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Ruo š k i me žiemio 
nes pramogas 4‘Lais* 
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

THE LITHUANIAN DAILY
Vienas žmogus rašo Romos 

Katalikų Susivienijimo organe 
(“Garse”) apie raudonarmie
čius Lietuvoj.

Koki jie nuskurę, pageltę, 
sudžiūvę, išbadėję! Koki jie 
mulkiai! Tik paklausykite:

1. Sustoję ties valgomųjų 
daiktų krautuvės langu (vitri
na), raudonarmiečiai žiūri j 
dešras ir kumpius ir mano, 
kad jie yra iš medžių pada
ryti—‘propagandai!

2. “Raudonarmiečiai, pa
matę vyriškį su lietsargiu, iš
sigando ir apklausinėje jį, 
koks tai esąs ginklas. . .” Ki
tais žodžiais: raudonarmie
čiai nebuvo matę savo gyve
nime lietsargio tol, kol atvy
ko į dzūkišką Alytų !

3. Karininkų žmonos Vil
niuje apsirengė šilkinėmis pa
džiautomis ir nuėjo į teatrą. 
Jos maniusios, kad padžiamos 
—balinė suknia!

4. “Kiekvienas kareivis pui
kiai išmokytas marksizmo ir 
jo propagandos, tačiau 
mažai — civilizacijos” 
tyt, autorius turi galvoj 
tinę civilizaciją).
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labai 
(Ma- 
fašis-

Toki yra tie raudonarmie
čiai. Skaitai žmogus- katalikų 
laikraštyj 'tuos nonsensus ir 
manai, kad skaitai iš Helsin
kio '“žinias” apie tai, kaip 
narsieji Helsinkio valdžios 
didvyriai baigia sumušti So
vietų Sąjungą.

Betgi katalikų spauda tal
pina tuos kvailus sapaliojimus 
kaipo rimtą dalyką!

Toji spauda patapo bala, į 
kurią gali spjaudyti kiekvie
nas mulkis, jei tik jo sistema 
gamina anti-sovietines seiles.

Beje, žmonės, kurie šitokius 
niekus rašo, skelbia kitą di
delę naujieną: Lietuvai Vil
nių, girdi, grąžino ne Sovie
tų Sąjunga, bet Dievas. Na, o 
jei ne Dievas (sako kiti), tai 
stebuklinga Aušros 
na Marija!. . .

Vartų pa-

dd. Wash-Kovo mėn. 2 ir 3 
ingtone įvyksta ta 
konferencija sveturgimių rei
kalams ginti.

Konf. dalyvaus daug žymių 
intelektualų ir politikų. Be 
to, ten bus reprezentuojamos 
ne tik “amerikinės” organiza
cijos, bet ir “sveturgimiškos.”

Lietuvių organizacijos ten 
taipgi turės savo atstovus.

Jungt. Valstijų kongrese yra 
įnešta visa eilė anti-svpturgi- 
miškų bilių. Jei reakcinin
kams pavyktų padaryti bent 
vieną jų įstatymais, tai dėl to 
skaudžiai nukentėtų ne tik 
sveturgimiai, bet ir čiagimiai 
darbo žmonės.

Štai kodėl visi privalo smar
kiai darbuotis, kad tie suma
nymai įstatymais niekad ne
pataptų.

Binghamtoniečių Zmitrų na
mus aplankė nelaimė: numirė 
draugė Zuzana Zmitrienė.

Tai buvo draugiška ir sve
tinga draugė. Retai kuris, bū
damas Binghamtone, nebuvo 
Zmitrų šeimos gražiai priim
tas ir pavaišintas.

Velionė buvo jau amžiuje 
moteriškė, išgyvenusi karšto ir 
šalto. Ji paliko vyrą ir 2 duk
terėles — Bronę ir Viktoriją. 
Abi per metų eilę veikia dar
bininkiškam judėjime.

Tegu velionė ilsisi ramiai, o 
josios paliktai 
nėms reiškiu 
uojautos.’

Šeimai ir gimi- 
nuoširdžios už-

Slaptas Roosevel
to Pasiūlymas 

Mussoliniui

Ką Veiks Roosevelto Pa
siuntinys Šveicarijoj?

Roma.— Prezidento Roo
sevelto pasiuntinys, valsty
bės vice-ministeris Sumner 
Welles įteikė Mussoliniui 
Roosevelto laišką. To laiš
ko turinys laikomas slap
tybėje, bet suprantama, 
kad Rooseveltas jame duo
da pasiūlymą kas liečia tai
kos darymą Europoj.

Besikalbant R o o s evelto 
pasiuntiniui su Mussoliniu, 
dalyvavo ir Amerikos am
basadorius Phillips ir Itali
jos užsieninis ministeris 
Ciano. Korespondentai ra
šo, kad pasikalbėjimas bu
vęs širdingas.

Welles bus Berlyne penk
tadienio ryte.

Roma. — Prez. Roosevel
to pasiuntinys Welles išva
žiavo iš Italijos per Švei
cariją į Berlyną. Bet neži
nia, kokiais tikslais jis ap
sistoja Šveicarijoj 24 
landas. Yra spėjimų, 
jis ten matysis su kai 
rių šalių diplomatais.

Sovietai Užėmė 
Raktą į Viborgą, 

Sako Suomiai

Prisvilęs Vokieti, Lams Senatas Nutarė Pa 
Siaurinėje Norvegijoje

va- 
kad 
ku-

PUERTO RICO TAUTIEČIAI 
IŠRINKO ĮKALINTA AME

RIKOJ SAVO VADA

San Juan, Puerto Rico.— 
Suvažiavimas Puerto Rico 
salos tautiečių partijos vėl 
išrinko savo pirmininku 
Pedrą Albizų Campos. Jis 
dabar sėdi Atlantos kalėji
me, Jungtinėse Valstijose, 
baudžiamas už veikimą dėl 
Puerto Rico paliuosavimo 
nuo Jungtinių Valstijų.

Puerto Rico tautiečių 
partijos suvažiavimas už
protestavo, kad Jungtinės 
Valstijos padarė - iš Puerto 
Rico stovyklą, kaip sako, 
“gynimui Amerikos impe
rializmo.”

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, kurioj kritikuoja 
popiežių Pijų XII, kad jis 
apdovanojo garbės ,ženklu 
buvusį Puerto ‘ Rico ’ guber
natorių Blantoną Winshi- 

i pa, kuris buvęs priešas tau- 
tuot i Jungtinių Valstijų tines Puerto Rico laisvės.

N. Y. Senatas Padarė 
Tarimą prieš Trečią 
Prezidento Terminą
Albany, N. Y. — Demo

kratas senatorius J. J. Mc- 
Naboe įnešė New Yorko 
valstijos senatui atsisaukt 
į Jungtinių Valstijų kon
gresą, kad įstatymiškai už
draustų bet kam kandida-

prezidentus trečiai tarny
bai. Įnešimas atkreiptas 
ypač prieš Roosevelto kan
didatavimą trečiam termi
nui. Už įnešimą balsavo 
pats senatorius McNaboe ir 
visi republikonai, kurie su
daro daugumą.

New Yorko valstijos se
nato rezoliucija prieš trečią 
prezidento tarnybą bus pa
siųsta Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentui Garneriui 
ir visiems kongreso na
riams.

Demokratas valstijos se
natorius Dunnigan užreiš- 
kė: “Prez. Rooseveltas yra 
vienintelis kandidatas, ku
rio negalėtų sumušt repub
likonai rinkimuose. Jeigu 
jis vėl kandidatuos, jis bus 
išrinktas.”

Francija ir Anglija Parda
vinės Ginklus Rumunijai

........u

Bucharest, Rumunija, 
vas. 27. — Francija ir An
glija padarė kelias slaptas 
sutartis su Rumunija, pa
gal kurias pardavinės Ru
munijai lėktuvus, kanuoles, 
kulkasvaidžius ir kitokius 
ginklus ir amuniciją.

Turką Policija Užgrobė 
Prieš-Angliškus Lapelius

Helsinki, Suomija.— Se-, kontr-atakuot, bet buvo at- 
noji Suomijos valdžia • jau mušti su dideliais jiem nuo- 
pripažįsta, jog Sovietų ka-j stoliais, sako Sovietų ko-

Bergen, Norvegija.— Ne
žinia kodėl, gal bėgdamas 
nuo talkininkų šarvuotlai-i 
vių, prisvilo prie pakrančio 
seklumos prekinis vokiečių 
IniTTnn rr n Ia fx

i laikyt Ambasado 
riy Maskvoje

KONGRESAS GREIT UŽGIRS 
20 MILIONŲ DOLERIU 
PASKOLA SUOMIJAI

riuomenė užėmė Koivisto 
(Bjorke) pusiausalį ir salą, 
kas yra laikoma raktu į Vi- 
borgą, antrą didžiausią 
Suomijos miestą, prie vaka
rinio galo Mannerheimo 
tvirtovių linijos. Apie Koi
visto tvirtovių užėmimą-So
vietai pranešė jau praeitą 
penktadienį.

Tos pusiausalio ir salų 
tvirtovės ir pakrančiai bu
vo ginkluoti kanuolėmis, 
šaudančiomis 12-14 colių 
storio šoviniais.

Helsinki, vas. 27. — So
vietai užėmė dar viena sa
lą netoli Viborgo.

DaugSovietai Pagrobė
Suomių Amunicijos

Maskva, vas. 27. — Hel- 
s i n k i o s u o m iai mėgino

manda:
“Penki suomiu tankai 

po sužeisti ir trys iš jų 
imti.

“Sovietų kariuomenė užė
mė 15 geležies - cemento 
Koivisto kanuolių fortų, du 
kitokius fortus, keturis 
sandėlius amunicijos ir 
šiaip reikmenų, 10 tūkstan
čių kanuolinių šovinių ir 
daugiau kaip 5 milionus 
kulkų šautuvam bei kul- 
kasvaidžiam.

“Kitose fronto dalyse 
nieko svarbaus nebuvo.

“Sovietų lėktuvai ataka
vo priešo kariuomenę ir ka
rinius punktus. Oro mū
šiuose nukirto žemyn devy- 
nioliką priešo lėktuvų.”

Per 15 dienų raudonar
miečiai užėmė viso 755-kias 
aptvirtintas suomių pozici
jas.

ta-
su-

seklumos prekinis vokiečių Washington. — Republi- 
laivas “Orizaba,” 4,354 to- konas senatorius Lodge 
nų įtalpos, ties Hammer- įnešė išbraukt iš valdžios 
f ėst, ’šiaurinėje Norvegijo- lėšų $17,500 algą, kuri yra 
je. mokama Jungtinių Valsti

jų ambasadoriui Maskvoj, 
kitaip sakant, atšaukt Am
erikos ambasadorių iš So
vietų ir sutraukyt diploma
tijos ryšius su jais. Šiam 
sumanymui karštai pritarė 
senatorius V a n d e n b e rg,

“TRUD” SAKO: ITALIJA 
LOŠIA BALKANUOS PRIEŠ 
NAZIUS, UŽ TALKININKUS

Maskva.— Sovietų darbo senatorius Vandenberg, 
unijų laikraštis “Trud” ra-1 vienas iš republikonų kan- 
šo, kad Italijos valdovai didatų į prezidentus. Bet 
tiktai šneka, būk Sovietų visi demokratai balsavo už 
komunizmas gręsiąs Rumu- algą Amerikos ambasado- 
nijai ir kitiem Balkanųi riui Maskvoj, tai ir už jo 
kraštams, ir Italija dedasi palaikymą tenai. Senato- 
Balkanų “gynėja” nuo So-riaus Lodge sumanymas 
vietų. O tikrumoje, kaip panaikint Amerikos atsto- 
rašo “Trud,” tai Italija bi-1 Vybę Sovietuose gavo tik- 
jo ne komunizmo Balka-^ai 10 balsų, 
nuošė: jinai bijo Vokietijos.I ------------------

Ba'kanų i Naziai Nuskandino du

Bet

Gandai apie Talkininką 
Ir Nazią Laivą Kovą 
Netoli Murmansko

Bergen, Norvegija.— Ne
oficialiai buvo pranešta, 
kad įvykęs mūšis tarp kari
nių Anglijos - Franci jos ir 
Vokietijos laivų ties šiauri
ne Norvegija, arti Vardoe, 
netoli į vakarus nuo Suomi
jos prieplaukos Petsamo, ir 
kad talkininkų šarvuotlai
viai nuskandinę ten du pre
kinius vokiečių laivus.

Anglijos valdininkai sa
ko, kad nieko nežiną apie 
tą jūros mūšį. Danijos ži
novai užginčija jį. Tik tiek 
pripažįsta, kad Anglijos ir 
Franci jos karo laivai blo- 
kaduoja šiaurinę Norvegi
ją ir artimą ten Sovietų 
prieplauką Murmanską. 
Tuom jie stengiasi užkirsti 
kelią laivams plaukioti iš 
Murmansko ir iš šiaurinės 
Norvegijos į Vokietiją ir

Washington.— Amerikos 
kongreso taisyklių komisi
ja parėmė naują $20,000,- 
000 paskolą senajai Suomi
jos valdžiai, ir manoma, 
kad kongreso atstovų rū
mas greitai užgirs šią pas
kolą. Senatas jau yra ją už- 
gyręs.

Kita kongreso komisija 
įterpė į šį pasiūlymą, jog 
Suomija' galės pirkti ne tik 
šiaip reikmenis iš Ameri
kos už tą paskolą, bet ir 
prekinius -. keleivinius lėk
tuvus.

Republikonas k o n g r os
manas Gifford ragina kon
gresą nubalsuot, kad Hel- atgal, 
sinkio Suomiją už minimą ši talkininkų blokada yra 
paskolą galėtų pirkt ka- r žymia dalim atkreipta prieš 

Norvegijos prieplaukas 
Kirkenes ir Narvik, kad 
per jas vokiečiai negautų 
geležies rūdos. Pernai me
tais buvo per šias prieplau
kas išgabenta Vokietijai 
pustrečio, miliono tonų ge-

nuoles ir kitus ginklus 
amuniciją iš Amerikos.

ir

APGAVO 10,000 DAR
BININKŲ

Talkininkai Galį Su
mokė! Amerikai Dar 

Bilioną už Ginklus

“gynimu” nuo Sovietų, Ita
lija iš tikrųjų lošia Angli- 
jos-Francijos lošį Balka
nuose prieš Vokietiją, kaip 
teigia “Trud.” Tuomi Itali
ja stengiasi ir sau ką tai 
išlošti Balkanuose, bet ji
nai persilpna ekonominiai 
ir- politiniai, kad jai tas pa
vyktų.

Stambius Anglą Laivus 
Ir Vieną Švedą

Washington.— Amerikos 
iždo ministeris Morgenthau 
tvirtino 1 a i k r a štininkam, 
kad Anglija ir Franci j a tu
ri gana dolerių užsimokėt 
už dabartinius , lėktuvų ir

UŽSAKYTA SUOMIJAI Iš 
AMERIKOS ŠOVINIŲ UŽ 

5 MILIŪNUS DOLERIŲ

London. — Vokiečių sub- 
marinai nuskandino Angli
jos žibalinį laivą “British 
Endeavour,” 4,580 tonų, ir 
prekinį laivą “Loch Mad
dy,” 4,996 tonų. Anglai ma
no, kad jie gal sunaikinę 
vieną submariną.

Nuo nazių submarine ar 
minos žuvo Švedijos gajlai- 

arti Angli- 
tonii

vis “Santos,” 
įjos; jis buvo 3,840 

UZl KACVMC4,! VU 11LAO , 1V1VVLLVLA ----------- ------ -------------- ----- įtalpOS.
kitų karo pabūklų užsaky- ingtone paskelbė, jog Ame-( Nežinia kurios

' .......................... " ’L. ^akyta Suomijai. lektuvas ^pšaudg Da^
i laivą “Olympia,” 544 tonų^ 
prie Anglijos kranto.

Mina nuskandino Holan- 
j dijos motorinį laivuką Tda\ 
208 tonų, vakariniame An
glijos pakraštyje.

Washington. — Helsinkio ( 
Suomijos atstovybė Wash-

mus Amerikoj ir dar pirkt, riko je 1 
biliono dolerių vertės karo 50 milionų kulkų šautu- ( 
reikmenų iš Amerikos ir vams, apkasų kanuolėms,1 
u ž s i m o k ė t. Morgenthau kulkasvaidžiams, prieš or- 
pranešė, jog karo orlaivių laivinėms ir kitokioms ka- 
pirkikai ir amerikiniai or- nuolėms, ir dalis tos amu- 
laivių fabrikantai murma, 
kad Amerikos taksai truk
dą tą biznį.
ANGLAI TURI AMERI
KOS ŠĖRŲ Už BILIONĄ 

DQLERIU

nicijos jau pasiekė. Suomi
ją. Jų vertė yra apie $5,- 
000,000.

Kas tuos šovinius Ameri- 
I ko j e užpirko, x tatai slepia 
i Helsinkio atstovas, tik tvir- 
Itina, kad jie užpirkti ne 

London. — Anglai finan-1 Jungtinių Valstijų valdžios 
sų žinovai skaičiuoja, kad pinigais.
Anglijos piliečiai yra pir-|

šalies

Sovietai Šturmuoja Manner- 
heimo Liniją 3 Vietose

Helsinki, vas. 27. — So
vietu kariuomenė šturmuo
ja Helsinkio suomius ne tik 

Anglijos piliečiai yra pir-Į Be to, jau pernai metų Viborgo srityje, bet ir vi- 
kę už bilioną dolerių Ame- pabaigoj z buvo užsakyta dūrinėje ir rytinėje dalyse 
rikos kompanijų šėrų. Vai- (Suomijai už $5,000,000 lėk- Mannerheimo tvirtovių li-, , ivvrilipcviiij U. ūciiį. v 0.1- ( OUUIUlĮdl UZ/ tpU,VUV,VVV 1CIX-

Ši talkininkų blokada yra turintiems ver- (tuvų ir kitų karo reikme-

Newark, N. J. — Brews- x... JT., 
ter orlaivių kompanija pa-hežies rūdos, 
sigarsino, kad jai reikėsią 
1,500 darbininkų į naujaip 
pastatytą fabriką. Nuo' 
anksti ryto sugužėjo 10,000 
darbininkų, išlaukė po ke
lias valandas, ir nei vienas

Vokiečiai Užgrobė Švedi
jos Prekinį Laivą

Stockholm, Švedija.—Na- 
nebuvo pasamdytas. Kom- karo laivai sulaikė 
panija paaiškino, zkad dar- Švedijos garlaivį “Buenos 
1.. -J... J_________ x_‘1_ V - | K £*Aa 4-/XVX.X

sivarė jį į Vokietijos prie
plauką. Tas laivas vežęs 

Brussels, Belgija, vas. 27. medieną Ir pdpierą, sako, į

Istanbul, Turkija. — Pa
sklido daug lapelių prieš bai atsidarysi a tik už mė-1 Aires”, 5,646 tonų, ir par- 
Angliją, kaip norinčią įvilk- nėšio.
ti Turkiją į imperialistų 
karą. Turkų valdininkai sa
ko, kad tai būsią vokiečių '—Vokiečių kanuolės prade- Pietų Ameriką, 
agentų paskleisti lapeliai J jo smarkiai bombarduot-------------------
Turkijos policija užgrobė francūzus - anglus Luxem-| ORAS. — Pasnigsią ir 
didelį skaičių tokių lapelių, burgo srityj. būsią šalčiau-.

tingiausius Šerus šešiasde
šimties amerikinių 
nįjų parduot juos 
gliškus pinigus.

O anglų valdžia 
rus pardavinės Ainerikoj, 
idant, gaut dolerių, už ku-

kompa- 
už an-

tūos še-

nų iš Amerikos.

Samdytojai Turi Daryt Ra
šytas Sutartis su Unijom

nijos.
Suomių komandieriai jau 

nesako, kad atmuša Sovie
tu atakas. c

Būriai Nazią Lėktuvą Skri
do Virš Paryžiaus.New York. — Federalis 

srities teismas byloje uni-
I inc an Arf Metale Irnmnii- 
nija nusprendė, kad sam
dytojai turi daryt raštiškas, 
sutartis su darbininkais pa-' skraidė virš Paryžiaus ir 
gal Šalies Darbo San tikiu! apžvalginėj o Franciją toli 
Įstatymą. inu° vokiečių sienos, bet ne-

Sausio 9 d. srities teis- mėtė bombų.
mas ' Chicagoj patvarkė, --------

riuos galėtų pirkt daugiau Įjos su Art Metals kompa- 
lėktuvų ir amunicijos iš 
Jungtinių Valstijų.

Paryžius, vas. 27. — Bū
riai Vokietijos lėktuvų

Prez. Roosevelto Laiškas 
{teiktas Popiežiui X11CVO kJlUVCl^vJ IJClvVUlXWj

kad samdytojams nesanti Anglų Lėktuvai Virš Ber
Vatikanas, vas. 27.—Pre

zidento Roosevelto 
niškas taikos pasiuntinys t _______ ___ , __
Myron C. Taylor įteikė po- Roma. — Anglijos amba- Anglijos lėktuvai skraidė 
piežiui Rioosevelto laišką, sadorius pasiskubino ~ pasi- per Berlyną ir virš Balti- 
kuriame sakoma, kad Roo- matyt su prez. Roosevelto ios Jūros.- Anglai teigia, 
seveltas bendradarbiaus su taikos pasiuntiniu Wellesu kad jie nušovę žemyn du 
popiežium dėlei taikos at- pirma, negu Vokietijos am- karinius nazių lėktuvus 
steigimo.

privaloma rašyta sutartis 
asme-' su darbininkais.

lyno ir Baltijos Jūros
London, vas. 27. — An

glų komanda sako, kad

Anglai teigia,

nazių lėktuvus 
basadorius prie jo priėjo. Anglijos pakrantėj.
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Neteko “Draugą”
New Yorko “Times” redakciniame 

straipsnyj pasakoja, būk pirmiau Sovie
tų Sąjunga turėjo “demokratiniame pa
saulyj draugų”, o dabar jų nebeteko.

Žinoma, tai yra melas. Kapitalistinis 
pasaulis—ar jis monarchistinis, fašisti
nis ar “demokratinis”, niekados nebuvo 
ir nėra draugingas linkui Sovietų Sąjun
gos.

Užtenka prisiminti vien Anglijos ir 
Franci jos “draugiškumą”, kad suprasti, 
kokios jos-draugės buvo Sovietų Sąjun
gai. Ispanijoj jos visaip gelbėjo fašis
tams, kovojo prieš to krašto liaudį ir 
kenkė Sovietų Sąjungos pagelbai. Chi- 
nijoj nuolaidavo Japonijos imperialis
tams ir ruošė Japonijos karą prieš So
vietus. Vokietijos valdonams atidavė 
Austriją, Čechoslovakiją, Klaipėdą, leido 
paimti Lenkiją, kad tik paakstinus Vo
kietiją karan prieš Sovietus. Kada tas 
planas neišdegė, tai pačios atsidūrė ka
re. Sovietų kraštan nuolatos siuntė šni
pus, provokatorius, diversantus, suokal- 
biavo su trockistais ir kitais. Ar tai bu
vo “draugiškumas” ?

Ne draugiškesni ir Amerikos imperia
listai, jų spauda nuolatos pranašavo So
vietų Sąjungai pražūtį,"planavo ir or
ganizavo kryžiaus karą.

Sovietų Sąjunga nenustojo kapitalisti
nių plėšikų tarpe jokių savo “draugų”, 
nes jų ten nebuvo. Jeigu dabar kapita
listinis pasaulis daugiau dūksta, atvirai 
ruošiasi karan, tai tik todėl, kad pasau
lyj padėtis pasikeitė. Tas nenustebino 
Sovietų šalies piliečius ir viso pasaulio 
darbo žmones. Darbininkai senai lau
kė to, kada kapitalistinis pasaulis dar 
kartą bandys pulti darbininkų ir valstie
čių valdomą kraštą.

Kapitalistinių valstybių “draugišku
mas” linkui Sovietų Sąjungos, jų valdo
nų siunčiami pasveikinimai, tai .buvo 
niekas kitas, kaip tik veidmainystė.

klausomybę”. Bet melas turi tik vieną 
kelią. Nepaisant visokių apgavikų, Lidi
joj eina rimtas judėjimas.

Indijos Kongresas, kuris apima indu
sus, siksus, mahometonus, parsiųs ir 
krikščionis, turi 4,500,000 duokles mo
kančių narių. Jo įtaka apima apie 80,- 
000,000 Indijos . gyventojų. Laike 1937 
metų rinkimų, iš 11-kos Indijos provin
cijų, Indijos Kongresas laimėjo astuo
niose provincijose, gaudamas už savo 
kandidatus virš 20,000,000 balsų iš 30,- 
000,000 balsavusių. Indijos Kongreso 
valdomose provincijose gyvena per 210,- 
000,000 žmonių.

Dabartiniu laiku Indijos Kongresas 
vis daugiau kelia reikalavimą Indijos at
siskyrimo. Tai rimtas dalykas. Anglijos 
imperialistai kalba apie užpuolimą So
vietų Sąjungos iš Turkijos ir Indijos, 
bet jie užmiršta indusus. Jeigu ten iš
sivystys karas, tai Indijoj bus milionai 
žmonių, kurie stos kovon prieš Angli
jos imperializmą. i»|

Jūrų Piratai
Anglijos imperialistų žygius ant jūrų 

negalima prie nieko’kito prilyginti, kaip 
prįe jūrų piratų. Jie pasiuntė savo karo 
laivus į Norvegijos ir Sovietų Sąjungos 
šiaurių pakraštį. Jų laivai ten sukinėja
si, kaip koki tigrai. Tas priverčia Sovie
tų Sąjungą budėti.

Anglijos karo laivai jau kelis kartus 
buvo įsiveržę į Norvegijos vandenis. Jos 
karo orlaiviai be jokio susivaržymo 
skrajoja per Holandijos teritoriją.

Bet už vis bjauriau Anglija elgiasi su 
Jungtinių Valstijų paštu. Tik pagalvo
kite: jūs rašote laišką savo tėvams, bro
liams, seserims, mylimąjai arba mylima
jam, o tą jūsų laišką paima nuo Ame
rikos laivų Anglijos atstovai, plėšiko im
perialisto rankomis atidaro, kiša purvi
ną snukį į jūsų asmeninius reikalus!

Bet Jungtinių Valstijų valdžia tik 
švelnutėj formoj prieš tai kelia “pro
testą.” Mat, Roose velto administraciją 
koloniškai pasiduoda Anglijos imperia
listų komandai. Kiekvienas supranta, 
kad Washingtono ponai visai kitaip už
giedotų, jeigu taip elgtųsi Sovietų Są
junga, kaip dabąr elgiasi, Anglija..

Atmuša Priešą Melus ,
Sovietų priešai įsikandę, kad Staljnas 

yra diktatorius. Sekmadienį,' vasario 25 
d., “Times” korespondentas Walter Du- 
ranty iš Maskvos dar kartą atmuša tuos 
melus. Jis sako, kad dabar einą Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijoj rinkimai, 
kur renka 500,000 viršininkų. Rinkimai 
yrą kuo demokratiškiausi. Taip yra Ko
munistų Partijoj, taip yra ir Sovietų 
tvarkoj. Jokios ten Stalino diktatūros 
nėra.

Zigfrido Pozicija

(“Voen n aja 
m. Nr. 11 ir 

Zvezda” 1938

sutartis draudė
statydintis bet

do pozicija. Pirmasis Zig-Į karų sustiprinimams dary- 
frido pozicijos ruožas eina 
pradedant Olandija išilgai 

(Kruppo, Tisso fabrikai), Belgijos, Liuksemburgo sie- 
dešiniajame Reino krante nų, kerta Mozelio upę, drie- 
vokiečiai nuo Emericho kiasi toliau dešiniuoju Sa- 
(ties Olandų siena), iki aro upės krantu iki Saar- 
Dueseldorfo pastatė įtvirti
nimų liniją, kurios ilgis sie
kė 120 km. Šios įtvirtinimų1 Zveibruekeną, per 
linijos statybos darbai baig-'zansą, Lautero ir 
ti 1937 m.;
„ 2) Kad pridengtų kelių 
ir persikėlimų mazgą ties 
Koelnu,' čia buvo įrengta 
prieštiĮčio įtvirtintoji pozi
cija;

3) kad užkirstų kelią 
priešui į Koelną, iš ;

brueckeno. Toliau ši pozici
ja pereina Bliso upę per

, Zveibruekena, per Pirma-
Reino 

upėmis pasiekia Šveicarijos 
sieną.

Kalbamiems darbams va
dovavo 13 statybos štabų. 
Darbams vykdyti buvo su
telkta net apie 500,000 dar
bininkų masė. Ir šito gau- 

1 „ T pietų1 saus darbininkų kiekio už-
pusės, kalnuotame Ander-Į sibrėžti tikslai pasiekti per 
nacho ir Kirno rajone, pie-Įšešius mėnesius. Kitų tei
tų gynimosi pusėn, buvo girnų darbai užtrukę devy- 
pastatydinta atkirsto pobū- nis mėnesius, 
džio pozicija. Jos ilgis sie
kia 50 km.; ?

4) Kad pridengtų viduri-'Triro, Obersteino, 
niame Reine ir Mozelio že-' 
mupy persikėlimus, 70 km. 
nuo sienos, vokiečiai pasta
tė įtvirtintą poziciją An- 
dernacho, Celio, Kirno sri
tyse. Šioji pozicija kairia
jame Reino krante ir abie
juose žemutinio Mozelio 
krantuose, sudaro ’ platų

Antrasis Zigfrido pozici
jos ruožas eina Vittlicho, 

Kaiser- 
lauterno linija. Tarp pirmo
jo ir antrojo Zigfrido pozi
cijos ruožų pastatyti tarpi
niai įtvirtinimai ir ugnia
vietės, todėl ir susidaro gy
nimosi pozicijos gilumas iki 
30-40 km.

Dešiniajame Reino kran
te įrengtų įtvirtinimų ruo-

Indijoj Neramu
Anglijos imperialistai pavergę Indijos 

350,000,000 gyventojų. Indija turtingas 
kraštas, bet indusai vargsta ir badauja, 
nes Anglijos ponai ir jiems paklusnūs 
indusų kunigaikščiai ir dvarponiai žiau
riai indusus išnaudoja.

Indijoj yra apie 600 kunigaikščių, ku
rie gyvena, kaip koki dideli feodalai. 
Daugelis iš jų dar palaiko vergiją. In
dusų valstiečių padėtis baisi. Apie vie
nas trečdalis gyventojų visada nedaval- 
gę. Badas, skurdas, vargas ir ligos pla
tinasi. Kasmet žmonės milionais miršta.

Bet Indijos liaudies kantrybė baigia
si. Šiaur-vakarinė j Indijoj, netoli Khy
ber perėjimo įvyko tąrp indusų ir An
glijos kareivių susikirtimas.

Laike Pirmo Imperialistinio Karo pa
vyko Anglijos imperialistams apgauti 
Indijos žmones. Tada Anglija pažadėjo 
Indijai nepriklausomybę. Indija davė 
Anglijos imperialistams 1,500,000 karei
vių; $800,000,000 aukso; $1,300,000,000 
vertės žaliosios medžiagos. Padėjo jai 
laimėti karą.

Bet kada karas pasibaigė, kada Indi
jos liaudis pareikalavo to, ką Anglija 
buvo žadėjusi, tai Anglijos imperialis
tai metė prieš Indijos žmones kelis šim
tus karo orlaivių ir bombomis degino in
dusų kaimus ir miestus. Tūkstančiais žu
vo geriausi Indijos sūnūs. Jie tą nieka
dos nepamirš!

Dabar Anglijos imperialistai vėl pasa
koja indusams seną pasaką apie “nepri

Sovietai apie Welles Misiją
Sovietų Sąjungos spauda aiškina, kad 

Anglijos, Franci jos ir kartu Jungtinių 
Valstijų imperialistai daro viską, kad 
tik ilgiau karą palaikius, nors jis darbo 
žmonėse neturi pritarimo.

Anglijos ir Francijos imperialistai 
nori kuo daugiau neufrališkų kraštų 
įvelti karan, kad jų rankomis žarstyti 
karo žarijas ir imti sau kaštonus.

Sovietų Sąjungos spauda rašo, kad 
Amerikos valdonai turi išrokavimą, kad 
karas tęstųsi. Žurnalas “Bolševik” rašo: 
“Juo ilgiau tęsias karas Europoj, tuo ge
riau bus Amerikos kapitalistams... Am
erikos imperialistai siekia, kad pratęsus 
karą Europoj iki paskutinio^ Anglijos, 
Francijos ir Vokiętijos kraujo lašo”.

Žurnalas, kaip ir kiti Sovietų laikraš
čiai, daro sekamas išvadas: (1) Naujo 
Pasaulinio Karo proga Amerikos impe
rialistai turi laisvas rankas veikti Cent- 
rąjinėj ir Pietinėj Amerikoj, kad dau
giau ten įsigalėjus, išstūmus anglus, 
francūzus, vokiečius ir kitus pirklius, 
kad pavergus tam tikrus kraštus. (2) 
Karas yra pelningas Jungt. Valstijų ka
pitalistams, nes Anglija ir Franci j a jau 
biliono dolerių vertės davė užsakymų 
Amerikoj ant karo reikmenų.

Kalbant apie Roosevelto ir Hull pa
siuntinį poną Welles, tas žurnalas rašo: 
“Welles atvyko į Europą kaipo civiliza
cijos gelbėtojas. Tikrumoj jis jieško ga
limybės, kad palaikyti karą, kurį veda 
kiti”/

Taip pat numatoma, kad ponas Welles 
j ieškos kelių sudarymui imperialistinio 
bloko prieš Sovietų Sąjungą, bet vargiai 
jam pavyks ši jo misija.

Zigfrid (vokiškai: Sieg
fried) pozicija vadinamas 
vokiečių įtvirtinimų ruo
žas, kuris dengia Vokieti
jos sieną nuo Olandijos iki 
Šveicarijos. Pats Zigfrido 
vardas paimtas iš senovės 
germanų mitų — iš Nibe
lungų giesmės. Joje Zigfri
das pavaizduojamas kaip 
nepažeidžiamas, veik ne
mirtingas didvyris. Todėl ir 
vakarų tvirtinimai pava
dinti jo vardu. Simboliškai 
tai turėtų reikšti, jog nie
kas pasauly nepajėgsiąs 
kalbamos pozicijos pralauž
ti.

Neįmanoma duoti tikslių 
technikinių duomenų apie 
šios pozicijos konstrukciją. 
Žinome, kaip saugomos ka
rinės paslaptys, o bet kurie 
kariniai įtvirtinimai yra di
džiausioji karinė paslaptis. 
Tad pasitenkinsime tuo, 
kas buvo užsienio spaudos 
paminėta 
mysl” 1939 
“Krasnaja 
m.).

Versalio 
vokiečiams
kokius įtvirtinimus. Paga
liau vokiečiai buvo privers
ti net buvusias vakaruose 
tvirtoves ir įtvirtinimus iš
griauti. Vokietijos rytuose 
panašios rūšies įtvirtinimai 
palikti. Reino sritys anglų 
ir prancūzų kariuomenių 
per 15 metų buvo valdomos 
ir kontroliuojamos. Deši
niajame Reino upės krante 
buvo palikta 50 km. pločio 
neginkluota (demilitarizuo
ta) juosta. Tačiau darant 
Vokietijai nuolaidų ir tei
kiant lengvatų, 1934 m. są
jungininkių kariuomenė iš 
Pareinio krašto buvo ati
traukta. Tučtuojau, po są
jungininkių kariuomenės 
atsitraukimo, vokiečiai pra
dėjo įtvirtinimų įrengimo 
darbus. 1935 m. patvario
sios fortifikacijos darbai 
buvo pradėti, o 1936 m. ko
vo m. Vokietija įvedė į de
militarizuotą sritį savo ka
riuomenę.

Prisibijodama s ą j u n gi- 
ninkių spaudimo, Vokietija 
skubiai tęsė ir plėtojo pra
dėtus įtvirtinimų darbus. 
Kad būtų galima greitesniu 
laiku įsitvirtinti, buvo sta- sen 
toruos nedidelės betoninės Į Q 
ugniavietės. Jų apginklavi
mui numatyta — kulkas- 
vaidžiai, prieššarvinės ' ir 
priešlėktuvinės patrankos.

1934—1936 m. Vokietija, 
priimdama kaip pagrindą 
smulkių įtvirtinimų siste
mą, sugebėjo, palyginti, per 
trumpą laiką sudaryti pa
tikimą geležbetoųinę apsau
gos sieną.

Kalbamų įtvirtinimų sis
temą sudarė:

Iš Olandijos pusės ties 
Essenu pirmaeilį pramonės

placdarmą ir, tuo pačiu, pa- žų sistema sudaro Zigfrido 
tikimai dengiaMozelio ir, pozicijos trečią ruožą ir yra 

šie vadinama Hindenburgo po
zicija. Dėl Zigfrido pozici- 

Reino jos įtvirtinimų pobūdžio te
galima tiek pasakyti, kad 
jis turi daug bendro su Di
džiojo karo vokiečių patva
riaisiais statiniais.

Tikėdamiesi iš Olandijos 
pusės netikėto smūgio, 1915 
m. vokiečiai įtvirtino- šiau-

Reino persikėlimus; 
darbai baigti 1936 m.;

5) Dešiniajame 
krante buvo pastatydinta 
įtvirtinimų sistema:

a) šiaurinė juosta, tarp 
Vetterau ir Mainco rajo
nais, ėjo Ašaffenburgo, 
Vachtebergo, Buedinheno, 
Reichsheimo linija; šios-- -------- --- ~-----------v vxxxw 
įtvirtintos juostos ilgis — rinį Antverpeno ruožą 
100 km., nuotolis nuo Liuk- smulkiais betoninių ugnia- 
semburgo — 250 km. Šių viečių įrengimais, kitaip ta- 
įtvirtinimų statyba tęsėsi rus — ugniaviečių sistema. 
1934—1935 m. bėgyje; I Įtvirtintas ruožas tęsėsi 15

b) kalnuotame Odenval-'km. ilgumon ir apie pusė 
do rajone (gynimosi pusė km. gilumon. Betoninės ug- 
nukreipta į pietus) buvo 
pastatytas įtvirtinimų ruo
žas, atskiras, 50 km. ilgio;

c) nuo Mosbacho Nekka
ro upės kryptimi buvo 
įtvirtintas H u n d elsheimo, 
Heilbrono, Betin g h eimo, 
Leonbergo, Slidelfingeno li
nija einąs ruožas; ilgis —1 že. Čia smulkių geležbeto- 
120 km.; darbai atlikti 1934 ninių įrengimų juosta sie- 
—1935 m. bėgyje;

d) pagaliau, 30 km. nuo ir 2 km. gilumon. Tanku- 
Fortsheimo ir apie 50-60 mas 30 geležbetoninių 
kilometrų nuo Reino eina pastatų 1 km2, plote. Kiul- 
įtvirtintoji linija, pietų pu- manas šios rūšies fortifika-

iki Šveicarijos * sienos cijas vadina “pieno keliu

miavietės buvo lengvo tipo, 
kurių perdengimas kai ka
da siekdavęs vos tik 0.6 m. 
(nuo lengvosios artilerijos 
sviedinių).

1916 m. panaši įtvirtini
mų sistema buvo pastatyta 
Metzo tvirtovės pietų ruo-

ti įsakymą jis davęs 1933 m. 
gegužės m. 28 d. Tą reikia 
suprasti taip, jog . nuo to 
laiko sustiprinimų statybos 
darbai buvo labai pagrei
tinti, nes, pvz., 1936 m. 
kiek ryčiau nuo Frankfur
to ties Oderiu buvo įrengta 
smulkios geležbetoninės ug
niavietės, iš kurių susidarė 
įtvirtinta pozicija. Jos ilgis 
—40 km., gilumas—3 km.
. Karo specialistų teigia- 
mama, jog Zigfrido pozici
ja sudaryta iš nedidelių ge- 
ležbetoninių ugniaviečių. 
Daugumoje atvejų jų dy
dis, spėjama, 5x5 m matų 
ribose. Ugniavietės išdės
tytos kas 500—700 m viena 
šalia kitos ir įsirėžia 2—3 
km gilumon. Tokie patvar. 
fortifikacijos statiniai, pa
lyginti, pigūs; lengvai pri
taikomi ar suderinami su 
vietove; lengva juos už
maskuoti, be to, priešo ar
tilerijai gana sunku į to
kius nedidelius taikinius 
pataikyti. Tačiau yra ir 
neigiamų pusių. Sunku va
dovauti išsklaidytų ugnia
viečių ugniai, sunku apsau
goti ugniavietės įgulą nuo 
nuodingųjų dujų, žodžiu, 
ugniaviečių įgulos neturi 
pagrindinių ir būtinų pato
gumų, o sėkmingesnis arti
lerijos pataikymas gali to
kią ugniavietę net apverst 
arba sudaužyti.

Zigfrido pozicijoje ties 
Strasburgu yra išmėtyta ir 
žymiai modernesnių, dides
nių ir patvaresnių patvario
sios fortifikacijos’ statinių. 
Pavyzdžiui, čia paminėtose 
vietovėse pastatyta apie 28 
gana stambūs geležbetoni- 
niai statiniai. Šie statiniai 
išmėtyti kas 150 m tarpais 
ir turi 25 m ilgio ir 6 m 
pločio.-: >; Tokie blokhauzai 
įleisti 3 m gilumon ir dar 
1 m. kyšo žemės paviršiuje. 
Tuo tat ir galima paaiškin
ti 1939 m. Pareinio blok- 
hauzų užtvinimą. Šių blok- 
hauzų apginklavime yra 5 
kulkosvaidžiai, 2 mortyros 
ir 2 ugniasvaidžiai. Kiek- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

kia 20 km. fronto ilgumon REDAKCIJOS ATSAKYMAI

l,
j (tarp Sekingo ir Valdshu- 
to); ši pozicija turi 150 km.

Kaip matome, bendras 
įtvirtintų pozicijų 'kilomet
ražas, vien tik dešiniajame 
Reino krante, pasiekė 400 
km. 1937 m. pradžioje prie 
Olandijos sienos buvo pa
statytos sunk, artilerijai 
betoninės aikštelės. Švarc- 
valdo, Nekkaro, Odenvaldo 
ir Mainco įtvirtintos pozici
jos vadinamos Hindenbur- 
go vardu.

1938 m. dideliu skubotu-

V

o prancūzai — “fortifikaci
jos dulkėmis”.

1933 m. Vokietijos vy
riausybės vairą paėmus A. 
Hitleriui, ypačiai daug dė
mesio buvo kreipiama į ka
riuomenės stiprinimą, į val
stybės sienų saugumą. Iš to 
tat ir išplaukė vakarų sie
nos modernaus sustiprini
mo planas; nedelsiant buvo 
griebtasi Zigfrido linijos 
įtvirtinimų statybos. Tuo 
tarpu pats kancleris Hitle
ris pareiškęs (nacionalso
cialistų suvažiavime Nu-

Griaustiniui. — Apie tą 
Haverhillio parengimą bu
vo ' kito korespondento pa
rašyta. Neapsimoka beveik

Tarnaitei. — Savo pole
mikoje su “K.” nieko naujo 
nepasakote. Netilps.

Klausimai ir 
Atsakymai

centrą saugoti ir pridengti mu buvo pastatyta Zigfri-1 ernberge), jog skubiau va-

Švedijos destpojerjs plaukioja to krašto pakraščiais, juos saugojamas.

Klausimas
Gerbiamieji: Pastebėjau 

“Laisvėje,” kad Chicagos 
dienraštis “Vilnis” susilau
kė 20 metų amžiaus ir ruo
šiasi tą jubiliejų iškilmin
gai atžymėti. Sako, kad ba
landžio 10 dienos “Vilnis” 
išeisianti labai padidinta ir 
su daugybe pasveikinimų.

Aš irgi norėčiau pasiųsti 
jai pasveikinimą, bet neži
nau jos adreso. Gal būtų 
gerai, kad “Vilnies” adresą 
paskelbtumėte, tai kas no
rėtų tiesiog pasveikinimą 
ir aukas pasiųst, tai pasiųs
tų neturbavoję “Laisvės” 
administracijos. Dėkui iš 
kalno. Bostonietis.

Atsakymas
Jūsų pageidavimą išpil- 

dome ir dienraščio “Vil
nies” adresą paskelbiame. 
Rašykite sekamai: “Vil
nis,” 3116 So. Halsted St., 
Chicago, III.
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nenu-

“kuris

nors, kiek žinoma, 
“svetimtaučius” ir

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

-’*■ » i

Amerikos Lietuvių Moterų Taryba prieš 
kovo 8-tą išleis buletiną-vienkartinį mo
terų laikraštį. Prašo Moterų draugijas ir 
moteris bendrose organizacijose pasida'r- 
buoti jo platinime.

PIRMA AMERIKOS VAIKŲ 
SAVIVALDYBE

Maxwell J. Pa- 
of Judea Vaikų 
vedėjas, 922 Du-

Pasekmės jau 
tik susirišusius 
bet plačiai pa- 
kitas tos rūšies 
Papurt manąs,

Daktaras 
purt, Pride 
Bendrabučio 
mont Avė., Brooklyne, su pa
sididžiavimu kalba apie tai, 
kaip tos įstaigos vaikai “patys 
valdosi”. Jis tą vaikų savi
valdybės sistemą įvedė neužil
go po užėmimo vedėjo vietos 
pereitą rugp. 
sudomino ne 
su ta įstaiga, 
sklidusios ir į 
įstaigas. Dr.
kad tai pirmas tos rūšies ban
dymas pastovioj, ant plačios 
skalės vedamoj vaikų įstaigoj 
šioje šalyje. Jis sako:

“Aš manau, kad vaikai ge
riau už suaugusius sprendžia 
vaikų reikalus.”

Tos įstaigos vyriausia galva 
esanti Aukščiausia Taryba. Į 
ją pačių vaikų renkami atsto
vai vaikai nuo 10 ir daugiau 
metų. Mažiukai nuo 6 iki 
9*/2 metų neturį balsavimo 
galios. Taryba išsirenka savo 
prezidentą, vice-prezidentą, 
sekretorių ir kasininką. Ji lai
ko kas savaitė du posėdžius. 
Įstaigoj būna po 225

Apart išleidžiamų 
kymų, taryba nustato 
cipliną sulaužiusiems 
kymus. Baudžia
neleidimu lankyt judžių 
ba išeit iš namų.

Ir stebėtinų davinių 
laukta. Apart pakilimo vaikų
ūpo ir drausmės, vaikai įsi
steigę 'laikraštį, kurį išleidžia 
nuo pradžios iki galui pačių 
vaikų išrinktas laikraštinis 
štabas. Taipgi pasiskirta sa
vaitinės paskyros: vaikam rei
kią turėt tam tikra nuosava 
suma pinigų per savaitę—su- 
lyg išgalę, tankiausia po 5 
centus per dieną.

Retkarčiais, iš tų 5 centų 
per dieną “sunkiai prasikaltę” 
vaikai nuteisiami mokėt po 
centą ar daugiau baudos.

vaikus, 
patvar- 
ir dis- 
patvar-

daugiausia 
ar-

SU-

Jos Nori Suvaldyt 
Divorsus

SIŪLO MERGAITES DUOT 
BUOŽIŲ NUOSAVYBĖN

Suaugusiems palikta pla- 
nuot valgius, bet ir čia orga
nizuoti vaikai greitai padarę 
pastabų. Kartą vaikai gavę 
vienam valgyje kiaušinių, pu
pelių ir bulvių pareiškę, kad 
valgis nebalansuotas tinka
mai.

Vaikai pakeitę kėlimo lai
ką — pasiskyrę sekmadienio 
rytą vieną valandą ilgiau il
sėtis, taipgi pasiskyrę pato
gesnę valandą lovoms kloti.

“Tūli iš vedėjų persigando,” 
sako Dr. Papurt, bet jisai pats 
esąs taip pasitenkinęs, jog 
manąs, kad “vaikai gerai val
dytus! net visai be suaugusių 
įstaigoj.” Jis mano, kad būtų 
paika bandyt priauklėt-pritai- 
kyt prie įstaigos, kuomet jie 
įstaigoj gyvens gal 5 metus, 
o išlaukyje 50 ar daugiau.

“Lietuvos Aido” No. 52-me 
tūlas “Lietuvis” labai graud
žiai apgailestauja lietuvaites 
mergaites, kurios išėjusios 
miestan tarfipa pelnų krovėjo
mis ištvirkavimo prekyvie
tėms. Bet, kiek galima su
prasti iš jo rašto, dalykas blo
giausias tame, kad tai daugu
moje tenka, anot jo, “svetim
taučiams.”
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Mūsų Darželis

persistatome savo 
Tačiau nežiūrint, 

galime duoti ir 
norime gauti, jau 

jais rūpintis,

Išrastas naujas žaislas, pavadintas “Higher Wages and Shorter Hours 
tesnės algos ir trumpesnes darbo valandos.) Viršuj parodoma, kaip dvi unijistės 

tą žaislą grajina.

MOTINA Šeimininkėms
ŽUVIES KAINOS

Iš M. Gorkio vertė V. Bortkevičius.

kadangi

mininkus ir ji bus užtikrinta, 
kad sulaukus senatvės, bus tin
kamai aprūpinta ir prižiūrėta. 
Keletą tokių šeimynų teko 
matyti. Tokia mergaitė taip 
Įpranta, kad jaučiasi, kaip na
mie, kaip tikra tėvų duktė, 
šeimininkams taipgi gerai tu
rėti tokią mergaitę: ji ir dar
bus sąžiningiau atlieka ir ja 
pilnai galima pasitikėti. Kad 
po šeimininkų mirties tokios 
mergaitės kas nors
skriaustų, šeimininkas galėtų 
jai kokį nejudomą turtą už
rašyti, trobelę pastatyti, že
mės kokį pora ha duoti. Jos 
žemė, po jos mirties galėtų 
vėl pereiti minėtam ūkininkui 
arba jo vaikams.

“Į tokius darbus, kur reika
lingas pasiaukavimas, kur rei
kia parodyti daug kantrybės, 
meilės, kur reikia patarnauti 
visuomenei, galėtume skirti 
mergaites ir joms tuos darbus 
pavesti. Gabias mergaites rei
kėtų leisti į mokslą visuome
nės lėšomis.”

Katalikių Amerikos Dukte
rų organizacijos direktorės 
savo pusmetiniame posėdyje, 
įvykusiame viešbutyje Penn
sylvania, N. Y., pereitą sek
madienį, priėmė rezoliuciją, 
kuria reikalaujama griežtes
nių įstatymų prieš divorsus.

Kita rezoliucija uždraudžia 
diskusuot politiką ir politi
niams kalbėtojams kalbėt nuo 
jų platformų organizacijos 
sukakties minėjimuose. Orga
nizacija turinti apie 2,000 lo
kalinių įstaigų bei grupių su 
apie 200,000 narių po visą 
šalį.

Ar jų organizacijos paklau
sys tokio konservatyvaus ir 
nedemokratingo ponių direk
torių patvarkymo, tenka pa
laukti ir pamatyti. Uždraust 
nariams kalbėt apie , politiką 
dabartiniais laikais, tai tas 
pats, kaip ir pasakyt užsi- 
Čiaupt tam, prieš kurį atsta
tyta žudeikos revolveris ir tik 
šūkis galėtų išgelbėti ar bent 
perspėti draugus nuo pavo
jaus.

Kalbant apie divorsus, rei- 
. kia pasakyti, kad mūsų šalies 
divorsų įstatymai turbūt yra 
paikiausi ir daugiausia lėšuo- 
ją pasaulyje. Norint išsiskirti, 
reikia išrasti vienam prieš ki
tą paikiausių plepalų, kurių 
tokioms byloms specialiai pa
rinkti teisėjai seilę rydami 
klauso. Plepalai, naktinių pa- 
rodavimas sutraukia būrius 
vėpsotojų.

Mūs divorsų įstatymai 
sytini, tačiaus jų reikia

Ne visos turime laimės tu
rėti darželius, ir ne visos tu
rim ištekliaus, jėgų ir lėšų 
juos įruošti taip gražiai, ko
kiais juos 
svajonėse, 
kiek jiems 
kiek iš jų
laikas pradėti 
nes pavasaris nebe už kalnų.

Žemes Paruošimas
Vos tik pašalui pradedant 

išeiti, laikas išvarpyt, išpu- 
rent žemę. Nesupuvusias šiuk
šles: pernykščias šakeles, šak
nis ir lapus—nugriebti ir su
kūreni, kad su jomis sudeg
tų žiemos nesunaikintieji vi
sokių parazitų perai.

Daigai ir Kraštai
Norint susilaukti ankstybų 

žiedų, tūlų, nelabai trapių žo
lynų rūšių, rasOdą apsimoka 
prisiaugint stuboje ir vos tik 
šalnai praėjus pasodint dar
že. Taipgi aplink žiemkenčių 
augalų kelmus nuogai žemei 
pridengti ar anksti pavasarį 
lysių kraštams padabint pri
auginama viduj tūli gražiala- 
piai arba ir žydinti žolynėliai.

Begonija
Vienu iš tų yra begonija. Jos 

žibančiai žali apvalūs lape
liai, panašūs rasakilėliui, pa
rausta užgauti stipresnių sau
lės spindulių. Ji neskūpi ir 
žiedų: visa apsipila rausvais 
ir raudonais smulkiais žiedais, 
viens kitą vejančiais nuo pa
vasario iki rudens, ir per žie
mą, jei žolyną vėl atgal vazo- 
nan persodinsi ir parneši stu- 
bon.

Begonijos lengva prisiauk- 
lėti. Iš vieno pernykščio žo
lyno galima pasidaryt nuo 20 
iki 30 naujų. Kas šakelė ar 
viršūnė—naujas žolynas. Už
tenka nulaužti, lengvon smė- 
liuoton žemėn negiliai įsmeig
ti, kas pora ar trejetą dienų 
paliet ir už ketvertos savaičių 
jau bus su šaknelėmis, gata
vi persodint žolynai. Už še- 
šetos savaičių krauna žiedus. 
Biskį paskubina prigijimą, jei 
užvoži stiklinėmis, bet tas nė
ra būtina.

Iš begonijų mažai naudos 
ten, kur gyvuliukai trempia ar 
per stiprūs vėjai daužo. Tra
pios šakelės nuolat nulaužo
ma nespėjus nei pražydėt, lie
kasi tarsi įtūžę ant piktada
rių įraudę stiebeliai, daugiau 
nieko. G. M.

griežtesnių, bet padoresnių ir 
prieinamesnių visiems. Gi per
skyras sumažint bus galima 
ne griežtumu divorsų įstaty
mų, bet šalinant 
dančias sąlygas.

Pagerbkime moterį — moti-|lių palapinių stovėjo plačiu 
pusračiu slėnyj, visos jos— 
kaip tulpės, ties kiekviena— 
šimtai šilkinių, vėliavų plevė
savo, kaip gyvos gėlės.

Vidu ry j jų—G u ru gan o —
Timuro palapinė—kaip kara
lienė tarp savo draugių. Ji 
keturkampė, šimto žingsnių 
platumo, trijų iečių aukštu
mo, jos vidury dvylika žmo
gaus storio paauksintų kolo
nų ; penkiais šimtais raudonų 
virvių pritvirtinta ji prie že
mės, keturi sidabriniai ereliai 
kampuose, o 
aukštinimo — 
nenugalimasis 
ruganas, carų

Jo drabužiai dangaus spal
vos šilko, deimantų 
apiberti'— nedaugiau 
tūkstančių stambių
taip! Ant jo baisios žilos gal
vos balta kepurė su 
viršūnėj—ir žybčioja, 
ta kruvinoji akis.

Veidas Raišojo, kaip 
peilis, surūdijęs nuo kraujo, į 
kurį jis pasinerdavo tūkstan
čius kartų; jo akys siauros 
ir mažos, bet jos viską mato, 
ir jose deganti ugnis panaši 
į šaltą caramuto, mėgiamiau- 
siojo arabų akmens, kurį neti
kėliai vadina izumrudu, ir ku
ris užmuša nuomario ligą,— 
ugnį. O ausyse caro — aus
karai iš Ceilono rubinų, iš gra
žios mergaitės lūpų spalvos 
akmenų.

Ant žemės, ant kilimų, — 
tokių dabar jau nėra,—trys 
šimtai auksinių ąsočių su vy
nu ir visa, kas reikalinga ca
rų puotai; Timuro užpakalyj 
sėdi griežikai, greta — nie
kas, prie kojų Gurugano—jo 
giminės, ir carai, ir kunigaik
ščiai, ir kariuomenių vadai, o 
arčiausiai prie jo—girtas Ker- 
mani — poetais, tas, kuris 
kartą į pasaulio naikintojo 
klausimą:

—Kerman i! Kiek duotu
me! už mane, jei būčiau par
duodamas ?

Mirties ir siaubo sėjikui at
sakė :

—Dvidešimt penkius aske- 
rus.

—Bet tiek vien mano dir
žas vertas!—sušuko nustebęs 
Timuras.

—Aš juk tik apie diržą ir 
galvoju,—atsakė Kermani,— 
tik apie diržą, nes pats tu ne
vertas nė skatiko!

Taip kalbėjo poetas Ker
mani su carų caru, pikto ir 
siaubo žmogumi, ir 
mums poeto, tiesos

na, neišsemiamą visa nugalin
čios gyvybės šaltinį!

čia bus pasakojama apie 
geležinį Timurlengą (Timur- 
lengas, Timuras, arba Tamer- 
lanas buvo garsus totorių va
das, nukariavęs visą Vak. 
Aziją, nugalėjęs turkus, o jų 
sultoną Bajazetą paėmęs ne
laisvėn, pagaliau įsiveržęs į 
Piet. Rusiją ir ją visą nuka
riavęs. Tai buvo nepaprastai 
žiaurus karvedys, panašus į 
hunų vadą Atilą, jei dar ne 
žiauresnis. Kur ėjo Tamerla- 
nas, ten pylėsi kraujas, liejo
si ašaros. Jis savo sostinę bu
vo įkūręs Vak. Azijoj, Samar- 
kande. Tamerlanas buvo rai
šas.), šlubąjį lūšį, ąpie Sahib- 
i-Kirani—laimingąjį užkariau
toją, apie Tamerlaną—kaip 
jį vadina netikėliai,—apie 
žmogų, kuris norėjo sunaikin
ti pasaulį.

Penkiasdešimt metų, vaikš
čiojo jis po žemę, geležinė jo 
koja miestus ir valstybes min- 

. dė taip, kaip dramblio koja, 
mindo skruzdėlynus, raudonos 
kraujo upės lydėjo jo 
iš pavergtųjų tautų 
statydavo jis aukštus 
tus, gyvybę naikino, su 
mi jis lenktyniavo: keršijo jai 
už tai, kad ji paėmė jo sūnų 
Džigahgirą, baisus žmogus — 
jis norėjo paveržti visas jos 
aukas — ir tenudvesia ji iš 
ilgesio ir bado!

Nuo tos dienos, kuria mirė 
jo sūnus Džigangiras ir Sa- 
markando žmonės 
Džetų nugalėtoją 
galvas apsibarstę dulkėmis ir 
pelenais, nuo tos dienos iki 
pat susitikimo Otraroj su Mir
timi, kur pastaroji jį nugalėjo, 
—trisdešimt metų Timuras (nė 
sykio nenusišypsojo—trisde
šimt metų gyveno jis sučiau
pęs lūpas, prieš nieką nenu
lenkdamas galvos, ir jo širdis 
trisdešimt metų buvo nepriei
nama užuojautai!

Pagerbkime moterį—moti
ną, vienintelę jėgą, kuriai 
Mirtis paklusniai nusilenkia, 
— čia bus pasakojama apie 
motiną, apie tai, kaip nusi
lenkė jai Mirties tarnas ir 
priešas — geležinis Tamerla
nas, kruvinoji žemės rykštė.

Štai, kaip buvo: puotavo 
Timurbekas puikiame, rožių 
ir jazminų žiedais apsuptame 
Kunigulo slėnyj, slėny, kurį 
Samarkand© poetai vadina 
“Gėlių meile.”

Penkiolika tūkstančių, apva-

mažiau

viduj, ant pa- 
penktasis, pats

Timuras—Gu-
caras.

grūdais 
penkių 
grūdų,

rubinu 
dairosi

platus

kelia; 
kaulų 
bokš- 
Mirti-

piktųjų 
pasitiko

šeimas ar-

M-tė.
tebūnie 
draugo,

tai-
ne

žuvies kaina ne visada pri
klauso nuo žuvies gerumo. 
Tankiai ne geresnė maistingu
mo atžvilgiu ir ne skoninges- 
nė Vienos rūšies žuvis yra 
daug brangiau už kitą žuvį 
tik dėl to, kad tos rūšies žu
vies tuo sezonu po
gaunama ar iš viso jos ma
žiau randasi tos turgavietės 
apylinkėse.

Tas pat būna su bile žuvu- 
mi: dienomis, kada būna žu
vies mažiau, o pareikalavimas 
didesnis, kainos būna aukštes
nės; pareikalavimui sumažė
jus, kainos nupuola. Dėlto 
akyvos šeimininkės, kurioms 
reikia taupinti, tankiai perka 
žuvį ne tomis dienomis, kada 
didžiuma valgo, bet kurio
mis jos gali lygiai gerą žuvį 
nupirkti pigesnėmis kainomis.

KEPTA COD SU PORAIS

Nuvalius 6 porus (leeks) 
perpjauti pusiau išilgai ir 
jais 
mą 
žus 
ko. 
pieno (Į kurį įplakta šaukštas 
miltų), kad vos apsemtų. Ap- 
kaišyt šmoteliais sviesto. Už- 
barstyt paprika ir kept vidu
tiniai karštame pečiuje.

Galima vartot mažieji svo
gūnėliai vieton porų.

SPRAGINTI EŠERIAI

Spraginimui prieš ugnį eš
erius (bass) perskelk pusiau. 
Ištrink raumenį su riebumais, 
apibarstyk prieskoniais ir 
spragink prieš ugnį. Tada iš
trink, apibarstyk ir apspra- 
gink antrą pusę.

Duodasi stalan su mayon
naise, į kurį primaišyta biskis 
petruškų (parsley), biskis sal
džių agurkėlių ir catsup’o. 
Skanu ir be soso.

pusiau 
ištiest pasviestuotą kepa- 

blėtą. Ant jų uždėt 6 ma- 
griežinius cod žuvies stei-
Užpilt apie 2 puodukai

KEPTA SHAD

gerai kept iškimšta iš 
padarytu dresingu. 

žuvį aliejumi ar ap- 
griežinėliais lašinių.

Shad 
duonos 
Aptepk 
dėstyk
Įpilk kepamon felėtoiu biskelį 
vandens. Iškepk ir išimk žuvį.

Į skystį įpilk šaukštą catsu- 
p’o, šaukštą miltų, vienos cit
rinos sunką, stiklinukę vyn
uogių ar serbentų (currant) 
kisieliaus. Pavirink, perkošk 
ii’ paduok prie žuvies.

N. G.

garbė brangesnė už Timuro 
garbę!

Pagerbkime poetus, kurie 
vieną Dievą teturi—gražiai 
pasakytu drąsų tiesos žodį,— 
jis jiems Dievas!

(Bus daugiau)

Kad savieji dobilėliai, ku
riem išneša kišenius, tas pat 
mergaites išnaudoja, jis nesi-, 
skundžia, 
tūli tame 
pralenkia.-

Dar naivesnės jo išvados— 
receptai iš to išeiti. Girdi, rei
kia išleisti įstatymą, 
draustų lietuvaitėms tarnauti 
pas svetimtaučius,
nesą girdėta, “kad svetimtau
tė mergaitė tarnautų pas lie
tuvį.”

Jis taip pat siūlo: “visame 
krašte turi būti labiau susirū
pinta mūsų mergaičių auklėji
mu, reikia išmokyti mergaites 
darbštumo, reikia suruošti 
daugiau įvairių kursų mergai
tėms, reikia duoti galimybės 
neturtingoms mergaitėms įsi
gyti darbo įrankių ir padėti 
joms visur. Kadangi Lietuvo
je mergaičių daugiau negu vy
rų ir tas skaičius siekia apie 
100,000 asmenų, tai savaime 
suprantama, kad ne visos 
mergaitės galės sukurti šei
mas, todėl reikia bent dalį 
mergaičių parengti savysto- 
viam gyvenimui. Būtų gera, 
kad geriau pasiturinčios šei
mos paimtų kokią nors mer-, 
gaitę, ypač našlaitę, ar šiaip' svetimtaučiams” primena rik- 
jau neturtingą mergaitę ir ją 
palaikę metus, ir patyrę jos 
būdą, sudarytų su ja tokią su
tartį, kad ta mergaitė bus pas 
juos visą amžių.

“Tokiai mergaitei bus tuo 
gerai, kad nereikės kasmet 
trankytis vis pas naujus šei-

Kiek mums žinoma, savo 
laike ir Hitleris įvedė mergai
tėms nemokamus darbus pas 
buožes, bet tas neišrišo mer- , 
gaičių nei abelnai nedarbo 
problemos. Vokietijos biednos 
mergaitės bėgtų ir nuo savųjų 
dobilėlių buožių, kaip nuo am
aro, jei būtų kur bėgti. Ir 
Lietuvos mergaitės bėga iš 
kaimo dėl nepakenčiamų są
lygų. ne dėl to, kad jos “ne
mokėtų darbštumo.”

Tas pono “Lietuvio” aima
navimas . “lietuvaičių vergija

smą Amerikos pietinių vals
tijų plantacijų savininkų, ku
rie negrus vergia ir už nepa
klusnumą linčiuoja 
aiškindami gynimu 
rasės čystatos,

viską iš
baltosios 

o gražioms 
negraitėms prigyvena pusbal
čių vaikų. M-te.
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So. Boston, Mass.
Vakaras, kuriame bus gali

ma turėti daug smagumo ir 
juokų ikį valios, įvyks atei- 
nančioj nedėlioj, kovo 3 d., 6 
vai. vakaro, Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo svetainėje, 376 
Broadway. Čia bus skanūs už
kandžiai ir gėrimai, taipgi ge
ra muzikalė programa.

Rengia N. A. L. Moterų 
Sąryšio vietinės kuopos.

Taipgi čia bus išleisti tikie- 
tai, kurie yra užsilikę nuo 
praeito spalio (Oct.) 15 d., 
1939 m. Tad kurie turite mi
nėtus tikietus, nepamirškite 
atsinešti, šis vakaras bus iš- 
tikrųjų smagus, o įžanga tik 
10 c. Kviečiame visus atsilan
kyti.

Rengėjos.

Montello, Mass
Vasario 15-tą buvo d. J. 

Stigienės gimtuvių diena. Su
sirinko draugai ir draugės pa
gerbti ją jos gimtuvių dieno
je. Drg. Stigienė yra visiems 
gerai žinoma kaipo darbšti, 
nenuilstanti darbuotoja mūsų 
darbininkiškoje dirvoje. Ji 
yra visuomet pirmutinė apsi
imti ir dirbti visose organiza
cijose ir draugystėse. Jos triū
su tapo sutverta moterį dai
nininkių grupė. Nors dar ne
seniai susitvėrė, bet jau pro
gresuoja gerai. Užtai draugai 
užjausdami jos pasišvenlimą 
atėjo palinkėti jai linksmas

Daugiau Moterų Skyriaus raš
tų rasite 4-me puslapyje.

Gardner, Mass
Moterų Kliubas vasario 22- 

rą laikė vidur-mėnesinį susi
rinkimą ir moterys praleido 
laiką linksmai su pasikalbėji
mais, dainomis ir užkandžiais.

Draugė B. Vaitkienė gabiai 
ir interesingai papasakojo 
apie savo “Kelionę į Peklą.”

Reguliariškas susirinkimas į- 
vyks kovo 14-tą.

Moterų Kliubas rengia pra
kalbas kovo 10-tą, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Piliečių Kliu- 
be, 255 Main St. Kalbės drau
gė K. Petrikienė iš Brooklyn, 
N. Y. Taipgi bus muzikališka 
programa.

Moterų
22-se sukaktuvėse 
Nepriklausomybės, 
Opera House, vasario 

atstovavo komitete 
Norbutienė ir Vaite- 
Programoj < 
A. Stružienė,

Kliubas dalyvavo 
Lietuvos 
Miller’s 

18-tą.

dalyvavo 
dekla-
para- 

kurio- 
užga-

Kliubą 
draugės 
kienė. 
draugė
mavo savo speciališkai 
sytas eilutes tai dienai, 
mis publika buvo labai 
nėdinta. Taipgi dainavo due
tą A. Stružienė ir Lucy Eva- 
niuk. žodžiai dainoms buvo 
parašyta per Lucy Evaniuk.

Pasirodo veikime, kad prie 
Moterų Kliubo randasi lokalia 
talentas.

Roaia.—Pranešama, 
Vokietijos valdžia leis po
piežiaus pasiuntiniui aplan
kyt Trenki ją. Naziai sako, 
jog jis pats galės ten pa
tirt, kad vokiečiai nepe 
kioją lenkų katalikų.
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Moterų Skyriaus Dalis
Montello, Mass.

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
gimimo dienos ir dar daug, 
daug kitų sulaukti.

Paskui sekė gardūs užkan
džiai, kuriuos pagamino jos 
dukrelės Isabel ir Agnes. Po 
užkandžių ir svečiams pasi
linksminus, d. F. Pūkelis už
siminė ar mes negalėtum kiek 
parinkti aukų politiniams ka
liniams. Visi mielu noru suti
ko. Aukų surinkta $5.35. Po 
to visko, pasilinksminę ir pa
linkėję d. Stigienei laimingos 
ateities, svečiai išsiskirstė.

K. Valangevičienė.

Binghamton, N. Y.
Netekome Vienos Brangios 

Draugės
Draugė Zuzana Zmitrienė 

pabaigė savo gyvenimą ir iš
siskyrė iš mūsų amžinai vasa
rio 18-tą d., palikdama dide
liame nuliūdime savo gyveni
mo draugą Augustą Zmitrų, 
su kuriuom išgyveno apie 40 
metų, ir dvi dukreles Bronisę 
ir Viktoriją, kurios yra išau
klėtos darbininkiškoj dvasioje 
ir darbuojasi plačiame darbi
ninkų judėjime.

Draugė Zuzana irgi darba
vosi darbininkiškame judėji
me tiek, kiek jos spėkos jai 
leido tatai daryti. Kur ji ne
galėjo aktyviai dalyvauti, tai 
jinai rėmė tą judėjimą finan
siniai, jos mintis, jos įsitikini
mai visuomet ir visados buvo 
surišti su darbininkišku judė
jimu.

Laikais, kuomet dar gyvavo 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo kuopa, drg. 
Zuzana buvo jos narė, lan
kydavo jos įvairius parengi
mus ir prisidėdavo savo darbu 
pagal išgalę.

Dabar gyvuojančiam L.L.D. 
20 kuopos Moterų Skyriuje, 
tiesa, drg. Zuzana nebuvo na
re, bet interesavosi jo veikimu 
ir pasitaikius progoms laiky
ti susirinkimus dd. Zmitrų stu- 
boje, drg. Zuzana juose da
lyvavo.

Nors Moterų Skyrius ne
skyrė budėtojų būti prie drg. 
Zuzanos per ištisas naktis, 
vienok atsirado draugių, ku
rioms aplinkybės leido būti ir 
jos, įvertindamos drg. Zuza
nos darbuotę, atidavė jai pas
kutinį patarnavimą būdamos 
prie jos karsto per naktis. Jo
mis buvo šios draugės: O. 
Mikalojunienė, A. Žemaitie
nė, U. šimoliunienė, M. Sado- 
nienė ir E. Strakalienė.

Draugė Zuzana buvo pa
šarvota jos pačios namuose ir 
išgulėjo savo paskutines die
nas gražiausiame gėlyne, kur 
buvo sudėta įvairiausių spal
vų gyvų gėlių vainikai, suteik
ti jai kaipo paskutinė dovana 
nuo jos šeimos ir nuo draugų, 
kurių ji turėjo gana daug.

Išleidžiant iš namų ir ant 
kapinių drg. D. M. šoloms- 
kas iš Brooklyno pasakė 
trumpas prakalbėles, atžymė
damas Zuzanos darbuotę dar
bininkiškame judėjime ir pa
vyzdingame šeifhos auklėjime. 
Draugę Zuzaną į amžino pa- 
ilsio vietą palydėjo gražus bū
relis draugų, pažįstamų ir 
kaimynų, su kuriais jinai su
gyveno gražioje taikoje.

Ilsėkis drauge, Zuzana 
iZmitriene, amžinai. Lai būna 
jums lengva šios šalies žeme
lė! O mes tęsime jūsų darbą 
tolyn!

O. Girnienė.

Iš Moterų Skyriaus
Susirinkime, įvykusiame va

sario 2-rą, pas d. Maldaikie- 
nę, narių dalyvavo nedaug. 
Mat, jis atsibuvo diena pir
miau, negu paprastai, iš prie
žasties vakarinės anglų, kalba 
mokyklos, kurią kaip ku
rios draugės lanko. Per tai, 
kurios neskaito dienraščio

“Laisvės”, ne visos žinojo, ka
da ir kur įvyks, o atviručių 
nebuvo siųsta, kadangi, man 
regis, nėra nutarta. Moterų 
Skyrius turėtų tai padaryti 
ateityje.

Atsilankiusios nutarė naudin
gų dalykų. Komitetas ir ko
misijos išdavė raportus iš Mo
terų Skyriaus veikimo. D-gės 
A. Žemaitienė ir J. K. Nava- 
linskienė pranešė, kad jos 
pardavė 12 “Vilnies” išleistų 
kalendorių, kuriuos buvo ben
dra kuopa parsitraukus. Už 
tai gavo pagyrimą iš narių.

Daugiausiai kalbėta apie 
tą parengimą, kur per drau
gus wilkesbarriecius bus su
lošta tas puikus veikalas “Iš
dykusi Pati”, balandžio (Ap
ril) 7 d., Lietuvių Svetainėj. 
Nutarta tikietų kaina po 30 
centų perkant iš anksto, prie 
durų po 35 c. Taipgi prie 
įžangos tikietų bus duodamos 
dovanos. Nutarta rinkti ap
garsinimus iš biznierių. Nuo 
virš minėto parengimo pusė 
pelno eis Moterų Tarybai dėl 
padengimo lėšų, kurios pasi
darys leidžiant buletiną, bro- 
šiūraites ir tt. Taipgi Moterų 
Skyrius prašo visų šio miesto 
ir apylinkės organizacijų, 
draugijų ir pavienių, kad ne
rengtumėte jokių pramogų 
virš minėtą dieną, o dalyvau
tumėte mūsų parengime. Pa
sitikime, kad priimsite mūsų 
prašymą.

Nutarta užsisakyti 40 kopi
jų buletino, kurį išleis Mptę- 
rų Taryba greitoj ateityj.

Ateinantis susirinkimas nu
tarta laikyti pas d. M. Žvirb
lienę, 346 Clinton St., kovo 
(March) 1-mą, penktadienį, 
7 :30 v. v.

Susirinkimui užsibaigus, d. 
Maldaikienė mus vaišino gar
džia uogų arbata ir namie 
keptais keksiukais. Ačiū jums, 
drąuge.

LĮD 20 kp. Mot. Skyriaus 
Korespondentė, J. K. N.

Visoms Moterų Skyriaus 
Narėms

Penktadienį, kovo 1-mą die
ną, įvyks Moterų Skyriaus su
sirinkimas pas drg. M. žvirb
lienę, 346 Clinton St. Pradžia 
7 :30 vai. vakare.

Draugės, šis susirinkimas 
bus gana svarbus, nes turime 
daug svarbių reikalų atlikti, 
tad pasirūpinkime visos daly
vauti jame. Mes žinome, kad 
balandžio 7-tą dieną turėsime 
didelę pramogą, kur draugai 
wilkesbarrieciai atvažiuos at
vaidinti mums juokingą kome
diją “Išdykus Pati”, tad iš 
anksto turime pradėti prisi
rengimo darbą, kad minėta 
pramoga būtų pasekminga vi
sais atžvilgiais.

Dabar, kuomet eina L. L. 
D. vajus už gavimą naujų na
rių, tai ir mes pasirūpinkime 
gauti naujų narių ir į Moterų 
Skyrių.

Moterų Skyriaus Sekretorė,
O. Girnienė.

WORCESTER, MASS.
Gera, Atmintina Paskaita
Vasario 18-tą, LLD Mote

rų Kuopa buvo surengusi pa
skaitą temoje “Kaip mes tu
rim savo akis užlaikyti, kad 
jų šviesa ilgiau mums tarnau
tų.” Prelegentu buvo daktaras 
J. F. Borisas iš Bostono. Mes 
nekurios manėm, kad te
ma siaura ir paskaita nebus 
įdomi. Prie to rengėjos ir ne
labai plačiai garsino, o gam
ta rūsčiai sniegu apdovanojo. 
Bet žmonių į paskaitą susi
rinko gana skaitlingai.

šių žodžių rašėjai paskaita 
buvo bene įdomiausia iš bile 
kada buvusių. Taip manau, 
paskaita palietė ir visus-sas 
atsilankiusius. Tas buvo gali
ma spręsti iš susirinkusių ra
maus, atydaus paskaitos seki
mo. Gi klausimai sudarė an
trą dalį prakalbos, ir tęsėsi 
iy2 valandos. Tokių paskaitų 
mūsų kolonijoj nėra buvę, ir

gal abelnai lietuvių tarpe ma
žai kur buvę. Daktaras Bori
sas yra afektyvus prelegen
tas, baigęs chemiją ir opht- 
halmologiją. Savo paskaitoj 
sugabiai paliečia visą žmo
gaus kūno mechanizmą ir gy
vybę bei kaip tūlos aplinky
bės dar mums negimusiems 
paliečia mūsų akis, o akys ki
tas kūno dalis. Jeigu kur dak
taras Borisas lankysis su šia 
paskaita, mano patarimas vi
siem būtinai ją išgirsti, nes 
galima įgyti labai brangaus 
žinojimo.

Aukavę Lėšų Padengimui

Po 50 centų: daktaras Bo
risas, F. Repšys, F. Skeltienė. 
Po. 25c.: J. J. šiupėnas, P. 
Banionis, J. Ašmana, M. žu- 
kienė, A. Pilkauskas, P. But- 
kiavičia, B. žalimienė, N. Ku- 
darauskas, P. Kuklienė, A. 
Granickas, M. Navikienė, J. 
M. Lukas, J. Norvaiša, J. J. 
Bakšys, F. Baris, J. Palionis, 
V. Motiejaitis, J. Karsokas, J. 
Pocienė, W. Pačesas, J. Ger- 
dauskas, F. Petkunas, F. Ka
lanta, A. Dvareckienė, J. Gi
lius, E. Davidonienė, J. Dau
gėla, M. K. Sukackienė.

M. S.

Iš LLD Moterų 155 Kp. 
Darbuotės

šių metų valdyba, Sukac
kienė, Petravičienė, šiupėnie- 
nė, Kižienė, Gurskienė, visos 
rengiasi visomis jėgomis prie 
25 metų—Sidabrinio Jubilė- 
jaus, kuris įvyks 10 d. kovo 
(March). Bus vienas iš pui
kiausių bankietų, koks kada 
nors Worcesteryjc turėta. Vi
si nusipirkite bilietus iš anks
to, kad nepritrūktų. Bilietus 
galite gauti pas komisijos na
res. Bilietų kaina 50c. Nepra
leiskite šios progos.

A. W.
• • •

Red. Pastaba-.
Jūsų atvirelė kelyj sudrė- 

kus ir raštas taip susiliejęs, 
kad reikėjo spėlioti. Malonūs 
čia •minėtieji atldisti, jei kas 
neatspėta.

Great Neck, N. Y.
Trumpos Žinutės

Vasario 19 d. Parsons ligo
ninėj, ant Parsons Blvd ir 
State St., Flushing, draugei 
M. Kupčinskienei, LDS 24 kp. 
narei, buvo padaryta opera
cija. Linkėtina, kad draugė 
M. Kupčinskienė greitai pa
sveiktų ir vėl bendrai su mu
mis dalyvautų. Patartina kuo
pos nariams aplankyti ser
gančią draugę.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas rengia puikią vaka
rienę pagerbimui advokato J. 
Andziulaičio-Ąnsell. Advoka
tas Andziulaitis yra daug pa
sidarbavęs delei .LAP Kliubo

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

OPEN DAY AND NIGHT

mais

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergrcen 4-6485

Kaina 65c už Kvortą 
Liepų Žiedų 75c. Kvort

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky-

Kreipkitės į “Laisvės” ofi 
są ir apsirūpinkite su 

medum.

Pirmyn Choras mokinasi ir 
ruošiasi perstatymui operetę 
“Nebaigta Kova.” Perstaty
mas įvyks balandžio 1*1 d. 
Todėl patartina visiems prisi
rengti ir būtinai matyti šį pui
kų perstatymą.

Naziai sako, kad jie dar 
nevartoja visų techniškų 
karo įrankių prieš laivus, 
aptarnaujančius Angliją, 
bet toliau vokiečiai pavar
tosią ir tuos griežtus rau
kius.

ir delei namų savininkų orga
nizacijos, kovai prieš aukštas 
taksas ir t.t. Vakarienė įvyks 
šeštadienį, kovo 9 dieną, A. 
J. Kasmočių Svetainėje. Apart 
skanių valgių ir gėrimų, bus 
graži prdgrama, kurią išpil
dys Pirmyn Choras ir kitos 
dailūs spėkos, šokiams gra- 
jys G. Kazakevičiaus orkestrą 
iš Brooklyno. Patartina vi
siems dalyvauti.

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

Sun. all day and night

J ieškomas už “Pąsi- 
tarnavimus”

Balys Ivickis, be nuolatinės 
gyvenamosios vietos, užsiim
davo “šunadvokatūra”. Daž
nai jis prie Kauno apylinkės 
teismo prisikabindavo prie by
lininkų, rašydavo jiems pra
šymus ir apgaudavo. Kartą 
Ivickis nachališkai pagrobė iš 
vieno piliečio 60 lt. ir paspru
ko. Už tai jam iškelta bau
džiama byla ir, jis yra pajieš- 
komas policijos.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
• • f

Platintojams, kurie ims ųuo 10 iki 24 egzempliorių 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

1 Managed by 4

RHEA TEITELBAUM

FLUSHING
Russian Turkish Raths^ Luc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. 'i

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

I ■ Vapor Room, Turkish Room, Russian I 1
VI Room> Ląrge Swimming Pool, Fresh 1/

Artesian Water, Restaurant, Barber 
‘JL-JSmI Shop, Sleeping Accomodations.

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

Zigfrido Pozicija
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

vienas čia minimas pasta
tas turi du išėjimu.

Pagaliau Zigfrido pozici
joje yra ir dar stambesnių 
geležbetoninių statinių, ku
rie savo didumu ir įrengi
mais yra panašūs į Mažino 
linijos fortifikacijos masy
vus. Šiuos tat pastatus ga
lima būtų priskirti prie for
tų statinių rūšies. Jų yra 
nuo masinės galingų įtvir
tintų statinių statybos at
sisakyta.

Apie kalbamus patvar. 
fortifikacijos startinius — 
blokhauzus galima pasakyt 
štai ką: kiekvienas toks 
statinys yra lyg ir atskira 
tvirtovė. Yra blokhauzų, 
kurių sienos turi 3—4 m. 
storumo. Tokios sienos ga
li atlaikyti kad* ir sunkiau
sios artilerijos ugnį, taip 
pat nepalūžta jos ir nuo 
didžiausių oro torpedų — 
bombų. Šiose linijose pa
trankos ir kulkosvaidžiai 
apšarvuoti plieninėmis šar
vo plokštėmis aptrauktais 
bokšteliais. šaunamosios 
angos yra pritaikytos pa
būklų kalibrui. Šiuose bok
štuose yra apšarvuoti skir
ti tolimajam šaudymui sun
kieji pabūklai ir artimųjų 
kautynių lengvieji ginklai.1 
Daugelis tokių bokštų-bok-l 
štelių gali į viršų pakilti 
arba nusileisti. Kalbami 
plieniniai bokštai įgalinti 
sukinėtis į visas puses. Tie
sa, ne visi vokiečių blok- 
hauzai aprūpinti plieno 
bokštais-bokšteliais. Daž
niausiai pasitenkinta pa
prastais geležbetoniniais 
lizdais.

K—rys.
“Laisves” Red. Pastaba. 

—Daugelis karinių eksper
tų teigia, kad Mannerhei- 
mo pozicija (sudaryta prieš 
Sovietų Sąjungą Suomijoj) 
yra mandriau įruošta negu 
Zigfrido bei Mažino linijos

Naziai Kaltina Anglus už 
Tarpt. Įstatų Laužymą

Berlin. — Nazių valdžia 
per spaudą tvirtina, kad 
Anglija laužo visus tarp
tautinius įstatymus su savo 
dviguba blokada prieš Vo
kietiją, bet, girdi, vokiečiai 
elgiasi pagal tubs įstaty
mus, kuomet jie naikina 
laivus Anglijos ir bepusiš- 
kų šalių laivus, kurie tar
nauja Anglijai.

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

isill 1
I

li

(pozicijos). Mannerheimo 
pozicijos buvo sudarytos 
anglų, francūzų ir vokiečių 
ekspertų, kurie sudėjo vis
ką, kas yra geriausio Zig
frido ir Mažino tvirtumose 
ir dargi pridėjo daug nau
jenybių. O betgi Sovietų 
Sąjungos Raudonoji Armi
ja jau baigia tąsias Man
nerheimo tvirtumas sunai
kinti — patsai vyriausia jų 
“nugarkaulis” jau yra fak- 
tįnai sudaužytas. Taigi, at
rodo, kad ir Zigfrido ir 
Mažino tvirtumos bus nu
galėtos—sudaužytos.

Samdosi Vilniečius
Įvairių Lietuvos apskričių 

ūkininkai šiems metams jau 
samdosi bernų ir mergų iš 
Vilniaus srities, kur tokių 
samdinių yra nemažai. Sam
diniai atvyko kai kur ištisais 
transportais, kai kur pavie
niui.

0

DR. J. J. KAŠKlAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7961 

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

0

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau" su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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.: Glenmorc 5-6191

Valgykite 
MEDŲ

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Dar Permažai Franci ja Ve
danti Karo Propagandą
Paryžius. — Francijos 

seimo atstovas Gaston Ge
rard ir kiti kritikavo vald
žią, kad jinai persilpnai ve
da karo propagandą per 
laikraščius, radio ir juda

Šiomis dienomis išsiuntinėjome prašymus atsinau
jinti dienraščio “Laisvės” prenumeratas, kuriems jau 
yra pasibaigusios. Aplaikiusiųjų paraginimus parašo
me tuoj aus atsinaujinti, nes žiemos sezonu turime daug 
išlaidų, todėl norime greit gauti mokestis už prenume
ratas. į

Visos medžiagos, naudojamos prie spaustuvės, la
bai brangsta. Vargiai galėsime ant ilgiau verstis su 
prenumeratos kaina $5.50 metams. Veikiausiai rei
kės pakelti kainą. Tačiau, kurie dabar užsimokės už 
visus metus $5.50, tai kainuos pakėlimas juos nepalies. 
Tad, savo labui, užsimokėkite prenumeratą greit ir 
visiems metams.

Gavę paraginimus atsinaujint prenumeratą, jei 
per savaitę laiko nieko nepraneš “Laisvės” Adminis
tracijai, būsime priversti prenumeratą sulaikyti.

Prašome tuojaus prisiųsti savo mokestį už prenu
meratą šiuomi antrašu:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

.......................................................................................  .......... ———-----------j

L-J

Ko Nori 
Kunigas 
Coughlinas?

Kaina 5c

Išleido 
“Laisvė” 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir težinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kux:e ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Trečiadienis, Vasario 28, 1940

muosius paveikslus. G. Ge
rard nurodė, jog Vokietija 
pagamino ir į užsienius iš
siuntė 32 propagandises 
judamuosius paveikslus, o 
tuo tarpu Francijos valdžia 
pagamino tiktai 7 karo pro
pagandos judžius, taikomus 
užsieniams.

PARAŠE

R. MIZARA
I



So. Barre, Mass
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

pavyzdys,

PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

Draugai

buvo su
metu ne-

literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

reiškiame širdingų padėkų.
S. F. Gudas, pirm.
A. S. Trečiokas, sekr.
Vincas Lukas, iždininkas.

masiniam mitinge,, kiekvienam parengi- 
turi būti platinama ši brošiūra.

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gaminam valgius b 
turime Amerikoj 
išdlrbimo ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

Kiekvienam
me

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

J. LoVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis.
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS 
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS 

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tol. EVergreen 7-8451

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

• DINGUS ROŽYTĖ
Paraše Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.

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

u

Trečiadienis, Vasario 28, 1940

Miami, Florida Newark N. J

1918

pro'-

t
4

pare
buvo
virš

man čia 
lietuvių, 
randasi 

buvo in-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

daugiau sužinosiu, 
pasistengsiu aprašyti 
gyvenimų, šį sykį 

apie lietuvių judeji- 
laiku.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT. STREET 
Brooklyn, n. y.

Tel. Triangle 5-3622

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Under taker 

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 Maujor Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

4

Penktas puslapis

šioje korespondencijoj ap
rašysiu tik apie lietuvių judė
jimų čia. Pagyvenus 
ilgiau, patyriau, kad 
apsigyvenusių čia 
daugiau, negu man
formuota iš pradžių. Vėliau 
gal dar 
Tuomet 
apie jų 
abelnai 
ma šiuo

Kaip kiti, taip ir lietuviai 
čia atvažiuoja daugiausia tik
slu pagyvent šiltame klimate, 
laike šalčiausio oro “noriuo
se”. Randasi ir tokių, kurie 
nori čia apsigyvent, jieško ko
kių “biznių“ nusipirkt, neku- 
rie taip ir apsigyvena.

Bet dauguma tik laikinai, 
pasikaityt saulėje, pasimau
dyt jūroje, pailsėt, na, ir ko
kį nors “gut time” susirast.

Dienomis dauguma taip ir 
praleidžia laikų pajūryje, ne
žiūrint, kad oros dar neperšir- 
tas. Sakoma, kad kitais me
tais būdavo daug šilčiau.

Vakarais laikų praleidžia 
visaip: vieni išeina ant ‘show’ 
ar kitokių bizniškų pramogų, 
kiti, viešėdami pas kitus lie
tuvius. Kaip kada susirenka į 
grupes ir susidėję surengia 
“pares,” dažniausia pas Bub
nius. Mat, čia randasi didelis 
kambarys užpakalyje “liker- 
štorio,” kuriame Bubniai lei
džia lietuviams susieit. Mes 
visi esame dėkingi Bubniams 
už tai. Čia lietuviai pabalia- 
voja, pasišoka. Prisirenka ga
na daug. Sykį suskaičiau 54. 
Turime atvažiavusį ir muzi
kantų, iš Baltimorės, tai An
tanas Benkevičius (Beni), la
bai draugiškas žmogus. Jis 
čia a p s i g y v e no, nusipirko 
apartnamį, “Indiana Apart
ment”, 977 S. W. 4th St., 
Miami, Florida ir mes jį išrin
kome lietuvių kliubo prezi
dentu.

Miami Lietuvių; Kliubas, iš
rodo, jau gerai gyvuos,. Yasa- 
rio 17 buvo sušaukta susirinki
mas. Iš raportų ir protokolo 
paaiškėjo, kad šis kliubas ta
po sutvertas pereita žiemų. 
Tikslas — supažindinti lietu
vius, čia atvažiuojančius iš vi
sur, ir suteikti informacij'ų. 
Nariais buvo priimami be mo
kesčių. Valdyba buvo išrink
ta. Sekantis susirinkimas buvo 
nutarta laikyt už metų, tai 
yra šiais 1940 metais. J. Bub- 
nis, vienas iš valdybos narių, 
raportavo, kad stengėsi su
teikt informacijas ir susijieš- 
kot butus lietuviams, čia atva
žiuojantiems. Vardošaukis pa
rodė, kad daug pernykščių 
narių neatsilankė.

šiame susirinkime nariais 
buvo priimama be skirtumo, 
vietiniai ar laikinai, atvažiavę 
ir be mokestų. Į valdyba ta
po išrinkta sekančios ypatos:

Prezidentu Antanas Bęnke- 
vičius, 977 W. 4th St.; Vice- 
Prezidentu J. S. Mockus, 1745 
N. W. 15th Avė.; sekret. P. 
Rušinskas, 4339 N. W. 7th 
Avė.; sekr. pagelb. J. Bubnis, 
4339 N. W. 7th Avė.; iždinin
ku Mrs. Bubnienė; organiza
tore Uršulė Petrimont, 6801 S. 
Artasie Ave., Chicago, Ill.

Kilo klausimas, kad nuimt 
paveikslų visų narių sykiu.

Pakeltas klausimas, kad su
kelt iždų. Nutarta turėt pik- 
niką-parę ir ten nusiimt po- 
veikslų ir sukelt iždų.

Ant rytojaus įvyko ‘ 
pas J. S. Mockų. “Parė’ 
labai smagi. Atsilankė
30 lietuvių ; susidėjom ant išsi- 
gėrimo ir užkandžių ir balia- 
vojome, šokome ant pievos, 
taip, kaip seniau Lietuvoje; 
žiedų dalinome ir kitokius 
žaislus žaidėm iki vėlumai. 
‘Paveikslai buvo imami. Gaila, 
kad nebuvo saulėta. Apie su
kėlimų iždo pamiršta.

Beje, dar tapo nutarta gar
sini kliubų li#et. laikraščiuose, 
prieš suvažiavimo sezonų. 
Taipgi nutarta parašyt kores
pondencijas apie veikimų šio 
kliubo skirtinguose liet, laik
raščiuose. Į dienraštį “Laisvę”

Chorui, vad. B. šalinaitei, vi
siems kalbėtojams, p-lei M. 
Šlekaitytei, p. Lapinskui, N. J. 
L. Radio ir Jono Valaičio ra
dio, laikraščiams, Šv. Jurgio 
D-jai už salę, Jurgiui Kazake
vičiui už patarnavimų, kaipo 
policmonui, kuris savo darbų 
vertės $5 aukavo vilniečių lie
tuvių naudai, p-nei I. Trečio
kienei už svečių priėmimų ir 
vaišinimų, o taipgi visiems au
kavusiems ir dalyvavusiems 
parengime. Viso komiteto var
du

Susirinkimas pavyko šimtu 
nuošimčių.

Daugiau tokių bendrų paren
gimų! Albinas.

RussellAkro, Ohio.
Faulk nušovė savo buvusią 
moterį ir, du vaikus, kad ji
nai, po perskyrų, atsisakė 
vėl grįžt su juom gyvent. 
Jis ir pats pavojingai per
sišovė.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—-HA vemeyer 8-1158 BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas
Mine

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖ GRAŽIAI 

PAMINĖTA
Newarko ir Apylinkės Lietu
vių Vasario 16-tos Dienos Mi
nėjime Vilniaus Suvargintų 

Lietuvių Šelpimui Gauta 
$169.10

Vasario 15-tų dienų, Lietu
vių šv. Jurgio D-jos salėje įvy
ko Lietuvos Nepriklausomybės 
22-jų metų minėjimas ir reika
linga priminti, kad Liet. Ne- 
prik. minėjimas yra tęsiamas 
kiekvienais metais nuo 
m.

Komiteto pirmininkas 
F. Gudas atidarydamas
gramų 8-tų vai. vak. paprašė 
vietinį Sietyno Chorų, kuris 
sugiedojo “Lietuva Tėvynė 
Mūsų” ir keletu kitų dainelių. 
Vėliaus kalbas pasakė: adv. 
C. F. Paulauskas, A. Bimba iš 
Brooklyno, Liet. Gen. kon. at
tache, V. Stašinskas, kon. Ig. 
Kaimelis ir prof. K. Pakštas, 
iš Lietuvos. Taipgi kalbėjo du 
vietos politikieriai airiai. Tar
pe kalbų p-lė Marytė Siekai- 
tytė paskambino pianu solo. 
Taipgi labai gražiai sudaina
vo p. Lapinskas, kuriam pidnu 
akompanavo p-lė M. šlekaity- 
tė.
Vilniaus Suvargintų Lietuvių 

Šelpimui Aukos
Kadangi įžanga buvo nemo

kama, tai išlaidoms už skelbi
mus ir salės šviesas padengti 
buvo renkamos aukos ir par
davinėjama tautinės spalvos

Vasario 21 diena pasibaigė 
darbininkų balsavimas unijos 
klausimu. Balsav. buvo tarpe 
CIO unijos ir AFL unijos. 
Laimėtoja likosi CIO unija 
UFWA, už kurių buvo paduo
ta 406 balsai, o už AFL 241 
bal. Viso balsuotojų buvo 674. 
Kad nebūtų jokios unijos, bal
savo tiktai 5.

Dabar visi darbininkai per
ėjo j CIO ir visi bendrai turės 
spręsti pagerinimų savo būk
lės.

Mes duodame didelį kredi
tų unijos organizatoriams, ku
rie čionai buvo atvykę ir labai 
gražiai pasidarbavo. Jie savo 
kalbose nieko neužgavo —ne
užgavo nei katalikų, nei radi
kalų. Jie sakė: Jei tik kas dir
ba dirbtuvėje, tai galės pri
klausyti prie unijos ir bus ly
giai gerbiamas. Tai pagirtinas 
toks organizatorių darbas.

Žvalgas.

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, vasario 28 d., 7:30 v. v. 
LPG Kliube, 324 River St. Visi na
riai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime daugelį svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi, draugai, kurie dar 
rieužsimokėjote už 1939 m., prašo
me užsimokėti šiame susirinkime. 
Rinksime ir naują valdybą 1940 me
tams. — A. P. Dambrauskas, ižd.

(49-50)

WORCESTER, MASS.
Automobilistai ir trokų val

dytojai, užsukite į Sinclair. 
Moderniškų Gasolino stotį,! 
532 West Boylston St.

Naujas vedėjas ir darbinin-J 
kas lietuvis D. G. Jussius, 
tinkamai aprūpins, žema kai
na, ypač dėl alyvos po 5 kvor
tas blekinėš, apsirūpinkite — 
tas neilgam laikui, pasakykite 
ir kitiems. (48-53)

(liquor#
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Sėkmingas Bendras Lietuvos 
Nepriklausomybės Masinis 

Susirinkimas
Pasirodo, kad tam tikruose 

darbuose galima visoms sro
vėms gražiai veikti ir gerus 
darbus nudirbti. Tai 
kokis įvyko čia.

Vasario 15 dienų, 
rengtas Lietuvos 22
priklausomybės paminėjimas.

čia kalbėjo nuo tų pačių pa
grindų trijų srovių kalbėtojai ir 
visi susitaikė gražioj santaikoj 
ir visiems užteko ir vietos ir 
klausytojai buvo patenkinti,

Nuo progresyvės - komunis
tinės srovės kalbėjo d. A. Bim
ba, “Laisvės” redaktorius. Aš 
ir daugelis, gal didžiuma klau
sytojų buvo bene geriausia pa
sitenkinę jo prakalba, nes jis 
pasakė tikrus šios dienos fak-

' tus, kokia Lietuva buvo ir ko
kia ji yra šiandien. Priminė, 
kad šiandie Lietuva turi jau 

i Vilnių, dėka tik Sovietų Sųjun- zenkleliai, nuo kurių, visas pa-1 . r v. v .
silikęs pelnas buvo nutarta 
pasiųsti Vilniaus lietuvių šel- • 
pimui. Aukų rinkime darbavo-1 
si: p-lė Juzefina Lukas, p-lė 
Adelė Andruškaitė, K. Kru- 
menas ir V. Ambruškevičius. j 
ženklelius pagamino p-nų 
Vinco Lukošiunų šeima. Aukų 
rinkimo reikalų prižiūrėjo 
Juozas Stoškus ir ______...
aukas priėmė komiteto iždi-| 
ninkas Vincas Lukas. Aukas 
renkant kom. sekr. A. S. Tre
čiokas kalbėjo Amerikos Cen
zo ir vietos rinkimu reikalais, 
ragindamas lietuvius užsirašy
ti lietuviais.

Aukų Surinkta ir Išmokėta 
Sekančiai:

Po. $1 — J. Daukšys, -P. 
Staniuliunas, A. Kukis, J. 
Škėma, A. Daukšys, O. Stonie
nė, J. Remeika, V. Kamins
kas, P. Sakalauskas, M. Sa
dauskas, P. Pūkis, A. Žiugž
da, G. Leliašius, V. Lukošiū
nas, V. Boreika, S. F. Gudas, 
kun. Ig. Kelmelis, N. N. ir 
A. S. Trečiokas. Po 50c.—A. 
Jankauskas, J. Kidzius, J. Ka- 
venas, S. Bukauskas, P. Arevi- 
čius, V. Dambrauskas, P. Ba- 
mavičienė, M. Demskis, V. 
Ambrazevičius ir K. Balčiū
nas. Viso $24.00. Smulkių au
kų $16.30. Už ženklelius 
$13.80. Viso $54.10.

Išmokėjimai: Prof. K. Pak
štui $15; salė $5; spauda $7; 
ženkleliams medžiaga $1.25, 
Sietyno Chorui $3, A. Bimbai 
60 centų ir Vilniaus lietuvių 
šelpimui per gen. kons. J. Bu
drį $22. Pasiliko pas kom. iž
dininkų 25c. Viso $54.10. 
(Parengimo išlaidų $31.85.) 

Šv. Petro Pašelpinė D-ja iš 
Bloomfield, N. J. šiame paren
gime per savo pirmininkų Ju
lių Stacevičių, sekr. Antanų 
Kindarų ir Juozų Biekšų įtei
kė Liet. gen. kons. attache V. 
Stašinskui $115. Todėl , viso 
sykiu atėmus išlaidas Vilniaus 
lietuvių naudai gauta $137.

Bloomfieldo lietuviams, o 
ypatingai šv. Petro Draugijai 
Komitetas dėkuoja už taip 
gražų pavyzdį ir taip didelę 
aukų, $115. Bloomfield, N. J. 
gyvena tiktai keletas šeimų 
vilniečių lietuvių, kurie netik
tai patys dirbo ir aukavo, bet 
ir tuos, kurie save vadina len
kais, įtikino, kad ir jų yra pa
reiga vilniečiams aukoti. » 

Komitetas dėkuoja Sietyno

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

gai, tačiau yra žmonių, kurie 
tai šaliai nedėkingi, bet nebū
tus dalykus išmislioja, kad juo 
daugiau jų apjuodint. Tokia po
litika vartojant, sužiniai ar ne, 
Lietuvai eina ant nenaudos.

Dar kalbėjo advokatas Pau
lauskas, kun. Kelmelis, narys iš 
konsulato ir prof. K. Pakštas, 

i’ ^surinktas Kaip nuo konsulato nario, buvo 
tikimasi ko daugiau, negu jis 
pasakė. Prof. K. Pakštas šiuo 
sykiu kalbėjo nešališkai^

Taip jau turėjome ir dailės i 
programų. Vietinis . Sietyno 
Choras, vadovystėj B. šalinai- 
tės, sudainavo per du atvejus 
apie pusę tuzino liaudies daine
lių.

Atidarant programų ir užda
rant, dainuota Lietuvos himnas 
“Lietuva Tėvynė Mūsų.”

Aukos rinktos padengimui 
lėšų, o likusios bus perduota į 
Lietuvos konsulatų pasiųsti 
Vilniaus lietuviams.

Iš mažo miestelio Bloomfield, 
N. J., šv. Petro Draugija visus 
nustebino, priduodama per savo 
atstovus aukų 115 dol. Tai pa
vyzdys didelėms draugijoms. 
Ant vietos surinkta virš 50 
dol.

Gerai pirmininko pareigas 
atliko ponas Gudas.

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

427 LORIMER ST.
“LAISVE”

BROOKLYN, N. Y.

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

a 
a 
4 
« 
9

išrinko mane, o į kitus, kiti 
apsiėmė.

Tai tiek šį sykį.
F. M. Įndnrib.

Degtines, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun. Povįląs Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.

93 puslapių.
KA|NA 50 CENTŲ

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašę Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampoles Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

“L AIS V 6”
427 Loriiper St, Brooklyn, N. Y

• Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
Jičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi ke- 
e'pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių
• kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake JĮ Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen

Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
9 Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
« Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

" VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N.
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Didelis Išpardavimas 
Nupigintom Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už 

1/3—vienų trečdalį 
originališkos kainos.

Naudokitės Mūsų Patogiu

NARINS
670 Grand St., corner

Brooklyn,

10 Išmokėjimų Planu

SONS
Manhattan Avė



sestas puslapis

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

direkto-

Viešas Padėkos Žodis Ui

Priminkite 'šį skelbimą ir gausite nuolaidą

Masinė Veteranų Pramoga

Po-

LJ

Bru-

SUSIRINKIMAI
d. Re-

pri-

riškam malūnui.

f

Taksy Narplės
Farris ro-

Numirė Steponas Laskis
Vaidinimas ir Šokiai

J. N.
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garsusis 
sudarė

NOTARY 
PUBLIC

Simanaus- 
Vilčinskas, 
gaspadinė

A. Balčiu- 
Karpus, ir

Tacoma, 
pinigais, 
praside-

M. 
po

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

Pradėta rinkt taip vadina
ma “blue-ribbon džiūrė” teist 
Ernest W. Kehler, kaltinamą 
nudėjus nazių konsulo sekre
torių Engelbergą.

Juozas ir Marcelė 
Draugeliai.

Lietuvių Liaudies Teatras 
ruošia gražų vakarą kovo 10 
d., 1940, “Laisvės” svetainė
je, 419 Lorimer St., Brooklyn,

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišką valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

28 d., 7:30 v. v., 280 
Nariai prašomi dalyvau- 
daug svarbių dalykų ap- 
— Ch. Nečiunskas, sekr.

(49-50)
širdingiausi ačių tariam 

draugams Sima-

Pajieškau brolio Juozo Rinkevi
čiaus. Paeina iš Kauno redybos, Pa
nevėžio Apskričio, Pinavo valsčiaus, 
šeškų kaimo. Jis dabar gyvena Ame
rikoj. Prašau jo paties atsišaukti, 
arba kas apie jį žinote, malonėkite 
man pranešti. Būsiu dėkingas. — 
John Rinkevičius, 160 Moulson St., 
Rochester, N. Y. (46-51)

■■ — - t-,-.--.,

“Po- 
sako 
kad 
pla-

draugai Si-
9226 Fos-

gyve-

“Žvėriškas Žmogus”

“Laisves” Bazaras

NAACP 
McKenny, autorė, 
Spivak, 

reporteris 
kalbėtojų.

PAJIEŠKOJIMAT
Jieškau darbo kaipo šeimininkė 

prie gerų namų. Esu pusamžė mo
teris ir gerai atrodanti, teisingų 
minčių. Būtų gerai, kad darbas ir 
ant visados. Esu patyrusi darbinin
kė, 5 pėdų, 5 colių aukščio, sve
riu 160 sv. Kam reikalinga tokia 
moteris, prašau rašyti sekamu ant
rašu: P. O. Box 68, Station W, 
Brooklyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti 
kad ir iš toliau. (48-50)

V. Kavaliauskas, 
Wash., atsiuntė $1 
Dovana gauta prieš 
siant bazarui.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs presorius dir

bti prie vyrų gerų paltų. Prašome 
atsišaukti: S, Markowitz, 119 Greene 
St., New York City, N. Y.

(50-52)

IŠRANDAVO.IIMAI
Pasirandavoja gražus-šviesus kam

barys, garu šildomas. Pageidaujama, 
kad atsišauktų mergina arba ženo- 
ta pora. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis po antrašu: 366 
So. 2nd St., Apt. 31, Brooklyn, N. 
Y. (48-50)

gyve-
76th St.,

BROOKLYN. N. Y.
Kriaučių Unijos 54 Skyriaus mė

nesinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, vasario 
Union Avė. 
ti, nes bus 
svarstymui.

4 
name,

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europi&ko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs} lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

’ ivCiit Mkr /‘ ’ •• v MU,1■•; >'i
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“Vilnies” Sveikinimas

SKELBKITES "LAISVĖJE”

rjfgt F'ontan,n,’J plunksnų 
r ’ ir paišelių setai.

žemos kainos ir 
garantuoti.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Rastas sąšlavose kvitas už 
$10 įmokėtų pinigų už vasar
namį Brentwoode patraukė

ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse mieąto
Tel. Virginia 7-4499

ROBERT LIPTON
J E VV E L E R

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Įsteigta 1892 ' Tel. Stagg 2-2173

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

19'✓ LA ISVfi Trečiadienis, Vasario 28

NowYorkOf^Mj^Ziniiii Majoras Atsisveikino 
Neutralumą

Apskričio Iškilmė
Ponam Savas Kišenius 

Mieliau Suomijos
Pienvežiai Buvo Sulaikę 

Išvežiojimą Pieno
“New Masses” Gynimo 

Mitingas Pavyko
Didžioji LMS 3-čio apskri

čio iškilmė jau ateinantį sek
madienį. Kad vakarienė bus 
gera jau nereikia abejoti, nes 
mums pavyko gaut tas žymią
sias Brooklyno gaspadines, 
kurios visuomet suruošia ge
ras vakarienes.

Brooklyno puošniausiame 
viešbutyje St. George pereitą 
pirmadienį buvo suruošta po- 
kilis Mannerheimo paramai, 
čion buvo sugraibstyta visa 
miesto “smetona” — valdinin
kai, Skandinavų ir tūlų kitų 
konsulatų žmonės, nemažai 
industrialistų. Programoj da
lyvavo pats Hooveris, taipgi 
neseniai pribuvūs Mannerhei
mo sesuo, grafienė Eva 
Sparre, Laižėsi ponai aplink 
ją vaikščiodami, tursmosi 
prieš ją, bet kada prisiėjo 
siekt į savo kišenių, tai iš apie 
1,000 dalyvavusių ponų ir 
šiaip publikos gauta vos apie 
$7,500. Ponai greiti, kada 
duoda žmonių pinigus per vai-

Du tūkstančiai darbininkų 
pereitą šeštadienį buvo sulai
kę darbą pieno išvežiotuvėj, 
166th St. ir Webster Ave., 
Bronx, kada jiems buvo įsa
kyta kraut pieno dėžes šešių 
aukštumo, vieton pirmiau bu
vusių penkių ir kada forma- 
nas pravarė 3 darbininkus už 
nepaklusnumą. ,

Darbininkai sustojo dirbę, 
pareikšdami, kad kompanijos 
naujai įtaisyti dvikvortiniai 
talpintuvai pridėjo prie dėžės 
po 20 svarų ir kad jų krovi
mas į 6-tą aukštį neįmanomas 
be pažeidimo darbininkų svei
katos. Unijos viršininkams pri
buvus prieita prie laikino susi
tarimo ir ‘stapičius’ pertrauk
ta.

Aldona Klimaite

Dainų programoj dalyvaus 
A. Klimaite, taipgi Aidbalsiai, 
vadovaujant kompozitorei B. 
L. šalinaitei, ir kit. Taigi, visi 
menininkai ir rėmėjai įsigyki
te vakarienei bilietus iš anks
to. Bilietų kainos $1.25. Bilie
tus galite gauti “Laisvės” raš
tinėj, pas N. Pakalniški, G. 
Klimą ir pas kitus aidiečius.

Rengėjai.

Pašovė Kumštininką
Frank Buonaguro, 111 

wers St., vidutinio svorio kum
štininkas, sekmadienio vakarą 
pribuvo Greenpoint ligoninėn 
peršautas. Policijai jis dau
giau nesiaiškino, kaip tik tiek, 
kad jį pašovę saldaininėj, 555 
Driggs Ave. Sporte jis žino
mas kaipo Frankie (Kid) 
no.

LDS 3-čio Apskričio 
Reikalais

šeštadienį, vasario 17-tą, 
etuvių Amerikos Piliečių 

Kliube, 280 Union Avė., Broo
klyne, įvyko labai puiki “Sur
prise Parė”, 25 metų vedybi
nio gyvenimo proga, Juozui ir 
Marcelei Draugeliam, 
nantiems 88-17 — 
Woodhaven, L. L,

“Parę” surengė 
manauskai, gyv.
ter Avė., ir Vilčinskai, 
nanti 458 Suydam St. Brook- 
lyniečiai padėjo: Kairiai, Zi- 
zai, Aymanai, Ambrazaičiai, 
Peleckai, Zakarauskai, ir Jak- 
ščiai, iš Woodhaven; kliubie- 
čiai: K. Kreivėnas, A. Velič
ka, F. Vaitukaitis, 
nas, V. šabūnas, J. 
A. Deikus.

Svočia buvo T. 
kienė, o svotąs P. 
vyriausia vakaro
buvo U. Vilčinskienė, gaspa- 
dorius St. Simanauskas; vaka
rui pirmininkavo Juozas Kai
rys; jautriai gražiai sudaina
vo panelė Birutė Simanaus-

■ kaitė, A. Velička ir K. Kriau
čiūnas. Stalus aptarnavo: Lau- 
zaidienė, Beganskienė, p-lė SiL 

, manauskaitė, jaunuoliai 
Deikus, F. Peleckas ir F. 
vinskas.

Sveikinimo telegramas 
siuntė J. Bala^entis ir C.
Fasullo. šokiams grojo Yeza- 
vito orkestrą. Svečių dalyvavo

Valdyba turėjo posėdį 
vasario, “Laisvės 
Brooklyn, N. Y.

Svarbesni tarimai sekanti: 
pasiųst delegatą į Ateivių Gy
nimo Konferenciją, kuri įvyks 
2 d. kovo, 1940, Washington, virš 200. 
D. C. Delegatas M. Dobinis, 
altematas A. Kačergienė. Ke-1 rengėjams, 
lionės lėšoms paskirta $17. 'nauskams ir Vilčinskams, taip

Maršrutas palikta kuopom paį jr visiems padėjusioms pa
rengt atskirai. rę surengti, širdingiausis ačiū

Naujos kuopos Livingston ir svočjai1 S. Simanauskienei už 
Keamey, N. J., paragint prisi- puiku Varpo Kepyklos keiksą, 
dėt prie Apskričio.

Taipgi užbaigt parengimo 
nesusipratimus ir surengt kas 
galima 14 d. balandžio.

Sekr. J. Dainius.

W estchesterietis 
nusipirko New Jersey cigare- 
tų ir jais vežinas grįžo į 
Larchmont per N. Yorką. čia 
jį areštavo. Teisėjas apsižiū
rėjo, kad Larchmonte tokių 
kaip pas mus taksų neturi, 
tad vežimasis sau cigaretų ne
būtu prasikaltimu. Bet kadan
gi Farris sakėsi veža0 viena 
kartoną žmonai, kitą sau, tad 
ir vėl kilo nauja problema. 
Mat, Farris dirba New Yorke, 
tad jis galįs cigaretus surūkyt 
čionai.

Įkliuvęs į tas viena kitai 
pfiešginiaujančias narples tei
sėjas Farriso bylą nukėlė, bet 
kitus tikrai vietinius nuteisė 
po $25 baudos už cigaret'ų 
kontrabandą.

. * ---------- -----------* k -- v '

I už gėles ir labai brangias do
vanas. Ačiū svotui Vilčinskui 
už skanius gėrimus. Ačiū už 
dovanas draugams Aymanams 
ir Zakarauskams, taip pat dė
kojame visiems parėj dalyva
vusiems už brangią dovaną— 
sidabrinį stalavą setą.

Ačiū visiems už pasakytas 
gražias sveikinimo kalbas.

Siunčiame širdingiausia pa
dėką rengėjams ir svečiams, 
linkėdami daug sveikatos ir 
laimės.

Rengiama suvaidinti graži 
ir juokinga vieno veiksmo ko
medija — “Kontrolis.” šioje 
komedijoje vaizduojama, kaip 
tūli Kauno ponai “taupo” ir 
“kontroliuoja” valstybės pini
gus.

Taip pat biis skanių užkan
džių ir gėrimų, šokiams grajys

w Rochelle pašalpgavį teis-1 Geo. Kazakevičiaus orkestrą, 
man, nors jis aiškinosi, kad:Įžanga tik 35c. Tikietai jau 
seniau pradėtus mokesčius platinama, 
moka jo giminietis. Komisija.

ALDLD 185 kp., Richmond 
Hill, > susirinkime, apart kitų 
reikalų, svarstyta ir “Vilnies” 
dienraščio klausimas. Mat, su
kanka 20 metų, kaip “Vilnis” 
gyvuoja. Ir draugai ‘vilniečiai’ 
rengia jubilėjinį atžymėjimą, 
kuris įvyks 14 d. balandžio. 
Kad nepr^leidus šios darbi
ninkiškos iškilmės tuščiai, 
kuopa iš iždo paskyrė $5 ir 
nariai aukojo sekamai: V. 
Paukštys, A. Bieliauskienė, V. 
Baltrušaitis, J. Vinikaitis, 
Klimas ir Al. Daugėlienė
$1; P. Bieliauskas ir K. Aus- 
kis po 50 centų. Viso $12.

Bet mes tikime, kad mūsų 
kuopos ir kiti nariai prisidės 
prie “Vilnies” sveikinimo ir 
padarys didesnę skaitlinę iš 
mūsų kolonijos,.

Kuopą nutarė rengti kokią 
nors pramogą bendrai su' LDS 
13 kuopa, jeigu bus galima 
gauti liuosą dieną ir svetainę.

Turima Naujų Davinių 
Merginos Žudystėje

Pereito pirmadienio vaka
rą New Yorke įvyko žurnalui 
“New Masses” gint masinis 
mitingas didžiulėj Webster 
salėj, kuri kimštinai užsipildė 
publika; dalyvavo 3,000.

Mitingui pirmininkavo N. 
Y. Universiteto profesorius 
Edwin Beery Burgum. Joseph 
North, žurnalo redaktorius; 
Maurice Becker, artistas; Ar
thur Kober, autorius; George 
Murphy, nacion'alės negrų or
ganizacijos 
rius; Ruth 
ir John L. 
Amerikos 
listą žymių

Apart dalyvavusių mitinge 
daugelio žymių, visuomeninin
kų, sveikinimus ir pažadus 
remt “New Masses” kovą už 
spaudos laisvę atsiuntė kon- 
gresmanas Vito Marcantonio, 
tarptautiniai garsus artistas 
Rockwell Kent, Art Young, 
Theodore Dreiser, Shaemus 
O-Sheel, ir Henry Epstein.

Joseph North savo kalboj 
nurodė, kad prezidento Roo- 
sevelto valdžia seka Wilsono 
pėdomis. Jis pavyzdžiui pri
minė, kaip Woodrow Wilson, 
tuojau po paskelbimo Ameri
kos įstojimo į pirmą imperia
listinį karą, buvo viešai pa
reiškęs esąs priešingas “siste
mai cenzūros, kuri uždraustų 
žmonėms laisvos respublikos, 
kaip mūs, jų neabejotinas tei
ses kritiku ot savo visuomenės 
viršininkus...”

Bet, sako/North, neužilgo 
po to Wilsono valdžia uždarė 
senąjį “New Masses.”

North nurodė į prezidento 
Roosevęlto panašų gynimą 
mažumų teisių, išspausdintą 
vasario 10-tos laidoj žurnalo 
“Nation.” Tr priminė apie 
“grand džiūrės” kvotimus 
Washingtone, kur buvo pa
šauktas North ir kiti turintieji 
ryšiu su “New Masses.” 
budis kamantinėjimo,” 
North, “tuojau nustatė,

artimie- tai buvo žuvavimas ant

Kalbėdamas llooverio taip 
vadinamo Suomiams šelpt 
Fondo pokilyje viešbutyje St. 
George, pereito pirmadienio 
vakarą, majoras LaGuardia 
viešai numetė lig šiol rodytą 
neva neutralumo priedangą ir 
atsišaukė aukų tiesiog gink
lams ir amunicijai baltagvar- 
diečiams, kad pratęst karą.

Jis sakė, kad fondo pinigai 
galima panaudoti baltagvar- 
diečiams “laikantiems linijas 
su ginklais ir amunicija,” pri
dėdamas :

“Aš suprantu, kad taip pa
žymėtos aukos pasieks atsako
mas rankas.”

Jo kalbą patvirtino Hoove- 
ris, pareikšdamas norįs, kad 
“visiems būtų aišku,” jog 
Amerikos pinigai bus pažymė
ti ginklams.
galima 
ginklus 
simena, 
gailėjo

žinoma, majoras 
vardan “demokratijos, 
zacijos ir Dievo.” čia pat jo 
žodžius laimino cariškos “de
mokratijos” mylėtoja Man- 
nerheimo sesuo grafienė Eva 
Sparre, kuri specialiai buvo 
pakviesta pokilin.

jo žodžiams 
pasitikėti, kas liečia 
ir amuniciją— visi at
kari jis amunicijos ne- 
veteranams šaudyt. . . 

atsišaukė 
civili-

Pereito sekmadienio vakarą 
lincolniečiai, Tarpt. Brigados 
veteranai suruošė pramogą 
tikslu sukelt pinigų gelbėt į- 
vairių tautų brigadieriams, 
kurių dar 400 randasi Franco 
kalėjimuose, taipgi septy
niems amerikiečiams, kurie 
tik dabar tapo paliuosuoti ir 
jau randasi kelyje į namus.

Su veteranais Jinksmavo 
apie 3,000 publikos, kurios 
minioje mirgėjo nemažai sce
nos, jbdžių, plunksnos ir kitų 
visuomeninių aukštumų žvaig
ždžių. Jos buvo ir programoj.

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

Lietu viii Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Pereitą sekmadienį, motinai 
alpstant ir kitiems 
siems apgailaujant, palaidota čios skalės. ‘Grand (WiW 
Frances Marks, 23 m. mergi-’užduotis buvo išravėt infdr- 
na, kurios kūnas pereitą ket- macijų; nepražiūrėta nei 
virtadienį buvo rastas grabėj pienkas šalutinis faktas, joks 
prie 339 E. 101st St., Harlem, menkniekis nebuvo ignoruota, 
Ji palaidota Mt. Neboh kapi- viskas buvo tepalu inkvizito- 
nėse, Glendale.

Apart artimųjų, gana skait
lingame tragingų laidotuvių 
dalyvių būryje, sakoma, suki
nosi geras skaičius slaptosios 
policijos agentu ir prisiklausę 
kalbų, esą, pasigavę naujų da
vinių ir jais vaduojantis vėl iš 
naujo pradėta perklausinėji- 
mai.

Merginos krepšelyje rasta
sis paveikslas pasirodęs esant 
jos pusbrolio, 16-kos metų 
jaunuolio, tad ši fazė jieškoji- 
mo žudeikos atpuola. Kol kas 
dar vis nesurasta asmenų, ku
rie merginą būtu matę tarp iš
ėjimo iš garadžiaus trečiadie
nio vakaro pusiaunaktį ir tarp 
jos kūno atradimo ketvirta
dienio priešpietį.

North nurodė, kad kaman- 
tinėtojai iki šiol nesurado jo
kio techniško ar kokio kito 
kabliuko, kuriuo einant jie 
galėtu legaliai kliudyt žurna
lui, tačiau jie gali ii pavojin
gai pažeist užtraukdami ant 
jo milžiniškas gynimosi lėšas 
ir laikymu vyriausių jo dar
buotojų Washingtone pratęs
tam kamantinėjimui.

Vas. 26 d. plaučių uždegi
mu susirgo ir staiga numirė 
Steponas Laskis, LDS 1-mos 
kuopos narys. Pašarvotas gra- 
boriaus Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St., Brooklyne. Bus 
palaidotas kėtvirtad., vasario 
29, Alyvų Kalnelio kapinėse. 
Kūną išvežš 2 vai. p.p.

Paliko nuliūdime savo žmo
ną Miną Laskienę. Velionis 
kadaise gyveno Worcestery, 
Mass., ir ten buvo veiklus vi
suomeniniame judėjime.

Tuo pavadinimu dabar 
doma judis 55th St. Play
house, netoli 7th Avė., N. Y. 
Jisai pagamintas Francijoj 
sulyg Emile Zola parašytos 
garsios to vardo novelės. Jį di
rigavo Jean Renoir, žymus 
francūzų judžių gamintojas. 
Vyriausiose rolėse vaidina 
Jean Gabin ir Simone Simon.

Filmoje daug ko stokuoja iš 
tos novelės, nors joj ir nebū
tų buvę galima viską paimti 
nenorint padaryti filmą peril- 
ga. Tačiau, sakoma, ji buvu
si daug pilnesnė, bet tūlos 
vietos cenzoriaus iškramtytos. 
Vienok ir esamoje padėtyje ji 
yra viena iš nepaprastųjų fil
mų. . , •

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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




