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Detroit, Mich. —- 45 iš 65 
skyrių Jungtinės Automobi
lių Darbininkų Unijos (CI 
O), General Motors fabri-
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Baisūs apetitai.
Ir vėl nesupranta. 
Parama žmonėms. 
Sušaudytas paspruko. 
Tebejieško durnių.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Prašome visų “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • ♦rasenu.

Ar manote, kad Lenkijos 
ponai pasimokino? Nė bis- 
kutėlį. jie tebesinešioja 
tuos pačius apetitus, kokius 
nešiojosi prieš porą metų.

Jie tebesapnuoja apie sve
timų kraštų pavergimą. Jie 
sako, kad po karo pakilsian
ti “federacija” arba “unija” 
—aišku, Lenkijos globoje. 
Lenkijos ponų atstovas Si
korskis pareiškė, kad šis jų 
planas “apima Lenkiją, Če- 
choslovakiją, Lietuvą ir Ju
goslaviją.”

Matote, tebesikėsina iri . .. .
ant Lietuvos. Bet mes tuos'<uose> ^a ];no sa?f° vad°yy- 
ponus galime užtikrinti,1 paskelbt stieiką, jeigu
kad jie Lietuvą matys toj ■ ma^s .Jei^a a*

GRESIA GENERAL MO
TORS DARBININKU 

STREIKAS

Laivyno Ministeris Knox 
Remia Sumanymą Uždraust 

Darbininką Streikus
Užgiria Kongresmano Vinsono {nešimą Verstinai Taikyt Darbininkus su Bosais; Vinson, 

Pirmininkas Kongresmanų Komisijos, Sako: Darbininkai Neturi Teisės Skųstis prieš 
Samdytojus Atmetančius Uniją; Leidžia Bosams Mėtyt “Raudonuosius”

savo “federacijoj” taip, kaip 
jie mato savo ausis be veid
rodžio.

Komercinė spauda labai 
daug rašo apie So vietų-Ja
ponijos nepuolimo sutartį. 
Negali ji tos sutarties “su
prasti.” Kaip tai socialisti
nis kraštas išdrįso padaryti 
sutartį jos nepasiklausęs!

Bet Sovietų Sąjungos po
litika visuomet buvo ir te
bėra aiški: ji prieš karą, 
prieš karo plėtimą, už susi
taikymą ir draugišką su
gyvenimą su visais kaimy
nais.

Juk panašią nepuolimo 
sutartį Sovietai buvo pasiū
lę Japonijai dar prieš pen- 
kius metus. Japonija neno
rėjo. Dabar sutiko pasira
šyti. Tai laimėjimas Sovietų 
Sąjungos taikos politikos.

Streikas paliestų 162,000 
darbininkų dirbančių 65-se 
General Motors automobilių 
fabrikuose.

Visuotinas tų darbininkų 
delegatų suvažiavimas jau 
vasario mėnesį nutarė išsta- 
tyt sekamus reikalavimus:

Pripažint CIO uniją kai
po darbininkų atstovę dery
bose su samdytojais.

Pridėt po dešimtuką al
gos per valandą kiekvienam 
darbininkui.

Visiem darbininkam kas
met duot vakacijas-atosto- 
gas su tokiu apmokėjimu 
kaip už 80 darbo valandų.

Lietuvių' Darbininkų Su
sivienijimo organas “Tiesa” 
(bal. 15 d.) paduoda labai 
gražių skaitlinių apie tos 
organizacijos patarnavimą 
savo nariams

brikuose išsirinkt po vieną 
narį dėl kiekvienų 25 darbi
ninkų į atstovybę fabriki
niuose jų komit., kurie pri
žiūrėtų sutarties vykdymą 
ir rūpintųsi darbininkų rei
kalais abelnai.

Jeigu General Motors 
korporacija nesiskaitys su 
šiais darbininkų reikalavi
mais, tai bus paskelbtas 
streikas.

Washington. — Amerikos 
laivyno ministeris Frank 
Knox užgyrė kongresmano 
Carlo Vinsono sumanymą 
prieš darbininkų teisę strei
kuoti ir pasiūlė dar savo pa
taisymus prieš streikus.

Vinsono Sumanymas
Vinsono sumanymas rei

kalauja išleist šitokį įstaty
mą:

Valdiška tarpininkystės 
komisija karinėje pramonė
je turi verstinai taikyt dar
bininkus su samdytojais; 
darbininkai turi palaukt 
bent 30 dienų nuo nusitari- 
mo streikuot — tai būsiąs 
“atvėsimo” laikotarpis.

Visai atmest tokius darbi
ninkų skundus karinėse 
pramonėse, kur jie skun
džiasi, kad samdytojai ne
pripažįsta darbo unijos.

Prieš Unijų Veikėjus
Duot fabrikantam teisę 

išmest iš darbo bile unijos

veikėją, jeigu 
“turi pagrindo manyt, kad 

■toks unijinis darbininkas 
bet kada buvo narys Komu
nistų Partijos arba Jaunų
jų Komunistų Lygos,” arba 
jeigu jis bet kada sakė, kad 
tai būtų “geras dalykas 
kontroliuot šios šalies val
džią, vadovaut jai, užgrobt 
arba nuverst ją.”

Valdiška Šalies Darbo 
Santikių Komisija turi at
mest skundą tokio darbinin
ko, kurį samdytojai pavarys 
iš darbo, pagal savo nuožiū
rą, dėl minimų priežasčių.

Tas Vinsono sumanymas 
kol kas buvo taikomas tik 
darbams atliekamiems pa
gal laivyno ministerijos už
sakymus.

Bet ministeris Knox, kal
bėdamas kongresmanų ko
misijoj laivyno reikalais, ra
gino paplatint šį sumany
mą taip, kad jis apimtų vi
sus fabrikus ir įmones, kur

fabrikantai Į gaminama bet kokie kari
niai reikmenys valdžiai. Ko
misijos pirmininkas Vinson 
užtikrino, kad jis pasistengs 
pataisyt savo sumanymą 
pagal Knoxo nurodymus.

Ministeris JKnox pasiūlė 
dar sekamus Vinsono įneši
mo pataisymus:
Ragina Griežčiau Elgtis su 

Unijomis
Uždraust streikus vienos 

unijos prieš kitą kariniuose 
darbuose.

Priverst unijas tokiose 
pramonėse u ž s i registruot 
valdinėse įstaigose ir įsakyt, 
kad darbininkų unijos kas 
metai išduotų valdžiai 
skaitąs iš kiekvieno 
surinkto iš publikos.”

Pasak Knox’o tai,
todėl, reikią griežčiau elgtis 
su darbo unijomis, kad da
bar gręsiąs “rimčiausias 
karo krizis” Amerikai ir 
kad Hitleris • “a p supą s” 
Jungtines Valstijas.

“apy- 
cento

girdi,

bciVO lld.1 lalllb. zi •« • • • it v* • n
Per apie vienuolika metų bTaiKlJOJ VOKICCiai kil

savo gyvavimo L.D.S. išmo- v . , M v
kejo savo nariams pasalpo- Hitioę ruigiud, iiuaj 
mis $230,279, pomirtinėmis 
—$155,006.

Išlaukinės Mongolijos 
Žmonės Dėkoja Stali

nui, Molotovui

AMERIKINĖ MILICIJA CINĄ pasak Vokiečiu, Jugo-
ANGLŲ KASYKLOS STREIK

LAUŽIUS

giavę 65 Mylias
Vokiečių Pranešimas:

Berlin. — Šiauriu ėję 
vokiečiai smar-

Kunigų “Draugas” (bal.
11 d.) rašo:

“Ištikimiems Lietuvos sū- Graikijoje
nams ir dukterims tikrai! kiai atmetė anglus toliau at
buvo džiugu išgirsti, kad gal; užėmė Ptolemais ir 
ten Stasys Raštikis paspru- Koziani miestus, sunaikino 
ko iš bolševikų vergijos ir, 30 anglų šarvuotų automo- 

’ atsistojo Lietuvos pabėgėlių^bilių ir persigrūmė per Vis- 
veikimo priešakyje.” tritzos upę. Šiame fronte

Kas nors turėtų būti toks'vokiečiai yra nužygiavę 65 
geras ir paliepti Lietuvos mylias pirmyn į Graikiją, 
klerikalams ir smetoniniu-! Vokiečių orlaiviai išblaš- 
kams daugiau nebesikelti įsų^ graikų kariuomenę ties 
numirusių. Visus juos Fa- neskati ir nušovė žemyn še
rinė valdžia supiskmo• šis anglų orlaivius. 
prie sienos (mūsiškėje kle-,z
rikalų, tautininkų ir menše- j V^kiecuĮ-lakųna-i bombo- 
vikų spaudoje), o dabar jie m\s nuskandino ^PirejauSj
vienas po kitam prisikelia iš;prieplaukoj keturis afiglų|nutarė 
numirusių ir atsiduria už- prekinius laivus, viso 35,000 
sienyje.

Jiems reikia aukų, juos 
reikia pašerti. Jų kamaro- 
tams Amerikoje didžiausia 
nelaimė. Antra, čia tų laik
raščių redaktorius baisiai 
kompromituoja: kur tu re
gėjai, desėtkus sykių jie 
gen. Raštikį sušaudė, o da
bar jis staiga atsirado Ber
lyne ir tapo pabėgėlių vadu!

tonų, ir pavojingai sužeidė 
aštuonis kitus anglų preki
nius laivus stovėjusius toje 
Graikijos prieplaukoje.

TOLIAU TIK 18 IKI 25-KIŲ METU 
VYRAI BOSIĄ IMAMI ARMIJON, 
KAIP KAD ŽADA ROOSEVELTAS 

_ □---------------------- .--------
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas, besikalbė
damas su korespondentais, 
išsitarė, kad toliau turėtų 
būt imami kariuomenėn tik 
jauni vyrai nuo 18 iki 25 
metų amžiaus. Sako, pirma
jame drafte buvo pašaukti 
kariuomenėn vyrai (nuo 
21) iki 35 metų tik todėl, 
kad būtinai reikėję greitu 
laiku sudaryt . gana, didelę 
armiją.

Prezidentas atidengė, jog 
generalis štabas reikalauja 
imt kariuomenėn tik jau
nuolius nuo 18 iki 22 metų.

Manoma, jog po mėnesio 
kito prezidentas pasiūlys 
kongresui pakeist verstinos 
karinės tarnybos įstatymą 
taip, kad būtų šaukiami ka
riuomenėn tik 18 iki 25 me
tų vyrai.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Tobey yra 
įnešęs kongresui sumanymą 
uždraust kariniais Ameri
kos laivais lydėt prekinius 
laivus su kroviniais Angli
jai. Prez. Rooseveltas daro 
spaudimą senatinei komisi
jai užsienių reikalais, kad 
atmestų arba “palaidotų” 
tą sumanymą.

London, bal. 16. — Ang
lai sulaikė vokiečius užėmu
sius Solum miestą palei 
Egipto rubežių su italų ko
lonija Libija. Anglai atmuša 
vokiečius, kurie šturmuoja 
anglus Tobruke.

ANGLAI SAKO, JUGO
SLAVIJOS ARMIJA JAU 

SUTRUPINTA

London, bal. 16. — Anglų 
karininkai pripažįsta, kad 
Jugoslavijos armija sutru
pėjo ir kad jugoslavai da
bar tegali kovot prieš vo
kiečius jau tik kaip partiza
nai kalnuose.

BĖGĄ EGIPTĖNAI NUO 
VOKIEČIŲ PAVOJAUS

Prikėlęs generolą Rašti- 
kį iš numirusių, “Draugas” 
(bal. 12 d.) sušilęs įieško 
durnių, kurie tikėtų jo nau
jam melui. Štai ką jis rašo:

“Maskva yra įsakiusi iš
vesti iš Baltijos kraštų į Ru
sijos gilumą visą moderniš
kąją mašineriją.

“Kasdien esą prikrauna
ma šimtai vagonų mašino
mis ir jų dalimis ir išgabe-

narna į Rusiją. Prieš karą 
Nepriklausomos Lietu vos 
įgyti autobusai ir autpmobi- 
liai, važinėję Kauno ir kitų 
Lietuvos miestų gatvėmis, 
dabar naudojami susisieki
mui Maskvoje ir Petrogra
de.

“Matote, kam dabar tar
nauja Lietuvos žmonių pra
kaitu įgytas turtas...”

Vadinasi, vargšėje Lietu
voje nebeliko nei vieno au
tobuso, nei vieno automobi- 
liaus, nei vienos mašinos.

Argi bus nors vienas toks 
durnas “Draugo” skaityto
jas, kuris patikės šiam Ši
mučio plepalui?

Maskva. — Gauta tele
grama iš Išlaukinės Mongo
lijos Liaudies Respublikos 
sveikina Juozą Stalina ir 
Sovietų komisarų pirminin
ką Viačeslavą Molotovą ir 
dėkoja jiem, kad Sovietų 
vyriausybė • padarė tokią 
bepusiškumo sutartį su Ja
ponija. — Sutartis, be kit
ko, nusako, kad Japonija ne
turi peržengt Išlaukinės 
Mongolijos rubežių ir pri
valo gerbt jos čielybę ir ne
priklausomybę.

, Telegrama Stalinui ir Mo
lotovui atsiųsta vardu masi
nio susirinkimo įvykusio 
Ulan Batore, Išlaukinės 
Mongolijos sostinėje. Susi
rinkę 15 tūkstančių žmonių

i išreikšt Sovietam 
padėką už tą sutartį.

Masiniai susirinkimai į- 
vyko ir daugelyj kitų Išlau
kinės Mongolijos miestų, 
kur žmonės sveikino Sovie
tus už tokią apsaugą jų 
Liaudiškai Respublikai.

Naziai Skelbia, kad “Graiku 
Armija Krinkanti”

Middleboro, Kentucky. — 
Valstijos gubernat. Keen 
Johnson pasiuntė miliciją 
prieš CIO unijinius mainie- 
rius, kurie streikuoja prieš 
Fork Ridge angliakasyklą. 
Šios kasyklos savininkai yra 
Anglijos kapitalistai.

Milicija pasiųsta po kru
vino susikirtimo tarp veža
mų darban streiklaužių ir 
jiem kelią pastojusių strei- 
kierių.

Streiklaužiam vadovavo 
pats kompanijos pirminin
kas C. W. Rhodes ir jos vi- 
ce-pirmininkas E. W. Sil
vers. Per susikirtimą abudu 
liko nušauti, taipgi nušauta 
specialis kasyklos policinin
kas Robinson ir streiko pi- 
kietininkas Sam Evans. Su
žeista 25 asmenys, didelė 
dauguma jų unijistai strei- 
kieriai.

Paskelbus m a i n i eriam 
streiką visose minkštosiose 
angliakasyklose, ši kompa
nija mėgino visą laiką dirbt 
su streiklaužiais ir atmetė 
net darbo ministerijos pa
kvietimą pasiduot valdiškai 
tarpininkavimo k o m isijai 
dėlei susitaikymo su uniji
niais mainieriais.

slavai Tevedą Tiktai 
Vietines Kovas
Vokiečiai Praneša:

Berlin, bal. 16. — Vokie
čiai užėmė Sarajevo miestą 
vidurinėje J u g o s lavijoje. 
Tūkstančiai jugoslavų ka
reivių pasidavė. Vokiečiam 
teko daug ginklų ir įvairių 
karo reikmenų.

Jugoslavai veda tik vieti
nę kovą Mostar srityje 
prieš vokiečius, bet vokie
čiai ir italai iš visų šonų 
spaudžia juos į vis siaures
nį ir siauresnį ratą. Vokie
čių orlaiviai išdaužė bei su
naikino serbų-jugoslavų ei
les bemaršuojant jiem tarp 
Savos ir Drinos upių.

ŽEMES DREBĖJIMAS SUAR
DĖ MEKSIKOS MIESTĄ

Vokiečių Lakūnai Įnir
tusiai Atakavo Šiau

rinę Airiją

Berlin, bal. 16. — Vokie
čiai praneša, kad Egipto 
valdžia įsakė gyventojams 
išsikraustyt iš visos pajūrio 
srities esančios vakaruose 
nuo Alexandrijos į rytus 
nuo to didmiesčio. Alexan
dria yra svarbiausia anglų 
ir Egipto prieplauka.

Egipto valdžia, Anglijos 
kontroliuojama, nešit iki, 
kad anglai sulaikys vokiečių 

i- italų maršavimą Egipto 
pajūriu į rytus.

London, bal. 16. — Vokie
čių orlaiviai per mėnesieną 
naktį bombardavo įvairius 
miestus Anglijoj, ypač ata
kavo Belfastą ir kitus Šiau
rinės Airijos miestus.

Anglai nušovė šešis vo
kiečių orlaivius. I

Šiaurinėj Airijoj vokiečiai 
kai kur sužalojo fabrikus.

NAZIAI NUSKANDINO
ANGLŲ ŠARVUOTĮ

London. — Anglai pripa
žįsta, kad vokiečių submari- 
nas nuskandino Anglijos 
jšarvuotlaivį “Bonaventure,” 
5,450 tonų įtalpos. Bet ang
lu submarinas sunaikino ži
balinį vokiečių laivą.

Ne Tiek Naziy Priešai, 
Kiek Sovietų

VOKIEČIAI NELEIDŽIA 
ANGLAM PASPRUKT .

Iš TOBRUKO

Berlin, bal. 16. — Vokie
čiai skelbia, kad “graikų 
armija krinka ir bėgdama 
daug ginklų palieka.”

Vokiečiai sakosi per die
ną nušovę 20 anglų ir grai
kų orlaivių.

Berlin, bal. 16. — Vokie
čiai užginčija užsienių gan
dus, kad Vokietijos karinin
kai apžvalginėją savo tvir
tumų linijas palei sieną su 

I Sovietais.

Bulgarija Sutraukė Ry
šius su Jugoslavija
Sofija, Bulgarija, bal. 16. 

— Bulgarų valdžia sutrau
kė diplomatinius ryšius su 
Jugoslavija, sako, todėl, kad 
Jugoslavijos orlaiviai bom
bardavę Sofiją, Bulgari j oš 
sostinę, ir kad jugoslavai 
per sieną užpuldinėję bulga
rus.

Mexico City, bal. 16. — 
Smarkus žemės drebėjimas, 
pasikartojęs dviem atvejais, 
sunaikino pusę . C o 1 i m os 
miesto, turėjusio 30,000 gy
ventojų; daugelį žmonių už
mušė ir tūkstančius sužeidė.

Sostinėje Mexico City že
mės drebėjimas padarė mi- 
lioną dolerių nuostolių, be 
kitko, suardydamas Pontiac 
Buildingą, kaštuojantį pusę 
miliono dolerių.

Žemės drebėjimas su ki
lusiais per jį gaisrais taipgi 
padarė daug žalos kituose 
miestuose pietinėje ir vidu
rinėje Meksikoje.

Berlin, bal. 16. — Vokie
čių lakūnai naktį bombomis 
Sėkmingai ardė ir degino 
karinius pastatus Anglijoj, 
ypač Ulsteryj, Šiaurinėje 
Airijoje.

New York. — Nuolatiniai 
sandarbininkai čionaitinio 
dienraščio “Post’o,” Edwar- 
das P. Flynn ir Frankas 
Ryhlick rašo tam laikraš
čiui iš Washingtono, kad 
jiem sakė vienas žinovas 
štai ką:

“Sovietų Sąjunga žino, 
jog kapitalistinėms šalims 
visų labiausiai patiktų tai 
paverst dabartinį karą į 
kovą tarp Rusijos ir Vo
kietijos.”

“Tas žinovas yra tokioj 
pozicijoj, kad gali kalbėt 
su tikrumu,” kaip pažymi 

tiedu New Yorko “Post’o” 
bendradarbiai.

Šis jųdviejų pranešimas 
dabar “Post’e” išspausdin
tas balandžio 15 d. O “Post’- 
as” jau pusantrų metų 
smerkia Sovietus, kad jie 
nestojo į karo frontą išvien 
su Anglija, Franci j a, Lenki
ja ir kitais talkininkais ka- 
ran prieš Vokietiją.

Berlih, bal. 16. — Vokie- 
čiai-italai sunaikino aštuo
nis iš dvylikos anglų tan
kų, kurie mėgino prasilaužt 
per vokiečių-italų eiles ap
gulusias Tobruką iš visų 
pusių, apart jūros.

London. — Anglai sakosi 
siunčią daugiau kariuome
nės į Graikiją prieš vokie
čius. — Vokiečiai tvirtina, 
kad ir tie patys anglai bėgą 
iš Graikijos.

Bulgarų Armija Įsiver
žus į Graikiją

Istanbul, Turkija, bal. 16. 
— Pranešama, kad Bulgari
jos armija įsibriovė į lytinę 
Graikiją.

Turkai dėl to nekariausią 
prieš bulgarus.

ORASi: — Vėsiau ir būsią 
lietaus. \
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Jei Tai Teisybė
Neoficialiai pranešama iš Balkanų ka

ro fronto, kad Anglijos karo vadovybė 
įsakė savo jėgoms Graikijoj trauktis — 
trauktis į laivus, stovinčius Graikijos 
uostuose. Esą, anglai ruošiasi iš Graiki
jos bėgti. Jie yra pasirįžę padaryti pana
šiai, kaip padarė Dunkirke (Francijoj) 
ir Norvegijoj.

Jeigu tai yra tiesa, ką radio ir spau
da praneša (gal, kai šitie žodžiai skaity
toją pasieks, tas jau bus užtenkamai aiš
ku), tai Anglijos viešpačiai bus dar vie
ną didelį nusižengimą padarę. Kaip ži
nia, jie sukurstė Jugoslaviją kariaut. 
Jie sukurstė kariauti su Vokietija ir 
Graikiją. Jie sakė tų kraštų valdžioms, 
kad Anglija stosianti joms pagalbon, tik 
tegu jos nenusileidžia Hitleriui. Dabar, 
kada Jugoslavija stojo kovon (mažai 
ginkluota, silpna šalis), kada vokiečiai 
įsiveržė Graikijon, tai Jugoslavijos ir 
Graikijos “gynėjai” patys pirmutiniai sės 
į laivus ir dums į Afriką!

Jugoslavija jau baigiama naikinti. Jei 
anglai pabėgs, tai, aišku, bus visiškai su
naikinta ir Graikija. Tų kraštų žmonės 
bus įvelti į baisų skurdą ir vargą — 
ūkis bus sugriautas, daugybė jaunų vy
rų bus išžudyta, nebus kas pavasarį lau
kus apsėja, duonos uždirba. Na, o Lon
dono viešpačiai sau juoksis.

Bet iš imperijalistų, nepaisant ar jie 
bus vokiečiai, italai ar anglai, šiandien 
visko mažosios tautos gali tikėtis!

Laikas Pratarti, Kad Jie Nutiltų
“The CIO News,” organas CIO (iš bal. 

14 d.) rašo editorialą, kuriame jis nuro
do, kad Jungtinių Valstijų kongrese “sa
koma kalba po kalbos, šmeižiant ir smer
kiant Amerikos žmones ir jų darbo uni
jas.” Tuo pasižymi ypačiai kongresma- 
nai iš tų valstijų, kur milžiniška piliečių 
dauguma negali dalyvauti balsavimuose 
todėl, kad ten veikia t. v. poli-tax siste
ma. Atstovaudami grupeles pasiturinčių
jų žmonių, tie ponai Washingtone dau
giausiai laiko praleidžia niekinimui dar
bininkų judėjimo. Tie kongresmanai, be
je, sakosi, būk jų valstijose piliečiai reika
laują pravesti prieš-streikiškus įstaty
mus. Net ir laiškus jie parodą, prisiųs
tus nuo savo distriktų piliečių.

Bet kas gi tie piliečiai? Kas tie reika
lautojai suvaržyti darbo unijas ir dar
bininkų judėjimą? Tai vis turčiai arba 
jų pasamdyti agentai. Kas girdėjo, kad 
padorus darbo žmogus — bus jis farme- 
rys, darbininkas, biznierius ar profesio
nalas — norės matyti suvaržytą, sunai
kintą darbininkų judėjimą?

“The CIO News” teisingai ragina 
Amerikos darbo žmones prieš tokių 
kongresmanų žygius pradėti kovą. Laik
raštis ragina ypačiai organizuotus dar
bininkus reikalauti, kad iš jų distriktų 
pasiųstieji Washingtonan kongresmanai 
pradėtų kovą su organizuotų darbininkų 
šmeižikais. O jeigu jie atsisako kovoti su 
anti-unijistais kongresmanais, tai būsi
muose rnkimuose prieš tokius darbinin
kai turi būti pasirengę išstoti ir juos nu- 
maskuoti.

Tai yra geras patarimas, su kuriuo 
mes šimtu nuošimčių sutinkame.

Perskaičiau Knygą “Soviet Power”  ' g]-----------
Šią knygą prašė Hewlett širdingai persekiojo mažą- 

Johnson. Tai labai pamoki-: sias tauteles, neleido joms 
nanti knyga. Patartina per-J mokintis savo kalboje, atim- 
skaityti ją kiekvienam, kas - 1.... :''~
tik gali angliškai skaityti ir 
supranta. Labai aiškiai iš- 
dėstyt ekonominiai, politi
niai ir doriniai klausimai. 
Tą knygą perskaitęs jausie
si pusėtinai pakilęs pažan
goje. Būtų labai malonu, 
kad kas nors šią knygą iš
verstų į lietuvių kalbą ir 
platintų tarpe lietuvių.

Noriu pastebėti kelius 
punktus, kas ten yra para
šyta. Ant puslapių 32-33 iš
dėstyta, kiek visokių pro
duktų būdavo pagaminama 
70 metų atgal ir kiek dabar 
pagaminama. Nei pusės 
darbininkų nebereikia da
bar, o pagamina keturius 
kartus daugiau produktų. 
Kapitalistinėse šalyse net 
baisu pamislyti, kas bus už 
10 metų. Visai mažai darbi
ninkų bereikės. O darbinin
kų skaičius juk ne mažinasi, 
o dar didinasi.

Puslapyje 249 išdėstyta, 
kaip caro valdžia nemiela-

dinėjo nuo jų žemes, kurios 
buvo geresnės, skiepijo 
kerštą tautos prieš tautą, ir 
dažnai suruošdavo pogro
mus ir išžudydavo šimtais 
žmones. Sovietų Sąjungos 
gi valdžia padarė lygiateisė
mis visas tautas ir rases.

Puslapyje 282 Johnson 
rašo apie Sakhaliną ir Kam- 
čatką. Tai šalčiausi ir toli
miausi kraštai, bet jie yra 
labai turtingi. Caro valdžia 
tų gamtos turtų neišnaudo
davo, tik politinius kalinius 
ten trėmė ir kankino. Sovie
tų vyriausybė tuos turtin
gus kraštus dabar išnaudo
ja ir kultūriniai pakelia. 
Vietiniai gyventojai viskuo 
aprūpinti ir niekas neturi 
teisės juos persekioti.

Ant puslapio 310 autorius 
rašo, kaip Marksas, Leninas 
ir Stalinas buvę priešingi ti
kėjimui, bet nebuvę bedie
viai. Jų darbai buvę surišti 
su tikėjimu ir nurodo, kad 
Komunistų Partija esanti

pildytoja religijos principų, 
nes ji skelbia visų tautų i 
meilę ir teisybę. O tas esąs 
Dievas, o geri darbai esą 
tikėjimas. Jis pataria kiek
vienam doram žmogui pri
gulėti prie Komunistų. Par
tijos, nes kol žmonės nepri
ims komunistų pažiūros ir 
nepaims valdžios į savo ran
kas, tol liaudis bus išnaudo
jama, tol badas, skurdas ir 
karai viešpataus pasaulyje.

O kaip su katalikų ir sta
čiatikių kunigais? Jie yra 
tikri “bedieviai,” nes jie ne
tiki į gerus darbus, į meilę 
ir teisybę. Jie ir savo para- 
pijonams neleidžia pildyti 
tikėjimo principus. Pavyz
džiui, Penktas prisakymas 
sako “neužmušk,” o 7-tas — 
nevok. Bet kas tik kovoja 
už panaikinimą karų, tas 
apšaukiamas bedieviu ir ša
lies išdaviku.

Ant puslapio 215 Johnson 
rašo apie moterų padėjimą 
prie caro valdžios vidurinė
je Azijoje ir apie Kaukazą. 
Koks baisus tų moterų pa
dėjimas buvo, tai skaitant 
knygoje apie tai prisiėjo 
verkti. Toks baisus buvo tų 
moterų paniekinimas! Jos 
neturėjo tiesos tą valgyti, 
ką jos pačios pagamindavo 
savo vyrams. Jos valgydavo 
įtiktai, kas palikdavo nuo jų

vyrų. Sovietų Sąjunga tą vi
są baisų žiaurumą panaiki
no.

Prie pabaigos noriu ati
duoti didelę garbę tam ku
nigui, kuris šią knygą para
šė. Tai yra brangus žmogus, 
su siela ir kūnu atsidavęs 
darbininkų klasei. Jis yra 
gabus, labai didelio proto 
žmogus.

Petras Butkiavičius.

Žinios iš 
Lietuvos 

200,000 KG. DENATŪRUO
TO CUKRAUS BITĖMS

ŠYPSENOS
VADAS GUODŽIASI LIEŽUVINSKUI 

SAVO LIKIMU

Tiems, Kurie Perdaug Plepa
Plieno pramonės magnatai pabūgo 

darbininkų vieningumo ir pasirįžimo. 
Jungt. Valstijų Plieno Korporacija ir ki
tos, mažesnėsės korporacijos, nelaukė kol 
darbininkai sustreikuos, — jos pačios su
tiko pakelti jiems algas, kad darbininkai, 
vadovaujami CIO, neitų streikan.

Plieno pramonės magnatai pamatė, 
kaip visoje eilėje streikų — ypatingai 
Fordo fabrikuose, Detroite — darbinin
kai laimėjo kovas. Jie žino, kad, jei plie
no pramonės darbininkai bus išprovokuo
ti streikan, jie kovą laimės, jie neis dirb
ti, kol samdytojai išpildys jų reikalavi
mus.

Taigi šis darbininkų laimėjimas turėtų 
uždaryti burnas tiems pleperiams, kurie 
iki šiol visą bėdą dėl streikų sumetė ant 
komunistų ir “Maskvos.” Tie pleperiai 
skelbė (ir dabar dar dažnai skelbia), būk 
darbininkai streikuoją tik dėlto, kad ko
munistai arba “Maskva” jiems įsaką taip 
daryti.

Tegu samdytojai visuomet išpildo tei
sėtus darbininkų reikalavimus, tegu vai-

LDS Išmokėjo $385,285.88
Nuo pat savo susiorganizavimo 

sausio mėn. 1 d., 1941 metų, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas pašalpomis ir 
pomirtinėmis išmokėjo $385,285.88. Tai 
didelė suma pinigų. Bet tegu apie tai pa
sako pats LDS organas “Tiesa”:

“Mūsų Susivienijimas 1940 metais iš
mokėjo 616 sirgusių narių pašalpos $27,- 
175.50. Nuo LDS susiorganizavimo išmo
kėta 4,876 nariams viso $230,279.00.

“1940 metais mirė 71 narys; išmokėta 
pomirtinėmis $22,881.99. Nuo LDS susi
organizavimo mirė 429 nariai; pomirti
nėmis išmokėta $155,006.88.

“Viso pašalpomis ir pomirtinėmis, nuo 
LDS susiorganizavimo, išmokėta $385,- 
285.88. Tai milžiniška suma. Tai gausi 
pagalba sirgusiems ir mirusių šeimoms.

“O kaip čia senai, vos 10 metų tam at
gal, kai LDS organizavosi, mūsų Susivie
nijimo priešai visais pakampiais šaukė, 
kad naujasis Susivienijimas negalės gy
vuot, kad LDS vadai nesugebės jį vesti 
ir kad narių sumokėti pinigai bus pra
žudyti, pašalpos ir pomirtinės nebus iš
mokėtos.

“Dabar, betgi, kai mūsų Susivienijimas 
išaugo į finansiniai tvirčiausią lietuvių 
fraternalę organizaciją, pasiekė jau 9,- 
000 narų, be jokių kliūčių išmoka pašal
pas ir pomirtines, tie mūsų neprieteliai 
turėjo savo liežuvį prikąsti.

“Mūsų Susivienijimas, matomai, yra 
smarkiausiai auganti-tvirtėjanti lietuvių 
fraternalė organizacija.

“Susivienijimo ateitis taipjau gana 
šviesi. Visi bendrai dirbdami savo gar
bingos organizacijos labui, mes galime 
įtraukti į LDS eiles tūkstančius, ir tūks
tančius lietuvių — vaikų, jaunuolių, su
augusių.”

BRAZILIJOS LIETUVIU SVEIKI 
NIMAS “LAISVEI”

Brangūs idėjos draugai!
Pažangiosios dalies lietu

vių kolonijos vardu iš ato
grąžų šalies, Brazilijos, kur 
siaučia žiauri reakcija ir 
drakoniškas revoliucinio ju
dėjimo persekiojimas Getu- 
lio Vargo bandos, sveikina
me mūsų mylimą ir labai 
mėgiamą LAISVĘ 30 me
tų savo gyvavimo sukakties 
proga; sveikiname ir visus 
tuos kovos draugus, kurie 
per 30 metų drąsiai, ištver
mingai ir nenuilstamai nešė

kovos vėliavą, perauklėda- 
mi darbo žmones ir nurody
dami kelią į laimingą žmo
nijos ateitį.

Laisvė daug padėjo ir 
mums mūsų sunkioje kovos 
padėtyje. Todėl, negalime 
pasitenkinti sveikinimu vien 
tiktai žodžiais, bet pasiža
dame dar labiau sustiprinti 
kovą prieš visus darbo žmo
nių priešus ir jų agentus.

Linkime Jums, draugai, 
ir toliaus pasekmingai tęs
ti jau toli pastūmėtą dar-

iki

bą — vienintelį pavyzdį lie
tuviams darbininkams, išsi- 
sklaidžiusiems po platų pa-

Brazilijos Pažangūs
Lietuviai.

S. Paulo. 
29-3—1941.

Maskva. — Sovietų: spau
da rašo, kad Amerikos su
tartis su Danijos atstovu 
Washingtone dėl Greenlan- 
dijos duoda Amerikai svar
bų apsigynimo punktą.

London. — Anglai pripa
žįsta, kad vokiečiai-italai 
paėmė į nelaisvę ketvirtą 
anglų generolą Šiaurinėj 
Afrikoj.
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Tai buvo velykų dieną,
Kai šis jūs korespondentas 
Vašingtonan šovė vienas 
Pas vadą, pas prezidentą.
— Sveikas, vadė, — tarė Mikas, — 
Kaip gyvuojį, kaip ulioji,
Kaip valstybinis dalykas; ' 
Dar sveikas, neserguliuoji?...
— Sveikas, mano ponas mielas, — 
Vadas buvo dar negirtas, — 
Kaipgi laiko tave dievas?
Aš tai esu gana tvirtas.
Bet žinai, pons Liežuvinske, 
Gyvenu, kaip vienuolyne, 
Retas kas pasiūlo drinksą, 
Ne taip, kaip buvo Berlyne.
Nežinojau, ponas Mikai, 
Kad Amerikos sostinėj, 
Taip galingi bolševikai, — 
Kaip Kaune, tie kacapiniai!...
Čia Umanskis, kaip valdovas,

' Diplomatas tas Sovietų, 
Su atašėm, palydovais — 
Kalbasi su visu svietu.
Well’sas ranką jam paspaudžia, 
Hull’as saldų žodį taria, 
O jis dirba, savo audžia, 
Vienus giria, kitus bara.
Kai Umanskis sako žodį, 
Spaudos atstovai daug rašo, 
Visi skaito, kitiems rodo, 
Daugiau žinių pas jį prašo.
Na, o aš, pons mano mielas, 
Esu čyfas, esu vadas, 
Duočiau net ir save čielą — 
Nieks nepaiso, kad juos ledas !...

•
Utėlės baigia užėsti
Ir mane ir mano Zosę,
Galim rėkti, išsikėsti, 
Galim pavirst* ir į košę.
Ot, jei aš valdyčiau svietą,
Būt parėdkas, čia būt kitkas, 
Dėčiau ranką savo kietą, — 
Matytum, koks būtų zbitkas!
Vašingtone, šioj sostinėj, 
Prasidėt nauja statyba, — 
Kalėjimai moderniniai, — 
Gyvuot ir mano žvalgyba!
Linkolno atvaizdai-biustai
Eitų visi po perkūnais, 
Nebūt vietos ir Augustui,

. Matytųs tik vado kūnas.
Bet, pons, kad tą pasidarius, 
Reikia talkon susikviesti 
Visus gerus tėvynainius, 
Ką nebijo susiriesti.

Man reik vyrų,- reikia ponų,
Ką tur’ dolerių ir turto, 
Kad išeit iš čia padoriai, 
Iš painaus rato užburto.
Kitaip teks niekais pavirsti, 
Galiu ragauti ir bado, 
Nuo kojų galiu nuvirsti, 
Ot, ir netektumėt vado!...

, šitaip tarė tautos vadas, 
Tuoj rankomis jis sunėrė, 
Šaltas logikoj kaip ledas, 
Nors dar buvo mažai gėręs.
— Vade, — tariau, — vade, didis, 
Kas mums lieka bedaryti, 
Bet nebūk jau toks įširdęs, 
Turim ką nors išmanyti.
Tu esi šviesa ir laimė, 
Tu išmintis, tu ramybė, 
Tu tautai vargas ir baimė,— 
Tavo aukštoji didybė!
Bėgk iš Vašingtono miesto, 
Bėgk ant Lituanikos skvero, 
Bruklynan, kur gausi sviesto, 
Kilbasų ir gardaus ėlio.
Aš žinau ten daug saliūnų, 
Žinau taipgi restoranų;.
Gausi darbo prie spitūnų 
Riogsančių prie augšto baro.
Unarą ten išlaikysi,
Taipgi gausi išsigerti, 
Vardą savo pataisysi, 
Gi tauta tau—nusispjauti!
Žinau aš daug generolų, 
Ką bėgo nuo bolševikų, 
Jie jie šiandien dirba noriai, 
Nepaiso nei menševikų...
Tautos vadas padūmojo, 
Pagalvojo, paskui tarė: 
—Orait!—rankomis suplojo, 
Griežtą mostą jis padarė.
—Gerai sakai, ponas Mikai, 
Dabar aš jau nepražūsiu, 
Jokių ten mulkių, mužikų,-— 
Jų šerengon nepakliūsiu.
Bet dar duoki man ramybės, 
Noriu važiuot į Čikagą, 
Dar ten yr’ daug labdarybės, 
Suėsiu ten dar pyragą.
Jei pats, ponas mano mielas, 
Nori patrauk t su man kartu,— 
Tegu myli tave dievas,— 
Važiuok, jei yra pravartu.
Šimutis ten ir Grigaitis, 
Suruoš mums puotelę šaunią, 
O jiems padės Vanagaitis,— 
Vis tai vaikai vieno kraujo!
O kai gausim ten skarbelio, 
Grįšim į Bruklyną šlaunų, 
Gersim po drinksą-šnapselį,— 
Man tas primins seną Kauną.

Liežuvinskas.

Kapitalistinėje Lietuvoje, y- 
pač mažai dėmesio buvo krei
piama į smulkiąsias žemės 
ūkio šakas: kailinių žvėrelių 
auginimą, p a u k štininkystę,> 
bitininkystę ir kt. šios ūkio 
šakos niekada nesulaukdavo 
paramos iš valdžios, nes, de- 
partmentų ponų nuomone, jos 
buvusios nuostolingos valsty
bės iždui.

Tokį biurokratišką “rūpes
tį” dažnai gaudavo patirti ir 
bitininkai.

Mūsų jaunoje tarybų res
publikoje, šalia kitų smulkių
jų žemės ūkio šakų, susirū- / 
pinta ir bitininkystės praplėti
mu. Dabar aktualus bitinin
kams klausimas: parūpinti bi
tėms pavasarį reikalingo mais
to — denatūruoto cukraus. 
Šiuo klausimu atitinkamų į- 
staigų jau susirūpinta, ir jis 
numatomas greitu laiku iš
spręsti, aprūpinant bitininkus 
denaturuotu cukrumi, po 5 
kg. kiekvienai bičių šeimai. 
Tikimasi gauti 50% nuolai
dos nuo detalinės cukraus 
kainos; tokiu būdu denatūruo
to cukraus kg. bitininkui kai
nuotų apie 1.25 rb. Denatū
ruoto cukraus šių metų pava
sario sezonui tikimasi paskir
ti 200 tūkstančių kg. (1940 
m. šis kiekis buvo skiriamas 
abiems bičių maitinimo sezo- 
nams — pavasariui ir rude- ' 
niui).

Racionaliau manoma sutvar
kyti ir patį denatūruoto cuk
raus paskirstymą. Iki šiol jis 
buvo siunčiamas ■ kooperaty
vams. Dabar numatoma dena
tūruotą cukrų paskirstyti ap
skričių vykd. komitetų žemės 
ūkio skyriams, kurie galėtų 
pravesti tinkamą kontrolę, 
kad cukraus tikrai būtų bitėm 
atiduodamas, o ne kitiems 
tikslams sunaudojamas.

Teikiant lengvatas denatū
ruotam cukrui įsigyti, tuo ke
liama ir sveiko bei mėgiamo 
produkto — medaus gamyba 
mūsų tarybinėje šalyje.

A. Jasonas.
_________________ i

ŽEIMELIEČIAI LENKTY- * 
NIAUJA SU JONIŠ

KIEČIAIS

Žeimelio valsčiaus, Šiaulių 
apskr., valstiečiams prasidėjo 
įtemptos ruošos pavasario sė
jai dienos.

Iš pašiūrių traukiami įvai
rūs žemės ūkio padargai ir 
apžiūrimi, kas reikia pataisy
ti; kad pavasariui išaušus ne
reikėtų nei dienos gaišti. Kal
viai apkrauti darbu, — taiso 
plūgus ir įvairias akėčias. 
Svirnuose apžiūrima sėkla; 
teiraujamasi geresnės, jei to
kios savo trūksta.

žeimeliečių ruošą pavasario 
sėjai dar labiau paskatina ta 
aplinkybė, kad Žeimelio vals
čius iškvietė soclenktynių Jo
niškio valsčių — kas geriau ir 
greičiau 
sėjai.

Tomis 
mėlio ir
tiečiai pagerbė LKP (b) V-tą- 
jį suvažiavimą.

M. Žvirblis.

pasiruoš pavasario

soclenktyėmis žei- 
Joniškio valsčių vals-

JUGOSLAVAI TRUKDO 
NAZIŲ ŽYGIAVIMĄ

Athenai, bal. 15. — Jugo
slavų pasipriešinimas truk
do vokiečių žygiavimą, bet 
vokiečiai vis tiek abelnai 
pasivaro pirmyn Jugoslavi
joj, kaip praneša graikai.
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AMERIKOS LIAUDIES SUVAŽIAVIMO PAREIŠKIMAS
Vienbalsiai Priimtas Amerikiečių Liaudies Suvažiavime N. Y., Bal. 6 d., 1941 m.

AMERIKOS ŽMONĖS!
Ko mes susilauksime, ar karo ar tai

kos ?
Rooseveltas ir Willkie, akivaizdoje A- 

merikos žmonių buvo iškilmingai pasiža
dėję palaikyti taiką. Vienas ir kitas be- 
gėdiškais-ciniškais žodžiais ir darbais su
mindžiojo tą prižadą.

Slaptai, už mūsų nugarų liko išmainy
ta mūsų šalies taika ir ateities gerovė 
ant Wall Stryto ponų imperialistų pasi- 
nešimų Į pasaulinę imperiją.

Šimtus sykių mūsų balsai aiškiai pa
reiškė, jog mes trokštame taikos. Bet 
įvairiomis gudrybėmis ir apgavystėmis 
politiniai mūsų valdovai, mūsų išrinkti, 
privedė šią šalį prie pragaišties kranto, 
mažu-pamažu stumdami žmones linkon 
karo kvailybės.

Jie atidarė ginklų ir amunicijos pralei
dimą kariaujantiem kraštam ir sakė, kad 
tuomi tarnaują taikai. Jie pervedė Ang
lijai 50 Amerikos karinių laivų naikintu
vų mainais už stovyklas Amerikos laivy
nui, ir vadino tą veiksmą politiniu jankių 
apsukrumu. Įvesdami verstiną kariuome
nėn ėmimą, prie to jie prilipdė cukrinę 
kortelę, kad tai, girdi, armijos lavinimas 
gint savo šalį. Kai andai 5,200 permerktų 
lietum jaunuolių delegatų į Jaunimo Pi
lietybės Institutą, suvažiavę Washingto
ne, išreiškė baimę, kad gal jie bus ver
čiami mirti svetimuose karo laukuose, 
tai prezidentas Rooseveltas kaltino juos, 
kad, girdi, jūs čia “niekus tauškiate.” 
Kiekvienas žingsnis linkui karo buvo pri
dengtas ir apmaskuotas.

Amerikos valdovai pirmiau sakydavo, 
“visokia pagalba Anglijai, tik vengiant 
karo.” Po priėmimui biliaus dėlei skoli- 
nimų-davimų Anglijai, tas obalsis pasi
keitė į “visuotiną paramą Anglijos impe
rijai.” O šis pastarasis obalsis dabar pa
sikeitė jau į štai kokį — “visuotinas ka
ras iš Amerikos pusės.”

Jau planuojama kariniais amerikos lai
vais lydėt prekinius laivus su karo reik
menimis Anglijai. Tai tiesioginis karo 
pavojus Amerikai. Ir dabar jau niekas 
nevadina “tauškalais” tuos, kurie kalba 
apie Amerikos armijos siuntimą anapus 
vandenynų.

Kiekvienas žingsnis užsieninėje politi
koje Amerikos valdžios buvo sužiniai da- 

- romas tuo tikslu, kad padidint kai kurių 
šalių priešingumą Amerikai; kiekvienas 
užsieninės politikos žingsnis taipgi buvo 
daromas tokiu sumetimu, kad įtraukti ir 
Lotynų Ameriką į karinį susikirtimą. 
Monopoliniai pelnininkai ir valdžia dabar 
planuoja ilgą karą dėlei viešpatavimo pa
saulyje. Tuo būdu mirtingas istorinis pa
našumas tarp Wilsono ir Roosevelto da
rosi vis aiškesnis ir aiškesnis.

FAŠIZMO PAVOJUS AMERIKAI
40 bilionų dolerių žmonių pinigų jau 

užstatyta šiam beprotiškam pasimojimui. 
Ir 52 milionai susitraukusių pilvų Ame
rikoje greitai ir pilnai pajus baisiąją 
sunkenybę to pasimojimo.

Kongreso atstovai ir aukštieji valdo
vai, apsvaigę pasisekimais pirmųjų savo 
žingsnių linkui' karo, seilę ryja belauk
dami milžiniškų karinių pelnų, besvajo
dami apie naują Amerikos Imperiją; ir- 
jie dabar jau atvirai ir drąsiai perša pla
nus įvest naminį fašizmą šioje šalyje. Jie 
žada kovot prieš hitlerizmą užsienyj 
įvesdami hitlerizmą namie. Jie siūlo 
atimt drabininkų teisę streikuoti. Jie sa
ko, kad streikierius reikia baust mirčia 
elektros kedėje. Jie norėtų užkarti vers
tino darbo vergiją 45 milionam Amerikos 
darbininkų. Jie pasimoja išplėšti visokią 
teisę tautinių ir politinių mažumų net 
protestuot. Jie pasinešę sunaikint laisvę 
mokytojų—profesorių ir apšvietos lais
vę. Jie norėtų panaikinti pamatines pilie
tines laisves užtikrintas Teisių Sąraše 
Amerikos konstitucijoje. S t engdamiesi 
įvelt mus į karą užsienyje, jie siekia su
naikinti mūsų demokratiją namie.

‘Amerikos žmonės nori taikos ir demo
kratijos, bet jie yra iš pasalų traukiami 
į karo ir fašizmo slastus. Jie yra išduo
dami. Jų politikieriai gręsia panardinti 
šią šalį bankrute. Ir št^i kas mums dabar 
grūmoja—kad kraujas mūsų sūnų bus 
maišomas su purvais- dumblais karo lau
kuose. Tai yra krizis mūsų šaliai.

DAR NEPERVĖLU
Bet dar nepervelu išgelbeti Ameriką. 

Jeigu Amerikos žmones veiks ryžtai ir 
tuojaus, tai dar galima užkirsti kelią net

visuotinam karui. Bet žmonės turi tuo
jau veikti.

Žmonės nėra apmigę. Jie nėra bejėgiai. 
1941 metai tai ne 1917 metai.

Darbininkai jau drąsiai atmuša užpuo
limus daromus ant jų būklės, ant jų tei
sės streikuoti. Šimtai tūkstančių Ameri
kos darbininkų anglies, automobilių ir 
plieno pramonėse atrėmė pasikėsinimus 
Roosevelto karinės mašinos ir jos paka
likų sukriušint darbininkų streikus ir su
daužyti jų unijas tuo laiku, kuomet mo
nopoliniai kapitalistai vis labiau lobsta 
milžinikais karo pelnais.

Organizuotų jaunuolių eilės auga ir vis 
veikliau kovoja už taiką. Farmeriai, pa
prastieji Amerikos žmonės savo kaimy
nystėse ir bažnyčiose, motinos ir žmonos 
jaunų amerikiečių vyrų taipgi parodė pa
siryžimą kovoti prieš karą. Vis daugiau 
ir daugiau negrų žmonių išstoja prieš 
Roosevelto valdžios pasimojimą įvest 
Jim-Crowismą (negrų atskyrimą) armi
joj, laivyne, darbiniame ir politiniame 
gyvenime, kaipo dalį šalies politikos; jie 
sako, kad Roosevelto valdžia neturi to
kios teisės. Taip tai yra nusiteikę žmo
nės. Jie yra jėgos, kurios dirba ir kalba 
už taiką ir demokratiją Amerikoje.

Mes veikiame dėl taikos, tai priešina
mės imperijos būdavo j imui. Mes neap
kenčiame hitlerizmo ir mes žinome, jog 
tie, kurie norėtų subudavot Amerikos im
periją per sandarbininkavimą su Hitle
riu, yra tokie jau Amerikos išdavikai, 
kaip ir tie, kurie, trokšdami vis daugiau 
aukso, eina į imperiškas sąjungas su 
Churchilliu (Anglija). Tokios svajonės 
apie imperiją veda Amerikos liaudį šian
dieną, kaip kad vedė pereitame kare, į 
kvailio žygį dėlei kvailio aukso.

Mūsų kenčiantieji farmeriai ir 9 mi- 
lionai bedarbių tai yra įrodymas, koks 
bergždžias dalykas .buvo pereitas karas. 
Tačiau ta pati šaika, kuri 1917 m. pa
skleidė moną, būk tai buvęs karas už
baigt visiem karam, apsaugot pasauliui 
demokratiją, ta pati šaika dabar vėl šū
kauja tais pačiais melais. Bet karas lie
kasi karu — tai šlykštus dalykas, kuris 
mėsinėja ir drasko jaunuolius, skurdina 
darbininkus ir farmerius, ir naikina 
žmonių laisves. Mes visiškai nieku, o nie
ku nenorime prisidėt prie karo.

Nei Vokietijos fašizmas nei Anglijos 
imperializmas negali atnešt teisingos tai
kos pavergtom tautom Europoj, Airijoj, 
Indijoj, Azijoj ir Afrikoj. Mūsų siekimas 
sau patiem ir pasaulio tautom tai demo
kratinė žmonių taika.

Kad galėtume įvykdyti liaudies taiką1, 
mes turime atlikti šitokius rimtus ir sun
kius uždavinius:

Mes turime išlaikyt ir paplatint patys 
savo demokratiją. Mes turime kovot, kad 
išlaikyt ir pagerint amerikiečių būklės 
laipsnį; apgint visas darbininkų teises: 
organizuotis darbo žmonėm į unijas, ko
kias jie pasirenka; užtikrint pilną kons
titucinę laisvę visoms tautinėms, politi
nėms ir religinėms mažumoms; panaikin
ti anti-semitizmą; suteikt negram pilną 
ir laisvą dalyvavimą ekonominiame, po
litiniame, visuomeniniame ir kultūrinia
me mūsų šalies gyvenime, be jokio jų 
atskyrimo, be jokių jiem niekinimų ir 
skriaudų. Dešimt mŪionų bebalsių ameri
konų pietinėse valstijose, negrų ir bal
tųjų, turi gaut balsavimo teisę.

Mes turime įvykdyt tokią užsieninę 
šios šalies politiką, kad ji būtų paliuo- 
suota nuo imperialistinių siekimų, kad ji 
būtų pasiryžus padėt pasaulio tautoms 
gaut taiką be svetimų žemių grobimų, be 
kontribucijų, ir ’su pilna teise pajung- 
tiem ir koloniniam kraštam patiem 
spręst savo likimą. Mūsų užsienine poli
tika turi vest taiką, o ne karą. Ji nepri
valo leist Wall Strytui ir toliau plėšt Lo
tynų Amerikos tautas ir jų gamtos tur
tus. Šitokia politika .reiškia davimą tik
ros nepriklausomybės Puerto Rico’ai ir 
Filipinams ir pripažinimą teisės patiems 
negrų žmonėms valdytis žemėse Carib
bean Jūros srityje, priklausomose euro
pinėms valstybėms.

Dėlei pastovios taikos Tolimuose Ry
tuose štai kas turi būt daroma: Sustab
dyt karo reikmenų praleidimą-Japonijai! 
Nesiųst Amerikos karo laivyno į Singa
pore! Bet tikrai remt Chinijos žmonių 
kovą dėl nepriklausomybės ir demokra
tijos prieš imperializmą iš lauko pusės ir 
prieš skaldymą žmonių jėgų iš vidaus.

Mūsų šalies užsieninė politika turėtų

Vaizdas iš baland. 5 ir 6 dienomis įvykusio Amerikos Taikos Mobilizacijos 
kongreso New Yorke.

stengtis sulaikyt platesnį karo plitimą, 
sumezgant tikrai draugiškus ryšius su 
Sovietų Sąjunga.

Tai tokių dalykų reikia liaudiškai tai
kai. Tik žmonės tegali išgaut tokią taiką. 
O jie gali išgaut ją tiktai per savo eilių 
suvienijimą ir per bendrą veikimą su ka
muojamais žmonėmis Vokietijoj, Franci- 
joj, Anglijoj ir visam pasaulyj.

TAIKOS PLATFORMA
Štai kokie yra punktai liaudies platfor

mos ginti Amerikai. Tai yra žingsniai 
vedanti atgal į taiką:

1. Pasitraukt iš šio antrojo pasaulinio 
karo ir laikytis nuošaliai nuo jo.

Priešintis kiekvienam žingsniui vedan
čiam linkui tolesnio Amerikos įtraukimo 
įkąrą; nesiųst prekinių laivų į karo sri
tis ir nelydėt kariniais Amerikos laivais 
jokių prekinių laivų plaukiančių su reik
menimis Anglijai ar jos talkininkams; 
nesiųst Amerikos kariuomenės į jokį sve
timą kraštą. Panaikint karinę Amerikos 
sąjungą su Anglijos Imperija.

2. Gint ir gerini amerikiečių pragyve-; 
nimo laipsnį.

Įvest tinkamą socialę apdraudą, aprū
pinant žmones laike nedarbo, ligoje ir se
natvėje; lavint Amerikos jaunimą ir 
duot jam tinkamą apšvietą.

Užtikrint tinkamas algas ir pajamas 
Amerikos darbo žmonėms ir farmeriams.

3. Atgaut ir sustiprini konstitucines 
laisves.

Apgint streiko teisę; atremt užpuoli
mus daromus prieš apšvietos laisvę; gint 
kiekvieną auką persekiojimo panašaus į 
hitlerišką persekiojimą; duot lygias tei
ses negram ir panaikint anti-semitizmą.

Pittsburgh, Pa

Trečias poslapis 
- ■ 1 ■---—............... .....

Lewiston ir Auburn.
Maine

Balandžio 1 dieną Contin
ental audinyčios darbininkai 
balsavo, kokia unija turi at
stovauti jų reikalus šioje dirb
tuvėje. Daktaras A. Howard 
Myers, National Labor Rela
tion Board, prižiūrėjo balsavi
mus. Balsavimų pasekmės: Už 
Textile Workers Union of 
America (CIO) padavė 705 
balsus, prieš 174; 109 visai
nebalsavo. Reiškia maždaug 4 
prieš Vieną balsavo už TWUA 
(CIO). Tai jau antra audiny- 
čia mūsų mieste nubalsavo už 
CIO. O Maine valstijoj, tai 
jau 8 didelių ir keletos /na- 
žesnių audinyčių darbininkai 
pasisakė už CIO uniją, kad 
juos atstovautų.

4. Nuimt karo naštą nuo biednuomenes 
sprandų.

Priverst turčius mokėti lėšas. Draf- 
tuot stambiuosius turtus; konfiskuot ka
ro pelnus; sustabdyt pelnagrobystę; pa
naikint neteisingai uždėtus taksus bied- 
nuomenei.

5. Apsaugot teises paimtųjų Į verstiną 
kariuomenės tarnybą.

Mokėt jiems geresnes algas; apgint jų 
darbą; įvest tinkamas apsaugas jų svei
katai ir pilnas demokratines teises vi
siem paimtiem į kariuomenės tarnybą.

6. Užsieninė Amerikos politika turi ko-

Turi būt sumegsti kuo draugiškiausi 
santikiai su Lotynų Amerikos šalimis, 
santikiai rymantieji ant jų teisės pilnai 
priešintis išnaudojimui iš Jungtinių Vals
tijų monopolistų pusės;'neduot jokios pa
galbos vidujiniams ar išlaukiniams Chi- 
nijos priešams, teikt tikrą pagalbą ap- 
vienytos Chinijos kovai už laisvę; duot 
tikrą nepriklausomybę Puerto Rico’ai ir 
Filipinams; sumegst draugiškus ryšius 
su Sovietų Sąjunga, idant užkirst kelią 
tolimesniam karo plėtimuisi.

7. Vykdyt žmonių taiką.
Kovot už taikos padarymą be kontri

bucijų, be svetimų žemių prijungimų. 
Taika turi būti paremta teise visų tau
tų pavergtuose ar koloniniuose kraštuose 
tom tautom pačiom spręst savo likimą.

Siekiant tokios taikos, mum reikia tal
kos visos amerikiečių liaudies, ir mes 
prašome tos talkos. Tai tokie mūsų tiks
lai ir darbai. Tuos darbus mes dirbsime 
be jokios baimės. Mes nepailsime. Mes 
esame Galybė. Mes esame Liaudis.

tautininkai. Susirinko apie po
ra šimtų žmonių. Aukų surinko 
dvidešimts aštuonis dol. Tas pa
rodo, kad žmonės permato fa
šistų blofinimą ir pinigų jiem 
neduoda.

Kada surengė trečią aktą to 
paties cirko, balandžio 1 d., 
Northsidėj, p. Tubelienė nega
lėjo dalyvauti. Kalbėjo tautiški 
ir socialistiški fašistai. Aukų

Tautininkų ir Socijalistų Sor- 
kės Supliuško, kaip Muilo

Burbulas
Ponai fašistai, pasinaudoda

mi proga, 16 dieną vasario, 
SLA trečio apskričio vardu per 
radijušą šaukė, būk tai ap
vaikščioti Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą. Tas žmoge
lis apvaikščiotų ir pražūtį Lie
tuvos, kad tiktai dolerių gautų 
Na ir šaukė: “Broliai lietuviai, 
kurie dar turite lietuviško krau
jo širdy, visi būkite Piliečių 
Svetainėje, S. S. P-gh, Pa.”

Ar tas žmogus buvo užmiršęs 
ar gal manė, kad darbininkai 
paskaitys jį už “gerą.” Prieš 
kelis metus, vaikščiodamas saut- 
saidės gatvėmis norėjo daužyti 
galvas tų pačių darbininkų iš 
katrų šiandien prašo aukų. Aš 
manau, kad darbininkai atsime
na “prietelius.”

Pasisekė sušaukti keli šimtai 
žmonių, daugiausia katalikų.,kad jeigu jinai savo laivais j 
Dalyvavo keli kunigai. Surinko 
apie porą šimtų dolerių, Kaip 
tuos pinigus pasidalino, nėra 
svarbu. Bet galima spręsti, kad 
ne viskas išėjo tvarkoj. Tą pa
tvirtino sekantis “sorkių” fak
tas.

Kovo 30 d., per radijušą “po
nas” šaukė vėl: “Visi ir visos į 
tą pačią svetainę. Bus ponia 
Tūbelienė su vėliausiom žiniom 
iš Lietuvos.” Bet tų vėliausių 
žinių klausyti nedaugiausiai su
sirinko, nebuvo katalikų, nei ar jau leist tiem laivam ten 
kunigų. Tik socialfašistai ir plaukt ar dar palūkėt.

Philadelphia, Pa.
Sklokutčs Pra.našystė 

Neišsipildė

Sausio 23 dieną, 1941, 
Naujojoj Gad.” buvo

m.,

Balandžio 2 d. mūsų gerų, 
draugų, “Laisvės” skaitytojų, 
Kazimiero ir Adelės Martin- 
kų mirė vienintelis 22 metų 
amžiaus sūnelis. Nors tėvai 
dėjo didžiausias pastangas, 
kad išgelbėjus savo Kaziuką 
iš mirties nasrų ir gydytojai 
padarė net du sykiu operaciją 
galvoje, bet neišgelbėjo. Ne
žiūrint to, kad tėvas ir moti
na yra laisvų pažiūrų žmonės 
ir tokioje dvasioje išauklėjo 
savo sūnų, bet Romos trusto 
agentas susimojęs su vietinėm 
davatkom atbėgo į ligonbutį 
ir, radęs mjrštančio Kaziuko 
tėvą tame pačiame kambary
je, persistatė save esąs airių 
bažnyčios kunigu ir norįs Ka
ziuką išspaviedoti ir sutaiky
ti jį su Dievu. Tėvas mirš
tančio sūnaus, matydamas, 
kad jo sūnelis jau visai silp
nas, pasivedė į šalį tą pasa
kiško dievo ir velnio atstovą 
ir mandagiai paprašė: Gerbia
masis, duok mano sūneliui ra
miai numirti. Mano sūnus savo 
gyvenime su jokiais dievais 
nebuvo susitikęs ir nebuvo nei 
susipykęs, todėl ir susitaiky
mas jam nėra reikalingas. Iš
girdęs kunigas tuos žodžius, 
prasišalino su savo aliejais, 
kaip musę kandęs.

Kaziukas buvo pašarvotas 
graboriaus Dillingham koply
čioje. Kadangi šis jaunuolis 
buvo ramaus būdo ir visų my
limas, tai ir jo amžino gyveni
mo namas (grabas) buvo ap
krautas įvairiaspalviais vaini
kais ir bukietais. Ir žiūrint at
rodė, kad Kaziukas skęsta 
kvietkų jūroje. Nuo lietuvių, 
kuriuos patėmijau, vainikai ir 
bukietai buvo: Lietuvos Duk
terų Pašalpinės Draugystės, S. 
ir A. šilaikių, K. Bukio, De- 
ringių ir Bucionių šeimos, Mi
nos Petkienės, R. ir J. šilai- 
kių, A. ir F. Apšegų, K. Blie
kos, J. A. Laučių, V. Martin- 
kaus, Zosės ir S. Penkauskų iš 
Lawrence, Mass., J. Krapa-

rašyta, vieko ir šeimos, U. ir D. Vai-
kaip greitai bus užbaigtas sta- tonių, J. A. Stukų ir daugy-

vienai draugystei, 
pradės veikti phi- 

I “N. G.” ver
bavime naujų jai skaitytojų ir

tyti namas 
taip greitai

surinko viso $4.30. Kas tuos ke-1 ladelphiečiai dėl
turis dolerius aukavo? Nagi Pi-jb-'*"— "'"’j” ū 
voriuno darbininkų tėvai. Kita naujų narių į LDD. Ten buvo

i I visa publika sudėjo 30c.
Gera, broliai, apgavikams nei 

cento ir lauk iš darbininkų 
tarpo. Užventiškis.

Italai Grūmoja Skandint 
Amerikos Laivus Rau

donoj Jūroj
Roma, bal. 15. — Italų 

laikraščiai įspėja Ameriką,

gabens karo reikmenis ang
lam per Raudonąją Jūrą iki 
Suezo kanalo, tai italai ir 
vokiečiai skandins tuos lai
vus.

Washington, bal. 15. — 
Nors prezid. Roose veltas 
atidarė Raudonąją Jūrą a- 
merikiniams laivams gabent 
per ją karo reikmenis ang
lam, graikam ir jugoslavam, 
bet valdžia dar tebesvarsto,

žadama sudrebint žemę ir dan
gų. Prabėgo jau trys mėnesiai, 
įvyko “N. G.” šėrininkų iškil
mės, o Philadelphijos sklokutė 
nepasiuntė nei vieno delegato į 
tas iškilmes, nei vieno “didvy
rio” į šėrininkų suvažiavimą, 
pagal pačios “N. G.” praneši
mus. Ten skaitome, kad Phi
ladelphijos sklokutė neprisiun- 
tė delegatų, tik prisiuntė mažą 
aukutę $9.00. Dabar, Stilsono 
žodžiais tariant, kur tas didis 
Petras, kurs kliubo raktus ne
šioja ir įleidžia į kliubą tik tin
kamus narius; o kur tas šimta
kojis, kuris buvo pažadėjęs su
maišyti žemę su dangum, kur 
kiti vyrai?

To viso priežastis aiški. Sklo
kutė nesumaišė žemės su dan
gum todėl, kad jos organas “N. 
G.” pradėjo baisiai bjaurioti 
Lietuvos žmones ir jų valdžią, o 
Philadelphijos lietuviai eina su 
nauja Lietuva. Tas labai atsi
liepė į sklokutę. Juk prieš vėją 
nepapūsi plunksną. Taip ir jie. 
Philadelphijos lietuviai eina su 
didžiuma. Vargelis.

bes svetimtaučių. I amžino 
atsilsio vietą palydėjo dvide
šimts vienas automobilis. Ant 
kapo d. J. Liaudanskas pasa
kė prakalbėlę. Tarp kitko sa
vo prakalbėlėje paminėjo 
šiuos žodžius: “N e ž i Orint, 
kaip skauda širdis ir liejasi 
graudingos ašaros dabar lai
dojamo Kaziuko motinos ir tė
vo, bet negalima sulyginti su 
ašaromis ir kančiomis milionų. 
motinų ir tėvų, kurių jaunuo
lius sūnus išplėšė iš jų impe
rialistai ir vienus pasiuntė į 
Afrikos tyrus, kitus į Balka
nus, kad vieni kitus žudytų už 
turčių ir milionierių reikalus, 
čia atliekamos laidotuvės na- 
tūrališkai. Ten gi jaunuolių 
kūnai yra sudraskomi bombų 
ir granatų ir jų sudraskytais 
kūnais maitinasi varnai, arai, 
sakalai ir vilkai.” Ir pabaigoj 
kalbėtojas dar pridėjo: “Lai
mingi mūsų broliai Lietuvoje, 
kurie turėjo laimės prisidėti 
prie galingosios Sovietų. Są
jungos, nes jų jaunuoliai da
bar yra apsaugoti nuo tų pra
gaištingų žudynių.” 
mas vėlino draugams 
Martinkams pernešti 
kiąsias ir liūdnąsias 
mo valandas.

Baigda

tas sun-
gyveni-

Gamtos Sūnus.



Ketvirtas puslapis LAISVE

IB■*

Ketvirt., Balandžio 17, 1941

2E

SUVILTA MEILEJE Waterbury, Conn

(Pabaiga) |
—Dzievaštai, kūmula, kaip svietas svie- 1 

tu stojo, tai aš dar nemačiau tokio svie
to pasileidimo. Nugi mūs ciej ponai, kad 
regėtai, nieko nedzirba; kiaušinius cik 
muša, paucieny kepasi, ėda; eina abudu 
Opsingės ežeran maudzycis ir rozu mau
dosi, neva kokiais blaizguciais prisiden- 
gy, o parėjy dar namo, tai visai nuogu
tėliai vienoje halėj oje persip rausia. Ma
tai, nusipirko tokį blėkinį lovį, tai va, 
kaip šilta, tai tame lovyj prisipylę van
denio ir mirksta abudu. O musioms gau- 
zyc, kad regėtai kūmula, tai nusipirko 
tdkį margą kaip žalcį, žvilgancį popierį, 
ir tą popierį pakabino palubėj, tai musios 
kad kariasi ant to popierio...

—Gal jau ženoti? — klausė kaiminka 
pamotės.

—Dabar, kaip parvažiavo iš Kauno, 
tai sakosi, kad ženoci, o nareščia, kas 
juos gali žinocie?... Kūmula, sakau kaip 
vienas kūnas; vienas nuo kito nei per 
colį... Vladžia sakė ir pinigus iš banke
lio išsiims, ir sakė vėl grįš in Kauną abu
du... Žinai, kūmula, cik niekam dzie ne
sakyk, jau Vladžia, man atrodo, prasi
kaltus; gali tuoj žmogus suprasc ant po
akių ir... Ir cik žiūrėk kai kalba su 
žmogum, tai tep retai ir sunkiai kvė
puoja. ..

—Taigi, taigi, žmonela, ir aš jau su
pratau; anūdzien aš kapliavau prie ke
lio runkelius, o juodu kaži kur ėjo, tai 
aš cik akia užmetiau ir tuoj pamatiau, 
kad jau ji netuščiom...

* *
Prabėgo netoli du mėnesiai, kaip Vla

džia su vachmistru iš R-kų išvažiavo. 
Blogoms kalboms jau beveik nebuvo nei 
pamato, nes šis susiporavimas daugeliui 
atrodė beveik natūraliu, ir viskas atrodė 
tvarkoj. Vladžios patėvis savo žmonai 
kelis kartus dar primetė: “Matai, zurzė
jai, kad čia tas gali būti\ čia tau pasi
leidimas ir dar galas žino kokių prieka
bių prie mergiščios j ieškojai, o jie, ma- 

‘tai, apsivedė ir dabar sau poniškai gy
vens. ..”

Apylinkės berniokai susirinkę kartais 
tarpe savęs pasikalbėdavo, pasigirdavo, 
kad “mes buvome pusėtinai geri drau
gai su Vladžia”; kitas sakė, kad “ir mes 
buvome artimai susidraugavę”... Bet 
ant galo viens kitam prisipažino, kad ne
teko nei vienam. Kam buvo skirta, tas 
su ja ir apsivedė.

Artinosi ruoduo, žmonės baigė laukų 
darbus; buvo vėsus rytas. Lapinskutis tą 
dieną vežė į pieninę pieną; jau buvo iš 
kitų surinkęs betonus, tada užvažiavo 
pas Vladžios patėvį, ir jo nuostabai, žiū
ri, kad pas darželį susirietus, kaži ką 
krapštosi Vladžia...

—Ar vėl jūs ponai vakacijas čia leid
žia?—paklausė Lapinskutis patėvio, at- 
nešusio betoną pieno į vežimą.

—Oi, kaimynėli, nežinau, kaip čia tau 
pasakyti... 1

—Tai kas yra dėde?... Sakyk, nebi
jok.

—Nugi vakar vėlai nakcį ta musų

Rašo P. Baranauskas—
i

Į džia... “Kas yra?” klausiu... Pradėjo 
i verkt, ir nei žodelio... “Nu ko verki?”, 

klausiu. Striūbauna, net žagsi, ir nei žo
delio ištart negali... Insivedžiau trio- 
bon, uždegiau lempukę; žiūrim su boba, 
kad brace, veidai apdraskyti, rankos vie
nomis mėlynėmis, akys praverktos... 
Mes su boba prispyrėm: sakyk, kas atsi
tiko ? Tai vos ne vos už kokio pusvaland
žio pradėjo pasakoti:

“Tėvuli ir motula, dovanokite man... 
Kad to vachmistro daugiau žemė nene
šiotų, kaip jis mane amžinai pražudė!... 
Matot, ve, šitas mėlynes ir veidai ve ko
kie, tai liciparas vachmistras taip padarė 
su savo pačia...”

—Nu kad tu Vladžiula sakei, kad vach
mistras našlys, tai iš kur jo pati atsira
do? — aš jai pastebėjau...

“Oi, tėvuli, melavo tas cholera man vi
sada... Jo pati visada buvo, bet tik gy
veno kaži kur pas tėvus, o vasarą vel
nias žino, kur Palangoj, ar kur tenais ji 
maudydavosi.. : Ir tas vagis vachmistras 
buvo su ja susitaręs, kad tik iš manęs 
pinigus išvilioti...”

—Ar tai ir pinigus išviliojo?—išsigan
dęs paklausiau...

“Išviliojo tėvuli,—ji sako—ir net iš 
Kauno parėjau pėsčia, neturėjau už ką 
parvažiuoti; per dvi dienas ėjau, tik vie
nas žydelis truputį pavėžino.”

—Tada, kaimynėli, pradėjo pasakoti ji 
visą istoriją, ir toliau sako:

“Po vakacijų nuvažiavome. į Kauną, 
gyvenom mažam kambarėly, ir vis man 
jis pasakojo, ką mes po vestuvių dary
sim, ką pirksim ir tt. Pakol atidaviau ' 
jam visus pinigus, tada nuvažiavome į 
kaži kokį didelį viešbutį, pernakvojom, o 
ant rytojaus jis, velnias, iš ten dingo, o 
netrukus atėjo kokia ponia, ir klausė, ką 
aš ten darau, kaip tik viską papasako
jau, tai ponia, kad pradėjo mane mušt 
per burną ir visur. Ir ta ponia vis rėkė: 
Tai tu paleistuve, su mano vyru!... Ha! 
Aš. rėkt:—Ratavokit!... Subėgo tarnai 
ir mus perskyrė. Tada aš kreipiausi pas 
policiją, ir jie surado tą vachmistrą, bet 
policija vachmistrui nieko nedarė. Tada 
mane vachmistras nusivedė vėl į tą patį 
pirmesnį kambarėlį, o tuo tarpu parėjo 
ir ta pati ponia, kuri ir buvo jo žmona. 
Tada abudu man tiek davė, kad aš ma
žai atsimenu, kaip ten viskas buvo. At
simenu, kad iš to kambarėlio išmetė ma
ne laiptais laukan. O kada antru kartu 
kreipiausi pas policiją, ir papasakojau 
visą atsitikimą, tai policija atsisakė man 
pagelbėti. Sako, reikėjo nesusidėt su ve
dusiu valdininku. Tada,—pasakoja ji,— 
dūi pėsčia ir be pinigų namo net iš Kau
no ...”

“jaunamartė” taip nugąsdino, kad šian
dien ką tik darau viskas krinta iš ran
kų... Mes jau gulėjom su boba, klausom, 
kad kas verkšlena lauke ir vis patykiai 
baladoja priemenės duris; aš užsimo
viau kelinėm, išbėgu, nugi žiūriu—Vla-

Philadelphia, Pa.
Mirė Sabas Mankus 

z

Netikėta mirtis išskyrė iši 
mūsų tarpo pažangų progresy- 
Vio judėjimo rėmėją ir dalyvį 
drg. Sabą Mankų. Apie jį pla
čiai žino netik vietos lietuviai, 
bet ir daugelis svetimtaučių. 
Mankus buvo senas philadel- 
phietis ir senas biznierius. Jis 
visą laiką rėmė darbininkišką 
judėjimą, skaitė mūsų spaudą; 
gana sugabiai sekė politiką ir 
ją suprato. Kada įvyko nelai
mingas skilimas’ (sklokos atsi
radimas), jis smarkiai smerkė; 
o kada susitikdavo Stilsoną, tai 
jį begailestingai koliodavo ir 
nurodė jam klaidas, kam jis 
dirba dabar ir kam jis dirbo 
pirmiau. Vos tik sulaukė 59 me
tų amžiaus, būdamas stiprios

Vladžia gyvena su patėviu ir pamote 
vėl toje pačioje triobelėje. Ten dažnai 
girdėt barantis. Ta triobelė pavirto ap
leistu lauželiu: stogai pasišiaušę, kiauri; 
langai skudurais apkamšyti, tvoros iš- 
įrę, jauni medeliai apsukyti. Iš tos šei
mos nei vienas nenori niekur susitikt su 
kaimynais. O labiausia bijodavo jie su
sitikti su valdininkais: policija ar pana
šiais—ypatingai Vladžia. Dar ilgokai
kaimynai teiravosi ir laukė, kas bus su 
tuo Vladžios “prasikaltimu”. Bet tos pa
slapties jau niekam ir neteko sužinoti...

O tas vachmistras veikiausiai dabar su 
kitais “nelaimingaisiais” paspruko per 
beržyną į Berlyną...

sveikatos, ir dar tikėjosi su
laukti pasaulyj naujų įvykių, 
perversmų.

Jis mirė tik už kelių dienų po 
įvykusio “Laisvės“ bankieto. 
Tai tragiški vaizdai!

“Laisvės“ bankiete jis buvo 
toks smagus, linksmas. Su savo 
senais draugais susiėjęs links
mai dainavo Lietuvos liaudies 
dainas; diskusavo apie Lietuvos 
įvykius, kuris taip džiaugėsi 
įsikūrusia Lietuvoje Tarybų 
valdžia. Jis laukė viso pasaulio 
darbo žmonių pergalės. Tai gai
la tokių mūsų žmonių. Jis sta
tė savo įsitikinimus pirmoj vie
toj.

Netekom savo tarpe duosnaus 
aukomis ir pažangaus biznie- 
rio Sabo Mankaus.

Mes linkime jam amžinai il
sėtis šios šalies žemėje. Mes 
gyvi būdami tęsim tavo idėjas, 
geismus ir kovosim už geresnę

Balandžio 9, atsibuvo LLD 
28 kuopos mėnesinis susirin
kimas. Narių atsilankė pusė
tinai. Keletas pasimokė j o mo
kestis į centrą. Užbaigus kuo
pos reikalus buvo pašauktas 
delegatas S. Meison, kuris bu
vo pasiųstas į Liaudies Kon
gresą, įvykusį balandžio 5—6 
dienomis, New Yorke. Delega
tas išdavė raportą iš Liaudies 
Suvažiavimo ir net iš Wash
ington© maršo, kuris vyko iš 
New Yorko. Skaitytas laiškas 
nuo New Haven, Conn., kon
ferencijos reikale socialės ir 
darbo legislatures klausimu. | 
Laiškas ragina dalyvauti eks
tra konferencijoj, kuri įvyks 
balandžio 19 dieną, Hotel 
Garde, Hartford, Conn., ap
svarstymui Connecticut valsti
jos reikalų ir organizavimui 
Farm erių Darbo Partijos. 
Laiškas priimtas ir išrinktas 
delegatas. Patartina, kad ir 
kitos kolonijos atkreiptų aty- 
dą ir pasiųstų savo delegatus 
į viršminėtą konferenciją. Jei
gu kas nesuspėtų prieš šią 
konferenciją susirinkimų lai
kyti, gali pasiųsti savo atstovą 
komitetas. Išlaidos nedidelės, 
tik 50c užsiregistravimui. Die
na patogi—šeštadienis. Pra
sidės 1 vai. po pietų,. Skaity
tas laiškas iš Md. sanatorijos, 
prašantis pagalbos. Laiškas 
priimtas ir LLD 28 kuopa pa
aukojo 2 dol. iš iždo.

Po to komisija pranešė, kad 
kuopa rengia prakalbas 27 
dieną balandžio. Kalbės d. A. 
Bimba, temoje pasaulinė pa
dėtis ir dabartinė Lietuva. Bus 
ir kitas kalbėtojas, atstovas iš 
Conference on Social and La
bor Legislation. Jis kalbės 
apie reikalą organizuot Far- 
merių Darbo Partijos.

Draugai ir draugės, nepra
leiskite šios progos. Dalyvau
kite prakalbose. Prakalbos 
įvyks 27 dieną balandžio 
(sekmadienį), Venta Hali, 
103 Green St., 7:30 vai. va
karo. Waterburietis.

ir 1 apsileidimo. Pereitais me
tais prieš prasidedant “Lais
vės“ vajuj buvo sušauktas 
specialis susirinkimas, kuria
me susitarta bendrai dirbti 
kuopos vardu, o į darbą pasi
žadėjo būrys draugių ir drau
gų, pasiėmę tam tikrus dis- 
triktus. Tačiau darbui pasi
baigus, “nebeįmanoma“ suda
ryti bendrą atskaitą. . . Lite
ratūros agentė taipgi “nesu
spėja“ paruošti raporto už 
pereitus metus. Kam laukti ?

Balandžio 12 d. tapo palai
dotas Kalvarijos kapinėse se
nyvas šio miesto lietuvis Mar
celis Bubąs. Jis buvo vienas 
iš pirmesnių jų lietuvių apsigy
venęs šiame mieste,—atvykęs 
iš Lietuvos pabaigoj pereito 
šimtmečio; jis išdirbo virš 40 
metų Endicott-Johnson batų
industrijoj, jis buvo vienas kū- 

0

rėjų pirmos lietuvių organiza
cijos šiame mieste—šv. Juoza
po Draugijos (savišalpos), tik 
kai ši draugija panaikino vers
tina nariams išpažintį, jis iš 
jos pasitraukė. Pasitraukė ta
da ir daugiau narių, ir jie su
organizavo šv. Jono Draugiją, 
kurios nariu Bubąs išbuvo iki 
mirčiai.

Velionio laidotuvės buvo su 
religinėmis apeigomis, dalyva
vo gana skaitlingas palydovų 
būrys. Jis paliko nuliūdime 
žmona, du sūnų ir tris duktė- 
ris. Velionio duktė Julė, kai
po smuikininkė, ne kartą pa
sirodė ir pažangiųjų organi
zacijų koncertinėse programo
se, kaip šiame mieste, taip ir 
Brooklyne, kai ten tūlą laiką 
gyveno.

Balandžio 18 d. įvyks LDS 
kuopos vakaras, kuriame bus 
suvaidinta viena juokiausių 
komedijų “Moterų Medžioto
jas.“ Bus ir koncertinė progra
mos dalis. Kaip LDS kuopos 
nariai, taip ir visi šio miesto ir 
apylinkės lietuviai esate kvie
čiami ir raginami atsilankyti, 
nes komedijos juokų, gausa 
patenkins visus!

Lawrence, Mass.
“Keleivy“ pasirašė gyvų na- 

bašninkų susaidės “Ricorai.“ 
Pripeckojo visokiu niekų, na, 
ir pasako, būk išmetė iš minė
tos susaidės progresyvius. Nei 
nesisarmatinat meluot. Juk 
jūs jūs gerai žinot, jog lietu
vių progr. organizacijos nieko 
bendro nei neturėjo su gyvais 
nabašninkais. Jūs galite ar- 
cavoti su savo “susaide” kiek 
tik jūs norite, mums tas neap
eina. Galite pasikviesti ir A. 
Smetoną sau už vadą. Mes to 
nepavydėsim.

Lietuvių Moterų Kliubas tu
rėjo susirinkimą. Besvarstant 
savo reikalus priėjo prie “Ke
leivio,“ kuriame ’ buvo ap
šmeižtas Piliečių Kliubas. 
Mat, vietiniai Maiklai su ge
nerolu informavo savo bobcl- 
kas elgtis kaip sklokai ir 
menševikams patinka. Na ir 
visokių, nesąmonių pripeckota.

Moterų Piliečių Kliubas iš
vadintas komun. kliubu. Mo
terų Plicčių Kliubas nieko ne
turi su komunistais. Jų čar- 
tery pasakyta: Lithuanian Ci
tizens Womens’ Club. Taigi, 
kliubas nutarė, kad būt at

Binghamton, N. Y
Šis ir Tas

Literatūros Draugijos 
pa šiemet laiko susirinkimus 
tik kas antrą mėnesį. Balan
džio 11 d. įvykusiame susirin
kime teko raportuot, kad 29 
nariai jau yra užsimokėję 
duokles už šiuos metus. Geis
tina, kad trumpu laiku ir vi
si kiti nariai tą patį padarytų, 
nes centro vedami darbai rei
kalauja pinigų į

Tame pat susirinkime teko 
skaityt referatą “Grožinės Li
teratūros Svarba,“ kuriame 
žymių autoritetų mintimis pa
rodyta grožines literatūros ro
lė žmonijos gyvenime.

žymėtina, kad yra kuopoje

kuo-

Ar žinote, kad nuo to lai
ko, kai šio miesto lietuviai su
vaidino pirmus scenos veika
lus, šiemet suėjo jau 30 me
tų. Tai graži eilė metų, tai, 
vadinasi, jubilėjus! Prisimin
kime tą jubilėjų, atsilankyd-a- 
mi į “Moterų Medžiotoją!“

Jasilionis.

Wilkes Barre. Pa.
Wilkes Barre Apiclinkes 

Žiniai
Balandžio 20-tą dieną Lyros 

Choras rengia pirmą koncertą 
ir vakarienę. Pradžia 6-tą vai. 
Vietos ir apylinkės lietuvaitės 
ir lietuviai kviečiami skaitlin
gai dalyvauti. Vieta visiems la
bai gerai žinoma — Lietuvių 
Progresyvių Kliubas, 325 E. 
Market St., Wilkes Barre, Pa.

Kviečia Lyros Choras.

Drabužių Krautuve
Geo. Kaminskas ir Simai

152 Ferry Street, Newark, N. J.
kampas Adam St.,

šaukta “Keleivio“ šmeižtai iki 
ateinančio susirinkimo, o jeigu 
nebus, tai su tų menševikų 
prisietom bus pasielgta ki
taip. . .

Maikio generolas, prisiklau
sęs, kaip moterys tarkavo jo 
prisiegą, parbėgo bučemėn. 
Ten radęs d. Kralikauską no
rėjo ofensyvą padaryti, gerai, 
kad dar šoblės neturėjo. Jis 
užpuolė ant jo už tai, kam 
moterys išvadino jį kailio mai- 
nytoju. Jos sakė: Buvai soci- 
jalistu, vėliaus komunistu, 
paskui sklokininku, dabar vėl 
kokiu išsiradėliu menševiku; 
atleiskite, dar ir bambizu skai
tėsi.

Kiek daug vierų turi žmo
gelis, daugiau kaip Saliamo
nas pačių.

Maple parko kliubas jau 
atsidarė. Turi visokių gėrimų. 
Pagražintas. Daug didesnis. 
Atvažiuokite persitikrinti, o 
atvažiavę nesigailėsite. Atda
ras kasdien iki pirmos valan
dos nakties. Yra laiko pasi
linksmint, ypač subatomis; 
galėsite pasišokti veltui, be 
jokios įžangos. Nepamirškite 
atsilankyti.

Lawrence Dzūkas.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

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

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

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

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

ateitį. Reiškiame didžiausią už
uojautą jo žmonai, sūnams ir 
dukterei.

Svarbus Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 20 die
ną balandžio, įvyks visų orga
nizacijų svarbus susirinkimas, 
735 Fairmount Ave. 2:30 po 
pietų. Ant šia^gusiiinkimo bus 
išduotas “Laisvės“ bukieto ra
portas; bus diskusijos ir kiti 
svarbūs reikalai. Dalyvaukite. 
Bus išduota delegatų raportas 
iš atsibuvusio taikos kongreso 
New Yorke. A. J. S.

London, bal. 15. — Ang
lių orlaiviai įnirtusiai bom
bardavo vokiečių prieplau
ką Brestą, Francijoj, kur 
stovi du Vokietijos karo lai
vai “Gneisenau” ir “Scham- 
horst.”

Pavasaris su šventėm jau ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
labai daug žmonių kalba, kad pavasario pirkinius ge
riausia pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti ką 
tik nori, nereikia vaikščioti per visą miestą ir jieškoti.

z Čia galima gauti moterims, vyrams ir vaikams ir 
ką tik užgimusiems kūdikiams drabužių.

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiesius 
(kortinus) ir galima mastais nusipirkti. Turime didelį 

.pasirinkimą visokių reikmenų kambariam išrėdyti. Flo
ridos stylio Slip Covers, padarome pagal užsakymą ar
ba mastais parduodame. Nepaisant, koki būtų jūsų ra
kandai, mūs patyrę siuvėjai pritaikys pagal jūsų skonį.

Mūsų kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia
me užeiti ir persitikrinti. Duokite mums progą parodyti jums 
mūsų tavorą. Prie krautuvės yra vietos automobiliams pasistatyti.

Tikimės, kad neužilgo užeisite pas mus, todėl iš anksto 
tariame širdingai ačiū!

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 geriausios rūšies 

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546
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Penktas puslapis

Detroito Žinios
Detroito Kalendorius

Balandžio 19 d., Detroito 
Lietuvių Kliubo balius įvyks sa
vam name, 9236 Cardoni Avė. 
Pradžia 6 v. vakaro, šokiai nuo 
8 vai. Jžanga veltui. Kliubiečiai 
kviečia visus dalyvauti šį šeš
tadienio vakarą ir pasilinks
minti.

Balandžio 20 d., Aido Choras 
loš operetę “Išeivis” Finų sve
tainėj, 14-ta ir McGraw Ave. 
Pradžia 4:30 po pietų, šokiai 
nuo 9 vai. vak. Jžanga išanksto 
tik 50c.

Balandžio 20 d., 2 vai. po 
pietų įvyks LLD 52 kp. susi
rinkimas, 4097 Porter St. Vi
si nariai privalo dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų.

Balandžio 20 d., 2 vai. po pie
tų, Hamtramck Lietuvių Pil. 
Kliubo susirinkimas įvyks Ve
teranų svetainėj ant Holbrook 
St. Visus narius kviečia daly
vauti.

Dabartiniai Mūsų Ligoniai
Draugė Teodora Gugienė, nuo 

1606 Springwells St., sunkiai 
serga St. Mary ligoninėj. Apie 
savaitė laiko atgal liko padary
ta operacija ir girdėjau, kad 
sveiksta. Tai mūsų gero veikėjo 
žmona. Linkime greitai susvei- 
kti.

Draugė Tvaskienė, 6328 
Sparta St., sunkiai sirgdama 
prarado daug spėkų ir sveikata 
liko pakirsta. Per porą metų 
buvo susveikėjus kiek. Dabarti
niu laiku ji vėl sunkiai susir
go ir randasi po daktaro prie
žiūra.

Draugas Felixas Mi liekas per 
kiek laiko skundėsi silpna svei
kata ir dabartiniu laiku sveika
ta labai silpnėja ir randasi po 
daktaro priežiūra. Jo gyvenimo 
vieta 4635 Lemay St.

Čion paminėti ligoniai yra 
mūsų geri draugai ir darbinin
kų reikalų rėmėjai ir veikėjai. 
Linkime greito susveikimo.

LLD 10 Apskričio Reikalai

Praėjusią savaitę 10 Apskri
čio valdyba turėjo susirinkimą 
ir nutarė rimtai rengtis prie 
LLD 10 Apskričio suvažiavimo. 
Suvažiavimas šįmet bus De
troit, Mich., gegužės 31 d., 
4097 Porter St. Prasidės 1 vai. 
po pietų ir tęsis be pertraukos 
iki užsibaigs. Pabaigoj bus de
legatam vakarienė ir marga 
programa.

Todėl kuopos 10 Apskričio 
gerai įsitėmykite laiką ir vietą 
ir rinkite delegatus.

Apskr. Sekr. Alvinas.

Baltimore, Md.
Baltimorės Kriaučių Veikimas

Baltimorės kriaučių padėtis, 
galima sakyti, apverktina dėl 
kelių priežasčių. Pirma. Netu
rim įvalias vietinių firmų, ku
rios suteiktų darbo visiem 
Baltimorės kriaučiam. Daug 
darbo dirbam New York o fir
mom. Bet tuom darbu kai ku
rie “lyderiai” mus gązdina, 
kaip mažus vaikus baubu. 
Girdi jei nepadarysit daugiau 
produkcijos ir geresnės rūšies, 
tai atims darbą ir išsigabens. 
Ką mes darysime be darbo ? 
Kaip mes tada gyvensime? O 
darbininkai, kai kurie, tam ti
ki.

Tikintieji prašo dievo, kad 
jiem duotų dvasią šventą ar
ba ir tą pačią atimtų, kad tik 
neužtrauktų tą koronę.

Nenusiminkit gerbiamieji. 
Darbo buvo, yra ir bus. Mes 
nevaikščiojam nuogi, kaip 
Adomas su Jieva rojuj. Tik 
reikalaukime už darbą pilno 
užmokesčio, kad galėtume 
žmoniškai gyventi. Antra mū
sų nelaimė, kad beveik pusė 
Baltimorės kriaučių neorgani
zuoti. Firmos numušinėja prei- 
sus. Bosai pavarinėja darbi
ninkus, kurie nešoka pagal 
jų muziką. Keli mėnesiai at
gal, buvo atvažiavęs generalis 
organizatorius A. Jankauskas, 
organizuoti n e o r ganizuotus 
kriaučius, bet pabuvęs kelias 
savaites ir nieko neveikęs šia
me reikale, vėl išskrido kaip 
iš dausų meteoras.

Keli metai atgal rėžė spy- 
Čius Hillmanas ir Bliumbergis, 
žadėdami visokių gėrybių. Sa-

kė, “nuo dabar mes pradėsim 
lipti aukštyn, ‘step by step,’ ir 
su kiekvienu laiptu kils mūsų 
algos.” Teisybė, pakilo kiek 
algos, darbininkai džiaugėsi. 
Bet taip neilgai buvo. Kol su
siuostė unijos lyderiai su bo
sais ir darbdaviais. Vieton 
lipt aukštyn, tai mūsų lyde
riai apsivertė ragožium ir stū
mė mus žemyn. O tuom syk 
pragyvenimas kyla aukštyn. 
Kriaučiai nerimauja, pyksta, 
keikia lyderius, ant susirinki
mų neina, trotijo viltį, kad 
nieko jau negalima padaryti.

Bet ką jie paiso mūs riks
mo, jei pavieniai zurzame ar 
šiaip keli suėję raižomės. Jie 
tik tada su mumis skaitysis ir 
pildys mūs reikalavimus, kada 
didžiuma darbininkų paklaus 
jų “SU MUMIS AR DARB
DAVIAIS? Jeigu taip, tai ei
kit su jais. Mes išrinksime to
kius atstovus, kurie gins mū
sų reikalus.”

218 Lietuvių Skyriuj skaito
ma apie vienuolika šimtų na

trių, o ant susirinkimų sueina 
apie 40, kartais mažiau, tai 
ar galima ką gero nuveikti ? 
Minėto skyriaus delegatas, 
matydamas tokią mažumą su
sirinkusių, bovija, kaip mažus 
vaikus zuikio pyragu, žadėda
mas algų pakėlimą “sizonas” 
nuo “sizono.” Sako ilgus ra
portus iš darbaviečių su išve
džiojimais. Jeigu darbininkas 
pasako apie kitų industrijų 
veikimą, tai apšaukia revoliu
cionierium. Arba sako: Tu 
ateini lermą kelti, o duoklių 
nemoki.

kam, nes kitaip negausi darbo 
kitur.

Kiekvienas s a m d y t ojas 
stengiasi kuomažiausiai mo
kėt už darbą, kad jam liktų 
daugiau pelno.

Išmislina kokius pagerini
mus, pagražinimus prie “kau
tų” ir sako, kad tokiu būdu 
galima daugiau ir gražiau pa
daryt, ir daugiau galima už
dirbti.

Abelnai žiūrint į kriaučius, 
tai tikra anarchija, betvarke. 
Vieni uždirba daug, kiti ma
žai, bet duokles lygiai moka
mos nuo $50 ar nuo penkių 
dol.

“Čermanai” s u s i r inkimus 
mažai lanko pamatuodami 
tuom, kad biznio agentas 
smulkmeniškai a p i pasakoja 
apie dirbtuves, nieko nepalik
damas “čermanam.” šapų ko
mitetų nėra visai dienotvar- 
ky; niekas nereikalauja ra
porto iš jų veikimo. Joint 
Board praneša, kad susirinki
mai neįvyksta reguliajriškai, 
bet niekas, nereikalauja griež
tai pildyt taisykles.

Pildomoji taryba taip pat 
mažai ką veikia dėl to, kad 
susirinkimai nedaro jokio ofi- 
cialio tarimo. Buvo keli susi
rinkimai kiek gyvesni, bet 
pastarasis, 19 kovo tai visai 
prastas, nors buvo daug kas 
apkalbėti iš biznio delegato 
raportų. Po raportų leido 
dviem darbininkam bartis ko
kią pusę valandos. Po tam į- 
nešė susirinkimą uždaryti. Ir 
pusė po devynių susirinkimas 
uždarytas.

Praeitais metais mūsų loka- 
las paskyrė 50 dol. nukentė
jusioms vilniečiams. Ant kalė
dų sušelpė du sergančius na
rius po 25 dol.: V. Bubnį ir J. 
Kuri į. (Pastarasis buvo Joint 
Boardo narys ir vice-pirmi- 
ninkas, turėjo ant smegenų 
operaciją ir dabar dar serga.)

Linkim greito pasveikimo.
Kartą buvo įnešta sušelpti 

Ispanijos kovotojus už demo
kratiją, tai du stambūs darbi
ninkų priešai užprotestavo ir

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

liko atmestas sumanymas.
Taip, gerbiamieji, kolei lai

kysim tokias šunvotes ant dar
bininkų kūno, tol gero netu
rėsime. K. M.

Lowell, Mass.
LDS 110 kp. turėjo surengus 

“klemsų parę,” balandžio 5 die
ną. žmonių dalyvavo neperdau- 
giausiai. Kurie dalyvavo, buvo 
patenkinti. Ačiū klemsų kasė
jams: A. Stravinskui, R. Chu- 
ladai, S. Paulenkai. Teko gir
dėt, kad prie kliubo prisirašė 
apie 18 naujų narių. Kiti pasi
žadėjo prisirašyti vėliau.

Balandžio 6 dieną įvyko SLA 
173 kuopos susirinkimas. Buvo 
ramus ir tvarkus, išskyrus, kad

O su kolekta, tai tikra velnia
va. Paaukoji žmogus centą, tai 
ir atsisveikink su juo. O šėrasj 
tai įsidėjai sau į baksą, ir ma
nai, .kad bus pelno.

Vienas pranešė, kad jis lan
kėsi konferencijoj Worcestery 
kuopos vardu. Sako, “manęs 
niekas nerinko, tai nežinau, ar 
man mokėsite kelionę. Jei ne
mokėsite, tai bus ir taip gerai.”

Gal ir visi ten delegatai bu
vo tokie ... ?

Balandžiu 7 dieną buvo pra
kalbos. Kalbėjo Jonas Ormanas. 
žmonių buvo mažai. Mat, ne
buvo garsinta. Nežinau, kodėl. 
Rodos ir laiko buvo; kad nors 
kuopos susirinkime būtų pagar
sinta, ir tai būtų daugiau buvę. 
Rengiamos prakalbos ir niekas 
nežino. W. Pabijotas.

mokratiją ir Progresą. Įvyks miesto 
Auditorijoje Ballroom Svet., ketvir
tadieni, 7:30 v. . v. Kalbės Roy B. 
Hudson ir Arnold Johnson. Taipgi 
dainuos kelių tautų chorai. Įžanga 
iš anksto 25c, o prie durų 35c. Bus 
graži ir įdomi Sovietų Filmą iš Sov. 
Sąjungos. — M. Valentą. (90-92)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadieni, 20 d. balandžio jvyks 

visuotinas darbininkiškų organiza
cijų susirinkimas, 735 Fairmount 
Ave., 2:30 vai. po pietų. Bus svarbių 
raportų: .“L.” Bankieto; delegatų iš 
New Yorko taikos Kongreso. Daug 
svarbių reikalų bus. Įvyks ir disku
sijos. (90-92)

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvo Kapinyno Drau

gijos Balius įvyks penktadieni, 18 d. 
balandžio, 1057 Hamilton Ave. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. (90-92)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienj, balandžio 19 d., jvyks 

šokiai. Ruošia LDS 5 kuopa, R. U.

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.

landžio, 7 v. v. Ruošia LDS 62 kuo
pa. Įvyks po antrašu 376 W. Broad
way. Už gražiausius išmargintus 
margučius bus duodama dovanos. 
Kviečiame visuomenę dalyvauti, lin
ksmai pasišokti. Įžanga labai pigi! 
— A. J. Kupstis, Pirm. (91-92)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs siuvėjas (ope

rator) prie vyrų paltų. Darbas tik
tai vakarais ir šeštadieniais. Prašo
me kreiptis pas Schnitzer ir Pollack, 
297 Broadway, kampas Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y.

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Antra Pasekminga Savaitė.

“University of Life”
Paremtas M. Gorkio autobiogra- 

fiška apysaka.
Taip pat naujausios žinios 

iš Sovietų.
Dieną—kandicn: 2 valandą po pietų. 

Vakare: 7; 9:30 valandą vakaro.

CINEMA ART ,r
PHILADELPHIA, PA.

.... 1 ■■

Iš Darbaviečių
Darbavietėse taip pat be

veik žėdnas bosas turi pase
kėjų. Apsitveręs artimais gi
minėm ir kitais sau prielan
kiais d a r b i n i n kais, duoda 
jiems daugiau uždirbti, o ne
patinkamo neapkenčia, kaip 
Ispanijos bulius raudono “rek- 
so.” ji K!

Buvo ir tokių atsitikimų. 
Darbininkas dirba kelis metus 
vienoj dirbtuvėj. Staiga gauna 
atmokėti uždarbį. Liepia ne
ateiti ir nesakyti apie tai nie

F. W. SHAUNS 
(SIIALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės Ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 
kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

KRAUJO TYRIMAI — ŠLAPUMO TYRIMAI — X-RAYS 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 St., New York 
Tarp Union Square ir Irving Place.

Valandos: 9 A. M. — 8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M. — 2 P. M.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

pranešta, kad vajininkai narių 
negavo.

Išduotas raportas iš “Lietu
vos Gelbėjimo.” Skundės, kad 
pasekmės prastos.

Raportuota iš senų kareivių 
parengimo. Pasekmės tokios, 
uždirbo 80c. Už salę nemokėta, 
jeigu reikės mokėti, tai bus 
$4.20 nuostolių. Vakaro rengė
jai sako iš narių mažai kas bu
vo, užtad ir nepelningas.

“Vienybės” piliorius davė 
įnešimą apkalbėt kuopoje K. 
Jurgelionio prašalinimą. Kuopa 
atmetė tą pasiūlymą, nurodyda
ma, kad neverta eikvoti laiko. 
Kas link Jurgelionio prašalini- 
mo, man rodos, kad gerai pa
sielgta.

Norėtųsi tarti keletą, žodžių 
kas link. “Lietuvos Gelbėjimo” 
biznio. Mano supratimu, būtų 
gerai, kad sutvertumėte Lietu
vos Pirkimo Kooperaciją, tai 
būtų geresnės pasekmės. Paim
kime sau, padarei Šerą po 50 
dol. Pardavus kelis Šerus jau 
yra kas įsidėti į kišenę. Tikras 
esu, kad rastųsi tokių pirkikų.

Torrington, Conn.
L.R.K.S.A. iConn. apskritis 

rengia nepaprastai gražų kon
certą, šokius ir prakalbas, pa
minėjimui 25 metų Conn, aps
kričio jubilėjaus. Įvyks Tor- 
ringtone, Conn., 121 Beechwood 
Ave., bal. 26 dieną, gražiai iš
puoštoj Lietuvių Svetainėj. 
Pradžia 7 vai. vakaro.

Šokiams gros A. P. Mazalės 
orkestrą.

Kviečia Rengimo Komisija.
A. P. K.

italaFužSmF jugo
slavų SALAS

Roma, bal. 15. — Italai 
teigia, kad jie užėmė Gos- 
pic miestą šiaurvakarinėje 
Jugoslavijoje ir kelias jugo
slavų salas toje apylinkėje.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Rengkimės visi lietuviai dalyvauti 

apvaikščiojime Pirmos Gegužės, dar
bininkų klasės šventės už Taiką, De-

B. A. Svet., 414 Green St. Pradžia 
nuo 7 v. v. iki vėlai nakties. Bill 
Smith ir jo Blue Aces orkestrą 
gros šokiams. Bus galima laimėti 7 
gražias ir brangias dovanas, kurias 
padovanojo gerai žinomi Philadel- 
phijos biznieriai. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti, links
mai laiką praleisti. — J. S. Rainys.

(91-93)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadieni, balandžio 20 d., bus 

Jaunuolių Konferencija, kurią šau
kia ALDLD 6 Apskritys, 735 Fair
mount Ave., 11 vai. ryto. Kviečiame 
Philadelphijos jaunuolius ir iš apy
linkės. — J. Šmitienė, sekr. (91-92)

SO. BOSTON, MASS.
Margučių šokiai, įvyks 19 d. ba-

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rhcingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINĖS
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Office Phono 
EVergreen 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

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

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

Sun. all day and night.

NOTARY

PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name 
• ■ • 

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
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 JAU GATAVA

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA 

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

Knyga iš arti 300 puslapių, kaina $1.25.

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, mausolčjai, 
deginimai ir tt.

Sužinokite tą ko pirmiau nežinojote, o svarbiausiai 
' tai kam priklauso mirusio turtas. Pinigus, perlaidas ar 

čekius, siųskite aukščiau paduotu antrašu.

Telephone
STagg 2-5043
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lys? Ką Atvežė Amerikon Smetona?
Stygy Orkestros Žinios

I

v

Tų ir eilės kitų bėgamų 
klausimų nuodugnesniam iš
aiškinimui rengiama prakal
bos šio penktadienio vakarą, 
balandžio 18-tą, Liet. Am. Pi
liečių Kliubo Salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia
7:30 v. v. Visi kviečiami atsi
lankyti.
Kalbės A. Bimba, S. Sasna, J.

J. Gužas paaiškins apie at
eivių problemas šioje šalyje, 
kas nutarta kovo 29—30 įvy
kusioje Amerikos Ateiviams 
Ginti Konferencijoje, Atlantic 
City, ir kas veikiama toliau 
ateivių gynimo srityje.

LLD 1-mos Kp. Komisija.

Lietuvių Stygų Orkestros 
pamokos įvyks balandžio (Ap
ril) 20-tą, sekmadienio ryto 
11 vai., “Laisvės” salėj. Or
kestrą turės griežt Liet. Liau
dies Teatro parengime balan
džio 27 d., ir gegužės (May) 
4 d., Great Neck, L. I. Turi
me ir daugiau pakvietimų.

Geo. Klimas.

Iš T. Joneliūnienės 
Biografijos

organizacijų darbus 
t r au k ė, d a u gi ausi a 
praleisdavo namie, 
paskutinių dienųiki

save to judėjimo daly- 
laiks nuo laiko parem- 
svarbiausius veiksnius 

Taipgi visuomet

kovotojas už taiką, už išlaiky
mą Amerikos nuo antrojo pa
saulinio karo, ir už 
at ei vi ų. Su va ž i a v i m as 
ko ir praplėtė veikimo 
tą, sudaromi skyriai

įžanga nemokama.

Apart virš minėtų dalykų, 
bus aiškinama:

Ką reiškia Hitlerio įsibriovi- 
mas Graikijon ir Jugoslavijon 
—siekimas užgrobti visus Bal
kanus ?

Prie ko veda mūsų šalį da
bartinė Washingtono valdžios 
karo politika?

Kai pdabar tvarkosi 
gimtinė šalis Lietuva?

Ai* dar ilgai laikysis
ninku, katalikų ir menševikų 
bendras frontas?

Tai vis be galo svarbūs 
klausimai, į kuriuos bus vi
siems aiškiai atsakyta.

S. Sasna raportuos iš Ame
rikos Liaudies Kongreso, kuris 
įvyko balandžio 5—6 dieno
mis, New Yorko mieste.

mūsų

tauti-

Lehmanas Pasirašė 
Wicks Biliu

Gubernatorius Lehman pasi
rašė bjauriai anti-darbininkiš- 
ką Wicks kilių, nežiūrint uni
jų ir kitų darbininkų organi
zacijų protestų.

Tas bilius, tai majoro La- 
Guardijos kūdikis, specialiai 
suplanuotas prieš Transporto 
Darbininkų Uniją, CIO, kuri 
yra pasiryžus apginti teisę ko
lektyvių derybų su miesto per
imtomis susisiekimo linijomis. 
Jis taikomas prieš teisę strei
kuoti.

Jausdamasis prasikaltęs, gu
bernatorius bandė aiškintis, 
būk bilius neatimąs teisės dar
bininkams streikuoti—“strei
kuoti įstatymiškai,” tuomi 
duodamas suprasti, kad tūli 
streikai galėsią būti neįstaty- 
miški.

Atvirai kalbant, dar nėra 
buvę darbininkams naudingo 
streiko, kurį bosai ir jų val
džia skaitytų įstatymišku. Juos 
legalizuoja ir įstatymiškais 
padaro tik darbininkų susipra
timas ir vienybė.

Pasigrožėkite Dainomis Puikiam Aido 
Choro Koncerte Šį Sekmadienį!

Aido Choro didžioji meno 
šventė — metinis koncertas— 
įvyks jau šį sekmadienį, ba
landžio 20-tą, New National 
Hali, 261-67 Driggs Avenue,

Nunešė Jo Viltį ir Turtą
Morris Tieman, 855 Blake 

Avė.,- vis tikėjęs, jog 
nors turi ateiti laimė ii’ jis tu
rįs pralobti.

Pastaruoju laiku ir pasitai- 
kaip jam atrodė, beveik 
visą gyvenimą laukta pro- 
Jis susipažino tūlą Kapla- 
kuris buvęs labai draugiš- 
ir pasisakęs pažįstąs tūlą 

kuris “darąs didelius 
Supažindino ir jį.

Brooklyne. 
piet.

Aidas savo metinei šventei 
turi priruošęs nepaprastai 
gražią programą. Apart išsto
jimo paties Aido, kuris yra iš
augęs į didžiulį chorą ir gerai 
pasirengęs, turės ir žymių sve
čių artistų: Mordecai Bau
mann, žymų New Yorko solis
tą, ir paskilbusią Rusų, šoki-

po

*■' *
kada kįkų grupę. Taipgi programos 

pildyme chorui padės Aidbal
siai, vadovaujant šalinaitei, ir 
solistė Aldona Klimaitė.

Pasigrožėjus puikia progra
ma, bus proga smagiai pasi
šokti prie geros orkestros, 
taipgi pasivaišinti.

Choras tarnauja visuomenei 
per visus metus, tad jis tikisi, 
kad visuomenė bus su choru 
jo metinėj iškilmėj balandžio 
20-tą, New National Hali.

kė, 
per 
ga. 
ną, 
kas
Peker, 
pinigus. 
Tas Pekeris sakęs noriai pri
imtų jį dalininku ir darbą 
duotų, bet visgi jis turįs gau
ti kokį užtikrinimą, 1 
naujas pažįstamas vertas pa
sitikėjimo. Tieman dar turė
jo banke $1,400 taupmenų ir 
juos išsiėmė iš banko. Einant 
pro vaistinę jo naujas “gera
daris” sudejavo skaudama 
galva, turįs gauti aspirino. 
Tieman, žinoma, su mielu no
ru nubėgo jam nupirkti, palik
damas taupmenis savo “ge
riems draugams” palaikyti, 
bet išėjęs iš vaistinės nebema
tė draugų, nei pinigų.

Tieman po to nusiskubino 
teisman, kur gavo leidimą ir 
areštuodino abu “geradarius.” 
Dabar jau jis nebepaisytų tap- kūnų Kauno Aerodrome ir iš- 
ti nei turtingu, kad tik galėtų 
atgauti savo taupmenis.

kad jo Oarius-Girėnas Kalbančiuose
Paveiksluose

Nepaprastai įdomios ir žin
geidžios filmos bus rodomos iš 
Dariaus ir Girėno nuotikių 
Amerikoj ir Lietuvoj. Pama- 
tykit mūsų didvyrius lakūnus 
—išgirskit paskutinius jų gy
vus žodžius.

Atsisveikinimo kalba Da
riaus-Girėno ir pakilimas 
skristi per Atlantiką į savo 
Tėvynę Lietuvą; Katastrofos 
vieta Soldine ir sudužusi Litu
anika. Pasitikimas didvyrių

Balandžio 15-tos popietį, 
dalyvaujant giminėms, taipgi 
gerokam būreliui draugų ir 
pažįstamų, Teklė Joneliūnie
nė tapo išlydėta galutinam pa
silsiu! į gražias Alyvų Kalne
lio kapines.

Velionė T. Joneliūnienė iš 
pat jaunystės nebuvus stiprios 
sveikatos, įvairiais laikotar
piais yra sunkiau sirginėjus, 
ir ligoninėj ilgiau pabuvus, ta
čiau paskutinėj ligoj ligoninėj 
buvo neilgai, tik 5 dienas. 
Mirė balandžio 11-tą, sulau
kus tik 49 m. amžiaus, paly
ginamai, perjauna mirti.

Teklė Joneliūnienė, po tė
vais Cibinskaitė, buvo kilus iš 
amatininko šeimos, Pašeriūkš- 
čio kaimo, Panemunės par., 
Rokiškio apskrities. Ameri
kon, pas savo gimines į Brook- 
lyną atvyko 1913 m. ir čia iš
buvus apie penketą metų vė
liau apsigyveno Akrone, kur 
susivedė su Kajetonu Joneliū- 
nu, susilaukė dukrelės Olgos 
ir išgyveno ten iki išvykstant 
Europon 1932 m. Iš ten su
grįžus su šeimyna apsigyveno 
Brooklyne.

Gyvendama Akrone, velio
nė Joneliūnienė yra nemažai 
pasidarbavus darbininkiškam 
judėjimui. Ji priklausė Lietu
vių Literatūros Draugijos ir 
Moterų Susivienijimo kuopose. 
Yra buvus valdybose, dirbus 
komisijose, platinus literatūrą 
ir užrašinėjus dienraštį “Lais
vę” ir kitus darbininkiškus 
laikraščius. Tūlą laiką pri
klausė ir darbininkų politinėj 
partijoj. Apsigyvenus Brook
lyne, deja, gal būt dėl nesvei
katos—silpnos širdies, ir kitų

kliūčių—į 
nebe į s i 
liuosl nikio 
tačiau 
skaitė 
ve, jį 
davo,
lankydavo.
pasiliko laisva ir laisvai išau
klėjo savo dukrelę Olgą. Lais
vai buvo ir palaidota. Prie jos 
kapo atsisveikinimo kalbą pa
sakė S. Sasna iš “Laisvės” re
dakcijos. Laidotuves prižiūrė
jo laidotuvių direktorius Bie
liauskas.

Liko nuliūdę jos vyras Ka-1 
jctonas ir dukra Olga. Duktė 
dar nepilnametė, vienok jau 
lanko kolegiją, yra sėkminga 
studentė. Iš velionės artimųjų, 
liko pusbrolis Cibinskas, pus
seserė, regis, Lapėnienė. Euro
poje dar gyvena brolis.

R. ,

Mrs. Rose Sand, 473 So. 
16th St., Newark, N. J., susi
laukė savo 8-to kūdikio pože
minio traukinio Christopher 
St. stotyje, New Yorke, va
žiuodama pas seserį.

Begley, Bay Ridge karčia- 
mos savininkui, įkaitintam 
peiliu nudūrus pas jį atsilan
kiusį bartenderį ginče už $4, 
leista būti teisiamu sulyg kal
tinimo netiksliam užmušime, 

negręsia mirties baus
me.

Paskelbta, kad dabar 
nan bus imama po 
naujokų kas mėnuo.

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos susirinkimas, 
įvykęs pereitą ketvirtadienį, 
visais atžvilgiais buvo turtin
gas ir pilnai atsakė į visus 
klausimus, kaip turi organiza
cija orientuotis.

Iš' Ateivių Gynimo 
vo J. Gužas, buvęs 
Gynimo Suvažiavime, 
sibuvo paskutinėmis 

| kovo mėnesio Atlantic City, 
i N. J. Raportas buvo įdomus ir 
platus. Delegatų į suvažiavi
mą pribuvo 
giau šimtas 
vių daugiau 
po pavyzdį 
žmonių susidomėjimo ateivių 
gynimu, delegatas atžymėjo 
sutrauką senatoriaus Noyvako 
iš Michigano kalbos, kurioje 
jis pabrėžė apie Mich. valsti-..v 
jos darbininkų stojimą į dar- įvežta apie 20,000 lojalistų. 
. • • • 1 vi n n i H A Ir n 1 n zx zvr. 1 Jbo uniją ir kovas uz trumpes
nes darbo 
nes algas, 
mėjęs, kad puolimas ant atei
vių yra puolimu ant pačių 
a m e r i k onų. Reakcionieriai 
naudoja ateivių deportavimą 
kaipo maską paslėpimui savo 
brutališkumo/ prieš darbinin
kus abelnai, bandydami su
versti visas niekšystes ir me
lus ant ' ateivių darbininkų. 
Taipgi delegatas raportavo, 
jog kongresmanas Vito Marc- 
antonio suvažiavimo komisijos

ra p orta- 
Ateivių 

kuris at- 
dienomis

225 ir apie dau- 
svečių, viso daly- 
trijų šimtų. Kai- 
Amerikos žymių

valandas ir dides-
Senatorius pažy

t 
lai vy-

10,000 buvo apdovanotas medaliu—
garbes ženklu kaipo ištikimas

gynimą 
perrin- 

komite- 
visuose

didesniuose Amerikos miestuo
se.

A. Mureika raportavo apie 
veikimą komisijos teikimui 
pagelbos kovotojams už Ispa
nijos demokratiją, kūne da
bar yra Francijos koncentra
cijos stovyklose. Raporte pa
žymėjo apie įvykusį Washing
tone, D. C., suvažiavimą. Ta
rimai buvo pravesti, kad orga
nizacijų kuopos ir pavieniai 
aukautų ar rengtų pramogas 
sukelti pinigų lojalistų pabė
gėlių maistui, drapanom, taip
gi gauti laivą, kad būtų gali
ma parvežti iš Francijos į 
Meksika.

D. M. šolomskas pridūrė 
prie raporto paaiškinimą, kad 
iš koncentracijos stovyklų yra

Tačiau Amerikos laivo negali
ma gauti, nes Roosevelto val
džia supirko visus stovinčius 
Amerikos prieplaukose sveti
mų šalių laivus už labai aukš
tas kainas ir paveda juos An
glijai.

Pirma kuopa nutarė sureng- 
prakalbas. Komisijon išrink- 
A. Mureika ir G. Kuraitis.
G e g u ž inėn konferencijon 

delegatais išrinkti A. Mureika, 
J. Kovas, J. Dainius. Konfe
rencija įvyks balandžio 21- 
mą, 7:30 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėje.

1 Kuopos Korespondentas.
——------- a

ti 
ti

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
[rikoniškais. Rei- 
įkalui esant ir 
'□a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-! 
pogi atmnliavoju 1 
įvairiom.spalvom i

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

Tel. Glenmore 5-6191

Ii

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

SKELBKITES “LAISVĖJE

4

AIDO CHORO METINIS GREEN STAR BAR & GRILL

KONCERTAS NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

New National Hali

Pradžia 5:30 vai. vak.

Hb 9

ma-
Da-
Sta-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

a<fresas.

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

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

visados bus patenkinti.

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

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Karo 
uždėjimas 

ant

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Tel. Ev. 4-8G98

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų 'Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks š| ketvirtadienį, 
balandžio 17-tą, 7:30 v. v., 419 Lori? 
mer St. Kviečiamos ir ne narės. — 
Valdyba. . J (90-91)

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

Policistas G. Gulbrandsen 
pamatęs Gowanus Kanalan 
prie 31st St. įkritus moteriškę 
spėjo nusirengti, panerti į 
smirdantį vandenį ir ją iškel
ti viršun. Paskui, dokų darbi
ninkams padedant, 200 svarų 
moteriškę ištraukė ant kran
to. Pasveiksianti.

ALDONA KLIMAITĖ

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 20 April

kilmingos laidotuvės.
Lituanikos liekanos

Muzėjuj; taipgi
Chicagos Lietuvių, vainiko 
jos liekanų.

Šiuos istorinius vaizdus 
tysit ruošiamoj pramogoj 
riaus-Girėno . Paminklui
tyti Komiteto ir visiems gerai 

i žinomo filmininko J. Januške
vičiaus, Jr.

Bus balandžio (April) 26 
d., šeštadienį, ir 27 d., sekma
dienį, Pradžia 7:30 vai. va
karais, Lietuvių Amerikos Pi- 

I liečiu Kliube, 280 Union Ave- 
Inue, Brooklyn, N. Y. Įžanga 
35c. Vaikams 15c.

Pelnas skiriamas pastatymo 
paminklo naudai. Tad, visus 
ir visas nuoširdžiai kviečiame 

' atsilankyti, o būsite patenkin
ti.

Visų laukiame:
Komitetas ir Filmininkas, 
J. Januškevičius, Jr.

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

261-67 Driggs Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kelrodis: Važiuokite Lorimer St. 
arba Graham Ave., gatvekariais iki 
Driggs Ave.

Požeminiu traukiniu, paimkite 
8th Ave. Independent traukinį ir 
išlipkite ant Nassau Ave. stoties.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais'
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N

Gerbiami Brooklyno ir apylinkės lietuviai! širdin
gai kviečiame visuomenę dalyvauti šiame koncerte. Kaip 
matot, programa bus įdomi. Apart paties choro, daly
vaus ir kiti talentingi menininkai, kaip tai :*Mordecai 
Bauman, žymus baritonas iš New Yorko. Jis yra dai- • 
navęs prieš keletą metų‘atgal lietuviams ir jį gražiai pri
ėmė. “Aidbalsiai,” vadovaujant B. Šalinaitei; Rusų Šo
kikų Grupė, ir vietinė visų mylima dainininkė Aldona 
Klimaitė.

Po Menines Dalies Programos Seks šokiai 
Prie Puikios Orkestros

BILIETŲ KAINA: Rezervuotos sčdynčs 75c; Nerezervuotos 50c.

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
• Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jus mokėsite už rakandus, o ne už isrėdymų

Mūsų Inžinieriai išmieruos Jūsų namus ir jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661 
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