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Katalikų laikraštis 1 
dom” su pasididžiavimu 
neša, kad žydų organizacija

KRISLAI
Pinigas Aukščiau Tikėjimo.
Apie Mirusius.
Amžinai Nauja Bažnyčia.
Mūsų Kvota “Vilniai.” 
Vasario 25 d.

Rašo A. B.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoškime žiemį 
nes pramogas “Lais 
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

American Jewish Appeal pa
siuntė popiežiui auką 125 
tūkstančius dolerių. Pasiuntė 
per Chicagos vyskupą Sheil. 
Vyskupas pinigus priėmė, 
karštai padėkavojo žydams ir 
persiuntė popiežiui.

Katalikų kunigai visus žy-

Calif orni jos Seimelis Rei
kalauja Įstatymo Depor- 
tuot CIO Vadą Bridgesą
Sacramento, Calif. — Ca-

dus siunčia i peklą, bet jų Pi- Hfornijos seimelio atstovu 
nigus nuoširdžiai priima. Pi- ° ._ _
nigas stovi aukščiau tikėjiimo .P™™ sumanymą

Vyriausias Teismas
Panaikino Mirties
Bausmę 4-m Negram

Roosevelt ir Popiežius 
Sveikina Japonų Imperi
ją 2,600 Metų Sukaktyj

ir pragaro.
—o—

Mūsų korespondentai ir 
skaitytojai turėtų specialiai 
atkreipti atydą į mirusius lie
tuvius. Apie juos reikia pa
rašyti “Laisvėje.” Jei jūsų ko
lonijoj mirė lietuvis, tuojau 
pasiteiraukite apie jo paėji
mą iš Lietuvos, ape jo gyve
nimą Amerikoj, apie jo amžių 
ir ligą ir parašykite. 

—o—
“Laisvoji Mintis” praneša: 
“Užventis. Parapijos baž- 

’ nyčia labai sena, todėl jau 
seniai rengiasi statyti naują. 
Senesnių žmonių pasakojimu, 
bažnyčios statybai aukos ren
kamos jau apie 50 metų. Au
kos nuolat renkamos bažny
čioje, gyventojai ne kaitą bu
vo apdėti mokesčiais nuo hek
taro, bet metai slinko, klebo
nai keitėsi, o bažnyčios vis 
nėra. Dabar vėl renkamos 
aukos, gyventojai apdedami 
ypatingais mokesčiais nuo 
hektaro, o kur dingo seniau 
per daug metų surinktos ir iš 
Amerikos gautos aukos—nie
kas nežino, ūkininkai skun
džiasi, kad ir taip sunkūs lai
kai, daug kas nepajėgia iš
siversti, trūksta būtiniausių

• dalykų, o čia dar_ naują naš
tą uždeda.”

šita “nauja” bažnyčia nie
kados nepasens. Ji visuomet 
bus naujutėlė — kunigų kiše- 
niuje!

—o—
Draugas Prūseika rašo laiš

ką ir primena dienraščio “Vil
nies” 20 metų jubilėjų. 
landžio 10 dieną “Vilnis 
eisianti labai didelė,
brooklyniečius dienraštį 
sveikinti.

Sako jis: “Asmeniškai 
šau surinkti Brooklyne
šimto dolerių pasveikinimų.”

Tai mūsų kvota. Aš manau, 
kad mes chicagiečių nesuvil- 
sime. Mes tik reikalausime, 
kad visi brooklyniečių pasvei
kinimai būtų vienon ir žy- 
mion vieton sudėti.

Kurie turite dolerį ar dau- 
giiau, paaukokite “Vilnies” 
pasveikinimui. Galite priduo
ti man arba d. Bukniui. 

—o—
Brooklyno pažangioji 

suomenė šiemet tinkamai
žymės Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimą. Tai bus 
vasario 25 dieną, Labor Ly
ceum svetainėje. Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Teatras su
los visai naują, didelį, nepa
prastai gražų istorinį veikalą 
“Lietuva.”

Svarbu ir tas, kad šis vei
kalas yra parašytas čia gimu
sio ir augusio lietuvio jaunuo
lio Walterio Kubiliaus, “L.” 
angliško skyriaus redakto
riaus.

Kas tik gyvas, ruoškitės da
lyvauti. Tikietus pirkitės iš 
anksto. Tegul Labor Lyceum 
svetainė bus sausakimša gra
žios Brooklyno lietuviškos pu
blikos !
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iš- 
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pa-

pra- 
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vi- 
at-

prašantį, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas išleistų 
įstatymą, pagal kuri galima 
būtų užvest federaliame 
teisme bylą, reikalaujant 
deportuot iš Amerikos Har
ry Bridgesą, CIO vadą va
kariniame šios šalies pa
kraštyje.

Calif, seimelio atstovų re
zoliucija, priimta 42 balsais 
prieš 6, sako, jog “daugelis 
žmonių mano, kad Harry 
Bridges yra nepageidauja
mas ateivis.” Jie teigia, kad 
toks įstatymas turėtų 
pavartotas ir prieš 
“n e p a g e i d aujamus 
vius.”

būt 
kitus 
atei-

PRANCŪZAI BIJO STAIGIOS 
NAZIŲ OFENSYVOS

Paryžius. — Francijos 
ministeris pirmininkas Da- 
ladier aplankė vakarų fron
tą ir tarėsi su vyriausiais 
francūzų armijos koman
dieriais.

Francija ir Anglija šiuo 
laiku turi žymiai mažiau 
kariuomenės tame fronte 
negu Vokietija, ir praeitų 
dar keli mėnesiai, kol talki
ninkų armijos skaičius pa
siektų Vokietijos karių skai
čių.

Bijoma, kad naziai gali 
staiga pradėt ofensyvą pir
miau, negu talkininkai su
trauks tiek savo armijos į 
vakarų frontą, kiek tenai 
yra nazių kariuomenės.

IŠ SUOMIJOS KARO
Maskva, vas. 13. — So

vietų komandieriai praneša, 
kad raudonarmiečiai vakar 
atėmė iš Helsinkio suomių 
32 fortus Mannerheimo 
tvirtovių linijoj, Karelijos 
tarp vandeny j e, ir per kelias 
paskutines dienas pagrobė 
nuo suomių 82 kanuoles ir 
230 kulkasvaidžių.

New York. — Radio pra
nešimais, Sovietai subom
bardavo centralinę elektros 
stotį Viborge, Suomijoj, ir 
taip užtemdė miestą.

Stockholm, Švedija, vas. 
13. — Neoficialiai praneša
ma, kad Sovietai pralaužė 
centralinę Suomijos Man- 
nerheimo tvirtovių liniją.

Jau ir Helsinkio Suomija 
pripažįsta, kad Sovietai pa
siekė laimėjimų.

Sovietų kariuomenė žy
giuoja pirmyn Ladogos eže
ro ledu linkui Kitalae ir 
Pitkarantos.

Beje, drg. Prūseika labą! 
entuziastiškai rašo apie Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
vajų Chicagoje. Sako, jie pa- 
rodysią, kad Literatūros Drau
gijai narių galima gaut šim
tais.

Geriausio jiems pasisekimo!.name. O čia Draugijos augi- 
Bet neužtenka ChicagosJ mui dirva tokia pat gera.

Brussels, Belgija. — Ka
ralius Leopoldas slaptai ta
rėsi su vyriausiais savo ar
mijos komandieriais.

Brooklyne mes dar , nesijudi-

Aukščiausias Teismas Sako, kad Jie Tik Kankinimais Flori
doje Buvo Priversti Prisipažint, būk Jie Nužudę Žmogų
Washington. — Jungtinių čiami, Floridos vyriausybė 

Valstijų Vyriausias Teis- neprileido prie jų jokio ad- 
mas vienbalsiai atmetė Flo- vokato nei jokių jų draugų, 
ridos valstijos teismų spren
dimus, kurie buvo pasmer
kę numarint keturis negrus, 
randauninkus farmerius: I. 
Chambersą, J. Williamsona, 
Ch. Davisa ir W. Wood- 
wardą. Šie negrai buvo nu- 
smerkti mirt neva už tai, 
kad jie nužudę tūlą Robertą 
Darsey.

Vyriausias Teismas pa
naikino mirties sprendimą 
tiem negram todėl, kad jie 
buvo areštuoti be warranto, 
kad jie buvo per savaitę, 
dieną ir naktį, kvočiami, 
mušami ir kankinami, ne
duodant jiem miegot, ir taip 
inkvizicijos būdais tapo pri
versti prisipažint, būk jie 
nužudę minimą asmenį. 
Kuomet jie buvo taip kvo-

Vyriausias Teismas at
metė mirties bausmę šiem 
negram Lincolno Dienoje, 
kaipo negrų paliuosuotojo 
iš vergijos.

Pare iškimą Vyriausiojo 
Teismo sprendimo pagami
no teisėjas H. L. Black, ku
ris, be kitko, sąko:

“Žmonės, kurie daugiau
sia nukentėjo nuo slaptų ir 
diktatoriškų veiksmų, tai 
beveik visuomet buvo be
turčiai, neapšviesti,... be 
drauįų ir bejėgiai”.

Vyriausiojo teismo pa
reiškimas teigia, kad Jung
tinių Valstijų konstitucijos 
14-tas pataisymas užtikrina 
kiekvienam žmogui teisybę, 
“nežiūrint jo tautos ar reli
gijos”.

Albany Grumtynės 
tarp Biznio ir Darbi- 
ninkų-Tarnautojų

vienos 
- tar- 
antros 
liečia

Albany, N. Y. — Čia į 
New Yorko valstijos sostinę 
suvažiavo 6,500 iki 8,000 
įvairių biznierių, iš 
pusės, ir darbininkų 
nautojų atstovų, iš 
pusės, grumtis kas
valstijinius taksus ir darbo 
žmonių reikalus.

“Taksų mokėtojai/’ biz
nieriai - savininkai reika
lauja, kad valstijos seimelis 
nukirstų iki 50 milionų do
lerių nuo $396,000,000, ku
rie, pagal gubernatoriaus 
Lehmano apskaitymą, rei
kalingi valstijos lėšoms per 
metus.

Biznio atstovai šaukia, be 
kitko, nukirst $13,500,000 
nuo valstijinės paramos mo
kykloms ir sumažini išlai
das bedarbių šelpimui.

Mokytojų, v a 1 dininkėlių, 
CIO ir Amerikos Darbo Fe- 
deracijos unijų atstovai'iš
stoja .prieš lėšų mažinimą 
mokytojams, civiliams tar
nautojams - valdininkėliams 
ir bedarbiams. Jie abelnai 
užgiria gubernatoriaus Leh
mano reikalaujam^ sumą 
metinių valstijos išlaidų, bet 
dar reikalauja sugrąžint 
pirmesnius nukapojimus.

Vieni ir antri sugužėjo į 
valstijos kareivinę, kur per 
dieną-naktį kalbėjo apie 
pustrečio šimto atstovų, iš 
vienos bei antros pusės.

N. Carolina Nori Įka 
lint Fašistų Vadą 

Žuliką Pelley
Washington. — Čia areš

tuotas Sidabramarškinių fa
šistų galva Wm. D. Pellęy 
yra laikomas po $2,500 už
statu. Vietinio Columbijos 
Distrikto vyriausybė svars
to, ar išduot Pelley North 
Carolinos valstijai, kuri 
rengiasi pasiųst Pelley į ka
lėjimą.

Pelley 1935 metais buvo 
nuteistas dvejus metus ka- 
lėt North Carolinoje kaip 
šėrų-bonų žulikas; bet baus
mė buvo suspenduota ir 
Pelley paliktas pasitaisyt, 
ale Pelley sulaužė pasitaisy
mo sąlygas.

Italija Numato Susikirtimą 
Vengrijos su Rumunija

Roma. — Santikiai tarp 
Vengrijos ir Rumunijos da
rosi vis labiau įveržti ir bi
joma, kad neužilgo galėsiąs 
įvykt susikirtimas tarp jų
dviejų. Italija peršasi į tai
kytojus.

Vengrijos laikraščiai ra- 
!šo, kad Rumunija persekio
ja vengrus ir atiminėja iš 
jų nuosavybę. O vengrų Ru
munijoj esą 2 milionai, dau
giausia Transylvanijos pro
vincijoj.

Jesenice, Jugoslavija. — 
Patirta, kad Italija visais 
garais statosi tvirtoves Udi
ne srityje, priešais Jugosla
viją ir Brenner Tarpkalnės 
ruože, priešais nazių valdo
mą Austriją.

Bucharest. — Rumunija 
smarkiai mobilizuoja armi
ją, ir iki kovo mėnesio ke
tina sutelkt apie 2,000,000 
kareivių.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasiuntė 
sveikinimą Japonijos impe
ratoriui Hirohito, minint 
2,600 metų sukaktį nuo Ja
ponų imperijos įsikūrimo; 
linki gerovės imperatoriui 
ir jo šeimai.

Popiežiaus Linkėjimai
Vatikanas. — Popiežius, 

sveikindamas Japonijos im
peratorių Hirohito 26 šim
tų metų sukaktim nuo Ja
ponų imperijos įsteigimo, 
prašo Dievo palaimos jam 
ir jo šaliai, bet popiežius 
kartu linki, kad Japonija 
sustabdytų karą prieš Chi- 
niją.

AREŠTUOJA VIS DAUGIAU 
FRANCUOS KOMUNISTU

Paryžius. — Suimta 23 
komunistai, kad jie lipdė 
priešingus karui plakatus 
ant sienų, stulpų ir tvorų, 
kad skleidė prieškarinius 
lapelius ir platino mašinėle 
rašytą laikraštį “Humani- 
te,” slaptą organą Franci- 
jos Komunistų Partijos.

Tarp dabar areštuotų ko
munistų yra ir Jeanne Ca
senave, anūkė Jeano Alle- 
mano, kuris buvo narys 
Francūzų Komunos 1871 m.

Iš Paryžiaus mieto tary
bos išmesti visi komunistai 
atstovai. Suimta daug ko
munistų vadų, tarp jų ir ko
munistai atstovai tarybose 
įvairių Paryžiaus dalių. 
Dauguma jų pasiųsta į 
koncentracijos stovyklas.

LAIVŲ SKANDINIMAI
Rio de Janeiro, Brazilija. 

—Pranešama, kad nazių 
jūrininkai nuskandinę savo 
laivą “Wakamą”, 3,771-no 
tono, kada Anglijos šar
vuotlaivis užklupęs tą Vo
kietijos laivą.

Keturi kiti prekiniai Vo
kietijos laivai su kroviniais 
pasprukę iš Pietinės Ameri
kos prieplaukų, nežiūrint 
anglų karo laivų blokados.

NAZIAI SUNAIKINO 
TRIS LAIVUS

London, vas. 13. — Vo
kiečių lėktuvai bombomis 
paskandino karinį Anglijos 
laivuką “Theresa Boyle”, 
224 tonų. Nazių submarinai 
bei minos sunaikino prekinį 
Norvegijos laivą “Nidar- 
holm”, 3,482 tonų, ir Švedi
jos garlaivį “Orania”, 1,854 
tonų.

Naziai Tykoję Pagrobt 
Turkijos Submariną

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pranešama, kad atsiųsti iš 
Vokietijos į Turkiją nazių 
specialistai reikalavo duot 
jiem išbandyt vieną iš dvie
jų submarinų, kuriuos už-Roma. — <• Italija baigia

susiderėti su Turkija dėlei i baigė vokiečių Kruppo lai- 
sutarties. Prekyba būtų ve-' vastatykla Auksiniame Ra
kama mainais. . ge. Bet turkų valdininkai

Amerikos Jaunuoliai 
Šaukia Pasaulio Jau
nimą Kovon už Taiką

Amerikiečių Jaunimo Kongresas Nutarė Bendradarbiaut 
• su CIO Unijomis ir Nepartijine Darbo Lyga

Washington. — Amerikos nagrobius, “kurie kala sau 
Jaunuolių Kongresas išleido pinigus iš kitų mirties’ 
atsišaukimą į visų šalių jau
nimą, kad suvienytomis jė- duos įtraukt į karo slastus 
gomis sustabdytų antrąjį 
pasaulinį karą. Atsišauki
mas sako:

“čia ir dabar mes iškil
mingai panaujiname šventą
jį savo prižadą pasauliniam 
jaunimui; mes prisiekiame, 
jog nenurimsime, kol bus 
sustabdytas skerdimas mū
sų gentkartės. Tautos nori 
gyvent taikiai ir saugiai; ir 
jų noras turi būt patenkin
tas.”

Jaunuolių kongresas šau
kė bepusiškų šalių jaunimą: 
“Neleist šiam karui plačiau 
plėtotis; padėkime savo bro
liams išeit iš apkasų ir nei
kime patys į apkasus.”

Jaunuoliai savo pareiški
me dėl taikos smerkia pel-

Plati Prekybos Su
tartis tarp Vokie

tijos ir Sovietų
Berlin. — Vokietija pasi

rašė naują, platesnę preky
bos sutartį su Sovietais. Vo
kietija parduos Sovietam 
daugiau mašinų ir metalo 
dirbinių mainais už didesnį 
kiekį Sovietų geležies, kvie
čių, medvilnės (vatos), žiba
lo, tabako ir kt.

Maskva. — Pagal Sovietų 
sutartį su Vokietija, šiemet 
prekyba tarp šių dviejų ša
lių viršys 440 milionų 
rių apyvartos.

Amerikos Raudonojo

r

i

i

dole-

Kry

”, p
Amerikos jaunuoliai nesi-

Amerikos Jaunuoliu Kon
gresas nutarė pasiųst pa
reiškimą, jaunuoliam 52-jų 
šalių, kad amerikiečiai jau
nuoliai pasišvenčia veikt 
‘‘už pasaulinę taiką ir visuo
meninį teisingumą.”

Jaunuoliai išreiškė 
“užuojautą ir vienybę su 
Chinijos žmonėmis, kovo
jančiais, idant pasiliuosuot 
nuo karinių Japonijos val
dovu”.

TARIMAI
Kiti Jaunuolių Kongreso 

vienbalsiai priimti tarimai 
yra sekami:

Sušaukt bendrą suvažia
vimą Šiaurinės, Centralinės 
ir Pietinės Amerikos, idant 
išlaikyt šiuos amerikinius 
kraštus nuo įsitraukimo į 
karą.

~ Šiemet balandžio 6 d. vi
sose Jungtinėse Valstijose 
suruošt prieškarines demon
stracijas reikalaujant, kad 
ši šalis vengtų karo.

Arčiau bendradarbiaut su 
CIO unijomis ir su Nepar
tijine Darbo Lyga.

Daryt spaudimą Jungti
nių Valstijų kongresui, kad 
išleistų įstatymą paramai 
Amerikos jaunuolių.

Visoj šalyj sudaryt pilie
tinių laisvių komitetus, 
idant atremt priešdemokra- 
tinius žingsnius teisdarys- 
tės ministerijos, kovot prieš 
propagandą, varomą prieš 
žydus ir darbuotis, kad ša
lies kongresas išleistų įsta
tymą prieš negrų lynčiavi- 
mą.

Taip pat bendradarbiaut 
su įvairiomis organizuotų

žiaus Parama Lenkams 1 dybimnkij ir fermerių gru-

Berlin. — Amerikos Rau
donasis Kryžius pristatė į 
Krakovą $250,000 vertės 
avalų, drabužių ir gydymo 
reikmenų lenkams ir žy
dams Lenkijoje. Panašūs 
siuntiniai atėjo ir iš Belgi
jos ir Danijos.

Nazių vyriausybė sako, 
jog iš Amerikos pasiųsta ir 
daugiau įvairių reikmenų 
lenkam, bet Anglija sulaiko 
tuos reikmenis.

Amerikinė Draugų orga
nizacija dalina valgius ir 
žuvų aliejų lenkams ir žy
dams. Vokiečių Raudonasis 
Kryžius pats rūpinasi savo 
tautiečiais Lenkijoje.

nužiūrėję, kad naziai galį 
pavogt submariną ir pas
prukt su juom į Bulgarijos 
ar Sovietų prieplauką. To
dėl, girdi, Turkija užgrobė 
tą laivastatyklą ir išvijo vi
sus vokiečius inžinierius ir 
mechanika,
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pėmis, siekiant gerovės, pi
lietinių laisvių palaikymo ir 
taikos.

Atmesta Archibaldo Roo- 
seveltuko įnešimas, reika
laujantis pasmerkt Sovietus 
už karą su Suomija. Lygiai į 
neišdegė Jaunųjų Socialistų 
delegatės R. Meyers suma
nymas, kuri reikalavo iš-

T . -J ■ " 'VV.Jmest Jaunųjų z Komunistų 
Lygos atstovus iš Jaunuolių 
Kongreso.

Sekamas reguliaris meti
nis suvažiavimas Amerikos 
Jaunuolių Kongreso įvyks 
ateinantį liepos mėnesį Lake 
Geneva, Wisconsino valsti- • • JOJ-

Bucharest — Rumunija 
uždėjo 20 procentų mokes
čius ant išgabenamų į Vo
kietiją grūdų ir augalinio 
aliejaus, ir 13 procentų 
žibalo. Tuos mokesčius tu
rės sumokėt naziai pirkikai.

----------------------------------

ORAS. — Bus šalčiau.
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Antras puslapis Trečiadienis, Vasario M, 1940

Lietuva Naujose Sąlygose
Raudonoji Armija Lietuvoj—Kaip Ji Atrodo ir Kaip Užsilaiko; Kas Išprovo
kavo žydų Pogromus Vilniuje; Dviguba Politika; Reakcija, Kokios Lietuva Dar

Nėra Mačiusi
Žemiau telpąs rašinys yra mūsų se

no bendradarbio Lietuvoj. Dėl tam tik
rų priežasčių per tūlą laiką jis negalė
jo mums rašyti; dabar jis žada raši
nėti dažniau. Šis rašinys nepaprastai 
svarbus. Kiekvienas, perskaitęs jį, pa
siklaus: kur tautininkai mano Lietu
vą nuvesti tokiu savo režimu?—“L.”
Red.

Sudarius su SSSR tarpusavės pagal
bos sutartį, Lietuva atsidūrė visai naujo
se sąlygose. Jeigu iki šiol Lietuvos liau
dis nuolat kentė hitlerinės okupacijos pa
vojų, tai dabar tas pavojus praėjęs. Aiš
ku, toji sutartis nieko nereikštų, jei Lie
tuvoj nebūtų Raudonosios Armijos dalių. 
Lietuvos buržuazija ir dabar leidžia vi
sokias kalbas, kad ateis vokiečiai ir pan. 
Bet tai ne nuo jos priklauso...

Bet kaip elgiasi raudonarmiečiai pas 
mus? Reik pasakyti, kad jie šventai pil
do sutartį: visiškai nesikiša į Lietuvos 
vidaus reikalus ir tiktai saugo mūsų 
krašto rubežius. Visi raudonarmiečiai la
bai mandagūs ir inteligentiški. Tai pri
pažįsta visi. Pav., jie būdami Vilniuj nie
kam nepadarė mažiausios skriaudos, ne- 
pastūmė nei vaiko nei senelio. Tuo tarpu 
lietuviai ketvirtą dieną po įžengimo į Vil
nių suruošė žydų pogromus. Bet apie tai 
dar kalbėsim.

Raudonoji Armija gražiai ir teisingai 
elgiasi su Lietuvos žmonėmis. Nemaža 
darbininkų dirba Sovietų kariuomenės 
dalyse įvairų darbą, už kurį jiems mo
kama trigubai daugiau, negu Lietuvoj 
galima uždirbti. Kas turi didelę šeimą, 
tam moka dar daugiau. Yra ir įdomių 
atsitikimų. Pav., Alytuj pas raudonar
miečius 60 moterų plauna baltinius. Ka
da reikia gauti algą, tai pasirašyti mo
ka tik 4 moteris. Raudonarmiečiai stebi
si, kad Lietuvoj tiek daug yra neraštin
gų. , . . ' .

Žmonės labai įdomaujasi Raudonąja 
Armija, galima tiesiog pasakyti, kad Lie
tuvos liaudis ją myli. Tiktai fašistai ir 
visokie Lietuvos pardavikai leidžia me
lagingus pletkus.

Lietuvos fašistinė valdžia vilniečius 
pasveikino žydų pogromais. Dideli po
gromai buvo du: vienas didelis, kitas ma
žesnis. Didelis pogromas užsitęsė visą 
dieną. Seni ir maži žydai buvo daužomi 
lazdom, mėtomi net nuo antro aukšto. 
Peiliai taip pat buvo paleisti į darbą. 
Kas suruošė pogromus? Juos suruošė at
važiavę iš Kauno fašistukai studentai ir 
kriminalinės bei vidaus policijos valdi
ninkai. Padėjo mušti žydus Vilniaus fa
šistukai. Bet pati pogromų idėja kilo iš 
Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos, iš 
paties ministerio gen. Skučio. Dar prieš 
įžengimą į Vilnių policija buvo paleidusi 
melą, kad žydai nori “sudrumsti džiaugs
mą dėl Vilniaus atgavimo”, kad jie visi 
esą komunistai. Po to pasirodė spausdin
tas lapelis, šaukiąs prie pogromų prieš 
žydus. Tą lapelį platino policija. Tarp žy
dų prasidėjo baisi panika, net užsienio 
spauda ėniė apie tai rašyti. Valdžia nu
sigando ir pati pogromą Kaune uždrau
dė. Bet po to prasidėjo “tylus” pogro
mas: ištisas dvi savaites Kauno univer
sitete buvo mušami žydai studentai. Kar
tą prof. Juodakis net apalpo, pamatęs 
fašistų žvėriškumą. Visiems kareiviams
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ir policininkams, vykstantiems į Vilnių, 
buvo ruošiamos paskaitos, kur buvo įsa
koma: “nesiceremonyti su žydais”.

žodžiu, buvo paruoštas platus pogro
mų “planas.” Vis dėlto jis ne pilnai pa
vyko. Vilniaus pogromo metu gatvėmis 
važiavo sovietų tankai. Mušami žydai 
apspito tankus ir šaukė pagalbos. Rau
donarmiečiai juos išgelbėjo nuo budelių. 
Žinoma, tai sužinojo Sovietų valdžia ir 
Lietuvos fašistams susidarė nepatogi pa
dėtis. Tada jie visą bėdą suvertė ant 
Vilniaus lenkiį. O Felicijai Bortkevičienė 
“Lietuvos Žiniose” ėmė begėdiškai rėkti, 
kad pogromus,, surengė... komunistai. 
Ji( reikalavo, kad būtų “griežtai nubaus
ti” tie mušami žydai, kurie išdrįso šauk
tis raudonarmiečių pagalbos! Štai kokie 
yra mūsų “demokratai!” » :

Dabar pogromų lyg ir negirdėti, bet 
antisemitinė agitacija eina po senovei 
ir todėl visko dar galima laukti.

Lietuvos valdžia SSSR atžvilgiu veda 
dvigubą politiką, “oficialiąją” ir “ne- 
oficijaliąją.” Oficijaliai Lietuvos minis
terial linkčioja prieš Sovietų Sąjungą, 
dedasi lojaliais ir draugiškais. Neoficija- 
liai—Sov. Sąjunga yra bjauriausiai šmei
žiama. šmeištų kampanijai vadovauja 
valdžia ir bažnyčia. Kaip visa tai daroma ? 
Kol dar Lietuvai Vilnius nebuvo atiduo
tas, per valdžios įstaigas, per Darbo Rū
mų klubus buvo paleistos kalbos, kad So
vietai apiplėšė Vilnių, kad išlupo langus, 
išgriovė pečius ir net durų klemkas. O 
ką jau bekalbėti apie fabrikus ir kitas 
įstaigas? Bet įžengus į Vilnių visas me
las iškilo į paviršių. Vilniaus garnizono 
viršininkas generolas Vitkauskas pasakė 
žurnalistams, kad Vilnius rastas pilnoj 
tvarkoj. Bet Lietuvos spaudai buvo už
drausta tai paskelbti...

Po to imta leisti kiti pletkai. Girdi, 
Raudonoji armija apdriskusi, alkana, 
kad jos šautuvai “ant virvučių”. Bet ir 
šitas melas eina velniop:«Lietuvos liau
dis pati dabar mato, kad raudonarmie
čiai ir gerai pasirėdę ir nealkani. O apie 
ginklus reikia paklausti lenkų, kurių pil
na Lietuva prisigrūdo. Jie paragavo ir 
vokiškų ir sovietiškų ginklų ir sako, kad, 
pav., Sovietų tankai daug galingesni už 
vokiečių tankus.

Ko nori Lietuvos buržuazija šmeižda- 
ma Sovietus? Ji nori užmušti tą SSSR 
populiarumą, kuris smarkiai auga Lietu
voj. Ji vis negali užmiršti, kad SSSR yra 
darbininkų ir valstiečių valstybė. Visa 
stambioji buržuazija, tautininkų, krikš
čionių ir liaudininkų vadai ant kelių at
siklaupę prašė vokiečius, kad jie Lietuvą 
paimtų į savo “globą.” Bet vokiečiai at
sakė “Nein”, nes buvo bejėgiai šiuo me
tų užgrobti Lietuvą. Vis dėlto negalima 
užtikrinti, kad jie rytoj nepagrobs Lie- 
tuvos. Štai kodėl SSSR laiko savo ka
riuomenę pas mus. Ir Lietuvos liaudis 
tuo patenkinta, nes ji žino, kas yra vo
kiečių okupacija.

Dabartiniu metu Lietuvos liaudis per
gyvena juodąsias fašistinio teroro die
nas. Seniai bebuvo Lietuvoj tokia žiauri 
reakcija. Kai buvo sužinota, kad SSSR
atiduoda Lietuvai Vilnių, žmonės išsipy
lė į gatves, rinkosi prie SSSR atstovybės, 
šaukė “Valio!” Minios žmonių nuėjo 
taipgi prie kalėjimo ir reikalavo išleisti 
politinius kalinius. Vienu žodžiu, reika
lavo laisvės. Set fašistai vietoj laisvės 
išsiuntė prieš minią policiją, kuri daužė 
žmones guminėm lązdom ir šaudė į mi
nią. Prasidėjo .baisūs areštai.. Žvalgyba 
provokaciniais tikslais paskelbė kelioli- 
ką žydiškų pavardžių, tvirtindama, kad 
demonstracijas padarė vien žydai, kad 
lietuviai visi patenkinti fašizmu. Tą me
lą pagavo ir “deųiokratiški” laikraščiai: 
“Lietuvos Žinios” ir “XX Amžius”, tuo 
padrąsindami įsiutusią policiją. Tuoj bu
vo prigrūsti kalėjimai ir koncentracinės 
stovyklos. Areštavo ne tik žydus, bet ir 
lietuvius, apie tai, žinoma, neskelbdami 
spaudoj, šimtai žmonių ištremti į įvai
rias Lietuvos vietas. Nėra tos nakties nei 
dienos, kad neįvyktų areštai. Kretingos, 
koncentracijos lageris (taip vadinama 
darbo stovykla) jau pilnas. Netoli jo da
bar pastatytas kitas lageris. Be to, Pa
bradėj (Vilniaus krašte) jau įsteigtas 
trečias lageris. Lagerių režimas yra pa

siskolintas iš hitlerinės Vokietijos. Gali
ma įsivaizduoti, koks ten režimas!...

Piliečiai nuolat terorizuojami’ šauki
mais į žvalgybą, kur jiems siūloma šni
pinėti. Siaučia spaudos cenzūra. Nieko 
neleidžiama rašyti apie darbininkų ir 
valstiečių sunkų gyvenimą. Teisingos ži
nios apie baltąją Suomiją taipgi yra 
draudžiamos.

Kodėl dabar paaštrėjo teroras? Todėl, 
kad fašizmas atvedė šalį į skurdo balą, 
kad jis pavertė ją kalėjimu, tuo iššauk
damas masių rūstybę. Dabar jau buržu
azija negali geruoju laikytis, nes liaudis 
tik laukia progos nuversti ją nuo savo 
pečių.

Masių skurdas kasdien darosi didesnis. 
Sustojo statybos, sustojo fabrikai; fabri
kantai ir biznieriai, norėdami paspeku- 
liuoti, kelia kainas. Visos prekės beveik 
dvigubai pabrango. O valstybiniai mo
kesčiai taip pat auga. Valdžia sugalvojo 
išleisti taip vadinamą Vilniaus paskolą 
50 milijonų sumai. Tai labai sunkiai gula 
ant piliečių pečių. Net dalis buržuazijos 
kelia gvoltą dėl tos paskolos. Be to, kaip 
mes žinom, toji paskola naudojama ne 
Vilniaus darbo žmonių pagalbai, o polici

Povandeninis Karas 
Didžiajame Kare

1915 m. gegužės mėn. 7 d. 
vokiečių povandeninis laivas 
paskandino iš New Yorko į. 
Angliją plaukusį anglų kelei
vinį 32,000 tonų talpumo gar
laivį “Lusitanią.” Nusken
do 1198 žmonės, jų tarpe 
daug moterų ir vaikų. Ame
rikos Jungtinių Valstybių vie
šoji nuomonė griežtai pasisu
ko prieš Vokietiją. Kitą die
ną po “Lusitanjios” paskandi
nimo vokiečių pasiuntinys 
Vašingtone Bernsdorf as at
siuntė į Vokietiją šifruotą te
legramą, kurioje iš vokiečių 
karo vadovybės reikalavo 
kiek galima apriboti povan
deninį karą, kuris Vokietijai 
gali lemti liūdną galą. Ne
paisant to, povandeninis ka
ras pasidarė dar smarkesnis. 
Ypač jis siautė Viduržemio 
jūroje. 1915 metų ’vasarą 
vienas po kito buvo torpeduo- 
jami italų didieji laivai. Ita
lų įniršimas nuolat augo ir 
pagaliau tais pačiais metais 
rugpjūčio mėn. 27 d. italai 
Vokietijai paskelbė karą.

1915 m. antroje pusėje tik 
Viduržemio jūroje buvo pa
skandinta kreiseris “Galija” 
14,000 tonų talpumo. Iš 2,000 
įgulos paskendo per 800 jū
reivių ir karininkų. 1916 m. 
povandeninis karas pasidarė 
dar žiauresnis. Per antrąjį tų 
metų pusmetį paskendo 96 
anglų, 80 prancūzų ir 186 ita
lų laivai. Vokiečių povande
niniai laivai visur tykojo sa
vo aukų. Bet pats žiauriausias 
povandeninis karas prasidėjo 
1917 m. Tuo ginklu Vokieti
ja tikėjosi santarvininkam 
suduoti mirtiną smūgį, bet 
galų gale tas baisusis ginklas 
atsisuko prieš pačią Vokieti
ją. Kaip tat atsitiko ?

Tuo reikalu įdomius duo
menis duoda prancūzų karo 
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rašytojo Edmondo Dėliažo 
knyga “Povandeninio karo 
istorija.”

. ir labiau kiršino Amerikos vi
suomenę.

Tačiau Bernstorfas buvo be
jėgis, nes Vokietijoje visus 
buvo apėmęs “povandeninis 
psichozas.” 1917 m. susirinko 
karo taryba, kuriai pirminin
kavo pats kaizeris. Tame ta
rybos posėdyje buvo nutarta 
pradėti beatodairinį povan
deninį karą, “su nieku ir nie
kur nesiskaitant,” kaip pareiš
kė Liudendorfas. Iki vasario 
mėn. 1 d. buvo nutarta mo
bilizuoti visas Vokietijos po
vandeninio karo pajėgas. Dar 
sausio mėn. 17 d. povandeni
nio laivyno viršininkas vice- 
admirolas Baueris sukvietė vi
sus povandeninio laivyno ka
pitonus ir davė jiems atitin
kamas instrukcijas. ('“Mes ir 
tik mes galėsime priversti An
gliją kapituliuoti,” pareiškė 
jis savo kapitonams. O jau 
sausio 30 d. povandeniniai 
laivai pajudėjo iš savo bazių. 
Jų visur buvo pilna, net Le- 
dynuotajame vandenyne prie 
Grenlandijos.

Kiek vokiečiai turėjo po
vandeninių laivų 1917 m. pra
džioje? 1916 m. sausio mėn. 
vokiečiai turėjo 103 povande
ninius laivus. Tais metais jie 
neteko 22 laivų, bet užtat pa
statė 10.6 naujus laivus. Tuo 
būdu 1917 m. pradžioje tu
rėjo 187 povandeninius lai
vus. šio karo pradžioje, kaip 
pranešama, vokiečiai turėjo 
55 povandeninius laivus. Jei 
tikėti anglų admiralitetui, tai 
iš jų sveikų beliko tik apie 20. 
žinoma, vokiečiai juos dabar 
stato nepaprastai skubiai, bet 
vis dėlto toli gražu iki tokio 
povandeninio laivyno, kurį tu
rėjo pasauliniame kare.

Jau pirmas mėnesis beato- 
dairinio arba, kaip dabar va
dina “totalinio,” povandeni
nio karo davė baisius rezulta
tus. Iki vasario mėn. 1 d., t.

Hindenburgas ir Liuden- 
’dorfas vienintelį išsigelbėjimą 
matė povandeniniame laivyne. 
Jiems pavyko įtikinti ir impe
ratorių Vilhelmą. Kancleris 
Betmanas-Holvegas svyravo ir 
tikėjo vis labiau aliarmuoja
miems Bernsdorfo ■ praneši
mams iš Amerikos. Tačiau 
Vokietijoje buvo per daug ap
svaigę povandeninio laivyno 
pasisekimais. Berlyne many
ta, kad per 5-6 mėnesius an- 
.glų laivynas bus taip sutriuš
kintas, jog Anglija turės ka
pituliuoti. Tokios nuomonės 
buvo admirolas Holzendorfas.

Tuo tarpu Vilsonas tikrai 
nenorėjo įtraukti Amerikos į 
kąrą. Dar kelius mėnesius 
prieš stojimą karan Vilsonas 
buvo griežtai nusistatęs laiky
tis neutralumo. Jis prašė vo
kiečių pasiuntinį įtikinti savo 
vyriausybę dėl povandeninio 
karo žalingumo, nes jis labiau 

jos išlaikymui ir šnipų samdymui.
Dėl tokios sunkios būklės Kaune buvo 

beiškyląs visų fabrikų streikas. Žvalgyba 
sąmoningesnius darbininkus sukišo į ka
lėjimą. Po to, žvalgyba tikėjosi patrauk
ti darbininkus į savo pusę. Darbo Rūmai 
liepė fabrikantams paskirti darbininkų 
seniūnus. Bet darbininkai reikalavo ne 
skirti, o rinkti. Fašistai nusigando. Pav., 
“Maisto” fabrike tuoj po to buvo nugin
kluotas darbininkų Šaulių būrys. Vis dėl
to seniūnų skyrimo komedija šiaip taip 
praėjo. Aną savaitę Darbo Rūmai sušau
kė tų seniūnų pasitarimą. Ir ką gi? Įvy
ko ne pasitarimas, bet audringa demons
tracija prieš Darbo Rūmų politiką, prieš 
fašistų valdžią.

Ir tai buvo skirti seniūnai. O kas bū
tų, jei’būtų leidžiama rinkti?! Vienu žo
džiu, yrą‘labai aiškus fašistinės sociali
nės politikos bankrutas.

Šitą niekšišką fašistų politiką palaiko 
lietuviški “demokratai,” krikščionių ir 
liaudininkų vadai!! Beveik nėra tos niek
šybės, kurios jie nepalaikytų; bet apie 
tai kitą kartą.

M. Alys.
18.1.1940.

y. iki pilno povandeninio karo 
paskelbimo, anglų prekybinis 
laivynas kas mėnesį vidutiniš
kai netekdvo 35-45 laivų. Bet 
jau vasario mėn. vokiečių po
vandeniniai laivai dugnan nu
leido 86 laivus, su kuriais žu
vo 400 žmonių. Kovo mėn. 
dar daugiau aukų. Vien tik 
Anglija neteko 104 laivų, su 
kuriais žuvo 630 žmonių. 
Prancūzai ir italai per tą mė
nesį neteko 23 laivų. Balan
džio mėn. padėtis dar labiau 
pablogėjo: vokiečių povande
niniai laivai paskandino be
maž 190 laivų 900,000 tona
žo. Smarkiai nukentėjo ir 
neutralios valstybės.

Iš 100 laivų, kurie išplauk
davo iš Anglijos uostų, 25 žū
davo -nuo minų ar nuo torpe
dų. Trys ketvirtadaliai preky
binių laivų žuvo kelyje. An
glija atsidūrė labai pavojin
goje padėtyje. Patys anglai 
nutarė sumažinti iki minimu
mo susisiekimą su kitomis 
valstybėmis, nes buvo pavo
jaus, kad gali netekti viso sa
vo prekybinio laivyno. Anglai 
tuo metu pradėjo praktikuoti 
lydėjimo sistemą. Net per 
Lamanšo kanalą plaukiančius 
transporto laivus lydėjo karo 
ar pagelbiniai laivai. Drau
dimo bendrovės atsisakė 
drausti laivus, o susisiekimas 
tarp Anglijos ir Amerikos bu
vo beveik visai paralyžiuotas.

1917 m. balandžio 6 d. Vil- 
sonas, Amerikos visuomenės 
spaudžiamas, paskelbė karą 
Vokietijai, jau balandžio 17 
d. prie D. Britanijos krantų 
atplaukė pirmoji Amerikos 
karo laivų eskadra, kurią čia 
sutiko su džiaugsmo šūkiais. 
Birželio mėn. prie Anglijos 
krantų jau budėjo Amerikos 
laivyno 34 vienetai. Vokiečių 
karo vadovybė pamatė, kad 
priešų rankose atsirado labai 
svarbūs koziriai ir kad vokie
čiai lošia perdaug azartiškai. 
Tačiau lošimo sustabdyti jau 
nebuvo galima. Hindenburgas 
ir Liudendorfas lošė va-bank. 
Jie reikalavo neregėto povan
deninių laivų statybos tempo:
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“Kasdien po vieną laivą,” rei
kalavo admirolas Tripicas.

Tačiau lydėjimo sistema tuo 
tarpu pateisino jai įdėtas vil
tis. Vokiečiams vis sunkiau 
darėsi torpeduoti iš Amerikos 
į Europą plaukiančius laivus. 
Antras stiprus ginklas prieš 
povandeninius laivus buvo mi
nos, kurias anglai sėjo prie 
Helgoland© ir kitur šiaurės 
jūroje. Kiekvieną mėnesį jū
ron nuleisdavo po 20,000 mi
nų. Tai buvo labai pavojin
gas barjeras vokiečių povan
deniniams laivams. Minavi
mo rezultatai buvo dideli ; per 
8 mėnesius 1917 m. minos su
sprogdino 63 vokiečių povan
deninius laivus — tai beveik 
tris kartus didesnis nuostolis, 
negu vokiečiai turėjo per 
1916 metus. Be to, minos iš
sprogdino ir paskandino aš
tuoniasdešimt vokiečių trans
porto ir keleivinių laivų, su 
kuriais žuvo apie 1,200 žmo
nių. 1918 m. vokiečių pa
dėtis dar labiau pablogėjo. 
Nuo gegužės iki rugsėjo mėn. 
vokiečiai neteko 39 povande
ninių laivų . Pagaliau vokiečių 
povandeniniai laivai beveik vi
sai buvo išvaikyti iš jūrų. 
Šiaurės jūroje buvo tik 28 
povandeniniai laivai, kurie ta
čiau nedrįso daryti didesnių 
reidų.

Rudenį padėtis pasidarė to
kia kritiška, kad dargi patys 
aršiausi “totalinio povandeni
nio karo” šalininkai nutarė 
padėti tą ginklą į šalį. Spalių 
mėn. 1 d. vokiečių karo vado
vybė įsakė evakuoti povande- 
nininių laivų bazes. Tik po
vandeninis laivas “U. 3-116”, 
kurio įgulą sudarė narsuoliai 
savanoriai, daugiausia kari
ninkai, leidosi iki beprotiškumo 
narsiam žygiui—nuplaukti į 
Scapa Flau ir paskandinti ten 
buvusį a d m i r a litetinį anglų 
karo laivyno vienetą. Tačiaus 
tas pasiryžimas baigėsi tra
giškai. Povandeninis laivas 
paskendo su visa įgula.

Spalių mėn. pabaigoje vo
kiečių submarinoms buvo įsa
kyta plAukt prie Anglijos kran
tų, tačiau matrosai atsisa
kė tą įsakymą vykdyti. Tuo 
pačiu metų ir Kilę prasidėjo 
jūrininkų sukilimas. Sukilimas 
išsiplėtė ir į kitus karo uos
tus. Lapkričio 11 d. buvo pa
skelbtos paliaubos. Nežiūrint 
vokiečių karo vadovybės pas
tangų, vokiečiai buvo privers
ti lapkričio 20 d. į vieną Ang
lijos uostą nusiųsti ir anglams- 
atiduoti 113 povandeninių lai
vų. Trys ketvirtadaliai tų lai
vų dar buvo visai nauji ir ne
gavę kovos krikšto. Vokie
čiams tai buvo povandeninio 
karo apsivilimo diena.

L-kas.

Mina Sužeidė Didelį Norve
gų Laivą

London. — Vokiečių mi
na plačiai praplėšė šoną ži
balinio Norvegijos laivo 
“Gailia,” 9,968 tonų. Priplū
do vandens į priekinį laivo 
skyrių, bet ne į kitas laivo 
dalis; tai jis nenuskendo ir 
šiaip taip atplaukė į Angli
jos uostą.

Chinijos generolas Psi-Čung-hsi fcako kalbą chiniečiams kariams, šaukdamas
juos drąsiai pulti ant japonų.
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Amerikos Lietuvių Moterų Taryba prieš 
kovo 8-tą išleis buletiną-vienkartinį mo
terų laikraštį. Prašo Moterų draugijas ir 
moteris bendrose organizacijose pasidar
buoti jo platinime.

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 sutveri moterų kuopas bei kliubus.

TreČiaš puslapis

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

SUVAŽIAVIMULKONCER- 
TUI PRAĖJUS

Tai labai mūs visų laukta 
21 -ma sausio jau praėjo, ir 
mes žiūrim vėl ateitin. Įvykęs 
mūsų suvažiavimas ir koncer
tas paliko gražią atmintį, - su 
pasitenkinimu mes dalinamės 
įgytais įspūdžiais ir perduo
dam juos ten nebuvusiom. 
Tikrai yra kuo didžiuotis pri
siminus, kaip suvažiavimą, 
taip koncertą. Ten įgyta en- 
ergija-geras ūpas padės mūsų 
ateities darbui.
PRIIMKIT PADĖKOS ŽODĮ

Sena patarlė sako: Nešėjus, 
nepjausi. Tas reikia prisiminti 
ir šiame reikale. Jeigu drau
gės iš kolonijų nebūtų koope
ravusios su mumis, konferen
cija nebūt buvus tokia visa
pusiškai sėkminga. Draugės 
bostonietės labai daug ir sun
kiai dirbo. Todėl visi svečiai- 
viešnios buvo gražiai priimti, 
pavaišinti. Užtai tariam jums, 
draugės, nuoširdų ačiū, nes 
nieku kitu už jūs didelį dar

bą atsilyginti negalim.
Ne mažiau ir ne lengviau 

dirbo menininkai artistai, kurie 
išpildė didžiulę gražią-įvairią 
koncerto programą. Tai solis
tai : Biruta Ramoškaitė, Ona 
Mineikiūtė, Jonas Sabaliaus^- 
kas, Viktorija Mickevičiūtė, 
smuikininkė; Montello Mote- 
terų Kliubo, Bostono Harmo
nijos ir Worcesterio aidiečių 
grupės; Josefina Karsokienė 
ir Eugenija Bubliauskiutė ak- 
ompanistės (palydovės). Jū
sų, draugai-gės menininkai, 
meninės pastangos padarė 
koncertą vykusiu.

Priimkit nuo mūs padėkos 
žodį.

N. A. L. M. S. Komitetas.

Padėjus mažą indelį kalkių 
drėgnoj indaujoj prašalina 
drėgmę. Laiks nuo laiko rei
kia atnaujinti.

Aliejiniai užtiesalai stalui 
ir lentynoms ilgiau laikys ir 
geriau valyt, jei juos išvaškuo

si paprastu grindims vašku.

Darbininkes
Ar ekonominė būklė ant 

kiek persimainytų, » jeigu ve
dusios nfoterys prasišalintų iš 
viešų ir privačių darbų, ir tie 
darbai būtų pavesti vyrams?

Tas klausimas sukėlė daug 
žingeidumo per visą šalį. 
Daug žmonių laiko, kad dė
lei dabartinės ekonominės pa
dėties būtų gerai, jeigu mo
terys, kaip tik išteka, prasiša
lintų nuo darbų, kad toks 
žingsnis nevykdintų jokių per
mainų amatuose, pramonėse 
ar viešuose darbuose. Kita 
pusė sako, kad tas neprisidė
tų prie išrišimo nedarbo šioje 
šalyje, kad vedusios moterys 
turi tokią pat teisę dirbti, ko
kią turi kiekvienas darbinin^ 
kas Jung. Valstijose. Daugu
moje atsitikimų ištekėjusios 
moterys priverstos dirbti, kad 
užlaikius savo šeimas. Abi pu
sės siūlo visokių argumentų, 
bet palieka kiekvienam asme
niui nustatyti savo nuomonę.

Iki šiam laikui šitas ginčas 
apie ištekėjusias darbininkes

ištyrinėjimais, vestais valdžios 
ekonominių žinovų, jos griež
tai pareiškia, kad moterys 
dirba todėl, kad jos priversti
nai turi dirbti, kad daugumas 
iš jų ar pilnai ar iš dąlies už-' 
laiko savo šeimas; kad mote
rų veiklumas nei ant kiek nėr 
silpnesnis su ištekėjimu. Ir ga
lų gale, jos primena lygias 
progas visiems piliečiams, ką 
gvarantuoja konstitucija. Ir 
visi sumanymai sulaikyti sam
dymą ištekėjusių moterų ne
tik yra pavojingi šeimoms, bet 
skaitomi grąsinimais ant vie
no svarbiausio ramsčio, kuris 
būtinai reikalingas demokrati
jai—tai asmens teisė daryti, 
ką jis nori daryti, daryti, kas 
jam reikalinga daryti, ir lai
kyti darbą pagal jo gabumo 
ir tinkamumo.

“Šimtai tūkstančių moterų 
dirba dvigubą darbą”, sako 
Mary Anderson, Moterų Biu
ro vedėja, “jų prisidėjimas 
prie viešo darbo nepaliuosuo- 
ja jas nuo naminių pareigų.

Detroit, Mich. Kūdikis Bačkoj So. Boston, Mass.

pasilikdavo tik kalbomis, bet 
dabar, su įvedimu sumanymų 
valstijų legislatūrose, tampa 
rimtesniu dalyku; tie sumany
mai varžo vedusių moterų tei
ses prie darbo.

Astuoniose valstijose siūlo
ma, kad ištekėjusios moterys 
būtų sulaikytos nuo darbo 
viešuose ofisuose, jeigu vyrai 
dirba arba turi ištekliaus už
laikyti šeimas.

Illinois valstijoj bilius pa
tvarkė, kad ištekėjusi moteris 
negali dirbti, jeigu jos vyro 
įeigos yra $1,500 ar .virš. Re
ferendumas Massac husetts 
valstijoje pavėlino legislatūrai 
priimti įstatymus liečiant sam
dymą 'moterų viešuose ofisuo
se, bet valstijos aukščiausias 

' teismas laikė, kad uždraudi-

Jos turi prisidėti prie šeimos 
įeigų. Daugumas iš jų su mie
lu noru prasišalintų nuo viešo 
darbo, jei tik šeimos galva 
galėtų uždirbti užtektinai pi
nigų užlaikyti šerną. Jeigu 
duosime tokiam pasipriešini- 
nimui plėtotis šioje šalyje, tai 
tas viskas nepranašauja gero 
šeimyniniam gyvenimui.

, Beveik * 11.000,000 
Darbininkių

Paskiausias cenzas, 1930 
m., parodė, kad 10,750,060 
moterų naudingai dirbo. Iš tų, 
apie 7,850,000 dirbo pramo
nėse ar amatuose, ir liekamos 
prisidėjo prie profesijų, dau
gelis daugelis mokytojų mo
kyklose. Ištekėjusios moterys 
sudaro apie 6% visų samdo-

Detroito Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubas turėjo me
tinį susirinkimą sausio 1 d., 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St. Buvo renkama valdy
ba. Yra išrinktos šios narės: 
Pirmininke U. Litvinienė, už
rašų raštininke K. Lakomski; 
iždininke R. Staponkevičienė, 
finansų raštininke Andrulie- 
nė. o

Mitingui Prasidėjus •

Skaityta laiškas nuo A. Jo
nikienės kas link S. Sasnos 
maršruto. Pažangos Kliubas 
vienbalsiai nubalsavo rengt 
prakalbas 20 d. kovo, Draugi
jų Svetainėj, ir buvo kalbėta, 
kad turėt mažą programą. 
Paskiau buvo nutarta palikti 
pramogų komisijai tuo viskuo 
rūpintis.

Antras laiškas kvietė į “Vil
nies” 20 metų jubiliejaus iš
kilmes, kurios įvyks' Chicagoj, 
14 d. balandžio, 1940 m. Laiš
kas priimtas ir nutarta siųsti 
pasveikinimą ir penkius dole
rius.

Kitas tarimas buvo kas link 
mėnesinių mokesčių knygučių. 
Yra nutarta daryti du šimtus. 
Praba buvo parodyta kliubo 
susirinkime,- tai atrodė daili, 
bet tik dviem metaam. Kliu
bas nori to paties didumo, bet 
keturiems metams.

Pažangos Kliubas laikė su
sirinkimus 7 trečia ketvirtadie
nį mėnesio. Bet vienam mėne
siui buvo perkelta į ketvirtą 
ketvirtadienį. Tai bus 22 va
sario. Priežastis yra tame— 
kliubui sueis du metai nuo jo 
užgimimo. Tai valdyba nuta
rė turėti susirinkimą, o po su
sirinkimo turėt gimimo dienos 
pokilį. Narės ir pritarėjos 
prašomos atsilankyti. Taipgi, 
kaipo gimimo dieną, malonė
kite prisidėti su ' dovanomis. 
Nereikia, kad dovanos būtų 
brangios, gal būt “keikas” ar 
“kukių”. Auklėtinė bus dė
kinga, gimdytoja bus paten
kinta ir mums visoms bus ge
rai, linksmai laiką praleisime.

Į kliubą prisirašė keturios 
naujos narės: U. šmigelskie- 
nė, .O. Gudaitienė, M. Lobe'- 
kienė ir O. Baronienė.

Kliubę susirinkimui užsida
rius, 10 vai. vakaro, draugė 
Litvinienė paaiškino, kad tu
rėsime arbatos. Draugė Litvi
nienė atnešė didelį ir gardų 
keiką, o d. Jakštienė net tris 
gardžius keikus. Draugė Gu- 
gienė atnešė čokolado kiauši
nių ; tai buvo saldūs, kaip sal
dainiai. Draugė B. Banonė 
laimėjo gražią dovaną spau
dos vakarienėj ir padovanojo 
moterų kliubui, tik gaila, kad 
draugė B. nedalyvavo pokily- 
je.

Brangios draugės, nepamir
škite 22 d. vasario, 4097 Por
ter St.

Draugiškai, Kliubo Nare.

Mes galime būt baltos, rau
donos ar bespalvės savo pa
žiūrose, bet mes nebūtume 
žmonėmis, jeigu mus nesujau
dintų ir nepriverstų pagalvoti 
toks šiurkštus dalykas, kaip 
kad naujagimis kūdikis, rastas 
peleninėj bačkoj prie mūs na
mų ar bile kur, per bile ką.

Brooklyno dalyje, vadina
moj Ridgewoode, kaip tik 
toks dalykas dėjosi. Vasario 
11-tą, tos apylinkės gyvento
jas Musso, vesdamas šuniuką 
pabėgint, pastebėjo, kad šuo 
sustojo prie peleninės, 545 
Hart St., ir nesiliovė šniukšti- 
nėdamas aplink bėginėti, žin
geidumo paimtas, Musso pa
žengė artyn ir išgirdo silpnu
tį kūdikio balsą. Pažiūrėjęs 
rado pamėlynavusią nuo šalčio 
plonoj paklodėj įvyniotą nau
jagimę mergaitę ir ją skubiai 
nugabeno artimiausion polici
jos stotin.

Kas tokia to kūdikio moti
na mes nežinome, bet lengvai 
galime spėti, kad tai bus bu
vus panaši skurdė, kaip kad 
buvo prieš porą savaičių už 
panašų prasikaltimą nuteisto
ji 18-kos metų motina, Pater
son e.

Pagaliau, mums ne tiek ir 
svarbu prasikaltėlė, kiek pati 
priežastis, kuri tą moteriškę 
privertė elgtis priešingai gam
tos ir žmogaus įstatymams. 
Dėlko toki dalykai dedasi? 
Tūlos iš mūs sakome, jog^ tai 
skurdo ir tamsos pasekmės, 
bet kiti mums tikrina, kad 
mes norinčios pateisint išdy
kumą. Ar yra išeitis iš tos gė
dingos moterims ir visai mūsų 
šaliai problemos? Ką jūs ma
note ? M-tė.

ALDLD 2-ros kuopos mo
terų susirinkimas įvyks ket
virtadienį, vasario (Feb.) 15 
d., 7 :30 vakaro, Liet. Am. Pi
liečių Kliubo svetainėj, 376 
Broadway, šiame susirinkime 
turėsime aptarti, kaip sėkmin
giau ^galėtumėm darbuotis 
LLD vajuje, kuris jau prasi
dėjo. Taigi prisirengti prie 
tarptautinės moterų dienos- 
—kovo 8—ir daug kitų svar
bių dalykų.

Po susirinkimo bus valgių 
gaminimo demonstracija ir 
draugiška vakarienė. Todėl 
visos draugės dalyvaukite. At
siveskite ir naujų narių.

H. T.

Minersville, Pa.

Šeimininkėms

Nepamirština Grože ir 
Didele Parama

» mas tokio darbo ištekėjusioms 
moterims peržengia Massa
chusetts valstijos ir federalę 
konstituciją.

Priešai, tie, kurie ragina 
atstatymą ištekėjusių moterų 
nuo darbų, sako, kad šitos 
moterys dirba tik užsidirbti 
pinigų savo reikalams. Kad 
kada moteris išteka, jos vei
klumas sumąžta. Ir kad pra
šai inim as šitų moterų iš darbų 
palengvintų nedarbą.

šituos visus argumentus 
karštai kontestuoja Jungt.

I Valstijų Darbo Department© 
> Moterų Biuras ir Moterų Bal

suotojų Lyga. Pasiremdamos

mų. Trys-ketvirtos dalys mo
terų dirbo krautuvėse ir fab
rikuose, ar naminėje ar asme
niškoje tarnystėje.

Iš kiekvienų ,10 dirbančių 
moterų tik 2 dirba fabrikuose, 
bet yra industrijų, kuriose 
moterys sudaro didesnę pusę 
visų darbininkų. Pav., gami
nime megztų, daigtų 64 visų 
darbininkų yra moterys; ga
minime pirštinių 84%, ir ske
petaičių 88 nuoš. Kiton pusėn, 
automobilių, metalų ir baldų 
industrijose tik nuo 3 iki 7% 
darbininkų yra moterys. Kaip 
praeityje, taip- ir šiandien, 
verpimas, audimas, drabužių

gaminimas, ir rinkimas ir kon
servavimas maisto yra mote-, 
rų industrijos.

7 Gaminimas audeklo samdė 
tyeveik pusę miliono moterų, 
paskutinis cenzas rodo, ir 
maisto industrijos samdė dar 
kitą 172,000. Suvirs 6,000,000 
moterų uždirbo algas ne-išdir- 
bysčių industrijose, kaip kle- 
rikališkuose u ž s i ė mimuose, 
amatuose, viešbučiuose ir val
gyklose, telefono ir telegrafo 
tarnystėje, skalbyklose ir na
minėje tarnystėje.

• Aišku, kad planas prašalin
ti darbininkes iš naudingų už
siėmimų yra fantastiškas. Bet 
ar moters naudingumas, kaipo 
darbininkės, baigiasi, kuomet 
ji išteka? Ar galima pritai
kinti senovišką patarlę “mo
ters vieta yra namuose”, prie 
šiandieninio moderniško pai-

Prisiminus “Laisvės” baza- 
re valgytą skanią alaskinę žu
vį, taipgi turint mintyje, kad 
dabar žuviniams valgiams pa
togus sezonas, norisi paduot 
keletą receptų. Jie paimti iš 
knygos “Virėja,” kurioj ran
dasi keli šimtai visokiausių re
ceptų. Sutaisė K. Petrikienė, 
išleido Literatūros Draugijos 
Moterų Komitetas. Kaina $1. 
Gaunama adresuojant: “Virė
ja,” 46 Ten Eyck St., Brook
lyn.

* * sĮs

KLEMSAI
Klemsai yra labai svarbus 

maistas, nes turi savyje daug 
i mineralų, bet nevisi klemsus 
mėgsta, daugelis šio gardėsio 
visai nebando ragauti, gi tik
renybėje, tai lengvai galima 
išmokt-priprast surast jų gar
dumą, tik reikia pabandyt, ir 
ne po daug iškart. Klemsai vi
suomet reikia valgyt* gerai at
šaldyti, nuo ledo, tai bus ska
niausi.

si! * sjs ,

PLONU LUKŠTU 
KLEMSAI

šios rūšies klemsai geriau
sia tinka šutinti. Numazgojus 
klemsus sudėk į puodą, įpilk 
puoduką/vandens ir šutink 
dešimts minutų. Nusunkus 

'sriubą užbarstyk truputį pipi
rų ir gerk kol karšta. Patys 
klemsai esti labai skanūs pasi 
dažant į tirpytą sviestą.

Labai tankiai šie. klemsai 
esti žemėti, tuomet į nedidelę 
lėkštę įpilk klemsų sriubos ir 
išėmus klemsą iš lukšto, iš
plauk sriuboje, paskui dažyk 
į tirpintą sviestą.

* * *

“SCALLOPS”
Kad patirt ar “scallops”

naus ekonominio gyvenimo? 
Tas klausimas šiandien suju
dino, daug protų Amerikoje.

u k F. L. L S.

Iš Motery Apšvietos Kliubo 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko sausio 
28 d. Sulig pravestais tari
mais, susirinkimą galima pa
vadinti vidutiniai svarbiu.

Apkalbėta apie Ispanijos 
liaudies liuosnorius - gynėjus 
respublikos demokratinių tei
sių. Nurodyta, jog ir kaip ku
rie lietuviai, Lietuvos liuosno- 
riai, randasi Franci jos kon
centracijoj ir šaukiasi pašal
pos į Amerikinį gelbėjimo ko
mitetą aukų sugrįžimui į Lie
tuvą. Rimtai apkalbėjus tą 
reikalą; nutarėm paaukaut iš 
iždo $3. Pinigus siunčiam 
komitetui Helenos Kaunas var
du.

Antras / svarbus apkalbėji- 
ma.s buvo literatūros reikš
mės ir jos palaikymas patiems 
darbininkams. Darbininkai be 
savo leidžiamos spaudos nega
li tinkamai progresuoti. O 
tarp mūsų draugių randasi 
draugė, kuri myli dienraštį 
“Laisvę” skaityti ir imt iš jos 
tinkamas pamokas. Bet dėl 
bedarbės neišgali užsimokėti, 
o jai būtinai reikia. Tad mo
terys iš savo iždo nutarė už
mokėti prenumeratą už visus 
metus $5.50—tai bus dvi nau
dos; skaitytojai, ir “Laisvės” 
išleistuvei. 9

Kliubo Nare.

šiuos žodžius ‘rašau įtakoj 
varsotų rožių, matytų ne gė- 
linyčioj, ne šiltojoj Floridoj ir 
ne saulėtoj Kalifornijoj, bet 
didžiulėj Central Palace salė
je, Brooklyne, kur tik vakar 
pasibaigė metinis “Laisvės” 
bazaras.

Ištiesų, sunku persistatyti, 
kuo būtų bazaras be moterų 
dirbinių, kuomet jau priprato
me prie jų. Kokia būtų groži
nė biednatvė! Dabar visokiom 
gėlelėm ir margumynais rai
nuojantis plotas viliote vilio
jo kiekvieną įžengusį salėm 
Nors dalis jų buvo pirktinės 
dovanos, didelė didžiuma bu
vo rankų darbai—asmens ir 
namų parėdai.

Ir finansinės gražios para
mos dienraščiui iš jų gavome. 
Vienos iš tų gražmenų davė 
desėtkais centų, kitos, dides
nės, kaip pavyzdin serantonie- 
tės O. Janušauskienės dova
notas rankomis siuvinėtas lo
vai užtiesalas davė net $15. 
Kaip didieji, taip ir maži 
daiktai sulošia savo rolę, visi

duoda pirkėjui ar norinčiam 
laimėt pasirinkimą. Kas nori, 
dalyvauja laimėjimuose stam
besniųjų dovanų, kiti gali pa
sipirkti sulyg išgalės kada 
yra pasirinkimas didesnių ir 
mažesnių daiktelių.

Būna bazare ir tokių nuo- 
tikių, kad daiktas neduoda 
gana pelno sulyg vertės įdėto 
darbo, bet tas dar nereiškia, 
kad jis nesuvaidina savo ro
lės. Reikia žinot, kad gerai 
pirktas daiktas yra didžiau
sia reklama sekamam “Lais
vės” bazarui. Toki geri pirki
niai, greta su augančiu “Lais
vės prestižu abelnai, ir yra 
priežastimi, kad Central Pa
lace, viena iš didžiausių apy
linkėj esamų salių, šiemet pa
sidarė permaža bazarui ir di
rektoriai jau galvoja, kas bus 
sekamais metais.

Dėkojant visoms ir visiems 
už taip gražią paramą, sy
kiu pradedame galvot apie di
desnį ir dar gražesnį “Lais- , 
vės” bazarą sekamais metais.

Rezoliucijos
Priimtos Naujos Anglijos Lie-į nes teisės, kad būt išlaisvinti 
tuvių Moterų Sąryšio Suvažia- politiniai kaliniai.

LABAI NEPALANKIOS 
SĄLYGOS RAUDONAR

MIEČIAM SUOMIJOJ

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad visos gamtinės 
sąlygos Suomijoj yra pa
lankios partizaniškam ka
riavimui prieš Sovietus: 
“Šalčiai baisūs, ir sovietinė 
kariuomenė turi ant greitų
jų pasidaryt šiokius tokius 
pečius. Suomiai viską sude
gina. Sovietų kareiviai •. turi 
sudaryt susisiekimus su sa
vo armijos užnugariu ir su 
viduriu. Tatai neišvengia
mai trukdo jos žygiavimą 
pirmyn.”

Nunokę žali obuoliai yra 
naudingi ne vien suvalgius, 
bet ir valgant—kramtymas pa
gerina virškinimą ir sveika 
dantims.

yra. švieži, žiūrėk, kad gaba
lėliai būt šviesiai geltonos 
spalvos. Niekuomet nedėk šios 
gardžios žuvies į vandenį, nes 
ji greitai prisigeria vandens ir 
skonis gadinasi. Apvalyk 
kiekvieną gabalėlį drėgnu ab- 
rūsu ir greitai perpilk vande
niu. Dabar apveik miltais, ap
kepink gerai įkaitintame svie
ste, įdėjus į pečių kepk 20 mi
nutų.

Prie “scallops” geriausia 
tinka francūziškai keptos bul
ves. ?

vime Sausio 21, 1940, So. Bos
ton, Mass.

UŽ BENDRĄ VEIKIMĄ

Mes, suvažiavimo atstovės, 
po apkalbėjimo, permatom, 
kad audringas laikotarpis, ku
rį mes pergyvenam, su kiek
viena diena įrodo didelį rei
kalingumą mūsų bendro dar
bo plačiais visuomeniniais 
klausimais. Kam nėra brangi 
tautinė laisvė, kultūra, tradi
cijos? Kam nėra svarbu abel- 
ni sociąlės gerovės reikalai: 
apšvieta, progresas, abelnas 
žengimas pirmyn? Kas neišsi
ilgęs šviesesnio, gražesnio, 
žmoniškesnio rytojaus? Šiais ir 
kitais sociąlės gerovės klausi
mais reikalinga platus, masi
nio pobūdžio veikimas. Jame 
mes visos galim dirbti be skir
tumo pažiūrų. Todėl mes 
kviečiame visas Naujos Ang
lijos moteris į šį bendrą mūsų 
visų naudai darbą.

LIETUVOS REIKALAIS
Mes džiaugiamės drauge su 

visais mūs broliais ir sesutė
mis, kad Lietuva atgavo savo 
seną sostinę Vilnių. Mes pa- 
sižadam remti materialiai ir 
moraliai amerikiečių dedamas 
pastangas sušelpti vilniečius^ 
Mes pageidaujam ir remsim 
kitų reikalavimus, kad Lietu-

UŽ TAIKĄ

Mūsų, kaipo motinų, žmo
nų ir seserų yra pareiga kiek 
galint veikti prieš karą, už 
taiką. Mes raginam įvairias 
moterų organizacijas-kliubūs 
visapusiai remti Amerikos — - 
žmonių pastangas neleisti 
įtraukti šią šalį į europinį ką
rą, kuris neturi nieko bendro 
su šios šalies žmonių intere
sais.

Rezoliucijų Komisija.

Ligoniams ar vaikams duo
dant kiaušinius ant apspragin- 
tos duonos ją surėžyk skersai- 
išilgai, bet palik mažus ketur
kampius riekutės formoj ir 
uždėk kiaušinį.

Mediniai virtuvės įrankiai 
reikia mazgot šiltu vandeniu 
ir tuojau išdžiovinti, kitaip 
greit praranda varsą ir susky
la.

—
Sauja druskos momentaliai 

užgesina skauradoj užsidegu
sius taukus.

Jei nori vienodos varsos, 
prieš dažant drabužį atardyk 
pamušalus, palankas, kvoldus.

įmaišy-

voj būtų atsteigta demokrati-

KAMPININKŲ ATSTOVAI PAS MAJORĄ

Biskelis cinamono 
tas cukrun, kurį dėsi ant žem
uogių, pagerina skonį.

Kunigas Owen W. Whitfield, vadas paskilbusios Mis
souri išmestų iŠ farmų kampininkų demonstracijos ir 
kenuotojų ..unijos,. CIO, vice-prezidentas, ir 
Blanche Fischer, 16 metų, duktė Missouri kampininko,, 
laike apsilankymo pas New Yorko majorą La Guardia 
(viduryje). Jie atvyko supažindint Šiauriečius su kam
pininkų padėtimi. Jaunuolė Fischeraitc, kaip ir minios 
biednuomenės vaikų, jauna pradėjo rūpintis veikla už 
šviesesnį, laimingesnį 'gyvenimą.



Ketvirtas puslapis

Baltasis Aras Svetimais Šparnahl ^eve^
____________ |a Laikyta konferencija LDLD

— u l• • < < • '<■$ p. Šolomskas 15 Apskričio sausio 21 dieną,
’(Tąsa)

Eugenija dar tik 32 metų amžiaus, o 
jau 8 metus išbuvo kalėjime už darbi
ninkiškų veikimą. Pirmu kartu ja areš
tavo Lietuvių-Brastoj, kur ji dirbo fab
rike, 1928 metais. Antru kartu ja areš
tavo Varšavoj, kada ten nuvyko pagal 
Jaunųjų Komunistų patvarkymų. Išbuvo 
kalėjime virš penkis metus. Pabaigoj 
1935 metų, laike rinkimų į seimų, agi
tavo už boikotavimų rinkimų. Vėl areš
tuota. Ir išbuvo kalėjime pusantrų metų. 
Ketvirtu kartu ja areštavo 1936 metais. 
Nuteisė dvylikai metų kalėjimo ir užda
rė į Fordonskų kalėjimų.

Fordon mažas miestelis vakarinėj 
Lenkijoj. Ten sodino moteris darbinin
kes ir valstietes “prasikaltusias” poli
tikoj.

—Mes gyvenome baisiose sųlygose, — 
pasakoja Ženia.—Mus marino badu. Žie
mos laiku kamera nešildė. Į r pasakysiu 
jums, draugai, kaip i/es 300 politinių ka
linių palikome tų kalėjimų. Rugsėjo 1 
dienų pranešė mums:

—Bus lėktuvų ataka. Būkite pasiren
gę. Bėgame prie lango. Vokiečiai bom
barduoja miestelį. Kalėjimo administra
cija pasikavojo į iškasta apkasų, o mus 
ir net kalinių mažus vaikus paliko...

Vokiečiai bombarduoja. Langai išby
rėjo. Mažoje kameroje devynios. Sėdime 
ant grindų ir žinome, kad jeigu gaisras, 
tai išsigelbėjimo nėra.

Naktis. Gulame ant grindų. Viena iš 
mūsų čiupinėja apie langų. Kas daryti? 
Miestelyj mirtina tyla. Visi viršininkai 
išbėgiojo. Komandieriaus name tamsu. 
Sargų nesimato, o mus paliko vokiečių 
bomboms.

Kas daryti? Pasiūlymas laužti duris. 
Stuksime į sienas, kalbamės su kitomis 
kalinėmis. Nusprendėme ketvirtų valan
dų naktį laužti duris. Prasideda kova 
už gyvenimų ir laisvę. Nežinau, iš kur 
tiek ir spėkų radosi. Išlaužėme.

Ir štai mes laisvos! Puolame viena ki
tai glėbin, bučiuojamės. Mes laisvos! 
Bėgame. Valstiečiai mus draugiškai pri
ima, duoda duonos ir pieno. Mes einame 
pirmyn ir pirmyn. Viename sodžiuje 
klausia valstiečiai:

—Kur einate?
—Į Baltstogę.
r-1Ten jau Raudonoji Armija.
Nesuprantame. Bet džiuginanti žinia 

vis kartojama. Mes pradedame tikėti. 
Vis daugiau ir daugiau skubiname suti
nusiomis kojomis.

Dvidešimts dvi dienas keliavome. Sku
binam, bėgame, kas taip ilgai. Baltstogė! 
Pirmiausiai pamatėme darbininkų link
smus veidus ir raudonarmiečius. Neturi
me jėgų ir žodžių išreikšti mūsų džiaug
smų.

Tokia Ženės biografija. Darbininkai 
iškėlė jos kandidatūrų ir išrinko į seimų.

* * *
. Tai buvo 1919 metais, vargšų vals

tietį baltrusį, kaimelio Volki gyventojų, 
Vladimirų Radiševskį paėmė į kareivius. 
Pasiuntė tarnauti į Vilnių, lenkų 52-ran 
pėstininkų pulkam Ponai ruošėsi pulti 
Sovietų Rusijų. Pulkas, kuriame tarna
vo Radiševskis turėjo išvykti karam

Eilinis Vladimiras Radiševskis tuo rei
kalu turėjo savo mintį. Su ponais jam 
nepakeliui. Kariauti prieš darbininkiškų 
Raudonųjų Armijų jis nenori. Jis pabė
go iš armijos. Jam nedalyvaujant nutei
sė nubausti mirtimi. Jis slapstosi girioj. 
Retkarčiais senelė — motina atneša jam 
į miškų duonos plutų ir biskį druskos. 
Bet didžiumoj tenka badauti. Vasara 
dar šiaip-taip: uogos ir grybai. Žiema— 
blogiau: ir badas ir šaltis. Taip jis išgy
veno miške du metus—dvi vasaras ir dvi 
žiemas.

1922 metais amnestija. Radiševskis ei
na pas valdininkus. Jį vėl siunčia į ar
mijų, atimdami jam bent kokį atlygini
mų. Atsitarnavo. Vėl savo sodžiuje. Že
mės viena dešimtinė ir tai labai blogos, 
o šeima didelė. Eina dirbti į lentų pjovy- 
klų. Darbininkai jį pamylėjo ir išrinko 
už unijos pirmininkų.

Neilgai jam tenka dirbti lentpjūklėj. 
Jį pavaro už vadovavimų streiko. Ketu
ris metus vargsta be darbo.

Ir štai atėjo Raudonoji Armija. Atgi
jo sodžius, tartum naujai pražydo gy

venimas. Valstiečiai išrinko laikinosios 
valdžios komitetų ir jo pirmininku pa
statė Vladimirų Radiševskį. Rinko de
legatus į seimų ir vėl vienbalsiai iškėlė 
jo kandidatūrų.

* * *,
Vardas Sergėjo Pritiekio plačiai žino

mas ne vien Vakarinės Baltrusijos dar
bo žmonėms, bet ir Lenkijoj. Jį žino, kai
po kovotojų už darbo žmonių reikalus. 
Pagrindiniais laikais jis veikė, kaipo or
ganizatorius Slonimo srity j.

Kartų Rusanovo sodžiuj, Pritiekis su
šaukė komjaunuolių konferencijų. Tam
sių naktį susirinko name komjaunuolio. 
Dalyviai rinkosi labai slaptai, bet konfi- 
entai (skundėjai) pasekė ir pranešė po
licijai. Gatvėj policininkai. Jie eina prie 
namo, kuriame konferencija. Pritiekis 
pastebėjęs pavojų išvedė jaunuolius iš 
namo. Ant pilvų iššliaužė daržais į ka
pus ir paspruko.

Tai buvo šaltos kovo dienos. Jiems te
ko slėptis miške. Tris paras jie badavo 
ir šaltį kentėjo su Pritickiu. Toliau jam 
ten gyventi buvo pavojus ir jis persikėlė 
į čemerių sodžių, Slonimo rajonam Bet 
ir ten jį sekė policija ir jis priverstas 
slėptis.

Sergejui Pritiekiui dar tik 26 metai 
amžiaus. O jau virš tris metus išbuvo 
kalėjime. Sėdėjo Vilniaus ir Revičevo 
kalėjimuose. Metus ir pusę išbuvo vie
nutėj Gardino kalėjime.

Provokatorius Jakub Strelčuk išdavė 
daug komunistų ir komjaunuolių polici
jai. Birželio mėnesį, 1936 metais, Pritic- 
kis bandė nudėti tų provokatorių. Vil
niaus teismas nusmerkė už tai pakarti 
jį. Apgynimui revoliucinio kovotojo su
judo liaudis. Miestai ir sodžiai pilni de
monstracijų. Jos išgelbėjo jo gyvastį. 
Lenkų valdonai įmetė Pri tiekį kalėj imam 
Bet ir ten jis nesustabdė revoliucinį dar
bų. Liepos mėnesį, 1936 metais pasirodė 
lapeliai šaukianti valstiečius į kovų Apries 
nepakenčiamų gyvenimų. Autorius jų 
buvo Pritickis.

Vilniaus teismas pakeitė Pritickio mir
ties bausmę amžinu kalėjimu. Bet štai 
atėjo Raudonoji Armija ir sudaužė Len
kijos kalėjimų užraktus. Pritickis ir kiti 
kovotojai laisvėj.

Virš 400 darbininkų fanerų fabriko, 
Baltstogėj iškėlė Sergėjo Pritickio kan
didatūrų į Liaudies Seimų.

—Visų savo gyvenimų Pritickis kovo
ja už laimę darbo žmonijos,—sakė susi
rinkime darbininkas Černikovas. —Išrin
kime jį į Liaudies Seimų. X

* * #
Rugsėjo 21 dienų aršiame mūšy j Rau

donoji Armija paėmė Gardinu. Iš kalėji
mo paleist per 200 politinių kankinių. Jų 
tarpe baltrusių liaudies poetas Filipas 
Semeno Pestrakas, kuris išbuvo kalėjime 
vienuolika metų.

Pestrakas yra sūnus valstiečio, var
guolis, nuo kūdikystės kentė vargų, skur
dų ir poniškos Lenkijos tautinį perse
kiojimų. Savo eilėraštyj “Poezija” jis 
piešia vargingų gričių, drebančia nuo 
vėjo. Tokioj gričioj jis patsai gimė. Len
kijos ponai, smaugdami baltrusių tautų, 
bijojo jo ugningų eilių. Surengė netei
singų teismų ir žymų poetų nuteisė še
šiems metams kalėjiman.1 9

Kada jis išėjo iš kalėjimo, tai vėl tę
sė savo darbų, ėjo sodžius nuo sodžiaus 
ir platino sukilimo dvasių prieš dvarpo
nių priespaudą. Po pusmečio Pestrakų ir 
vėl areštavo, apkaltino .komunistinės 
propagandos skleidime, nuteisė penkiems 
metams kalėjimo. Apeliacijų teismas dar 
padidino bausmės metų kiekį. Poetas ir 
vėl purviname ir parazitų pilname kalėji
me. Nuo jo atėmė popierų, rašalų, jis tik 
atmintinai pynė eiles.

1929 metais politiniai kaliniai, Gardi
no kalėjime, šventė, Rusijos Proletarinės 
Revoliucijos sukaktį. Jie prisisegė prie 
krūtinės raudonus ženklelius ir dainavo 
revoliucines dainas.

“Miršta badu šioj gadynėj varguoliai, 
Ar mes galim tylėti, draugai!
Gėda bailiams, q drųsumo jaunuolių 
Nebeišgųsdins mirtis, ar vargai.”
Plaukė aidai. Kalėjimo sargai plėšė 

ženklelius, mušė kalinius. Pestrakų par- 
simušė ant žemės ir kojomis mindžiojo.

(Bus daugiau)

1940, 920 E. 79th St. Delega
tai dalyvavo iš A k r o n o , 
Youngstowno, Bedfordo ir 
Clevelando. LDLD 57 kuopos 
Corletto gaspadinės surengė 
gerus pietus delegatam.

Laike pietų buvo surinkta 
aukų $16.50. LDLD 57 kp. au
kavo $5 “Laisves” šerininkų 
suvažiavimui, $5 “Vilnies” 20 
metų jubilėjui, $3 Clevelando 
jaunuolių fond an, $3 Lietuvos 
politiniams kaliniams.

Vardai aukautojų: po $1—J. 
N. Simans, S. Šlekis, J. Kučiau- 
skas, P. Boika, F. Jankauskas 
ir P. Karulis; po 50c—J. Rudis, 
A. Jasiūnas, J. Kalas, A. Moc- 
kaitis, F. Madison, J. Matu
laitis, J. Rūbas, J. Stripeika, 
K. Lapinskas, F. Stalioraitis, 
F. Kruger, J. Karaliene, P. 
Nemurienč, P. Nomura, A. 
Rubienė, F. Žilinskas, P. Be- 
kevičius, N. Radžius, R. Kliau
ga; po 25c—J. Bagužis, M. 
Karsokienė, F. Skleris, A. 
žiukienė, ir S. Saimonas.

F. S.

Hartford, Conn.
Įspūdžiai iš Lietuvių Radio 

Koncerto New Britaine

Publikos dalyvavo apie 600. 
Tas parodo, kad lietuviai pa
geidauja ir ant toliau leisti 
oro bangomis lietuviškas pro
gramas. Radio vedėjas A. 
Rokus atidarydamas progra
mą pasakė tam tinkamą pra- 
kalbėlę, kuri rišosi su jo ra
dio programomis.

Pirmiausia W o r c e’ s t e rio 
Aušrelės draugijėlė perstatė 
vieno akto komediją “Aš Nu
miriau.” Aktoriai savo užduo
tis atliko gerai, žiūrėtojus 
prijuokino ligvalios.

Iš eilės programoje buvo 
Hartfordo Laisvės Stygų Or
kestrą, vadovaujama V. Visoc
kio. Sugrojo keletą kavalkų, 
kurie klausytojams labai pati
ko. O labiausia tarpo klau
sytojų sukėlė entuziazmo, sty- 
gietės, kai dainavo pritariant 
antrai daliai orkestros su mu
zika. Publika su griausmin
gais aplodismentais verste ver
tė, kad daugiau jos dainuotų, 
bet nežinau iš kokių priežas
čių nebepasirodė.

Pats Radio Choras, kurį va
dovauja panelė M. Čeponytė, sa
vo dalį programos išpildė tur
tingai. Choras sudainavo ke
letą liaudiškų dainelių. Iš jo 
taipgi buvo solisčių, solistų ir 
duetų. Atliko neblogiausia.

Dainavo solistė iš Hartfor? 
do, panelė Griškevičiūtė. Ji 
buvo mokinė dabartinės ope
ros dainininkės panelės Onos 
Katkauskaitės. Jos malonus 
balsas su linksmais nudavi- 
mais klausytojus žavėte žavė
jo, net likosi antru kartu iš
šaukta.

Iš visų atžvilgių, galima sa- 
į. kyti, parengimas pilnai pavy

ko. ’ Girdėjau, pelno liks ar
ti $200. Tai graži parama 
radio programų vedėjui. Už 
tai visuomenė poną Rekų re- 
hiia, kad jis laikosi švaraus 
bepartyviškumo.

Hartfordjetis.

BERLYNAS SKELBIA, 
KAD LENKAI IšžUDĘ

DAUGYBĘ NAZIŲ

Berlin.—Vokietijos užsie
ninė ministerija paskelbė 
sąrašų 58-nių tūkstančių 
nužudytų Lenkijoj vokie
čių; sako, kad juos nugala
binę lenkai pernab rugsėjo 
mėnesį; bet tai esąs dar ne
pilnas sąrašas nekariškių 
vokiečių, kuriuos lenkai iš- 
terioję.

Vasario 8 d. iškilmingai 
atidarytas Vilniaus Univer
sitetas. Prof. Mykolas Bir
žiška perėmė rektoriaus pa
reigas.

i

Trečiadienis, Vasario 14, 194U

GAUKITE DOVANAI SEĘ ROGERS SILVERWARE
Pilniausiai garantuojami ant visados, jog nenusidevės nuo jų sidabras.
Jie yra perkami iš garsiosios stalui sidabradaikčių gaminimo firmos — 

Rogers Silverware.
Kas gaus dienraščiui “Laisvei” nauja skaitytojų metams ir prisius $5.50, 

duosime dovana stalui sidabrinių dalykų setų — Rogers Silverware, vertės 
$2.67. Taipgi, kas gaus “Laisvei” du naujus skaitytojus pusei metų, po $3.00 
ir prisius $6.00, irgi gaus tų gražių dovanų.

Arba kas parduos $2.50 vertės knygų, iš žemiau paduoto surašo—taipgi 
gaus dovanai tų gražų setų. Gaukite “Laisvei” naujų skaitytojų ir gaukite 
sau šių gražių dovanų.

Jei šeimininkė pirktų tik vienų setukų iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, 
jai kainuotų $2:67. Bet “Laisvė” yra užsakiusi daugelį tų setų ir todėl 
ji gavo specialiai didelę nuolaidų kainoje ir gali jais apdovanoti “Laisvės’1 
platintojus.

Gal sunku ir tikėt, kad tokie staliniai sidabradaikčiai už tokių pigia kai
nų... bet tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru— 
užtikrinti visam amžiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lie- /
tas, bet jis du kartu nulietas grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiau
sia dėvisi... Kiekvienas daiktas yra dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. 
Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaikčių rinkinys yra puikus ant sta
lo padėti... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiekviena šeimininkė.

Gausite keturius naujus skaitytojus “Laisvei”, sau turėsite šešių kavalkų 
setų keturiem žmonėm. Gausite šešius naujus skaitytojus “Laisvei”—gausi
te šešius setus—turėsite šešiems žmonėms.

Kaip tik prisiusite už 1-nų naujų metinę “L.” prenumeratų $5.50, arba už 
parduotas knygas $2.50, “Laisvė” tuo jaus pasiųs jums vienų setų.

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

• MOTINA, paraše Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.

• RAISTAS, paraše Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, pusląpių 450, kaina $1.00.

• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.

• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių^ padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222; kaina 50c.

• BEŠVINT ANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.

• DINGUS ROŽYTE, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.

• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisve po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. COUGHLINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBE IR KĄ JI DAVE DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su

' daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J.* J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis < įr kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MŪSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A.
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus Juri kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyt v 122 puslapių; kaina 
50 centų. ' .. . 1

• SAUGOKITĖS VEžIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

Kas iškirpes prisius 3 šiuos kuponus ii 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $9.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas ................................... ..........................

Antrašas ..........   -.... r.............................

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

1
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Trečiadienis, Vasario 14, 1940'

Minersville, Pa
VISKO PO BISKĮ

ši žiema yra nepaprastai 
žiauresnė už kitas, ypatingai 
dėl tų, kurie jau tolokai įsigi
linę į antrą pusę savo am
žiaus. Tiesa, apie mus kalnai 
gryni, sniego beveik nėra vi
sai. Tas teikia drąsos, kad ir 
menkiau apsirengusiems, ne
baisu vaikščioti po laukus. 
Bet tokis drąsumas be atsar
gos suteikia daug nesmagu
mų, apsarginant, o truputį 
silpnesnius net prašalinant ir 
iš gyvų tarpo! Nejauku daro
si, kada mūsų draugai mažė
ja vienas po kitam. . . Bet ka
dangi tam blogui nėra gali
mybių kelią užkirst, turi būti 
taip, kaip yra gamtos patvar
kyta.

Paskutinėmis keletu savai
čių pas mus įvyko daug pa
sikeitimų. Daug susirgo šal
čiu. Vieni pasirgę susitaisė, 
kiti dar sirguliuoja, o daug ir 
visai pasitraukė iš gyvųjų 
tarpo, šis likimas palietė ir 
mus lietuvius. Išskyrė keletą 
ir iš mūsų tarpo Minersvillėj 
ir apylinkėj. Apie žymesnius 
nors trumpai reikia prisiminti.

—o—
Sausio 24 d. mirė Mikas 

Genevičius, pragyvenęs 55 
metus, šioj šalyj pragyveno 
38 metus. Iš Lietuvos paėjo 
iš Vilnijos, Trakų apskričio. 
Buvo laisvų pažvalgų žmogus; 
dalyvaudavo progresyvių dar
bininkų 
kalbose, 
nytinių 
laidotas 
kapinių
sausio 27 dieną.

Velionis priklausė prie Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
Minersvillės kuopos, ant $300 
posmertinės. “Palisas” buvo 
užrašytas ant brolio Juozo 
Genevičiaus, kuris rūpinosi 
laidotuvėmis. Bet velionis dar 
gyvas būdamas pasikvietė pas 
save laidotuvių direktorių p. f 
V. Tusiną pasikalbėti, kaip jį 
turi laidoti; ir kas apmokės 
už laidotuves. O jam nusil
pus, neleisti nukreipti į prie
šingą pusę jo nusistatymui. Nes 
jis buvo laisvas nuo visokių 
religinių prietarų, tai norėjo 
būti laisvai ir palaidotas. Taip 
ir buvo jo noras išpildytas.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Būtų dalyvavę publikos dar ir 
daugiau, jei laikas laidotuvių 
būtų nuskirtas, kaip papras
tai laidojant laisvus žmones, 
po pietų. Anksti laidoja tik 
tuos mirusius^ kurių religinės 
apeigos to reikalauja. O kitas 
trūkumas, tai reikėjo apie ve
lionį nors trumpą atsisveikini
mo prakalbėlę pasakyti, ką jis 
buvo užsitarnavęs. Matomai, 
jd giminės nesuprato tos svar
bos, ką jis buvo užsitarnavęs.

Sirgo mainų džiova, nuo du
jų ir dulkių su gazais.

>

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

su-

660 Grand Street

KABARETAS

337 UNION AVĖ
BROOKLYN. N. Y.

nuo $1.50 augštyn |

Priminkite šį skelbimą ir gausite

3

3

J)/ VIENATINIS LIETUVIŠKAS

NOTARY 
PUBLIC

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

APSKR.
DOMEI

d., 10 vai.

v.nWlW 
■ $29.75 «

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

15 d. vasario, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visos narės dalyvaukite ir nau
jų atsiveskite. Turime labai svarbų 
ir skubų pranešimą mūs kliubo ge
rovei. — J. S., Sekr. (38-39)

dalyvauti. — A. Taraška, LDS 
Sekr. (38-40)

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

•bli

suvažiavimas LDS, LMS ir 
apskričių komitetų narių ben- 
apsvarstymui organizacinių ir 

reikalų, bei prisirengimui

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

473 Grand St. Brooklyn, N. Y, 
Prie R. K. O. Republic Teatro

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

r - t vy.

CONN. VALSTIJOS 
KOMITETŲ NARIŲ

Sekmadienį, vasario 18 
ryto, 774 Bank St., Waterburyje, 
įvyks 
LLD 
dram
veikimo 
prie apibendrinto veikimo sekančiam 
sezone. Kviečiami atvykti visi mini
mų apskričių komitetų nariai. Taip-j 
£i kviečiame ir kolonijų veikėjus t 
dalyvauti. — A. Taraška, LDS Aps.,

$3.00 ir aukštyn 
$2.00 ir aukštyn 
$1.00 ir aukštyn

Vi

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA 

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 15 d. vasario, 8 v. v. 
pas drg. Indriulį, 129 W. Market 
St. Visi nariai pribūkite, nęs yra 
svarbių reikalų aptart. — J. T 
kus, Sekr. (38-39)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

g,

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. rengia vakaruškas, 

šeštadienį, 13 d. balandžio. Pradžiai 
7 v. v. Įžanga 25c. Kviečiame kitų į 
organizacijų nerengti toj dienoj pa
rengimų. Turėsime gerą muziką,' 
įvyks Bakanausko Svet. — M. Ra
gauskas, Pres. (38-39)

Om-THIN » 
■MM 

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir perfekto

Linden, N. J

kur

kuo

Telefonas* EVergreen 7-1661

ij

MM M M

E

S

E
E
E

valsti- 
sūnus 
karsto 
paša-

ti 
si

paskiau 
nebuvo 

kad bū- 
pinigų

tamsybėj paskendusių, 
tas užgrūdino laisvama- 

kaip kiečiausį plieną, 
su religiniais prietarais

A. Bimba, iš 
dalyvaus Ban- 

Klimaitės, dai- 
Programa bus

Krupinskai
A. Petrikas iš New.arko
A. Pavidis iš Elizabetho
J. Gaidelis iš Lindeno

A. Stripeika.

Lindeno 50c;
Hillside 50c;

iš Lindeno
iš Hillside

SCRANTON, PA.
Scrantono lietuvių organizacijos- 

draugijos bendrai rengia apvaikščio- 
jimą 22 m. sukaktį nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės, 18 d. vasario. 
Jermyn Hotel. Bus gerų kalbėtojų ir 
graži koncertinė programa. Pradžia 
2 vai. po pietų. Įžanga veltui. Po 
prakalbų bus bankietas, įžanga 
$1.50. —■ Rengėjai. (38-39)

vasario 1 die- 
su religinėmis 
Clair, Pa., va-

NEW BRITAIN, CONN.
Sekmadienį, vasario 18 d. bus mi

nėta Lietuvos Nepriklausomybės 22 
m. sukaktį. Pradžia 1:30 vai.- po pie
tų, Liet. Svet., 354 Park St. Šis pa
minėjimas rengiamas bendrai visų 
vietinių draugijų-kuopų, vadovau
jant Lietuvos Rėmėjų Komitetui ir 
Šv. Andriejaus Parapijai. Bus ir 
koncertinė programa. Kalbės miesto 
majoras Geo. J. Coyle. Prosecutor 
Algirdas F. Povilaitis, dr. A. Nevu-

BAYONNE, N. J.
Liet. Am. Ūkėsų Kliubas rengia 

mitingą paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės 22 m. sukaktį, 329 
Broadway, 7 v. v. Trečiadienį, vasa
rio 21 d., dieną prieš Washingtono 
gimtadienį. Kalbės 
Brooklyn. Programoj 
gos Choras vad. A. 
nuot A. Višniauskas.
graži. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. Įžanga veltui.

Penkto puaispto

parengimuose ir pra- 
Tad laisvai, be baž- 

ceremonijų likos pa- 
ant lietuviškų laisvų 
“Liberty Cemetery,”

Sausio 30 d. mirė Jonas 
Aleksaitis Good Samaritan 
Hospital’yj, Pottsville, Pa., 
įdegimu plaučių. Apie velio
nį tenka daugiau paminėti. 
Jonas, Aleksaitis iš Lietuvos 
paėjo iš Suvalkijos, rodos, 
Griškabūdžio parapijos, gimęs 
1861 m. Į Jungtines Valsti
jas atvažiavo 1882 metais. 
Tai šioj šalyj pragyveno 58 
metus. Ir visą laiką (su ma- 

• ža išimčia, pasaulinio karo 
laiku buvo išvažiavęs į Ari
zonos valstiją) pragyveno 
kietosios anglies kasyklose.

Nežinau pilnai, bet man ro
dos, kad iš Lietuvos pribuvęs 
dirbo Luzernės paviete kasy
klose, bet man pribuvus 1889 
m. į Shenandoah, jau jis gy
veno Shenandoah’ryj.

Velionis J. Aleksaitis bene 
buvo vienas iš seniausių da
bartinių ateivių į siią šalį, ir 
seniausias buvo iš pirmutinių 
laisvamanių ir tvirtai išsilaikė 
iki paskutinei 
gyvenimo. Ir 
tas. Reikia 
1887-8 m. J.
“Lietuviškąjį 
doah, jis buvo jo rėmėjas. J. 
šliupui raginant shenandoah*-

riečius parsitraukti iš Lietuvos 
gerą lietuvį kun. A. Burbą, 
Aleksaitis sumanymą rėmė,— 
rėmė ir kiti susipratę draugai 
lietuvystės klausimu. Todėl 
nuo sulenkėjusių kunigų ir 
nuo “Saulės” redaktoriaus D. 
T. Bačkausko ir “Vienybės 
Lietuvninkų” A. Turskio gavo 
vardą “bedievio,” “šliuptar- 
nio.” Tas reiškė pažeminimą 
ir bj auroj imą tarpe tamsybės 
fanatizme ir nesusipratime 
paskendusių lietuvių. Nesma
gu buvo mažumai progresuo
jančių gyventi tarpe didžiu
mos 
Bet 
nius, 
kad
neturėti nieko bendro.

Šitokio nusistatymo laikėsi 
velionio Aleksaičio šeima. 
Bet nestovėjo ant kelio ir ki
tokių įsitikinimų lietuvams, su 
visais apsėjo mandagiai, nie
ko neužkabinėjo. Tą pripa
žįsta visokių pažvalgų miners- 
vil liečiai.

Prieš 38 metus Aleksaičių 
šeima persikėlė iš Shenan- 
doah’rio į Minersvillę. Kele
tas metų atgal mirė jų sūnus, 
vėliau žmona (Aleksaitienė), 
o dabar ir pats šeimininkas 
atsigulė šalia jų ilsėtis amži
nai laisvuose kapuose, 
turėjo lotą nusipirkę.

Laidotuvėmis rūpinosi
geriausiai jo anūkas Clarence 
Crouch (Kručinskas), nes jis 
buvo artimiausias iš giminių. 
Jam ir pomirtinė apsauga bu
vo pavesta.

J kapus palydėjo neperdi- 
džiausias būrelis pažįstamų ir 
draugų skirtingų pažvalgų dėl 
blogumo oro. Iš giminių, to
liau gyvenančių, pribuvo tik 
vienas iš New Yorko 
jos, Aleksaitis brolio 
dėdės atsisvekint. Prie 
leidžiant į duobę teko
kyti atsisveikinimo prakalbė
lę.

Užbaigus, laidotuvių direk
torius p. V. Tusinas pareiškė, 
kad visus dalyvavusius laidotu
vėse užkviečia ant pietų pas 
Crouch’us (Kručinskus) į na
mus. Ten moterų buvo sureng- 

skanūs pietūs ir priimta vi- 
dalyviai kuo širdingausiai.

—o—
Sausio 30 d. mirė Antanas 

Lėlis. Palaidotas vasaro 3 d., 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Buvo apie 60 metų amžiaus.

—o—
Dumbickas, iš Port Carbon, 

pirmeivis žmogus, prigulėjęs 
prie darbininkiškų lietuviškų 
organizacijų, 52 metų am
žiaus, paladotas laisvai ant 
St. Clair laisvų kapinių sausio 
22 d.

—o—
Palo Alto, Pa., mirė lietu

vis Andrius Račaitis, apie 70 
metų amžiaus, 
ną. Palaidotas 
apeigomis St. 
sari o 5 d.

—o—
Iš šių paminėtų lietuvių, at

siskyrusių iš mūsų tarpo, 4-ris 
laidojo p. V. Tusinas, 2 lais
vai, 2 su bažnytinėmis apei
gomis. Bet kaipo tinkamas 
savo savo profesijoj, visiems 
lygiai patarnavo kuo manda
giausiai. Reikia pripažinti, 
kad minersvilliečiai dabar tu
ri laidotuvių direktorių tikrai 
bešališką, mandagų savo tau
tos žmogų.

J. Ramanauskas.

Sovietų Darbininkų Laikraš
tis Smerkia Wm. Greeną 
Maskva. — “Trud,” ofi- 

cialis laikraštis Sovietų 
darbo unijų, aštriai kriti
kuoja Amerikos Darbo Fe* 
deracijos pirmininką Wm. 
Greeną, kad jis remia seną
ją Suomijos valdžią kare 
prieš Sovietus. “Trud” ra
šo:

“Green yra įnirtęs Sovie
tų Sąjungos priešas ir išti
kimas samdinys atžagarei- 
viškos buržuazijos, kuri pa
deda Hooveriui organizuot 
paramą Suomijai ir traukia 
Jungtinės Valstijas į antrą 
imperialistinį karą.

Sausio 13 d., 1940 m., buvo 
suruošta surpryzo pramogėlė 
dėl draugų Onos ir Juozo 
Vertelių jų 25 metų, ženybinio 
gyvenimo sukakties proga. 
Pramogėlė įvyko pas draugus 
Rupšius, Linden, N. J. Sve
čių dalyvavo apie 150. Laike 
skanios vakarienės draugas G. 
Kudirka pirmininkavo ir bu
vo pakviesta iš eilės visa Ver
telių giminė ir iš svečių ką 
nors pakalbėti apie draugų 
Vertelių gyvenimą. Visi jiems 
linkėjo sulaukti 50 metų, auk
sinio jubilėjaus. Buvo pa
kviestas pakalbėti “Laisvės” 
administratorius drg. I’. Buk- 
nys iš Brooklyno. Labai gra
žiai pasakė trumpą prakalbą 
ir palinkėjo draugam Verte
liam dar geresnio gyvenimo 
ateityj. Prisiminė ir apie šian
dieninį karą. Dar vieną drau
gą priminsiu, kuris buvo pa
kviestas pakalbėti, tai drg. A. 
Skairius iš Elizabetho. Sveiki
no draugus Vertelius 25 me
tų ženybinio gyvenimo sukak
ties proga. Drg. Skairius pri
minė, kad kada mes čia ge
riam ir valgom, ar nebūtų ge
rai, kad mes sudėtumėm po 
keletą centų ir -pasiųstum į 
Lietuvą, nes žinome, kad Vil
niuj mūsų lietuviai vargą ir ba
dą kenčia. Dvj ar trys moterys 
sulaikė drg. G. Kudirką, kad 
nedarytų rinkliavų. O 
žmonės rugojo, kad 
rinkliavų. Aš manau, 
tų nėmažai suaukavę 
dėl Lietuvos.

P. Grigučiai iš Lindeno 50c;
J. Užkurėnai iš 
A. Lazauskas iš 
F. Bartasevičius 
50c; 
35c; 
25c; 
25c; 
50c.

lis ir kiti lietuviai profesionalai. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvaut. — P. P. Pilipauskas.

(38-39) Mateušas Simonavičius

Ukiainu ir Baltarusių 
Mainai ant Vokiečių

Berlin.-r-Kurie norės, vo
kiečiai galės persikelt iš Va
karinės Ukrainos ir Vak. 
Baltrusijos į Vokietijos val
domą Lenkiją, o Ukrainai ir 
baltarusiai galės persikrau- 
styt iš Lenkijos į Vakarinę 
Ukrainą ir Vak. Baltarusi
ją. Persikraustymai prasi
dės ateinantį sekmadienį.

(Sovietai atgavo Vakari
nę Baltarusiją ir Vak. Uk
rainą laike Vokietijos karo 
prieš Lenkiją.)

PRANEŠIMAI K KITUR
NEWARK, N. J.

Ketvirtadienį, 15 d. vasario Ncw- 
arko Lietuvių visos sriovės rengia 
masinį mitingą Lietuvos Nepriklau
somybės 22 m. sukakties minėjimą. 
Lietuvių Svet., 180 New York Avė., 
pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui. 
Programoj dalyvauja Sietyno Cho
ras, vad. B. Šaknaitės. Kalbės visų 
sriovių kalbėtojai: Vietinis klebonas 
Kelmelis, A. Bimba, “Laisvės” re
daktorius iš Brooklyno, adv. Pau
lauskas (jaunasis), Liet. Gen. Kon
sulas, attache Vytautas Stašinskas 
ir prof. K. Pakštas. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Kom. (38-39)

DETROIT, MICH.
Detroito Rašėjų Ratelio narių 

sirinkimas įvyks šeštadienį, vasario! 
17 d., 7:30 v. v., Draugijų Svet.,’ 
4097 Porter. Šis susirinkimas bus’ 
labai svarbus, todėl malonėkite visi i 
nariai ir narės dalyvauti laiku, nes. 
turėsime apart bėgančių reikalų' 
diskusijas, rašybos ir kitais svar
biais klausimais. — Valdyba.

(38-40)

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

t

Telephone
STagg 2-5043

Brooklyn, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Dabar turim padėkavoti 
svotam, nes jie buvo pirmos 
klasės. Svotu buvo P. Dobi
las iš Brooklyno, o svočia 
Mrs. Brajienė iš Bayonnės. 
Gaspadinės buvo pirmos kla
sės. Todėl ir valgiai buvo pa
gaminti skaniai. Gaspadinių 
vardai: M. Burkauskienė, H. 
Kudirkienė, A. Simonaitienė, 
L. Bartkienė ir Krupinskienė.

Draugas G. Kudirka su to
mis pačiomis gaspadinėmis ki
tą pramogėlę suruošė toj pa
čioj vietoj pas draugus Rup
šius vasario 4 d.

Kaip mes visi gerai žinom, 
Ona Vertelienė darbininkiš
kam judėjime gerai darbuoja
si ir pareikalavus neatsisako 
nuo darbo. O antra draugė 
tai Agota Simonaitienė, čia 
gimus ir užaugus, ir darbuo
jasi sykiu darbininkų judėji
me. Draugai Simonaičiai yra 
“Laisvės’ skaitytojai ir rėmė
jai. Ši parė buvo suruošta 
pasveikinimui Agotos Simo- 
naitienės su vardo diena. Aš 
manau, kad buvo svečių su 
jaunais ir senais apie 30 žmo
nių. Ir mums bepietaujant, d. 
Kudirka perstatė iš eilės drau
gus po žodį pasakyti. Aš ne
minėsiu kalbėtojų vardų, tik 
turiu pasakyti, kad Agotai vi
si linkėjo linksmo gyvenimo 
ir da susilaukti daugiau šei
mynos. Ir aš tuo pačiu sykiu 
palinkėjau gerų dienų ir to
liau gyventi draugam Verte
liam ir draugam Simonaičiam. 

|Aš prisiminiau apie “Laisvę,” 
kuri tarnauja darbininkų ju-| 
dėjimui. O kadangi greitai 
prasidės “Laisvės” bazaras, 
tai prisidėkim po keletą cen
tų. Ir draugai neatsisakė, su- 
aukavo $9.

Taipgi draugų .D. ir M. Bur- 
kauskų dukters Josephinos 
vestuvėse buvo parinkta aukų 
“Laisvės” bazarui*. Viso labo 
abiejose parėse buvo surinkta 
$15. O drg. M. Burkauskienė 
pridavė dovaną vertės $2.79, 
o d. W. Dragūnas iš Lindeno 
kvortą degtinės. ,

Visiems aukautojams “Lais
vės” bazarui “Laisvės” var
du tariu širdingą ačiū. Au
kavo sekamai: P. Šaulys iš 
Elizabetho $2; A. Rupsis iš 
Lindeno $1; St. Keturvitis iš 
Elizabetho $1; A. Stripeika 
iš Elizabetho $1; D. Barkaus
kas iš Elizabetho $1; G. Ku
dirka iš Hillside $1.15; O. 
Verteliai iš Lindeno $1; B. 
Baranauskas iš Elizabetho $1; 
W. Bite iš Elizabetho $1; J. 
•Simonaitis iš Lindeno $1; O. 
Dolinskai iš Newarko 50c; A.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patrye Barberiai

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

3 
>3 
3

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai 5r barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

valandai savo 
laisvai palaido- 

nepamiršti, kad 
Šliupui leidžiant 
Balsą,” Shenan-
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Visi Laikrodžiai Garantuoti

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontaninių plunksnų 
Ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuotL

ROBERT . LIPTON
JEW 

701 GRAND STREET 
Bet. Graham & 

Įsteigta 1892

E L E R
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
TeL Stagg 2-2173
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SUSIRINKIMAI
I-

MOTERŲ ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks šį ketvirtadie
nį, vasario 15-tą, 8 v. v., 419 Lori
mer St., Brooklyn. Narės ir ne na
rės kviečiamos dalyvaut. — Valdyba.Avė., C. 

buvo su- 
draugams 
suėjo 25

“Surprizo Pare”

geltas pn slapto

Iš "Laisvės” Bazaro 
Baigtuvių

Pereitą pirmadienį ketvir
tas (ir paskutinis) bazaro va
karas praėjo taip jau smagiai 

‘ir sėkmingai, kaip ir pirmes- 
nieji. Publikos turėta daugiau, 
negu tikėtasi turėt paprastą 
vakarą, ypatingai po iškilmių 
per pirmesnes tris dienas. Ge- 

«■ ri “Laisvės” rėmėjai, pasiro
do, nepaisė nuovargio, kad 
tik bazarą privest prie sėk
mingos užbaigos. Buvo vie
nas kitas ir iš apylinkių, bet 
daugausia vietiniai.

VAKARO PROGRAMOJ
Publiką vėl palinksmino 

brooklyniečių Aido Choras 
gražiai ir energingai sudai
nuodamas keletą dainų, vado
vaujant mokytojai Aldonai 
Žilinskaitei. Taipgi žaviai pa
dainavo solistė Aldona Kli- 
maitė, akompanuojant Žilins
kaitei. Pirmininkavo D. M. 
šolomskas.

Šokiams griežė G. Kazake
vičiaus orkestrą.

IŠLEISTA VISKAS
Bazare paskutinį vakarą iš

leista didžioji, brangi rašo
moji mašinėlė ir 5-kių dovanų 
setas kitiems miestams. Kiek 
teko nugirst, didžiuma eis 
Pennsylvanijon. Taipgi išleis
ta viskas, kas dar buvo likę.

Baigtuvių vakarą svečius- 
aprūpino valgiais' gaspadinės 
J. Augutienė, U. Bernotienė ir 
jų padėjėjos A. Kanopa, K. 
Šolomskienė ir A. Zablackie- 
nė. Pirmosios dvi, kaipo vy
riausios gaspadinės, dirbo vi
somis keturiomis dienomis ne 
tik svečių priėmimo laiku, bet 
ir supirkinėt, paruošt maistą. 
Joms taip pat nuo pradžios 
iki galo talkininkavo draugas 
čirikas.

*
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Keliolika draugių ir draugų 
išdirbo bazare visus 4 vakarus 
prie kitų darbų—prie baro, 
patarnautojais prie stalų, par
davėjais. Desėtkai kitų pasi
darbavo po vakarą ar du, ki
tas po dalį vakaro. Be jų pa- 
gelbos, kaip ir be pasirįžusių 
“Laisvę” paremt pirkėjų, tos 
gražios rėmėjų suaukotos do
vanos būtų pasilikusios tik do
vanomis. Gi dėka visiems mi
nėtiems, jos paversta į gražų 
aruodą pelno, kuris padės 
dienraščiui “Laisvei” laikytis 
ir gerėti.

Štai surašąs aukotojų, kurių 
dovanos gauta jau laike baza
ro ir per darbus nespėta 
paskelbt anksčiau.

Čia .dar ne viskas, 
paskelbsime daugiau.

O. Walmus, Brooklyne, puo
duką kvietkom ir kanarką.

J. Weiss, Brooklyne, vyriš
kus marškinius.

Helen Kanaporienė, brook- 
lynietė, “Sandwich Grill.”

A. Griškienė, brooklynietė, 
“military setą,” audeklinėm 
dekoracijom kraštukų ir vil- 
noninį “robe.”

V. Balkus, brooklynietė, 
megstinę beskutę su dirbtinė
mis gėlėmis.

J. Aniolauskaite, Dodge, 
Mass., du sūrius ir dvi bonkas 
grybų.

Am. Liet. Piliečių Kliubas,, 
Brooklyne, per gaspadorių 
Karpų: 1 bonką vyno ir bon
ką degtinės.

S. Petkienė, brooklynietė, 
ant lovos užtiesalą.

E. Friedman, 42 Graham 
Avė., kamodei du užtiesalus.

Anelė Kanopa, brooklynie
tė, didelį pyragą.

S. Sasna, 3 naktinius marš
kinius, 1 tuz. nosinių, įvairių 
žaislų ir saldainių vaikams.

J. Ažys., brooklynietis, pa- 
dušką, britvą, 10 kenukų 
choc, syrup.

S. Vaitkienė, Brooklyn, 
“housecoat.”

AL Dobinis, Brooklyn, bon
ką degtinės.

Dobinių šeima, Brooklyn, 
bonką “Hunter” degtinės.

ALDLD 138 kp., Maspeth, 
krustų.

ALDLD 138 kp.,, Maspeth, 
“toasterį.”

M. Zuza, 46 Scholes St., 
“ham.”

John Zarkarias, dvi bonkas 
degtinės.

A. Dobilienė, brooklynietė, 
namie keptai keiksą.

K. Strumskis, savininkas 
Liet. Monopolio, 415 Reap St., 
dvi pts. degtinės, 1 kvortą 
vyno.

Mrs. Vinikaitienė, S. Ozone 
Park, 6 brangias, gražiai ap- 
megstas nosines.

A. Mureika, Brooklyn, bon
ką degtinės.

ALDLD 138 kp., Maspeth, 
pora čevervku.

Bronė Žilinskienė, 2 sv. sal
dainių.

K. Rušinskiene,
Scholes Bakerv,

St., Lukoševičiai
10 svaru “cheese

A. Prasauskienė, Brooklyn, 
kaldra.

A. Depsiene.. brooklynietė, 
6 baksukus “crackers” ir 2 
baksukus saldainių.

O. Čepulienė, Brooklyn, 
rankom siuvinėtus ir apmeg- 
stus pagalvėm užvalkalus.

O. Jakštenė, Jamaica, pa- 
duškaite ir vieną keiksą.

A. Kiburienė, “houseplant” 
(stubinį augalą).

Drg. Valentiene, j 
špilką, tinkamą, prie suknelės.

A. Rainienė, E. N. Y., 
keptą pyragą.

(Bus daugiau)

Maspeth, L. I.
Pereitą ketvirtadienį LLD 

138 kuopos susirinkimas buvo 
gana gyvas ir smagus. Mote
rys ir vėl atsilankė kur kas 
skaitlingiau, negu vyrai.

Svarbiausi šiame susirinki
me apkalbėjimai buvo “Lais
vės” hazaras ir mūsų kuopos 
vakarienė, kuri atsibus 16 d. 
kovo, Zabelskio svetainėje, 
61-38—56 Rd», Maspeth, N. 
Y, Komisija pranešė, kad 
ruošiasi surengti puikią vaka
rienę. Kaip jau buvo praneš
ta, bus skaniausių valgių ir 
gėrimų, ir tik už $1 ypatai. 
Mes labai prašome visų, ku
rie tik manote dalyvauti pas 
mus, kad • nusipirktumėt tikie- 
tus iš anksto.

Po susirinkimo d. Tumelis 
skaitė įdomią paskaitą apie 
sveikatą. Draugas Tumelis 
pasižadėjo ir sekamą susirin
kimą skaityti paskaitą.

k
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vėliau

Avė., K. De- 
$3.00.
371 Union
J. W. Nor-

S. Vaitkienė, Ridgewood, $5.
Charles Up-to-Date Barber

Shop, 306 Union 
gutis, savininkas,

Bar ir Grill,
Ave., Brooklyn,
wais, sav., Mike Ramoška, ve
dėjas, $3.00.

F. Kazakevičienė, Jamaica, 
$1.00.

Vincas Dovidaitis, Wilming
ton, Del., 50c<

O. Girnienė, Binghamton,

Surinkta per G. Paršonienę 
nuo brooklyniečių: GJ Paršo- 
ni«, $1; po 50c: Anna Detfs, 
Karol Meskerevich ir K. Ba- 
yormas. Po 25c; S. Waldre- 
vich, Alice Shidlow ir P. Bur- 
neikis. Viso $4.25.

Per drg. J. Weiss: J. Weiss,.
po 

,25c: J. Juška, V. Skodis, P.
amen, J. Simpson. Viso 
150.
Nuo brooklyniečių: Po 

. Mockus, M. Waycie, 
arlonas, maspethietis.

DAIKTAIS
K. Šolomskienė, Brooklyne, 
edinį viedruką ir bliūduką.

$1; A. Šidlauskaitė 50c;

$1:

nosiniu.
532 Grand 
savininkai, 

cake.”

mie

MIRĖ

Išgirdę šūvius policisto Fred 
Paper namuose, 75-2.3 Metro
politan Ave., Middle Village, 
kaimynai pranešė departmen- 
tui jį nusišovus, bet pribuvę 
policistą rado prie nušautos 
katės.

John Kulka, 24 m., ir Ber
tai Thingstead, nuteisti kal
tinimu New Yorke nudėjus 
policistą laike plėšimo, bus 
sudeginti elektros kėdėj vasa
rio 15-tą. €

Policistas William L. Cur
tin, 1003 Southern Blvd., 
Bronx, nušovė žmoną, kuri 
norėjo nuo jo skirtis. Vėliau, 
girtutėlis, jis pasidavęs poli
cijai.

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

“Laisvės” bazarui per mū
sų kuopą dar gavome sekamų 
aukų : A. Kalakauskiene $1; 
H. Kaulinienė (K. Kaulinio 
žmona) “toasterį”; Zablackų 
šeima “cocktail” setą ir puo
dą kavai virti (dripolator) ; 
Laukaitienė ir Janulevičieriė 
prikepė didelį baksą krustų 
(ausukių) ; d. Tumeliai prane
šė, kad jie jau nuvežė į 
“Laisvės” ofisą “tea” seta ir 
dar per kuopą pridavė kvortą 
“tomato juice,” kvortą grybų 
ir bonką vyno—viskas namie 
darytas; Rimkus pridavė daug 
įvairiu stiklinių dišių.

Ačiū visiems kuopos na
riams už tokį gerą atjautimą 
“Laisvės.” Mūsų nariai netik 
atsiliepė taip gražiai su auko
mis, bet ir dalyvavo bazare 
labai skaitlingai visus 
rus; taipgi kelios mūsų 
gės dirbo bazare visus 
rus. Bravo, Maspeth as!

vaka
ri rau- 
vaka-

14Draugas Rėklys, LDS 
kuopos narys, jau sugrįžo 
ligonbučio. Draugė Rėklienė 
sakė, kad nors dar ne sveikas, 
bet žymiai eina geryn.

Labai smagu buvo matyti 
bazare mūsų narę, d. Cedro- 
nienę. Nors dar nelabai jau
čiasi sveika, vis vien d. Cedro- 
nienė atvažiavo į bazarą.

Smarkiai serga šalčiu Jieva 
Tamulinienė. gera “Laisvės” 
skaitytoja, kuri buvo pasiža
dėjus dalyvauti “Laisvės” ba
zare. bet, ant nelaimės, susir
go. Vėlinu greit pasveikt.

EVA.

Praėjusį sekmadienį, 
rio 11-tą dieną įvyko 
linksma Jurgio ir Elzbietos 
Gergelių suprizo parė. Jie gy
vena 44 Hudson 
Brooklyne. ši parė 
rengta todėl, kad 
Gergeliams šįmet
metai nuo jų apsivedimo ir ši 
parė buvo kaipo sidabrinės 
vestuvės. Parę rengė giminės. 
Daugiausia darbavosi G erge
lio sesuo Kralikienė ir jos 
draugė Juškienė ir, žinoma, 
gelbėjo jom Žemaitienė ir 
Krukelienč. Parėję gi daly
vavo apie 50 svečių ir viešnių, 
tarp kurių buvo ir nekurie 
mums žinomi veikėjai, kaip 
tai: J. žemaitis — tikietų 
pardavinėjimo č a m p ionas, 
draugas Misiūnas — vietinis 
geras veikėjas ir geras pra- 
kalbininkas. J. Juška— teatri
ninkas, draugai Kačinskas ir 
Račinskiūtė — dainininkai, 
Stella Karaliūtė — daininin
kė, Sally Balkūnienė —daini
ninkė ir teatrininke, A. Bal- 
taitis — štukorius, ir daug 
kitų.

Gi parėję, bevalgant ska
nius valgius, drg. Juška pra
nešė, kad jis atidaro šios pa
res programą sakydamas, kad 
draugams Gergeliams, kaipo 
dainininkams, reikia ]sudai- 
nuot dainą jų pasveikinimui. 
Gi tuoj drg. Kačinskas užve
da ir su kitų pagelba sudai
nuoja dvi pasveikinimo dai
nas. Po tam pirmininkas, juo
kus krėsdamas, perstatinėjo 
pakalbėt svečius, kurie kalbė
dami siuntė širdingus linkėji
mus draugams Gergeliams. Po 
kalbų vėl tapo sudainuota dvi 
liaudiškos dainos ir taip už
sibaigė programa. Po progra-' 
mai A. Baltaitis labai Visus 
prijuokino pasakodamas įvai
rius juokelius. Po tam vėl tę
sėsi dainos ir taip linksmai 
baigėsi vakaras.

Beje, reikia dar paminėt, 
kad stalą puošė gražus Var
po Kepyklos keiksas.

.. Svečias.

Vasario 14 d., 7:30 vai. vak., Liet. 
Am. Pil. Kliubc, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.., yra šaukiamas su
sirinkimas tikslu tverti lietuvišką 
drapanų verauzę* (warehouse).. Malo
niai kviečiu atsilankyti išreikšti sa
vo mintis ir padėti ją ‘'įsteigti, —r 
Steigėjas Juozas Lugauskas.

C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis mitingas 
bus trečiadienį, vasario )Feb.) 
d., 7:30 vai. vak., P. Burneikio 
me, 76 Hudson Ave. Visi nariai 
kite laiku. —- Valdyba.

(37-38)

14 
na- 
bū-,

' ----------------------------- r—
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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
D

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.

Estate of

E
S

E

Palikusi Vaiką Motina 
įkalinta

Kitą Tammanietį įvardino 
Rakete

Estelle Rybicki, netekėjusi 
motina, įkalinta New Yorko 
policijos už apleidimą savo 6 
mėn. sūnelio Billy. Mergina 
sakė, kad ji buvus nevalgius 
per tris dienas, o tėvas atsi
sakęs gelbėt. Tai buvęs vie
nintelis būdas gelbėt kūdikį ir 
save.

BARRY P. SHAUNS
. (Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr. w
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Išparduodami dabar už 
I/3—vieną trečdalį 

kainos.
Naudokitės Mūsų Patogiu

NARINS

10 Išmokėjimų Planu

SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

/

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

' i
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Max Rubin, buvęs Lepkės- 
Gurrah genorsteriams kolek
torius, įvardino Williamą So
lomon. buvusį aldermaną ir 
dabartinį Tammanės vadą 17- 
me assemblio distrikte, esant 
tuo asmenimi. kuris gavo de-

Pasibaidęs arklys išmetė 
vežiką ant Baltic St., atsimu
šė į du automobiliu, į am- 
bulansą ir vos neįbėgo būrin 
vaikų iki policistas Cannon jį 
sugavo.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

X

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam 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, Stoll<?n 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

<

BAR ir GRILL
»

Lietuvių Restaurantas$radedama statyba naujos 
East New Yorko amatams 
mokint vidurinės mokyklos 
prie Fountain Ave. ir Conduit 
Blvd. Lėšuos $1,400,000. Ma
noma atidaryt vasario mėne
sį, 1941 metais.

gražią I gimta nuošimtį iš $15,000. ku
ri raketieriu gauja gavo laike 
kepėju streiko.

Liudininkas sakėsi buvęs 
-miltų raketo gaujos kolekto
riumi ir kad 1935 m. jis Lep
kes buvęs perstatytas Gott
fried Baking Co. viršininkui 
Sam Milleriui įvardintojo ta- 
mmaniečio Solomono raštinėj: 
Solomonui buvę duota $1,000 
pirmu kartu už baigimą strei
ko ir paskiau duota $500.

Solomon jau ne pirmas iš 
įvardintų Tammanės vadų. 
Seniau Rubin buvo įvardinęs 
prokuroro padėjėją Charles 
A. Schneider, kurte paskiau 
rezignavo iš prokuratūros.

Rubin įkaitinančiai liudijęs 
ir prieš Max Silverman, Lep
kes sėbrą, kuris irgi yra ten 
siamas.

na

Aldona Dalton, Vinco Žuko 
duktė, 24 m. amž., 178 Atkins 
Ave., mirė vasario 10 d., Uni
ty Ligoninėj. Kūnas pašarvo
tas graboriaus Bieliausko ko
plyčioj, 660 Grand St. Pa
laidota vasario 13 d., Alyvų 
Kalnelio kapinėse.

A. Calandrino, 4 metų, 1256 
Greene Ave., užmuštas troko. 
Vaikas ūmai iššokęs iš už sto
vinčios mašinos.

Gaminam valgius Ir 
t u r iin e Amerikos 
tšdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi- 

. šoklų vynų ir gero
Liquor# . alaus. 

Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

m.Ona Aspudienė, 65 
amž., 3024 Claredon Road, 
Brooklyn, mirė vasario 11 d. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidota vasario 14 d., 
šv. Kryžiaus kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas). ?

John A. Holt, negras poli- 
cistas, 31 m., mirtinai pašau
tas kitų policistų, palaikiusių 
jį už vagį, kuris ; paspruko 
stogais prie Bradhurst Avė.,

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau draugės, senyvos mo

ters apsivedimUi. Turiu vieną duk
terį, 11 m. Aš esu 50 m. amžiaus. 
Del daugiau informacijų suteiksiu 
laiške. W. Barkausky, 274 S. Ame
rican St., Philadelphia, Pa.

(38-43)

Prakalbos
GREAT NECK, N. y.

Penktadienį, vasario 16 d. įvyks 
prakalbos paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės 22 m. sukaktį. Bus 
KasmoČių Svet., 91 Steamboat Rd. 
Pradžia 7 v. v. ‘Kalbės Antanas Bim
ba iš Brooklyno. Pirmyn Choras, 
vad. ,G. Kazakevičiui išpildys kon
certine dalį programos. Įžanga vel
tui. Kviečia Great Necko Draugijų

Veikiantis Komitetas. (37«39)

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
naujus paveiks- 

,sudarau su ame- 
irikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marlon St., kamp. Broadway 
Ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way Ir Chauncey stočių BMTLine.

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

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

v
Middle Village susilauks 

savo pašto prie Metropolitan 
Avė. ir 78th St
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