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Metams

Ruoškime žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

šį penktadienį New Yorke 
kumščiuosis Joe Louis ir Ar
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lietis, žuvininko sūnus ir pats 
buvęs žuvininku. O Louis For
do fabriko buvęs vergas.

Abu garsūs vyrai ir abu 
drūti. Godoy nori nuimti nuo 
Louiso galvos bokso čampiono 
vainiką. Mažai kas tiki, jog 
jam tas pavyks, bet visi ati
duoda jam kreditą už drąsą. 
Iš tiesų tiktai drąsus žmogus 
gali kibti į akį drūtuoliui 
Louisui.

Chicagos “Draugas” rašo, 
kad kunigas Urbonavičius ta
po iškeltas iš Aušros Vartų 
parapijos, o jo vieton tapo pa
skirtas jaunas kunigas Juozas 
Vaška.

Parapijonų niekas neatsi
klausė, ar jie nori seną kunigą 
jaunu išmainyti. Visas pakei
timas padarytas iš viršaus. De
mokratijos nei krislelio.

Republikonų partijos reak
cionieriai darbuojasi sušilę. Jie 
mato puikią progą šiemet atsi
griebti ir vėl užponavoti Bal
tąjį Namą. '

Jų ranka pasiekia visur, štai 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai Hutcheson ir Woll išlei
do pareiškimą, kuris dvokia re- 
publikoniška smala. Viskas pa
smerkiama, ką tik paskutiniais 
septyniais metais davė Naujo
ji Dalyba.

Bet Naujoji Dalyba praeity
je daug gero davė Amerikos 
žmonėms, ypač darbininkams. 
Darbininkų nelaimė yra tik ta
me, kad Rooseveltas ir kiti de
mokratų šulai paskutiniais lai
kais susibičiuliavo sū reakcija 
ir virto karo kurstytojais. Tik 
gryno kraujo storžieviai repu- 
blikonai Hooverio tipo drįsta 
šiandien smerkti visus tuos so
cialius įstatymus, kuriuos isto
rija visuomet skaitys dideliu 
šio laikotarpio darbininkų lai
mėjimu.

Laikas nuo laiko ima ir su-^ 
stena tasai gyvasis lavonas, ku
ris tebenešioja vardą Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos. Veikti jis 
nieko seniai nebeveikia, gero 
jis lietuviams visai nieko nebe
duoda, bet zurzėt kaip kada 
dar pazurza.

Ir dar kaip! žiūrėkit, ką už
giedojo jos sekretorius ponas 
Kasparaitis. Jis sako:

“T. M. D. vienintelė organi
zacija, kuri organizuotai plati
na lietuvių kalboje 
knygas.”

Tai bus tikrai didelė 
na visam lietuviškam 
kuris apie tą jos platinimą ir 
apie tas jos išplatintas knygas 
nieko niekur nebuvo girdėjęs 
per paskutinius desėtką su vir
šum metų.

rašytas

naujie- 
svietui,

Bet Kasparaitis ne vienas 
lietuviškas “pagyrų puodas ne
taukuotas.” Garsiausiu visų 
šioą gadynės durniausių filoso
fijų ir pasigyrimų čampionu 
yra mūsų brolis Kleofas Jur
gelionis. ' i

Štai ką, pavyzdžiui, jis gie-Į 
da “Tėvynėj” vas. 2 d.: “Iš 
gerų ir sau ir lietuvybei daly
kų, kurių mes siekiame, šian
dien teturime Susi vieni j inrui 
Lietuvių Amerikoje.”

Vadinasi, visos kitos lietuvių 
organizacijos ir įstaigos never
tos nej' išvalgyto kiaušinio!

Nuo savęs užteks tiek pridur
ti: Kai kadaise Kleofas rašyda
vo eiles, tai jis girdavosi esąs 
geriausiu poetu visam sviete. 
O kai paskui įsigijo ir užlaikė 
kiaulių farmą, tai girdavosi 
esąs vienintėliu lietuviu, viską 
nusimanančiu apie kiaules.

Ir tik jo kiaulėą tebuvo tik-, 
rai lietuviškos ir tikrai vertos 
pilno pasitikėjimo. /

Talkininkai Siųs Greičiau 
ir Daugiau Karo Pa- 

būkly Helsinkiui
London, vas. 6.—Anglija 

ir Franci ja siųs daugiau ir 
greičiau karo reikmenų se
najai Suomijos valdžiai. 
Pranešama jog taip nutarė 
vyriausi Anglijos ir Franci- 
jos karo vadai, susirinkę 
Paryžiuje. Tie vadai spėja, 
jog karas greičiau galėsiąs 
apimt Švediją ir Norvegiją, 
negu Holandiją ir Belgiją.

Anglai oro laivyno žino
vai teigia, jog greitu lai
ku Helsinkio Suomijai bus 
nusiųsta tiek lėktuvų, kad 
jinai galėsianti atremt So
vietų oro jėgas.

Senoji Suomijos valdžia 
dabar turi keturis kartus 
daugiau lėktuvų negu pra
džioj karo su Sovietais.

Rooseveltiene Užginčijo, Kad 
Komunistai Viešpataują 

Jaunuoliy Kongrese
Washington. — Preziden

to Roosevelto žmona kriti
kavo republikonų vyriausio 
komiteto pirmininką Hamil
toną už jo laišką, kuriuom 
jis atsisakė atsiust republi
konų atstovą į Jaunuolių 
Kongreso vadų susirinki
mą. Hamiltonas tame laiške 
tvirtino, kad Dieso komisija 
suradus, būk komunistai 
viešpataują Amerikos Jau
nuolių Kongrese. Roosevel
tienė nurodė, jog Dieso ko
misija tik tiek raportavo, 
kad Jaunųjų Komunistų 
Lyga taipgi priklauso šiam 
Kongresui ir kartais turi 
žymios įtakos jame.

Roosevelto žmona sako, 
kad ji pati peržiūrėjo ra
portus federalės valdžios 
agentų ir nesurado, kad ko
munistai viešpatautų Jau-
nuolių Kongrese. Sykiu ji
nai priminė, jog šalies kon
stitucija užtikrina laisvę 
minties ir išsireiškimo.

Japonai Sakosi Apsupę Chi- 
nus, o Chinai—Japonus
Shanghai, vas. 6.—Japo

nai stengiasi sunaikinti 50,- 
000 chinų kareivių, kuriuos 
jie sakosi apsupę ties Piny- 

I angų, pietinėj Chinijoj.

Chungking, Chinija. — 
Chimf valdžia praneša, kad 
jos kariuomenė užmušus 2,- 
000 japonų ties Pinyangu. 
Chinai atsiėmė iš japonų 
Mahweiling tarpkalnę, per 
kurią eina geležinkelis. Chi
nai teigia, kad jie apsupą 
japonus arti Pinyango.

Roma. — Ką tik pakilęs 
:arinis Italijos lėktuvas nu
rito ir sudužo. Užsimušė 
isi 5 jo lakūnai.

| Dabar, kai, pažangiesiems' 
pądedant, Kleofas turi įsigijęs 
gerai apmokamą džiabą Susi
vienijime, tai viskas, kas už to 
Susivienijimo sienų, jam yra 
nelietuviška ir niekam neverta, 
kai neteks to džiabo, vėl visai 
kitas durnas durnos.

Rooseveltas Neatsa
kinės į Klausimus dėl

Jo Kandidatavimo
Hyde Park, N. Y.—Laik

raščių korespondentai vėl 
užklausė prez. Rooseveltą, 
ar jis kandidatuos trečiai 
tarnybai. Rooseveltas, pyk
telėjęs, atsakė, jog jis pats 
apie tai praneš tada, kada 
jis pasirinks, o ne tada, kai

Prezidentinis Demokra
tą Suvažiavimas 

|vyks Chicagoje
Washington. — Visaša- 

liškas demokratų partijos 
komitetas pasirinko Chica- 
gą kaip vietą, kur įvyks de
mokratų partijos suvažiavi
mas, kuriame bus nominuo
tas kandidatas į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. O su
važiavimo laikas nustatyt 
yra pavesta demokratų ko
miteto pirmininkui Jamesui 
A. Farley.

Farley pareiškė, kad jis 
paskirs laiką demokratų su- 
važiavmui po to, kai nacio- 
nalis republikonų partijos 
komitetas nustatys laiką sa
vo suvažiavimui dėlei kan
didato nominavimo į prezi
dentus. O republikonų ko
mitetas susirinks vasario 
16 d.

Republikonų vadai pyks
ta, kad demokratai laukia, 
kol bus paskirtas laikas re
publikonų suvažiavimui.

Francija ir Anglija Smarkiai 
Perka Lėktuvus iš USA
Washington. — Praeitą 

gruodžio mėnesį Francija 
gavo iš Amerikos 171 kari
nį lėktuvą, 246 lėktuvų’mo
torus ir daugį įvairių lėk
tuvam dalių, už ką sumo
kėjo Amerikos fabrikan
tams $20,050,539. Tą patį 
mėnesį Anglija gavo iŠ 
Amerikos 53 karinius lėktu
vus, 38 orlaivinius inžinus 
ir įvairių lėktuvinių dalių, 
ir už tai sumokėjo ameriko
nams $4,414,895. Kanada ir 
Australija, pusiau - koloni- 
niai Anglijos kraštai, gruo
dyje pirko iš Amerikos lėk
tuvų ir jų dalių už dau
giau kaip 2 mil. dolerių 1.’“1 ’ 

Žuvo Jau 23-čias Karinis 
Angly Laivas

London. — Nazių oro
bombomis nuskandintas 
“Sphinx”, minų graibytojas, 
yra jau 23-čias vokiečių su
naikintas karinis Anglijos 
laivas.

Paryžius. — Franci jos 
laivyno ministeris Campin- 
chi sako, kad talkininkų 
kariniai laivai iki šiol pa-, 
skandinę 40 Vokietijos sub- 
marinų.

laikraščių korespondentai 
nori. Rooseveltas toliau vi
sai uždraudė koresponden
tams klaust Jį, ar jis vėl 
kandidatuos į prezidentus. 
Jis pridūrė, kad jau ir visai 
šaliai nusibodo toks klausi
nėjimas, ir spėliojimas.

Žuvo Du Oro Tūzai 
Liuosnoriai, Kariavę už 

Helsinkio Suomiją
Copenhagen, Danija. — 

Užsimušė Suomijoj Danijos 
oficierius Fritz Rasmnus- 
sen, vienas iš puikiausių 
Danijos karinių lakūnų. Jis 
žuvo, kai “nukrito ir sudu
žo” jo lėktuvas (gal būt, pa
šautas sovietinių lakūnų).

Praeitą šeštadienį New 
Yorko World Telegram iš
spausdino pranešimą, jog 
sovietiniai lakūnai oro ko
voj nušovė amerikoną tūzą 
lakūną Wm. Wallace’ą, Hel
sinkio Suomijos liuosnorį. 
Wallace už žygius praeita
me pasauliniame kare buvo 
apdovanotūs dviem > aukš
čiausiais Franci jos ordinais 
ir Amerikos kongresiniu 
medaliu.

IŠ SUOMIJOS KARO
Maskvai-Įvyko mūšių tarp 

Sovietų ir Helsinkio suomių 
žvalgų ir , tarp pėstininkų į 
šiaurius nuo Ladogos eže
ro; kai kur smarkiai veikė 
kanuolės iš vienos ir ant
ros pusės. Sovietų lakūnai 
darė a p ž v ai g i nė jančius 
skraidymus. Taip * praneša 
raudonarmiečių komanda.

Helsinki. — Suomių ko- 
mandieriai sako, kad sovie
tinė kariuomenė smarkiai 
atakuoja suomius į šiaurių 
rytus nuo Ladogos ežero, 
Kuhmo srityje ir Manner- 
heimo linijoj ties Summa. 
Helsinkio suomiai sakosi at- 
mušę raudonarmiečių ata
kas.

Airiai Sprogdinę Angly Gelž- 
, kelio Stoti ir Paštus j.

London, vąs. 6.—Mano
ma, jog tai airiai respubli- 
kiečiai užtaisė bombas, ku
rios sprogo geležinkelio sto
tyje ir dviejuose Anglijos 
paštuose. Jos sužeidė šešis 
asmenis.

Airiai šias bombas užtai
sę, kaip spėjama, todėl, kad 
Anglijos valdžia a'tmetė at
sišaukimus, reikalaujančius 
dovanot gyvybę dviem ai
riam, kurie jau nusmerkti 
pakorimui kaip pirmesnių 
bombų sprogdintojai.

I

ORAS. — Šįr trečiadienį 
apsiniaukę ir šalčiau.

Anglija Neleidžia Komunistu 
Korespondentų į Suomi- 
, jos Karo Frontą

London. — Anglų Komu
nistų* Partijos laikraštis 
“Daily Worker” norėjo pa
siųsti savo korespondentus 
į Suomiją ar į Sovietus, iš 
kur jie galėtų pranešinėt 
apie karo eigą. Bet Anglijos 
valdžia nedavė jiems leidi
mo.

Londoniškis “Daily Wor
ker” dėl to rašo:

Helsinkis (Suomijos sos
tinė) yra pilnas kapitalisti
nių laikraštininkų, duodan
čių pranešimus iš Suomijos. 
Suprantamas dalykas, jog 
kai kapitalistiniai laikraš
čiai yra pilni melų apie 
Raudonąją Armiją, tai (an
glų) valdžia nepageidauja, 
kad mūsų korespondentai 
būtų liudytojai.”

Rooseveltas Sako: Dabar 
Ne Daugiau Valdiškų 
Skolų Negu 1932 m.

Hyde Park, N. Y.—Pre
zidentas Rooseveltas pareiš
kė, kad šalies valdžia, vals
tijų valdžios ir miestai da
bar turi ne daugiau skolų 
kaip 1932 metais. Jis teigia, 
jog kai metinės ' įplaukos 
Amerikoje pasieks 80 bilio- 
nų dolerių, tai šalies iždo 
įplaukos susilyginsią su iš
laidomis.

Rooseveltas nurodė, jog 
visų žmonių ir įmonių pa
jamos 1932 metais buvo tik 
$40,089,000,000, gi 1939 me
tais jau $68,500,000, 000.

įnešimas Šaukia Deportuot 
“Raudonus” Ateivius

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Ford 
(nuo Californijos) įnešė 
kongresui sumanymą de
portuot iš Amerikos bile 
svetimšalį nepilietį, kuris 
buvo ar yra susirišęs su ko
munistais arba kuris rėmė 
ar remia * komunistus arba 
kuris naudojasi komunistų 
parama, “siekdamas ardyt 
tvarką ir laimę.”

Šiuo sumanymu pirmu
čiausiai norima deportuot 
Harry Bridges, CIO vadas 
vakariniame Amerikos pa
kraštyje iš šios šalies į Aus
traliją.

f r Jau pirmiau buvo mėgin
ta deportuot Bridges kaip 
įtariamas komunistas, kuris 
nėra Amerikos pilietis. Bet 
darbo' ministerijos paskir
tas tardytojas prof. Landis 
atrado, jog nėra įrodymų, 
kad Bridges būtų komunis
tas. Tai jis ir pasilieka 
Jungtinėse Valstijose.

Puikiai Padirba Amerikos 
Ir Anglijos Pinigus

Paryžius. — Policija j ieš
ko šaikos, kuri taip puikiai 
padirba popierinius Ameri
kos ir Anglijos pinigus, kad 
juos labai sunku atskirti 
nuo tikrų.

Helsinkis Užginčija, 
Kad Suomiai Sunaiki
nę Sovietų Diviziją

Copenhagen, Danija. — 
Pati Helsinkio Suomijos 
valdžia užginčija praneši
mus, būk suomiai sunaikinę 
Sovietų kariuomenės divizi
ją ties Kitelae, į šiaurių ry

Naziai Sunaikino Tris 
Anglijos Laivus ir 

Du Bepusiškus
London, vas. 6.—Anglų 

valdžia praneša, jog nazių 
submarinas torpedavo ir 
nuskandino Kanados preki
nį laivą “Beaverburn”, 9,- 
874 tonų, pietvakariniame 
Anglijos pakraštyje.

Sako, kad nazių submari
nas sužeidė ir vieną didelį 
keleivinį Anglijos laivą, bet 
šis dar pajėgė atplaukti į 
Anglijos uostą, kur jis bus 
taisomas. Anglų vyriausybė 
spėja, kad jos lėktuvai pas
kui gal sunaikinę tą subma- 
riną.

Anglai pripažįsta, kad vo
kiečių lėktuvai praeitą šeš
tadienį bombomis sunaikino 
karinį Anglijos laivą-minų 
graibyto ją “Sphinx”, 875 
tonų.

Nazių submarinai bei mi
nos taip pat1 nuskandino 
prekinį Anglijos laivą “Por- 
telet”, 1,064 tonų; Norvegi
jos laivą “Segovia,” 1,387 
tonų, ir Švedijos laivą “An
dalusia”, 1,357 tonų. Be to, 
vokiečių mina sužeidė Ho- 
landijos žibalinį laivą “Ce- 
ronia,” 8,096 tonų, ale šis 
dar parplaukė namo.

Berlin. — Naziai teigia, 
kad nuo sausio 21 iki 31 d. 
jie sunaikinę 200,000 tonų 
Anglijos, Francijos ir bepu- 
siškų šalių laivų, variusių 
biznį su Anglija ir Franci
ja. Vien tik vokiečių oro 
bombomis tuo tarpu buvę 
nuskandinta 47,000 tonu lai- 

f V •
VU.

Pabiro $225,000 Falšyvy 
Popierinių Pinigų

Kirkland Lake, Ont., Ka
nada. — Traukinyje Mrs. 
Nancy Hill netyčia apvertė 
savų “siūtkeisį” ir iš jo pa
biro falšyvi, padirbti popie
riniai amerikoniški ir kana- 
diški pinigai. Ji tapo areš
tuota, ir pas ją rado apie 
$225,000 “vertės” falšyvų 
pinigų ir metalines plokšte
les, kuriomis tokie pinigai 
spausdinami.

Ąreštantė sako, būk kas 
tai prašęs tą siūtkeisį nu- 
vežt į Toronto, ir jinai neži
nojus, kas jame yra.

Paryžius, vas. 6.—Nėra 
veįkimo vakarų karo fron
te.

tus nuo Ladogos ežero.
(Bet New Yorko Times 

vis tiek įdėjo tą užginčytą 
pranešimą kaip vieną iš 
dviejų svarbiausių pirmo 
puslapio žinių vasario 6 d.)

Desetkai Tūkstančių 
Audėjų Gauna Algų 

Pakėlimą 7-10%
Boston, Mass. — Pakelta 

nuo 7 iki 10 procentų algos 
aštuoniasdešimčiai tūkstan
čių darbininkų, kurie dirba 
vilnonų verpyklose ir aiP 
dyklose Naujojoj Anglijoje

CIO Jungtinė Audėjų 
Unija reikalauja pridėt 
daugiau algos.

Philadelphia, Pa.—Jung
tinė Audėjų Unija išgavo iš 
15 fabrikantų priedus audė
jam verpė j am algų pusaš- 
tunto iki 10 procentų. Prie
dai teks 7 tūkstančiam ir 5 
šimtam darbininkų.

Indų Vadas Atmetė Angli
jos Pasiūlymą «

Delhi, Indija. — Tautinis 
indų vadas M. Gandhi at
metė Anglijos pasiūlymą tik 
tada pradėt svarstyt reika
lavimą savivaldybės Indijai, 
kai Anglija užbaigs karą.

Aukštasis Pa. Teismas Už- 
gyrė Algų Taksavimą

Philadelphia, Pa. — Vy
riausias Pennsylvanijos val
stijos teismas pripažino, jog 
Philadelphijos miestas turi 
teisę išrinkt po pusantro 
cento taksų nuo kiekvienė 
gaunamo dolerio algos, kaip 
nuo Philadelphijos gyvento
jų, taip ir kitų valstijų gy
ventojų, kurie atvažiuodami 
dirba Philadelphijoj.

UŽSIMUŠĖ 96 METŲ 
EX-KAREIVIS

Erie, Pa.—Užsimušė 96 
metų senis Michael Gard
ner, Amerikos pilietinio ka
ro veteranas, kai krėslas 
ant ratukų, kuriame jis sė
dėjo, nusirito laiptais že
myn.

GARNER — KANDIDA
TAS Į PREZIDENTUS
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vice - prezidentas 
Garner sutiko, kad Wiscon- 
sino demokratai nominuotų 
delegatus remiančius Gar- 
nerio kandidatūrą į prezi
dentus.

Berlin. — Vokiečių val
džia užginčija paskleistus iš 
Danijos girdus, būk Vokie
tija pasisiūlė į tarpininkus 
taikyt Sovietus su Suomija.
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Amerika ir Japonijos
Imperialistai

Amerikos spauda ašaras lieja dėl “ma
žytes Suomijos”, bet ta pati spauda pri
pažįsta, kad Amerikos ginklais ir karo 
medžiagomis Japonija veda karą prieš 
Chinijos liaudį.

1939 metais Japonija iš Jungt. Valsti
jų pirko už $22,000,000 seno plieno; $23,- 
000,000 špyžiaus; $51,000,000 žibalo ir 
aliejaus. Tai vis karo medžiagos. Japo
nija iš Jungt. Valstijų ant 90% perka ka- 
parą; 90% plieną ir geležį; 67% žibalą 
ir 70% mašineriją. Be šių medžiagų ji 
negalėtų vesti karo prieš Chiniją.

Ir ne tik Japonija veda karą prieš Chi- 
hiją Amerikos medžiagomis, bet iš jų ji 
budavojasi galingą karo' laivyną, kad ir 
Amerikos ponus išgrūdus iš Azijos. Jau 
dabar Japonija turi galingą jūrų laivyną 
ir tuo priverčia Jungt. Valstijas ir dau
giau naujų karo laivų statyt, kad neatsi
likti, o tas apsunkina mūsų šalies gyven
tojus, nes auga taksai.

Trys Muškietieriai
Vatikano popiežius nori, kad Francija, 

Anglija ir Vokietija baigtų karą. Tai 
geras dalykas, kad baigtųsi karas, kad 
būtų atsteigta taika. Bet ne to nori po
piežius. Jis nori, kad baigtųsi imperia
listų karas, ir kad jie visi kryžiaus karą 
paskelbtų Sovietų Sąjungai, tai yra pra
dėtų dar baisesnį, žvėriškesnį karą, kuris 
išteriotų dešimts milionų žmonių.

Vokietijos buvęs kaizeris Wilhelm II, 
parašė savo frentui ponui P. Bigelow 
į New Yorką laišką; jis to paties nori, 
kad Vokietija, Francija ir Anglija baig
tų karą, o paskelbtų karą Sovietų Sąjun
gai, kad “gelbėtų pasaulį nuo bolševiz
mo.”

Prezidentas Rooseveltas ir gi susirūpi
no “išgelbėjimu Finliandijos ir Skandi
navijos nuo bolševizmo”. Tam reikalui 
jis siūlo duoti Finliandijai dar dešimts 
milionų dolerių, tam reikalui jo valdžia 
perleido jai laivyno karo orlaivius, Ame
rikos laivai juos nuvežė. Tam reikalui 
Amerikoj vedama nuožmi kampanija 
prieš Sovietus. Tam reikalui teikiama 
paskolos Švedijai ir šimtais jai parduo
da karo orlaivius.

Visi dirba vieną ir tą patį darbą, visi 
turi tuos pačius troškimus. Ką pirmiau 
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atlikinėjo Hitleris po priedanga “pakto 
prieš Kominterną”—dabar tą atlieka kiti 
žmonės. Ir tas troškimas sujungia juos 
visus į daiktą.

Laskio Žodis “Keleiviui”
Skaitytojas, be abejo, bus jau skaitęs 

pereito antradienio “Laisvėje” tūpusį W. 
G. Laskio straipsnį. Apie tai verta pasa
kyti keletas žodžių.

Žmogus, buvęs ilgoką laiką “Keleivio” 
skaitytoju, dabar reikalauja daugiau to 
laikraščio jam nebesiųsti; Priežastis? 
Štai ji:
“...jau negalima daugiau pakęst “Ke
leivy j” telpamos propagandos prieš Ru
siją ir lietuvius, kurie yra kitokių įsiti
kinimų, arba kurie dalykus kitaip per
mato, ne kaip ‘Keleivis’ norėtų. Tiesiog 
‘Keleivio’ turinys pasidarė pasibjaurėti
nas. Numeris pagal numerį, taip netei
singai dalykai yra aiškinami, taip sa
kant, visai atbulai, tiesiog skaitytojai 
yra laikomi už durnius. Mes melagysčių 
gaunam už dyką per radio, tai aš nema
tau reikalo mokėt pinigą už tokias pat 
melagystes, kurios ateina per laikraštį.

“Nors aš esu užsimokėjęs už ‘Keleivį’ 
ant visų metų, lai tas bus auka ‘Kelei
viui’. Malonėsit ‘Keleivį’ sustabdyt. Jau 
aš neturiu vilties, kad ‘Keleivis’ pasitai
sytų.”

Ten pat Lasky pabrėžė: “Melagystės 
ir pasiliks melagystėmis, o ne teisybe, 
nežiūrint, kiek ‘Keleivis’ dės savų pas
tangų.”

Lasky nurodinėjo į visą eilę nesąmo
nių, kurias “Keleivis” talpino apie So
vietų Sąjungą ir Suomiją. Deja, vieną 
labai svarbų dalyką Lasky pražiūrėjo 
neužakcentavęs. Socialistų lyderiai ir jų 
spauda šiandien yra karščiausi imperia
listinio karo rėmėjai. Jei ne socialistai, 
veikiausiai karas nebūtų nei prasidėjęs. 
Anglijos socialistai skaito europinį karą 
karu už demokratiją (panašiai, kaip 
1914-18 metais, o šiandien kiekvienas jau 
žino, kad jis tokiu nebuvo). Francijos 
socialistai daro tą patį. Skandinavijos 
socialistai nori savo kraštus įtraukti į 
imperialistinio karo žabangus, o Suomi
jos socialistai, remiami kitų kraštų so
cialistų ir Anglijos ir Francijos imperia
listų, savo tikslą jau pasiekė: įstūmė 
Suomiją į karą prieš Sovietus.

Amerikos socialistai taipgi prakaituo
ja ir daro viską, kad Ameriką įtraukus 
į karą. Amerikos Darbo Partijos reakci
niai lyderiai—socialistai priėmė rezoliu
ciją, kurioj pareiškė: tas žmogus, kuris 
pasakys, kad Anglijos-Francijos karas 
yra imperialistinis, negali būti Darbo 
Partijos nariu!

Kur tik šiandien socialistai viešpatau
ja arba turi įtakos, ten jie sušilę darbuo
jasi, kad tą kraštą įtraukus į pražūtin
gą karą.

Kadangi jųjų siekimas yra karas, tai, ■ 
aišku, visa jų politika tuomet yra kreiva, 
žalinga darbininkų judėjimui ir negra
ži. “Keleivis” nėra išimtis.

Socialistai dar vis turi vilties, kad 
Skandinavija bus įvelta į karą prieš So
vietų Sąjungą. Jie jaučia atsakomybę, 
pagaliau, už Suomijos į karą įtraukimą 
ir dabar nori kaip nors Mannerheimui 
atsimokėti—atsimokėti talka. Dėlto jie 
visaip bjaurioja Sovietus, o Helsinkio 
vyriausybės melus ir propagandą ima už 
gryną pinigą.

Kas čia? Tai popierines kepuraites uždėtos ant amerikoniškų Arbūzų 
(squash plants) CęųęhclĮų,, Kalifornijoj.

Šėrininkų Suvažiavimo Dalyvių Pareikštos
Nuomonės Dėl ^Laisvės” 'J ūrinio

Žemiau talpiname tūlų 
“Laisvės” bendrovės šėri- 
ninkų suvažiavimo daly
vių pareikštas nuomones 
dienraščio turinio klausi
mu. Dėl vietos stokos tal
piname tik labai trumpas 
kalbų sutraukas—tik pa
tį branduolį. Suvažiavi
mas, kaip žinia, įvyko 
sausib mėn. 28 d. Redak
cijos raportas tilpo “Lai
svėje” iš sausio 30 d.—

Red.
Kazakevičius pareiškė 

kad “Laisvėje” telpančios 
apie Europos karą žinios 
perdaug “plačios”,—reikėtų 
spausdinti tik trumpai, kaip 
kad daro “Daily Worker”. 
Einančioji šiuo metu “Lai
svėje” apysaka ,nėra tinka
ma momentui—ji turėtų 
tilpti už kokių metų arba 
vėliau. Dar pereitame “Lai
svės” šėrininkų suvažiavi
me jis sakęs, kad Roosevel
tas “no good”, o “Laisvė” jį 
gynė; dabar “Laisvė” per- 
mažai kritikuojanti prez. 
Rooseveltą.

Petkienė nepasitenkina 
telpančiais “L.” juokais. Su
ėmus bendrai, “Laisvė” — 
geras dienraštis ir jis vis 
gerėja. Apie karą Suomijoj 
“Laisvė” rašo teisingai.

Juška nurodė, kad “L.” 
telpąs moterų skyrius turi 
gerų raštų, bet antgalvyj 
įterptas piešinys-paveikslas 
netikęs, nedaro gero įspū
džio; jis reikėtų pakeisti 
gražesniu.

Stakovas pasitenkinęs 
“Laisvės” turiniu, tik parei
škė noro, kad skaitytojams 
būtų daugiau išaiškinta tūli 
klausimai apie Lietuvą. 
Pav., kodėl mes remiam 
Lietuvą, kai ten kalėjimuo
se sėdi daugybė politinių 
kalinių; kodėl į Lietuvą 
mūsų dienraščio neįsilei
džia. Apie Suomiją taipgi 
daugiau ir plačiau reikėtų 
rašyti.

Čepulis pabrėžė, jog tūli 
diskusantai kritikuoja dien
raščio turinį, matyt, jo viso 
neperskaitę; pasitenkina tik 
antgalviais. “Laisvėje” tilpo 
straipsnių visokiais bėga
maisiais klausimais. Kalbė
tojo nuomone, “Laisvė” yra 
vedama labai gerai. Be kitų 
visų kliūčių, stovinčių ke
lyj, suvažiavimo dalyviai 
turi atsiminti ir tą nepap
rastą padėtį, kokioj mes gy
vename—reakciją..

Cibulskienė reiškė tūlais 
dalykais nepasitenkinimo. 
Jai nepatiko, < kad “Laisvė
je” nebuvo užtenkamai at
žymėta Požėlos, Giedrio, 
Greifenbergerio ir Čiornio 
sušaudymo sukaktis; ne tik
sliai “Laisvėje” buvęs apra
šymas ir apie europinį karą 
jo pradžioj: buvo girtas 
Francijos komunistų vadas 
Thorez už įstojimą kariuo
menėn, o paskui tas karas 
paskelbtas imperialistiniu.

Lukauskas nurodė, kad 
laikraštis vienodai visiems 
patikti negali. Jis nemato 
reikalo rašyti editorialus 
tais klausimais, kuriais ži
nios telpa. Lietuvos politi
nių kalinių klausimu reikia 
daugiau susidomėti.

P. šolomskas aiškina, kad 
“Laisvėje” telpą juokai dėl
to ne visuomet yra tikslūs, 
kad jų nemažai imama iš 
Lietuvos spaudos. Ten jie 
atsako savo tikslui, nes 
žmonės supranta apie ką 
eina dalykas. Eltos žinių 
perdaug talpinama; jos per- 
ilgos. .ir nuobodžios.. Vilnie

čių šelpimo klausimu “Lais
vė” užėmė teigiamą pozici
ją, bet ar mes žinome, kad 
tos aukos, kurias Ameriko
je surenkame, pasiekia savo 
tikslą? Ar jų nesudoroja 
patys fašistai?

Bakšys (iš Worcesterio) 
pilnai sutinka su “Laisvės” 
turiniu ir pakraipa. Kad 
dienraštis giria vieną ar ki
tą visuomenės veikėją, kurį 
paskui reikia kritikuoti ar
ba smerkti, tai visai natūra
lu, kadangi veikėjas arba 
valdininkas giriamas tuo
met, kai jis daro žmonėms 
gero, o kritikuojamas arba 
smerkiamas—kai daro blo
gai. Niekas nežino iš anks
to, ką tas ar kitas žmogus 
padarys rytoj. Worcesterie- 
čiams “Laisvės” turinys pa
tinka, bet jie pasigenda 
daugiau žinių iš Worceste
rio. Kitais metais Worces- 
teryj bus galima gauti “Lai
svei” prenumeratorių kur 
kas daugiau.

M. Klimas nurodė, kad 
redakcijos raportas buvo 
geras; klaidų pasitaiko vi
sur, tad negalima jų išveng
ti ir dienraštį redaguojant.

V. Zablackas pabrėžė, 
.kad negalima iš redakcijos 
reikalauti talpinti tik “tei
singas” žinias, kadangi to 
padaryti negalima. Tad pri
sieina skaityti ir žinias ir 
editorialus, kuriuose tos ži
nios aiškinamos ir dalykų 
padėtis teisingai nušviečia
ma. Eltos žinios netikusios, 
neaiškiai parašytos ir per
daug išpūstos. Turime dau
giau dėmesio kreįpt į an
glišką skyrių; reikia savo 
nuomones pareikšti. Kriti
kavo Bakšį, kam jis pasa
kęs, kad buvę sklokininkai 
yra mūsų didžiausi priešai. 
Priešingai: buvę sklokinin
kai ir susivieniję su mūsų 
judėjimu yra geriausi mū
sų draugai ir veikėjai. Tik 
tie, ką pasiliko su skloka, 
nuėjo su mūsų judėjimo 
priešais.

Bulauka (iš Philadelphi- 
jos) kėlu klausimą, ar rei
kėtų abejojamas žinias apie 
“suomių laimėjimus” Suo
mijoj “Laisvėn” talpinti. 
Juk visi žino, kad jie nelai
mi ir nelaimės. “Laisvė” 
perdaug smerkia Vokietijos 
valdžią, kam ji konfiskuoja 
bažnyčių turtus. Juk tai 
yra geras dalykas. Angliš
ką skyrių mažai kas skai
to. Paties Bulaukos vaikai 
skaitą lietuvišką skyrių. 
Kodėl “Laisvė” išmetė obal- 
sį “Visų šalių darbininkai, 
vienykitės?”

Bukšnys mano, kad re
dakcijos raportas teisingas 
ir žingeidus. Bet “Laisvė
je” telpa perdaug ilgų 
straipsnių. Ar nebūtų gerai, 
jei laisviečiai apsikeistų 
Straipsniais su vilniečiais? 
Tuomet būtų įdomesnių ra
šinių.

Griškui atrodo, kad vi
siems skaitytojams 'viskas 
niekad nepatiko ir nepatiks. 
Jam žmonės sakė, kad jie 
nuolat skaito tris “Laisvė
je” telpančius skyrius: kris
lus, juokus ir dr. Kaškiau- 
čiaus patarimus. Kadaise 
“Laisvėje” tilpo apysaka 
“Paskutinis Caras,” bet joje 
teisybės nebuvo nei biskio, 
kadangi tuo pačiu metu, 
apie kurį ten buvo rašyta, 
kalbėtojui pačiam teko gy
venti Petrograde ir todėl 
jis žinąs.

Nalivaika pareiškė, kad 
jau 23-čiam “L.” šėrininkų 
suvažiavime dalyvaująs ir

vis diskusuojanias “Lais
vės” turinys. Tačiau kad ir 
kažin kiek kalbėtume, re
dakcija visvien vadovausis 
bėgamaisiais reikalais ir 
turės rašyti taip, kaip turi 
būti rašoma.

Vilkaitė pageidavo dau
giau gerų, įdomių apysakų. 
Angliškas skyrius dabar 
skaitomas kur kas labiau— 
net ir priešingų srovių jau
nimas jį skaito. Tačiau bū
tų gerai, jei dėl angliško 
skyriaus būtų sušaukta jau
nimo konferencija, kurioj 
tas reikalas turėtų būti ap
svarstytas.

Šimaitis (iš Montello) žy
mi, kad žmonės “Laisvę” 
myli. Šiuo metu vilniečiai 
(dzūkai) mėgstą skaityti; 
“Baltasis Aras,” kadangi i 
ten minimos jiems žinomos'1 
vietos. Apie Sovietų-Suomi- 
jos karą dabar yra viso
kiausių žmonėse nuomonių: 
vieni aiškina dalykus vie
naip, kiti—kitaip. Dienraš
tis, kad ir kažin kaip norė
tų, visų nepatenkintų. Ta
čiau kelbėtojui rodosi, kad 
perdaug žinių dedama iš 
Helsinkio, kurios dažnai ne
turi jokio pagrindo. Kaip 
dabar su obalsiu “Prieš ka
rą ir fašizmą”?

švegždienė (iš Easton, 
Pa.) labiausiai skaito juokų 
skyrių, kuris jai patinka. 
Eastoniečiai sutinka su 
“Laisvės” linija ir turiniu. 
Tūli reiškė nepasitenkinimo 
anglišku skyrium — dažnai 
jame esti “perriebių” žo
džių.

Stripeika (iš Elizabeth, 
N. J.) nelabai pasitenkinęs 
kritikomis, kurios reiškia
mos suvažiavimuose. Jis da
lyvaująs jau penktam šėri
ninkų suvažiavime. Kaipo 
pirmasis “Laisvės” vaj įnin
kąs, kalbėtojas turi reikalų 
su daugybe laisviečių ir visi 
jie giria “Laisvę.” Giria ir 
tie, ką seniau kritikuodavę. 
Taigi dienraštis dabar ge
ras, tik reikia jį platinti, o 
tam dirva didelė.

Baranauskas žymėjo, kad 
dienraščio redakcija yra 
perdaug liberališka: talpina 
raštus net labai silpnus— 
bile tik kas parašo. Jis kal
bėjosi Lietuvoj su laikraš
čių bendradarbiais. Už ge
rus raštus ten laikraščiai 
moką net po 20 c. (lietuviš
kų) už eilutę, o silpnų raš
tų netalpintų, net jei auto
rius redakcijai primokėtų. 
Bendrai, “L.” turinys geras 
—dienraštis yra patsai ge
riausias Amerikos lietuvių

laikraštis, nors taisytinų ja
me dalykų yra.

Nečiunskas nurodė, kad 
jo namuose dienraštis vi
saip įvertinamas: vienam 
geriau patinka tas skyrius, 
kitam kitas. Vadinasi, laik
raščio turinys įvairus. Jis 
pats daugiausiai skaitąs 
pirmąjį puslapį ir editoria
lus. Jeigu Brooklyno ir apy
linkės žinių skyrius persilp- 
nas, tai dėl to yra kalčiausi 
patys skaitytojai ir veikėjai 
—kodėl jie neparašo žinu
čių.

Bakšys atsiprašė, kad jis 
pirmesnėj savo kalboj netei
singai apsklembęs dienraš
čio priešus. Jis pažymėjo, 
būk buvę sklokininkai esą 
“didžiausi priešai.” Jis tu
rėjęs galvoj tuos žmones, 
kurie nesi vieni j o, bet pasi
liko mūsų priešų abaze. Ku
rie draugai sugrįžo, su ku
riais buvo susivienyta—tie 
yra ne sklokininkai, bet ge
riausi mūsų draugai.
R. Mizara Padaro Trumpą 

Diskusijų Sutrauką
R. Mizara. Diskusijos pa

rodė, kad pas mus pamati
nių, politinių skirtumų nė
ra, tad užteks pasakyti tik 
keli žodžiai, bei pastabėlės.

Mūsų dienraščio pozicija 
linkui prez. Roosevelto yra 
tokia, kaip ir link visų kitų 
žmonių: Kai jis ėjo su dar
bo žmonėmis, kai jis vykdė 
g^veniman Naujosios Daly
bos punktus—mes jį karštai 
rėmėm. Tuomet jo neapken
tė ir prieš jį kovojo stam
busis kapitalas. Dabargi da
lykai pasikeitė: Roosevel
tas savo gaires pakeitė. Jis 
dabar daro bendrą frontą 
su tais, kurie prieš jį kovo
jo; jo budžeto projektas už
davė smūgį bedarbiams ir 
bendrai Amerikos žmo
nėms.

Buvo nurodyta, kad mes 
neatžymėjome tų keturių 
sušaudymo sukakties. Tie
sa. Bet tatai įvyko grynai 
per neapsižiūrėjimą. Šian
dien, mat, yra tiek daug vi
sokių bėgamų reikalų-reika- 
lėlių, jog neretai pamiršta
ma atžymėti svarbesni isto
riniai dalykai.

Francijos kariuomenėje 
ir šiuo metu yra visa eilė 
žymių komunistų. Thorez ir-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Kazimierui Kartealiui.— 

Atleisite, kad koresponden
cijos negalėsime sunaudoti. 
Daug agituojate, bet mažai 
pasakote. Kalbate apie cho
ro vakarienę ir koncertą, 
bet nepasakote, kada tas 
parengimas įvyks.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:
Drauge Redaktoriau:

Paaiškinkite man per 
“Laisvę,” kodėl šiemet ne
buvo Amerikoje paminėta 
sukaktis mirties šių Lietu
vos ir viso pasaulio darbi
ninkų vadų,, būtent, K. Gie
drio, K. Požėlos, R. Čiornio 
ir Greifenbergerio, kuriuos 
Smetonos klika sušaudė 
1926 metų gruodžio 27 die
ną?

Mano manymu, būtų 
daug geriau šių Lietuvos 
sūnų mirtis paminėti, negu 
kad dabar darbininkiškos 
organizacijos ruošia Lietu
vos nepriklausomybės pa
minėjimą. O gal jau tie 
draugai išėjo mums iš min
ties?

* Joseph Lazauskas.
ATSAKYMAS:

Jūsų’ pastaba, mums at
rodo, vietoj, tai yra, kad

mūsų darbininkiškos orga
nizacijos gruodžio mėnesį 
nepasirūpino plačiau atžy
mėti Lietuvos darbininkų 
vadų sušaudymo sukaktį. 
Už tai reikia mus visus kri
tikuoti. Šiek tiek pateisinti 
šitą pamiršimą gal galima 
tik tuomi, kad viską nustel- 
be Europoje iškilęs imperia
listinis karas, taipgi susi
kirtimas Sov. Sąjungos su 
Suomija ir nepaprastai 
staigus Amerikoje reakcijos 
padidėjimas, Roosevelto 
valdžios pasukimas linkui 
Wall Stryto ir tt.

Tačiau jūs darote klaidą, 
statydami tų draugų su
šaudymo paminėjimą prieš 
paminėjimą Lietuvos nepri
klausomybės. Vienas kitam 
neprieštarauja ir darbinin
kiškoms organizacijoms abu y 
paminėjimai yra reikalingi 
ir būtini. *



Motery darbai kas metai puošdavo 
“Laisves” bazarus ir suteikdavo dienraš
čiui daug paramos. Draugės prašomos ir 
šiemet pasidarbuoti—paaukaut pačios ir 
parinkt aukų. Bus vasario 9 iki 12-tos. ■

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidės vasario 1-mą, naujus narius ga
lėsime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert moterų kuopas bei kliubus.

Trečiadienis, Vasario 7, 1940 Trečias puslapis

Priespaudos Sutemose Nakties 
Pelėdos Siaučia

įsigalėjus karo isterijai, o 
sykiu ir riksmui prieš visokias 
darbo žmonių teises ir laisves, 
visokios tamsos pelėdos kelia 
savo galvas. Jos pasirodo visai 
netikėtinose vietose platesnių 
laisvių ir kūrybinio Naujosios 
Dalybos periodo bėgiu laiky
tose esant progreso užvėjomis 
ar šiaip sau bešališkomis įstai
gomis. štai, tik pereito sausio 
19-tą įvykusiame Moterų Kliu- 
bų Generalės Federacijos po
sėdyje, Washingtone, direkto
rės pasisakė už tęsimą. Dies 
Komiteto.

i

Seniau, Naujosios Dalybos 
laikotarpiu, federacijoj tokių 
klausimų nekildavo. Matomai, 
viršūnėse esančioms ponioms 
nesinorėdavo išstot prieš dide
lį progreso vėją, tad jos pasi
tenkindavo pasisakymu vienu 
kitu bėgamu, grynai moteris 
bei šeimininkes liečiančiu 
klausimu, vaidino “bešališka” 7 V
rolę.

KAS TURI ŽIEDĄ?

Federacija susideda iš įvai
rių kliubų, kuriuose yra viso
kių narių, didelėj didžiumoj 
darbininkių. Tačiau viršūnėse 
daugiausia yra pasiturinčios 
moterys, įvairių apylinkių po
litikierių žmonos, kurios pra
mato, kaip ir kur linksta ša
lies bei savo apylinkės politi
ka ir pasitaikius progai orga
nizaciją panaudoja reakcinin
ku naudai. c

Pasisakymas už Dieso Ko
mitetą, vienok, ir viršūnėse 
nebuvo vienbalsis neigi drįsta 
balsuot rankų pakėlimu ar 
vardošaukiu, nes reta kuri po1- 
nia norėtų pasirodyt pavo 
kliube su balsavimo už Dieso 
Komitetą rekordu. Dėlto bal
suota tik atsiliepimu už ar 
prieš. Priedams, kad išvengti 
audrų, dar prikergta sakinys, 
kad nesutinkama su to komi
teto “visais būdais.” Taigi, 
kada diskusijos apie tai pa
sieks apačias, lyg tame žiedu 
žaidime, jis eis “per ranky
tes” — bus prasikaltimas, bet 
nebus kaltininkių, niekas ne
bus atsakomingas.

“BIEDNAS FORDAS”

Tos pat Federacijos Didžio
jo New Yorko skyriaus kon
ferencijoj vasario 2-rą tūla 
ponia pasiūlius išnešt protestą 
prieš Nacionalę Darbo Santy
kių Tarybą, kam pastaroji 
uždraudus Detroito fabrikan
tui Fordui išspausdint, kaip ji 
sakius, “faktus” apie santi- 
kius su darbininkais. Tikėsite 
ar ne, ponios savo pasiūlymą 
pravedusios aiškindamos, kad 
protestas būsiąs prieš varžy
mą žodžio laisvės. Nors buvę 
protestų, kad'klausimas ne
aiškus ir neskubus, atidėtinas, 
tačiau buvo paleistas balsuot 
(taipgi ne rankų pakėlimu, 
bet šūkiu)- ir paskelbtas pri
imtu.

DELEGAČIŲ PIETŪS

Atėjus pietų, kuriuos aš 
valgiau greta viešbučio Astor 
esamoje vaistinėje, pamačiau 
barą apstotą būriais moterų, 
čia ir sužinojau, kad tai Mo
terų Kliubų Federacijos kon
ferencijos delegatės ir čia iš
sikalbėjau apie jų konferenci
ją-

“Kodėl tenai viešbutyje ne- 
pietavot?” paklausiau.

“Brangu, mažiausia po 90c 
ir po daugiau reikia mokėt 
už pietus. Tame pačiame bil- 
dinge esąs vaistinėj baras, kur 
galima gaut valgyt po 25c, 
kimštinai užsipildęs moteri
mis, kada ten prieisi, tad pa
siėmiau kautą ir išėjau,” aiš
kinosi moteris delegatė.

PASITARNAVO PONAMS
Reiškia, atidavusios baisa 

už “biedną Fordą,” prieš dar
bininkus, nešovė tiesiai į vir
šuje esantį puikų Astor vieš
bučio valgomąjį, kur nuėjo 
sauja tokių klausimų siūlyto- 
jų-ponių, bet išbėgiojo po 
apylinkės vaistines bei auto
matus, kur galima gaut puo
dukas kavos ir šmotukas pa
jaus mokant po 5 centus ar 
dešimtuką. O tas jau rodo, 
kad jos yra darbininkės ar 
darbininku bei smulkiu ver
telgų žmonos, kurioms prisi
eina penktuką kelis syk ap- 
verst ir apgalvot pirm jį iš
mokant.

REIKIA VADOVYBĖS
Tas, pagaliau, man parodė, 

kad tos moterys, neturėdamos 
geros vadovybės, ant greitųjų 
nesusivokė, tapo suvedžiotos. 
Pačios būdamos darbininkė
mis ar joms artimomis, jos po
nių įvyniotą civilių laisvių 
skraistėn anti - darbininkišką 
pasiūlymą priėmė už gryną 
laisvės kūdikį ir ponioms davė 
mandatą kalbėt jų vardu 
“biedno Fordo” naudai. Tie
sa, sakoma, buvęs gana dide
lis skaičius balsų ir prieš, bet 
visgi ponios laimėjo. Gi atsto- 
vingoj organizacijoj tai daug 
reiškia.

Virš minėti nuotikiai man 
norėjosi iškelti spaudoj dėlto, 
kad mes dar kartą prisimintu
me, kaip svarbu yra organi
zuoti moteris į pažangias or
ganizacijas ir auklėti jų pa
čių vadovybę, kad neleisti iš
naudotojams darbo moteris 
pavartoti jų pačių nenaudai. 
Tai ypatingai turėtume prisi
minti dabar, kada yra auksi
nė proga įrašyti lietuves mo
teris į Lietuvių Literatūros 
Draugiją šiame jubilėjiniame 
vajuje.

Alisa.

Mūšy Grožė
šaltame žiemos ore ne kiek

vieno žmogaus oda be protes
to sutinka oro permainas. 
Daugeliui rankų ir veido oda 
pasidaro suaižėjus, papurtus, 
liguistai raudona.

Kitų vėl oda nepakenčia 
kailinių kalnierių ir vilnonių 
drabužių bei ant jų esančių 
dažų, pasidaro arži, peršti.

Visuose atvejuose daktarai 
pataria duot odai šiokios to
kios medikalės paramos, bet 
vengti kokių stiprių vaistų. 
Pirmoj vietoj prisakoma šva
ra. Geras numazgojimas su 
gausia puta muilo ir vandens 
rekomenduojama atsitikimuo
se, kada numatoma galint būt 
bakterinio apsikrėtimo. Sekre
tas yra tame, kad daugiau 
bakterijų galima numazgot, 
negu lengvais vaistais užmušt. 
O perstiprūs vaistai taip pat 
gali iš naujo erzint bei pa- 
žeist ir pačią odą.

Paprastam sutrūkimui už
tenka paprastos baltos vase- 
linos ar kokio mažiau rieba
luoto žinomo tepalo (lotion). 
Kur numatoma, kad arzumas 
tikrai gautas nuo kailių ar vil
nonio audimo dažų, ten pata
riama visas paliestas vietas 
gerai numazgot su benziną ar 
etheriu ir paskiau ištept su 
vaselina.

' N.
Paryžiaus modistai sako, 

kad ne vien turte glūdi sko
ningas apsirėdymas. Jie nese
nai pravestame balsavime 
“turtingiausiai pasaulyje” Do
ris Duke pripažinę tik 4-tą, o 
Barbarai Huttoniutei net 9-tą 
vietą.

Viena iš tų gražiuolių bus stenog'rafių baliaus karaliene. 
Visos merginos yra narės Suvienytos Ofisų ir Profesionalų 
Darbininkų Unijos, CIO, New Yorke. Jos yra parinktos iš 
daugelio galutinam kontestui. Viršutinėj eilėj, iš kairės i de
šinę: Rose Okin, Toby Futterman (1939 karalienė) ir Mar
garet Klein. Apačioj: Genevieve Barnett, Sarah Plamjack ir 
Helen Bengston.

Ko Patiria Merginos 
Jieškant Darbo

Nesenai perleidus vienos 
Austin, Texas, proto ligo
niams įstaigos vedėjo elgesius 
per viešą vėtyklį-tyrin ėjimą, 
surasta, kokių “kvalifikacijų” 
reikalaujama iš merginų, ypa
tingai gražių merginų,, kada 
jos išeina j ieškot darbų.

Gražuolė 20 metų veiterka 
Lucy Robinson liudijo, kad 
nuėjus prašyt darbo įstaigoj, 
vyriausis daktaras Johnson 
pasakęs, jog “neturėdama - ly
tiškų santikių negalėsianti lai
mingai gyvent.” Ji netikėjus, 
bet neužilgo supratus prana
šystės reikšmę — trumpu lai
ku buvus du kart pravaryta ir 
du kart pati pametus darbą.

Kita mergina, slaugė, liudi
jo, kaip daktaras bandęs ją 
“tėviškai” pasisodint ant ke
lių, bet tėviškumas išlakstęs, 
daktaras stvėręsis laikraščio 
prie pirmo durų sugirgždėji- 
mo, nelabai buvęs įsitikinęs 
gerume savo “tėviškumo.”

Dar kita . mergina sakė, 
kaip daktaras nočėjęs jai pa- 
spaudyt rankąs, kad “patirt, 
ar ji skynus medvilnę.” Kitas 
būdas pažint, sakęs daktaras, 
esąs pažiūrėjus merginos ke
lių, bet mergina atšovus, kad 
jinai “nepratus juos rodyt vy
rams, ypatingai tokiems se
niams, kaip jis.” Liudininkė 
buvo 20-ties motų, o. dakta
ras 60 m.

T-a.

VIENOS VESTUVĖS 
2-SE ŠALYSE

z Maurice Ballen, Belgijos gy
ventojas, ir Paulina Jarzyzona, 
Francijos gyventoja, susitarė 
vestis, bet nei vieno šalis ne
sutiko duot leidimo vestis vie
noje kurioje šalyje. -Tada su
galvota apsTvest abiejose šaly
se. Sutarta — padaryta. Ant 
rubežiaus pastatyta stalas, o 
“užrubežiuose” (ties abiem 
stalo galais) susodinta jaunie
ji ir taip šliūbas įvyko, abiejo
se šalyse.

Ronaldo Reagan ir Janės 
Wyman, jaunų judžių aktorių, 
vedybos savo rimtumu taip pa
sidabojusios Hollywoodo pilie
čiams, jog manoma, kad jos 
praves naują madą. Jie apsi
vedę paprastai — be lėliškų pa- 
rėdų, be išpūstų ceremonijų ir 
be pabėgimų. - - e

Mechanizuota Vaiky 
Gamintuvė

Ruošiantis karui ir karo 
metu, kada esamieji žmonės 
be mažiausios atodairos naiki
nama, tuo pat sykiu kyla 
problema ateities kareivių. 
Dėlto įvairiose šalyse siūloma 
visokį nauji skymai akstint 
gimdymą. Sulyg to įvedama 
naujoviška miera moralybei, 
o kai kur jau siūloma net me
chaniškas užveisimas, kad nei 
viena galimybė gaut kūdikį 
n e p r a e i t ų n c p an a u d ot a.

Pastarąjį pasiūlymą iškėlė 
savaitinis laikraštis Schwarze 
Korps, parinktinės mėlyn- 
kraujų gvardijos organas Vo
kietijoj, kuris galima skaityt 
atsakančiu valdžios nuomonei. 
Jis siūlo daktarams pradėt 
kampaniją už mechanišką už- 
veisima tu moterų, kurios ne- 
gali pastot dėl vyro nevaisin
gumo. Sėklą gaut sugestuoja- 
ma iš vyro brolio ar kokio 
kito “gero kraujo” vyro. Pa
sidavusius toms metodoms siū
loma aukštai išreklamuot •— 
išgarbint, kaip užsipelniusius 
tautai.

Teks pamatyt, kuri šalis 
pirmoji taps mechaniška ka
reivių gamintuvė. O po to, jau 
bus lengva uždėt baudą vi
siems bevaikiams, kurie iki 
šiol galėdavo išsiaiškint savo 
bevaikystę nevaisingumu.

PAVAINIKIAI VAIKAI

Tos pat gvardijos kaman- 
dierius Heinrich Himmler, 
kalbėdamas gvardiečiąms pe
reitą gruodį, pasakė, kad jis 
paskirsiąs “specialius globėjus 
visiems gero kraujo vaikams, 
gimusiems iš vedusių porų 
taip lygiai ir iš netekėjusių 
moterų, jeigu tų vaikų tėvai 
kristų kare.” c

Tie globėjai bus ar nebus, 
bet vaikų tikrai bus. Kaipgi 
mergina, sučiupta “gero krau
jo” kariškio, galės priešintis jo 
“gerai valiai ir patriotizmui?” 
O pas ponaičiukus tos “geros 
valios” netrūksta. Gi merge
lei liksis visam amžiui našta 
ir mažesnė galimybė pasirinkt 
vyrą, nes reikia labai mylin
čio vyro, kuris norėtų maitint 
su kitu prigyventus vaikus.

Kas liečia dorovę, atrodo, 
šis patvarkymas, jeigu jis bus 
įgyvendintas, turės buvusį su
pratimą apverst aukštyn ko
jomis. Jei lig šiol merginos 
“prasiradimas’t>‘didžiumoj-vgy*

Binghamton, N. Y.
ALDLD 20 KP. MOTERŲ 

SKYRIAUS METINIS 
RAPORTAS

Per 1939 metus susirinkimu 
laikyta 12, prakalbų 2. Mot. 
Skyriaus vardu turėta 5 pa
rengimai, nuo kurių pelno li
ko $66.54. Pirkta dovanų dėl 
3 ligonių. Skyrius turi 40 na
riu, c

Mot. Skyriaus Veikimas
Išrinktos 5 delegatės į Am. 

Lietuvių Moterų Seimą, kuris 
įvyko rugsėjo 7, 8, 9 dd., 
1939, Brooklyne. Aukų su
rinkta Seimui per J. Navalin- 
skienę $8.75, per O. Girnienę 
$5.05, viso $13.80. Parsitrauk
ta 30 knygelių “Amerikos Lie
tuvių Moterų Seimo Darbai.” 
J. Navalinskienė pardavė 14, 
O. Girnienė 13, ir O. Mikola- 
jūnienė 3.

Dvi delegatės buvo pasiųs
tos į brolišką organizacijų su
sirinkimą (CIO), kuris įvyko 
gruodžio 17, Hotel Hingham.

Pasiųstas raportas ALDLD 
12-to Apskričio konferencijai, 
kuri įvyko Wilkes Barre, Pa.

Paskolinta K. P. Apsigyni
mo Komitetui $10.

Moterų Skyrius Aukavo 
iš Iždo:

“Laisvei” $5, Lietuvių Ko
mitetui Gelbėti Ispanijos De
mokratijai $10, pasveikint 
Am. Lietuvių Moterų Seimui 
$5, K. P. vietiniam veikimui 
$6, viso aukų $26.

Su sausio 1-ma, 1940, ižde 
pinigų randasi $30.93.

Ona Mikola jūnienė, ižd.
_______________

Didvyriškumo Džiaugsmas

Retas kas turėjo tiek daug 
džiaugsmo iš savo didvyriš
kumo, kiek turėjo Milo An
drus, Pocatello, Idaho, gyven
tojas. Sėdėdamas prie lango 
savo namuose jis pamatė kū
dikį įlūžtant pro ledą upėn. 
Nubėgęs, jis nėrė į ledųotą 
vandenį ir kūdikį ištraukė. 
Tik tada jis pamatė, kad tai 
buvo jo paties 3 metų dukry
tė.

ventojų, ypatingai krikščiony
se, buvo skaitoma dideliu ne
padorumu ir tokių nuotakų 
vyrai per ištisus mėnesius, ki
ti per visą amžių šumydavo 
ant savo žmonos už su kitu 
‘prarastą vainikėlį,’ tai dabar 
turėtų nusilenkt prieš tokią 
moterį, kaipo pasitarnavusią 
valstybei. -
NEVAISINGUMO 

PRIEŽASTYS
Iš nevaisingų,, kaip rašo 

Schwarze Korps, iš dešimties 
7 esančios moterys ir 3 vyrai. 
Venerinės ligos—skurdo, tam
sos ir nenormalaus šeimyninio 
gyvenimo sankeleivės — esan
čios didele priežastimi nevai
singumo; tarp bevaisių vyrų 
jds sudarančios 70 nuošimčių, 
tarp moterų 30 nuošimčių. 
Tiesa, šaukiama prieš tas li
gas kovoti. Tačiau karo sąly
gose normalus šeimyninis gy
venimas darosi dar labiau ne
galimu ir dėlto tomis ligomis 
sergančių skaičius ne mažės, 
bet daugės.

Karas yra pavojumi ne tik 
kariaujančių gyvybėms, bet ir 
civilių sveikatai, tad darbas 
už išlaikymą mūsų šalies nuo 
karo yra vienu iš didžiausių 
pasitarnavimų visuomenei.

M-tė.

Trokštančioms tankiai dabint 
plaukus bus įdomu žinot, kad 
aktorei Marcellai Sembrich bu
vęs taip įrgisęs dabinimasis, 
jog jinai davė nuskust savus 
plaukus jr dėvėjo parūką.

Ar Motina Loštų iš Pinigų, 
Kada Vaikai Alksta?

Kaip tik tokį pasielgimą 
matome žemiau paduotame 
vaizde, kuris dėjosi šiomis die
nomis, Brooklyne.

Prastame, šešių kambarių 
apartmente, 2635 Atlantic 
Avė., kuriame nėra karšto 
vandens nei kitu modernišku 
parankumų, gyvena dvi mote
rys ir 7 vaikai, kurių amžius 
nuo 2 įpenėsiu iki 21 metų. 
Jie apskurę, tūli visai basi, 
tačiau jų motinoms sulaikyta 
pašalpa. Mat, jos “ateivės”— 
atvykusios iš garsiosios Taba- 
kos Kelio valstijos, iš North 
Carolina kalnų į šalies metro
polį laimės jieškoti.

Susipažinkime: Vyriausia
moteriškė ir šeimynos galva, 
kaltinama gelbstint nuo ba
do “nelegaliai” atgabenus 18 
porų alkanų akių, yra Mrs. 
Hilda Cole, 39 metų, motina 
14-kos vaikų, kurių 8 neišgy
veno aukso šalies gyvenimo, 
išmirė. Vos pusamžio sulau
kus motina, palikdama užpa
kalyje savęs supiltus 8 kapus, 
pabėgo čionai vežina 6 tebe
gyvenančius vaikus: Christine 
21 metų, James 17, Peggy 11, 
Louis 9, Charles 6, Patsy 3 ir 
Muriel vienų su virš metų.

Cole šeima atvykus prieš 
porą metų. Tėvas retai kada 
dirbdavo. Jis prasiskolino na
mo savininkui ir kaimynams, 
ir jis pasiųstas 90 dienų kalėti 
dėl neužlaikymo šeimos ir 
žiaurumo žmonai ir vaikams. 
Prie šeimos sunkenybių dar 
prisidėjo atvykimas Colienės 
sesers Mrs. Martin su dviem 
vaikučiais, kuri taip pat netu
rėjo uždarbio nei pastogės, tu
rėjo pasitalpinti tuose pačiuo
se jau perpildytuose kamba
riuose. Seniau šeima, slėpda
ma savo “grinorystę,” gauda
vus šiokią tokią pašalpą, bet 
dabar iškilus aikštėn, kad jie 
“svetimšaliai,” net iš už kal
nų, jiems pasakyta, kad jie 
privalo išvykti atgal arba ati
ma pašalpą.

Gal būt vaizdžiausią pa
veikslą padėties pietinėse val
stijose duoda tas faktas, kad 
tos moterys atsisakė grįžt į 
pietus; jos pasakė, kad jos 
geriau pasiliks gyventi tuomi, 
ką jos gaus iš geros valios 
žmonių, likučiais nuo jų stalo.

šeima visai neturėjusi mė
sos per 2 mėnesius, neigi turi 
kūdikiams pieno. Visi vaikai 
persirgę influenza, žinoma,
be vaistų ir be žmoniško 
maisto pajėgoms atgauti.

—Bet kaip su tomis motino
mis? paklausite, čia nieko 
nepasakyta apie lošimą iš pi
nigų.

jai, 
pagelbos savo mažiesiems pusbroliukams Chinijoj, kuriuos 
treti metai terorizuoja Japonijos imperialistai. Jie rodo tuš
čią bliūdą, kuris ilgiau pasilaiko be ryžių del Amerikos rė
mimo Japonijos parduodant geležį ir kitas karui reikalingas 
medžiagas, taipgi perkant šilką.

Jaunučiai San Francisco chinieciai, Chinatown gyvento- 
Sylvia Jean Ung ir Kenfoird Jung, dramatizuoja reikalą

ci, taip. Statant tą klausimą 
turėjau mintyje mūsų šalies 
valdžią, kuri juk turėtų būti 
savo šalies gyventojų motina. 
Bet ji sakosi šimtams tūkstan
čių tokių Cole šeimynų netu
rinti pinigų, tačiau sutinka 
lošti milionais dolerių karo 
paskolų, nes Wall Stryto fi- 
nansieriai tikisi tuomi išlošti 
milionus dolerių pelnų. Ar to
kia valdžia vis dar galima lai
kyti atsakominga motina? Ar 
ne laikas būtų paprastiems pi
liečiams daugiau susidomėt 
šalies gaspadoryste ir papra
šyti “mamos,” kad ji mažiau 
laidokautų, o daugiau rūpini 
tusi savo didelės ir alkanos 
šeimynos gerove.

D-ke.

Greit Praturtėjo

Mrs. Annie Laurine Dodge, 
mirusio milionieriaus Daniel, 
D. Dodge našlė, tapo paveldė- 
ja $1,250,000 iš vyro paliki
mo. Mrs. Dodge, buvusi už 
$18 per savaitę samdoma te
lefonistė, kanadiečio trauklio 
laivuko kapitono duktė, buvo 
už milionieriaus ištekėjus per
eitą vasarą. Už 11-kos dienų 
jos vyras žuvo po eksplozijos 
gabenant ligoninėn.

Jauno milionieriaus (21 m.) 
turtas aprokuota arti $11,- 
000,000, tačiau teismas daug 
turto pervedė jo motinai ir 
valdžiai palikimų taksais, bet 
ir našlei teko daugiau prieš- 
vedybinėj sutartyje pažymė
tos šiimos — $250,000. Retas 
nuotikis, kad biednesnis šei
mos narys gauna daugiau. Tai 
atsiekta dėka Michigan valsti
joj esamam įstatymui, kuris 
nusako, kad našlė gali nesi- 
skaityt su testamentu ir atsi
imt ketvirtą dalį likusio gryno 
turto.

VISUR GERAI, TAČIAU 
NAMIE GERIAUSIA

David Hobbs, 12-kos metų 
vaikas, aktorės Annos Sothem 
buvo paimtas į jos turtingus
namus Hollywoode ir ten išgy
veno 2 metus. Jinai planavus jį 
paimt už sūnų. Bet berniukas 
išsiilgo biednų namų ir namiš
kių, tad sugrąžintas į Wood
lake, iCal., pas tėvus. Jis sa- 
kęsis, kad aktorė jam buvus 
puiki, vienok iš namų jis dau-
giau neisiąs.

Pribuvimas laiku yra švie
saus žmogaus ypatybė. Pavėla
vimas pateisinamas tik rim
toms priežastims esant.

»!!■ ■- nu
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D, M. šolomskas

(Tąsa)

—Kaip tai, ar veltui gausime?
—Taip, žemė priklauso tiems, kas ją 

dirba.
Valstietis nusiima kepurę ir žegnojasi:
—Dėkui Dievui ir brangiausiam Stali

nui!
Tuo kartu Raudonosios Armijos tan- 

kiečiai apsupo Radžvilo pilį. Palociai di
deli, gražūs, puikiai įrengti. Kojos klimp
sta į brangius karpetus. Salione surasta 
keli lenkai aukšti karininkai ir jų tarpe 
grafas Tiškevičius, kuris persikėlė į Rad
žvilo pilį iš Varšavos.

—Gyvuly! Kas pavėlino be leidimo!— 
suriko lenkų oficierius, nepažinęs, kad 
tai tankiečių komandierius eina.

—Atsiprašau. Raudonosios Armijos 
komandieriai neklausia pavelinimo!— 
atsakė leitenantas.—Mes atėjome paliuo- 
suoti Vakarinę Baltarusiją ir Ukrainą, 
savo brolius ir kartu norime pažiūrėti, 
kaip gyveno jų išnaudotojai!

—O, Jėzus Marija!—surinko lenkų ofi
cierius, nusitvėręs už galvos.

—Jų viešpatavimo dienos pasibaigė. 
Raudonosios Armijos komandierius ir jo 
draugai apžvelgė palocius. Įsakė atiduoti 
ginklus, surado didelį knygyną ir šarvų 
kambarį.

—Čia stovės milicininkas ir liaudis pa
žiūrės, kaip ponai gyveno!—tarė jis išei
damas.

Kada pradėjo rinktis valstiečiai, tai 
baimingai dairėsi ir nustebusiai kalbėjo:

—Dieve, Dieve, kokia bagostva!
—Gražiau, kaip klioštoriuj!
—Gal ir karaliai gražiau negyveno!
O kita grupė kaimiečių užtraukė:

“Amžius rakino grandiniais,
Badą kentėjom ilgai— 
Švinta naujoji gadynė, 
Žūva senieji laikai.”

Raiteliai Augustavo Miškuose

.

*-

' ■’ i

•

Sovietų Sąjungos Raudonoji Raitarija 
organizuota dar piliečių karo metu va
dovystėj Budionno, Vorošilovo, Stalino, 
Gorodovikovo ir kitų veikėjų, turi gar
bingą praeitį.

Raudonoji Raitarija naujus garbės 
puslapius įrašė kovoj už paliuosavimą 
Vilnijos, Vakarinės Baltarusijos ir Uk
rainos. Raudonosios Armijos dalis žy
giuojanti linkui Lydos gavo įsakymą pa
sukti į šiaurės ir paimti Vilnių. Tą atlik
ti į kokias dvyliką valandų laiko, o Vil
nius už 115 kilometrų.

—Uuuo-u o!—šniokšdami nusiskubino 
ton kryptin Sovietų tankai.

Du skyriai raudonųjų raitelių su ark
liais buvo paimti į sunkvežimius ir jie 
nusiskubino paskui tankus. Tie savo 
tikslą pasiekė, uždavinį atliko laiku. Ne 
veltui Vorošilovas Komunistų Partijos 
suvažiavime raportavo: “Raudonoji Rai
tarija kovos išsilavinimą visada buvo au
kštai pasiekus ir dabartiniu laiku raitė- 
lių armijos dalis gali būti pavyzdis savo 
organizuotumu ir išsilavinimu.”

II
—Mūsų raitelių dalis išstojo iš savo 

apsistojimo vietos tik už paros, pirm per
ėjimo Lenkijos-Sovietų sienos,—rašo lei
tenantas P. Zubov.

- —Iki sienos buvo 130 kilometrų (apie 
80 amerikoniškų mylių). Mes atlikome 
tą kelionę į parą laiko. Nebuvo nei vieno 
raitelio, arklio pavargusio. Visas kanuo- 
les ir kulkasvaidžius tvarkoj atsivežėme. 
Vos pasiekėme sieną, kaip įsakymas:

—Pereiti sieną!
Po tokios kelionės, po tokio nuovargio, 

bet kovotojų ūpas geras.
—Pirmyn!
Ir prasidėjo mūšiai. Mes perėjome 

Lenkijos buvusią sieną, kaip penktą va
landą ryto, o vakare jau buvome prie 
Tamapolio miesto, tai yra per dieną at
likome 120 kilometrų su mūšiais! o dvy
liką valandų vėliau, jau mes buvome prie 
Lwovo sienų! taip greitai pirmyn žygia
vo raudoni raiteliai.

Pirm pasiekėme Tarnapolių, tai mūsų 
raiteliai turėjo tris susikirtimus su len
kais. Pirmas susikirtimas buvo girioj, 
lyrikų apie batalionas pėstininkų (iki 
1,000 karių) buvo girioj. Mūsų du eska
dronai nųšokinėjo nuo

BROOKLYN, N. Y.16-18 MANHATTAN AVENUE Vienas blokas nuo Broadway

arklių ir pešti.
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pradėjo puolimą, nes raitiems miške ne
galima. Tuo kartu viena grupė raitelių 
ant arklių užėjo lenkams užnugariu. 
Pasijutę lenkai apsupti — už penkio
likos minučių pasidavė.

Antras susikirtimas buvo prie plento. 
Mes jojome, kaip staigiai pasipylė kulkų 
spiečius. Mes puolėme ant jų raiti. Kar
dai sušvytravo, pirmieji priešai krito. 
Kitį pasidavė.

Trečias susikirtimas buvo prie pat 
Tarnapolio. Lenkų didelės jėgos pastojo 
mums kelią. Raitiems nebuvo galima 
pulti iš fronto. Mes pešti puolėme juos 
iš priešakio, o raiti apsupome ir nu
ginklavome.

Prasidėjo mūšiai gatvėse. Paryčiu du 
mūsų eskadronai, pėsti įsiveržė į miestą. 
Apie dešimtą valandą ėjo didžiausias su
sikirtimas, nes lenkai šaudė iš bažnyčių 
bokštų, pro langus, iš pastogių. Durtuvų 
ir rankinių granatų kova turėjo pirme
nybę gatvių mūšiuose. Mūs kanuolės iš 
pirmų šūvių sunaikindavo lenkų ugnies 
lizdus. Sunki kova gatvėse, kada priešas 
slapstosi. Bet mes jį įveikėme. Vietomis 
prisiėjo imti kiekvieną atskirą namą.

Puikiai mums padėjo tankai. Mes ne
pasilikome nuo jų nei žingsnio. Tankai 
sutrėkšdavo priešo kulkasvaidžius, va
žiuodavo tiesiai ant lenkų kanuolių, lau
žė užtvarus, įsigriovė į namus, o raite
liai raiti ir pėsti dabaigė priešų naikini
mo darbą.

Pas lenkų kareivių didžiumą nebuvo 
noro su mumis muštis, bet jų oficieriai 
ir fašistiniai būriai, daug atkaklesni bu
vo prieš mus, kaip prieš vokiečius. Ir 
tai suprantama kodėl. Vokietijoj ir Len
kijoj yra vienoda tvarka, jie kariauna 
tik dėl sienų perkėlimo. Sovietų Sąjun
ga turi kitokią tvarką, kuri reiškė galą 
kapitalistų ir dvarponių viešpatavimui, 
kurių taip daug buvo Lenkijoj.

III
Tarnapolio mieste man pateko įenkų 

brošiūra vardu: “Lenkijos Uždaviniai 
Šviesoje Maršalo Juozo Pilsudskio Vei
klos”. Toje brošiūroje kokis tai lenkų pa
triotas rašo:

“Mes norime taip pasukti istorijos ra
tą, kad Lenkija būtų didelė... Kad ji 
būtų didžiausia karinė jėga rytuose.”

—Tas nusako Lenkijos apetitus,—rašo 
Sovietų raitelių bataliono komisaras A. 
Beilinsonas.

Pirm kaip raudonieji raiteliai perėjo 
sieną, tai Belogorskis išjojo pasienin, kad 
kartu su žvalgais surasti tinkamą vietą 
persikelti upe. Surasta, kad iš lenkų pu
sės paupis apipintas spygliuotų vielų tvo
romis.

Pirm išstojimo laikytas susirinkimas, 
kuris buvo trumpas, bet gyvas. Kada bu
vo pranešta, kad duotas įsakymas eiti 
savo draugams į pagelbą, tai visi raite
liai karštai jį pasitiko. Čia pat buvo nu
tarta ir priimta rezoliucija: “Visi karštai 
sveikiname Komunistų Partiją ir Sovie
tų valdžią ir dėkavojame už nutarimą. 
Mes padarysime viską, kad valdžios ir 
partijos nutarimą kuo geriausiai praves
ti gyveniman!”

Tokia tai buvo dvasia raudonarmiečių.
Pirmieji perėjo sieną, tai sapiorai. Jie 

iki pažasčių perbrido upę ir perpjovė 
spyglių tviras. Į 25 minutes jie nukasė 
apie septynias pėdas krantą, kad atida
rius kanuolėms ir vežimams kelią į upę. 
Kada pirmos eilės prisiartino prie lenkų 
sargų punkto, tai pasigirdo:

—Kas eina?
—Mes, — atsakė vyresnysis leitenan

tas Kiričenko.—Pasičluokit!
Sargybos punkte tyla, matyti lenkai 

pasienio sargai norėjo pasiduoti. Bet štai 
pasigirdo cypiantis oficieriaus balsas, 
trenkė šūvis ir jį pasekė kiti.

—Ta-ta-ta!—sutratėjo du mūsų kul- 
kasvaidžiai pasiųsdami kulkų spiečių į 
namą. Viduj riksmas. Matyt, nesutiki
mas. Štai du lenkai kareiviai iškėlę ran
kas iššoko pro duris.

■—Pach!—trenkė iš vidaus šūvis ir vie
nas iš jų parpuolė.

—Į mus šaudo oficieriai!—šaukė besi
veržianti iš namo lenkai kareiviai.

—Drauge, pavėlink lenkus * oficierius 
nuraminti granata!—kreipėsi vienas ko
votojas į Kiričenką.

(Bus daugiau)
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Aido Choras, vadovaujamas Aid. Žilinskaitės

Penktadienį, Vasario 9 Feb
Pradžia 6 vai. vakaro

Dainuos Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės ir 
A. Velička su P. Grabausku duos gražių duetų.

JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ
ĮŽANGA 10 CENTŲ

ibi1, v i ; ' 1
Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs

1940 m. kalendoriai.

Remington Remette Typewriteris, $29.75
Bus išleistas penktadienio vakare. Gaukite jį.

Penktadienio vakare, Feb. 9th, didžiausias išpar
davimas valgio produktų visai žemomis kainomis.

Šeštadienis, Vasario 10 Feb.
Bazaras prasidės. 12 vai. dieną, šokiai 6 vai vakare.

Dainuos Bangos Choras, vad. A. Klimaitės, iš Eliza
beth, N. J. Gražių soly duos A. Višniauskas iš Bayomiės 

ir dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.
John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c

ŠTAI DAIKTAS, KURIS INTERESUOJA KIEKVIENĄ 

Kiekvienam reikalingas ir kiekvienam brangus.

G & E Radio Phonograph Comb. $59.50 
\ M

Puikus radio grojantis rekordais. Juomi galima prisitai
kyti tokią muziką, kokios tik pageidaujate. Tai orkestrą 

ir žinių šaltinis jūsų namuose.

BUS PUIKIU MAISTO PRODUKTŲ Iš LIETUVOS
Daugybė gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

Ant vietos bu? gaminami įvairūs valgiai, virti ir kepti, 
karšti, kai tik nuo ugnies. Taipgi bus patarnaujama 

visokiais gėrimais.

□

Ė

Sekmadienį, Vasario 11 Feb.
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. 
šalinaitės. Soliste: Birūta Ramoškaitė iš Hartford ir 

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
ĮŽANGA 20 C£NTŲ

šokiai prasidės 6-tą valandą vakare ir tęsis iki 
vidurnakčio, nes ant rytojaus šventė.

Sekmadienį, Feb. llth, nuo 1 iki 5 vai. po piety

BUS VAIKŲ DIENA
Įžanga veltui kdip vaikams, taip ir suaugusiems iki 5-tai 

vai. vakaro. Vaikai galės pirkti daiktus nuo 1c ir aukštyn.

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA

BULOVĄ WRIST WATCH $37.50
17 akmenų viduriai, brangus paauksuotas viršelis. Bus 

, išleistas sekmadienio vakare.

PASKUTINĖ BAZARO DIENA
visų daiktų, 
bazaruL

Visuotinas ir galutinas išpardavimas 
kurie yra sudovanoti ir supirkti

Pirmadienį, Vasario 12 Feb
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės
Bazaras prasidės 1 vai. po pietų. Šokiai* prasidės 5 v. vak.

REMINGTON PREMIER $54.50
Pirmadienio vakare bus išleista ši puiki rašomoji mašinė

le. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentais.

Setas iš 5-kiy dovany, kuris skiriamas kitiem miestam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12 dieną.

CENTRAL PALACE HALL
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

aį

660 Grand Street , Brooklyn, N. Y.
Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. 

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

'i

Baltimore, MdI

Elizabeth, N. J
ati-

Philadelphia, Pa Pittston, Pa.

—o---

1

I

SIUTAI ir
OVIK KOTAI

Išparduodami dabar, užir

8

šalta, bet 
Vasario 2

Į

pamatų. 
William 
dvi stu-

i- 
d.,

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

An- 
ir 

apie

pikniką bir- 
Demick S. 
Shoemaker

Į ko-

P. Mickis, Sek r.
(30-32)

—o---
Pas mus ne tik 

ir stliego pasirodė, 
dieną prisnigo apie du coliu.

’ Sekretorius.

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 7 d. vasario, kamba
riuose, 774 Bank St. Pradžia 7:30 
v.v. Draugai, malonėkite dalyvau
ti šiame susirinkime, nes turėsime 
atlikti svarbių reikalų. Gavome iš 
Centro nominacijos blankas, turė
sime nominuoti kandidatus į LDS 
Centro Valdybų. Būkime laiku.

K. Danisevičlus, Sekr.
(30-32)

WORCESTER, MASS.
Moterų, ALDLD 155 kp. rankdar

bių vakaras bus vasario 8 d., 7:30 
v.v., Lietuvių Svet., 29 Endicott St. 
Bus puikių rankdarbių, galima pa
simokyt. A. W.

(30-32)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Kviečiame visus “Laisvės” skai
tytojus dalyvauti Lietuvių Svetai
nėj, 29 Endicott St., penktadienį 
vasario 9 d., 7:30 v. v. Turėsime vėl 
tokią parę, kaip ir pirmiau. Drg. 
Bakšys išduos raportą iš “L.” su
važiavimo, taipgi visi tie, kurie atsi
naujino prenumeratą laike vajaus 
gaus po knygą. Todėl kviečiame da
lyvauti, išgirsti raportą, padisku- 
suoti svarbesnius dalykus ii' pra
leisti linksmą vakarą laike pares. — 
Delegatas. (32-34)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

vyks ketvirtadienį, vasario 8 
2316 Margaret St. Pradžia 8 v.v. 
Visi 
kyti

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

šaltoje žemėje, 
atminsime, kiek 

padaręs dėl bied-
M. Janonienė.

CLEVELAND, OHIO
LDLD 390 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 9 d. vasario, pas drg. 
Nemurus, 15210 Lucnovv Avė. (Lai
kas?—Adm.) Draugai, kviečiame 
dalyvauti šiame susirinkime, turėsi
me svarbių dalykų apsvarstyt.

K. Lapinskas, Org.
(30-32)

nariai yra kviečiami atsilan- 
laiku.

enis, Vasario 7, T940‘ Penktas puslapis

Šerininkų Suvažiavimo Dalyvių 
Pareikštos Nuomones Del 

“Laisves” Turinio
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

gi buvo kariuomenėje, kol 
jam negręsė sušaudymas iš 
Daladiero valdžios pusės. 
Kai tik Daladieras pasingo
jo jį suimti, įkalinti arba 
nužudyti, jis pasitraukė iš 
kariuomenės ir dabar slap
ta veikia darbininkų judėji
me. Taigi pas mus teisingas 
buvo Thorezo žygio įverti
nimas—ėjimas kariauti, ne
paisant, kad tas karas yra 
imperialistinis.

Eltos žinios yra valdiškos 
žinios, todėl ir jų tonas to
lus valdiškas ir jos neįdo
mios. Norėdami kiek tiek 
suteikti žinių apie Lietuvą, 
mes jomis ir pasinaudoja
me. Ateityj gal prisieis jos 
labiau trumpinti, paduodant 
tik patį turinį.

Dėl “Laisvės” pozicijos 
Vilniaus žmonių šelpimo 
reikalu tiek galima pasaky
ti: Mūsų dienraštis tokiam 
darbui negali nepritarti, 
nes jis paliečia visą tautą, 
Mes žinome, ' 
yra vargšų ir reikalingų pa
šalpos. Taip jau žinome, kad 
jiems pašalpa—vienokia ar 
kitokia—yra teikiama. Ben
drai, yra pas mus draugų, 
kurie perdaug “kairūs” ir iš 

net

i nutraukti vajaus prieš tau
tininkų režimą, už išlaisvi
nimą politinių kalinių ir tt.

Apie tai, ką kalbėjo d. 
Bakšys, norėjau išsireikšti 
plačiau, bet kadangi tuo1 
reikalu kalbėjo Vytautas ir 
pats Bakšys pataisė savo 
pareiškimą, tai ir užteks. 
Vienas dalykas, kurį mes 
turėtume pašalinti iš savo 
kalbos ir raštų, tai žodis 
“sklokininkas.” Jis nieko 
nepasako. Tie draugai, su 
kuriais mes susivienijome, 
nėra joki sklokininkai ir jie 
dirba labai gražiai. O tie, 
ką pasiliko, patapo trockis- 
tais, socialistais ir kitokiais.

Dėl obalsio “prieš karą ir 
fašizmą” tiek reikia pasa
kyti: Seniau buvo galima 
kai kur susivienyti su so
cialistais ir liberalais ir 
bendrai veikti prieš fašiz
mą. Šiandien dalykai pasi
keitė. Paimkim Suomiją. 

| Helsinkio valdžią šiandien 
.. : išvien remia socialistų ly- 

v ilnijoj deriai, Italijos fašistai, Is-

to “kairumo” nueina 
prie to, kad sutinka visą 
Lietuvą tautininkams 
duoti. Ne taip turime daly
kus imti: Lietuva ypačiai 
šiandien savo tarptautine 
Įiolitika, padarydama tarp- 
savinio apsigynimo sutartį 
su SSSR, atsistojo svarbioj 
pozicijoj, kurią mūsų dien
raštis visuomet siūlė. Tauti
ninkų režimas nėra amži
nas; jis žlugs ir tuomet Lie
tuvoj atsisteigs demokrati
nė santvarka, štai kodėl 
mes turime remti Lietuvą, 
josios žmones, josios nepri
klausomybę ir podraug ne-

panijos Franko, kunigas 
Coughlinas, Hooveris ir kt. 
Tarp jų nėra jokio skirtu
mo. Pasaulyj dalykai taip 
keičiasi, žmonės taip persi
grupuoja, kad tas obalsis, 
kuris tiko vakar, šiandien 
reikalingas performulavi- 
mo. Bet tai nereiškia, kad 
mes nekovojame prieš fa
šizmą ir už taiką. Kiekvie
nas skaitytojas tatai puikiai 
mato: demokratijos išlaiky
mas Amerikoje, Amerikos 
taikoj išlaikymas — mūsų 
vyriausi obalsiai.

Baigdamas, priduriu: dis
kusijos buvo gražios ir gy
vos. Jos daug suteikė pata
rimų, kuriuos . redakcija 
ims dėmesin. Didelis ačiū 
visiems suvažiavimo daly
viams !

Mirė Mielaširdingas Kunigas
Labai daug žmonių serga ir 

miršta nuo tokio didelio šal
čio. Štai sausio 24 dieną mi
rė kunigas James Burgi. No
riu apie jį parašyt ne dėl to, 
kad jis buvo kunigas, bet dėl 
to, kad jis buvo skirtingas nuo 

j kitų kunigų. Per tuos sunkius 
laikus, kai valdžia davė mil
tus dalinti biedniems žmo
nėms, šis kunigas savo ma
šina juos vežiojo ir dalino, ir 
dalino ne tik protestonams, 
bet ir katalikams ir žydams. 
Jis nedarė skirtumo, dalino 
visiems biedniems žmonėms. ,

Ne taip, kaip lietuvių ka
talikų kunigas, kuris biednam 
žmogui pasakė: Tu nėši pa- 
rapijonas, ne mūsų bažnyčio
je ėmei šliūbą, tai negausi. 
Bet tas žmogus sako: Kai aš 
dirbau ir jūs rinkote pinigus 
dėl bažnyčios maliavojimo, tai 
nerinkote vien tik nuo pam
pi jonų, tada ir mano pinigai* 
buvo geri. Tada kunigas at-i 
sakė, kad jau nebėra šiandien 
miltų. Bet kitas žmogus tą 
pačią dieną nuėjo pas kuni
gą ir gavo miltų. Mat, jis 
buvo karštas katalikas—para- 
pi jonas.

Kunigas Burgi ir lietuviams 
yra atvežęs miltų ir kitokiais 
dalykais gelbėjęs. Lai jam bus 
ramu ilsėtis 
Mes visada 
gero jis yra 
nų žmonių.

šalciai Sunaikino Daug 
Daržovių Vokietijoj

Berlin. — Šalčiai sunaiki
no daugius daržovių, kurios 
buvo laikomos sandėliuose 
Berlyne ir kituose Vokieti
jos miestuose. Bijoma, kad 
sušalę ir nemažai bulvių.

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—IIAvemeyer 8-11B8

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANJA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKER

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

NOTARY
PUBLIC

'Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

Gerai Patryę Barberial

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vyriai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Svarbūs Parengimai
Ateinantį penktadienį, 9 d. 

vasario, įvyksta labai svarbus 
parengimas, o tai apvaikščio- 
jimas Lenino mirties paminėji
mo. Susirinks tūkstančiai dar
bininkų ir darbininkių pami
nėt savo vado, liuosuotojo nu
veiktus darbus. Turėtų ir lie
tuviai darbininkai ir darbinin
kės nepraleist tos puikios 
progos ir nueit į tą svarbų pa
rengimą apie 8 vai. vakare, 
Metropolitan Opera Ilousėj, 
Broad ir Poplar Sts., ir atlikti 
savo užduotį. •

Sekmadienį, 11 d. vasario, 
yra rengiamas gražus paren
gimas Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., kuriame bus 
pasakyta turtinga prakalbėlė 
per d. Mizarą apie pasaulio 
svarbius įvykius. Lyros Cho
ras ir jo grupės duos gražų 
koncertėlį ir bus duodama 
puiki varškėčių vakarienė, 
kokios dar nebuvo Philadel- 
phijoj, ir tik už 50c. Prasi
dės tas šaunus parengimas 
apie 3 vai. po pietų. Patar
tina lietuviam darbininkam 
nepraleist tos puikios progos 
ir nueit į minimą parengimą. 
Rengėjai deda pastangas, kad 
atsilankę svečiai būtų paten
kinti. Taigi, visi į virš minėtą 
parengimą, kur galėsim išgint 
daug naujo ir taip pat biskį 
pabaliavoti. Rengia ALDLD 
10 kp. ir Veikiantis Organi
zacijų Komitetas.

Sausio 28 d. buvo laikomas 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Wilkes-Barre ir apylinkės sky
riaus komiteto posėdis. Daly
vavo sekami atstovai: M. Ka- 
lauskas, T. J. Visockis, R. 
Saudargienė, P. Kizevičius ir 
S. Norkus. Iš atstovų raportų 
pasirodė, kad organizacijos 
yra pasisakiusios už Ameri
kos Lietuvių Kongreso sky
riaus palaikymą.

Nutarta rengti 
želio 2 d., ant 
Place farmos,
Ave,., West Wyoming, 
misiją dėl gavimo vietos apsi
ėmė R. Saudargienė ir M. Ka- 
lauskas. Piknikas rengiamas 
tam, kad apmokėjus skolas 
iš 1938 metų. Skyrius nenori, 
kad skolos stovėtų ir skolin
tojai kreiva akimi žiūrėtų J 
Kongresą.

Nutarta kitą posėdį laikyti 
balandžio 21 d., pas R. Sau- 
dargienę, 6'/2 Oak St., Inker- 
man, Pa.

Atmokėjo M. Kalauskui vie
ną dolerį už pereitą konferen
ciją. Ižde liko $2.85.

—o—
Sausio 14 d., 12:15 vai. po 

pietų, sudegė italų Romos ka
talikų bažnyčia iki 
Bažnyčia buvo ant 
St. Taipgi apdegė 
bos.

Bangos Choras turėjo savo 
susirinkimą sausio 26 d., 1940 
m., L. D. P. Kliube, 408 Court 
St. Susirinkimas labai buvo 
pasekmingas ir daug svarbių 
reikalų buvo nutarta. Senasis 
organizatorius drg. P. Poškus, 
užleisdamas savo vietą nauja
jam organizatoriui, C. 
driūnui, pasakė trumpą 
reikšmingą prakalbėlę
praeitų metų Bangos Choro 
nuveiktus darbus, ir kaip tu
rėtų choras veikti ir ant to
liau, kad palaikius choro gerą 
varda. v

Šiame susirinkime dar du 
jaunuoliai įstojo į Bangos Cho
rą ir 9 draugai prisirašė kai
po Bangos Choro garbės na
riai, būtent: G. Kardauskas 
iš Lindeno, A. Stripeika iš 
Elizabetho, J. Kalinauskas iš 
Freehold’o, Bėčis iš Union’o, 
W. Bite iš Bayway, A. ža
lis iš Hillsides, D. Burkaus- 
kas iš Elizabetho, Panelis iš 
Bayonnės ir P. Taras iš Eliza
betho.

Todėl, draugai, aš Bangos 
Choro vardu prašau jūs visų 
nepamiršti, kad jūs jau ešate 
tikri Bangos Choro nariai ir 
pulkite į darbą gauti dar dau
giau naujų narių. Jeigu mes 
visi išvien dirbsime, tai gali
ma tikėtis ir gerų pasekmių. 
Taipgi susidėję su artimais 
mažesniais miestukais mes 
galime Bangos Chorą padi
dinti trigubai.

Bangos Choro repeticijos 
laikomos kiekvieną penkta
dienį, 8 vai. vakare, L. D. P. 
Kliube, 408 Court St., Eliza- 
bethe. Jūs, Elizabetho ir apy
linkės jaunuoliai ir jaunuolės, 
taipgi suaugę, ateikite ir pri
sirašykite prie mūsų choro 
tuč'-tuojau, nieko nelaukdami. 
Tubmi padidinsite chorą, ku
ris savo smagiomis dainomis 
linksmina publiką, ir patys 
smagiai vakarą praleisite dai
nuodami su bangiečiais.

Bangos Choro 
Organizatorius, 

C. Andriūnas.

Naziai Mobilizuoja Moteris 
Amunicijai Dirbti

E 
Ž

Tokio. — Japonijos karo 
ministeris sakė seimui, kad, 
girdi, iki šiol “žuvo 100 tūk
stančių japonų Chinijoj, ne- 

• atgailėdami saver gyvybės.”

Placerville, Calif. — Se
nis farmerys C. A. Lorrain 
nušovė savo žmoną, 76 me
tų, kad jinai sirgo nepagy
doma liga, ir pats nusišovė.

' Berlin. — Nazių vyriau
sybė sumobilizavo jau 15 
tūkstančių tarnautoj ų-dar- 
bininkių iš raštinių, krautu
vių ir namų i verstinus gin
klų ir amunicijos darbus. •

Padidintoj ir iš naujo moderniškai ištaisytoj 
didžiausioj lietuvių užeigoj

International Cafe, Ine.
VYRAMS IR MOTERIMS

317 W. BROADWAY SOUTH BOSTON

Lietuvi u Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

E 
E

DABAR yra vietos dėl 400 žmonių ant syk 
aptarnauti. — Vakarais muzikališka progra
ma.—Eksperto šefo gaminami valgiai, ko
kius tik geriausiuose viešbučiuose galit gauti.

Gėrimai—kas tik ko norite.
IŠKILMINGAS ATIDARYMO BANKIETAS ĮVYKS

VASARIO 8-tą, KETVERGO VAKARE 
Rezervuoti vietas reikia iš anksto.

Tikietai: $5, $3, $2.5.0
Visus širdingai už.kviečia.
BARNEY PETRUS, Sav:

Didelis Išpardavimas
Nupigintum Kainom

į/3—vieną trečdalį 
originališkos kainos

A
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- MARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

* i ■ ' ■

Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgsti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
jčiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama 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 svorį ir kainas.

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



SeStas puslapis

ŠIANDIEN A. ČELIOTĖS 
LAIDOTUVES

Adeline Chelus, “Laisvės” 
skaitytojų ir viso darbininkiš
ko judėjimo rėmėjų dukrelė, 
bus laidojama šiandien, vasa
rio 7 d., 2 vai. po pietų, Alyvų 
kalnelio kapinėse, Maspethe. 
Pašarvota graboriaus Garšvos 
šermeninėj, 231 Bedford Ave. 
Kam sąlygos leidžia, draugai 
ir draugės prašomi apsilankyt 
šermenyse bei palydėt.

Reiškiame gilią užuojautą ve
lionės tėvams ir kitiems arti
miesiems.

LDS 1-mos Kp. Veikla
Susirinkimas įvyko ketvirta

dienį, 1 vasario, “Laisvės” 
svetainėj. Finansų sekretorius 
raportavo, kad dar yra nemo
kėtų bilų.’ir pinigų ižde ran
dasi $21.65. Delegatas K. 
Reinis raportavo iš “Laisvės” 
Bendrovės dalininku suvažia
vimo. Buvę daug šėrininkų, 
viskas buvo geroj nuotaikoj ir 
rimtai padiskusavę “Laisvės” 
turinį ir jos užimtą politiką; 
visi užgyrė.

Laiškas iš LDS Centro raš
tinės pranešė, kad jau laikas 
nominuoti Centro valdybą 
1940-41 metams. Nominuoti 
sekami ir balsų gavo: R. Mi- 
zara, prezidentas, 31 balsą; į 
vice-prezidentus: Mažanskas 
14 b., Velička 19 b. ir Vasa
ris 24 b.; į sekretorius J. Siur- 
ba 28 b.; į iždininkus J. J. 
Kaškiaučius 21 b., J. Gužas 6 
b.; į daktarus kvotėjus Pale- 
vieius 8 b., Repšys 16 b.; į iž
do globėjus J. Grubis 35 b., 
Kuzmickas b., Kalnickas 
23 b.

Laiškas iš “Vilnies” kvietė 
prisidėt prie minėjimo 20 ritė
tų jubilėjaus. Laiškas priim
tas ir J. E. Gužas įgaliotas 
rinkti pasveikinimus varde 
LDS 1-mos kuopos. Taipgi ir 
LLD 1-mos kuopos komisija 
tuo reikalu rūpinasi.

Pirmai Gegužės prisirengt 
klausimu laiškas reikalavo iš
rinkt delegatus į pasitarimą 
19 vasario. Išrinkti dd. Rei
nis ir Vaznis.

Ateities žiedo vaikų moky
klėlės komisijos narys sakė, 
kad mokinių lankosi nemažas 
būrelis ir gerai mokinasi. Tu
rės parengimą 9 dieną kovo/ 
(March), “Laisvės” svetainėj. 
Kvietė kuopos narius dalyvau
ti. Įžangos tikietas 35c. šo
kiams grieš G. Kazakevičiaus 
orkestrą.

LDS 1-mos kuopos metinis 
balius įvyks 2-rą kovo, “Lais
vės” salėj, 419 Lorimer St. 
Bus skanių užkandžių ir gėri
mų. šokiams grieš G. Kaza
kevičiaus orkestrą. Pradžia 7 
vai. vakaro. Kviečiami nariai 
dalyvauti metiniame baliuje. 
Įžangos tikietas 35c.

Ateivių Teisių Gynimo kon
ferencija įvyks Washington, 
D. C., pradžioj kovo. LDS l-( 
ma kuopa prisidės su finan
sine parama vėliau, parems 
LDS ir LLD apskričių delega
tų siuntimą.

Kuopos stovis: Ligonis 1. 
Eina prie susispendavimo 6. 
P. Grabauskas perstatė 1 nau
ją narį. Pirmininkas perskai
tė daug narystės paliūdymų, 
kurių nauji nariai dar neatsi
ėmė, Sekantį susirinkimą atei
kite juos atsiimti. Taipgi, 
draugai, nedasileiskite susi- 
spenduoti. Tas nedaro gero 
nei organizacijai, o jums — 
daug blogo.

J. Kuraitis, Koresp.

Paskutiniame priešrinkimi
niame symposiume, įvykusiame 
pereito pirmadienio vakarą 
Church of All Nations, 9 Se
cond Ave., N. Y., vėl dalyva
vo 800 publikos — kiek galėjo 
tilpt.

"Laisvės” Bazaras
Bazarui artinantis ir dova

nos pradėjo ateidinėti tan
kiai, pundas po pundui. Jų 
yra be galo puošnių, yra pa
prastesnių, būtinų kasdieni
niame gyvenime. Kiekvienas 
atsilankęs galės ką nors rasti 
sulyg savo reikalo, skonio ir 
ištekliaus. .

Bazaras jau prasidės šio 
penktadienio vakarą, Central 
Palace salėj, 16-18 Manhat
tan Avė., Brooklyne. Jis tę
sis per 4 dienas — 9, 10, 11 
ir 12 vasario. Kas vakarą šo
kiai, meniška programa, ir di
deli laimėjimai.

O. Janušauskienė (brookly- 
nietės Aldonos Sincus mamy
tė) iš Scranton, Pa., atsiuntė 
nepaprastai puikų ir brangų 
rankomis siuvinėtą (quilted) 
lovai užtiesalą, aukotą mote
rų darbų stalui. Jis bus iš
leistas šeštadienio vakarą.

PINIGAIS
N. Pakalniškis, Maspeth, N. 

Y., $1.50.
J. Galgauskas, Norwood, 

Mass, 50c.
Drg. S. Brusokas,. Brookly

ne, surinko ant blankos seka
mai : P. Yakštys, $2.00. Po 50 
centų : J. Norbuta, A. Ragaus
kas, J. Rimkus ir S. Brusokas. 
Po 25c: P. Bieliauskas, M. 
Klimas, J. Žemaitis, M. Mil- 
takis, P. Levanavičius ir J. 
Bernotą. M. Baltrušaitis 10c. 
Viso $5.60.

—o—
Per drg. S. Kuzmicką iš 

Shenandoah, Pa., ant blankos 
surinkta sekamai: Po $1.00: 
Vytautas Maurukas, E. Motu
zą, K. Navakas ir M. Kičas. 
Po 50c: A. Kuzmickas, M. 
Garliauskiene, J. Matukas, E. 
Aidickas, Stasys Misiūnas ir

ŠI VAKARI SVARBIOS PRAKALBOS UŽ 
AMERIKOS IŠLAIKYMĄ NUO KARO
Williamsburgo, Greenpoin- 

tės ir Ridgewoodo bendras 
Taikos Komitetas rengia svar
bias prakalbas aiškint bū
dams išlaikyt Ameriką nuo 
karo ir pasitarnaut pasauli
nei taikai.

Minėtas komitetas yra ben
dras — tarpsrovinis ir tarp
tautinis, į jį susidėję žmonės 
iš visokių visuomenės sluoks
nių, sutinkančių vienu klausi
mu, kad reikia darbuotis iš
laikyt Ameriką nuo karo. Tad 
ir jo surengtame mitinge kal
bės eilė skirtingų kalbėtojų— 
kunigas John Paul Jones, bu
vęs darbietis Miesto Tarybos 
narys Charles Belous, Bernar
das Reswick, kunigas Benney

Tikrina, Kad Buvusi Jo 
Žmona Dar Gyva

Kapitonas Ivan Poderžai 
(Poderjay), kuris paskilbo 
Amerikoj patekimu kalėjiman 
už daugpatystę ir buvo įtar
tas nužudyme savo amerikie
tiškos pačios ‘ Agnes Tufver- 
son, gabios New Yorko advo
katės, būsiąs išdeportuotas Ju
goslavijon šį šeštadienį. Jis 
atkalėjo 5 metus už daugpa
tystę. Dėl žudystes jis nebuvo 
nuteistas, nes neturėta gana 
įrodymų.

Advokatė Tufverson, už 
dviejų savaičių po vedybų su 
kapitonu pasiryžus neva iš
vykt Europon su juo ir išsi
ėmus iš bankų $25,000 tur
to, nuo to laiko daugiau ne
buvo girdėta nei matyta, o jis 
rasta Europoj gyvenant su ki
ta. Poderžai ginčija, kad 
Tufversoniūtė esanti gyva ir 
valdžia galinti ją surast, tik 
nenorinti leist pinigų tam 
tikslui. x

S. Ulbinskas. P6 25c: S. Wa- 
dolavage, V. Kučinskas, B. 
Besky ir M. Vailionis. Viso 
$8.00.

—o—
Per drg. A. Bieliauskienę, iš 

Richmond Hill, ant blankos 
surinkta: A. Bieliauskienė ir 
V. Paukštys po $1.00.

—o—
DAIKTAIS

Namų rakandų krautuvės 
savininkas A. Petraitis, 436 
Grand St.,, atsilankė į “Lais
vės ofisą ir pareiškė, kad tam 
Kitchen setui, kurį jis dova
nos bazarui, bus minkšti krės
lai. Setas bus vertės $37.00.

Moterų Siuvimo Kliubas iš 
Worcester, Mass., prisiuntė 
didelį glėbį visokių įvairių 
siuvinių, rankų darbo. Visus 
čionais negalėsime suminėti 
tiktai pavardes tų draugių, 
kurias radome prisegtas. Au
kavo : E. Kanopkienė, Mrs. 
Lattimer, A. Dvareskas, H. 
Stankus, U. Tumanis, Mrs. B. 
Žalimas, Mrs. M. Petkūnas, E. 
Trasikis ir B. Volančauskas.

—o—
Per drg. Kuzmicką iš She

nandoah surinkta: Jonas Sta- 
niškis, 5 svarai taukų; P. 
Kvalkauskas, 'Zion Grove, 3 
sv. lašinių; S. Kuzmickas, 1 
kv. degtinės, ir A. Naraviene, 
1 kv. degtinės.

Per drg. A. Bieliauskienę, 
iš Richmond Hill, surinkta do
vanos sekamai: K. ir J. Ans- 
.kiai, Brooklyn, sidabrinis ka
vai indas ir puskvortė Cal
vert; Steinbergs Dairy, 112-01 
Liberty Ave., R. H., svaras 
kavos; A. ir J. Beniuliui, ran
kų darbo moterišką krepšelį 
ir nosinėms dėžutė iš Miami, 
Fla.

S. C. .Benson.
Nuo lietuvių kalbės Anta

nas Linkus, jaunas gabus vei
kėjas kriaučiuose ir darbie- 
čiuose.

Kalbų protarpiais bus ir me
niškos programos, grupė jau
nų teatrininkų suvaidins sce
nas iš veikalo “Bury the 
Dead” (palaidokit mirusius).

Prakalbos įvyks šį vakarą, 
trečiadienį, vasario 7-tą, East
ern District High School pa
talpose, kampas Marcy Ave. 
ir Keap St. (arti BMT Ja
maica linijos Marcy Ave. sto
ties), Brooklyne. Įžanga ne
mokama. Kam rūpi išlaiky
mas Amerikos nuo karo, pri
valo tame mitinge dalyvauti.

Prakalbos ir Paskaitos 
Apie Sveikatą

Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius 
, Dabartiniu žiemos laiku 
daugelis žmonių tankiai su
serga “šalčiu,” o iš to išsivys
to visokios rimtesnėm ligb$; 
paguldo ant ilgo laiko į lovą 
ar be laiko nuvaro į kapus.' 
Todėl Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo 17-ta lietuvių 
kuopa nusprendė surengti 
prakalbas ir paskaitas apie 
sveikatą.

TDA rūpinasi suteikti areš
tuotiems pagelios, parūpina 
advokatus vedimui bylų, o po
litiniams kaliniams teikia pa
šalpą. Jis rūpinasi likusiomis 
šeimynomis. Tad šis žingsnis 
pasirūpinti apie sveikatą yra 
priedas prie anų darbų.

Prakalbos įvyks vasario 18, 
2 vai. po pietų, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

Rengimo Komisija.

RINKIMŲ GALIMYBES 
14-TAME DISTRIKTE

Savo paskutinėj priešrinki
minėj radio prakalboj perei
to pirmadienio 'vakarą Ear] 
Browder, komunistų kandida
tas į kongresmanus iš 14-to 
kongresinio distrikto, kviesda
mas piliečius balsuot už ko
munistų programą ir kandi
datą,. pasakė, kad distriktas 
turi galimybių tą padaryt.

Štai, kaip distrikte dalykai 
atrodė prieš rinkimus: užsire
gistravusių balsuotojų 37,000, 
viso numatyta balsų 20,000. 
Ant nominacijų peticijų už 
Browderio uždėjimą ant balo
to buvo paduota virš 5,000 
parašų.

Veteranams Rinkliava
Rinkliava tikrai reikalingam 

tikslui, gelbėjimui Franco ka
lėjimuose esančių tikrų demo
kratijos gynėjų — Lincoln© 
Brigados veteranų —, taipgi 
parvežt Daladier koncentracijo
se įkalintiem lincolniečiam 
skelbiama šio mėnesio 8, 9 ir 
10-tą. Prašo visus pasidarbuoti 
ir paaukoti.

Rinkliavai dėžutės gauna
mos Lincolno Brigados Vetera-/ 
nų centralinėj raštinėj, 55 W. 
42nd St., Room 843, New Yor
ke, taipgi I WO centruose 
Bronxe ir Brooklyne — 381 
Rockaway Ave. ir 3200 Coney 
Island Ave.

įnamis Nužudęs Šeimininkę
Vincent Bodolato, 45 m., 

našlys, sulaikytas ir, kaip sa
ko policija, prisipažinęs pir
madienį užmušęs savo šeimi
ninkę Mrs. Mary Chiola, 35 
m., kurios namuose jis gyveno 
su savo šešiaiš vaikais. Tuose 
pat namuose, 1730—61st St., 
gyveno ir Mrs. Chiola su vy
ru ir keturiais vaikais.

Bodolato sakęs, kad jie su
sibarę ir jis ją iki mirties 
susmaigęs ledo smaigytuvu, 
namų skiepe.

Mrs. Chiolos vaikai parėję 
pietumis iš mokyklos nesu
pratę padėties, manę, kad jų 
motina kur išėjus, pasitaisę 
pietus ir vėl išėję. Tik prie
vakariais sugrįžęs vyriausias 
sūnus, bedarbis, ėmęs motinos 
jieškot ir atradęs sukniubusią 
skiepe su skylėmis galvoje.

Komitetas Prieš Pelnagro- 
bystę sausio 5-tą lankėsi pas 
turgaviečių komisionierių Mor
gan ir įteikė smulkmeningą 
raportą, nurodantį, kad pakė
limui duonos kainų nebuvo 
pamato.

pajiWojimaT
Pajieškau savo vyro Stasio Rei- 

kausko (petlioriaųs), kuris mane 
paliko jau bus į5-tas mėnesis. Iš
važiavo be jokios priežasties ar na
minių kivirčų. Sakęs būki važiuoja 
kur nors darbo jieškoti. Taigi, jei 
kas apie jį ką žino, malonėkite pra
nešti man. Būsiu labai dėkinga. 
Arba tegul' jis pats atsišaukia. Tu
riu svarbių reikalų su juo.

Ona Reikauskienė, 46 Winter St., 
Hudson, Mass. (32-34)

Pajieškau Leono Mockaus, kuris 
pareina iš Kauno rėdyboš, miesto 
Sėdos. Amerikon atvyko 1909 me
tais. Paskutinį sykį nuo jo girdėjau 
tai buvo balandžio mėnesį, 1910 me
tais. Prašau atsiliepti, arba kas žino 
kur jis randasi, prašau pranešti. 
Būsiu dėkinga. — Zuzana Glaubert, 
402 — E. 26th St., Tacoma, Wash.

(31-33)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, vieta ga

ru šildoma. Leastas ant 4-rių metų. 
Renda $47.00 į mėnesį. Gera apy
linkė. Turime greitai parduoti, nes 
įvyko mirtis šeimynoj. Prašome 
kreiptis: Autumn Cafe, 324 Lincoln 
Ave., cor. Atlantic Ave., Brooklyn, 
N. Y. (29-32)

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja apartmentas, 4 

kambariai, garu apšildomi, 2-ros lu
bos, visi moderniniai įrengimai. $35 
rendos. Norime lietuvių šeimps. 
Kreipkitės prie: Dr. Munzer, 46 
Stagg St., Brooklyn, N. Y.

, > (31-33)

Trečiadienis, Vasario 7, 1940

Draugė E. Kosmačienė 
Dar Vis Serga

Dabar turiu pranešt, kad ji 
po biskį sveiksta ir randasi 
namie. Bet labai silpna ir at
rodo, kad turės ilgai pagulėt 
lovoje pakol sveikata pagerės. 
Nepamirškime, draugės, ją at
lankyt ir namuose. Jos namų 
antrašas yra: 8014 — 19th 
Avenue . (corner 81st Street), 
Brooklyne.

Draugai Kosmačiai y r a 
“Laisvės” skaitytojai ir dar
bininkiškų organizacijų rėmė
jai. Jie yra atvykę iš Bristol, 
Conn. Antri metai kaip gy
vena New Yorke. K. K.__________

Atneškit Peticijas
Visi turintieji Williamsbur

go, Greenpointes ir Ridge
woodo Taikos Komiteto išleis
tas peticijas “To Keep Ame
rica Out of War” prašomi per 
likusias porą dienų kiek galint 
daugiau surinkt parašų ir 
penktadienį atnešt “Laisvės” 
salėn a'rba galite ir “L” ba- 
zare priduot tiems asmenims, 
iš kuriu paėmėte.

Būtinai turite atnešt vasa
rio 9-tą, nes vasario 10-tos ry
tą delegacija su peticijomis iš
vyksta į Washingtona, vėliau 
priduotos bus be vertės.

SUSIRINKIMAI "
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, vasario 8 d., 8 
vai. vak., Zabielskio Svetainėj. Kvie
čiame narius dalyvauti, nes bus 
skaitoma paskaita apie vėžio ligą.— 
Valdyba. (32-33)

Vasario Menesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS 
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS 

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, vasario 8-tą, 8 v. va
karo, “Laisvės” svetainėj. Susirin
kimas yra labai svarbus. Naujoji 
valdyba užims savo vietas. Antras 
labai svarbus dalykas, tai dienraščio 
“Laisvės” bazaras, yra labai pagei
daujama iš kuopos gauti kodaugiau- 
siai darbininkų bazarui: Taipgi dd. 
ateidami į susirinkimą atsiveskite ir 
savo pažįstamus prirašyt prie tos 
apšvietos organizacijos. Kožną me
tą visi nariai gauna po naujai LLD 
išleistą knygą ir trimėnesinį žurnalą, 
o mokestis labai maža. Todėl pasi
naudokite proga. Vajaus laike yra 
labai pigus naujiems nariams įsto
jimas. —* 1 kuopos Org.

(31-33)

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 

t sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa- 

f geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiomspalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLintk 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Wiw Gaminam valgius ir 

EB t u r im e Amerikos
Išdirbinio ir impor- 
tootų degtinių, vi- 

\ .11 gokių vynų ir gero
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.




