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

ir drasųo-

gailiai ver- 
Jiems jau 
šiame kare
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povietai Užėmė Dvi 
Salas ir Dar Dvi 
Geležkelio Stotis

CIO ir D. Federacija prieš 
Balsavimų Mokesčius

fino sau ligą. Ji susirgo suomių 
“heroizmu.” Tai esą didžiausi 
pasaulyje didvyriai 
liai.

Bet ten pat “V.” 
kia dėl jų likimo, 
atėjęs liepto galas 
su Sovietais. 

* *
Neseniai “New York Post” 

pripažino, kad Suomijoje Hel
sinkio valdžia turi didelės bė
dos su savo komunistais. O tai 
reiškia, kad Suomijos darbinin
kai nepritaria karui. Jie nori 
susitaikyti ir gražiai sugyventi /Bjorke (Koivisto) aptvir- 
su Sovietų Sąjunga. Jie nenori tintą sritį (Suomijoj) nuo

Maskva. — “Sovietų ka- 
•iuomenė ir toliau apvalo

būti Anglijos ir Francijos im-l 
perialistų įrankis. ;

Blofina ir apgaudinėja svie-y 
tą tie, kurie teigia, būk visa siy 
omių tauta remia Helsinkio val
džią ir bučerį Mannerheimą.y 

« * * ‘ \y
Chicagos katalikų laikraštis

“The New World” turi libera
liška kolumnistą vardu James

vasario 19 d.:
“Kitose fronto dalyse ne

buvo svarbių permainų.
“Sovietų lėktuvai ataka

vo priešų kariuomenę ir 
bombardavo karinius punk
tus. Oro kautynėse nukirto 
žemyn keturiolika suomių 
lėktuvų.”

priešų, ir užėmė Rionsaari 
salą už poros mylių į vaka
rus nuo Johannes mieste
lio; Revonsaari salą, už tri
jų mylių į pietų vakarus 
nuo Johannes, ir pajūrinio 
geležinkelio stotis Lahteen- 
maki ir Humoljoki,”—kaip 
pranešė sovietinė komanda

Washington. .— Ameri
kos Darbo Federacija ir 
CIO stipriai remia kongre- 
smano L. Guyer’io įnešimą 
— įstatymiškai uždraust 
mokesčius už teisę balsuot 
rinkimuose.

Tas sumanymas yra at
kreiptas prieš valdančiąją 
klasę astuoniose pietinėse 
valstijose. Norėdamas bal
suot, pilietis ten turi užsi- 
mokėt tam tikrus taksus, o 
milionai negrų ir beturčių 
baltųjų negali tų taksų už
simokėti, todėl ir neina bal
suot.

Bijo, Kad Amerikos 
Paskola Suomijai 

Gali Pražūti

55 Žmonės Užpernai Gavo 
$107,000,000 Įplaukų

B. Cooney. Šis vyras nukalba 
labai protingai.

Ponas Cooney sakos bandęs 
surasti kokį nors šventumą 
1914-1918 metų kare ir dabar
tiniam kare tarpe Vokietijos ir 
talkininkų — Anglijos ir Fran- 
cijos. Nesuradęs jokio. Jis pri
ėjęs 
taip 
nais

patariu 
spaudos 
pavyzdį 
perdaug

ATKIRSTA SUOMIŲ 
TVIRTOVĖ

Maskva, vas. 20.—Sovie
tų kariuomenė atkirto suo
mių salą tvirtovę Koivisto 
nuo kitų Helsinkio armijos 
dalių Karelijos tarp vande
nyje. Raudonarmiečiai gru-

išvados, kad kaip anas, 
šis karas vedamas ' gry- 
plėšimo tikslais, 
gilumos širdies

mūsiškės klerikalinės 
redaktoriams paimti 
nuo pono Cooney. Jie 
garbina Anglijos ir Francijos 
tikslus šiame kare. 

* * *
Dar tebėra gyva senutė LuS< 

cy Parsons, žmona garsaus Chi
cagos darbininkų vado, Albert ^iasi pirmyn per siauras, 
R. Parsons, kuris 1887 metais 
buvo pakartas su kitais ketu
riais kankiniais. Ji dabar turi 
80 metų, gyvena Chicagoje.

Senutė Parsons skundžiasi, 
kad jai akys nebenori jau tar
nauti. Sako ji: “Tik mažėjantis 
matymas sulaiko mane nuo vei
klumo.” Ji simpatizuoja .komu
nistams. Jai teberūpi viso svie
to reikalai. # * 4s

skardžias tarp tarpkalnes 
IVuoksi vandens kelių siste
moj ir užėmė ten miestelį 
Salmenkaita.

Katalikų bažnyčios viršylos 
ir kunigai Vilniuje yra pridarę 
visokių šelmysčių prieš lietu
vius. Ir dabar jiė nuo tų špo
sų neatsisako.

Bet ar Amerikos lietuviai ku
nigai ir jų spaudos redaktoriai 
kada nors ir kur nors tuos sa
vo kolegas Vilniuje pasmerkė? 
Ne, nepasmerkė.

Negirdėjome, kad jie būtų 
pasiuntę popiežiui nors vieną 
rezoliuciją ir pareikalavę jo 
atšaukti iš Vilniaus arkivysku
pą, kuris ir šiandien teverda 
šlėktišką košę.

Tas mumyse kelia abejonę 
apie garsiai skelbiamą mūsų 
klerikalų nuoširdumą ir ištiki
mumą Lietuvai. Jiems pirmoje 
vietoje stovi saujalės kunigų ir 
arkivyskupo interesai, o ne 
Lietuvos.

O gal mes klystame, gal jie 
tik bijo išsižioti prieš katalikų 
bažnyčios gajvą? Gal pasirašy
mas po tokia rezoliucija iš jų 
duoną atimtų? /

ARTI VIBORGO
/ Helsinki, Suomija.—So
vietų kariuomenė taip arti 
Viborgo, kad šešiacolinėmis 
kanuolėmis gali jį bombar- 
duot, kaip praneša Asso
ciated Press, amerikonų ži
nių agentūra.

Helsinkio suomių koman- 
dieriai pripažįsta, kad jų 
armija pasitraukė atgal di
džiumoje Man ne r h e imo 
tvirtovių linijos; bet jie sa
ko, kad naujos suomių po
zicijos toliau “yra sveikos.”

Kaip Apdraudos Kompanija 
Pelnosi iš Pusininkų

Karalius Sako: Švedija 
Negali Siųst Armi

jos į Suomiją
Stockholm, Švedija.—Šve

dų karalius Gustaf susišau
kė ministerių kabinetą ir 
karališkąją tarybą ir prie 
jų padarė pareiškimą visai 
šaliai, kodėl Švedija negali 
eit į atvirą karo talką Hel
sinkio Suomijai.

Šiuom pareiškimu kara
lius Gustaf išstojo prieš pa
geidavimus tūlų savo mi
nisterių ir karališkosios ta
rybos. Jis sakė, jog/minis- 
teris pirmininkas P. Al 
Hansson pereitą savaitę ne
gana aiškiai nušvietė, kaip 
karalius žiūri į tą klausimą.

Karalius Gustaf, dabar 
atsikreipdamas į visą tau
tą, tarp kitko, pareiškė:

“Aš iš pirmos dienos pa
sakiau Suomijos valdžiai, 
jog Švedija negali atvirai 
dalyvaut kare iš Suomijos 
pusės••v

“Mes visada davėm liuos- 
norios pagalbos Suomijai, 
kiek tik galėjome. Bet aš 
esu tikras, kad veiklus kad
rinis mūsų įsikišimas Suo
mijos naudai tai reikštų ne 
tik karą prieš Rusiją, bet 
tuojaus įveltų Švediją į di
dį karą su kitomis šalimis... 
O tokiame atsitikime ipes 
negalėtume duot Suomijai 
nei tiek pagalbos, kiek da
bar duodame.”

Washington.j— Jesse Jo
nes, administratorius fede- 
ralės valdžios Į paskolų, ra
gino finansinę kongreso 
komisiją užginti sumany
mą, siūlantį pakelt kapita
lą valdiško Išyežimų-Įveži- 
mų Banko iki 200 milionų 
dolerių, kad valdžia galėtų 
iš tų pinigų duot paskolas 
Suomijai ir kelioms kitoms 
bepusiškoms šalims. Admi
nistratorius Jones aiškino, 
kad tais pinigais Suomija 
galėtų pirkt ne tik 'maistą, 
drabužius ir kitus papras
tus reikmenis; jis sakė, kad 
paskola galėtų būt vartoja
ma ir pirkimui trokų ir au
tomobilių.

Senatas jau yra užgyręs 
šį sumanymą. ^

Republikonas kongresma- 
nas J. P. Wolcott užklausė: 
ar Suomijos valdžios priža
das atsiteist yra ganėtinas 
užtikrinimas, kad jinai at
mokės Amerikai naujas pa
skolas, siūlomas prie jau 
duotos Suomijai 10 milionų 
dolerių paskolos?

Administratorius Jones 
atsakė: “Tamsta negali no
rėt, kad mes jau dabar pa
sakytume, ar mes suo
miams skolinsime dar $20,- 
000,000.”

Kongresmanas Wolcott 
tada užklausė: “Vadinasi, 
ar Suomija gaus dar $20,- 
000,000, tai priklausys nuo 
to, kaip jai seksis karo lau
ke?”

Jones atsakė: “Žymia da
lim tai taip.”

jog

Vokiečiai Sunaikino Anglų 
Laivų ir 3 Bepusiškus

Washington. — Valdiška 
komisija, tyrinėjanti trus- 
tus-monopolius, pašaukė į 
kvotimus ir Metropolitan 
Apdraudų Kompaniją. Tai 
yra viena iš pačių galin
giausių piniginių kompani
jų Amerikoje.

Kvotimų eigoje, vienas 
tos kompanijos viršininkų 
Glenn D. Rogers pripažino, 
kad jinai ima sau po 30 iki 
40 procentų viso derliaus 
farmose, kurias leidžia “pu
sininkams” dirbti pietinėse 
valstijose. Tokiu būdu kom
panija pernai gavo 5 milio- 
nus dolerių pelno iš tų 
skurdžių farmerių.

Švedų Generolai už Suomiją, 
Prieš Savo Karalių

Helsinkio Suomija Du 
Sykiu “Išžudė” Tą 
Pačią Sovietą Diviziją

New York. — Lowell 
Thomas, žinių pranešėjas ir 
aiškintojas per WJZ radio 
stotį, sakė pirmadienio va
kare, kad Suomijoj įvykęs 
“stebuklas” į šiaurių rytus 
nuo Ladogos ežero: “Suo
miai du kartu išžudė tą pa
čią Sovietų kariuomenės

London, vas. 20.—Angli
ja pripažįsta, kad vokiečių 
submarinas nuskandino jos 
prekinį laivą “Imperial 
Transport”, 8,022 tonų, ir 
praneša, jog naziai subma- 
rinais ir minomis per dieną 
taipgi sunaikino tris bepu
siškų kraštų laivus: Graiki
jos “Ellin”, 4,917 tonų;

1 Holandijos “Alkmaar”, 6,-
982 tonų, ir Ispanijos “Ban- kimus telefonais su užsie- 
deras,” 2,140 tonų.

Raudonieji Lakūnai Suardė 
Suomijos Telefonus

Copenhagen, Danija. — 
Sovietų lėktuvai oro’ bom
bomis Suomijoj sudaužė 
Abo ir kitų miestų susisie-

Anglai Užpuolė Nor 
vegu Bepusiškumą, 

Sako Norvegija
Washington. — Valdiš

kos skaitlinės rodo, jog 
1938 metais Jungtinėse Val
stijose 55 žmonės gavo 107 
milionus dolerių įplaukų; 
115 kitų turėjo tais metais 
po pusę miliono iki viso mi- 
liono dolerių pajamų, o 207 
asmenys prisipažino,
tais metais jie gavo 300 
tūkstančių iki pusės milio
no dolerių įplaukų, kaip pa
rodo Amerikos iždo minis
terija. Jinai čia remiasi su
mokėtais valdžiai taksais 
nuo tų žmonių metinių pel-' vai padarė tokį užpuolimo 
nu. 'žygį, kada jie įsivijo neka-

Anglai, Atakuodami Vokiečių Laivą Norvegijos Vande
nyse, Sulaužė Tarptautines Teises, Kurias Norvegija

Vykdė; Francija Grūmoja Bepusiškoni šalim

Oslo, Norvegija. — Už- rinį Vokietijos laivą “Alt- 
sieninis norvegų ministeris marką” į Norvegijos tarp- 
Halydan Koht seime kalti-(kalnių vandenį, kur anglų 
no Angliją kaip užpuolikę 
ant Norvegijos bepusišku- 
mo.—Kariniai Anglijos lai-

$
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Neutrales Šalys Mato 
Sau Pavojų iš An

glijos Pusės

Turkija Ruošiama Ka 
rui Šį Pavasarį Iš
vien su Talkininkais

Oslo, Norvegija, vas. 20. 
—Norvegų laikraščio “Ti- 
dens Tegn” redaktorius ga
vo pranešimą iš Švedijos, 
jog aukštieji švedų kari
ninkai nesutinka su savo 
karaliaus Gustafo pareiški
mu, kuris reikalauja, kad 
Švedija neduotų tiesioginės 
karo paramos Suomija) 
prieš Sovietus.

Pasak tos žinios, tai Šve
dijos generolų pasinešimas 
į karą prieš Sovietus galė
siąs priverst karalių Gus
taf ą apleist sostą.

“Dvi savaitės atgal buvo 
pranešta iš Helsinkio, kad 
suomiai išžudę visą Sovietų 
18-ją diviziją, turėjusią 
'(būt) 18 tūkstančių karei
vių. Paskui pranešimas iš 
Helsinkio tatai pataisė ir 
sakė, kad suomiai ten už
mušę 1,800 raudonųjų.

“Šiandien gi Suomijos 
vyriausybė oficialiai prane
ša, kad dabar suomiai tai 
jau tikrai išžudę visą 18-ją 
Sovietų armijos diviziją.”

Washington. —Amerikos 
vyriausybė užgyrė pardavi
mų Belgijai 8-nIų ameriki
nių *laivų.

NAZIŲ IšMISLAS PRIEŠ 
SOVIETUS . ,

Maskva, vas. 20.—Sovie
tų Komunistų Partijos lai
kraštis “Pravda” atmeta 
kaip išmislą^tą Vokietijos 
laikraščio “Nachtausgabe”

Paryžius. — Nazių pože- rašymą, būk Sovietai ren- 
20 giąsi užimt šiaurinę Norve-minė mina sudraskė 

francūzų kareivių.niais.

mwrawORivciw a

Madrid. — Ispanų laik
raštis “Madrid” smerkia 
Angliją už tai, kad anglų 
karinis laivas įsibriovė į 
Norvegijos tarpkalnes van
denį, užpuolė ten nekarinį 
Vokietijos laivą “Altmar- 
ka,” nušovė kelis vokiečiu 
jūreivius ir pagrobė sau 
anglus belaisvius, kuriuos 
naziai laikė savo laive “Alt- 
marke”.

“Madrid” rašo, jog ang
lai pasielgė taipi kaip elg
tųsi “kurios nors šalies val
džia, jeigu jinai siųstų savo 
agentus į svetimą kraštą 
tyrinėt arba areštuot prasi
kaltėlius, neatsižvelgiant į 
to krašto rubežius ir į jo 
valstybines teises.”

Kitas Ispanijos laikraštis 
“Informaciones” sako, jog 
anglai taip pasielgė todėl, 
kad Anglija yra tokia ga
linga, o Norvegija tokia 
silpna; bet dėl to Anglijos 
žygio “persirito pasipikti
nimo bangos pėr visą pa
saulį,” kaip rašo tas ispanų 
laikraštis.

BELGŲ RAŠYTOJAS SA- 
. KO: ANGLIJOS ŽYGIS

NEPATEISINAMAS
Brussels, Belgija. •— Bel

gų valdininkai bijo, kad 
Anglijos karo laivų 'įsiver
žimas į Norvegijos vande
nis ir užpuolimas tenai vo
kiečių laivo “Altmarko” 
reiškia, jog gręsia payojus 
“visoms” bepusiškoms ša
lims.

Žymus politinis Belgijos 
rašytojas, Paul Struye sako 
laikraštyje “Libre Belgi
que,” kad tas Anglijos žy
gis yra visai nepateisina
mas.

Turkija Mobilizuojasi ir 
Prieš Sov. Sąjungų

Ankara, Turkija, vas. 20. 
—Turkų valdžia sutelkė 
300,000 kariuomenės palei 
Sovietų Kaukazo sieną, bet 
kol kas kalba tiktai apie 
galimybę karo su Vokietija.

Turkų vyriausybė sušau
kė posėdį vyriausios savo 
karinės tarybos.

ORAS. — Neperšalta.

Ankara, Turkija.—Turkų 
valdžia paskelbė, kad jinai 
ima į savo rankas diktato
rišką galią, pagal šalies gy
nimo įstatymą, ir supran
tama, kad seimas šį trečia
dienį užgirs tą valdžios 
žingsnį.

Bus mobilizuojama Tur
kijos armija, o visa pramo
nė ir ūkis pritaikoma ka-1 
riškiem tikslam.

Turkijoj per spaudą ir 
radio varoma agitacija 
prieš Vokietiją. Turkų val
džia vėl užreiškė, jog Tur
kija nėra bepusiška.

“Cumhuriyet”, “Yeni Sa
bah” ir kiti Turkijos laik
raščiai, sekdami valdžios 
politiką, ragina turkus pri
siruošt “aukščiausiam žy
giui” šį pavasarį. Turkų 
spauda linki, kad talkinin
kai laimėtų karą prieš Vo
kietiją ir tvirtina, kad jie 
laimės.

Naziai Nuskandino 20 Laivų, 
Prarado 4 Submarinus
London, vas. 20. — Ang

lijos vyriausybė teigia, jog 
per šešias dienas praeitą 
savaitę vokiečiai submari- 
nais ir minomis nuskandi
no penkis Anglijos ir Fran- 
cijos laivus ir penkiolika 
bepusiškų ’ šalių laivų, viso 
86,077 tonų įtalpos. Angli
jos valdininkai sako, jog 
kariniai Anglijos laivai tuo 
laiku “tikrai sunaikino” ke
turis nazių submarinus, ir 
spėja, kad Anglijos orlai
viai gal nuskandinę dar du 
nazių submarinus.

Anglai Nori Išprovokuot 
Norvegiją į Karą

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Anglijos kari
nių laivų užpuolimas ant 
Vokietijos laivo “Altmar
ko”, Norvegijos vandenyse, 
tai buvo vienas iš provoka
toriškų žygių, kuriais An
glija stengiasi ' priversti 
Norvegiją ir Švediją traukt 
karan išvien su Suomija 
prieš Sovietus.

Helsinki, vas. 19.—Suo
mijos valdžia pašaukė į ar
miją visus, hėt ligotus vy
rus iki 44 metų amžiaus.

H'

jūreiviai nušovė septynis 
vokiečių jūrininkus ir išplė
šė iš “Altmarko” 326 ang
lus belaisvius.

Norvegijos m misteris •
Koht pareiškė, kad jo šalis 
elgėsi pagal tarptautines 
sutartis, leisdama vokiečių 
laivui “Altmarkui” plaukti 
Norvegijos pakraščiais.

Ministeris Koht primine, 
kad norvegai reikalavo per
žiūrėt, kas yra “Altmarke”*, 
bet to laivo kapitonas atsi
sakė. Čia Koht pridūrė, jog 
“Altmark” plaukė po Vo
kietijos valdžios vėliava, o 
ne po karo laivyno ar pre
kinio laivyno vėliava, ir to
dėl, pagal tarptautines tei
ses, Norvegija neturėjo da
ryt kratos tame vokiečių 

(laive: Norvegijai užteko, 
pagal tas tiesas, tik patik
rint, kad tai tas pats lai
vas, kas jis sakėsi esąs.

Norvegų ministeris Koht 
nurodė, jog vokiečių laivo 
kapitonas buvo įspėtas ne
varto t savo radio Norvegi
jos prieplaukoje. Kapito
nas, girdi, tik* pasiaiškino, 
jog tos taisyklės nežinojo, 
ir toliau jis nevartojo ra
dio.

Ministeris Koht pareiškė, 
kad anglai daugiau žinojo 
apie “Altmarką” ir kas ja
me yra, negu buvo žinoma 
Norvegijos vyriausybei.

“Tai buvo aiškių-aiškiau- 
sias užpuolimas” (padary
tas iš anglų pusės), sakė 
užsieninis Norvegijos mi
nisteris : “Tas užpuolimas, 
suprantama, uždavė didelį 
rūpestį Norvegijos valdžiai, 
kuri tuojaus užprotestavo 
Anglijai. O į Vokietijos pro
testą Norvegija atsake, jog 
anglai turėjo tokią didelę 
jėgą, kad Norvegija nega
lėjo jiems pasipriešint.”

Vokiečiai Patenkinti Nor
vegijos Atsakymu

Berlin. — Vokiečių val
džia patenkinta, kad Nor
vegija “gana geru tonu” 
atsakė į Vokietijos protestą 
kas liečia anglų karo laivų 
padarytą užpuolimą ant vo
kiečių laivo “Altmarko”, 
Norvegijos vandenyse.

Norvegija, be kitko, pra
nešė, kad norvegų valdžia 
paves Tautų Lygai spręst 
nuotikį su “Altmarku.”

Paryžius. — Franci ja pu- 
siau-oficialiai pagrūmojo 
Norvegijai ir kitom bepu- 
siškom šalim, kad talkinin
kai turės daryt savo “tvar
ką” tokiuose atsitikimuose, 
kur bepusiškos šalys “ne
nori ar negali” apsaugot 
savo vandenų nuo nazių 
naudojimosi jais.
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Canada and Brazil, six months ........... $3.00

Entered as second, class matter March 11, 1924, 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

at

Lietuvos Žirgai, Ponai 
Ir Baduoliai

Sausio 30 dienos “Lietuvos Aide” skai
tome apie žirgu lenktynes Rokiškyje. 
Tai buvo ponų ir žirgų sąskridis. Aukš
ti valdininkai pamiršo vilniečius baduo- 
lius ir šimtais litus klojo ant žirgų uo
degų. Pranešimas sako:

“Iš viso lenktyniuotojams išdalyta do
vanų 2,200 litų sumai.

“Lenktynėms paremti davė Krašto Ap
saugos Ministras brig, generolas Mus
teikis 400 lt., Ž. Ūkio Ministras p. Au
dėnas 200 lt., Žemės Ūkio Rūmai 700 lt., 
Lietuvos Arklių Augintojų Draugija 
200 lt., Rokiškio apskrities Savivaldybė 
300 lt., Žirginio Sporto Sąjunga 100 lt., 
Maistas 200 lt., Žemės Bankas 150 lt., 
Obelių valsčiaus savivaldybė 300 lt., Obe
lių Pieninė “Labas” 100 lt., Agron. Biu
ras “Azotas” 5 maišus salietros, Šaulių 
S-gos Vadas gražias kamanas, Rokiš
kio Šaulių Rinktinės vadas 36 lt. vertės 
kamanas, “Lietūkis” 3 kaupikus, Rokiš
kio Policijos Kliubas 50 lt. vertės laik
rodį, Lietuvos Banko Valdytojas p. Pak- 
nys 200 lt., “Pienocentras” 100 lt. vertės 
buliuką, Obelių Ž. Ūkio, kooperatyvas 
“Viltis” 154 lt., Obelių Smulkaus Kredi- 
to Draugija 50 lt. Piniginėmis ir daikn 
tinėmis dovanomis parėmusiems lenkty
nes komitetas širdingai dėkoja.

“Po lenktynių Obelių parapijos salė- 
Ž’e buvo lenktynių dalyvių su svečiais 
•endri užkandžiai. Užkandžių metu pasi

dalinta jaukiomis, širdingomis kalbo
mis.”

<■
Lenkijos- Ponų Apetitai

Gal ne visiems dar žinoma, kad lenkų 
valdžia “tebegyvuoja”. Jos prezidentu 
yra pianistas Paderewskis, o premjeru 
generolas Wladislas Sikorskis. Ji ope
ruoja Paryžiuje.

Vasario 18 d. ponas Sikorskis paskel
bė svietui Lenkijos ponų troškimus. 
Lenkija atgimsianti, nes vokiečiai būsią 
šiame kare supliekti. Ji atgimsianti kaš
tais Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Si
korskis turėsiąs audienciją su Roose vel
to pasiuntiniu ponu Sumner Welles, ku
ris dabar laivu plaukia Europon.

Tai visa mums svarbu. Svarbu Lenki
jos ponų apetitai. Sikorskis kalba ne 
apie atgimimą lenkų valstybės, suside
dančios tik iš lenkų ir apimančios tik 
lenkais apgyventą teritoriją. Jis sapnuo
ja apie Lenkiją daug didesnę ir platesnę 
už senąją Lenkiją. Ton savo Lenkijon, 
matyt, Sikorskis ir Paderewskis įskaito 
ir Lietuvą ir kitas Pabalti jos tautas. 
Priėjimas prie Pabaltijos jūros buvęs 
per mažas dėl Lenkijos, sako Sikorskis. 
Naujoji Lenkija reikalausianti daugiau 
Žemių ir daugiau vandenų!

• Kaip atrodo, tai Lenkijos ponai nieko 
nepamiršo ir nieko neišmoko. Tie jų 
apetitai, kaip buvo plėšikiški, taip ir te- 
iihra.

Bet gal būtų klaida juos vienus tame 
kaltinti. Sikorkis juk kalba diktuojamas

Republikonų Platforma
Ir Republikonų partija jau pasirodė 

su savo platforma prezidentiniams rin
kimams. Ji tikisi apglušyti piliečių dau
gumą ir laimėti rinkimus.

Visko galima, tikėtis. Roosevelto susi- 
ženijimas su stambiuoju kapitalu nema
žai darbininkų balsuotojų nuvarys į re
publikonų bučių.

Republikonai išeina atvirai kaipo ka
pitalo interesų proteguoto j ai. Šį sykį jie 
mažai telošia ir žodžiais. Jie atvirai rei
kalauja sumažinimo taksų ant privati
nių pelnų, ant dividendų, ant stambiosios 
nuosavybės. Jie prieš valdžios kišimąsį 
į biznio reikalus. Jie siūlo pataisyt Na- 
cionalį Darbo Santykių Aktą, tai yra, 
ji taip sukaneveikti, jog jis tarnautų ka
pitalistams.

Republikonai žada sumažinti, valdžios 
išlaidas 20 nuošimčių, nukapojant sumas 
bedarbių šelpimui ir viešiesiems dar
bams. į .

Kaip atrodo, tai nuo dabar prasidės 
lenktynės tarpe demokratų ir republi
konų, kurie žadės daugiau nukapoti iš
laidas socialiams reikalams. Kas liečia 
išlaidas militarizmui, republikonai ne
siūlo jokio nukapojimo.

Tebešinkavoja Melą
Vasario 16 dienos “Vienybė” pasigyrė 

gavus laišką nuo lietuvio, kuris pasili
kęs už Lietuvos rubežiaus Sovietų pusė
je. Pradžioje laiško sakoma, kad Sovie
tų valdžia iš jo atėmus viską, visai nie
ko nebepalikus. Bet toliau sako, kad jis 
buvęs pasipjovęs karvę maistui ir So
vietai jį bevalgant karvieną užklupę!

Jei tas laiškas nėra iškeptas ant 
Grand Stryto, tai jį, matyt, rašė koks 
nors buožė. Pajutęs, kad jis pasiliko 
Sovietų pusėje, pradėjo karves pjauti. 
Tokius sutvėrimus, žinoma, Sovietai tin
kamai paglosto.

Vasario 16 dieną So. Bostono “Darbi
ninkas” irgi patalpino laišką “iš Lietuvos 
nuo žymaus asmens, gyvenančio Lietu
vos provincijoje”. Laiško autorius sako
si pats Vilniuje nebuvęs, jo nematęs, tik 
nugirdęs nuo kitų. O tie nugirdimai tik
rai baisūs. Sovietai -viską ir viską išplėšę 
iš Vilniaus. O Sovietų kareiviai, “visi ap
driskę, kokiais škarmalais apsikorę, šau
tuvai pririšti sumezgiotais virvagaliais, 
jie patys išblyškę—išbalę ne nuo ligų, 
bet išbadėję.” .

“Darbininko” redaktoriai nori, kad jų 
skaitytojai šitam melagiui tikėtų, nors 
žmonės, kurie buvo Vilniuje ir visas tas 
ceremonijas matė, visiems “Darbininko” 
ir “Vienybės” melagiams seniai nosį nu
šluostė.

Nejaugi tų laikraščių redaktoriai savo 
nelaimingus skaitytojus laiko visiškais 
durneliais?

Misija, Kuriai Amerikos 
Žmonės Nepritars

Jeigu tikėti spaudai, tai prezidentas 
Rooseveltas nuvažiavo į Panamos Kana
lo zoną meškerioti tarptautinėje diplo
matijoje. Kai jis buvęs paklaustas, ar 

'jis kur nors laive susitiks ir tarsis su 
kariaujančių valstybių diplomatais, tai 
prezidentas neužginčijęs. Veikiausia taip 
ir būsią.

Apie ką jis su jais tarsis? Spauda irgi 
neslepia. Prezidento misija dabar esan
ti baigti karą tarpe Anglijos ir Vokieti- 

I jos ir tuojaus sudaryti bendrą frontą 
prieš Sovietų Sąjungą. Popiežius seniai 
tokiam suokalbiui pritariąs. Už tai pre
zidentas siunčia poną Taylor į Vatika
ną tartis su Pijum XII, o poną Welles 
pasidarbuoti Berlyne, Paryžiuje ir Lon
done.

Ponas Rooseveltas šitą negarbingą 
misiją pasiėmė ant savo pečių visai ne
atsiklausęs Amerikos žmonių. Kai žmo
nės sužinos apie šį suokalbį, tai jie savo 
giesmę užgiedos.

Delegatai State, County and Municipal Workers unijos 
(CIO) nuvykę j Albany, N. Y.,, kovoti prieš mažinimą 

biudžeto.

"Orlaivių, Orlaivių!”

CJO Unijos Pittsburghe Ra 
gina Lewisą Steigti Naują 

Politinę Partiją

daryt žingsnius linkui įkū- R Ei P U BLIKONŲ PREZI-
rimo trečios’ I visašališkos 
partijos. Susirinkimas nuta
rė palaikyti savo pastovią 
politinę organizaciją ir nu
sprendė remt ateinančiuose

DENTINE konvencija

Kiek Tai Butų 
Skandalo

Mūsų buržuazinė spauda1 
labai “žmoniška” Finliandi- 
jos klausime. Ji piktai 
smerkia Sovietus už bom
bardavimą gelžkelių, ginklų 
fabrikų ir militariškų cen
trų, nes pasitaiko, kad vie
nas kitas žmogus esti už
muštas.

Bet Amerikoj Anglija ir 
Franci j a yra užsakiusios 
8,500 karo orlaivių. Sako, 
kad 1,500 jų jau padarė ir 
išvežė į Angliją ir Franci ją. 
Dar 7,000 bus padaryta. 
Tūlas Fred. G r a ham 
“Timese” rašo, kad tie už
sakymai bus $400,000,000 
vertės.

Kiekvienas suprantame, 
kad tie orlaiviai gaminami 
ne į pikniką vežti publiką, 
bet žudymui žmonių. Jie 
taikomi tam, kad jų pagal
ba šimtus tūkstančiu išžu
dyti žmonių Sovietų Sąjun
goj. Juos veža Anglijon, o 
iš ten Finliandijon.‘Jie tai
komi tam, kad šimtus tūks
tančių arba milionus žmo
nių išžudyti ir Vokietijoj.

Pittsburgh, Pa. — CIO
unijų atstovų susirinkimas rinkimuose tik tokius kan- 
31-me kongresiniame dis- didatus, kurie užgirs CIO 
trikte paragino Johną L. reikalaujamą įstatymų pro- 
Lewisą, CIO pirmininką, gramą. „

Washington. -7 Vyriau
sias republikonų partijos 
komitetas nutarė laikyt vi- 
sašališką suvažiavimą birže
lio 24 d., Philadelphijoj, no- 
minuot republikonų x kandi
datą į prezidentus.

Pas mus, Amerikoj, ba- 
gočiausioj pasaulyje šalyj, 
yra milionai žmonių, kurie 
apdriskę, nedavalgę arba 
stačiai badauja. Brooklyne, 
ties namu 545 Hart St., at
rasta mergaitė įdėta į pe
leninę ir palikta. Mergaitė 
gyva, bet pusėtinai sušalus. 
Kokia nors varginga moti
na paliko ją.

Tik pereitą savaitę New 
Yorko laikraščiai išspaus
dino vienos motinos paveik
slą, kuri su savo vyru su
tinka savo du berniukus 
atiduoti “geriems žmo
nėms.” Berniukai vienas 
8 metų, kitas 5. Paveiks
le jie prisiglaudę prie mo
tinos, o motina juos apsi
kabinus. Nežiūrint didelio 
motinos ir tėvo prisirišimo 
prie vaikų, jie juos atiduo
tų nes šeimoj dar yra 3 kiti 
vaikai ir jie negali pragy
venti iš mažos tėvo WPA 
algos.

Didžiausia
Emigracija

Istorijoje yra žinoma dideli 
žmonių persikraustymai. Bet 
tiek daug žmonių per porą me
tų tai tik, turbūt, niekad nesi- 
kraustė, kaip dabar Kinijoje.

Iš Kinijos rytų į vakarus 
1938 metais atėjo 30 milijonų 
žmonių, o 1939 m. — apie 10 
milijonų. Jie keliavo kokį tūks
tantį ar daugiau mylių, trauk
damiesi nuo Japonų karo. 30 
universitetų iš rytų atsikraustė 
į vakarinę Kinijos dalį. Ir grei
tai kinai čia atnaujino savo 
universitetus ir įsteigė įvairias 
kitas mokyklas, ners kai kurių 
įrengimų yra stoka.

Daugelis biznierių kinų atė
jo į vakarus su savo fabrikų 
mašinomis ir darbininkais ir 
čia tuojaus pradėjo išdirbystę.

Dr. David iC. Graham sako: 
“Jeigu Kinija bus palikta per
ilgai remtis ant Sovietų Sąjun
gos, gaunant iš jos paramą ir 
išteklių, tai ji 
komunizmo.”

Amerikiečiai, 
dabar visuomet
nija greitai atsigintų nuo japo
nų, jeigu Amerika paliautų 
pardavinėjus Japonijai visokias “ 
medžiagas. Vienas karininkas Jungtinių Valstijų ir Japo- 
— majoras sako, kad per šešis “ 
mėnesius, tokiu būdu, kinai su
muštų japonus ir karas pasi
baigtų.

Panašiai sakė vienas kinas, 
W. Koo, kurio prakalbą nese
niai girdėjau Pittsburgho Uni
versitete. Rodos, tik Amerikos 
medžiaga leidžia japonams 
mušti Kiniją.

J. Baltrušaitis.

Tokių įvykių pas mus yra 
nemažai. Nepaisant to, mū
sų prezidentas ponas Roo
seveltas pasiūlė Kongresui 
šimtus milionų dolerių nu
kirst nuo WPA ir kitų vie
šų fondų, šimtams tūkstan
čių darbininkų atimti ir tas 
vargingas WPA algas.

Bet Rooseveltas ir jo ad
ministracija šimtą milionų 
dolerių skiria Finliandijos 
kapitalistų ir dvarponių 
reikalams arba tiesiai, ar
ba per Švediją, Norvegiją 
ir kitas šalis, kurios finų 
ponus remia.

Mes žinome, kiek kapita
listinėj spaudoj yra melų ir 
šmeižtų prieš Sovietų tvar
ką, kurioj nėra nei vieno 
bedarbio, kur kiekvienas 
jaunuolis aprūpintas lėšo
mis ir gali eiti mokslus, kur 
senatvėj kiekvienas aprū
pintas, kur tėvai nėra to
kioj padėtyj, kad būtų pri
versti atiduoti savo vaikus 
arba pelenų dėžėj palikti.

Oi, jeigu tas, kas čia su
minėta, būtų atsitikę kur 
nors Sovietų šalyj, tai būtų 
kapitalistų spaudoj riksmo 
prieš darbo žmonių tvarką, 
prieš Staliną! Bet kada tas 
yra pas mus, kur kapita
listai jau ir saiką pametė 
apskaitliavimui savo pelnų, 
kur milionai darbininkų be 
darbo, tai kapitalistų spau
dą tokius dalykus skaito 
normaliais ir jokio trukšmo 
nekelia.

D. M. š.

gali pulti prie

buvę Kinijoj, 
kalba, kad Ki-

Kongresmanas Sako, Kad 
Amerika Padarius Karinę 

Sutartį su Anglija
Washington. — Kongres

manas Tinkham kritikavo 
Amerikos valdžią, kad ji
nai • susitarė išvien su An
glija šeimininkaut -mažiu
kėse Canton ir Enderberry 
salose viduryj Pacifico 
Vandenyno ir įsteigt ten 
savo orlaivių stotis.

Šią sutartį kongresma
nas Tinkham vadina “slap
ta karine sąjunga” su An
glija, ir sako, kad tuomi 
pasėta sėkla karo” tarp

nijos.

Šiais klausimais nei kapita-

listų, nei socialistų spauda 
“žmoniškumo” nerodo, nes 
jai ir neapeina žmonišku
mas.

Tas pat Graham daro iš
vadą, kad dabar Vokietija į 
mėnesį laiko pasidaro nuo 
1,700 iki 2,400 karo orlai
vių; Anglija nuo 300 iki 600 
ir Franci j a nuo 1,000 iki 
1,400. Jungtinės Valstijos 
dabar į mėnesį pagamina 
700 orlaivių, bet aviacijos 
industrija bus paleista dar 
didesne sparta. Jis apskait- 
liuoja, kad Jungt. Valstijos, 
1940 metais, turi pagaminti 
nemažiau 10,000 karo orlai
vių. Pusę iš jų gaus Angli
ja ir Franci j a, o kita pusė 
bus Amerikos armijai ir 
laivynui. Bet jeigu tiesa, 
kad Vokietija padaro po 
2,400 į mėnesį, tai išeitų, 
kad ji viena tiek karo lėk
tuvų pasidaro, kaip Angli
ja, Francija ir Jungtinės 
Valstijos sudėtos į daiktą.

Kaip ten nebūtų, dabar 
imperialistų obalsis: “Or
laivių !”

D. š

Pastabos
Nabagas Pijus XII mel

džiasi dieną naktį ir kuom 
galėdamas gelbsti, kad tik 
senosios Suomijos valdžios 
dūšią išgelbėjus. 1936 me
tais Pijus lankėsi San 
Francisco ir pašventino di
dįjį tiltą, kurį čia tuomet 
darbininkai būdavo jo tarpe 
San Francisco ir Oaklando. 
San Franci s c o majoras 
Rossi už tą patarnavimą 
Pijui nuliejo bronzo pa
veikslą ir prikalė prie tilto 
jo atminčiai.

Jei jis nepajėgs Suomijos 
dūšią nuo peklos išgelbėti, 
tai nėra abejonės, kad jis 
jausis didžiausiu griešnin- 
ku “mea maxima culpa” ant 
šios ašarų pakalnės. Atro
do, kad jam priseis atlan
kyti savo paveikslą ir nu
sileisti žemyn nuo to pat 
tilto be parašiuto į dangaus 
karalystę.

sėjas, perskaitęs manifestą, 
suteiks aplikantui 
kos pilietybę.

Ameri-

nedaugHerbert Hoover 
teapkirpo krutamu 
siu aktorių Hollywoode, 
nors nekuriu vilnos yra ga
na ilgos. Rodos, stambiau
sią auką aukavo tik Sonja 
Henie, ir tai vos sukrapš
tė vieną tūkstantį. Turbūt 
ji dasiprotėjo, kad jos au
ka išdils nepasiekus Suomi
jos. Kaip ten nebūtų, ji yra 
slidi biznierka, slidi, kaip 
ant ledo. Tas parodo, kad 
Hollywood aktoriai daug 
geriau atjaučia darbinin
kam, negu kad John Bull 
“bizniui”.

Pacific.

Klausimai ir 
Atsakymai

Į San Francisco prieplau
ką atsilankė kūjis su pjau
tuvu iš USSR—tai pirmas 
laivas nuo pradžios šio k^ 
ro. Sovietų Sąjungos laivas 
Kim atvežė šešių milijonų 
vertės aukso iš Vladivosto
ko į San Francisco. Emi
gracijos vyriausybė šį emi
grantą — auksą pasitiko su 
didžiausiu džiaugsmu. Auk
sas bus perduotas Chase 
National Bank, New York, 
apmokėti už čia pirktą me- lytus “Laisvei”. Tokiu bū- 
džiagą ir mašinas.

Šis geltonas metalas, iš 
kokios šalies jis nebūtų, 
slysta per rankas vienodai, 
tik duokite.

Klausimas
Dabar aš norėčiau pa

klausti, ar galima ką tokio 
parašyti į “Laisvę”? Aš bu
vau pasistanavinęs daug 
sykių ką tokio parašyti, bet 
kada pasižiurau, kad ratas 
randasi ne mano rankose, 
tai imu ir susilaikau, nes 
nesu visagalis, idant galė
čiau priversti, kad patal
pintų mano žodžius, pasiū-

Los Angeles teisėjas nie
kada nėra girdėjęs apie K. 
Marx. Todėl atsisakė duoti 
aplikantui Amerikos pilie
tybės popieras.

Bet kada teisėjas sužino
jo apie Komunistų Mani
festą, jis nusišypsojo ir pa
reiškė, kad jis labai įdo
maujasi susipažint su 
dokumentu. Esą, aš
skaitęs manifesto, negirdė
jęs to dokumento autoriaus 
Karl Marx ir Engels.

Nėra abejonės, kad < tei-

tuo 
nesu

du prisilaikau nuo nenau
dingo darbo. Kitais žo
džiais, nenorėčiau ką tokio 
rašyti, kad niekais nueitų.

Su aukšta pagarba,
D. D.

Atsakymas
Parašyti galite, tačiau 

neužtikriname, jog jūsų 
raštas tilps “Laisvėje.” Pa
žiūrėsime: jei tiks, patal
pinsime. Patarlė sako: Ka
tės maiše juk nepirksi. Taip 
ir su raštais. Iš anksto mes 
negalime duoti užtikrini
mo, jog būtinai tilps, ne
matę ir neskaitę straipsnio.

DEMOKRATŲ PARTIJOS 
KONVENCIJA

Washington. — Demokra
tų partijos pirmininkas Ja
mes Farley' nustatė, kad 
demokratų suvažiavimas Jau pirmiau parinkta Chi- 
nominuot savo kandidatą į caga kaip vieta šiam demo- 
Jungtinių Valstijų prezi- kratų suvažiavimui.

dentus įvyks liepos 15 d.

Marke už 70 Centų

Atvykę iš Prūšų pasienio 
asmenys pasakoja, kad vokiš
ka markė, kurios reguliarus 
kursas šiaip yra 2.38 lt. už 
markę, pasienio gyventojų 
apyvartoj vertinamas tik 70 

lietuviškų centų.-
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APnerikos Lietuvių Moterų Taryba prieš 
kovo 8-tą išleis buletiną-vienkartinj 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 sutvert moterų kuopas bei kliubus.

Komunistes Šaukia Moteris 
Vienytis Prieš Karų

Ar Moterų Kuopos ir Kliu- 
bai Skaldo ar Didina Spėkas?

Sąryšyj su besiartinančia 
kovo 8-ta, Amerikos Komu
nistų Partijos Centro Moterų 
Komisija išleido atsišaukimą, 
kuriame ragina moteris vieny
tis veiklai prieš karą. Atsi
šaukimą pasirašo garsioji 
“Močiutė“ Ella Reeve Bloor, 
Moterų Komisijos pirmininkė. 
Kadangi pavojus karo šiomis 
dienomis yra didžiausiu pavo
jumi visoms moterims, be 
skirtumo pažiūrų, manome, 
kad visoms bus įdomu ir ko
munisčių nuomonė karo klau
simu, tad žemiau .perspausdi
name keletą minčių iš jų pa
reiškimo.—Sk. Vedėja.)

“Artinantis laikui minėt 
Tarptautinę Moterų Dieną, 
mes jaučiame įkvėpimą pa
siųst pasaulin ‘Mobilizuojantį 
Šūkį/ šūkį, kuris sužadintų vi
sų šalių proletariatą — jau
nimą, kaip lygiai ir moteris— 
suprast baisias jėgas, kurias 
ant mūs užleido aršusis prie
šas—kapitalizmas.

“Šiandieną, jeigu organiza
cijos moterų ir jaunų žmonių 
rimtai smerkia karą, skurdą, 
nedarbą, tai mes matome 
aukštus valdininkus ar, kar
tais, ir dvasiškius pavartojant 
pigiausios rūšies pašaipas, sar
kazmą ir paikas tiradas prieš 
tuos, kurie išdrįsta kalbėt tie
są apie valdančiosios klasės 
nusistatymą palaikyt kapita
lizmą galioje nežiūrint lėšų.

“Vienu labiausia nepaken
čiamų dalykų šiais paskiau
siais laikais buvo atakos ant 
mūs dėl minėjimo Lincolno 
Dienos kartu su Lenino minė
jimu. Viena organizacija mo
terų, vadinančių save kolonia- 
lio paėjimo damomis, pareiš
kė, kad ‘komunistai ypatingai 
neturi teisės net kalbėt apie 
Lincolną kaipo savo idealą, ir 
tt.’ Tūlose vietose “kolonialės 
damos’ per spaudą patarė sa
vo narėms aplankyt Lenino 
minėjimo mitingus ir sužinot, 
‘kas dedasi po jų pačių nosi
mis.’ Kaipo amerikietės mote
rys, mes protestuojame prieš 
tas įžeidinėjančias atakas ant 
vyrų ir moterų, kurie yra pasi
žadėję atiduot ir savo gyvas
tis, jei reikėtų, už idėją, ku
riai jie tiki — už idėją, kuriai 
jie dirba ir kovoja — už pa
naikinimą žmonių vergijos.

“Šiame žmonijos įvykių 
krizyje mes atsisakome tole
ruoti tas paikai piktas atakas 
—atakas ne tik ant mūsų va
dų, bet taip pat ant didžiųjų 
masių puikių darbo moterų, ku
rios turi teisę išsireikšt čionai, 
Amerikoje — apie savo prisi
dėjimą išlaikyt Ameriką nuo 
karo — apie pagelbėjimą iš
būdavo! šalį, kur kiekvienas 
pilietis tupėtų teisę prie ‘gy
venimo, laisvės ir siekimo 
džiaugsmo,’ kas tikrenybėje 
reiškia gerą maistą kiekvie- 
nam piliečiui, gana šiltų dra
bužių, tikrus namus, ir kultū- 
rą. Ne kaipo trupinius labda
rybės nuo ponų stalo, bet kai
po dalį pačios darbininkų kla
sės teisėtų nuopelnų, ir kad 
tos vertybės būtų sanaudotos 
čionai, namie, ne panaudotos, 
palaikyt barbarišką, mūs lo- 
jališkiausio jaunimo tradicinį 
žudeiką praeityje — Manner- 
heimą. *

“Atrodo stebėtina matyt, 
kad tūli vyrai ir moterys libe-
ralai, kurie buvo manyta 
tiesų nusistačiusiais prieš 
rą, dabar nuolankiai seka 
šiausius karo kurstytojus 
šaulyje, vadovaujamus Hoove- 
rių, spaudos ir radio ‘spieg- 
lių/ įvedusius mus į pereitą ".*,/ ___ c kaip išbudavot valdžią ‘iš liau- draugus
karą su savo apgavingais bai-|dies, per liaudį, ir liau-1 vietose.

senybių paveikslais, kuriuose 
perstatydavo hunus, kaip jie 
tuomet vadindavo vokiečius, 
niekinant Belgijos moteris. Ir 
mūsų nuostabai, tūli mūs pa
cifistai draugai pasiduoda tos 
pačios rūšies pasakoms apie 
‘biedną mažytę Suomiją.’ Vie
nas iš jų net garsiai ėmė vai
tot, kad jis buvęs ‘komunistų, 
ypatingai Sovietų Sąjungos, 
parduotas, apgautas ir tt.’

MOTERYS NORI TAIKOS

“Dabar, gerbiamieji ponai, 
liberalai, kolonialės damos, 
visi kiti aimanos, Dies Komi
teto pakalikai ir visi, kurie 
skubinate kabintis ant kapita
listinės bričkos — mes, Ame
rikos moterys, šią Tarptautinę 
Moterų Dieną pareiškiame, 
kad mes piktinamės jūsų veid
mainingomis tiradomis. Ir 
mes jums, pranešame, kad mes 
ne tik tikime, ir kalbame iš
laikyt Amerikoj demokratiją 
—bet mes esame pasirįžusios 
kaip tik tą vykdyti. Kaip jums 
žinoma, mes organizuojame 
prieš karą savo jaunimą, ir, 
šiandieną, mes organizuojame 
savo moteris palaikyt taiką.

“Tūkstančiai mūs maršuo- 
jame sykiu. Tūlos iš mūs esa
me senos amerikietės, kaip aš, 
kurios prosenoliai pasiekė 
Amerikos krantus net kur kas 
seniau, negu ‘šalies pirmosios 
ponios’. Iš abiejų mūs šeimos 
pusių žmonės veikliai dalyva
vo kovose prieš torius Angli
jos ir Amerikos—ir kovojo 
sėkmingai. Jie kovojo prieš 
karaliaus Jurgio ‘taksavimą 
be atstovybės.’ Tūlos mano 
prosenolės Bostono miestely
je dalyvavo ‘nemandagioje’ 
Arbatos Parėję Bostono prie
plaukoj. Ir leiskite man pasa
kyt kolonialės ponios, kad aš 
jomis šiandieną didžiuojuosi, 
nors ir ten buvo torės pažiū
rėt, koki baisūs tada dalykai 
dėjosi ‘ten pat po jų nosimis.’

“šiandieną mūs moterys 
maršuoja prieš tironiją, prieš 
sauvališkas paskolas karui, 
prieš melagingą propagandą, 
išdirbtą labai mažos grupės 
amerikiečių tikslu nutildyt 
darbininkus, kuomet ta grupė 
daro savo baisius suokalbius. 
Moterų maršavime randasi 
tūkstančiai tokių, kurių tėvai 
ir motinos gal gimė kitose ša
lyse, bet jie atvyko čionai pa
gelbėt Amerikai: jie išstatė 
mūs tiltus, nutiesė gelžkelius, 
iškasė anglį, augino mums 
maistą, darė drabužius, pasta
tė mūs namus. Jie ir jų šei
mos yra gerbiamomis, neatski
riamomis dalimis šios šalies— 
Amerika yra jų šalis, ir mes, 
Amerikos moterys,— motinos, 
seserys, dukterys — protes
tuojame prieš nešvarią propa
gandą prieš ‘ateivius.’

“ši diena, tai ne vakar die
na — mūsų moterys išmoko iš
baisaus patyrimo pereitame viską ifž išlaikymą Amerikos 
pasauliniame kare — išmoflff^augia demokratijai.
nesiduot įtraukti į jokius im- “Mes taip pat galėtume iš- 
perialistinius karus! Mūs šalis laikyti taiką. Kadangi mote- 
perbrangiai mokėjo už kapi-j rys sudaro didesnę pusę Ame- 
talistų pelnus pereitame kare rikos gyventojų^ tad mūsų 
—pralieta kraujas tūkstančių' balsų pajėga gali atnešt laL 
mūs geriausių, jauniausių, mėjimą mūs klasei 1940 m.“ 
sveikiausių vaikinų. Ištiesų, tai begalinės s-var-

“Mes šį kartą ne tik kalba-j bos priminimas. Turėdamos 
me — mes mobilizuojamės vi- savo rankose tokią galią, jei-
sur ir šią Tarptautinę Mote
rų Dieną mes sveikiname dar
bo moteris visose šalyse.

iš “Mes esame įsitikinusios, kolas, taipgi-pažint tikruosius 
ka- jog jūs jaučiatės, kaip ir mes, karo priešus, kurie aukoja 
ar- kad jūs veiksite su mumis ne- savo laisvę, savo gyvenimą 
pa1- daleist karo pasaulin. Mes kovoje prieš karo 7 rengėjus,

sveikiname Sovietų Sąjungos mes galėtume iššluoti liaudies 
moteris, kurios parodė mums priešus, o % pastatyti liaudies 
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Kafeterijų ir Restoranų Darbininkų Unijos (ADF) narės, nuvykusios į Albany, 
N. Y., kovoti prieš sumažinimą valstijos biudžeto.

Lietuvos Dailininkių 
Paroda

Lietuvos Moterų Dailininkių 
D-ja pereitą sausį suruošė 
dailės parodą, Vytauto Di
džiojo kultūros muziejuje, 
Kaune. Parodon išstatyta mo
terų dailininkių piešti portre
tai ir šiaip paveikslai-peiza- 
žai, taipgi skulptūros ir ke
ramikos kūrinių. Dalyvavo 
virš trys dešimtys moterų-kū- 
rėjų, senų menininkių ir jau
nesniųjų.

Spauda plačiau atžymėjo
A. Janulaitienę, I. Jackevičiū
tę, J. Petkevičienę, S. Rome- 
rienę, R. Matuzonytę, T. 
Kriaučiūnąitę, M. Jurgelevi
čiūtę, E. Idzelevičiūtę, V. Ka
ružienę, A. Navickaitę, Luš- 
činaitę, O. Draugelytę, Kens- 
kytę, M. Kuzmickaitę, E. Ma- 
cytę, R. Trečiokaitę, C. Pe- 
reškovičiūtę, A. Peldavičiūtę, 
H. Každailevičiūtę, K. Petri
kaitę, R. Lechavičiūtę, IĮ. Na
ruševičiūtę, O. Dubeneckienę,
B. Didžiokienę, V. šleivytę, D. 
Tarabildienę, R. Murauskie
nę.

Paroda turėjus labai daug 
lankytojų. Keletas dalyvių 
kūrinių nupirkta čiurlionies 
galerijai. Daugiausia repre
zentuota akademinio stiliaus, 
tačiau tarp tų buvę ir grynai 
moderniškų kūrinių.

džiai’...”
Kalbant apie kitas arti

miausias užduotis, pareiškime 
sako:

“Šie 1940 metai atneša na- 
cionalius ir vietinius rinkimus. 
Mes, senesnės moterys, vedė
me didelę kovą už teisę bal
suot ir mes atsiekėme laimėji
mą. IjGekviena iš mūs turime 
begalinę pajėgą, jeigu mes 
panaudotume balotą išrinkt 
žmones iš tarpo savęs — di
delę,- organizuotą grupę, kuri 
duotų savo gyvastis už savo 
klasę—duotų jėgas, atiduotų 

gu išmoktume pažinti taikos 
ir demokratijos priešus, kurie 
dabar balsuoja už karo pas-

Moterys Parodos 
Direktoriate

Pirmaisiais Pasaulio Paro
dos metais parodos direkto- 
riatas susidėjo išimtinai iš vy
rų, jei neskaityti techniško 
darbo, kurį,- didžiumoje, dir
ba moterys, šiems metams į 
direktoriatą pakviestos ir 5 
moterys, ponios: Oswald B. 
Lord, Vincent Astor, Winth
rop W. Aldrich, Courtland D. 
Barnes ir Sidney Borg.

REIKIA NAUJŲ KARIŲ
Belgijos armijos generalis 

štabas paskelbė, kad karei
viams bus duodama po 5 die
nas ekstra atostogų, jei jie 
atostogomis apsives. Mat, rei
kia, kad užmušto vieton aug'- 
tų kitas kareivėlis, o esamuo
sius visi rengia karo frontui.

Naujos Anglijos Motery 
Sąryšio Žinios

Prakalbų Maršruto Reikalu
Jau buvo kiek rašyta spau

doj, ir plačiai kalbėta įvyku
siame suvažiavime apie su
rengimą prakalbų Sąryšio ri
bose. Kadangi nepavyki gau
ti kalbėtoją, kuri apsiimtų pa
švęsti porą ištisų savaičių, tai 
turim pasitenkinti kitokiu pa
tvarkymu.

Pradžiai skiriama 3 sekma
dieniai :

Kovo 3'->čią po pietų Nor- 
woode, vakarą Montelloj.

Kovo 10 po pietų Gardner, 
vakare Worcester.

Kovo 17-tą po pietų Lynn, 
vakare So. Bostone.

Apie Lietuvos Poniučių 
Puošnumą

Lietuvos spaudos bendra
darbis, agr. A. L., apgailauda
mas, kaip Lietuvos kraštui 
daug ko stokuoja, kuomet po
nios didžiausius turtus ant sa
ve nėšio ją, savo straipsnyje 
“Milijonai ant moterų pečių,“ 
rašo:

“Visa g y v ū n i j a mėgsta 
puoštis. Ten puošimosi tikslas 
—kovos už būvį išdava, čia 
spalvų įvairumu ir gražumu 
daugiau pasižymi vyriškos ly
ties individai. Aukščiausias 
gyvosios gamtos atstovas — 
žmogus panašiu principu ap
rėdytas. Ir čia vyriški indivi
dai padovanoti grožio priedais 
—barzda, ūsais. Bet, civiliza
cijos ir medžiaginės kultūros 
dėka, žmogus ir gamtinių dės
nių įtakos gerokai atsipalai
davo. Už tai šiandien ne ma
žiau yra mbterų norinčių turė

“Pasaulio Lietuvis” 
Apie Mot. Seimą

Kada padiskusuojame su 
draugais bei draugėmis reika
lą tvert moterų kuopas, sky
rius bei kliubus, daugelis 
mums pareiškia: “Kam skal
dyti spėkas?“ Ir išdrįsusieji 
padaryt tam žingsnius ištiesų 
kai kada, gal būt ne blogais 
sumetimais, tūlam laikui pa
laikoma skaldytojais iki pat
sai gyvenimas įtikina kitaip.

Gyvenimas, kaip parodo 
praeities patyrimai, kur veik
ta apgalvotai, planingai ir pa- 
sirįžusiai, visur parodė, kad 
moterų kuopas bei skyrius ar 
kliubus buvo ir yra naudinga 
tverti. Tą parodė įvairių mo
terų LLD kuopų bei skyrių ar 
grupių raportai savo apylin
kių konferencijose ar spaudo
je pateikti visuomenei.

čionai paduodame ištrau
kas iš brooklyniečių Moterų 
Apšvietos Kliubo raporto, 
pateikto LLD apskričio kon
ferencijai, kuris buvo vienu 
iš geriausių raportų turtingu
mu atliktų darbų, ir kurio iš
vados kalba labai garsiai už 
moterų kuopas bei kliubus, už 
savystovę moterų veiklą, kur 
tam yra sąlygos.

BROOKLYNIETĖS SAKĖ:

LLD 2-ro Apskričio metinėj 
konferencijoj, įvykusioj sau
sio mėn., Bayonnėj, brookly- 
nietės raportavo:

“Narių turim 36, iš tų pil
ną mokestį moka 20, kitos po 
10 c., kaipo LLD nario šeimos 
narės. Užsimoka susirinki
muose, kuriuos kiekviena ka
da nors lanko: didžiuma tan
kiai, kitos rečiau. Retkarčiais 
po susirinkimų turim paskai
tėles ar kalbą, kartais arba
tos.

“Kita dalis narių nepriklau
so Literatūros Draugijoj, tik 
kliube, moka 25 c. per metus. 
Tokių narių turime 32. Viso 
per abi grupes 68. Nusitarėme 
per šį vajų išaugti iki šimto.

“Naujų narių į' Lit. Draugi
ją gavom 2, į Kliubą 10.

“Pereitą žiemą turėjom an
glų kalbos ir pilietybės mo
kyklą, lankė per 20 moterų. 
Šiemet moterų ir vyrų sure- 
gistravom virš 30, bet dėl nu
kapotų paskyrų švietimo rei
kalams vis dar negavom mo
kytojo. (Dabar jau gavo mo
kytoją, mokinasi.)

“Priklausom Moterų Tary
boj. Turėjom delegates Mote
rų Seime, ‘Laisvės’ šėrininkų 
suvažiavime, taipgi vietinėse 
Dariaus - Girėno, kongreso ir 
Ateivių Gynimo konferencijo
se. Ateivių reikalais išleidom 
konferencijos atsišaukimo la
pelio tūkstantį lietuvių kal
boj, taipgi pasiuntinėjom vi
sai vietos lietuviškai spaudai, 
lietuvių kurtigams ir radijų 
vedėjams, kad veiktų prieš 
ateivių persekiojimą.

“Surengėm 5 bizniškus bei 
draugiškus vakarus. Jų visų 
pelnas bendrai siekė virš 
115 dol. Taip gi turėjom dve
jas sėkmingas prakalbas.

“Aukų iš iždo ir publikoj 
sukelta virš $110. Jos skirta 
Ispanijos našlaičiams, Moterų 
Seimui, Lietuvos draugams, 
gegužinei, ‘Laisvės’ bazarams, 
ir kitiems panašiems tikslams.

“Apart aukų pinigais, pri- 
sidėjom daiktais ir dideliu bū
riu darbininkų /Laisvės’ baza- 
rui. Parinkom nemažai drabu
žių Ispanijos pabėgėliams. Su- 
organizavom busą į apskričio 
pikniką ir išplatinom 17 kny
gelių bilietų. Pardavėm 14 bi
lietų jaunimo ekskursijai, 125 
bilietus Moterų Seimui, ku
riam nudirbom ir daug kitų 
darbų. Išplatinom 50 Pas. Pa

“Pasaulio Lietuvio“ num. 
2-me, šių metų, viršelyje iš
spausdintas Am. Lietuvių Mo
terų Seimo paveikslas ir tri
juose puslapiuose platokai at
žymėta Seimo darbai, biskelis 
informacijų apie įvairias mo
terų draugijas ir jų veiklą; 
tarpsrovinių santykių rezoliu
cija, taipgi ištraukos iš Joni
kienės ir Stelmokaitės rapor
tų. Paminėta įsteigimas Mote
rų Tarybos ir pastarosios iš
leistoji knygelė “Am. Lietuvių 
Moterų Seimo Darbai.“

Seniau apie amerikiečių lie
tuvių moterų Seimą gana pla
čiai ir palankiai buvo atsilie
pusios “Lietuvos žinios“ ir ki
ta Lietuvos spauda.

Kolonijos malonėkit tuo
jau pranešt, ar galėsit minė
tomis dienomis surengti pra
kalbas? Nes, jeigu suminėtos 
kolonijos dėl kokių nors prie
žasčių negalėti] rengti, kalbė
toja galės aplankyti kitą ko
loniją.

Kalbėtoja yra apsiėmus 
mūsų patyrusi darbuotoja, 
Moterų Tarybos sekretorė, K. 
Petrikienė iš New Yorko.

Kolonijos, kur pageidautų 
surengti prakalbas, atsiliepki
te šiuo antrašu: M. K. Sukac
kienė, 18 Hillside St., Worces
ter, Mass.

ti ūsus ir barzdą, kaip ir vy
rų mėgstančių veido dažus ir 
pudrą.

Amžių- bėgyj vyro ir moters 
santykiavimas pergyveno įvai
rias formas, kol priėjo šian
dieninę formą. Todėl supran
tamas moterų troškimas gra
žiai puoštis, o vyrų stengima
sis tą troškimą patenkinti. 
Mūsų miesčionijoj puošimosi 
liga ypatingai įsigalėjusi. Iš 
čia toji liga plinta ir į aplin
kumą — provinciją.

Iš skrebėtos ir sermėgėtos 
provincijos atvykus į Kauną, 
šventadienio vidudienį, pasi
dairius Laisvės ai. įgauni įspū
dį, lyg būtum atsidūręs milijo
nierių krašte. Kauno poniutės 
šliaužioja puikiausiuose kaili
niuose. Kai tų kailių vertę 

(Tąsa ant 4-to pusi.) 

rodos Albumo ir 25 šeimines 
programas. Surengėm kalėdų, 
pasilinksminimą vaikų mokyk
lėlei, su dovanėlėmis mokyto
jams.

“Ižde turim apie $50. Vis 
tebešelpiam Ispanijos našlaitį.

“Mūsų kliubas siunčia ma
žas dovanėles sergančioms 
bei tolimom kelionėn išvyks
tančioms narėms, kurias suži
nom. Didmiestyje nelengva su
žinoti visas.

“Mes patariame ir kitose 
žymesnėse kolonijose steigti 
tokias kuopas - kliubus su tei
se priklausyt ir toms mote
rims, kurios nenori ar neišga
li priklausyt Literatūros Drau
gijoje.

“Mūs kuopa susitvėrė prieš 
ketvertą metų iš 9-nių per- 
sikeliančių iš 1-mos kuopos se
nų ir ketvertos tuomet įsto- 
jančių naujų narių. Po to 
daug kas mus barė, kad mes 
ardančios pirmą kuopą, trau
kiančios iš jos nares. Vėliau 
dar 5 atsikėlė iš kitų kuopų, 
bet visos kitos gauta naujos. 
Prie to dar gauta 32 narės 
kliuban, kurių daugelis su lai
ku pereis į Literatūros Drau
giją, o jei kurios ir nepereitų, 
tai sykiu su mumis dirba ir 
ateityje dirbs naudingą darbą. 
Tai ar neverta buvo tas, kaip 
kiti sako, ‘paskaldymas kuo
pos,’ kad gauti tokį didelį bū
rį naujų talkininkių. Mums 
rodosi, kad verta ir širdingai 
norime prašyti kitose koloni
jose padaryti tą patį, kad vi
sas mūsų apskritys praturtė
tų moterimis narėmis.“

Kas pasakyta 2-ram LLD 
apskričiui, tas, mūs manymu, 
atatinka ir visiems apskri- 
čiams. Ypatingai reikėtų tas 
vykdyti dabar, laike LLD va
jaus, kada nupiginta iki vieno 
dolerio naujiems nariams įsto
jimo ir metinė mokestis žy
miai .palengvina narių gavimą 
Į Lietuvių Literatūros Draugi
ją-

Pasidarbuokime, ir nepa
mirškime savo darbus atžy
mėti spaudoje, kad vienų pa
sisekimas patarnautų kaipo 
pamoka ir akstinas kitiems.

S. Sasna.
. - _ -i —

Ar Surengsite Vakarą
Moterą Vardu?

Dar pradžioj sezono prašė
me ir dabar pakartojame, kad 
kiekviena kolonija bėgiu sezo
no bandytų surengti moterų 
vardu prakalbas, paskaitas, 
prelekcijas ar bent šiaip sau 
vakarą su moterimis progra
moj, išstatant vietines drau
ges ar pasikviečiant iš kitur, 
kur tas pageidaujama ir išga
lima.

Jei neklystame, iš praneši
mų spaudoj atrodo, kad tuo 
klausimu rimtai susirūpinta 
tik vidurvakariuose ir Naujo
joj Anglijoj, o kitur dar vis 
tyli. Nesinorėtų manyt, kad 
draugės-draugai apleistų, tą 
taip svarbų darbą — suruoši
mą nors vienos pramogos per 
metus moterų vardu,—tačiau 
perilgai laukus pavasaris gali 
mus pralenkti, o moterų dar
bui liktųsi skriauda. Nevėluo
kime.

LLD Mot. Komitetas.

MOTERYS VYRŲ DARBAMS
Iš Stockholmo, Švedijos, 

pranešama, kad virš milijonas 
moterų suregistruota įvai
riems vyrų darbams, .atsitiki
me, jei Švedija įsitrauktų.į ka
rą. Sulyg esamo plano, mote
rys faktinai užimtų visus ša
lies civilius darbus ir daugelį 
kariškų.
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GAUKITE DOVANAI SEĘ ROGERS SILVERWARE

uz 
la-

Šioje apylinkėje labai daug 
žmonių serga ir nemažai jų 
miršta. Vaikų į mokyklas be
veik puse neina —< vis serga.

Sanoj.

D M šolomskas
(Tąsa).

Liaudis Vakarinės Ukrainos žino tą. 
Todėl Ukrainos Liaudies Seimas, būda
mas vienatinė liaudies valios reiškimo 
įstaiga ir nutarė: prašyti Aukščiausios
Tarybos Sovietų Sąjungos priimti Va
karinę Ukrainą į Ukrainos Sovietų So
cialistinės Respublikos plotą, tam, kad 
sujungus ukrainiečių liaudį vienoj vals
tybėj ir padaryti galą vienos tautos su
skaldymui.

“Vakarinės Ukrainos Liaudies Seimas 
išreiškia gilų pasitikėjimą tame, kad 
Aukščiausioji Taryba Sovietų Sąjungos 
ir Aukščiausias Sovietas Ukrainos Sovie
tinės Socialistinės Respublikos išklausys 
Vakarinės Ukrainos liaudies prašymą, 
kad ji vienoj draugingoj šeimoj su viso
mis SSSR tautomis, vadovystėj Komu
nistų Partijos, Bolševikų Partijos, ga
lėtų eiti laimingo gyvenimo keliu.

“Tegyvuoja laisva Sovietinė Ukraina! 
“Tegyvuoja tautų broliškumas!
“Tegyvuoja Sąjunga Sovietų Socialis

tinių Respublikų, tėvynė viso pasaulio 
darbo žmonių!”

L * 
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VII.
Baltstogė ir Lvovas išleido savo dele

gatus į Maskvą, kad jie kartu su So
vietų Sąjungos Aukščiausia Taryba iš
spręstų suvienijimo kraštų klausimą. Iš
leido milžiniškomis manifestacijomis. 

• Lvove dalyvavo virš 200,000 darbo žmo
nių minia eisenoj ir buvo militarinis pa- 
radas. j 9 ahĮĮ

—Pilni šaligatviai žmonių,—rašo iš 
Lvovo N. Španovas.—Su džiaugsmo pil
nais veidais žmonės žiūri į Raudonąją 
Armiją, kuri maršuoja gatvėmis. Armi
jai neištenka vietos. Visur jos pilna. 
Kaip liepsnos liežuviai plevėsuoja aiškios 
raudonos vėliavos ant visų namų ir tri
būnų. Rudens rūkai draikosi. Taukši ark
lių kanopos į gatvių grindinius, tartum 
žemę drebindami, atsimuša pėstininkų 
žingsniai.

Deventa valanda ryto. Vadas Chruš- 
-čev ant estrados, greta kiti armijos na

riai—Burmistrenko ir nariai Lvovo lai
kinosios valdžios. Greta ant tribūnos Va
karinės Ukrainos Liaudies Seimo delega
tai, kurie tik vakar baigė posėdžius.

Armija išsirikiavus paradui. Koman- 
dierius Golikovas raitas apžvelgė ją. Su
žvilgėjo kardai. Orkestras užriovė. Ko- 
mandierius Ukrainos Fronto S. K. Ti- 
mošenko pasveikino parado komandie- 
rių ir jėgas. Ties kiekviena armijos da
limi prajoja ir sveikina. \

—Ura!—dreba dangus.
Jis užeina ant tribūnos. Vardu Ukrai

nos Komunistų Partijos Centro Komite
to ir Sovietų valdžios, pasveikino liaudį, 
pasiliuosavusią iš po lenkų ponų išnau
dojimo. Jo žodžius liaudis pasitiko karš
tu plojimu. Orkestras užgriovė “Inter
nacionalą.”

/Nuo Vakarinės Ukrainos .liaudies pa- 
dėkavojo Sovietų Sąjungai ir Raudoną
jai Armijai už suteiktą pagalbą laikino
sios valdžios narys, Lvovo gelžkelietis 
Goloviakas.

Paradas prasidėjo. Lygiomis, drąsio
mis eilėmis žygiuoja pėstininkai, kurie 
dalyvavo mūšiuose už Dubno, Vladimi- 
rą-Volynską ir kitus miestus. Prilaikant 
arklius arcavoja raudonosios raitarijos 
eskadronai. Plevėsuoja pulkų vėliavos, 
kurie paėmė Tarnopoliaus ir Lvovo mies
tus. Kanopų garsus pakeitė tačankos 
(kulkasvaidžiai vežimuose). Jas seka ar
klių vežama artilerija. Dideliu bildesiu 
pravažiavo toli šaunančios patrankos. 
Girdisi motorų kriokimas. Pasirodė mo
torizuota artilerija, didelės ir toli šau
nančios kanuolės, priešlėktuvinės ka- 
nuolės, tiesiai į dangų atstatytos, prieš
lėktuviniai kulkasvaidžiai. Jų daug.

Dar didesnis ūžimas ir bildesys. Tan
kai! Nesenai su mūšiais jie atliko 700 ki
lometrų kelionę, bet tankai atrodo, kaip 
naujutėliai, tartum tik baigti statyti. 
Žemė dreba, kaip važiuoja tos Sovietų 
tvirtovės.

—Ura!—šaukia minia.
Dvi valandas .truko karinis paradas. 

 

Po to, prasidėjo \masių paradas: darbi
ninkai, darbininkė jaunimas maršuoja 
kupini naujos energijos, m__Tai
pirmoji darbo žmonių demonstracija 
Lvove. Plaukia ir plaukia minia. Meta 

. obalsius.

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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—Chai žive Stalin!
—Chai žive Soviety!

* * *

—Aš mačiau daug paradų,—rašo pa
žangi lenkų rašytoja Vanda Vasilevs
ky ja,—bet šis skirtingas nuo visų. Lvovo 
gatvėmis maršuoja armija, nešanti rau
donas vėliavas. Karo orkestrai griežia 
“Internacionalą” ir raudonieji komandie- 
riai pridėdami ranką prie plieninių ke
purių atiduoda pagarbą. Lenkijoj, tar
tum atgarsy s, būdavo, ateina apie Rau
donosios Armijos paradus. Tik galima 
buvo šis tas išsivaizduoti. Šiandien, tik 
už keleto žingsnių nuo manęs maršuoja 
Sovietų armijos eilės. Gražiomis giltomis 
žengia pėstininkai, plieninės kepurės 
žvilga. Džiuginančiai griežia orkestrą. 
Aš mąstau apie Lenkijos buvusius pės
tininkus, kurie kantriai kentėjo, kuriuos 
išdavė komandięijai, kuriuos likimui pa
metė oficieriai. Kaip laimingi raudonar
miečiai! Raudonajai Armijai nėra pavo
jaus apgavysčių ir išdavysčių, kovotojai, 
kurie taip drąsiai žengia, yra sąmoningi 
kovotojai ir tikri savo tikslui.

Dūdos. Raitarija pasirodė. Risčia joja 
raitelių eskadronai. Gražiai jie sėdi ant 
arkliu. Minia karštai sveikina. Paskui 
tačankos. O ten artilerija. Priešlėktuvi
nės patrankos. Kulkasvaidžiai. Ir ant ga
lo ūžimas ir gatvės drebėjimas—tankai.

Jie vienas paskui kitą. Vienas paskui 
kitą. Dreba žemė. Jaučiu, kaip dreba sie
na, į kurią aš atsirėmus. Nenugalima 
upe liejasi ir liejasi tankai. Jiems nėra 
galo. Jie geriausiai parodo, kokia yra 
galinga Sovietų Sąjunga. Ir kada aš žiū
riu į tankus, tai mąstau apie tai, kad 
jeigu Raudonoji Armija panorės, jeigu 
tatai bus reikalinga, tai ji galės eiti pir
myn ir pirmyn. Niekas ją negalės sulai
kyti. Niekas!

Pirmiau Lenkijos “zap re tai,” specialiai 
ukazai, naikino kiekvieną žinią apie 
Raudonosios Armijos jėgą. Buržuaziniai 
rašytojai platino melus apie ją. Ir štai 
dabar maršuoja Lvovo gatvėmis ta Rau
donoji Armija. Plienas, jėga, šimtai, tūk
stančiai žmonių gerai išrodo, išlavinti, 
gražiai aprengti, puikiausiai apginkluo
ti. Ir tankai, tankai! O tai tik maža dalis 
galingosios Raudonosios Armijos!

Žygiuoja, plaukia, plaukia gatvėmis 
nenugalima jėga. Pėstininkai, raiteliai, 
artilerija, tankai. Prieš mūsų akis So
vietų Sąjungos atsiekimai ir galia.

—Ura!... Ura! — nepertraukiančiai 
šaukia liaudis.

—Ura!—galingai ir garbingai, nenu
galimai Raudonąjai Armijai.

—U ra!—liaudies armij ai.
Ir kiekvienas iš mūs matome, kaip ji 

yra galinga. Kaip galingas ir protingas 
Raudonosios Armijos karys! O žmogus 
išriša viską.

—Ura!—liaudis šaukia pėstininkam, 
raiteliam, artilerijai, tankams, Ukrainos 
Fronto komandieriui Timošenkai, mar
šalui Vorošilovui.

* * * z

VIII
Maskva didžiulė, Maskva mylimoji. 

Jos gelžkelio stotis. Ryto 10 valandą į 
stotį atvažiavo Vakarinės Ukrainos Sei
mo delegatai. Tą pat dieną, 3 valandą 
po pietų atvažiavo ir Vakarines Baltaru
sijos Seimo delegatai. Šimtai delegatų 
pirmu kartu proletariato sostinėj. Atvy
ko, kad apsijungti su savo broliais, ku
rie jau dvidešimts du metai laisvai gy
vuoja, kurie nelaimės valandoj, kada 
Lenkijos ponų valdžia pabėgo, paliko, 
ištiesė brolišką pagelbos ranką.

Kalnai gėlių. Karpetais išklotų.Kijevo 
gelžkelio stotis. Marytė Raskova išeina 
iš laukėjų, pribėga prie delegatės sene
lės, apsikabina, bučiuoja, tai jos gimi
naitė.

Svečiai jau apstojo Joną Papaniną.
—Kur jis?—kiti klausinėja. Girdėjo 

apie žmogų, kuris 11 mėnesių buvo už
kariavęs Šiaurių Poliusą.

—Sveiki broleliai, sveiki brangiausi!
—Sveiki! Jūs mus, kaip iš kilpos iš

traukėte. Be jūsų pagalbos būtume žu
vę!

—Tegyvuoja laisva sovietinė moteris!
Šie ir panašūs obalsiai pilas. O šimtai 

automobilių pilni gėlių sueiliuoti, aplin
kui garbės sargyba—tai delegatams.

(Pabaiga rytoj)

WPA Darbininkų Vargai
Vasario pradžioje čionai at

leido visus WPA darbų už- 
veizdąs. Dėl tos priežasties 
darbininkai išvaikščiojo virš 
savaitės be darbo. Naujus pri
žiūrėtojus prisiuntė iš Wilkes- 
Barrių. Vietos geltonlapiai ir 
radijo paskelbė, būk 200 dar
bininkų gavo darbus. Bet tik
renybėj, tai tik 43, ir tie pa
tys, ką pirmiau buvo dirbę. 
Mat, pas kapitalistus tokia 
“teisybė”: kai paleidžia dar
bininkus nuo darbo, tai jie 
tyli, o kaip pašaukia dirbti,— 
rėkia būk nauji gavo.

Kaip grįžome dirbti, tai sa
kė, kad duos atidirbti ir 
sugaištą laiką. Bet dabar
bai prastas oras: Ii j a — ne
dirbame, sniegti — nedirbam, 
šalta — irgi tas pats. Gal pri- 
seis laukti vasaros, gražaus 
oro, tai gausime atidirbti.

Vilnius. Ryšium su ilniaus 
ir jo srities atgavimu, nuo 
1939 m. gruodžio 1 d. panai
kinta Ukmergės muito kontror 
lė, o Vievio muitinė, Skirman- 
tiškių, Kernavės, Uciekos ir 
Kasčiūnų pereinamieji punk
tai nuo 1939 m. gruodžio 16* 
d. panaikinti. Įsteigtos naujos 
Vilniaus, Turmanto, Stasylų 
ir Kenos muitinės. Be to nuo 
š. m. vasario 1 d. panaikina
mos parašų, Palangos ir Ai- 
sėnų muitinės, o jų vietoje 
steigiami tų pačių vardų per
einamieji punktai. Nuo š. m. 
sausio 15 d. įsteigta Lietuvos 
laisvųjų zonų Klaipėdos uoste 
muitinė.

Apie Lietuvos Poniučių
Puošnumą

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
įkainuoji pagal vertybių ma
tą, įsitikinį, kad daugelis vie
šai demonstruoja tūkstančius. 
Pasidairius gi parduotuvių vit
rinose, pamačius ten po tūks
tantį ir daugiau litų įvertintus 
medalionus, auskarus, žiedus 
ir apyrankius, jauti, kad po 
tūkstantverčiais kailiniais glū
di nemaža aukso ir brangių 
brilijantų, skirtų pademons
truoti seklyčiose, bei restora
nuose.

šitokio .puošnumo, manau, 
gali mums pavydėti turtingų 
valstybių didmiesčių poniutės. 
Blogiausia gi kai žmogus įsiti
kini, jog valdininkija iš nor
malių atgų ir pramonininkai iš 
padorių uždarbių taip puoštis 
negali.

Pinigas ekonominiame vals- 
. tybės gyvenime tas pats, kaip 

gyvam organizmui kraujas — 
jis turi cirkuliuoti ir padėti 
kurti valstybės ūkiui ir jos gy
ventojams gerbūvį. Sudėjimas 
pinigo į puošmenas, lygiai 
kaip sukišimas į kojines—tai 
valstybės ūkiui bei gerbūviui 
kenkimas.

Mes dejuojame, kad dėl lė
šų stokos nepajėgiam elektro- 
fikuoti krašto, negalim prieiti 
prie mūrinės statybos, su pra
džios mokyklomis tebevargs- 
tame ūkininkų seklyčiose, te- 
beplečiame krašte girtuoklys
tę ir pan. Bet kol daugelis gy
ventojų gali ant savo pečių 
nešioti tūkstančius, atrodo, 
galima surasti būdus įsigyti 
pinigų, būtinesniems, valstybi
nio mąsto, reikalams.

Nesiūlau visai apsileisti, ap- 
siskudurinti, bet ir netikiu, 
kad aprėdo vertingumas pa
rodytų jo nešiotojo dvasines 
vertybes. Pavienių asmenų 
“kultūringumas” ir kitos auk
štesnės dvasios vertybės nenu
kentėtų, jei jie* dėvėtų piges
nius, gražiai pasiūtus drabu
žius. Krašto gi medžiaginis ir 
dvasinis gerbūvis žymiai pa
kiltų, jei nuo moterų pečių 
milijonus investuotume į prie
mones dvasiniam ir medžia
giniam gerbūviui kelti.

Pilniausiai garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras.
Jie yra perkami iš garsiosios stalui sidabradaikčių gaminimo firmos — 

Rogers Silverware.
Kas gaus dienraščiui “Laisvei” naują skaitytoją metams ir prisius $5.50, 

duosime dovaną stalui sidabrinių dalykų setą — Rogers Silverware, vertės 
$2.67. Taipgi, kas gaus “Laisvei” du naujus skaitytojus pusei metų, po $3.00 
ir prisius $6.00, irgi gaus tą gražią dovaną.

Arba kas parduos $2.50 vertės knygų, iš žemiau paduoto surašo—taipgi 
gaus dovanai tą gražų setą. Gaukite “Laisvei” naujų skaitytojų ir gaukite 
sau šią gražią dovaną.

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, 
jai kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsakiusi daugelį tų setų ir todėl 
ji gavo specialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti “Laisvės” 
platintojus.

Gal sunku ir tikėt, kad tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kai
ną... 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 graliai 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 
setą keturiem žmonėm. Gausite šešius naujus skaitytojus “Laisvei”—gausi
te šešius setus—turėsite šešiems žmonėms.

Kaip tik prisiusite už 1-ną naują metinę “L.” prenumeratą $5.50, arba už 
parduotas knygas $2.50, “Laisvė” tuo jaus pasiųs jums vieną setą.

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 
Chicągos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.

• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už gerpsnį 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.

• BEšVINTANTIS 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 laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

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

• KRIKŠČIONYBĖ IR K£ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Mctclionis, 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 ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MOŠŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyt*: 122 puslapių; kaina 
50 centų.

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

I

Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ii 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galčs nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas ............... -

Antrašas ......... -..............................................
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Bayonne, N. JLaisvoji Sakykla
Aš noriu pareikšti didelį 

ačiū draugui D. M. šolomskui 
už parašymų vaizdų “Baltasis 
Aras Svetimais Sparnais.” Aš 

' laukiu “Laisvės” ir, tik biskį 
pažiūrėjęs žinių, visuomet

griebiuosi skaityt “Baltųjį 
Arų Svetimais Sparnai.” Aš 
norėčiau matyt, kad “Laisvė” 
tų rašinį išleistų knygos for
moje.

Iš pradžių, kur buvo rašo
ma apie Lenkijos darbininkų 
skurdų gyvenimų, tai labai 
atatinka ir Lietuvai, nes ir 
Lietuvoje darbininkai nege
riau gyvena. Tik “Laisvė” 
dabar jau nenori rašyt teisy
bės — vien tik giria Lietuvos 
ponus, tarytum Lietuvoje visi 
ponais virto. Apie Vilnių ir gi 
rėkiama, būk mūsų Vilnius. 
Kodėl nepasakyt teisybės, t. 
y., kad Smetonos Vilnius?

J. Kr.speriūnas,

tai tas

eidavo, 
be Vil- 

Bet dabar,

Laikas bėga ir viskas mai
nosi žaibo greitumu. Metai 
laiko atgal mes matėme savo 
laikraščiuose daug visokių 
fondų susitvėrusių, daug viso
kių komitetų šelpt darbinin
kiškus reikalus, kaip tai: Lie
tuvos politinių kalinių gelbė
jimo fondas, Ispanijos kovo
tojų fondas, tarptautinio ap
sigynimo fondas, Chinijos šel
pimo fondas, ir tt. Bet šian
dien matome viską kitaip. 
Mūsų visi darbininkiški fon
dai užmiršti, o tik pilni laik
raščiai apie Vilniaus fondų. 
Agituojama už tų fašistų fon
dą, o užmirštama visi, kurie 
kovojo už mūsų reikalus, ku
rie pūsta fašistų kalėjimuose.

Ką duoda mums darbinin
kams Vilnius? Mūsų laikraš
čiai taip agituoja, kad tik 
vargšai žmoneliai šelptų Vil
niaus badaujančius žmones. 
Dėl ko jie tenai badauja? 
Rodos, kad Sovietų žmonės 
nieko iš ten neišvežė, viskas 
tenai taip palikta, kaip pir
ma buvo prieš karų. O jeigu 
ponai tenai begyvendami nu-

bankrutavo tų kraštų, 
ne mūsų kaltė.

Tautininkai kur tik 
vis verkdavo, kad mes 
niaus nenurimsim,
kai Sovietų Sųjunga atėmė iš 
ponų Vilnių ir atidavė Lietu
vos valdžiai, dabar vėl rėkia, 
kad bolševikai juos nuskriau
dė, atimdami Vilnių iš ponų 
ir atiduodami Lietuvai! Kur 
gi dingo Vilniaus atgavimo 
sąjunga, kurios čia net atsto
vas buvo atsiųstas, ponas U'ž- 
davinis? Kodėl jis nesidar- 
buoja Vilniaus reikalais?

Jeigu Vilnius būtų darbinin
kų rankose, tai aš nebūčiau 
nė kiek priešingas juos šelpt. 
Bet dabar ten darbininkai pa
tys sau neria virvę ant kaklo, 
ir tik laukia, kada fašistai pa
trauks tų virvę.

Mes dar neužmiršom, kaip 1 
Lietuvos valdžia nužudė mūsų Į 
idėjos ir visai nekaltus 4 drau
gus. Ar tai už tai mes šelpia
me tų pačia valdžia? Kuo 
daugiau šelpsime Lietuvos val
džia, tuo 
fašizmą.

Perkam 
šaudytų,
kurie kovojo už Ispanijos de
mokratija 
randasi ? 
kios pagelbos? Ar Lietuvos
politiniai kaliniai jau paliuo- 
suoti, kad mūsų spauda juos 
užmiršo, o nusitvėrė Vilniaus 
rėmimą ?

Šiandien turime ir šioj ša
lyj tokių, kurie kenčia kalė
jimuose už mūsų reikalus. Ar 
mes juos apleisime, o šelpsime 
vilniečius ?

Jeigu tautininkai rėkė, kad 
be Vilniaus nenurims, tai da
bar tegul būna ramūs. O mes 
stumkim savo darbų pirmyn. 
Gal aš mažu ir klystu, bet 
man taip atrodo. Aš žinau, 
kad gausiu jūsų pastaba, bet 
aš išreiškiu savo mintį, kaip 
darbininkas ir žiūriu į darbi
ninkiškus reikalus, o ne į fa-

labiau stiprinsime

ginklus, kad mus 
O užmirštam tuos,

Prakalbos su Programa Minė
jimui 22 Mėty Lietuvos 

Nepriklausomybės
Paminėjimų rengia Lietuvių 

Amerikos Ūkėsų Kliubas, sa
vo svetainėj — Liberty Hali, 
329 Broadway, trečiadienį, va
sario 21 (šiandien), 7 vai. 
vakare. Įžanga veltui.

Gerbiamieji! Mums visiems 
lietuviams žingeidu išgirsti, 
kaip Lietuva orientuojasi tam 
įvykių sūkuryje. Per daugelį 
metų mes troškome Vilniaus, 
kurį šiandien atgavom. Per 
daugelį metų mes turėjome 
bijoti Lenkijos ponų, kurių, 
šiandien jau nebijom. Tuos ir 
įvairius kitus klausimus apie 
Lietuva išgirsite šiose prakal
bose, kur kalbėt vienas ge
riausiai žinąs dalykus.

Programų išpildys Elizabe
tho Bangos Choras, vadovy
bėj Aldonos Klimaitės. Su
dainuos keletu gražių daine
lių vietinis Antanas Višniaus
kas. Kaip matote, programa 
bus įvairi ir turtinga.

Kalbės “Laisvės” redakto
rius Antanas Bimba.

Ateikite visi.
Kviečia Rengėjai.

Berlin, vas. 19.—Vokie
čiai praneša, kad jų sub- 
marinai atakavo keturis 
būrius laivų, kuriuos lydė
jo kariniai Anglijos laivai, 
ir nuskandino prekinius ir 
žibalinius laivus, taipgi ka
rinį anglų laivą-naikintuva 
“Daring”, kuris buvo vienas 
iš Anglijos karo laivų, ly
dėjusių prekinius laivus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

Sekmadienį, vasario 25 d. įvyks 
prakalbos, Lietuvos Nepriklausomy
bės Apvaikščiojimas. Kalbės J. Ga
šlūnas, “Tiesos” redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y., Lietuvių Svet., 851 
Hollins Street, pradžia 7:30 v. v. 
Kviečiame lietuvius dalyvauti, šia
me susirinkimo minėsimo Lietuvos 
Nepriklausomybes 22 m. sukaktį.— 
Rengėjai. (44-46)

PIIILADELPIIIA, FA.
Visuotinas Organizacijų susirinki- 

įvyks sekmadienį, 25 d. vasario, 
vai. po pietų. 735 Fairmount 
Susirinkimo aptarsimo svar- 

reikalus. Po susirinkimo bus

mas 
2:30 
Avė. 
bius
diskusijos, temą patys pasirinksime. 
Albertas Merkis išduos raportą iš 
Washingtono Jaunuolių Kongreso. 
Todėl kviečiame visus dalyvauti. 
(44-46)

Haverhill, Mass

sis-

pa- 
še-

Popierdirbyklos Darbininko 
Balsas

Noriu parašyti apie popierc 
dirbyklų ir joje dirbančius 
darbininkus, kurie nežmoniš
kai yra genami paskubos 
temos.

Prieš šešetų metų tokios 
skubos nebuvo. Bet bėgyje
šerių metų, visokie mechani
kai, su visokiais išradimais- 

v pagerinimais tiek visokias ma
šinas pagerino ir ištobulino, 
kad baisu ir žiūrėti, kokiu pa
siutusiu greitumu jos sukasi.

žinoma, fabrikantai gerai 
supranta, kad mašinų ištobu
linimas eina jų naudai.

Prieš 6 metus buvusios grei- 
čiausios mašinos, dabar ,jos 
neprilygsta lėčiausiai einan
čioms. Dabar mašinos priėjo 
prie tokio greitumo, prie to
kios paskubos, kad jau nepa
sitenkina ir su 275 pėdų grei
čiu į minutę. Ir jei, nelaimei 
pasitaikius, toksai popieras 
trūksta, tai,, vyruti, žiūrėk, 
kad sprandų nenusisuktumei. 
Dirbant prie tokios paskubos, 
nėra kada nė atsikvėpti, dva
sių atgauti.

Dirbant prie kiek lengves
nio darbo, visokių ponpalai- 
kių-užveizdų vaikinėjusi, tų- 
sosi aplinkui. O jeigu mato, 
kad darbininkas dirba su vi
sų jėgų įtempimu, tuomet po
neliai - slankūnėliai kur tai 
dingsta, kad net reikalui esant 
jų prisišaukti negali. Mat, 
turbūt ir jiems nelabai malo
nu, kaip darbininkai žiopčio
ja, kaip žuvys iš vandens iš
trauktos . ..

Šiame fabrike popieras dir
bama tik dėl skrynučių, nes 
ploncsnio^ negali. Dirbama 
daugiausiai kiaušinių sudėji
mui skrynutės; ir tokio 
piero, jeigu nenutrūksta ir 
nusimeta, tai padaroma

Kur tie draugai 
Ar jiem nereikia jo Great Neck, N. Y

CAMBRIDGE, MASS.
A. L. M. Kliubas rengia “šiurum- 

burium” su užkandžiais ir gėrimais. 
Įvyks vasario 24 d., 7:30 v. v., 40 
Prospect St. Bus geri muzikantai. 
Kviečiame dalyvauti. — M. Stasienė.

(44-46)

joms. Bus jau du metai kaip kliu
bas gyvuoja, todėl kviečiame nares 
ir pašalines dalyvauti kliubo gimta
dienio pramogoj. Pradžia 7:30 v. v. 
— K. Lakomaski, Sekr. (43-45)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., moterų skyriaus, 

rankdarbių vakaras įvyks vasario 23 
d., 7:30 v. v., Liet. Svet., 29 Endi
cott St. Kviečiame svečius dalyvauti, 
pasižiūrėti gražių rankdarbių. — A. 
W. (43-45)

prigulmybės 22 m. sukaktį. Liberty 
Hali, 329 Broadway. Trečiadienį, 21 
d. vasario, 7 v. v. Išgirsite svarbius 
dalykus apie Lietuvą ir kitus įvy
kius. Kalbės A. Bimba, iš Brooklyno. 
Dainuos Elizabetho Bangos Choras, 
vad. Klimaitės ir A. Višniauskas. 
Įžanga veltui, i— Kviečiame daly
vauti. — Kom. ‘ (43-45)

■
vasario 22 d., 8 v. v. LDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes 
bus nominuojami kandidatai į Cen
tro Valdybą. — V. K. Sheralis, 
Sekr. (43-45)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Politinio 

ryšio susirinkimas įvyks vasario 231 
d., penktadienio vakare, 7:30 vai. 
Piliečių Kliubo Svet., 12 Vernon St. j 
Visi atstovai dalyvaukite, J— 
draugijų, kurios priklauso prie Sąry-i 
šio. Turime svarbių reikalų 
—■ J. J. Žalimas. Rast.

CLEVELAND, OHIO
Koncertas, prakalbos ir šokiai. — 

Rengia Lietuvių Komunistų kuopa, 
sekmadienį, vasario 25 d., Lietuvių 
Svetainėje, 6835 Superior Avė. Pra
sidės 5:30 vai. po pietų. Bus turtin
gas programas. Kalbės žymus kal
bėtojas d. A. R. Onda, apie naujau
sius Europos įvykius. Dainuos Lyros 
Choras ir jo solistai. Dainuos žy
mūs dainininkai iš rytinių valstijų, 
V. Valukas ir sūnūs. Eleanor Veri- 
kas solo. Ruth. Šilinis tap dance, ir 
bus gera muzika šokiams. Todėl 
nuoširdžiai kviečiame visus atsilan
kyti — pasigerėti koncertu ir pa
klausyti gero kalbėtojo. — Komisi
ja. (44-46)

Seattle, Wash.

50 tonų į 8 valandas. O dirb
tuvė dirba trimis pakaitomis 
visas 24 valandas. Mašinos su
stoja tik tuomet, kai sugenda, 
arba pasibaigia savaitinė nor
ma.

Kaip jau minėjau, paskuba 
nesvietiška, o vis dedamos- 
keičiamos tobulesnė’s mašinos. 
Pav., pastaruoju laiku nustab
dė viena iš trijų mašinų, kuri 
buvo mažesnė ir mažiau pro- 
duktyvė, o vistiek be maž-k-o 
tiek visko jai reikėjo, kaip 
kad ir didesnėms. Reikia su
prasti, kad jos “pavaduotoja” 
nereikalauja darbininkų, nei 
palų pirkti, nei jos taisyti, o 
popiero padaro daug sykių 
daugiau, negu pirmiau buvo 
padaroma su trimis mašino
mis.

Tų dviejų mašinų operuo- 
tojai-darbininkai padaro du 
sykiu daugiau naudos kompa
nijai. Bet jie tegauna tik 5c 
daugiau į valandų, negu pir
miau gaudavo. Bet ir tas 
penktukas tik išverktas, tik 
ant pusės metų laikotarpio, 
nes kompanija padarė sutar
tį, kad, jei jos pelnai suma
žės, tuomet ir tų penktukų at
siims atgal.

i Apart pridėjimo 5c į va
landų algos, kompanija sutin
ka duoti darbininkams vienų 
savaitę apmokamų atostogų. 
Darbininkai dėlei to džiūgau
ja. Penktuku į valandų pri- 
dėčkas algos, o dar savaitė 
atostogų su savaitine alga,— 
argi ne džiaugsmas! Juk 
daugiau bus duonos, sviesto.,. 
Tūli jau giria kompanijų, kad 
ji “labai gera darbininkams,” 
jų “gailisi.”

žinoma, darbininkai turi 
tiesų, kuomet jie džiaugiasi 
didesniu bei gardesnių trupi
niu, jiems numestu nuo fabri
kantų stalo. Bet reikia žinoti, 
kad kompanija’tai daro ne iš 
meilės darbininkams, bet tik

virš todėl, kad jai pridarytas

dienose bu- 
ir yra daug 
vietinių pa- 
kaip tai:

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

23 d. vasario, 7:30 v. v., Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Draugai, 
būtinai 
me ir 
Sekr.

dalyvaukite šiame susirinki- 
atsivcskite naujų narių. — 

(43-45)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, vasario 22 d., 8 v. v., 
Kliubo Svet., 376 W. Broadway. 
Katrie dar nepasimokėjote už 1939 
m. duokles, malonėkite užsimokėti, 
taipgi ir už 1940 m. duokles. Ka
trie dar knygų negavote, galėsite 
šiame 
Sekr.

susirinkime pasiimti. — 
(43-45)

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Moterų Pažan
gos Kliubo susirinkimas įvyks va
sario 22 d., Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Po susirinkimo turėsime 
užkandžių ir arbatos, taipgi bus ir 
Banko, skirsime dovanas laimėto-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”’.

vie

Su- 
ap- 
šio-

metu. G

Mirtis-Laidotuvės
Vasario 13 d. mirė Juozas 

Stadulis, visiems greatneck- 
iečiams žinomas senas gyven
tojas ir draugiškas žmogus. 
Likosi palaidotas vasario 17 
d., Holy Road Cemetery kapi
nėse, Westbury, L. L, N. Y. 
Laidotuvių apeigomis rūpinosi 
graborius B. P. Shallin-Shalin- 
skas iš Woodhaven, .N. Y.

Apie velionį Juozų Stadulį 
tiek galima pasakyti, kad bu
vo geras ir linksmo būdo žmo
gus ir mokėjo su visais gražiai 
sugyventi,— netiktai su lietu
viais, bet ir su svetimtaučiais. 
Velionis jaunystės 
vo gana pažangus 
pasidarbavęs dėlei 
šelpimų draugijų,
Šv. Pranciškaus ir Dukterų ir 
Sūnų draugijoms, ir dėlei 
abelno visuomeniško veikimo, 
pagal išgalę, aukadavo pini- 
giškai.

Velionis dar nebuvo senas 
amžiumi, turėjo 53 metus, tai 
dar, rodosi, galėjo gyventi, 
bet mirtis pakirto jo gyvybę ir 
jisai ant visados prasišalino iš 
mūsų tarpo, palikdamas di
džiausiame nuliūdime savo 
gyvenimo draugę Pranę ir tris 
dukteris: Frances, Albinų ir 
Birutų, ir du broliu — Kazi
miera Stdulį, kuris gyvena 
Philadelphijoj, Pa. ir Ignotų, 
gyvenantį Great Necke, ir 
nų sesutę Lietuvoje.

Juozas Stadulis paėjo iš 
valkų rėdybos, Kalvarijos 
skricio, Kibeliekų kaimo, 
je šalyje išgyveno 30
Likos palaidotas su bažnytinė
mis ceremonijomis. Lydėjo į 
kapines apie 50 mašinų - au
tomobilių. Daug gražių gėlių 
buvo nuo giminių ir draugų, 
kuriomis buvo papuoštas ve
lionio karstas ir kapas. Laido
tuvės buvo puošnios ir didelės, 
kokios retai tenka matyti. Vis 
tai dėka graboriaus B. P. Sha- 
linsko širdingam' ir planingam 
patarnavimui. Po laidotuvių, 
visi buvo pakviesti ant pietų ir 
puikiai pavaišinti. Nors A.' J. 
Kasmočių svet. gana erdvinga, 
bet neužteko visiems vietos ir 
daugelis turėjo/ palaukti, ko
lei pirmieji pasivaišino.

Reikia tarti širdingas ačiū 
už vaišes.

šioje liūdesio valandoje, lin
kiu draugei F. Stadulienei ir 
jos dukrelėms ištvermės-susi- 
raminimo ir pasiryžimo per
gyventi. tų didį širdies skaus
mų, o velioniui Juozui Stadu- 
liui ramiai ilsėtis šios šalies 
šaltoj žemelėje. P. B.

po
ne

darbininkų pelnas jau per 
kraštus drimba. Ponai mums 
numetė po didesnį trupinį tik 
todėl, kad mes jiems dabar 
kelis syk daugiau uždirbame, 
negu pirmiau.
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

ELIZABETH, N. J.
Kadangi LDS 23 kp. susirinkimas 

praeitą trečiadienį, vasario 14 d., 
neįvyko iš priežasties labai blogo 
oro, tai dabar įvyks ketvirtadienį,

nut) $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

vs.

S
s

s
s

/J

ė.'l

BROOKLYN, N. Y 
Manhattan Avės. 

TęL Stagg 2-2178

JEW
701 GRAND STREET 

Bet. Graham &
Įsteigta 1892

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
E L E R

N. S. PITTSBURGH, PA.
Ketvirtadieni, vasario 22 d., yra 

šaukiamas nepaprastas partijiečių 
susirinkimas, 7 v. v., 1320 Medley 
St. Turime svarbių dalykų išrišti ir 
naujų patvarkymų, todėl yra kiek
vieno nario pareiga dalyvauti. 
Fin. Sekr. (43-45)

Są-

nuo tų i 

aptartJ 
(43-45)

Inside Phone 
EVcrgrecn 4-6485

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

prakalbas, paminėti
rengia;

Lietuvos Ne-

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mine Gaminam valgius ir 

turime Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.liquor#

JOSEĘH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
G raborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

ti. LeVANDA E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVEf 1

Office Phono 
EVergreen 8-1090

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y. •

Prie R. K. O. Republic Teatro

S s
FRANK DOMIKAITIS

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

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

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, Stollen » 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-40 S

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

VIRI-THIN

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir perfekto

Fontanlnlų plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuotL

Street
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pagerbt 
pereito 
Mecca

Keturiolika iš 17-kos “fron
tininkų” jau paleisti iš kalėji
mų po kaucijomis.

Telephone
STagg 2-5043

Nuteisė
Teisėjas 

nuteisė 37 
gyventojus
už nenuvalymą 
šaligatvių prie savo namų.

už Šaligatvius
John D. Mason 
Manhattan Beach 
užsimokėti po $1 

sniego nuo

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Prašo ant Blanku Parinkt 
Auką Dariaus-Girėno 

Paminklo Statybai

Iždininko ir 
Visos aukos

žemiau telpa antraštė blan7 
kos, kurią Dariaus - Girėno 
Paminklui Statyt Komitetas 
praneša išsiuntinėjęs draugi
joms bei spaudai ir prašo 
mus patalpinti “Laisvėje.”
Dariaus-Girėno Paminklo Sta
tymo Aukų Rinkimo Blanką 

280 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

įgaliotinis Aukas Rinkti........
Lietuviu Amerikos Piliečiu 

Kliubo iniciatyva sušauktosios 
konferencijos 1939 m. spalių 
(Oct.) 29 d. išrinktasis Komi
tetas statyti Dariui - Girėnui 
paminklą jau antru kartu 
kreipiasi į Gerbiamą Visuo
menę, prašydamas aukų šiam 
svarbiam tikslui. Pastatykime 
paminklą lietuvių didvyrių 
Stepono Dariaus ir Stasio Gi
rėno amžinam minėjimui, šie
du vyrai paaukojo savo gyvy
bę Tėvynės Lietuvos ir visų 
mūsų garbei, tad pagerbkime 
juos ir mes!

Visuomenės suteiktos aukos 
pastatys gražų tiems didvy
riams paminklą didžiausiame 
Brooklyno lietuvių centre.

Draugijos ir pavieniai pra
šomi siųsti stambesnes aukas 
tiesiai Komiteto Iždininkui, už 
ką bus atsiųstas tinkamas pa
kvitavimas. Už surinktas smul
kias aukas kvitos bus duoda
mos tik aukų rinkėjams.

Komiteto iždininkas yra už- 
sistatęs kauciją, o jo priimti 
pinigai dedami į banką trijų 
asmenų vardu : 
dviejų Globėjų,
bus skelbiamos spaudoje.

Ši blanka naudojama rink
liavai. Draugijos prašomos iš
rinkti patikėtinus asmenis, 
įrašyti blankos viršuje išrink
tojo įgaliotinio vardą-pavardę 
ir pavesti jam lankytis svar
biose įstaigose, viešose pramo
gose, namuose ir pas visus ge
rus žmones. Įgaliotinis turi 
įrašyti į blanką kiekvieno au
kotojo vardą-pavardę ir kiek 
aukota. Už surinktas aukas 
nieko nelaukiant reikia išrašy
ti čekį ar money orderį vardu 
“Darius - Girėnas Monument 
Fund” ir viename voke su 
blanka atsiųsti iždininkui, 
adresuojant: Mr. John Spur
ga, Port Jefferson Station, L. 
I., N. Y., ne vėliau 1940 me
tų birželio 1 dienos.

Už aukas iš anksto tariame 
ačiū!

Jonas šahys, Kom. Pirm. 
Walt, šabūnas, Vice-Pirm. 
Antanas Gudonis, Sekr. 
Jonas Spurga, Ižd.
Jurgis Karpus, Iždo Glob. 
Juozas Kairys, Ižd. Glob. 
Adv. Steponas Briedis,

Finansų Sekretorius.
Prierašas: ši blanka išsiun

tinėta draugijom. Jei dėl ne
tikslaus antrašo šios blankos 
nesate gavę, o malonėtumėt 
pasidarbuoti Dariaus - Girėno 
paminklo pastatymui, tai nuo
širdžiai prašome atsikreipti j 
Dariaus-Girėno fondo raštinę, 
280 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y., ir užsisakykite pageidau1- 
jamą skaičių blankų. Ant 
kiekvienos blankos telpa 40 
pavardžių ir vietų užrašyti 
aukų sumą.

Sekr. Antanas Gudonis.

t ■:

*■

-

Iš Lepkes Kaltinimų 
Išmetė 5 Punktus

■ Generalių Sesijų Teisme, 
kur dabar teisiamas Louis 
(Lepke) Buchalter, išmesta iš 
jo bylos penki iš 23-jų kalti
nimų. Jisai yra įkaitintas mil
tų rakete, išgavus iš ta 
prekyba užsiimančių asme
nų $69,230. Išmestiesiems 

. punktams neturėta gana pa- 
; rodymų, tąd su jų atmetimu 

atrokuota $23,500 iš virš mi
nėtos sumos.

Sykiu su Lepke teisiami 
Max ir Harold Silvermanai.

i i

Tūkstančiai Pagerbė 
Artistą Cropper

Garsiajam kartūnistui artis
tui Bill Gropper’iui 
s u rengto j pramogoj
šeštadienio vakarą, 
Temple, salė prisipildė pilnu
tėlė publikos. Virš keturi 
tūkstančiai paprastų darbinin
kų,'taipgi daug plunksnos, ju- 
džių ir scenos artistų ir visuo
menės darbuotojų atėjo, pa
gerbt Gropperį jo kūrybinio 
darbo 20 metų sukaktyje. Jo 
kūriniai per eilę metų puošia 
ir darbininkų, taipgi kitą pa
žangią spaudą.

Napoleonas Lietuvoj

carizmo

žiūrėjo, 
Lietuvos

sa- 
ge-

kiti.
Alena, erzindama 

vaikinus, teigia: 
pasirinkčiau meilę

Devynioliktojo šimtmečio 
pradžioj, kare su Rusija, per 
Lietuvą ėjo galingoji Napole
ono armija. Lietuviai, nepa- 
kęsdami Rusijos , caristinės 
priespaudos, sveikino francū- 
zus, vildamiesi iš po 
pasiliuosuot.

Kaip į francūzus 
kaip su jais flirtavo 
merginos? Jaunimo būriui be- 
linksmaujant, viena lietuvaitė, 
Alena, klausia:

— Klausyk, Joneli, visi 
ko, kad francūzų meilė 
riausia—ar tas tiesa ?

—žinoma!,—atsako vieni.
—Ne! ne! Tai kvailystė!— 

užginčija
Tačiau 

saviškius
—Aš 

francūzo!
Bet Jonas Alenai aiškina, 

kad :
—Lietuvos bernelių meilė 

panaši į jauną skaisčią mer
gaitę, dėvinčią seną rūbą. Ji 
ne puošni, šaltoka, nesmarki, 
bet tyra, maloni ir giliai pa
slėpta !

Ir štai prieina prie būrio 
lietuvių jaunimo Napoleonas 
su savo palydovais^ Jo akys 
įsminga į mūsų Alenutę, iš
reiškia pagarbą Lietuvos mer
gelėms ir prašo Alenutės pa
dainuot.

Šį vaizdą matysime triveiks- 
mėj scenos alegorijoj LIETU
VOJ, kuri bus suvaidinta • šio 
sekmadienio popietį, Labor 
Lyceum svetainėj, Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo 
iškilmėse.

te

Aldona Klimaitė

ggi

Ji vaidins Alenos rolę ir, 
Napoleono . prašoma, kaip 
lakštutė, čiulbės jam Lietuvos 
mergelių žavias melodijas.

Ruoškitės šiom iškilmėm. 
Pamatykit svarbiuosius Lietu
vos istorijos bruožus scenoj.

Emfazis.

Nepavyko Nusižudyt
pa-Policistas T. O’Brien, 

šauktas gelbėt bandančią nu
sižudyt Mrs. Rose Kalichstein, 
226 Henry St., N. Y., turėjęs 
pavartot buožę, kad nugalėt 
ją. Policiją pašaukė moteriš
kės duktė, kuri sugrįžus namo 
radus motiną su nuodais ap
degintomis lūpomis ir surai
žytais rankų riešeliais sėdint 
prie atsukto gaso. Policistui 
pasirodžius, jinai puolusi jį su 
britva, kurią jau buvo pavar-

Firmos Viršininkas 
Nuteistas Kalėti

dviem mė
li žsi mokėti 

Jis 
paštą

George T. Mortimer, buvęs 
New York o Title & Mortgage 
Co. prezidentas, Federaliame 
Teisme nuteistas 
tam kalėjimo ir
$5,000 piniginės baudos, 
kaltinta panaudojus 
apgaulėms ir suokalbiavus. Jo 
firma įvairiose spekuliacijose 
buvusi iškilusi iki $720,000,- 
000, bet 1933 metais pravirto- 
žlugo.

Sykiu su Mortimer teistieji 
H. T. Williams, buvęs firmos 
pild. komiteto pirmininkas, 
pereitą savaitę nuteistas du 
metus kalėti ir užsimokėti $5,- 
000 piniginės baudos, o Hu
bert Breitweiser, vice-prezi- 
dentas, nuteistas metus kalėti.

Dar vieno, Harry A. Kah
ler, baudos paskyrimas atidė
ta iki kovo 12-tos.

Mieste 30,000 “Armijos”
Trys dešimtys tūkstančių vy

rų, apsiginklavę špatais, siu pe
lėm ir kitais keistais įrankiais 
apspito N. Yorką gelbėt new- 
yorkiečius — nuo sniego ir le
dų. Tiek daug jo prikrito perei
tą savaitę, kad 12,500 regu
liarių Miesto švaros Departa
mento tarnautojų pasijuto tik 
nykštukais prieš kalnus 
jo “priešo.”

Didžiosios gatves jau 
lytos, valo šalutines.

Kadangi dėl nedatekliaus 
vandens neleista jo vartot plo
vimui sniego, tad spėjama, kad 
sniego prašalinimo darbas už
truksiąs dvigubai ilgiau, negu 
užtruktų vartojant vandenį.

Sniegas kraunama į sunkve
žimius ir vežama-verčiama 
upėsna.

balto-

apva-

Negrų Teisėms Ginti 
Konferencija

Vasario 24-tą, Harlemo 
YWCA patalpose, šaukiama 
pasitarimas - konferencija, ku
rioj dalyvaus šimtas žymių 
negrų visuomenės veikėjų. 
Diskusuos padėtį negrų ir ki
tų mažumų akyvaizdoje ky
lančių priešdemokratinių spė
kų, kurios savo iltis pirmiau
sia suleidžia į mažumas.

Pasitarimą šaukia A. Phi
lip Randolph, gelžkeliečių 
porterių unijos vadas, Max 
Yergan, žymus degras švietė
jas, ir kiti. Konf. kalbės Stan
ley Isaacs, Manhattan 
dentas.

prezi-

MIRĖ
27
Street, 

mirė pirmadienį, 
., Riverside Hos-

m.Albertas Narbutas, 
amžiaus, 185 Chestnut 
Brooklyne, 
vasario 19 d 
pital. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, vasario 23 d., Šv. Jo- 

ino kapinėse. Kūnas pašarvo
tas namuose po viršminetu 
antrašu^

—o—
Thomas Baliūnas, 65 metų 

amžiaus, 92 Crystal Street, 
Brooklyne, mirė sekmadienį, 
vasario 18 d. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, vasario 22 
d., Šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas namuose po virš- 
minėtu antrašu.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

Du plėšikai, bandę sulaikyt 
praeivį, pataikė ant išeiginiuo
se drabužiuose buvusio poli- 
cisto McAvoy. Jis vieną pašo
vė, kitą sveiką sugavo.

tojus saviems riešeliams pjau
ti.

Pasirodo, net trejopas bū
das žudytis nepavyko, Belle
vue ligoninėj, .kur ji nugaben
ta, sakoma, kad jos padėtis 
n e p a v o jinga, pasveiksianti. 
Moteriškė pastaraisiais laikais 
sirgus nervų sukrėtimu.

Brooklyno Bedarbių Vaikų 
Sveikata Pažeista 

Nedamaitinimu
Workers Alliance nese- 
pravestuose bedarbių 
sveikatos egzaminuose

Per 
niai 
vaikų 
paaiškėjo, jog jų sveikata pa
žeista dėl mitybos nepakan
kamu pašalpinių maistu. Eg
zaminavusių daktarų padary
ti užrašai rodo, jog 50 nuo
šimčių visų egzaminuotų vai
kų sveria žemiau normalaus 
svorio, yra sumenkę ir ken
čia daug įvairių trūkumų, pa
einančių nuo nedamitimo ir 
blogų sąlygų.

Norman Schrank, Alliance 
organizatorius Kings Apskri
tyje, sako, kad egzaminų 
pravedime vasario 3-čią pa
sidarbavo 14 daktarų, pade
dami daugelio slaugių. Viso 
išegzaminuota 541 vaikas. 
Schrank sako:

“Pasekmės to tyrimo įtiki
na mus, jog mes pradėjom ei
ti tikru keliu,, kad surast, ką 
žemas pašalpinio gyvenimo 
lygis padaro mūsų gyvento
jams. Mes tęsime ir plėsime 
tuos tyrimus 
Workers Alliance 
kai tarybai, kurią 
giame.”

Schrank sako, 
tomą veltui egzaminas akių 
suaugusiems, taipgi jieškoma 
galimybių pravest ir visuoti
nus sveikatos egzaminus su
augusiems bent tūlose apylin
kėse.

vadovaujant 
medikališ- 
mes stei-

kad numa-

reikia- 
vaikų; 
apara-

Diskusuoja Padėtį
Egzaminuose surinkti fak

tai bus diskusuojama susie- 
dijų mitinguose ir kvies juo
se dalyvauti pilietinių, religi
nių ir valdžios įstaigų vadus, 
kad jie susipažintų su padėti
mi ir darytų žingsnius padėtį 
taisyt.

Brownsvillej tuo klausimu 
sušauktan susirinkiman perei
tą penktadienį suėjo per 350 
publikos, kuri parodė didelį 
susidomėjimą priaugančiosios 
gentkartės sveikata. O susido
mėti yra kuomi: Visuose eg
zaminuotuose vaikuose rasta 
1,060 trūkumų, tūliems iš jų 
net po 4-ris. Iš 541 vaikų, 
471 buvo iš šeimynų, kurios 
gyvena iš pašalpos, o likusie
ji iš dirbančiųjų, bet turinčių 
mažus uždarbius.

Nedamitusių, žemiau 
mo svorio rasta 290 
pažeistais kvėpavimo 
tais 60; peraugusiais ar suge
dusiais tonsiliais 130; maža- 
kraujų 160; pažeistomis ausi
mis 20; pažeistomis kojomis 
20; sugedusiais dantimis 100; 
taipgi daugelis kenčia nuo 
blogos kraujo apytakos, akių 
silpnumo, kaulų suminkštėji
mo, inkstų ligų, silpnaregys- 
tės ir kitokių trūk'umų. s

Kitas Mitingas

Sekamas mitingas susiedijos 
sveikatos klausimams rišti 
šaukiamas vasario 28-tą, 359 
J St. Jan pakviesta eilė apy
linkės unijų, kitų draugijų, ir 
įstaigų, Darbo Partija, kuni
gas, rabinas, taipgi assembly- 
manas Crawfor W. Hawkins 
ir kongresmanas John T. De
laney.

Apart sveikatos raporto, 
mitinguose girdima ir patys 
pašalpgaviai. šiame mitinge 
kalbės 201 Adams St. šalpos 
ofiso klientai apie savo paty
rimus, kuriuos jie pergyvena 
jięškodami duonos ir sveika
tos savo vaikams.

Visiems, o ypatingai sto
jantiems už budžeto mažini
mą panaikinant ar nukapo- 
jant paskyras pašalpoms, pa
tartina nueit ir išgirst dau
giau davinių apie bedarbių 
“rojišką” gyvenimą.

Viešos diskusijos dėl Bat- 
tery-Brooklyn tunelio bus Ar
mijos Bildinge, 39 Whitehall 
St., kovo 12-tą.

NOTARY
PUBLIC

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, Tf. Y.

Perkeliamas buvusis skelbtas 
kriaučių bei pašalpinių lietuvių vie
šas susirinkimas,'kuris turėjo įvykti 
Vasario 14 d., bet neįvyko dėl blogo 
oro. Jis jvyks vasario 29 d., ketvir
tadienį, 7.30 vai. vak:, Liet. Piliečių 
Kliubc, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Lis, ar snigs, susirinkimas 
jvyks.

Gerbiami šios apylinkės lietuviai, 
ypatingai kriaučiai. Šis susirinkimas 
šaukiamas dėl jsteigimo lietuviško 
rūbų sandėlio (warehouse). Kiek
vienam siuvėjui turėtų rūpėti atei
ties kavalkas duonos, ir rūpėti da
bar. Maloniai kviečiu visus daly
vauti, senus, jaunus, vyrus ir mo
teris. Atsilankę sužinosite priežastį, 
kodėl norima steigti. įžanga veltui. 
— Steigėjas Juozas Lugauskas.

(44-51)

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

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

t

MOTERIMS—BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 

bo susirinkimas jvyks sj ketvirtadie
nį, vasario 22-rą, lygiai 8 v. vak., 
419 Lorimer St. Narės ir ne narės 
kviečiamos atsilankyti.—Valdyba.

(44-46)

RICHMOND, HILL, N. Y.
Šį trečiadienj, 21 d. vasario, 8 v. v. 

įvyks ALDLD 185 kp. susirinkimas 
pas Paukščius, 101-54 — 110th St. 
Kurie tik galite, malonėkite daly
vauti, nes turime daug svarbių rei
kalų. — V. Paukštys. (43-44)

Vasario Menesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (aludė) 

už $2000. Renda $47 j mėnesį, yra 
keturių metų leastas. Vieta garu 
šildoma, randasi geroj apylinkėj. 
Pardavimo priežastis — mirtis šei
mynoj. Autumn Cafe, 324 Lincoln 
Ave., kampas Atlantic Ave., Brook
lyn, N. Y. (39-44)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugės, senyvos mo

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

(38-43)
$

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS E

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

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

Tel. EVergreen 7-8451

M M IMI

Telefonas: Humboldt 2-7964 E 3
580 SUMMER AVENUE 

Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J. S

Liehiviii Kuro Kompanija.
{DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais TRU-EMBER FUEL CO., INC.

485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.S-

Telefonas EVergreen 7-1661
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Traukiu paveikslus fa'rnilijų, ves

tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
padarau 
paveiks

le ra javus 
su ame- 

Rei- 
irM ■

j

J

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

fUI !OI fU* IMI

E Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

E S T A T E O F j

BARRY P. SHALL1NS
(Shalinskas) >

FUNERAL HOME i

originališkos kainos 3

Naudokitės Mūsų Patogiu 10 Išmokėjimu Planu

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

NARINS SONS

Suteikiam garbingas laidotuves |

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai | 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499 ■

670 Grand St., corner Manhattan Ave. H
Brooklyn, N. Y. □

t kH
«TTTTTTTTT7T7T7TTT7TTTTTTT7TTT7T7TTTTTTTTTTTTTTT?Ti<

Mateašas Simona/vičius 
į&F Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622 

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.




