su gražiu, nauju 
Portable Radio!

Iki linksmo pasimatymo,
M.

Planuojama New Yorko te
atruose įvest vieną speciali 
vaidinimą studentams su 25c. 
įžanga, kas leistų jiems pa
matyt iki 15 — 20 geriausių 
veikalų.

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)

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

vai. vakaro, Buzelip 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)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. susirinkimas įvyks ba

landžio 3 d., Zabielskio Svet., 8 v. v. 
Kviečiame narius dalyvauti. — Sekr.

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora dirbti prie namų 

prižiūrėjimo. Kreipkitės pas Real 
Estate specialistus. Atlyginimai seka
mai: $100, $85, $75, $60 ir $50. įvai
rių namų. Equity Advertising Agen- 
vy, 113 W. 42nd Street, New York 
City.

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

Pasirandavoja apartmentas, 3 kam
bariai, vana ir šiluma. Renda $28.00 
į mėnesį. Nuleisime $8.00 prižiūrėto
jam. Prašome kreiptis: 197 Wood
bine St., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Eva Morkūnienė, pajieškau 

Justino Morkūno. Jeigu kas žinote 
kur jis randasi, meldžiu pranešti 
man, už ką būsiu labai dėkinga. Tu
riu labai svarbų reikalą jam praneš
ti. Eva Morkūnienė, 1309 W. Mar
ket St., Aberdeen, Wash. (71-81)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. Le VANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Atvažiuoja Daug Toli
mų Svečių

Iš pranešimų brooklynie- 
čiams sužinota, jog jau ran
dasi kelyje nemažas skaičius 
ir lietuvių delegatų į Ameri
kos Liaudies Suvažiavimą, 
įvykstantį''balandžio 5 ir 6-tą, 
New Yorke.

Iš, Chicagos jau išvažiavo 
mažiausia 5 delegatai, tarpe 
kurių randasi Ispanijos karo 
veteranas Juozas Ne d varas ir 
Julija Skeberdytė. Iš Cleve- 
lando atvyksta daktaras J. N. 
Simans. Iš Binghamtono K. 
Vaicekauskienė ir jaunuolė 
Elsie žemaičiūtė. Bus lietuvių 
delegatų iš Detroito, Pittsbur- 
gho, Bostono ir kitų Naujosios 
Anglijos, taipgi Pennsylvani- 
jos miestų.

jffla.

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Grabam & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

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

rd

3

F. W. SHAUNS 
(SIIALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

. .......... — ~

NOTARY
Y

PUBLIC
F* X* 3

Telephone
STagg 2-5043

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

i*nai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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 dovąnai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

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

GREEN STAR RAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadieni!

Sta/ 
a<Jresas-

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir sūnai

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

n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
'’ikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand Si.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N

VIENINTELE' LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kllbasai ir' kepta paršiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

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

Ir daržovių—virtų ir Žalių.




