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Tie Patys Purvai.
Ant Kristaus Kailio.
Kalvarijos Kelias i Kišenių.
Kur Tau Jie Trauksis.
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Darbo žmonių 
Dienraštis 
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Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

, Metams

Ponas Bajoras eina Kleofo 
Jurgelionies pėdomis. Ir jis, 
kaip anas, pakvaišusiai plūsta 
naująją Lietuvą. O dar skai
to save tikru lietuviu, geru 
patriotu. Sarmatos neturi nei
už nikelį.

“Tėvynėje” bal. 4 dieną 
ant pirmo puslapio randame 
žinias “Iš Pavergtosios Lietu-

* vos.” Tai Jurgelionies paliki
mas įžeidimui Lietuvos ir jos. 
žmonių.

O ve kaip tos žinios pava
dintos: “Darbo stovyklos,” 
“nesusipratimai dėl linų,” 
“negali skųstis,” “Alaus nelai
mė,” “Briaujasi į valsčius,” 
“Siunčia į Rusiją,” “Daug ne
tvarkos,” “Krautuvė be batų,” 
“Bloga kanalizacija” ir tt. 
Kas žinia, tai purvas Li etų va i 
į veidą.

Nusiraminkite ir nebevar- 
ginkite savo galvos dėl šio ka- l 
ro priežasčių. Jas labai gra-i 
žiai išdėstė ne kas kitas, kaip i 
jo šventenybė pats popiežius I 
Pijus XII, o Chicagos kunigų Į 

V'Drhugas” (bal. 5 d.) perda
vė mums. Popiežius pareiškęs:

“Esame tikri, kad Kristus, 
Kurs leido iškilti karui, kad 
tuo būdu nubausti netikinčiuo
sius ir išklydusiuosius, pasi
gailės pasaulio ir vėl grąžins 
žmonėms tikrąją ir teisingą 
taiką.”

Tai ot kaip yra. Tai Kris
tus yra kaltininkas šitos bai
sios kraujo puotos.

Tiek tik pasakysime, kad 
jis baudžia bedievius, skers- 
damas milionais tikinčiuosius! | 
Tie jauni vyrai katalikai, ku
riui kraujas liejasi Europoj, 
tos jų katalikės motinos, ku
rią ašaros teka upeliais, lai ži
no, kad tai Kristus suruošė 
Jiems šią puotą.

Bet kur daugiausia bedie
vių, kur daugiausia netikin
čiųjų ir “išklydusiųjų,” pavyz-! 
džiui, Sovietą Sąjungoje, vieš-i 
patauja taika, ramybė ir gera į 
valia visiems žmonėms!

Vienas geras žmogus iš | 
Connecticut valstijos prisiuntė 
mums Marianapolio Kolegijos 
atsišaukimą. Ta katalikų kole
gija randasi Thompson, Conn.

Atsišaukimą pasirašo trys 
kunigai: Kun. Valantiejus, 
Kun. Vaitekūnas ir Kun. Na
vickas. .

i

Jie visi prašo pinigų, nu
žemintai, beveik verkiančiai. 
Bet, žinoma, neprašo tiesiog 
į savo kišenius. Jie sugalvojo 

'gudrų skymą, kaip tikinčiųjų 
dolerius išmelžti. Būtent, jie 
stato “Kalvarijos stotis.” Vie
nos stoties pastatymas kaš
tuosiąs penkius šimtus dole
rių.

Tad eina rinkimas aukų. 
Kunigai sako: “Kristus savo 
krauju apšlakstė Kalvarijos 
kelius.” Tad jūs, gerbiami pa- 
rapijonai, dabar savo doleriais 
apšlakstykite kunigų kiaurus 
delmonus.

Kad jau pradėjome apie 
kunigus ir Kristų, tai ir va
žiuokime. Chicagos “Drau
gas” (bal. 4 d.) praneša la

ibai liūdną žinią. Sako, nepai
sant kaip “baisu” ir “sunku,” 
“tačiau-7 nė vienas vyskupas 
nepasitraukė iš savo pareigų 
ir pati Lietuvos bažnytinė pro
vincija tebeveikia.”

šitie Lietuvos vyskupai, be 
abejonės, yra ir mučelninkai 
ir didvyriai.

Jie žino, kuri pusė duonos 
sviestuota ir jos nepaleidžia.
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DARBO UNIJOS
Fordas Turi Leisti 
Savo Darbininkam 

Pasirinkt Uniją

Prašome visų “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

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

LAIMI PERGALES PLAČIU FRONTU

Valdiška Darbo Komisija įsakė Pravest Balsavimus dėlei 
Unijos Pasirinkimo; 90 Procentų Darbininkų Stoja už 

CIO Uniją; Reikalauja Panaikint Indžionkšiną
Nežiūrint Indžionkšino, Streikieriai vis Daugmeniškai 
Pikietuoja Milžinišką Fordo Fabriką; Išstatė Eilę Savo 

Reikalavimų Forduix
Mich., bal. 8.— jstančiais pikietavo ir nepra- 

" ’’ leido streiklaužių į jį. Prieš 
šį fabriką jau 7 dienos kai 

tūkstančiai 
vadovaujami

Detroit,
Darbininkai streikuojantieji 
prieš Fordo River Rouge 
automobilių fabriką reika
lauja šiandien per savo ad
vokatus, kad federalis aps
kričio teisėjas A. J. Tuttle 
panaikintų laikinąjį in
džionkšiną išduotą prieš 
daugmeniškus streikierių 
pikietus. Fordas gi reikalau
ja pastovaus indžionkšino, 
kuris uždraustų masinius 
pikietavimus jo fabrikų.

Nors laikinis teismo in- 
džionkšinas buvo uždrau
dęs daugmeniškai pikietuoti 
Fordo River Rouge fabriką, 
vis tiek streikieriai jį tūk-

streikuoja 85 
darbininkų, 
CIO unijos.

ŠALIES DARBO SANTI
KIU KOMISIJOS 

ĮSAKYMAS
Washington. — Valdiška 

Šalies Darbo Santikiu Ko
misija išleido įsakymą, kad 
bėgyje 45 dienų turi būt pa
daryti darbininkų balsavi
mai Fordo automobilių fab
rikuose River 
Highland .Park, 
bininkai galėtų pasisakyti, 
kokią' uniją jie pasirenka 
kaip savo atstovą bendrom 
(kolektyvėm) derybom su 
fabrikantu.

čionaitinis CIO Jungtinės 
Automobilių D a r b i n i n kų 
Unijos direktorius Michael 
F. Widman tvirtina, kad 90 
procentų visų darbininkų

Rauge ir 
idant dar- 4

Anglijos Darbininkai 
Turės Mokėt 50 
Procentą Taksą

London. — Anglijos val
džia pakėlė taksus taip, kad 
jeigu pavienis darbininkas
uždirba daugiau kaip $440 pasirinks CIO uniją, 
per metus arba vedęs—dau
giau kaip $560, tai turi su- cijos unija taipgi dalyvaus 
mokėt valdžiai taksais pusę balsavimuose, n o r ė d a ma, 
viso metinio uždarbio virš kad darbininkai pripažintų 
$440 bei $560. Šis valdžios 
įsakymas paliečia du milio- 
nus Anglijos darbininkų.

Amerikos Darbo Federa-

VOKIEČIAI BAISIOMIS ATAKOMIS 
ĮLAUŽĖ JUGOSLAVU FRONTĄ; 
‘ ATKIRTO DALĮ GRAIKIJOS

Ankara, Turkija, bal. 8.— 
I Čia gautos žinios teigia, 
kad vokiečiai įlaužė pietinį 
Jugoslavijos frontą, užėmė 
kalnų briauną Vardar upės 
klonio ir bombomis iš daug 
šimtų orlaivių sudaužė ju
goslavų kelius ir karo reik
menų abazus.

Nors jugoslavai buvo pri
versti pasitraukti, bet jie 
gina kiekvieną colį savo že- 

1 mes.
Vokiečiai šiame fronte 

grumiasi pereit Vardar upę, 
pro jugoslavų Skoplje mies
tą pasiekt Albaniją ir to
kiu būdu atkirst Jugoslavi- 

Iją nuo susisiekimo su Grai-

—Siaučia kruviniausi mū
šiai tarp vokiečių ir graikų 
palei Strumos upę. Vokie
čiai galingomis oro bombo
mis sunaikino ir užėmė du 
graikų fortus šiame fron
te; visus graikus, fortų gy
nėjus, rado užmuštus bei su
žeistus. Graikai su nepai
sančia mirties narsa gina 
šešis kitus savo fortus.

Kad vokiečiai pralaužė 
jugoslavų frontą beveik iki 
Vardar upės, tai jie dabar 
didžiu smarkumu atakuoja 
kairįjį graikų armijos spar
ną ir baisiai apsunkina grai
kam apsigynimą.

Nuo dabartinio Strumos'gsniui ve'dančiam linkui to- 
fronto vokiečiam lieka darbesnio Amerikos įtraukimo į 
50 mylių pasiekt svarbųjį 
graikų prieplaukos miestą 
Salonikų.

Amerikos Liaudies 
Suvažiavimo Pri
imta Platforma

Ištraukt Ameriką iš Karo; Kovot prieš Amerikos Laivų ir 
Kariuomenės Siuntimą Talkon Anglijai; Aprūpint Ame

rikos Darbo Žmones; Apgint jų Pilietines Teises

Įvest Lygybę Negram; Nuimt Taksų Naštą nuo Bied- 
nuomenės Sprandų; Remt Chiniją; Sumegst Draugišku

mo Ryšius su Sovietais prieš Karo Plėtimąsi
Liaudies platforma ginti(erto Rico’ai ir Filipinams; 

Amerikai ir atsteigti taikai' 
yra šitokia:

1. Pasitraukt iš šio ant
rojo pasaulinio karo ir lai
kytis nuošaliai nuo jo.

Priešintis kiekvienam žin-

Vokiečiai persigrūmė per 
Trakiją, šiaur-rytinę Grai
kijos provinciją, ir pasiekė 
Aegejaus Jūrą. Tuomi jie 
perkirto susisiekimus sau
suma tarp Turkijos ir Grai
kijos.

Istanbul, Turkija, bal. 8.- 
Nėra žinios, ar anglų ka
riuomenė dalyvauja mūšiuo
se išvien su graikais prieš 

Athenai, Graikija, bal. 8. vokiečius.

“LAISVĖS” JUB1LEJAUS REIKALAIS

Jugoslavai Atėmė iš 
Italų Tris Miestus

Berne, Šveicarija, bal. 8.- 
Jugoslavai praneša, kad jie j 
atėmė iš 
prieplauką Žarą,

ją savo atstovu. Bet Darbo 
Federacija turi tik “visiš
kai menką skaičių” savo ša
lininkų tarp Fordo darbi
ninkų, kaip kad rašo net 
N. Y. Daily News.

Fordas labai priešinosi 
darbininkų balsavimam dė

dei unijos pasirinkimo.
Tie balsavimai bus pra-

italų Albanijos vesti priežiūroje atstovų iš 
, miestą šalies Darbo Santikiu ko- 

Scutarį ir Italijos prieplau- misijos.
ką Fiumę. Jugoslavai šau- TT .. . .
kia: “Suvyt visus italus iš j _.^n.V'0S P^^Javimai 
Albanijos į Adriatiko Jū-' Streikas prieš Fordo, fab- 
rą!” Sakoma, kad anglų lai- River Rouge kilo is to, 
vai iš Adriatiko Jūros iškė-.^^ Fordas išmetė is darbo 
lė savo kariuomenę į Alba- .aštuoms narius darbininkų

Kasdien gauname aukų nuo įvairių organizacijų ir pa
vienių, sveikinančių “Laisvę” 30 metų Jubilėjaus proga 
Šiandien gavome sekamai:

L. D.S. 62 kuopa, So. Boston, Mass., $2.00.
L.ILS. 47 kuopa, Livingston, t N. J., $3.00.
Pavieniai sveikina: J. K. & -M. Šarkiūnai, Chicago, Ill., 

$3.00; M. Dobinis, Brooklyn, N. Y., $1.00; J. Juška, Broo
klyne, $1.00; K. ir J. Anskiai, Brooklyne $2.00; A. Rai
la, Brockton, Mass., $1.00; Antanas Kraujalis, $2.00 ir 
Alex Giedra, White Plains, N. Y., $1.00; John & M. Sa
baliauskai, Newington, Conn., $2.00. Iš Stamford, Conn., 
A. Philipse $1.00; Dom. Burba, $1.00 ir M. Geriak, 50c. 
J. K. Great Neck, N. Y., $2.00; A. Gilman, Rosedale, L. I., 
$2.00; K. Tiškus, Brooklyne $1.00; Sabulių šeima, So. 
Boston, Mass., $1.00; P. Tamulevičius, So. Boston, Mass., 
50c.; J. Burba, So. Boston, Mass., $1.00; Prof. B. F. Ku
bilius, So. Boston, Mass., $2.00; Ona ir Jurgis Šilkai, W. 
Hartford, Conn., $2.00; M. D. Jenčiulis, Clev., Ohio., $1.00; 
Geo. Kaminskas ir Sūnūs (drabužių krautuvė) 152 Ferry 
St., Newark, N. J., $2.00; V. Tyliūnas, Livingston, N. J., 
$1.00; K. Vaicekauskienė, Binghamton, N. Y., $1.00; Juo
zas, Marcelė ir Algirdas Purvėnai, Brooklyn, N. Y., 
$3.00; Kazys Aksamitauskas, Hartford, Conn., $2.00.

Širdingai tariame ačiū visiems aukotojams. Visi 1941 
m. skaitomi Jubilėjiniais metais; todėl lauksime daugiau 
sveikinimų nuo skaitytoju ir rėmėjų.

“L.” Administracija.

niją.

Anglai Ištrauksią Armi
ją iš Salonikos

London, bal. 8.—Anglų 
komandieriai planuoja iš
traukti savo ir graikų ar
miją iš Salonikos, svarbaus

skundų komisijos. Streikie
riai ne tik reikalauja pri
imt juos atgal, bet stato dar 
sekamus reikalavimus:

Panaikint Fordo sargus- 
mušeikas fabrikuose.

Pakelt darbininkam algas 
iki tiek, kiek gauna General 
Motors ir Chryslerio fabri- 
|kų darbininkai. Fordas iki

, I ■■■■■■—■ I J -■■■J". „ j. ĮĮ.Jį|-       -    

PLIENO, ANGUAKASYKLŲ IR AUTO.
DARBININKU LAIMĖJIMAI

Graikijos prieplaukos mies- šiol mokėjo apie 10 c. ma
to. Nes Salonikai gręsia žiau per valandą savo dar- 
pavojus iš vokiečių ir bul- bininkams 
garų' pusės.

Kas liečia mane, tai aš la
bai norėčiau, kad visi tie Lie
tuvos vyskupai išsinešdintų iš 
Lietuvos. Kurie žmonelės no
ri melstis, galėtų melstis tie
siai prie Dievo. O Lietuvai bū- 

♦ tų didelis palengvinimas, nes 
vyskupų užlaikymas žmonėms 
labai daug kaštuoja. Geriau

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull 
gyrė Sovietus už draugišku- 
mo sutartį su Jugoslavija.
tuos paršiukus ir viščiukus pa
tys parapijonai sudorotą, vie
toj sušerti vyskupams ir kuni
gams.

negu General 
Motors ir Chrysler.

Užtikrint darbininkams 
darbus; pripažint pirmeny
bę nuo seniau dirbantiems 
darbininkams kas liečia 
samdymą bei paleidimą.

Įsteigt darbininkų skun
dų komitetą, kad galima 
būtų apribot begalinį sku- 
binimą.

Washington.—Šalies Dar
bo San tikiu komisija įsakė 
pravest darbininkų balsavi
mus Lackawannos, N. Y., 
fabrike • Bethlehem Plieno 
Korporacijos, kad jie galė
tų pasirinkt, ar jie nori 
CIO unijos kaipo juos at
stovaujančios. Kompaniškai 
unijėlei uždrausta dalyvau
ti tuose balsavimuose. La
ckawanna fabrikas samdo 
apie 15,000 darbininkų.

National Plieno Komiai - 
nija priėmė CIO unijos rei
kalavimą—pridėjai po 10

centų algos darbininkam 
per valandą.

Pittsburgh, Pa.- Kuomet 
Nacionalė Plieno Kompani
ja pakėlė savo darbininkam 
algą po 10 centų valandai, 
tai ir United States Plieno 
Korporacija tęsia derybas 
su CIO unija dėlei tiek pat 
priedo savo darbininkam. 
Unija, todėl, atidėjo streiko 
skelbimą savaite toliau. 
Plieno' Korporacija samdo 
250 tūkstančių darbininkų.

; ORAS, — ŠĮ trečiadienį 
šilčiau, dalinai apsiniaukę.

sumegst draugiškus ryšius 
su Sovietų Sąjunga, idant 
užkirst kelią tolimesniam 
karo plėtimuisi.

7. Vykdyt žmonių taiką.
Kovot už taikos padary

mą be kontribucijų, be sve
timų žemių prijungimų. 
Taika turi būti paremta tei
se visų tautų pavergtuose 
ar koloniniuose kraštuose 
tom tautom pačiom spręst 
savo likimą.

Siekiant tokios taikos, 
mum reikia talkos visos am
erikiečių liaudies, ir mes 
prašome tos talkos. Tai to
kie mūsų tikslai ir darbai. 
Tuos darbus mes dirbsime 
be jokios baimės. Mes nepa
ilsime. Mes esame Galybė. 
Mes esame Liaudis.

(Ši platforma buvo vien
balsiai priimta Amerikos 
Liaudies Suvažiavime pra
eitą sekmadienį, Mecca 

i Temple svetainėje, New 
Yorke. Suvažiavimas buvo 
sušauktas Amerikiečių Tai- 
kos Mobilizacijos.)_______

ALLIS-CHALMER DAR
BININKŲ PERGALĖ

Milwaukee, Wis. — Po 76 
dienų streiko, pusaštunto 
tūkstančio CIO Auto. Dar
bininkų Unijos narių iškil
mingai minėjo savo laimėji
mą prieš Allis-Chalmer fa
briką. Streikui baigti tar
pininkavo valdiška komisi
ja

Fabrikantai sutiko priimt 
atgal visus streikierius; pri
pažino tik “tokias unijas”, 
kurios yra patikrintos per 
Šalies Darbo Santikiu Ko
misiją. — O vienintelė šios 
komisijos patikrinta unija 
pas Allis-Chalmers yra tik 
CIO. Fabrikantai pasižadė
jo panaikinti visokį savo 
kompaniškos unijėlės veiki
mą, v ,

Dabar bus tęsiamos de
rybos dėl algos priedų dar-

karą; nesiųst prekinių laivų 
į karo sritis, ir nelydėt kari
niais Amerikos laivais jo
kių prekinių laivų plaukian
čių su reikmenimis Anglijai 
ar jos talkininkams; nesiųst 
Amerikos kariuomenės į jo
kį svetimą kraštą. Panai
kint karinę Amerikos są
jungą su Anglijos Imperija.

2. Gint ir gerint amerikie
čių pragyvenimo laipsnį.

Įvest tinkamą socialę ap- 
draudą, aprūpinant žmones 
laike nedarbo, ligoje ir se
natvėje; lavint Amerikos 
jaunimą ir duot ‘jam tinka
mą apšvietą. .

Užtikrint tinkamas algas 
ir pajamas Amerikos dar
bo žmonėms ir farmeriams.

3. Atgaut ir sustiprint 
konstitucines laisves.

Apgint sureiko teisę; at
remt užpuolimus daromus 
prieš apšvietos laisvę; gint ' 
Idekvieną auką persekioji
mo panašaus į hitlerišką 
persekiojimą; duot lygias 
teises negram ir panaikint 
anti-semitizmą.

4. Nuimt karo naštą nuo 
biednuomenės sprandų.

Priverst turčius mokėti 
lėšas. Draftuot stambiuo
sius turtus; konfiskuot ka
ro pelnus; sustabdyt pelna- 
grobystę; panaikint netei-. 
singai uždėtus taksus bied- 
nuomenei.

5. Apsaugot teises paim
tųjų į verstiną kariuomenės 
tarnybą.

Mokėt jiems geresnes al
gas; apgint jų darbą; įvest 
tinkamas apsaugas jų svei-| 
katai ir pilnas demokratines 
teises visiem paimtiem į ka- bininkam ir dėf kitų sąly- 
riuomenės tarnybą.

6. Užsieninė Amerikos po
litika turi kovot už taiką, j New York, bal. 8.—Mink-

Turi būt sumegsti kuo štųjų angliakasyklų savinin- 
draugiškiausi santikiai su kai iš šiaurinių valstijų jau 
Lotynų Amerikos šalimis, sutinka pakelt savo mainie- 
santikiai rymantieji ant jų riam algą po dolerį dienai, 
teisės pilnai priešintis iš- atsieit, mokėt po 7 dolerius 
naudojimui iš Jungtinių už darbo dieną. Tik pietį- 
Valstijų monopolistų pusės; nių kasyklų savininkai spi- 
neduot jokios pagalbos vi-iriasi mažiau mokėt negu 
dujiniams ar išlaukiniams (šiaurinėse valstijose. 
Chinijos priešams, teikt tik- —____________
rą pagalbą apvienytos Chi
nijos kovai už laisvę; duot,dalis anglu kariuomenės įsi-* 
tikrą nepriklausomybę Pu-j veržė į Bulgariją.

gų.

Athenai. — Teigiama, kad

VT
VM0L'\lį^,iŽįh.. J.įįs*.jjįj, 2 i f
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“/Wes Esame Spėka, Mes 
Esame Liaudis!’

Tokiais šūkiais praėjo Amerikos Tai
kos Mobilizacijos kongresas balandžio 5- 
6 dienomis New Yorke. Šių žodžių ra
šytojui teko jame dalyvauti. Susikuopu- 
sių yra tiek daug įspūdžių, jog sunku 
net pačius svarbiuosius- sudėti į viena 
editorials.

Suvažiavo keturi tūkstančiai du šimtai 
dvidešimts penki reguliariai delegatai ir 
septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni 
rinkti svečiai-tėmytojai. Pastarųjų orga
nizacijos nenorėjo oficialiai dalyvauti 
kongrese, bet norėjo patirti apie šio di
delio judėjimo misija ir tikslus. Nėra 
abejonės, kad neužilgo jos oficialiai pri
sidės prie Amerikos Taikos Mobilizacijos.

Labai įdomu buvo apžvelgti delegatų 
sąstatų. Tuojau krito į akį jų darbinin- 
kiškumas—gal devyniosdešimts nuošim
čių buvo darbininkai iš fabrikų, kasyklų 
ir nuo laukų. Tačiau nemažai buvo ir 
kitų luomų žmonių, kaip tai, profesionalų, 
dvasiškių, farmerių, biznierių, organiza
cijų viršininkų ir tt.

Kita kongreso sudėties ypatybė, tai 
geras nuošimtis juodveidžių žmonių, vy
rų ir moterų. Ir jie labai gyvai dalyvavo 
visuose kongreso darbuose—balti ir juo
di, kaipo broliai ranka rankon deda pa
grindus tokiam masiniam judėjimui už 
taika, kuriam lemta plėstis ir gilėti.

Moterų buvo taip pat labai daug. Jos 
taipgi gyvai dalyvavo kongreso darbuo
se. Amžiumi kongreso sudėtis galėjo da* 
lintis pusiau—apie pusė jaunimo ir apie 
pusė senimo.

Negalima praleisti nepabrėžus ir to, 
jog delegacijos buvo iš daugiau kaip ke
turių dešimtų valstijų. Tai nebuvo tik ry
tinių valstijų kongresas. Buvo atstovai iš 
tolimosios Washingtono valstijos, iš pie
tinio krašto iki Floridos, iš šiaurės iki 
Maine.

Priešų žvėriškos Atakos
Gal joks kitas liaudiškas judėjimas ke

lių paskutinių metų nebuvo susilaukęs 
tokių atakų iš liaudies priešų pusės, kaip 
šis judėjimas už taikų. Komercinė spau
da jį krikštijo visaip: tai “Maskvos įk
vėptas,” tai “Hitlerio rankos diriguoja
mas,” tai “komunistų padaras.” Vienu 
balsu ta spauda šaukė: Nesidėkite prie 
Amerikos Taikos Mobilizacijos!

Aišku ir natūralu, kad šis riksmas ne
mažai organizacijų ir žmonių atgųsdino 
nuo judėjimo. Juk galėjo būti delegatų 
iki trijų dešimtų tūkstančių! Ne visi bu
vo atstovaujami, kurie trokšta taikos. O 
tas, iš antros pusės, sudaro galimybę ju
dėjimo greitam augimui. Visi tie, kurie 
nuoširdžiai trokšta taikos, nenori matyti 
amerikoniško jaunimo kraujų tekant 
upeliais už imperializmo interesus, išgir
dę šio Taikos Kongreso balsų, greitai at
silieps ir prisidės.

Judėjimas už taikų taip Platus, 
Kaip Platus yra Karas

! Taikos Kongreso darbai buvo taip pla
tūs, jog apėmė kiekvienų gyvenimo sritį.

Kitaip ir būti negali. Šiandien karas api
ma ir paliečia visų gyvenimų. Tad prieš 
jį kovoti galima tiktai taip pat visomis 
sritimis.

Pavyzdžiui, ar darbo unijos gali sto
vėti nuošaliai? Argi karas jų neliečia? 
Liečia, ir dar kaip... Todėl darbo unijos 
turi įsitraukti kovon prieš karų ir už tai
kų. Todėl Kongrese dalyvavo unijos ir 
buvo plačiai kalbėta apie unijų įtraukimų 
į judėjimų už taikų.

Ar, pavyzdžiui, jaunimas gali stovėti 
nuošaliai? Argi kaip tik ne jaunimas yra 
skaudžiausiai paliečiamas karo? Todėl 
Taikos Kongresas labai susirūpino jau
nimo reikalais ir kalbėjo daug apie tai, 
kaip jį įtraukti į judėjimų už taika.

Specialiai buvo kalbėta apie moteris ir 
karų, apie juodveidžius ir karų, apie ko
vų prieš reakcijų, už apgynima liaudies 
konstitucinių teisių ir civilių laisvių.

Į Tuos, Kurie Kenčia ir Miršta
Kongresas priėmė atsišaukimų į ka

riaujančių kraštų žmones. Šaukia juos 
pakilti prieš karo bestijas. Vokietijos, 
Anglijos, Italijos žmonės turi atsipeikėti 
ir pakelti savo rankų prieš savo valdo
nus. '

Išleistas manifestas į kolonijų žmones. 
Visa Afrika yra išdalinta į kolonijas. Už 
tas kolonijas karai kildavo ir tebekyla 
vienas po kitam. Šis karas irgi yra to 
paties pobūdžio. Kongresas šaukia kolo
nijų žmones nebūti įrankiu neperialisti- 
nių plėšikų, bet aktyviai dėtis prie kovos 
už taika ir savo nepriklausomybę.

Kongresas atsišaukė į Pietų Amerikos 
šalis ir žmones, kurie paverčiami Jungti
nių Valstijų imperializmo įrankiu. Lai 
tie žmonės pabunda. Lai jie gelbstis nuo 
visiško pavergimo.

Kongresas priėmė manifestų “Į Ame
rikos Žmones.” “Dar ne pervėlu,” šau
kiasi Kongresas į visa liaudį. “Visuoti
na karų dar gali atmušti Amerikos žmo
nių ryžtingumas ir greitas veikimas. Bet 
žmonės turi veikti !”

Reikia veikti su žaibišku greitumu, jei
gu norime išgelbėti Amerikos žmones 
nuo karinės katastrofos.

Bet ar Amerikos žmonės išgirs Kon
greso balsų laiku?

Visų pirma, reikia juos pasiekti. Nu
tarta kongreso manifesto milįoną kopi
jų paskleisti į septynias dienas. Lai šio 
taikos judėjimo šūkiai pasiekia milionus.

Bet jie patys savaime nepasieks. Štai 
kur reikia darbo, darbo ir dar sykį dar
bo. Tegul kiekvienas karo priešas, kiek
vienas taikos mylėtojas pabunda ir stoja 
į darbų. Tie, kurie sąmoningi, kurių pro
tas blaivus, kurie supranta šios istorinės 
kovos už taika misijų,—lai jie nebemie
ga, kiekvienas, visi darban!

Klausantis Kongreso eigos, sekant jo 
rezoliucijas, manifestus, atsišaukimus ir 
tarimus, kiekvienas dalyvis jautėsi pa
gautas pasiryžimo, daugiau ir geriau 
darbuotis šiam judėjimui. Iš vienos pu- ! 
sės, dabar dirbti bus lengviau, nes Kon
gresas nutiesė kelius ir nukalė įrankius. 
Bet iš antros pusės, bus sunkiau: judėji
mui augant ir pasiekiant naujus liau
dies sluogsnius, karo kurstytojai, liau
dies priešai, plutokratija ir aristokratija, 
jai ištikima spauda ir kiti propagandos 
organai smarkiau siaus prieš judėjimų 
už taikų.

Bet tas neatbaidys taikos mylėtojų. 
“Kovodami už taikų,” Kongresas pareiš
kė, “mes norime ir j ieškome kooperacijos 
visų Amerikos žmonių, šitie uždaviniai 
yra mūsų uždaviniai, šiame darbe mes 
nepažinsime baimes. Mes nepavargsime. 
Mes esame spėka. Mes esame liaudis.”

Kaip gi su lietuviais? Jie irgi buvo at
stovaujami. Lietuvių delegatų buvo gana 
daug ir iš visur.

Dabar lietuviškos liaudiškos organiza
cijos privalo prisidėti prie šio Kongreso 
misijos' pravedimo. Delegatai išduos ra
portus. Lai tie raportai būna plačiai ir 
nuoširdžiai aps'varstomi. Kiekviena or
ganizacija, kiekvienas jos narys turi su
rasti konkrečius būdus prisidėjimui prie 
judėjimo už taikų.

Dar ne per vėlu!

Jugoslavija, Graikija 
Ir Karas

Karas, tai yra tąsa politi
kos. Jugoslavija ir Graikija 
galėjo išvengti Antro Impe
rialistinio Pasaulinio Karo, 
kaip Bulgarija ir Rumunija 
fašistų okupacijos. J e i gu 
jos to neišvengė, tai kaičia 
puola ant jų valdžių.

Sovietų Sąjunga visas lai
kas kovojo, kad pastojus 
karui kelia. Kada 1939 me
tais pasidarė aišku, kad Vo
kietijos, Lenkijos, Italijos, 
Anglijos ir Francijos karas 
neišvengiamas, tai Sovietų 
Sąjunga darė žygius, kad 
nors kiek jį apribavus.

. Tam tikslui Sovietų Są
junga pirmiausiai pasiūlė 
Turkijai, Bulgarijai ir Ru
munijai, kad jos išvien su 
Sovietų Sąjunga sudarytų 
Juodųjų Jūrų Kaimynų ben
dro apsigynimo sutartį. Ir 
paskui pasiūlė, kad tą bloką 
praplėtus įtraukiant į jį ki
tas Balkanų v a 1 stybes — 
Graikija ir Jugoslaviją. Jei
gu Balkanų valstybės būtų 
tą Sovietų pasiūlimą p r i- 
ėmę, tai niekas nebūtų drį
sęs jas užpulti. Tai būtų bu
vęs galingas blokas, nes jo 
užnugaryj stovėtų galin
giausia pasaulyj valstybė 
Sovietų Sąjunga.

ro drąugi’škumo sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

Graikijos Karo Jėgos
Graikija užima 50,257 

ketv. amerikoniškas mylias, 
turi 7,200,000 gyventojų. 
Šalis kalnuota, apsupta van
dens, turi nemažai salų ir 
todėl gerų prieplaukų. Ke
liai prasti.

Graikijos armija karo 
metu yra 600,000. Anglija 
ją gerai apginklavo ir ji 
puikiai pasirodė kovoj prieš 
Italijos fašistus. Graikijos 
orlaivy ne buvo tik apie 150 
karo orlaivių, bet jų gerai 
parėmė Anglijos karo orlai
viai. Graikijos jūrinis laivy
nas nedidelis: 2 kruizeriai; 
20 naikintojų, 6 submarinai 
ir pora desėtkų mažesnių 
karo laivų. .

Jugoslavijos Karo Jėgos
Jugoslavija yra didžiau

sia Balkanų valstybė, ji už
ima 95,558 ketvirt. ameri
koniškas mylias ir turi 16,- 
500,000 gyventojų. Ji susi
darė iš serbų, juodkalniečių, 
kroatų, slovėnų, dalmatų ir 
kitų pietų slavų tautų. To
dėl nuo žodžio (“Jug”—pie
tai) ir šalis vadinasi Jugo
slavija—Pietyslavija.

Italijos ir Vokietijos fašis
tai iš visų pusių. Tik pietuo
se ji ant 100 ar 150 mylių 
rubežiuojasi su Graikija.

Jiems Svetimo Kraujo 
Negaila

Šis karas yra imperialis
tų karas. Iš vienos pusės 
Anglijos imperializmas su 
pagalba Jungtinių Valstijų 
veda jį, iš kitos barbariš
kas Vokietijos fašizmas 
su pagalba Italijos ir Ja
ponijos imperializmo. 
Abi pusės tik gražiomis fra
zėmis pridengia vilko apeti
tus. Anglijos tikslas yra — 
grūsti į karą kiekvieną šalį 
ir šalelę, nepaisant, kad ji 
būna sutrėkšta. Ji mano, 
kad taip ilgiau išsisuks nuo 
Vokietijos fašistų smūgio ir 
susilauks pilnos pagalbos iš 
Jungtinių Valstijų. Tais su
metimais ji šaukė prieš 
Skandinavijos “neutralite
tų” ir lindo ten, kol Skandi
navija buvo paversta karo 
lauku. Tais sumetimais ji 
garbino Švedijos galių, būk 
Švedija,gali sumušti Vokie
tiją Norvegijoj, bet nelai
mėjo.

Vokietijos fašistai “tai

kos” keliu pavergė Daniją, 
Vengriją, Rumuniją ir Bul
gariją. Ginklų ir ugnies pa-7 
gelba jie pavergė Norvegi
ją, Belgiją, Holandiją ir 
Francijų. Ant galo atėjo ei
lė ir kitų šalių. Graikija, 
kuri visada buvo Anglijos 
įrankis, nuėjo su Anglija. 
Jugoslavijoj ilgai ėjo mane
vrai. Vokietijos fašistai 
“taikos” keliu siekė ja pa
vergti. Anglija ir Wall 
Strytas garbino Jugoslavi- 
ją, gyrė ją, rašė, kaip ji ga- 
linga, stengėsi išlaikyti savo 
pusėj.

Kur diplomatija neįveikė, 
tai paleista ginklai. Vokie-. 
tijos ir Italijos fašistai bar
bariškai puola Graikiją ir 
Jugoslaviją, degina miestus, 
terioja civilius gyventojus, 
naikina viską. Bet už tą pat 
skerdynę atsako ir Anglijos 
imperialistai ir Wall Stry- 
to amunicijos ir ginklų ka
raliai. Visi jie kalti už An
trą Imperialistinį Pasaulinį 
Karą, kalti už nekaltą dar
bo žmonių kraują, kalti už 
tą baisią katastrofų, kurios 
vardas yra — KARAS! Vi
si jie per metų metus tą ka
tastrofą ruošė, o dabar ją 
plečia. V. S.

Mano Atsiminimai nuo Pasi
rodymo Pirmo “Laisvės” 

Numerio
Bet Sovietų Sąjungos pa

siūlymas nerado pritarimo. 
Kaip žinome, tada Anglija 
ir Francija darė viską, kad

nijos imperialistų jėgas pa
sukus prieš Sovietų Sąjun
gą. Jos tiesiai įsakė Turki
jai, Graikijai, Rumunijai ir 
Jugoslavijai, kurios Franci
jos ir Anglijos buvo talki
ninkėmis, kad jos nesidėtų 
su Sovietais į bendrą apsi
gynimo bloką. Imperialistai 
šaukė, kad būk tas blokas 
“Reikalingas tik Sovietams, 
kad pastojus Hitleriui kelią

Jugoslavija kalnuota, per 
ją teka galingos upės: Ma- 
rava, Vrbas, Sava, Tara, 
Vardar, Drina ir kitos. Du
nojus plaukia tik per ryt- 
šiaurinį jos kraštą. Kelių 
Jugoslavijoj nedaug, gelž- 
kelių mažai, kalnai statūs.

Jugoslavijos taikos metu 
armija buvo 200,000 karei
vių. Karo laiku 'gali būti pa
šauktų išlavintų vyrų iki 
2,000,000. Orlaivyne turi 
apie 500 pirmos rūšies lėk
tuvų ir apie 1,000 antros. 
Tankų mažai, tik apie 200.

Man atvykus į šį naują kraš-. landžio mėnesį. Atvažiavo nepa- 
tą, Kolumbuso žemę, buvo ru-Įžįstamas svečias, lyg kad gam- 
dens laikas, kuomet lapai jau 
baigė kristi iš medžių. Ką tik 
atsiskyrus nuo savųjų, rodos, 
kad ir gamta liūdėjo kartu su 
manim.

Buvo 1911 metais, rodos, ba

ta jį būtų atsiuntusi, kad pra
laužti ledus tarp mūsų Lietuvos 
išeivių. O tą galėsim atsiekti 
užsirašydami “Laisvę,” kurioj 
skaitytojas suras žinių iš viso 
pasaulio, ir gražių raštų, ku
riuos skaitydamas galės lavin
tis ir šviestis, kaip padaryti sa
vo gyvenimą geresniu ir lai
mingesnių.

•' m • J
Tai taip kalbėjo nepažįstamas 

Kauno Pagrindinė Viešoji svečias, Mykolas Mizara. Atsi- 
Liaudies Mokykla (Liaudies menu tą brangią-naują pažintį 
Universitetas)—viena tų liau-'su Mykolu Mizara, kuris niekad 

'dies švietimo įstaigų, kurias iš mano vaidentuvės neišeina.
» mano brolis

Liaudies Universitete Mokosi
1,284 Suaugusieji 1

i Ukraina1” Tai buvo beeė-' Savos karo industrijos yra - . .... --------  ------
diška politika' Ir ta Anglį- mažai, todėl jai stoka oriai-'ikOrė Ta‘-ybi valdžia, teikia Atsimenu, kaip 
jos ir Franci jos politika ne-1 vių, tankų, priešlėktuvinių litiki1nt'’tŲr<’dym^ kaiP Prądė-; Mykolas padėjo surasti Myko- 
J? y. Į . ., I h-oniinliii Tuo’nąlavni vra J0 klltl Lietuvos darbo hau- lui Mizarai namus, kuriuose be
leido tokiam blokui susida-, . .1L Y . ^ies kultūrinis gyvenimas. Kas tuviai gyveno, kad užrašytų
ryti. Dabar kiekvienas gali kovingi žmones, bet fas fetal vakarą> po dienos darbo, 12841 jiems “Laisvę.” Ir tas vajus 
matyti, kaip ta politika bando pakirsti jų jėgas kui- suaugusje p darbininkai lanko' iiems erana gerai navvko. Ūžtamatyti, kaip ta politika 
įstūmė į nelaismę Balkanų 
šalis. Rumunija ir Bulgari
ja jau yra po Vokietijos fa
šistų padu ir dar bus pri
verstos už juos kariauti.

Angly Karo Laivas Tai- 
sysis Amerikoj

New York. — čia atplau
kė taisytis sužeistas Angli
jos karo laivas “Malaya”, 
31,100 tonų įtalpos. Jo šone 
praplėšta 26 pėdų ilgio sky
lė. Vieni jūreiviai sako, kad 
“Malaya” sužeistas per at

simušimų į kitų anglų laivų; 
kiti teigia, kad vokiečių 
submarine torpeda pramu
šė skylę tame anglų karo 
laive.

London. — Anglų spauda 
rašo, kad dabar laikas Tur
kijai išstot karan išvien su 
Graikija, Jugoslavija ir An
glija prieš Vokietijų ir Ita- 
liją.

SAKO, JAPONIJA KA
RIAUTŲ PRIEŠ 

AMERIKĄ

Berlin, bal. 6. — Vokieti
jos oro laivyno minister] o 
H. Goeringo laikraštis “Es- 
sener Zeitung” tvirtina, kad 
jeigu Jungtinės Valstijos iš
stos karan prieš Vokietijų- 
Italiją, tai Japonija tikrai 
kariaus prieš Ameriką.

suaugusieji darbininkai lanko jiems gana gerai pavyko. Ūžtą 
užra

šė “Laisvę,” kurią abu ir skai- 
iš univer- tėm, kol krūvoj gyvenom. O ap- 
asistentų, leidus man Rumford, Me., užsi- 
mokyklų rašiau dėl savęs, ir iki šiai die- 

! nai “Laisvė” pas mane atke
liauja ir nemanau skirtis, kol 
“Laisvė” ir aš gyvensim. Nors 
Mykolo Mizaros jau ilgai nėra 
tarp mūsų gyvųjų, bet jbjo 
darbas gyvena tarp mūsų. J iš, 
kaipo “Laisvės” pirmtakūnas, 
turi puošniausi paminklą, kuris 
keliauja kas dieną pas “Laisvę” 
mylinčius žmones. Pasipuošęs 
puikiausiais raštais ir žiniomis, 
taip, kaip Mykolas sakė 30 me
tų atgal.

Šiandien tūkstančiai skaito 
"Laisvę.” Tai yra ta gražioji 
šeima, kurią Mykolas Mizara 
skelbė. Atsimenu mano jaunys
tės laikų gražų pavasario popie
tį, kuomet su Mykolu Mizara 
atsisveikinom ir daugiau nie
kad nesusitikom.

Sveikinu “Laisvę” 30 metų 
jubilėjumi. Lai gyvuoja dien
raštis “Laisvė”! /

J. M. Lukas.

stydami vieną slavų tautą paskaitas šioje švietimo įstai- pagelbą mano broliui jis už 
prieš kitą. Jos jūrinis laivy- goję. Mokytoju personalas rū- i • 1 i ♦ r'ki * • . • *■nas nedidelis: 3 kruizeriai, 
10 naikintojų, 4 submarinai sitėto 
ir apie 15 kitų mažesnių docentų vidurinių

Graikija ir Jugoslavija už-(k&ro laivelių, 
pultos ir žmonių kraujas Jugoslavijai 
liejasi, namai ir miestai de-' dės stoka kelių 
ga! Turkija, veikiausiai, upės ir narsa, 
gelbėsis būdama neutrališ- Jugoslavija yra 
ka ir todėl panaujino bend- goję padėtyj, nes ją apsupa

pestingai parinktas 
profesorių,

mokytojų ir kt.
Liaudies mokslogintis pa

ir kalnai, nės ekonomijos penkiuose kur- 
Bet dabar'suose yra 151 klausytojas, li- 
baisiai blo-

Jugoslavijos premjeras gčn. ' Dllsan Sitnovitch, kuris 
Vadovauja karui prieš Vokietiją.
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ir sociali-

mašinraščio—312 klau- 
o labiausiai mėgiamo 

apie marksizmą—leni- 
su dideliu atsidėjimu 
daugiau kaip 200 as-

teratūros ir meno—60, tech
nologijos penkiuos©, kursuose 
—179 klausytojai, agronomi
jos trijuose kursuose—93, bu
halterijos keturiuose kursuose 
—134, 
sytojų, 
kurso 
nizmą 
klauso
menų: Gausiai lankomi ir spe
cialūs kalbų kursai. Rusų kal
bos kursus lanko 40, lietuvių 
—30, vokiečių—55, francūzų 
80 ir anglų—148 klausytojai. 
Greitu laiku bus atidaryti Sta
lino Konstitucijos studijavimo 
kursai ir bibliotekininkystės 
kursai.

žvilgsnis j šio liaudies švie
timo instituto klausytojų salę 
parodo, kad čia yra susirinkę 
įvairaus amžiaus ir įvairių už
siėmimų žmonės, norį mokytis 
ir plačiausiai pasinaudoti Sta
lino Konstitucijos jiems su
teikta teise šviestis, čia matyti 
žmonės nuo 16 iki 60 metų 
amžiaus, čia sėdi darbininkai, 
tarnautojai, pašto valdininkai, 
milicijos pareigūnai, darbo 
inteligentai.

Liaudies Universitetą gali 
lankyti kiekvienas suaugęs 
žmogus, baigęs liaudies mo
kyklą, o specialinius kursus 
gali lankyti visi, baigę ketu
rias vidurinės mokyklos kla
ses.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia kaltina ju
goslavus, kad jų kanuolės 
šaudę per sieną į Rumuni
ja.

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų valdininkai .pasipikti
nę, kad jugoslavų orlaivis 
metęs bombas į vieną Bul
garijos miestų.

Roma, bal. 7.—Italai tei
gia, kad jie nuskandinę vie
ną Jugoslavijos naikintuvą 
ir tris kitus Jaivus.
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Karas nesą 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!

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.

Moteris ir Politinė Santvarka
(šiame straipsnyje, rašytame Lietuvos moterims prieš rinkimus, iškeliama Įdomių 

palyginimų tarp senovės ir šių laikų, tarp senoviškos kapitalistinės ir naujos socijalis- 
tinės santvarkos duodamų galimybių moterims pasiekti pilnos lygybės, progų ir gy
venimo džiaugsmo. Menu, jog jis bus įdomus ir mums, amerikietėms. — SK. VED.)

daugelį jų padaro kar- 
ir naujo gyvenimo kū- 
Moteris Tarybų Sąjun- 
valstybinio masto poli-

Vienas pačių įstabiausių so-> 
cijalizmo laimėjimų yra visiš
kas moters išlaisvinimas ir tei
sių lygybė — ne tik įstatymiš
ka lygybė, bet gyvenimišką ir 
konkreti. Tarybų Sąjungoj 
įgyvendinta nuosekli socijalis- 
tinė demokratija, kurios dėka 
atsirado naujoji moteris, ak
tyviai dalyvaujanti valstybės 
valdyme, visų ūkinių ir kultū
rinių reikalų tvarkyme. Soči- 
jalistinė santvarka sukelia mi
lijonines moterų mases, pa
traukia jas į aktyvų kūrybinį 
darbą, 
žygėm 
rėjom.

‘ go j —
i tinė veikėja ir kartu motina, 

kuria rūpinasi partija ir vy
riausybė.

Apžvelgsime moters būklę 
caristinėj Rusijoj ir kapitalis
tiniam pasaulyj, nes dabarti
nę padėtį galėsime suprasti 
bei įvertinti tik gerai atminda
mi praeitį.

Vladimir lljič Leninas sako: 
“žmonijos moteriškoji pusė 
kapitalizmo yra dvigubai en
giama. Darbininkė ir valstie
tė yra kapitalo engiamos ir, 
be to, net pačiose demokratiš
kiausiose iš buržuazinių respu
blikų jos lieka, pirmiausia, ne- 
lygiateisėmis, nes lygybės su 
vyrais įstatymas joms nesutei
kia; antra—ir tai svarbiausia 
—jos lieka “namų vergijoj,” 
“namų vergėmis,” nes yra pri
slėgtos pačio smulkiausio, pa
čio juodžiausio, labiausiai bu
kinančio žmogų virtuvės dar
bo ir bendrai atskiro namų— 
šeimyninio ūkio.” (Leninas, 
XXVI t., 193 pusi.).

šie žodžiai ir dabar pui-

pusi.)
Didieji darbo klasės vadai 

Marksas, Engelsas, Leninas ir 
Stalinag nurodė, kad moters 
išlaisvinimas įmanomas tiktai 
socialistinės revoliucijos keliu, 
kurioj moterys turi aktyviai 
dalyvauti, žiaurios klasių ko
vos ugnyje, užguita ir engia
ma carinės Rusijos moteris 
įrodė savo teisę į laisvę kovo
dama pilietinio kaho frontuo
se ir krašto viduje petys į pe
tį su vyrais. Kartu su darbi
ninkų klase moteris išėjo visa 
heroiškų revoliucinių kovų ke
lią. Tūkstančiai moterų šio
se kovose atidavė savo gyvy
bę už laisvę ir laimingą atei
tį. Tūkstančiai tų garbingų 
moterų vardų įrašyti revoliu
cijos pergalių istorijon.

Dabar Tarybų šalies mote
ris, kaip ir visi kovotojai už 
soči jai izmą, kartoja draugo 
Stalino žodžius: “Malonu ir 
džiugu žinoti, kad kraujas, 
gausiai mūsų žmonių pralie
tas, nenuėjo niekais, kad jis
davė savo rezultatus.” Tary-'i 
bų moteris nusipelnė garbin
gos vietos socijalizmo kovoto
jų eilėse, štai kaip skamba 
122-as Stalino Konstitucijos 
straipsnis: “Moteriai TSR S- 
goj suteikiamos lygios su vy
ru teisūs visose ūkio, valsty
bės, kultūros ir visuomeninio 
politinio gyvenimo srityse.

Galimybe įvykdyti šias mo
terų teises aprūpina suteiki-

gija ir užsidegimu keliančios' talistų, pirklių, kur dirbančių- 
krašto ūkį. Ijų valdžia be tų išnaudotojų

Netrukus ir Lietuvos TSR stato naują gyvenimą, ten yra 
darbo masės, pilnai įsijung-! moters ir vyro lygybė pagal 
damos į Tarybų Sąjungos pil- įstatymą.
nakraujį, verdantį kūrybinį Bet šito maža. Įstatymįška 
gyvenimą, rinks savo deputa- lygybė nėra dar gyvenimiška 
tus į Aukščiausiąją Tarybą.t lygybė.
Rinkimuose turim įrodyti, kad 
mūsų interesai yra vieningi ir 
neatskiriami nuo visos socija- 
lizmo šalies darbo žmonių in
teresų. Galinga TSRS tautų 
vienybė su didžiąja Lenino— 
Stalino partija yra socijalizmo 
šalies nenugalimumo įrody
mas. Baigdarpi prisiminsim 
Vladimiro Iljičo Lenino žod
žius, skirtus moterims — dar
bininkėms prieš rinkimus į 
Maskvos Tarybą :

“Reikia, kad moterys—dar
bininkės aktyviai dalyvautų 
rinkimuose. Tarybų valdžia 
pirma ir vienintelė pasaulyje 
visiškai panaikino visus senus, 
buržuazinius, niekšiškus įsta
tymus, statančius moterį ne-'rybingam ir 
lygio.n padėtin su vyru, duo- mui.

lyra vyro draugas, juos jungia 
bendri interesai ne tik asme
niškajame, bet ir visuomeni
niame gyvenime. Platus ap
tarnaujančių įstaigų tinklas, 
motinos ir kūdikio reikalų ap
sauga duoda moteriai galimy
bę suderinti visuomeninį dar
bą ir šeimos reikalus. Taryb. 
šeima neužsidaro į savo siaurų 
interesų kevalą, kaip tai da
ro buržuazinė šeima, izoliuo
janti save nuo visuomeninių 
reikalų. Moterys, kurioms li
kimas dar vakar lėmė būti na
mų šeimin., tampa krašto šei
mininkėmis, įsitraukia į visuo
meninį gyvenimą. Jos tvarko 
visuomenės valgyklas, krautu- 

kliubus, lopšelius, moky- 
ir 1.1. Naujos socijalisti- 

šeimos nariai negali sto- 
visuomeninių, problemų 

nesidomėti tais 
kurie rūpi visam

Mums reikia, kad moteris— 
darbininkė pasiektų lygybės 
su dirbančiu vyru ne tik įsta
tymiškai, bet ir gyvenime. 
Tam reikia, kad moterys — 
darbininkės vis daugiau ir 
daugiau dalyvautų visuomenės 
įstaigų valdyme ir valstybės 
valdyme.” (Leninas, XXV t., 
40 pusi.)

LTSR moteris turi žinoti, 
kad aktyviai dalyvaudama vi
suomeniniame gyvenime, ak
tyviai ruošdamasi ir dalyvau
dama rinkimuose į TSRS Auk
ščiausiąją Tarybą, žengdama 
naujuoju revoliuciniu keliu, ji 
ruošia dirvą 

'šiai ateičiai,

plitime, kurioneįmanomai kankinosi ir prostitucijos 
dažnai gimdydavo darbovietėj apibūdint neįstengia jokia ofi- 
prie staklių. O po gimdymo ciali statistika, 
jos buvo priverstos tuojau sto
ti darban. Įtemptas ir ilgai 
trunkąs darbas fabrikuose, 
kur sanitarinės sąlygos buvo 
nepakenčiamos, iššaukdavo li
gas ir palyginti greitą išsisė
mimą.

Išėjusi sunkų kapitalistinio 
išnaudojimo kelią carinės Ru
sijos darbininkė išmoko kovoti 
už savo teises ir sugebėjo išei
ti į politinio gyvenimo plot
mę ir dalyvauti revoliuciniam 
judėjime.

Kapitalistinio pasaulio dar
bo moterys ir dabar gyvena 
nepilnavertį, beteisį gyvenimą. 
Nuolatinių ekonominių krizių 
ir imperijalistinių karų įtakoj 
ir šiaip jau nepakenčiama 
darbo masių padėtis nuolat ei
na blogyn. Didėja darbinin
kų klasės išnaudojimas, kai
mas skursta, atsiranda milijo
nai naujų bedarbių. 1939 m. 
pagal oficijalinius statistinius
duomenis kapitalizmo šalyse ne> įstatymiškų lygių teisių su 
buvo 18 milijonų bedarbių. Jų|vyrais, nei laisvės nuo vyro 

globos ir engimo.
Buržuazinė demokratija yra

puošnių sakinių, iškilmingų Į mas moteriai lygios su vyru 
žodžių, prašmatnių pažadų, teisės į darbą, atlyginimą, po-

mą,

Greta profe
sionališkų prostitučių, gatvėn 
yra priversti išeiti nelaimingų 
moterų būriai, moterų, kurios 
negailestingo išnaudojimo t.y. 
menkų, uždarbių verčiamos 
jieškoti pašalinių pajamų. Ja
ponijos valstiečiai parduoda 
savo dukteris, nes kitaip ne
pajėgtų išmokėti mokesčių ir 
pagaliau neįstengtų išmaitinti 
savo parduodamų vaikų.

Buržuaziniai veidmainiai ne
sigaili gražių žodžių reikšda
mi savo susirūpinimą moters 
padėtimi. Konkretūs faktai 
užtenkamai aiškiai liudija 
apie kapitalistų krokodiliškų- 
jų ašarų, vertę.

Didysis revoliucijos genijus 
Leninas sako : Buržuazinė de
mokratija žodžiais žada lygy
bę ir laisvę. O iš tikrųjų žmo
nijos moteriškajai daliai nė 
viena, kad ir pažangiausia 
buržuazinė respublika nedavė

ves, 
k 1 as 
nes 
vėti 
nuošalyje,
klausimais, 
kraštui.

Komunistų partijos ir tary
bų valdžios dėka tūkstančiai 
moterų dirba atsakingą ir va
dovaujamą partinį, ūkinį ir 
profsąjunginį darbą. Pasau
lyje nėra nei vienos šalies be 
TSRS, kur valstybės valdyme 
dalyvautų moterys. Tik mūsų 
socijalistinės tėvynės parla
mente — Tarybų Socijalisti- 
nių Respublikų Są-gos Aukš
tojoje Taryboje yra 189 depu
tatai moterys. Be to, sąjun
ginių ir autonominių respu
blikų Aukšt. Tarybose yra 1,- 
436 deputatai — moterys, o 
į - darbo žmonių vietines de
putatų. tarybas išrinktos 422,- 
279 moterys, bolševikine ener-

laimingai ir švie- 
pilnaverčiui, kū- 
laisvam gyveni-

R. Šernas.dančius vyrams privilegijas, 
pavyzdžiui, vedybinės teisės 
srityje ar vaikų atžvilgiu. Ta
rybų valdžia pirma ir vienin
telė pasaulyje, kaip dirbančių
jų valdžia, atšaukė visas, su
rištas su nuosavybe, pirmeny
bes vyrui, kurios užsiliko šei
mos teisėje visur, net pačiose 
demokratiškiausiose buržuazi
nėse respublikose.

Kur yra dvarininkai, kapi
talistai, pirkliai, ten negali 
būti moters ir vyro lygybės 
net ir pagal įstatymą.

Kur nėra dvarininkų, kapi-
_ - ■ ----- -

Montello, Mass.

baisus likimas yra viena tra
giškų kapitalistinio pasaulio 
prieštaravimų išdavų. Siaubin
ga bedarbių 
verčia 
bes. 
būklė

padėtis dažnai 
juos griebtis savižudy- 

Beviltiška materijalinė 
privertė per milijoną J. 
jaunuolių atsisakyti su

kurti šeimas. Vedybų skaičius 
buržuazinėse valstybėse nuo
lat mažėja.

Įdomios yra priežastys, ku
rias išranda buržuazijos ’ideo
logai, kad pateisintų vedybų 
skaičiaus sumažėjimą. Vietoj 
to, kad j ieškotų tikrų priežas
čių socijalinėj santvarkoj, šie

kiaušiai tinka moters gyveni- i buržuazijos tarnai išranda vi- 
mui buržuaziniam pasaulyj' sokiuš abstrakčius paaiškini-
apibudinti.

Nežmoniškai sunkus buvo 
milijonų darbininkių ir vals 
tiečių gyvenimas caro Rusijoj. 
Dar daugiau paniekinta ir 
ujama buvo tautinių mažumų 
moteris. Poetai apraudodavo 
sunkią motinos dalią, žymi 
dirbančiųjų moterų dalis dir
bo tarnaitėmis pas valdinin
kus ir kapitalistus, žemės ūkio 
darbininkėmis pas dvarininkus 
ir buožes, švietimas, kultūri
niai reikalai ir net elementa
riškos žmogaus ir piliečio tei
sės — visa tai buvo nepasie
kiama prabanga" dirbančiųjų 
moterų masėms.

Sunkus, priverstinas darbas, 
šeimininko ir vyro jungas, pa
žeminimai — toks yra moters 
likimas senais laikais. Carinės 
Rusijos darbininkės ir valstie
tės buvo vergių padėtyj — vi
są gyvenimą jos turėjo pasi
duoti seimininko, darbdavio, 
vyro valiai. Reikia prisiminti 
moterį] darbo sąlygas. Už 
duonos kąsnį teko dirbti po 12 
—15 valandų per parą. Išei
damos į darbą moterys palik
davo savo vaikučius tvankiuo
se, drėgnuose butuose (daž
niausiai — rūsyse). 
uždarbis siekė tik 
taip mažo vyro — 
ko uždarbio. Niekas 
no motinos ir vaiko
niekas nemanė gedinti darbo 
sąlygų ar kelti menką atlygi
nimą.

Tamsiai, beraštei moteriai, 
religinių prietarų ir šlykščių 
miesčioniškų įpročių painiavoj 
nesurandančiai kelio į švieses
nį, geresnį gyvenimą, nebuvo 
teikiama jokia pagelba iš vi
suomenės ir valstybės pusės. 
Nėščią moterį varydavo iš 
dirbtuvių ir fabrikų; dėl to 
darbininkės nuslėpdavo neštu-

supu-

randa 
į bur-

ga- 
yra 
ne

Moters 
pusės ir 
darbinin- 
nesirūpi- 
apsauga,
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garsių laisves ir lygybes lo- ilsį, socijalinį draudimą ir 
zungų demokratija, o iš tik- mokslą, valstybine motinos ir 
ro tai pridengia moters nelais- kūdikio reikalų apsauga, ato- 
vę ir nelygybę, dirbančiųjų ir stogų suteikimas nėščiai moto- 
išnau,dojamų nelaisvę ir nely- riai paliekant išlaikymą, pla-

tus gimdymo namų, vaikų lop
šelių ir sodelių tinklas.”

Visi Tarybų Sąjungos įsta
tymai nukreipti į tai, kad už
tikrintų dirbančioms moterims 
galimybę dirbti mėgiamą dar
bą ir būti laimingomis moti
nomis. Niekur pasaulyj nėra 
įstatymo, kuris taip apsaugo- 

ters nelygybę vedybinės teisės ty ir iškeltų darbą, taip aprū- 
ir persiskyrimo 
apie nevedybinio vaiko nely
gybę lyginant su “teisėtu,” 
apie privilegijas vyrams, apie 
moters pažeminimą ir panie
kinimą.

Kapitalo priespauda, “šven
tos privatinės nuosavybės” 
jungas, miesčioniško bukumo 
despotizmas, smulkiai—savi
ninkiškas gobšumas—štai kas 
sukliudė pačioms demokratiš
kiausioms buržuazijos respub
likoms pasikėsinti į tuos pur
vinus ir niekšiškus įstatymus. 

Tarybų respublika, darbi
ninkų ir valstiečių respublika, 

■ iš karto nušlavė šiuos įstaty
mus, nepaliko akmens ant ak
mens buržuazinio melo ir bur
žuazinės veidmainystės pasta
tuose.” (Leninas, XXIV t., 518

gybę.”
Ir toliau: “Švietimas, kultū

ra, civilizacija, laisve—visi šie 
prašmatnūs žodžiai jungiami 
visose pasaulio kapitalistinėse 
buržuazinėse respublikose su 
negirdėtai niekšiškais, šlykš
čiai purvinais, gyvuliškai 
šiurkščiais įstatymais apie mo-

Jos Žygiuoja Pirmyn

iš jų atstovavo moterų orga
nizacijas, kitos bendras kultū
rines, pašalpos ir įvairias 
draugijas, šimtai atstovavo ir 

įstatymuose, pintų motiną ir kūdikį. Mote- naujas CIO unijas, unijų pa
rų, teisių lygybę tvirtai užtik
rina komunistų partijos ir vy
riausybės vedama politika.

Pateiksiu keletą statistinių 
duomenų. 1938 m. pradžioj 
visose TSRS aukštosiose mo
kyklose mokėsi 206,242 mote
rys, o visose kapitalistinėse 
Europos valstybėse tik 95,991 
moteris. 1938 m. iš bendro 
gydytojų skaičiaus moterų bu
vo 62,963, t.y. 56% visų gy
dytojų. 1939 m. pradžioje vi
durinių ir pradžios mokyklų 
pedagoginių kadrų tarpe bu-Įlinga motei’ų organizacijų de- 
vo 55.7% moterų. Kiekvienais(legacija parodo, kad moterys 
metais auga moterų baigusių- jau lošia svarbią rolę darbe 
jų aukštąjį mokslą skaičius.

šeimyniniam gyvenime vy-1 Lietuvių delegacijas didžiu- 
rauja nauji socialistiniai san-! moję sudarė moterys.
tikiai. Taryb, šeimoje žmona j Keli desėtkai negrių mote-

Balandžio 5 ir 6-tą įvykti-1 rų, kuriom dėl didelės biedna- 
siame didžiąjame Amerikos tvės ir rasinės diskriminacijos 
Liaudies Suvažiavime dalyva- (sunkiau organizuotis ir veikti 
vo tūkstančiai moterų. Vienos .už bile kurią kitą grupę, sekė 

suvažiavimo eigą didžiausiu 
susidomėjimu ir nemaža gru
pė veikliai dalyvavo suvažia
vimo darbuose. Kaip jos bran
gina taiką ir kiek daug yra į 
pasiryžusios jos atsteigimui 
paaukoti, gal geriausia pa
vaizdavo mot. sesijoj perstaty
ta Mrs. Gilbert, negrė 12-kos 
vaikų motina, iš Rochester, N. 
Y., suradus galimybę ten su
organizuoti Negrių Moterų 
Taikos Grupę ir tos grupės 
siunčiama atvykti į suvažiavi- 
ma. •

gelbines — “auxiliaries,” taip
gi Am. Taikos Mobilizacijos 
skyrius.

Moterų organizacijas 
vavo 179 delegatės, 
atydon, kad liaudiškų 
moterims organizacijų 
kur tveriama, 
šeimininkės 
moję niekur 
tik priklauso reakcingiausiose 
organizacijose, kur joms kuni
gas ar koks politikierius pa
diktuoja veiklą, tokia skait-

atsto- 
Imant 

vien 
retai

kad moterys 
didelėje didžiu- 

nepriklauso- ar

lošia svarbią rolę darbe 
už taiką.

mus, remdamiesi “kintančia 
žmonių psichologija” ir pan.; 
pavyzdžiui, esą, dorovės lygis 
kritęs, padidėjęs žmonių ego
izmas ir pagaliau—moters sa
varankiškumo siekimas. Tie iš
minčiai duoda begales visokių 
receptų, kurių esmė dažnai 
esti ši—drausti moters sava
rankiškumą. Visos šios absur
diškos nuomonės reikalingos 
tik vienam tikslui—buržuazi
nės santvarkos socijalinei ne
teisybei ir kapitalizmo 
vimui užmaskuoti.

Kokias gi sąlygas 
moteris ateidama dirbti
žuazinę įmonę? štai ką pasa
koja francūzas Pol Vajan 
Kutiurje savo knygoj “Nelai
mė būti jaunu”:

“Tarp “privilegijuotų” 
vusiųjų, darbą, mergina 
dar žiauriau išnaudojama
gu jaunuolis. Blogesnis atly
ginimas. Neribota darbo die
na. Be to jai nuolat gręsia 
šantažas; vargas tai, kuri “pa
tiko” meistrui, vedėjui, savi
ninko sūnui ar pačiam savi
ninkui. Jei ji nenusileis, ją iš
mes lauk; jei ji nusileis, jai 
teks pakęsti nusižeminimą,’ 
kad liktų dirbti, kai vyresny
bė patenkins savo užgaidas.

Tai ne melodrama, ne bul
varinis romanas—-tai kasdie
ninis gyvenimas, kapitalistinės 
santvarkos “moralės pamoks
lininkų” skirtas jaunoms 
ginoms.”

Paryžiaus darbininkas 
jaunuolis Rože Bellanže
knygoj “Kuomet gniaužiusi 
kumštys” pasakoja sunkų dar
bo jaunuolių likimą kapitalis
tinėj visuomenėj, kurie įžen
gia gyveniman be vilčių į dar
bą, į džiaugsmą, į laimę.

Didelis darbo moterų skur
das atsispindi pasibaisėtinam

mer-

kom-
savo

W

Sustoję j solidariškas eiles Gilberton, Pa., mainieriai neprileido kompanijai su 
mašina išimti nuo žemės paviršiaus anglį, kurios patys mainieriai galėjo pasi
kasti ir iš to gyvenimą pasidaryti.

Moterys savo sesijoj pa
reiškė, jog jos neužmiršo ir 
neužmirš pereito imperialisti
nio karo padarytų skriaudų. 
Tačiau juk ne vien tik tas ži
noma, kas atmenama, čia da
lyvavo labai daug jaunų mer
ginų ir moterų, kurios laike 

j pereito karo tebebuvo kūdi- 
jkiais. Tačiau jos pasakojo 
įspūdingų ir pamokinančių da
lykų iš savo veiklos prieš ka
rą.

O veikiama yra visaip. Vie
nos eina nuo namų iki namų 
sudarymui taikos grupių, pa
skleidimui literatūros. Kitos 
panaudoja šeimyniško pobū
džio sueigas gauti talkos tai
kos darbui. Dar kitos mobili- 
zuojasi važiuoti ištirti, kaip 
gyvena jų sūnūs, vyrai, bro
liai ir sužieduotiniai . rekrūtų 
kempėse. Ir niekas iš jų ne
mano leisti karo pelnagro- 
biams išvogti iš šeimynos duo
ną kėlimu kainų ant pragyve
nimo reikmenų, 
šusios kovai už 
tus, už sveikatos

Ir virš visko, 
šiasi 
Dienos 
taiką,
merikos motinoms brangiausiu 
daiktu yra taika,” šaukė dele
gatės. Daug moterų tuojau po 
suvažiavimo išvyko Washing- 
tonan protestuoti prieš šalies 
traukimą karan.

Minėjimui dienraščio “Lais
vės” 30 metų sukakties yra 
rengiamas bankietas bendrai 
LLD moterų apšvietos kliubo 
ir Birutės Pašalpinės Draugi
jos. Įvyks 26 balandžio, 7 vai. 
vakaro, Lietuvių T. N. Svetai
nėj. Į šį bankietą kviečiame 
kuo skaitlingiausiai Montello 
ir apylinkės lietuvius atsilan
kyti ir apvaikščioti šią nepa
prastą dienraščio “Laisvės” 
30-ties metų sukaktį. Dienraš
tis “Laisvė” per trisdešimts 
metų nešė apšvietą lietuvių iš- 

’ėiVijai ir stovėjo darbo kla
sės reikalų sargyboje. Ištikus 
streikam arba bile kokiam pa
sikėsinimui ant darbininkų 
teisių iš kapitalistų pusės, vi
suomet kvietė vieningai kovo
ti iki laimėjimui. Todėl “Lais
vė” taip iškilmingai ir garbin
gai švenčia 30 metų sukaktį, 
turėdama tūkstančius skaity
tojų ir simpatikų. Protaujan
ti žmonės pažįsta, kas jų 
draugas ir kas priešas. Pasi
gailėjimo yra tferti tie žmonės, 
kurie neskaitė darbininkiškos 
spaudos. Pakalbėjus su jais 
tuojaus pastebi didelį atsiliki
mą nuo progreso pas juos.

Lai gyvuoja mūsų dienraš
tis “Laisvė” ir lai jis neša ap
švietą į kiekvįeno lietuvio grį- 
telę.

Moterų Apšvietos Kliubas 
gerai gyvuoja ir narėmis vis 
daugėja. Susirinkimai įvyks
ta du kart į mėnesį ir būna 
skaitlingi. Kas antrą penkta
dienį skiriame lavinimuisi. 
Skaitome gerus, pamokinan
čius straipsnius iš laikraščių 
arba žurnalų. Pereitą susirin
kimą, kovo 14 d., A. Kukaitie- 
nė skaitė Seno Vinco vaizde
lį “Aprūpino” iš “Atžalų”. Vi
soms patiko. Po lavinimosi tu
rime arbatos su užkandžiais ir 
draugiškų pasikalbėjimų. Pas
kutinį penktadienį įvyksta rę- 
guliaris susirinkimas.

šis kliubas velykų dienoje 
rengia “šurum-burum” be 
įžangos, 3 vai. po pietų. Ku
rie norite linksmai laiką pra
leisti, atsilankykite.

Balandžio 27 rengiama kon
certas ir paskaita “Lietuvos 
Istorija.” Bus dainų, dialogų 
ir muzikos. Pradžia 3 vai. po 
pietų. . Įžangos nebus. Atsi
lankykite skaitlingai, nes pa
skaita žingeidi.

Kovo 28 dieną laikytame 
susirinkime nutarėme pasvei-

Lai žino šalis, kad A- kinti dienraštį “Laisvę” su 5 
dol. auka. Taipgi pasveikino
me moterų sąryšio suvažiavi
mą su penkiais doleriais. Į 
minėtą suvažiavimą paskirta 7 
delegatės nuo įvairių moterų 
draugijų. Biru ta.

Jos pasiruo- 
geresnius bu- 
apsaugą. 
moterys ruo-

milžiniškoms Motinos 
demonstracijoms už

& '•i

■ ■
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Pažvelgus 30 Mėty Atgal
Rašant šiuos žodžius (apie 

kovo pusę, 1941) sukanka 30 
metų, kaip apleidau gimtinę — 
Lietuvą. Buvau berniokas, iš
auklėtas iki 19 metų religijinėj 
šeimoj, taipgi pats netingėda
vau- stacijas klupščiuoti, kas 
sekmadienis į bažnyčią eiti, po
teriauti ir ausinę atlikti regu
liariai. Maisto, drabužių, apsi- 
avimo šiaip taip susidarydavo 
nuo ūkės, bet trūkumas pinigų, 
kaip kirminas, graušte graužė. 
Graužimas dar daugiau pasidi
dindavo girdint kalbas apie 
Amerikos didelius uždarbius, 
gerą gyvenimą, tik imk, va
žiuok ir semkis pinigus maišu!

Besirengiant važiuot į Ame
riką sugrįžo Lietuvon Jonas A., 
išbuvęs 10 metų Amerikoj ir 
parsivežė 10 tūkstančių dol. 
Taip kalbos ėjo per Leipalingio, 
Liškavos, Seirijų ir Veisėjų pa
rapijas. Ar ištikrųjų Jonas par
sivežė ar ne tą 10 tūkst. ir 
kaip jis sutaupė, tai man nėra 
žinoma. Tačiau, kalbos apie 
tūkstančius paskatino daugelį 
dzūkelių važiuoti Amerikon. Gi 
iš antros pusės, ėjo religiniai 
gązdinimai, būtent, kad atva
žiavę Amerikon palieka šliup- 
tarniais, bedieviais, pėtnyčioj 
mėsą valgo, gavėnios nepripa
žįsta, sako, Dievo nėra, juo
kiasi iš kunigų ir tam pana
šiai. Šie pasakojimai gązdin- 
davo mane, nes baisu bedieviu 
palikti 
svieto 
jau. s

Nors
nuovokos apie šliuptarnius, bet 
kunigai sakydavo, kad reikia jų 
šalintis, šioje vietoje reikėjo 
sukuopti visos jėgos ir pada
ryti kietas nesulaužomas nusi
statymas, kad jokie šliuptarniai 
nepaveiktų ant manęs ir neiš
vestų iš religinio išauklėjimo. 
Tėvukai taipgi turėjo didelio 
pasitikėjimo manimi ir sutiko 
skolinti pinigų ant laivakortės 
ir leisti į Ameriką.

Kovo 17 d., 1911 metų, pasi
leidau laimės j ieškoti. Kaimo 
jaunuolių ir suaugusių susirin
kimas išleisti ir tėvuko pasaky
ti žodžiai: “Išleidžiame į Ame
riką, gal daugiau ir neteks pa
simatyti,” įsmego į atmintį, ro
dosi, tas buvo tik vakar... Tie
sa, su tėvukais ir nebeteks dau
giau matytis, nes 8 metai kaip 
ilsis Leipalingio kapinyno ka
puose.

Balandžio 24 d., 1911 m. pa
siekėme Amerikos kraštus, Phi- 
ladelphijos prieplauką. Iš čia 
važiavau į Buffalo, N. Y. pas 
dėdę, kuris nemokėjo lietuvių 
kalbos ir reikėjo tenkintis len
kų, kuri 
Trumpai 
gyvenau 
to laiko 
girdėjau
balandžio 25 d., 1911 metų iki 
kovo 14 d., 1912 m.

Tie pirmieji 11 mėnesių Ame
rikoj religijos atžvilgiu bėgo 
senąja, vaga: kas sekmadienis į 
bažnyčią, išpažintis reguliariai, 
poteriai. Su darbu kas kita. 
Pirmas darbas buvo plieno lie
jykloj už pagelbininką nuo 4 
vai. ryto iki, 4 valandai po pie-

negalėdamas pats gauti, išsival- 
kiojęs tris savaites bejieškant 
darbo, nusprendžiau važiuoti į 
Gardner, čia atvažiavęs, su
randu ir daugiau pažįstamų iš 
Lietuvos. Iš karto pasirodė ge
rai, bet sužinojus, kad mano pa
žįstami neina į bažnyčią, skaito 
“Laisvę,” “Kovą,” “Laisvąją 
Mintį,” pasirodė visai blogai. 
Jie jau bedieviai — šliuptarniai 
buvo! Nenorėjau kartu 
jais.

Iš karto neėmiau 
laikraščių nei į ranką,
jojau grieko. Bet nebūnant nei 
lietuvių, nei lenkų bažnyčios, 
nebuvo kur pasidėti. Prie to, 
nusivedė parą kartų į prakalbas 
ir ant prakalbų pardavinėjo 
brošiuraites, tarpe jų buvo vie
na “Kaip žmogus Sutvėrė Die

tai jau 
sutvers 
klaidos, 
blikste-

būti su

minimų
nes bi-

va.” Manau sau, čia 
klysta, kaip gi žmogus 
Dievą? Skaitau, jieškau 
Beskaitant ir j ieškant,
Įėjo neaiški klaida pas mane. 
Pirmos pora prakalbų nepatiko, 
nesupratau apie ką kalbama ir 
atrodė lyg tai kokia pasaka. 
Mano draugai patarė man skai
tyti “Laisvę.” Iš pradžių (1912 
m.) skaitau, patinka, o ypatin
gai apysakos. Vieną iš jų ir 
dabar atsimenu, tai buvo “Meilė 
po ličyna.” Svenčioniškio rašy
ta. Būdavo ir laukiu “Laisvės” 
su minima apysaka. “Laisvė” 
jau šiaip-taip ... Bet socialistų 
“Kovos”, tai dar neskaitau, bai
su, bus griekas ...

Ir taip 1912 m. buvo religi
nio persilaužimo metai. Persi
laužimas ėjo gana sparčiai. Bet 
visgi sąžinės kova ėjo gana 
smarki. Nors retkarčiais, bet 
vis dar nulysdavau į bažnyčią, 
tačiau, kas kartą retyn. Ant ga
lo nutariau nors į velykinę nu
eiti, tai buvo 1913 metais. Iš
pažintyje pasisakiau, kad skai
tau socialistų laikraščius ir ei
nu ant prakalbų, kunigas už
draudė. Ant rytojaus einu prie 
komunijos.
sekmadienis. Kunigas viduje1 
mišių sako pamokslą. Pamoks
las smarkiai gązdinantis apie 
griešninkų dūšias, kaip niekad 
amžinai iš peklos neišeis. Nors 
mes tikrai nežinome, ar yra 
pekla, ar ne, vienok taip turi 
būti.

Ir šis kunigo pasakymas už
baigė mano religinį laužimąsi.

Matote, “Laisvės” skaitymas, 
ėjimas ant prakalbų, tai buvo 
paruošimas dirvos minimam 
nuotikiui. O gi pats kunigas sa
kė, kad nežino apie peklos buvi
mą, tai jis ir turės būti atsa- 
komingas, jeigu mano dūšiai 
reikės degti per amžius, ma
nau sau.

Pasiliuosavus nuo peklos bai
mės ir grieko, jų vietą užėmė 
noras mokinimosi, pažinti socia- 
lę, ekonominę ir politinę šių 
dienų tvarka. Palikęs “Laisvės” 
nuolatinis skaitytojas, jos pla
tintojas ir bendradarbis nuo 
1913 metų, Literatūros Draugi
jos narys nuo pat susiorganiza- 
vimo, žmogus jautiesi esąs stu
dentu šių dienų gyvenimo-uni- 
versiteto. “Laisvės” skaitytojai 
yra skirtingai sanprotaujanti 

Į žmonės nuo kitų laikraščių skai- 
tų, pusė valandos pietums.’Dar- ^jų ir tam yra daug pragy- 
bas buvo nuo šmotų, uždirbda- ventų nuotikių, kuriuos nors 
vau nuo $1.25 iki $1.50 į dieną 
per lU/j valandų, šitame darbe 
išdirbau tik 3 savaites. Ši lie
jykla man atrodydavo į pasakiš
ką peklą, kur verdantis plienas 
bėgdavo iš pečiaus į kibirus, o 
kibirkštys žnaibyto žnaibė kū
ną. Mažas uždarbis, ilgos va
landos, sunkus prie didelio karš
čio darbas, sudarė visai skir
tingą Amerikos gyvenimą, ne
gu buvo svajota Lietuvoj esant.

Kelias buvo žinomas iš namų 
į dirbtuvę ,iš dirbtuvės namo, 
iŠ namų į bažnyčią, iš bažny
čios namo, Nežinojau, ar kur 
yra kokis lietuvių laikraštis ni
ne, neigi žinojau, kaip susiras
ti.

f- Pirmieji 11 mėnesių Ameri
koj buvo nubodaus gyvenimo 
mėnesiai. Ant laimės, turėjau 
vieną pažįstamą mokyklos drau
gu, gyvenantį Gardner, Mass., 
su katruomi nuolat susirašinė
jau. Nustojęs trečio darbo ir

ir dūšią prarasti dėl 
marnasčių, labai bijo-

netu rėjau mažiausios

man buvo prieinama, 
pasakius, su dėde iš- 
11 mėnesių ir bėgyje 
nesutikau lietuvio, ne

lietuvių kalbos nuo

trumpoj formoj reikia priminti.
Po spalio revoliucijos 1917 

m. “mokytas” “Naujienų” re
daktorius pasakojo svietui, kad 
šalyje, kaip Rusija, kur neišvys
tyta industrija, socializmo bu- 
davojimas negalimas. Kas kita 
su Vokietija, kuri industriniai 
išsivysčiusi ir po socialūs revo
liucijos tuoj bus galima vykin
ti socializmą. Gi “Laisvė” rašė 
kaip tik priešingai. Ir 23 metų 
gyvenimo įvykiai parodė, kas 
geriau permatė gyvenimo eigą. 
Ta gyvenimo eiga, apie kurią 
rašė “Laisvė” ir “Vilnis”, pa
daro skirtingą skaitytoją. Kaip-

gi skaitytoją išlavinsi, 
viskas eina atbulai, negu 
rastis rašo?

jeigu
laik-

perArba paėmus Lietuvoj 
versmą 1940 m. Nemanau, kad 
užims 23 metai išsiaiškinti. Jau 
dabar ateinanti laiškai muša tū
lų laikraščių užsibrėžimus j 
dulkes. Palaukime, po karo, 
važiuosime patys pažiūrėti, pa
sikalbėsime su broliais, su se
serimis, sužinosime žodžiu, kat
rie laikraščiai teisingai rašė. 
Tuomet ir vėl kalsime •laikraš
čius prie melagių stulpo.

Mano Atsiminimai iš 
Senos Praeities

bir- 
ka- 
pri-

gy- 
t ti

Apleidau tėviškę gegužės 1, 
1899 metais, po Rusijos ka
lendorium. Pasiekiau Ameri
kos didmiestį New Yorką 
želio 7-tą po Amerikos 
lendorium. Birželio 8-tą 
buvau į Schenectady, N. 
kuriame ir po šiai dienai 
venų. Tada Schenectady
rejo gyventojų apie 16,000, 
šiandien gi turi 100,000. Ta
da buvo trys dirbtuvės: Ellis 
Locomotive Works ir Edison 
Works ir viena audinyčia. Pa
staroji išsikėlė iš čia. Ellis 
broliams išmirus, jų savastis 
perėjo į American Locomotive 
Co.,’nuo Thomo Edisono nu
pirko General Electric Co. Ta
da Edison Works dirbo keli 
šimtai darbininkų, o 1929 
metais buvo pasiekę 27,000.

Pastaruoju laiku vis didi
na, stato naujas šapas. Tada 
Ellis Works vadindavo “Big 
Shop.” Lietuviai vadindavo 
“bigšapiu.” Dirbo apie 2,000 
darbininkų. Praeitam pasauli
niam kare dirbo su viršum 6,- 
000.

Pradžioj mano apsigyveni
mo čia lietuvių mažai buvo, 

lapie šešios šeimynos ir apie 20 
O tai buvo vcly.kų (pavienių. Mergina buvo vie

na ii- ta tuoj apsivedė. Lenkų 
jau nemažai buvo. Jie jau 
turėjo savo bažnyčią, kurion 
mes eidavom. Nekurie ' susi
pažindavo su lenkaitėm ir ap- 
sivesdavo. Daug buvo sulen
kėjusių lietuvių. Nekurie ir po 
šiai dienai pasiliko su lenkais. 
Vaikai išauklėti lenkiškoj 
dvasioj, lenkais vadinas.

Kartais kuris vaikinas par- 
sikviesdavo iš Lietuvos mer
giną, tai kavalieriai bėgdavo 
pas tuos žmones pamatyti. 
Rodos, kad jie jų nebuvo ma
tę, kaipo kokių keistų sutvė
rimų. Bet merginos greitai ap- 
sivesdavo.

Dar vienas keistas paprotys 
buvo, tai svečiuotis. Nuėjęs 
paš žmones, būdavo išima iš ki
šenės 5 centus, duoda ant 
alaus. Gaspadorius siunčia tą, 
kuris vėliausia atvažiavęs, ku
rį vadindavo “grinorium.” O 
jei nebūdavo kam, tai pats ei
davo parnešt. Tas man nepa
tiko, aš 
svečius, 
nyko.

Tuose 
vo agentai, kurie eidavo per 
stubas pardavinėdami įvairius 
daiktus — skustuvus, popie-

nuotikių, kuriuos nors

bu-

ga
li a-

maldelėm, užprenumeruodavo 
laikraščius ir įvairią literatū
rą — pardavinėdavo malda- 
knygias ir moksliškas knygas. 
Mus tankiausiai aplankydavo 
Jonas Matulis iš Brooklyn. Jei 
kartais Matulis sugaišdavo 
kur kitur, nepribūdavo ant 
laiko, žmonės skolino daiktus 
ir laukė agento. Matulis 
vo laisvų minčių žmogus, 
jį kartą užklausiau, kaip 
lite suprast, kurie karšti
talikai ir kurie laisvi žmonės? 
Atsakė: kaip įeini į stubą, ap
sidairai ir pamatai, pas 
vesnius stuba švaresnė ir 
žiau burdingierių laiko, 
katalikus sienos šventųjų 
veikslais apkabintos 
giau girtuokliauja.

Laisvesnius tais laikais va
dindavo šliuptarniais, nors pas 
mus jų nebuvo. Bet girdėjau, 
kad jų nemažai yra didesnė
se kolionijose. Perstatydavo 
juos blogais žmonėmis. Aš 
žingeidaudavau juos matyti ir 
pasikalbėti su jais. Tuose lai
kuose plačiai skaitydavo Ma- 
hanojaus Bačkausko “Saulę.” 
Aš ir per Matulį užsiprenume
ravau. Lietuvoj buvau išmo
kęs maldaknygę lenkiškomis 
raidėmis skaityti.

Laikui bėgant, užsiprenu
meravau “Lietuvą” ir “Vieny
bę Lietuvninkų.” Tada para
šiau, kad sulaikytų “Saulę”. 
Nusipirkau įvairaus turinio 
knygelių.

Mano Mintys Pasikeičia
Atvykęs iš Lietuvos kaipo 

geras katalikas, nuo motinos 
gavęs palaiminimą būt geru 
ir Dievo neapleist, aš ir ma
niau, kad manęs niekas ir nei 
joki raštai nepamainys. Bet 
norėdamas apie juos žinoti, 

šnibždomis į ausį Ma- 
pasakiau: ar neturi 

bedieviškų knygų? At- 
girdi, jūs jas turite ir 

Atsakiau, kad nesu-

vengdavau lankytis j 
Laikui bėgant tas iš-

laikuose atsilankyda-

lais-
ma-

pa
ir dau-

Laikui bągant, prisirašė daug 
jaunesnių, su naujom idėjom. 
Buvo tokių, kurie nesiraše, 
priešines minčių suvaržymui. 
Tada mes sumanėm daryt re
formas, mainyt vardą drau
gystės ir pertaisyt konstituci
ją. Pavedė valdybai sustatyt 
konstituciją. Valdybai būnant 
jau progresyvei , ištraukė ne
patinkamas vietas. Vardas 
permainytas iš šv. Kazimiero 
į “Nemuno.” “Kova” atspaus
dino konstituciją.

žinoma, tas įvyko po 1905 
m. Rusijos Revoliucijai. Tas 
laikotarpis ir buvo svarbus 
mūsų Schenectady istorijoj 
perversmo tarpas. Iš Lietuvos 
atvažiuodavo žmonių su ge
resne dvasia. Dar Rusijos Re
voliucijai neužgesus, atvyko į 
Amsterdam, N. Y., pas savo 
dėdę kun. židinavičius, Bro
nius Balevičia (B. K. Balutis). 
Sakėsi pabėgę nuo caro žan
darų, nes dalyvavę Revoliuci
joj.

Tada buvo šaukiamas pir
mas visuotinas seimas Ameri
koj, kuris atsibuvo Philadel- 
phijoj, Pa., vasario 22, 1905 
metais. Gavom progą susipa
žinti su B. Balevičia. Jis karš
tai rėmė tą sumanymu ir ra
gino Amsterdamo ir Schenec
tady lietuvius prisidėt prie jo, 
rinkti delegatus ir siųsti į mi
nėta seimą. Amsterdamiečiai 
išrinko du — 13. K. Balevičią 
ir Roką Stanislavičią, Schenec- 
tadiečiai — A. Gudzinską ir 
V. Kundrotą. Neminėsiu visos 
procedūros seimo, nes daug 
vietos užimtų. Tapo išrinktas 
komitetas, kuris atsišauktų į 
visuomenę remt Revoliuciją ir 
rinkt aukas. Tam tikslui buvo 
atsiųsti atstovai, A. žagaras, 
vėliau P. Grigaitis. Delega
tams sugrįžus, išdavus rapor
tą, nuo 
dėsnis 
pradėta 
rengti.
būtoj ų, tu r būt, nesiras, kuris 
nepasakė prakalbas Schenec
tady. Išplatinta nemažai lite
ratūros, užrašinėta laikraščiai 
“Kova” ir “Keleivis.” Pradė
jus išeidinėt “Laisvei,” pradė
jom ją skaityti. Laikui bė
gant, su “Keleiviu” atsisveiki
nom.

Amerika, Anglai ir Ho 
landai Tariasi Išvien 
Veikt prieš Japonus

no ir minkštųjų angliakasy- 
klų kompanijas su darbinin
kais.

to laiko prasidėjo di- 
judėjimas, veikimas,

daugiau prakalbų
Iš pasižymėjusių kal-

karta 
tučiui 
kokių 
sakė,
skaitot.
radau, kad kur būtų parašy
ta, kad Dievo nėra. Jis man 
paaiškino, sakydamas: skai
tyk, apsvarstyk, ką skaitai, 
pradėsi plačiau protauti, atsi
sveikinsi nuo prietarų, 
su manim ir atsitiko.

Laikui bėgant sutinku gerą 
žmogų Boleslovą Čyžauską, 
kuris pradėjo mane kalbinti 
prisidėt ir jam padėt sutverti 
kokią pašalpinę draugystę. 
Tarpe 1901-2 m. tapo šutvei’-

rą laiškam rašyt su įvairiom ta šv. Kazimiero draugystė.

Tas

•?<

New Yorko garažų tarnautojai pasirengę eiti į pikieto linijas. Kaip žinia, garaži
ninkai išėjo streikan—arti 1,000 jų, reikalaudami didesnių algų ir geresnių dar
bo sąlygų. , .:
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Washington. — Išvyko į 
Manilą, Filipinus, žinovai 
Amerikos laivyno tartis su 
kariniais Anglijos specialis
tais ir Rolandais, kaip būtų 
galima bendromis jėgomis 
apsiginti nuo japonų Paci- 
fiko Vandenyne. Supranta
ma, kad japonai pirmiausia 
galėtų užpult Rolandų Ry
tinę Indiją bei Filipinų sa
las.

Australija ir Naujoji Ze
landija, anglų pusiau-kolo- 
nijos, turėtų vaidint žymią 
rolę tame apsigynime, kaip 
teigia Londono valdžia.

STREIKŲ TAIKYTOJAI 
DARBUOJASI

Washington. — Valdiškos 
komisijos sušilusios darbuo
jasi sutaikyti Fordo auto
mobilių, United States Plie-

Mūsų Organizacijos
Tarpe 1906-7 metų kilo 

mintis tvert kliubą. Pasekmės 
buvo geros. Kliubas buvo su
tvertas. Iš pradžios buvo sam
domi kambariai. Bet rengda- 
vom įvairias pramogas dėlei 
sukėlimo finansų. Dasivarius 
iki 300 dol., kilo klausimas 
pirkt namą. Suradę seną na
mą, įnešėm $500. Pradėjus 
taisyt, susidarė didelė suma 
skolų. Bet, mat, dvasia ir ūpas 
aukštai stovėjo, tai nieko ir 
nepaisėm. Prie to dar kerštas 
įvyko. Amsterdamo klebonas 
sukurstė katalikus, kliubą 
įskundė valdžiai, suareštavo 
du kliubiečiu. Prasidėjo teis
mas, reikėjo advokatą samdy- 
ty ir tas padarė nemažai lė
šų. Bet viską pergalėjom ir 
varėm darbą pirmyn. 1908 
metais kliubas tapo inkorpo
ruotas kaipo Lithuanian Edu
cational Club. (Lietuvių Ap- 
švietos Kliubas.)

Laikui bėgant susitvėrė Ai
do Choras, mišrus, vadovau
jant drg. Chas. Meilūnui. Su
sitvėrė LSS kuopa, prie ku
rios priklausė su virš 30 na
rių. Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija, kuri vėliau 
persikeitė į ALDLD; SLA 205 
kuopa, kuri dabar vadinas 
LDS 18 kuopa.

Nors mūsų pasiliko nedaug, 
bet turime vietą, kur susirink
ti, draugiškai laiką praleisti. 
Bet kokiam parengimui vietos 
nereikia jieškot. Dar ir sve
timtaučiai nuo mūs samdo.

Kodėl pas mus lietuviai su
mažėjo ? Po karui niekas iš 
Lietuvos ir iš kitur neatvažia
vo. Bet nemažai mus apleido, 
išvažiavo kitur, nekurie ir am
žinai atsiskyrė. Nekurie pra
deda jaustis apsenę, daro iš
vedžiojimus, kad galima be to 
ir to apsieiti.

A. Gudzinskas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Budapest, Vengrija, bal. 
7.—Jugoslavų orlaiviai bu
vo pasiekę priemiestį Buda
pešto, Vengrijos sostines; 
bet priešlėktuvinės vengrų 
kanuolės nuvijo juos-šalin.

Istanbul, Turkija. — Skai
čiuojama, kad vokiečiai tu
ri 1,700 karinių orlaivių 
Bulgarijoj ir Rumunijoj 
prieš Graikiją ir Jugoslavi
ją

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rhcingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

l Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

KOI-----301

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

Prlminkite skelbimu ir gausite nuolaidą. Prašykite

r

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRV.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
KMU STEAMBOAT RD, GREAT NECK, N

Telephone Great Neck 1546
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Bostono ir Apielinkes Žinios
Pasukome Dideliam Buliui 

Sprandą
Kovo 24 d., So. Bostone, 

buvo sustreikavę apie tūks
tantis darbininkų, kurie dirbo 
Walworth Co. Streikas tęsėsi 
tik 4-rias dienas su darbinin
kų laimėjimu. Pripažinta uni
ja, pakelta užmokestis ir bus 
pagerintos darbo sąlygos.

Per laikus buvo kalbama, 
kad Walworth kompanijoj 
niekas negali suorganizuoti 
unijos. Apie šią kompaniją 
buvo tiek daug kalbama, kad 
net buvo susidarę legendos. 
Pirmiaus, kas tik pradėdavo 
organizuoti darbininkus i uni
ją, tai kompanija arba užda
rydavo dirbtuvę arba mašinas 
iškeldavo į kitus miestus ir 
d a r b i n i nkai pralaimėdavo. 
Reikia nepamiršti, kad Wal
worth kompanija turi net dvi
dešimts septyniuose miestuo
se dirbtuves šioje šalyje. Be 
to, ji turi Argentinoj, Austra
lijoj, Bermudoj, Brazilijoj 
(dvi), Kanadoj, Čilėj (dvi), 
Colom bijoj (dvi), Kuboj, 
Ecuadore, El. S a 1 v a dore, 
Anglijoj, Holandijoj, Hon
duras, Indijoj, Italijoj, Ja- 
maicoj, Meksikoj, N a u j o j 
Zealandijoj, Philipinuose, Pu
erto Picoj, Pietinėj Afrikoj, 
Trinidade, B. W. I., Venezue- 
loje (dvi). Na, tai ką gi jai 
reiškia bent vienas skyrius 
uždaryti, idant sulaužius strei
ką?

Prie progos, manau, bus 
svarbu biskj daugiau susipa
žinti su So. Bostono Walworth 
kompanija.

Pirmiau čia dirbdavo dau
giau, kaip trys tūkstančiai 
darbininkų ir tai buvo So. 
Bostono lietuvių “tėviškė.” Gi 
po pasaulinio karo iš šios dirb
tuvės beveik visos mašinos bu
vo išvežtos j kitus miestus ir 
čia dirbo vos keli desėtkai 
darbininkų. Pačią dirbtuvę 
kompanija pradėjo apleisti. 
Stogai sukiuro ir visur lijo, 
pastatų sienos iškrypo, langai 
išbyrėjo. Pelėsių tinklas už
traukė visą dirbtuvę, mašinos, 
kokios buvo užsilikę — pase
no. žodžiu sakant, visko ko 
reikėjo, tai degtuko, kuris 
būtų nuvalęs šį gramozdą nuo 
žemės paviršiaus.

Bet laikai pas’keitė. Mūsų 
šalis sumanė apsiginti nuo ne
žinomo priešo. Pradėjo “dum- 
puoti” bilijonus fabrikantams, 
kad šie sumodernizuotų pra
monę, kuri galėtų masiniai ga
minti produktus. Tad iš eilės 
pakvietė ir So. Bostono Wal- 
wortho kompaniją. čia ši 
dirbtuvė vėl tapo moderniška. 
Stogai pataisyti, langai sudėti, 
sienos atbudavotos, senos ma
šinos išmestos laukan, o jų 
vietoj naujas-moderniškas su
dėjo. Viskas per naują nu- 
maliavota ir visi kampai iš
valyti. Produkcija pakilo tris 
kartus, o algos, ne tik kad ne
pakilo, bet nupuolė žemyn.

Pradėjo darbininkai neri
mauti, nes pragyvenimo reik
menys pakilo, o uždarbis 
sumažėjo. Jie pradėjo orga
nizuotis į uniją. Kompanija,

sužinojus apie tai, pradėjo 
naujus darbininkus urmu sam
dyti. Mat, manė, kad pasiseks 
senus sudemoralizuoti, o nau
jus pastatyti prie darbo. Lai
kinasis unijos komitetas pra
nešė kompanijai, duodamas 
devynias dienas laiko, kad 
kompanija tartųsi sti unija ir 
viską išrištų taikiu keliu. Bet 
kompanija nieko nedarė, o tik 
paskutinę dieną pranešė, jog 
ji “gal” tarsis su unijos laiki
nu komitetu už penkių dienų. 
Tas jų “gal” būtų pripuolęs 
kovo 25 dieną, bet unijos ko
mitetas sušaukė unijos mitin
gą kovo 23 ir nubalsavo, kad 
pirmadienį, kovy 24 d. visi 
streikuotų, užkirsdami kompa
nijai kelią padaryti unijoj de
moralizaciją.

Pirmadienį, kovo 24 d., 
kaip 5:30 vai. iš ryto, jau uni- 
jistai buvo apstoję visą Wal
worth dirbtuvę ir nei vieno 
neįleido į vidų. Unija iš savo 
pusės pastatė apie 25 savo 
“policistus,” kurie prižiūrėjo, 
kad streikieriai nestovėtų bū
riais ir nekeltų trukšmo, kad 
tuomi nedavus progos miesto 
policijai įsimaišyti, o kiti uni- 
jistai žygiavo aplink dirbtuvę 
be sustojimo. Ačiū tokiam 
planingam veikimui iš unijos 
pusės, tvarka buvo kuo pui
kiausia.

Iš sykio kompanija ne tik, 
kad kalbėt nenorėjo su unija, 
bet nenorėjo nei girdėti. Bet 
pamačius, kad unijoj yra vie
ningumas, pradėjo taikytis ir 

Į valdžios spiriama, turėjo dar
bininkams pasiduoti ir sutikti 
ant darbininkų reikalavimų: 
pripažinti CIO uniją, pakelt 
nuo penkių iki 10 nuošimčių 
užmokestį ir kitus unijos rei
kalavimus išpildyti.

Jaunimas
Mes p° kartą esame sau 

įsikalbėję, kad dabartinis jau
nimas niekam netikęs ir iš jo 
negalima nieko gero laukti. 
Tai didelė netiesa, šiam strei
ke jaunimas užėmė avangardo 
rolę. Jis vadovavo pirmose 
streiko eilėse. Esu organiza
vęs ir dalyvavęs streikuose, 
bet niekur nepasisekdavo taip 
greit suorganizuoti į uniją, 
kaip šį sykį ir tik ačiū jauni
mui, jis į dvi savaites surašė 
daugiau, kaip 700 darbininkų 
į uniją.

Visi jaunuoliai yra užsirašę 
į kariuomenę ir pirma negu 
stos kariuomenėn, jie žinos, 
kieno reikalus jie turės ap
ginti...

“Ačiū” “Keleiviui” ir “Dar
bininkui”

Beorganizuojant į u n i ją 
apie 7 jaunuoliai buvo kom
panijos atleisti iš darbo. Kuo
met unijos komitetas paklausė, 
dėl kokios priežasties juos at
leido, tai kompanija pasakė: 
“Mes manėme, kad jie yra 
penktakojai ir yra pavojinga 
čia juos laikyti.” Na, o “Ke
leivio” ir “Darbininko” redak
toriai net apsiputoję prie 
kiekvienos progos darbininkus 
vadina penktakojais. Kažin, 
ar tie redaktoriai bent kada

supras, kad jie savo skaityto
jus stato į pavojų?

Kas yra juokingiausia, tai
tas, jog šioj dirbtuvėj dirba 
apie 400 lietuvių ir nei vienas 
n e p a i n f ormavo “Keleivio” 
apie streiko padėtį. “Keleivis” 
sako, kad sustreikavo- Wal- 
wortho “mašinšapė!” Tuom 
tarpu Walwortho mašinšapė 
nesudaro nei vieno nuošimčio 
visos dirbtuvės darbininkų. 
Kitaip sakant,. “Keleivio” re
daktorius žino, kur Walwor- 
thas randasi, bet nežino, kas 
jo viduryje yra.

Išstreikavus keturias dienas 
streikas pasibaigė kovo 27 
dieną.

Jaunutis.

būnant bendrame fronte su 
pažangiais lietuviais, taip vis
kas susimaišė, kad nebegalė
jo žinoti, kur “komunistas” ir 
velnias.

Geriausią rodą mes galime 
duoti, tai matyti savo kaimy
ną kun. Vermauskį. Vermaus- 
kis iš to gyvena. Supažindins 
ir Michelsoną. Nėra abejonės, 
kad Michelsonui bus daug len
gviau pažinti velnią, negu so
cializmo mokslą, o prieg tam 
ir pelno daugiau.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 10 d. balandžio, 8 v.v. 
Pas drg. F. M. Indriulį, 129 W. Mar
ket St. Visi nariai pribūkite susirin
kime, nes bus renkami delegatai į 
Apskirčio Konferenciją. — J. Nor
kus, Sekr. (84-85)

Jadvygos Stacijos So. 
Bostone

Kovo 23 d., pirma stacija 
Jadvygos buvo So. Bostono 
miesto salėje. Minėtų stacijų 
kryžių, buvo pasiėmę nešti: 
“Vilniui vaduoti sąjunga” 
(maniau, kad jos jau nėra.— 
J.) ir socialistai su sklokinin- 
kais.

Tubelienė teikė vėliausius 
pranešimus apie Lietuvą iš 
“Laisvės.” Ir ant galo visus 
suramino, kad viskas Lietuvoj 
sugrįš kaip buvo.

Publikos buvo mažiau, ne
gu mūsų koncerte vasario 23 
d. Aukų surinkta $40.00. Bet 
ant rytojaus smetonininkai pa
sigyrė anglų laikraščiuose, 
kad publikos jie turėjo net 
10,000.

žinoma, mes su tais smeto- 
nininkais neisime į ginčus, nes 
kas žino minėtą salę, kurioj 
vargiai būtų galima sutalpinti 
600 žmonių, tai tik nusijuoks. 
Bet kuo jie nori būti gudres
niais, tai tuo jie lieka žiop
lesnį. Jeigu, daleiskime, “bu
vo” 10,000 žmonių ir surinko 
dėl “atvadavimo Vilniaus ir 
Lietuvos” (Klaipėdos nemini. 
—J.), tik $40.00, tai reiškia, 
4000 aukavo po centą, o 6,- 
000 tik špygą!

Antrr. stacija buvo apvaikš
čiota Dorchestery socialistų su 
sklokininkais. Sako, kad visi 
turėjo progą palaikyti tą ran
kelę, kuri jokio darbo nėra 
dirbus.

Tiesa. Krukonis “Naujienų” 
num. 69, mane išterliojęs, ra
gino socialistus nieko bendro 
neturėti su Jadvyga. Bet, 
“Sandaros” num. ,L0 skaitau:

“Likusį pelną paskyrė su- 
šelpimui pabėgėlių iš Lietu
vos.”

Tai tik kelios savaitės prieš 
Jadvygos atsibaladojimą į 
Bostoną, sandariečiai buvo su
rengę vakarienę ir rinko au
kas. Tame aukų sąraše mato
si, kad vieną dol. aukojo ir 
Anestas. Na, o Anestas skai
tosi socialistų galva Dorches
tery' ir jis pirmutinis turėjo 
paptelėti Jadvygos rankelėn. 
Na, tai tu žmogau ir išsilaikyk 
tokią tiesią socialistų liniją. 
Vienaip šneka, kitaip daro. 
Lygiai kaip ubagas: Dievo 
šaukia, o apie velnią mislina.

“Keleivio” Redaktorius Nepa
žįsta nei Velnio

“Keleivio” num. 11, Stasys 
Michelsonas prisipažino, kad 
jis nepažįsta nei velnio. Jam

Ką Manote Apie Tai, 
Dainininkai?

Pas mus Bostone nemažai 
yra, ir dar neseniai vienas 
pribuvo dainininkas, bet visa 
bėda, kad jie neorganizuoti. 
Jeigu juos pasisektų suorga
nizuoti, tai būtų galima at
siekti gana daug, čia kalbu 
tik apie vyrus dainininkus. 
Pavyzdžiui, Vasiliauskas (sve
čias), Paura, Bolys, Kubiliū
nas, Juodaitis, Naura, švedas 
ir kiti. Tai visi solistai ir pa
sižymėję dainininkai. Argi ne
būtų gerai, kad jie susiorgani
zuotų į vyrų grupę? Tokia 
profesionalė grupė, tai būtų 
pažiba Naujosios Anglijos. 
Jie galėtų per vasarą susimo
kyti, sakysim, kokį tuziną 
dainų ir duoti koncertą per vi
są Naują Angliją. Be grupės, 
jie koncertuose galėtų sudai
nuoti solo. Pagaliau, juk jo
je būtų toki komikai, kaip 
Paura, Bolys ir Kubiliūnas, 
kurie prijuokintų publiką iki 
“mirties.” Tai būtų geriausias 
“vodevilis” visoj Amerikoj!

Mes Bostone turime moterų 
grupę, kuri vadinasi “Harmo
nijos Grupė.” šią grupę vado
vauja gabi mokytoja Elena 
Žukauskaitė. Ji jau gyvuoja 
apie penki metai. Vėliausia 
girdėjau šią grupę dainuojant, 
tai Progresyvių Lietuvių Tary
bos koncerte, kuri pasirodė, 
kad balsą taip laisvai valdo, 
kaip ir operų artistės. Tai gra
žus gėlių bukietas Naujosios 
Anglijos mėlio darželyj.

Pas vyrus yra gerų spėkų, 
tik, kaip sakiau, neorganizuo
tos. Bet nejaugi vyrai negali 
paimti pavyzdį iš moterų? Pa
galiau tik pasižiūrėkime į Lie
tuvos menininkus. Ten ne tik 
paprasti menininkai susiorga
nizavo, bet net kompozito
riai. Tai kokios priežastys 
galėtų čia trukdyti? Pagalvo
kite, dainininkai, ir tarkite sa
vo žodį.

Jaunutis.

ANGLAI SUŽEIDĘ VOKIEČIŲ 
KARO LAIVĄ

London. — Anglų lakūnai 
praneša, kad jie bombomis 
pataikę į vokiečių karo lai
vą “Scharnhorst,” 26,000 to
nų, stovėjusį Bresto prie
plaukoj, Francijoj.

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. susirinkimas įvyks ba

landžio 10 d. Dalyvaus Jonas Oma
nas iš LDS Centro. O balandžio 11 
d., penktadienio vakare bus rodoma 
krutami paveikslai iš Istorijos LDS 
ir LDS Jaunuolių veiklos. Todėl 
kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti 29 Endicott St. Svet., ir 
susipažinkit su Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimu Amerikoje. — J. M. L.

(84-85)

GARDNER, MASS.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks balandžio 10 d., kviečia
me nares dalyvauti susirinkime, nes 
reikės aptarti dalykus kas liečia at
einantį koncertą. Taipgi norime pri
minti, kad balandžio 9 d., Lietuvių 
Piliečių Kliube įvyks prakalbos, 7:30 
v. v. Kalbėtojas bus drg. J. Orma- 
nas iš Brooklyno. Prašome dalyvauti.

Moterų Kliubo praktikos įvyks 
(prisiruošimui koncertui) šeštadie
niais, bus ir sekmadieniais praktikos, 
3 vai. po pietų. Prašome įsitėmyti 
datas. — L. J. E. (83-84)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. balandžio, 103 Green St., 7:30 
v. v. Draugai, malonėkite susirink
ti, nes yra svarbių dalykų aptarti, 
kaip prakalbų klausimas ir delegato 
raportas iš Liaudies suvažiavimo, 
kuris įvyko 5 ir 6 dd. balandžio 
New Yorke. — S. Meison. (83-84)

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

' 530 SUMMER AVE. i’
'' Arti Chester Avenue s

NEWARK, N. J.

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

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Policija bando neprileisti Harvester kompanijos fabrikų darbininkams pikietuoti; 
Čikagoje policija, mat, turi “savo tradicijas,” kaip streikierius daužyti.

PUBLIC

MATTHEW P. BALIAS 
(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.

NOTARY Telephone
STagg 2-5043

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

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

“Gyvenimo Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA 

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

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

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

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

SKELBKITES “LAISVĖJE"

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

• •

1113 Ml. Vernon SJeet
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Office Phone 
EVergrecn 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergrecn 4-6485

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ai • 
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues. fj*om 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Boris Čirkovas, Tamara Makarova ir L. Šapalova, pui
kiame naujausiame Sovietų judyje “Naujasis Moky
tojas,” kuris dabar rodomas Miami Teatre, 6th Avė. 
ir 47th St. Toj pat programoj rodoma ir judis “Naujo
ji Latvija.”

Lietuviai Delegatai Smarkiai 
Darbuosis už Taiką

MIRĖ
Balandžio 6 d., I I vai. va

kare, Greenpoint ligoninėj mi
rė Jonas Kuligauskas, 44 
Waterbury St., Brooklyne. Ve
lionis pašarvotas šalinsko-Sha- 
lins koplyčioj, 84-02 Jamaica 
Ave., prie Forest Parkway 
stoties, Woodhaven, N. Y. 
Laidojamas šiandien, balan
džio 9 d., šv. Marijos kapinė
se, Flushing. Laidotuves ap
tarnauja graborius Shalins- 
Šalinskas.

Elzbieta Akromaitienė, 67 
m. amžiaus, gyvenusi 97 Mil
ler Ave., Brooklyne, mire ba
landžio 5 d.'Velionė pašar
vota graboriaus Ballas-Bie- 
liausko koplyčioj, 660 Grand 
St., Brooklyne. Bus laidojama 
balandžio 9 d., 10 vai. ryto, į 
šv. Jono kapines. Paliko nu
liūdusius: 3 sūnus — Antaną, 
Kazimierą ir Silvestrą, taip 
pat anūką Walter.

Velionė buvo SLA, Gyvojo 
Rožančiaus ir Tretininkių 
draugijos nare.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas- 
Bieliauskas.

Pasibaigus bendroms Liau
dies Suvažiavimo sesijoms, bū
rys Čionai ilgiau pasilikusiu 
delegatų buvo susirinkę pa
svarstyti, kaip sugrjžę namo 
praves darbą už taiką.

Lietuvių sesijoj buvo dele
gatų stipriai pabrėžta, jog 
darbas tik prasideda, dėlto 
veikimas turi būti pasmarkin
tas. Nurodinėta, kad be to 
mūsų padėtos lėšos ir vargas 
dalyvauti šiame kongrese ne
duotų pageidaujamų pasek
mių.

Trumpoj sutraukoj, lietuvių 
delegacijos pageidavimai bu
vo toki:

1. Vyriausiu siekiu yra 
steigimas taikos grupių ir blo
kų komitetų.

2. Apart raportų savoms 1 
draugijoms, kurios juos siun- j 
tė, delegatai privalo dėti pa-j 
stangas pasiekti su raportu ir 
kitas draugijas.

3. Draugijose reikia išrink
ti komisijas, ar bent po vieną 
atstovą, kuris palaikys ryšius 
tarp draugijos ir vietinės Tai
kos Tarybos, taipgi su kitų 
draugijų išrinktomis komisijo
mis.

4. Visose didesnėse koloni
jose, kurios turėjo delegatus 
Am. Liaudies Suvažiavime, 
arba kurios galėtų pasikvies
ti delegatus iš kitur, reikia su
ruošti masinius mitingus, ku
riuose gaištų išgirsti suvažia
vimo balsą ir tie lietuviai, ku
rie nepriklauso delegatus

Tarnautojai Užstojo 
Viršininką

Iš New Yorko Miesto Kole
gijos neseniai buvo suspen
duotas John Kenneth Ackley, 
kolegijos registraras. Jam iš
keltuose kaltinimuose, kad pa
teisint išmetimą, Aukštesniojo 
Švietimo Taryba sakė, būk jis 
“naudojęs savo poziciją kai
po rekorderis ir registraras 
patarnaut Komunistų Partijos 
interesams ir kitaip neatliko 
savo pareigų tinkamai kaipo 
rekorderis ir registraras.”

Į tai atsakė 13-ka registra- 
ro štabo tarnautojų, vienbal
siai priimdami rezoliuciją ir į- 
teikdami ją Robertui L. Tay
lor, buvusiam registraro pade- i 
jėjui, o dabar per kolegijos' 
administraciją paskirtam už
imti Ackley vietą kol švieti
mo taryba praves jo teismą. 
Taylor paskelbė visuomenei tą 
rezoliuciją.

Raštinės tarnautojai savo 
rezoliucijoj pareiškia, kad jie 
viršininko suspendavimu nu
stebinti, kad jis buvęs gabus 
ir atsakomingas darbo vedė
jas ir niekad nenaudojęs ofi
so svetimiems tikslams, ir kad 
visada turėjęs jų pasitikėjimą, 
kooperaciją ir pagarbą.

siuntusiose draugijose.
Paskleidimas Am. Liaudies 

Suvažiavimo programos taip 
pat bus lietuvių, kaip ir visų 
kitų delegatų didžiausia rū- 
pestimi, nes tai be galo svar
bus dokumentas, rodantis ke
lią į taiką minioms žmonių, 
kurie apie tą kelią ligi šiol gal 
dar nei negirdėjo, jo nežino, 
bet labai norėtų jį surasti ir 
juomi eiti. Rep.

Balandžio 4 d., Greenpoint 
ligoninėj, mirė Stasys Konke- 
vičius, 53 metų amžiaus, gy
venęs 234 Rodney St., Brook
lyne. Palaidotas pirmadienį, 
balandžio 7 dieną, 10 vai. ry
to, šv. Trejybės kapinėse. 
Kūnas buvo pašarvotas laido
tuvių direktoriaus Juozo Garš-

Apie Lietuvių Organizacijų 
Prisirengimą Apvaikščioti

Gegužės Pirmą
Tam tikslui šaukiama kon

ferencija balandžio 21 dieną, 
“Laisvės” svetainėj, 4 19 Lori
mer gatvės. Prasidės 7:30 vai. 
vak. Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių draugysčių, kliubų ir 
kitų organizacijų prašome pri
siųsti atstovus į gegužinei pri
sirengimo konferenciją. Ku
rių kuopų ar kliubų susirinki
mai būtų praėję, turėtų daly
vauti patys valdybos nariai ar 
ką iš narių, pasiųsti.

Konferenciją turėsime trum
pą, nes turime visas informa
cijas iš pirmesnės tarptautinės 
konferencijos, kuri įvyko ko
vo 29 d., ir turėsime iš antro
sios, platesnės konferencijos, 
kuri įvyks balandžio 19-tą, 
dalyvaujant unijų, pašaipiųjų 
ir kultūros draugijų, taipgi 
politinių partijų delegatams.

šioj konferencijoj bus pa
teiktas galutinas planas dėl 
vaikščiojimo gatvėmis ir susi
rinkti vietos. Lietuviai turėsi
me joje delegatą, kuris iš tos 
konferencijos raportuos ba
landžio 21-mą. Tad nepamirš
kite atsiųsti delegatus.

Laikina Komisija.

vos koplyčioj.
Laidotuves prižiūrėjo laido

tuvių dirpktorius Juozas Garš
va.

Netinkami Batai Yra Pavojingi

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
Tas pat pažįstamas 
pakelis, bot Nauji 
Old čolds viduj. 
Visi dabar parduo
dami Old Golds 
yra NAUJI Old 
Golds.

AKYS” NULEMIA! Akimirkos greitu- 
\įį/ mu jūs sužinosite, jog kas tai naujo pri

dėta! Ir kas tai naujo pridėta garsiam cigaretui 
taip pat — naujas skonis.

Išbandykite šiandienį Old Gold—praturtintą 
parinktiniu importuotu tabaku! Smulkūs lapai! 
. . . kvapūs lapai! . . . padaro Old Gold malo
nesniu cigaretu negu bet kada! Gaukite pakelį 
šiandien.

NAUJAS — Praizinis importuotas tabakas 
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.

y

Seniausi Amerikos Tabako prekijai—įsikūrę 1760

Liaudies Suvažiavimo Dele
gatai Grįžta į Kolonijas Bū
davot! judėjimą už Taiką
Užsibaigus čionai New Yor

ke per dvi dienas posėdžia
vusiam Amerikos Liaudies Su
važiavimui, minios delegatų, 
visomis susisiekimo priemonė
mis, patraukė namų link. Tū
li išvyko jau sekmadienio va
karą, tiesiai iš posėdžių. Di
džiuma kitų išvažinėjo namo 
pirmadienį. Dar kiti, atstova
vusieji savo kolonijas delega
cijoj į Washingtona, pasuko 
namų link vėliau.

Taikos delegacijoj j Wa- 
shingtoną dalyvavo virš pus
penkto šimto delegatų, tarpe 
jų, regis, 7 lietuviai. Delega
cija pikietavo Baltąjį Namą, 
reikalaujant, kad Amerika 
“išeitų iš karo ir laikytųsi 
nuošaliai nuo karo.”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 10 d., 7:30 
v. vak. “Laisvės” svetainėj. Susirin
kimas labai svarbus. Delegatai su
grįžę iš Ateivių Gynimo suvažiavi
mo, kuris įvyko paskutinėmis dieno
mis pcretio mėnesio, Atlantic City, 
N.' J., išduos raportus iš suvažiavi
mo tarimų. Yra ir daugiau komisijų, 
kurios plačiai raportuos apie savo 
veikamą. Todėl nariai skaitlingai da
lyvaukite ir atsiveskite naujų narių 
įrašyti į apšvietos organizaciją. Ka
trie dar nesate mokėję duoklių už 
1940 metus, malonėkite užsimokėti 
ir paraginkite savo draugus, kad ir 
jie tą padarytų. — 1 Kp. Org.

(83-85)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas įvyks 

10 d.,balandžio, ketvirtadienį, 8 v.v., 
Zabielskio Svet. Prašome narius da
lyvauti. — Vaįdyba. (84-85)

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

t

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Netinkami batai avėjant ne 
tiktai praranda savo gražią 
formą, bet jie gali’ baigtis pa
vojingu sužeidimu kojų. Nors 
ir biskutį jaučiant nesmagu
mą, avėjant batus, reikia būt 
atsargiems. Yra geros valios 
žmonių, kurie per 20 metų per
ka avalinę Milčiaus krautuvė
se. Jie žino tą, kad gauna ne
tiktai geriausią batų prekę, bet 
autentišką stilių ir gerą koky
bę—tikrą patogumą ir apsaugą 
nuo besislepiančio pavojaus 
kojoms avalinėje . ..

Atsimink, kad pirkdamas Mil
čiaus krautuvėse, bile rūšies avali
nę, mokėsi tiktai už perkamąją 
prekę, o ne už aukštas nuomas, ap- 
draudas, dideles šviesas, brangius 
langų įrengimus ir laikraščiuose 
garsinimus. Tie visi luksusai įro- 
kuota į prekių kainas, bet pirkėjas 
tais prirokavimais negali nei apsi
vilkti, nei ant kojų avėt. Tokie 
blizgučiai liekasi tiktai praeivių 
akies pritraukimu ...

Pavėlinkite mums patarnauti 
jums avalinės reikale, o mes už
tikriname, jog bile avalinės pirki
niu būsite patenkinti.

Jūsų, Stasys Milchius.

KID OR 
KANGAROO

The discriminating dressers who seek 
footwear with character, and demand 
comfort in all sorts of weather, come 
here to select our special Kid and 
Kangaroo models, made by Connolly.1

Numerous styles to choose from. 
Oxford as well «s high shoes. Just 
the site end width to give you an 
exact fitting.

When you think of 

KID or KANGAROO 
SHOES think of

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC.
365 Grand Street, Corner Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.
69-21 Grand Avenue, Maspeth, L. L, N. Y.
56-27 Clermont Avenue, Maspeth, L. I., N. Y.

Pirkite ir Taupykite ant Grand Stryto
NUO UNION IKI BUSHW1CK AVĖS., BROOKLYNE

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

• Geresnės Prekės
• Geras Patarnavimas
• žmoniškos Kainos

šis kuponas 
duoda teisę
gaut. $1.00 
stainpoinis 
su kiekvienu 
pirkiniu ui 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 14, 1941

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.

L-r-— , „ ■  r-;-;, J/

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

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: E Vergreen 8-9770

FOTOGRAFAS
J Traukiu paveikslus familijų, ves-; 
n tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir kra javus 
.sudarau su ame
rikoniškais. Rei-J 
kalui esant ir 
padidinu tokio Į 
dydžio, kokio pa-1 
geidaujama. Tai-; 
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom I

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

Tel. Gleninore 5-6191

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
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GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
S tai 

a,/re.sas.

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

SKELBKITES "LAISVĖJE

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
---------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

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.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

TeL Evergreen 8-7179

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508




