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R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Sveturgimiams Ginti Konfe
rencija, įvykusi kovo mėn. 2 ir 
3 d. Washingtone buvo didele,
graži ir įdomi.

Dalyvavo 271 delegatas, at
stovaująs 5,554,517 organizuo
tų Amerikos žmonių — dau
giausiai unijistų.

Lietuvių tebuvo tik šeši: 
C. Abekienė, iš Čikagos; Dr. J. 
N. Simans, iš Cleveland©; Šim
kuvienė, iš Harrison-Kearny, 
N. J.; M. Dobinis ir šitų žodžių 
rašytojas, iš Brooklyn©.

Konferenciją laiškais sveiki
no daugybė žymių asmenų, ku
rių tarpe tenka čia suminėti:

Prezidentas F. D. Roosevelt.
Valstybės sekretorius C. Hull.
Vidaus reikalų sekretorius 

H. L. lokes.
John L. Lewis, CIO vadas.
Majoras La Guardia.
Ir daug, daug kitų valdžios 

žmonių, visuomenininkų ir kito
kių įžymybių.

Konferencijai pirmininkavo 
profesorius William Allan Neil
son, Kun. Herman F. Reissig, 
teisėjas P. H. O'Brien (iš Det
roito) ir kiti.

Konferencijoj, be delegatų ir 
kitų svečių kalbėjo: senatorius 
Claude Pepper, USA Kongresi
nio knygyno Washingtone už- 
veizda, poetas Archibald Mac- 
Leish, CIO sekretorius James B. 
Carey, kongresmanas John M. 
Coffee, kongresmanas Kent E. 
Keller, kongresmanas Thomas 
F. Ford, Amerikos Laikrašti
ninkų Gildijos prezidentas K.
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Sovietų Kariuomenė Anglai Grasia
Jau Gerokai Įėjo j 

Viborgo Miestą

Italam Ethio
P'P!

London. — Anglija 
traukė didelį skaičių 
riuomenės savo afrikinėje

Shenandoryj Įgriuvo 
Daug Namų; Miliū
nas Dol. Nuostolių

Sovietai Stato 
Daug Namų 

Suomiam

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII i

su- 
ka-

Roma Niauįasi su 
Anglija dėl Anglies 

iš Vokietijos
Maskva. — Neoficialiai 

pranešama, kad Sovietai 
pastatė tūkstančius medi
nių namų ir gabena juos į 
Suomiją. Rąstai ir įvairios 
namų dalys yra sužymėti 
numeriais, tai lengva būtų 
vėl greit subudavoti juos į 
namus Suomijoje.

Roma. — Italija pasiuntė Italiją nuo tvoros” ir pri- 
stiprų protestą Anglijai,1 vest prie to, kad jinai atvi

rai rems Vokietiją kare 
prieš talkininkus.

Shenandoah, Pa.—Pirma
dienį čia daugelis namų pa
smuko į žemę kelis colius 
iki penkių pėdų; daug na
mų taip pat suskilo arba 
pasviro į vieną bei kitą šo- 

Iną; perskilo ir kai kurios

Maskva, kovo 5.—Sovietų 
kariuomenė užėmė Uura- 
ansari salą Viborgo (Viipu- 
ri) užlajoje su Trongsund 
(Uuraa) miestu ir tvirtove 
ir Tejarinsaari salą, taipgi 
miestelius Hejnlahti, Vila- 
joki ir Muhulahti 
nėję 
užlajos, Karelijos i......----------------------------------------------------------- o---------
Suomijoj, kaip praneša So-' Frnncijos blokadą.. ltalijos( gatvių. Tuo tarpu girdėjosi 
vietų komanda: protestas ypatingaiatkreip- požeminis griovimas, pana-^

“Trongsundo tvirtovėje, 
Sovietų kariuonhenė paėmė
vijo uauaivjcio oaLiucm ,

čiu laivinių kanuolių ir kie-į 
kį‘ kulkasvaidžių, šautuvų, Ąjazjaj MoblllZUOja Lėlį- 
Ifoniinmin cnvinm ir kn - J

bežių su Italijos užvaldyta 
Ethiopija.

Anglų valdžia pranešė 
apie savo armijos sutelki-

vakari-! mą.pasienyje Ethiopijos tą'gatvės, ir atsivėrė jose ply- . .
pakrantėje Viborgo Pa^a dieną, kai Italija už- gjai, ypač srityje Emerick, I nai?.ai suteiks patai- 

fronte,1 protestavo prieš Anglijos h', Lloyd, Washington ir Main P.as Suomijos žmonėms, ku- 
” 11 1 ■. - rių butus sunaikina ugnim

ir dinamitu Helsinkio Suo
mijos oficieriai, kada Sovie
tu kariuomenė priverčia 

OUOj 11 1Y.U1V1VO V 1\0ĮJ1VZJ1 J # c # ’v

Keli tūkstančiai žmonių dėl įlJ0S_ trauktis, kaip praneša 
to pabėgo iš namų. | N. Y. Times koresponden- 

Visa tai įvyko todėl, kad,tas- 
iš kasyklų po Shenandoriu1 “ ~~ e
išimta daugybė anglies ir 3 StaiRDŪS Anglijos Lai- 

liet -ixicuct-i jjjliv • WT ®
mis ir nepakankamai stip- V3I dUnaikUltl NdZlŲ

tas prieš Anglijos nutarimą 
grobt gabenamą laivais an- 

tris batarejas toli šaudan-'gU iš Vokietijos į Italiją.

kanuolinių šovinių ir kul
kų.

“Kitose Suomijos fronto 
dalyse nebuvo nieko svar
baus. Sovietų lėktuvai bom
bardavo priešo kariuomenę 
ir karinius punktus. Priešo 
lėktuvai nepasirodė.”

New York, kovo 5.—So
vietų kariuomenė jau gero-

kus į Lauky Darbus
Berlin.—Vokietijos ūkiuo

se ir dvaruose jau dirba 
300 tūkstančių lenkų buvu
sių kareivių, kurie paimti į 
nelaisvę.

Nazių valdininkai Lenki-

i šus į žemės drebėjimo gar 
sus, ir kurčios eksplozijos

negana kietai Užpilta žemė
mis ir 
riai suramstyta vietos, iš 
kurių buvo ištraukta an- 

| lis.
Šis žemės įsmukimas la

biausiai palietė šešioliką ]es p Meyer”, 10,516 tonų,

London. — Vokiečių sub
marine torpeduotas, žibali
nis Anglijos laivas “Char-

kai iženge i Viborga kaip ’ stančilJ 1(rn1^ j lauk^ dar-
G. Craivfo,rd, MJchigano^valsthįšiandien pranešė radio— į5“® °i4n^n°’lonVH

miestas I važiuoti dirbti Vokietijos c
jos senatorius Stanley Nowak, 
profesorius Bernhard Ostrole- 
nek, ir visa eilė kitų žymių žmo
nių. *

Visi kalbėjusieji, visi sveiki
nusieji • pareiškė savo nusistaty
mą prieš persekiojimą svetur- 
gimių.

Daugelis . žymių amerikiečių 
labai išmintingai sako: mes vi
si esame ateiviai; ‘tuteišais' gy
ventojais galime skaityti tik in
di j onus.

Vienas kongresmanas sakė: 
sveturgimiai mūsų krašto gy
ventojai yra geresni patrijotai 
kaip daugelis čiagimių. čiagi- 
miai, mat, gimė Amerikoje ne 
todėl, kad jie norėjo, bet todėl, 
kad likimas jiems taip lėmė. 
Na, o ateiviai apsigyveno Ame
rikoje todėl, kad jie šį kraštą 
myli, kad jis jiems patinka.

Nepaisant, todėl, kokiu būdu 
ir kaip jis, sveturgimis, čia at
sirado, jis turi čia gyventi, jo 
tremti nevalia. Jeigu kuris kuo 
nusikalto, tai jį reikia bausti, 
kaip yra baudžiami čiagimiai.

;o- . ,, '-?■ miesto blokų ir padarė bent atkaukė nėr radio- “Gel,n.ljoj su rasinėj a dar 800 tuk- • nfl ... * ?, •„ iatsisauke per radio. Gel-

bus Vokietijoj. Sako, kad 
antras^did- Jau sus^rasę 140,000 lenkųViborgas yra 

ziausias Suomijos 
svarbiausias jos prekybos 
centras.

New Yorko Times rašo, r < - ūjv.
kad Sovietų kariuomenė1.. Vokiecių- valdzia

farmose; iš to skaičiaus esą 
|40 procentų moterų tinka
mų darbam lauko ūkyje.

. leidžia 
perėjo per Viborgo užlają j*ems ar Jom iš gaunamos
ir apsupą tą miestą iš va
karų šono.

Naziai Sunaikinę Keturis Sa
vo Laivus, Užkluptus Angly

London. — Anglų oro mi
nisterija spėja, kad vienas 
jos lėktuvas, turbūt, patai
kė bomba ir nuskandino 
vokiečių submariną arti 
Hegolando.

Anglijos laivyno ministe
rija sako, jog praeitą savai
tę vokiečiai jūrininkai pa
tys sunaikino keturis savo 
laivus, kuriuos begrįžtan
čius iš Ispanijos užklupo 
Anglijos šarvuotlaiviai. Tie 

_____ vokiečių lavai turėjo viso 
I USA kongresą yra įnešta' 18,490 tonų įtalpos, 

virš 70 anti-sveturgimiškų bi-| ---------------------
lių. Tūli jų jau perėjo per že
mesnįjį kongreso butą ir tuoj 
senatas juos svarstys. Kiti dar 
tebelaukia savo eilės.

Tūli iš šitų bilių reikalauja 
nepiliečius registruoti, jų pirš
tų antspaudas nuimti; kiti rei
kalauja įsteigti koncentracijos 
stovyklas tiems sveturgimiams, 
kurių nebegalima į kitus kraš
tus išdeportuoti, ir ten juos su
brukti.

Tą tik koks reakcininkas su
galvoja, kas jam ateina į galvą, 
jis daro anti-atoivišką bilių ir 
skelbia: . persekiok ateivius, 
tuomet Amerikos žmonių gyve
nimas pakils. ..

į algos pasiųst po 50 markių 
(apie 20 dolerių) per mėne
sį savo giminėms į Lenki
ja.

Vokietija gaus laukų dar
bams 30,000 darbininkų iš 
Italijos, 25,000 iš Slovakijos 
ir 3,000 iš Holandijos.

PULKAI SVETIMTAU
ČIŲ FRANCUOS 

ARMIJAI
Paryžius.—30 tūkstančių

7| lenkų, cechų ir kitų svetim-

i1 Francija Varu Statys Moteris
į Paskirtus Darbus

taučių susirašė (ar tapo su
rašyti) į Franci jos armiją.

Šimtai Žmonių Išgelbėti nuo 
Kaspijos Ledo Lyčių

vieną milioną dolerių nuos-; 
toliu.

i ‘Pravda’ Dėsto, Kaip Tal
kininkai Bando Įtraukt 
Balkanus į Karą

Maskva. — Staiga pra
dėjo tirpti ir skilt ledas 
Kaspijos Jūroj, ir 500 žvejų 
ir ronių (seals) medžiotojų, 
atsidūrė pavojuj ant atski
rų ledo lyčių.

Sovietų vyriausybė pa
siuntė lėktuvus, garlaivius 
ir ledlaužį jiem galbėt. Iš
gelbėjo 474 žmones, ir to-

Paryžius.—Franci jos dar
bo ministerija paskelbė, 
kad moterys neužilgo bus

I verstinai statomos dirbti;
tam tikrus darbus pramo- fiau darbuojasi begelbėda- 
nėse bei tarnauti biznio įs-Įmi 24 žmones ir tiek patar- 
taigose. Mažamečiai jau- kliu, kurie dar liko ant ' 
nuoliai bus lavinami užimt do gabalų.

le-

fabrikuose vietas šaukiamų 
į kariuomenę vyrų.

gimiams Ginti Konferencija.
Delegatai išvyko pilni entu

ziazmo ir pasirįžimo kovoti

Gamtos Rūstybė

kad anglų valdžia nutarė 
blokaduot bei grobt anglį, 
kurią Italijos laivai gabens 
namo iš Vokietijos. Protes
tuodama, Italija nurodo, 
kad anglis yra “būtinai rei
kalinga gyvenimui ir dar
bui Italijos žmonių.”

Mišri Rumunijos ir Bul-

Konferencija pasisakė prieš
tuos visus bilius griežtai kovoti Prješ reakciją, prieš Dieso ko- 
įtraukiant į tą kovą Amerikos |™itetą, prieš pasikėsinimus ant 
žmonių mases, kad nei vienas 
projektuojamas anti-ateiviškas 
bilius nepataptų įstatymu.

Priimta pataisyta konstituci
ja. Išrinkta organizacijos* Di
rektorių Taryba, kuri pasiskirs 
sau valdybą.

šitaip, trumpai paėmus, pra
ėjo Ketvirtoji Komiteto Svetur-

i. K -

SUSIKIRTIMAS BULGA
RŲ SU RUMUNAIS 

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia skelbia, kad bulga
rai užpuolę rumunus rube- 

Italija sako, jog Anglija žiaus stotyje Kidi Kadi; ir
per dabartinę savo blokadą susikirtime du bulgarai 
prieš reikmenis nekariau-( “banditai” tapo nušauti, du 
jančiom šalim laužo tarp- rumunų kareiviai sužeisti, 
tautinius įstatymus ir ne-| 
teisėtai kenkia visam gyve- garijos komisija tyrinėja tą 
nimui bepusiškų kraštų. I įvykį.

Ypač kas liečia gavimą! -------------------
Italijai anglies iš Vokieti- p„]p„i:nn„ ?vfla; A Imp. 
jos, tai “Anglijos valdžios rdlcSlinOS Lydd! HlHie 
nutarimas yra toks, kad jis ' fa Anglijos įsakymą 
ardys ir krikdys ekonomi- ° J J T
nius ir politinius santikiusi x _
tarp Italijos ir Anglijos,” i J^ruzaJė. 1 autinė Pa- 
kaip kad Italija užreiškia lestinos zydų Taryba priė- 
savo proteste. rezoliuciją, kurioj sako,

_ ' _  1 kad jie nori bendradarbiau- 
London. — Anglijos vai- SY. talkininkais prieš Vo-bėkite: mes skęstame.”

Naziai nuskandino Angli
jos garlaivį “Pacific Re
liance,” 6,717 tonų. Vokie
čių mina sunaikino šarvuo
ją anglų laivuką “Ben At- 
tow,” 156 tonų.

Bet praeitą savaitę, pa
gal Anglijos pranešimus, 
tai naziai paskandino tik 
du Anglijos laivus: “Alba
no,” 1,176 tonų, ir “Cato,” 
710 tonų.

Tebedega keleivinis Ang
lijos laivas “Domala”, 8,- 
441-no tono, į kurį vokiečių 
lėktuvas pataikė 
bombomis.

Nuskendo Švedijos 
“Lagaholm”, 2,818

kieti ją, bet Palestinos žy
dai atmeta Anglijos patvar
kymą, kuris uždraudžia žy
dams pirkti žemę tame kra
šte.

džia (šiuos žodžius, bera
šant) dar neatsakė į Itali
jos protestą; bet Londono 
politikai spėja, kad Angli
ja atmes Italijos protestą ir 
vykdys savo blokadą prieš 
vokiečių anglį Italijai. Iš 
antros pusės, Londonas pri
sibijąs, kad šis susidūrimas Anglijos atstovybei prieš 
dėl anglies gali “nusodint įsakymą, kuriuom Anglija 

....— uždraudžia žydam pirkt že-_ 
mes Palestinoje is arabų.

Washington. — Amerikos 
žydų vadai įteikė protestą

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis “Prav- 
da” rašo, kad Anglija ir 
Francija papirkinėja valdi
ninkus Balkanų šalių: Tur
kijos, Rumunijos ir kitų; 
kad talkininkai per savo 
įrankius sprogdina Rumuni
jos žibalo šaltinius, norėdami 
priverst Rumuniją nepar- 
C<VtV/V T VAMVVAJIAA UAMIA&V } *■ * W V*. .

Anglija didelėmis paskolo
mis papirkinėja Balkanų 
kraštus, idant jie eitų ka
rau išvien su talkininkais 
prieš Vokietiją. Sako, jog 
su tokiu išrokavimu Angli
ja davė Turkijai jau 93 mi- 
lionus dolerių paskolos. Be 
to, Anglija ir Francija “už
tikrina” tų kraštų saugu
mą, jeigu jie rems talkinin
kų karą. Bet “Pravda” nu
rodo, jog Vokietijos pozici
ja yra stipri linkui Balka
nų; o ir Mussolinis nesutin
ka, kad Anglija ir Franci
ja užkirstų Italijai kelią į 
Balkanus. Be to, Anglijos 
ir Franci jos prekyba su 
Balkanais buvo ir tebėra 
permaža.

Į visa tai atsižvelgdami, 
Balkanų kraštai, todėl, nė
ra linkę sutraukyt preky
bos ryšių su Vokietija ar 
prisidėt prie talkininkų ka
ro bloko prieš Vokietiją, 
kaip rašo “Pravda.”

Philadelphia, Pa

trimis

laivas 
tonų.

duot Vokietijai žibalo; kad .Vokietijos lėktuvas bombo-

Per audrą su sniegu 
lietum pirmadienį buvo 
gesinta elektra Waterbury 
ir Stamforde, Conn., ir kai 
kuriuose
New Yorko ir New Jersey nių tapo užmušta ir 30 su- 

, valstijos miestuose; sutrau- žeista, susikirtimuose tarp

. ir 
už-

Buenos Aires. — Per da
bartinius rinkimus atstovų į 

kituose Conn.,1 Argentinos seimą, 10 žmo-
1 Amerikos žmonių laisvių, prieš
'kėsinimąsi sunaikinti Amerikos 
Nepriklausomybės Deklaraciją 
ir Teisių Bilių.

Apie tuos visus dalykus greu kyta daug telefono ir tele- įvairių kandidatų rėmėjų ir 
toj ateityj bus parašyta plačiau, grafo vielų, z išvartyta di- samdytų mušeikų. Keli vy- 

------- — delis skaičius medžių ir ab- rai įsiveržė net į balsavimų 
ORAS. — Dalinai apsi- elnai padaryta daug nuos- būdelę ir joje nušovė sena- 

niaukę.-------------------------- tolių. 'torių Luisą Guercį*

mis sunaikino Holandijos 
laivuką “Elzieną.”

Anglija Jau Sulaiko Italų 
Laivus su Anglim

London, kovo 5.—Angli
jos šarvuotlaiviai jau su
laikė du Italijos laivus, ku
rie vežėsi namo anglį iš Vo
kietijos.

Dar aštuoni Italijos lai
vai išplaukia iš Rotterda- 
mo, Holandijos, prikrauti 
anglies iš Vokietijos.

Vokiečiai Apriboja Katalikų 
Pamaldas Lenkijoje

Berlin. — Nazių valdžia 
įsakė, tik paskirtomis va
landomis laikyti pamaldas 
katalikų bažnyčiose Pozna
nėje, buvusios Lenkijos da
lyje. Nes pamaldas turį tė- 
myt nazių valdininkai, o 
jie negalį perdaug laiko 
gaišinti. Bet šiaip tai, girdi, 
naziai nepersekioją katali
kų religijos.

Lenkai buvo įteikę popie
žiui skundą, kad naziai lai
ką koncentracijos stovyklo
se ir kareivinėse 1,120 len
kų kunigų. Bet vokietys ka
talikų vyskupas Splett sa
ko, kad tai ne tiesa.

Dr. J. J. Kaškiaučius ir 
iš Temple Universiteto lie
tuvis studentas kalbės atei
nantį sekmadienį, 10 dieną 
kovo-March, !

Dr. Kaškiaučius 
apie naminius 
naminį gydymąsi; o lietu
vis studentas iš Temple 
Universiteto išduos rapor
tą iš Jaunuolių Kongreso, 
kuris pastaruoju laiku įvy
ko Washingtone. Prakalbos 
įvyks 
Salėj, 
Avė.,

Susprogdino Švedų Komunis
tų Centrą; Nužudė Penkis

Stockholm, Švedija. — 
2-ra vai. po švedų Komunistų Partijos 

laikarštis “Ny Dag” rašo, 
kalbės i°g Švedijos “karininkai ak- 

vaistus ir tyvistai (fašistai) ir social- 
1 demokratai Anglijos impe
rializmo pastumdėliai” su
sprogdino ir sudegino šiau
rini Švedijos Komunistų 
Partijos centrą Lulea mies
te, ir tuo būdu jię ten nu
žudė komunistų laikraščio 
“Norrskensflamman” reda
ktorių Arthurą Hellbergą, 
tris kitus komunistų veikė
jus ir vieno veikėjo dukte
rį, 7-nių metų mergaitę.

Eksplozija ir gaisras vi
siškai sunaikino trijų aukš
tų namą ir komunistų spau
stuvę jame. °

Lietuvių Tautiškoj 
928 E. Moyamensing 
Phila., Pa.

A. J. Smitas.

Sovietu Siena su Vokietija
Maskva. — Nustatyta ir 

bus stulpais pažymėta 931- 
nos mylios siena tarp So
vietų Sąj. ir Vokietijos, 
pagal Sovietų ir Vokietijos 
komisijų susitarimą. Ta sie
na eina tarp Sovietų atgau
tos Vakarinės Baltarusijos 
ir Vakarinės Ukrainos ir 
tarp vokiečių užimtos Len
kijos.

Maskva.—Sovietų darbo 
unijų laikraštis “Trud” ra
šo, jog “anglai-francūzai 
karo kurstytojai ir švediš
ki jų bernai” suplanavo ir 
įvykdė susprogdinimą Šve
dijos Komunistų Partijos 
centro Lulea mieste.

Belfast, Šiaurinė Airija. ____________
—Angliška policija protes- 
toniškos Šiaurinės Airijos 
užklupo ir užgrobė slaptą dentai suruošė demonstrk- 
airių respublikiečių spaus
tuvę, kur buvo spausdina
ma “Karo Žinios”; taipgi 
užtiko ir užgrobė sandėliu
ką respublikiečių ginklų: 
vieną kulkasvaidį, vieną 
bombą, tryliką revolverių 
ir 500 kulkų.

Jeruzalė. — Žydai sta

ciją ties Anglijos konsula
tu, protestuodami, kad An
glija uždraudė žydam pirkt 
žemę Palestinoje. Demons
tracijai vadovavo du ame
rikiečiai žydai studentai 
dvyniai, Robert ir David 
Goldwaseriai.

A
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Jie Mato Savo Galą
Iš Maskvos praneša, kad “Pravda” ra

šo, būk Anglijos ir Franci jos plėšikiški 
valdonai mato, kad jų viešpatavimui ar
tinasi galas. Jie įsivėlė karan su Vokie
tija. Bet dabar mato, kad darbo liaudis 
nepritaria tam karui. Todėl Anglijos ir 
Franci jos valdonai daro viską, kad visą 
svietą įtraukus karan. Jie net grūmoja 
mažesnėms šalims, kad tik jas privertus 
kariauti. Anglijos karo laivai jau kelis 
kartus sulaužė Švedijos ir Norvegijos 
neutralitetą, įsibriaudami į jų vandenis. 
Per Hollandiją ir Daniją be jokio susi
varžymo skrajoja anglų karo lėktuvai. 
Ant jūrų Anglijos karo laivai piratiškai 
užpuldinėja kitų šalių laivus, daro kra
tas, pasiima paštą, siuntinius ir daugelį 
jų konfiskuoja.

Bet Sovietų spauda numato, kad tie 
anglų žygiai jiems patiems meškiškai 
pasitarnaus. Švedija ir Norvegija, ku
rios pirmiau jau veik pilnai klausė Ang
lijos komandos, dabar pradeda apsimąs- 
tyti. Turkijoj taip pat auga tarpe žmo
nių nepasitenkinimas, kad Anglija per
daug nori gaspadoriauti. Sovietų spau
da numato, kad gali taip dalykai susi
dėti, jog Europos neutrališkos šalys pa
siliks nuošaliai, palikdamos kariauti tik 
Franci ją, Angliją ir Vokietiją.' Sovietų 
Sąjungos karas Suomijoj baigsis pergale 
prieš pasaulinius imperialistus. Tada 
Anglija ir Franci j a mato tik du išėji
mus. Viena, jos bandys papirkti Italijos 
fašistus, perduodant Mussoliniui tam tik
ras savo kolonijas, kad gavus jį savo pu
sėn. Bet klausimas, ar ir tas pavyks, nes 
Anglijos elgimasis ant jūrų, konfiskavi
mas anglies, siunčiamos iš Vokietijos į 
Italiją, smarkiai erzina Mussolinį.

Antra viltis ir tai didžiausia, tai Jung
tinės Valstijos. Anglijos ir Franci jos val
donai yra veik tikri, kad jos ateis jiems 
į pagalbą prieš Vokietiją. Maskvos spau
da tą pat numato. Maskvoj išleido buvu
sio Amerikos valst. sekretoriaus Dansin
go laiškus, kuris dar 1915 metais išvien 
su tų laikų prezidentu Wilsonu Ameri
ką ruošė karan. Maskva sako, kad ir da
bar Amerikos ponai po priedanga taikos 
kalbų, Welles misijos, mūsų šalį ruo
šia karan.

Roosevelto Išbandymo Baliūnas
Jau žmonėms ir įkirėjo tos kalbos apie 

F. D. Roosevelto kandidatavimą trečiu 
kartu į Jungt. Valstijų prezidentus. Pa
ties Roosevelto buvo klausta veik du 
šimtus kartų ir jis nieko neatsako. Tas 
"Third-Term”, tikrai, darosi jau įkirus. 
Šiemet piliečiai juk rinks naują prezi

dentą. Jie turi teisę žinoti apie tam tik
rų asmenų nusistatymą ir pageidavimą, 
bet mūsų “demokratas” tyli ir tiek. To
dėl yra visokių spėliojimų. Vieni mano, 
kad Rooseveltas tikras, kad Jungt. Vals
tijos greitai bus įveltos į karą, kad tada 
susidarys tokia padėtis, jog visi stambūs 
turčiai susitaikins, kad Rooseveltą išrin
kus prezidentu. Kiti leidžia kitokias pa
sakas.

Balandžio pradžioj Wisconsin© ir Il
linois valstijose įvyks prirengiamieji bal
savimai. Roosevelto kandidatūrą iškėlė 
jo draugai. Dabar jau visi numato, kad 
tai bus išbandymas žmonių nusistatymo. 
Jeigu Rooseveltas gaus daug balsų, tai 
mano, kad tada jis viešai pasakysiąs, 
jog priima kandidatūrą trečiam termi
nui. Bet jeigu jis gaus mažai balsų, tuo
met pareikš, kad nekandidatuoją. Tokius 
išbandymo baliūnus politikieriai dažnai 
naudoja. •

Prieš Rooseveltą išstoja todėl, kad 
nors šalies konstitucija ir nedraudžia 
daugiau būti prezidentu, kaip du termi
nus, bet nei vienas prezidentas dar dau
giau nebuvo. Tai yra, savo rūšies gili 
tradicija ir milijonai amerikiečių nenori 
ją laužyti.

Pirmiau pono Roosevelto kandidatūrą 
kėlė darbininkai, nes pirmesni jo žygiai 
vidaus politikos reikalais dažnai buvo 
progresyviai. Bet dabar, prieš Roosevel
to kandidatūrą išstoja C.I.O. unijos ir 
daug pažangių žmonių, nes pastaruoju 
laiku Roosevelto pasiūlymai yra žalingi 
darbininkams, farmeriams, jaunuoliams, 
ir Amerikos žmonės nepatenkinti jo 
užsienine politika, kuri atvirai velka mū
sų šalį karan, pataikauja Anglijos ir 
Franci jos imperialistams, blogina santy
kius su Sovietų Sąjunga, vienatiniu nuo
širdžiu kaimynu Jungt. Valstijų, kuris 
nieko blogo nedarė ir nedaro Amerikai.

Amerikiečiams Lietuviškai 
Mokytis Knyga

Sovietai Pajuokė Suomių Melus
Kada tik Suomijos kapitalistų ir dvar

ponių valdžiai užduoda Raudonoji Armi
ja smūgį, tuojaus Suomija paskelbia ko
kią nors didelę savo “pergalę”. Kada 
Raudonoji Armija pralaužė Mannerhei- 
mo liniją, tai finai paskelbė, būk jie “su
naikino Sovietų 18-tą diviziją.” Kaip ir 
galima buvo laukti, “Keleivis” ir kita 
neatsakominga spauda, prirašė pasakų, 
kaip “guli nepalaidoti 18-tos divizijos 
kariai.” Kada Raudonoji Armija apgu
lė Viborgą, tai finai vėl paskelbė, būk 
jie sunaikinę Maskvos 34-tą tankų bri
gadą, kuri būk skubinosi išgelbėti 18-tą 
diviziją.

Melagiai nei galų nesuduria. Pirma 
skelbė,-būk prieš tris savaites sunaikino 
18-tą diviziją, o dabar vėl būk sunaikino 
34-tą brigadą, kuri tai divizijai skubi
nosi į pagalbą! Kam būtų skubintis, jei
gu ta divizija jau guli negyva, kaip “Ke
leivio” redaktorius džiaugiasi.

Žinoma, nei 18-ta divizija, nei 34-ta 
brigada nebuvo sunaikinta. Tai suomių 
kapitalistų ir dvarponių valdžios išmis- 
las ir priešdarbininkiškos spaudos plet- 
kai.

Sovietų Sąjunga užginčijo tuos melus, 
bet kartu ir pašiepė, kad ji neturi spe- 
cialio biuro, kuris vestų polemiką su 
Suomijos ir kapitalistų laikraščių redak
cijomis. Sako, finų baltieji šimtus išgal
vojo visokių paikiausių pasakų, istori
jų ir Sovietai į tai nekreipia atydos. 
Sovietų pranešimas sako, kad kai finų 
kapitalistai ir dvarponiai mato artimes
nį savo viešpatavimo galą, tuoj jie sklei
džia bjauresnius melus, bet melų pagal
ba savo viešpatavimo neišgelbės.

Šiemet dienraščio “Lais
vės” dalininkų suvažiavime 
sugestavau, kad mūsų dien
raštis išleistų angliškai kal
bantiems lietuviškai moky
tis rankvedį. Tokio rankve- 
džio yra didelis pageidavi
mas. Inteligentiškasis Ame
rikos lietuvių jaunimas no
ri mokytis lietuviškai. “L.” 
bendrovės dalininkai tai su
gestijai pritarė ir paliko 
Administracijai aprokuoti, 
kiek kainuotų išleidimas 
tokios knygos ir jei jos kai
na nesiektų aukščiau $2.00 
už egzempliorių, patarė iš
leisti.

V. Tauras,< “Laisvės” pir
mo puslapio vedėjas, kuris 
moka daug' kalbų, surinko 
tos rūšies rąnkvedžių: fran- 
cūzų, vokiečių, rusų ir is
panų kalbose. Iš jų bus ga
lima daug pasinaudoti sis
tema ir medžiaga rašant 
panašų rankvedį mokytis 
lietuviškai. Parašyti tą ran
kvedį apsiėmė Dr. Jonas 
Kaškiaučius.

Prie jo bus daug darbo 
autoriui Dr. Kaškiaučiui ir 
bus daug darbo prie spaus
dinimo. Popierą jam reikės 
duoti geresnę negu kitom 
knygom ir apdarai turės 
būt stiprūs drabužiniai. To
dėl tas rankvedis, išleisti 
kuinuos daug. Tačiau ma
nome, kad jo kaina nesieks 
aukščiau $1.50 už knygą.

Amerikoje gimusiam jau
nimui šis rankvedis bus 
puikus mokytojas lietuvių 
kalbos. Jis taipgi tiks lie
tuviams mokintis anglų kal
bos.

Dr. Kaškiaučius turi

rius plačiai naudojasi tom 
kalbom, kuriose yra jam 
suteikta medžiaga ir yra 
pasižymėjęs rašytojas. Tad 
neabejojame, jog rankvedį 
pagamins praktišką, leng
vai suprantamą ir naudin
gą. Žinodami autoriaus at- 
sakomingumą, laikymąsi sa
vo pažado, tikimės rankraš
tį gauti ankstį šį pavasarį. 
O apie pradžią liepos mėne
sio rankvedis jau bus at
spausdintas.

Labai svarbu iš anksto 
žinoti, apie kiek žmonių no
rės įsigyti šį rankvedį. Kas 
iš anksto užsisakys ir pri
sius mokestį, gaus tą svar
bią knygą už $1.25. Vėliaus, 
kada jau knyga bus at
spausdinta, kaina bus $1.50. 
Taigi naudokitės proga, 
tuojau siųskite savo užsa
kymą, kartu su mokestim 
$1.25. ‘

Iš anksto užsakymai yra 
reikalingi ir dėl to, kad ži-
notume, kiek spausdinti tos 
brangios knygos. Daug ne
spekuliuosime, spausdinsi
me visai arti tiek, kiek gau
sime užsakymų iš anksto. 
Jei greit pritruks knygos, 
tai nekaltinkit “Laisvė”, bet 
jauskitės kaltais patys, kad
neužsisakėte iš anksto.

Rakvedžio išleidimas kai
nuos daug. Knygos kaina 
padengtų kaštus tik tada, 
jei tds knygos labai daug 
išsiplatintų. Taigi mes ti
kimės, jog atsiras apšvietą 
branginančių žmonių, kurie 
nori padėti čia gimusioms 
lietuviams išmokti lietuviš
kai ir primes doleriuką—ki
tą dovanų į šio rankvedžio

daug medžiagos ir jau pra
dėjo rašymo darbą. Auto-

išleidimo fondą.
P. Buknys.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija: Aš mačiau kores
pondenciją (“Laisvėj”, vas. 
28 d.), kurioje sakoma, kad 
vasario 15 dieną Newark, 
N. J., įvyko Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimas. 
Apart vietinių kalbėtojų, 
nuo progresyvių srovės kal
bėjo drg. A. Bimba, o nuo 
katalikų srovės ponas Pak
štas. Aš tose prakalbose 
buvau ir visus kalbėtojus 
girdėjau. Visi'dalyviai su
tiks, kad A. Bimba pasakė, 
daug geresnę prakalbą už 
poną Pakštą. Tačiau mitin

go ruošimo komisija Bim
bai išmokėjo kaštų tik 60 
centų, o ponui Pakštui su
kišo net $15! Ką tai reiš
kia? Būkite toki geri ir pa
aiškinkit. Aukos buvo ren
kamos Vilniaus varguo
liams, o čia ponas klerika
las susidėjo sau į kišenių 
tokią didelę krūvą Newar- 
ko darbininkų taip sunkiai 
uždirbtų dolerių.

Newarkietis.
Atsakymas:

Ir ką gi čia mes galėtu
mėme paaiškinti? Mums ir
gi neaišku, kodėl katalikų 
srovės kalbėtojui tiek daug

tapo išmokėta. Jeigu ponas 
Pakštas jau taip toli už 
Newark© buvo, tai nereikė
jo jį kviesti. O gal jis už 
prakalbą tiek daug paėmė?

Drg. Bimba paėmė tiktai 
kelionės išlaidas iš Brook- 
lyno ir atgal.

Areštuota Keliolika Komu
nistų Nicaraguoj

Managua, Nicaragua. — 
Policija užklupo slaptą ko
munistų spaustuvę ir suė
mė komunistų vadą J. J. 
Mežą ir kelioliką kitų. Jie 
bus teisiami už tai, kad būk 
norėję nuverst Nicaraguos 
valdžią.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Daug Valgo—ir Tunka

Drauge daktare, 
jūsų patarimų, 

kokio 
gal ir

aš daug
esu skaičiusi 
bet nerandu, 
Tai prašau, 
patarsite.

Ar nėra kokių nors valgių 
ar kokių vaistų, kad galėtum 
apetitą pamesti. Aš labai no
riu visados valgyti ir aš labai 
tunku. Aš mylėčiau, kad taip 
nenorėčiau valgyt, 
daug esu sunki, 
mažas, 
Tai aš 
sveika, 
gal yra

aš laukiu.
man ką

Aš per- 
Mano ūgis 

o sveriu 190 svarų, 
žinau, kad labai ne- 
Tai prašau pasakyti, 
kokių nors žolių, kad

aš užvalgyčiau ir taip 
. čiau valgyt. Prašau 
per “Laisvę.” Ačiū, 
lauksiu.

Atsakymas

Maža valgyt arba daug vai-' 
gyt, tai yra papročio dalykas. 
Kai pripranti daug valgyt, tai 
tave ir traukia daugiau val
gyt. Tai t.ą sąu giliai, Drauge, 
įsidėkite galvon.

Kaip ir visame kame, taip 
ir Jūsų šiame klausime, daug 
priklausys nuo Jūsų nusistaty
mo, nuo Jūsų valios. Sakysim, 
įgudusiam rūkoriui (arba ir 
alkoholikui) sunku būtų kas 
padaryti, kad neperdėtų per
daug, nebent jis pats tvirtai 
įsitikins, netikusiai darąs, ir 
paskui arba visai griežtai mes 
tą žalingą paprotį — arba 
bandys laipsniškai atsipratin- 
ti.

Panašiai ir su persivalgy
mu. Mažiau, Drauge, pradėki
te valgyti viso ko, o daugiau 
fiziškai darbuokitės, mankšty- ; 
kites, vaikščiokite. Mažiau :

nenorė- 
p atarti

Labai

valgykit ypač tokių valgių, 
nuo kurių žmogus greit tunki. 
Mažiau tų gardžių jų, bet daž
niausia negebyvų, denatūruo
tų miltinių, krakmolinių val
gių ; mažiau saldžių daiktų ir 
mažiau riebalų.

Užtat labiau galėtute ten
kintis daržovėmis, vaisiais ir 
vidutiniai kiaušiniais, mėsiš
kais, žuvimis, pieno produk
tais.

Jūs, Drauge, nesuminėjot 
savo amžiaus. Dažniausia mo
terys pradeda darytis sunkes
nės apie gyvenimo pakaitą, 
kai joms menkiau teveikia ly
tines liaukos (kiaušidinės). 
Apie tą laikotarpį labai daž
nai jau silpnesnė esti ir skydi
ne liauka (pailgoji kaklo liau
ka, tiroidinė), čia daug pade
da moters lytiniai hormonai 
(female sex hormone) įlei- 
džiant jų giliai į raumenis su 
adata. Galima po truputį imti 
ir tiroidinių tablečių.

Mažiau pradėjus 
reikia būtinai vartoti kokių 
vitaminų preparatų: džiovin
tų bravoro mielių, žuvų alie
jaus kapsulių.

Trečiadienis, Kovo 6, 1940

Tiesiamos požemines dūdos, per kurias bėgs aliejus 
iš Irako, Mažojoj Azijoj, i Tripolį, Syriją ir kitus kraštus.

Kaip Franci j a Rengėsi 
Karan

Su pabaiga Pirmo Impe
rialistinio Karo (1914— 
1918 m.) Franci j a atsiekė
sunaikinimo Vokietijos ka
rinės ir militarinės galios ir 
ji užkariavo pirmenybę Eu
ropos sausžemyj. Jos prem-
jeras Clemenceau taip for
mulavo Francijos reikalavi
mus kovo 26, 1919 metais, 
rašydamas Anglijos prem
jerui Lloyd George:

“Turi būti atimta nuo 
Vokietijos visos jos koloni
jos, visas jos karo laivynas, 
didelė dalis prekybos laivy
no ir visos jos užsieninės 
rinkos, kurias ji iki šiol tu-

dė savo armiją į Rheino 
upės pakraštį, prie Franci
jos sienos, kur buvo už
drausta ant 50 mylių ploto 
nuo Francijos sienos laiky
ti Vokietijai armiją ir sta
tyti tvirtumas, tai Franci- 
ja norėjo jėga pulti Vokie
tiją ir išmesti atgal. Bet 
Anglija davė Franci jai su
prasti, kad ji bus Vokieti
jos pusėj ir Franci ja nusi
leido. '

Kada 1935-1936 metais 
Italijos fašistai užpuolė 
’Ethiopiją ir tuo sudarė 
Anglijos kolonijoms pavojų 
Afrikoj ir Azijoj, tai Ang-
lijoj rimtai galvojo apie ka
rą prieš Italiją. Bet tuo 
kartu Franci j a, atsimokėda
ma Anglijos ponams, palai
kė Mussolinį.

Buvo ir daugiau panašių 
įvykių. Tik vėliau Franci
jos ir Anglijos valdonai įsi
tikino, kad Vokietijos karo 
jėgos taip greitai auga, kad 
jos darosi ir vienai ir kitai

įėjo.”
Ir šis pono Clemenceau 

' pageidavimas buvo išpildy
tas. Francija per eilę metų 
užėmė vadovaujančią vietą 
Vakarinėje ir Cen tralinė j 

| Europoj. Ji sudarė sutartis 
su Jugoslavija, Rumunija, 
Lenkija, Belgija ir Čechos- 
lovakija, tas šalis ginklavo 
ir per eilę metų užsiėmė vi
sokiomis provokacijomis pasaulinių plėšikų grupei 
prieš Sovietų Sąjungą. Tuo pavojingos, kad Vokietijos 
kartu spaudė Vokietiją, bi- ■ imperializmas pareikalaus 

savo kolonijų, savo teisių 
pasaulio rinkoj. Tada ir 
vėl Anglijos ir Francijos 
valdonai susiartino ir at
naujino “draugiškumo” su
tartį. Francija ėjo dar to
liau, ji buvo net su Sovietų 
Sąjunga pasirašius bendro

jodama, kad pastaroji neat
sigriebtų, neišlystų iš po 
Versalės Sutarties naštos.

Bet to,kis Francijos įsiga
lėjimas Europoj ir jos rin
kose neatatiko Anglijos im
perialistų reikalams, kurie 
visada stengėsi sudaryti! . .
Europoj tokią padėtį, kad apsigynimo sutartį.

Francijos buržuazija ma-dvi veik lygios valstybės 
savo tarpe prieštarautų, o tė, kad ne už kalnų yra 
Anglija galėtų tarpe jų!naujas karas su Vokietija, 
manevruoti. Niekam nėra1 
slaptybė, kad Anglijos im
perialistai padėjo Vokieti
joj Hitleriui ateiti prie ga
lios, kad jie akstino hitleri
ninkus karui prieš Sovietų 
Sąjungą, kad jie ne vien 
prisidėjo prie likvidavimo

Ji pradėjo energingai prie 
jo rengtis. Francijos parla
mentas 
priėmė 
kuriais 
ninkus, 
prieškarinį veikimą, kuriais 

. pasiremiant d a r b i n inkus 
Versalės Sutarties tų punk- militarizuoja pramonėj. Ta-

dar taikos laiku 
tokius įstatymus, 

supančiuoju darbi- 
unijas ir bent kokį

Y

tų, kurie draudė Vokietijai 
statyti karo orlaivius, sub-

V‘llg'yt’1 marinus, gamintis dideles

New York. —
Gehle, pirmininkas 
Chase National Banko, vie
šai pranešė, jog Amerikos 
fabrikantai, bankininkai ir 
kiti stambūs biznieriai jaul 
suaukojo 600 tūkstančių do
lerių senajai Suomijos val
džiai kariaut prieš Sovie
tus. Jis sako, kad šį mėne
sį jie sudėsią Suomijai viso 
iki miliono dolerių.

Fr. W. 
didžio

kanuoles, karo laivus ir 
abelnai ginkluotis, kad jie 
slaptai su Hitleriu tarėsi ir 
vieną po kitam tuos punk
tus naikino, bet net padėjo 
Vokietijai ginkluotis. An
glija turėjo du išrokavimu: 
(1) Padaryti galingą Vo
kietiją karui prieš Sovietų 
Sąjungą ir (2) Sudarant 
galingą Vokietiją, pakirsti 
ir Francijos karinę galią,

.me buržuazijai padėjo men
ševikai ir ypatingai Blumo 
valdžia. Statė naujus amu
nicijos ir ginklų fabrikus. 
Rengėsi visais garais prie 
karo.

1936 metais Francija ka
ro reikalams išleido 12,215 
milionus frankų, o 1939 
metais jau net 39,106 milio
nus. Prie to, 1939 metais 
dar 12,770 milionų frankų 
buvo išleista netiesiogi
niams karo reikalams, kaip

_ _ , , ’ tai būdavo j imui prieplau-
Ii mes mateme, kada pei * pravedimui 

eilę metų ėjo tarpe Franci- . ’ .............
jos. ir Anglijos pnestaravi- aerodromų ir orlaivių lau- 
mai. Užtenka priminti tuos

eilę metų ėjo tarpe Franci- kariniai
strateginių kelių, įrengimui

faktus, kada Vokietija įve- (Tąsa ant‘4-to pusi.)
•fe

______
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Amerikos Lietuviu Moterų Tarybos 
vienkartinis leidinys “Motery Žinios” išė
jo iš spaudos ir jau siuntinėjamas užsa
kiusiems. Tai kreditas leidėjoms ir platin
tojams. Užsakoma per Tarybos sekretorę.

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut motery na- 
riy ir sutvert mote'ry kuopas bei kliubus.

Trečias puslapis

Moterų Kovos 
Diena

Kovo 8 d.—specialė moterim šventė. Tai Tarptauti
nė Moterą Diena.

Toji diena tapo įsteigta 1908 metais socialisčių mo
terų—tikslu kovoti už moterų balsavimo teises.

Balsavimo teisės buvo daugiau reikalingos darbo 
klasės moterim, kaip poniom. Todėl ankstybinis mo
terų balsavimo teisių judėjimas buvo surištas su kova 
prieš Jungtinėse Valstijose gyvavusią negrų vergiją ir 
kova už darbo unijų organizavimą ir užtarimą moterų 
darbe.

Abbey Kelley, garsi pionierė moterų kalbėtoja ir už
tarėja, kalbėdama darbo unijos konvencijoj tais me
tais pasakė: “Sesutės, Jūsų kruvini pėdsakai pramynė 
lygų takelį kol atėjote iki šiam supratimui.“

Kiek šmeižto ir pajuokos turėjo pirmosios kovotojos 
nukentėti tuo laiku. “Ar tai galima, kad moteris mums 
pasakys, ką daryti’’?, kartojo tie, kurie vairavo val
stybę.

Bet su laiku šmeižtas ir pajuoka apnyko ir moterų 
teisių reikalavimas pasidarė godojamas. Tuomet vi
durinės klasės moterys užsilipo ant ratų. Jos priešinosi 
socialistėm ir jų vadovavimui. Vienok Kovo Aštuntoji 
prigijo ir sekančiais metais tapo šalies moterų šventė.

1910 metais, Tarptautinėj Socialistų Konvencijoj, 
Stuttgart, priimtoj rezoliucijoj “Neaprubežiuot Mote
rim Teises,“ kovo 8 d. tapo įsteigta kaipo Tarptautinė 
Moterų Diena.

Kovo 8 d. turi plačią tradiciją, kuri turėtų mums 
duoti įkvėpimą. Toji diena nėra panaši kitom šven
tėm, kaip Kalėdom, Naujiem Metam ir tt., kurias biz
nis ir pirkinių rėkiama padarė komercinėm. Toji šventė 
ne tam, kad gerbti moterį, namus bei motiną, bet tam, 
kad susikoncentruoti kovai už pravedimą geresnių gy
venimo sąlygų moteTim, kurios dirba; geresnę sveika
tos apsaugą moterim ir vaikam ; lygybę socialiam ir po
litiniam gyvenime visų rasių moterim, ir šiandien virš 
visko—KOVOTI PRIEŠ JUNGTINIŲ VALSTIJŲ ĮSI
TRAUKIMĄ į KARĄ.

Kaip sunku buvo laimėti pirmą tikslą šios dienos, tai 
įsteigimą balsavimo teisių moterim. Moterys, kurios 
niekuomet viešai netarė žodžio, rinkosi ant gatvių 
kampų ir kalbėjo, kad tos teisės turi būti suteiktos. 
Jos buvo pajuokiamos, bet jos dėjosi į šį judėjimą di
deliu skaičiumi. Tai buvo džiaugsminga diena, kuomet 
teisės buvo išbalsuotos ir kova laimėta. Mes tuomet 
manėm, kad moterys, prisidėjusios prie svarstymo ir 
pravedimo šalies įstatų, pagelbės subudavoti drūtesnę 
demokratiją.

Bet daug, daug moterų dar vis turi patirti, kad jų 
priedermė linkui savęs ir kūdikių — tai aktyvus daly
vavimas politikoj. Dar yra daug moterų, kurios ma
no, kad moters malonumas, tai likti moteriška toj žo- 
džioj prasmėj, ir palikti vien vyram vairuoti šalį.

Todėl reikia plėsti Tarptautinę Moterų Dieną, šiais 
metais turėtų itin reikšminga būti. Kaip daug reikia 
kovoti už palaikymą demokratijos ir civilių teisių, kad 
fašistai neišveržtų iš mūs. Reikia kovoti prieš nedarbą 
ir alkį, kuris nuolatos gręsia šioj turtingoj šalyj, užtai, 
kad šalis netvarkoma darbo žmonių naudai.

Šiandien, kaip matome, Tarptautinės Moterų Dienos 
principai jau kiti. Kiekvienai moteriai, kuri dirba dėlei 
pragyvenimo, o jų dirba 14 milionų šioj šalyj, reikia 
kovoti už tinkamas darbo sąlygas. Tik vienas įrankis 
tai kovai reikšmingas: organizacija—darbo unijos, po 
tinkama vadovybe, ir supratimas organizuotai išbal- 
suoti šalies teisdarius, kurie gins liaudies civiles teises.

Moterų mažiau organizuotų už vyrus į darbo unijas. 
Todėl moterys, dirbdamos petis petyn su vyrais, gauna 
mažesnę algą. Moterims todėl reikia darbo unijų ir į- 
statų apsaugos daugiau, kaip vyram. Kol 14 milionų 
dirbančių moterų nebus organizuotos, mes neturėsime 
ekonominės lygybės tarpe vyrų ir moterų.

Čia scena ne karo, bet CIO pikieto linija. Nariai United Electrical, Radio & 
Machine Workers Unijos, Brockville, Ontario, pasiryžę nugalėt sniegą ir bo

sus pribuvo pikietuot čiuoždami ant skiis. Jie laimėjo algų pakėlimą.

Raganų Gaudymas 
Lietuvoje

“Moterų Žinios” Jau 
Atspausdinta

Visos Už Taiką

Praeityje Tarptautinė Moterų Dieną švenčiant laike 
nuo laiko būdavo karingų demonstracijų. Tūlos buvo 
bevertingos-pacifistinės. šiandien jau reikia kitko, ne 
tik demonstracijų. Reikia aktyvaus darbo prieš karą 
visur—kaip fabrike, taip tarpe 'namų šeimininkių.

Mūsų šalis nieko nelaimės įsiveldama į karą. Bedar
biai ir mūsų jauni sūnūs bus pirmieji pasiųsti kariauti 
Senesniem numuš pensijas. Darbininkai bus suvaryti 
po vergiška priežiūra gaminti karui reikmenis ir pel
ną fabrikantam. Sulig dabartiniu karo departmento 
planu, bus konskripcijos (verstinas) darbas, netik re- 
krutavimas kareivių.

Mūsų prezidento kalba ir valstybės karo depart
mento dokumentai, kurie pirmiau nebuvo paskelbti, į- 
rodo, kad buvusio prezidento Wilson kalba ir pres. 
Roosevelt’o kalba šiais metais nieku nesiskyrė. Tai 
kalba už karą.

Mpterys darbo unijose ir pagelbinėse organizacijose 
darbuojasi prieš karą. Jūrininkų unijų pagelbinių or
ganizacijų moterys pasiuntė peticiją Rooseveltui, saky
damos “Jankiai neateina, mes stovim prieš karą.“ šis 
organizuotas judėjimas tų, kurie krauna laivus, vai
ruoja transportaciją ir gamina tavorą, išsivystęs į mil
žinišką judėjimą, sulaikys šią šalį nuo karo, šiandien 
pasiryžkim šį judėjimą remti ir plėsti, šią užduotį už
sidekime sau Amerikos moterys, kurios minėsime tra
dicinę Kovo 8 dieną.

Ks. Karosiene.

Amerikos Lietuvių Moterų 
Tarybos leidinys “Moterų ži
nios,“ laikraštuko formato, 
jau atspausdinta. Leidinį gali
ma gauti pas Komiteto sekre
torę. Kaina — dešimtis centų 
kopija. Platintojos gaus nuo
laidą. Kaina atrodo didoka, 
tačiau tokią turėjom daryt, 
kad suvest sąskaitas.

Su malonumu tenka praneš
ti tai, kad į prašymą paramos 
išleidimui “buletino,“ kuris 
yra pavadintas “Moterų žinio
mis,“ atskirų kalonijų moterys 
reagavo labai jautriai. Gana 
daug labai vertingų raštų at
liko, o kai kas abejojo ar pa
jėgs pačios moterys savo raši
niais užpildyti tokį didelį lei
dinį. Gabių, talentingų mote
rų, kurios gabiai plunksną 
vartoja, turiu su pasididžiavi
mu pranešti, kad turini nema
žą skaitlių. Jeigu jos kas mė
nuo' tik po vieną straipsnelį 
parašytų, tuomet mūs spaudo
je esami moterų skyriai tektų 
žymiai praplėsti. O kiek tokių 
nepaspėjo atsiliepti ?

Pirmąjį “Moterų žinių“ lei
dinį reikalinga paskleisti kuo 
plačiausia, idant moterų drau
gijos, kurios da nepriguli prie 
Amerikos Lietuvių Moterų Ta
rybos, per jį susipažintų • su 
Tarybos siekiais. Juo plačiau 
Tarybos ribos prasi plės, tuo 
turėsim daugiau jėgų ir atlik
sime didesnius darbus tarpe 
moterų.

K. Petrikienė, sekr.,
221 So. 4th St., 
Brooklyn, N .Y.

ATGAVUS KLAUSĄ,. 
APALPO

/
Jaunuolė Eloise Lockard, 

Grafton, W. Va., prieš 13-ką 
mėnesių buvo visai apkurtus. 
Aną dieną -jinai kalbėjosi su 
broliu tėmydama jo lūpaą. 
“Ką tu sakei, pakartok“ ūmai 
sušuko mergina, “man rodosi, 
kad aš tave girdėjau.“ Broliui 
pakartojus sakinį, ji iš 
džiaugsmo apalpus nuvirto 
nuo kėdės. Jai iš tiesų sugrį
žo klausa.

BARŠKANTI PARĖDAI

Kada vyrai barška apkabi
nėti žudikiškais metalais, mo
terims irgi madoj visokį meta
liniai parėdai — blėtinės gė
lės, retežėliai.. Tačiau, perli
niai karteliai, kurie niekad 
neišeina iš mados, skaitomi 
madniausiais.

MO TINA
Iš M. Gorkio Vertė V. Bortkevičius

(Tąsa)
Ir štai, džiaugsmo, links

mybių, puotos valandą, gyri
mosi mūšiais ir pergalėmis va
landą, tarp muzikos ir liau
dies žaidimų triukšmo—prieš 
caro palapinę šokinėjo daugy
bė juokdarių, grūmėsi stip
ruoliai, fechtavos, le.nktynia- 

įVo mitrumu užmušinėti kariai, 
buvo rodomi žaliai ir raudo
nai nudažyti drambliai—tą 
beprotišką Timuro žmonių va
landą staiga, kaip žaibas per 
debesis, iki sultono* Bajezeto 
nugalėtojo ausų atlėkė skaus
mingas moteriškės riksmas.
- Liepė Timuras sužinoti, kas 
rėkia ten pažeisto erelio bal
su, ir jam buvo atsakyta, kad 
atėjo kažkokia moteris, ji ap
dulkėjusi, apdriskusi, atrodo
— beprotė, kalba ji arabiškai 
ir reikalauja — ji reikalauja! 
—pamatyti jį, trijų pasaulio 
šalių valdovą.

—Atveskite ją'—tarė caras.
Ir štai, prieš jį moteris— 

basa, visa skarmaluose, juodi 
plaukai palaidi—nuogą krūti
nę dengia, veidas jos bronzi
nis, akys įsakančios, ir tamsi 
ranka, ištiesta į Raišąjį, ne
drebėjo.

—Tai tu nugalėjai sultoną 
Bajezetą?—paklausė ji.

—Taip, aš. Aš nugalėjau jį 
ir daugelį kitų, ir dar nenu
vargai! nuo pergalių. O ką 
tu pasakysi apie save, mote
riške ?

—Klausyk!—tarė ji.—Kad 
ir ką tu būtumei padaręs, tu 
—tik žmogus, o aš-motina! Tu 
tarnauji mirčiai, o aš gyveni
mui. Tu nusikaltai prieš ma
ne, ir štai, aš atėjau reikalau
ti, kad savo kaltę išpirktumei 
—man sakė, kad tavo devizas 
“teisingume—jėga“ — aš tuo 
netikiu, bet man tu privalai 
būti teisingas, nes aš — mo
tina !

Caras buvo pakankamai 
išmintingas, kad tų žodžių 
akiplėšiškume pajustų jų. jė
gą—jis pasakė:

—Sėsk ir kalbėk, aš noriu 
tavęs išklausyti!

Ji atsisėdo tarp carų, ant 
kilimo, ir štai, ką ji papasako
jo:

—Aš iš Salerno, tai toli, 
Italijoj, tu nežinai kur! Mano 
tėvas — žvejys, vyras — taip 
pat, jis buvo gražus, kaip būna 
gražūs laimingi žmonės—tai aš. 
jį girdžiau laime! Ir dar ture-'

jau aš sūnų — puikiausią ber
niuką pasauly. ..

—Kaip mano Džigangiras, 
—tyliai tarė senas karys.

—Gražiausias ir išmintin
giausias žmogus — mano ber
niukas! Jam buvo šešeri me
tai, kai mūsų pakrantėje pasi
rodė saracėnai — piratai, jie 
užmušė mano tėvą ir vyrą, ir 
dar daugelį, o mano sūnų pa
grobė, ir štai, ketveri metai 
j ieškau aš jo pasauly. Dabar jis 
tavo belaisvių tarpe, aš tai ži
nau, nes Bajezeto kariai suė
mė piratus, o tu nugalėjai Ba
jezetą ir atėmei nuo jo viską, 
tu privalai žinoti, kur mano 
sūnus, privalai jį man grąžin
ti !

Visi nusijuokė, ir tuomet 
tarė carai — tie visuomet ta
riasi esą gudrūs!

—Ji — beprotė! — kalbė
jo carai, ir kunigaikščiai, ir 
kariuomenių vadai, ir visi juo
kėsi.

Tik Kermani žiūrėjo rimtai 
į moteriškę ir stebėdamasis—■ 
Tamerlan as.

—Ji beprotė kaip motina, 
—tyliai porino girtas poetas 
Kermani, o caras — pasaulio 
priešas — tarė:

—Moteriške! Kaip tu atė
jai iš tos man nežinomos ša
lies per jūras, upes ir kalnus, 
per miškus? Kodėl žvėrys ir 
žmonės — kurie dažnai būna 
piktesni už pikčiausius žvėris 
—nepalietė tavęs, juk tu ėjai 
net be ginklo, ištikimiausiojo, 
kol rankose yra jėgos, drau
go ? Man reikia viską žinoti, 
kad patikėčiau tau, ir kad nu
stebimas netrukdytų man ta
vęs suprasti.

Timurlengui ji tarė:
—Jūrą tik vieną užtikau, 

joje buvo daug salų ir žvejų 
valčių, o juk kai jieškai myli
mo — ir vėjai pučia palankūs. 
Upes lengva perplaukti tam, 
kuris gimė ir augo jūros pa
krantėje. Kalnai? — Rainų aš 
nepastebėjau.

Girtas Kermani nudžiugo:
—Kai myli, kalnai virsta 

slėniais!
(Bus daugiau)

Kaip Dvarininkai Persekiojo Mo
teris ir Jas Baudė Kaipo “Žavė

tojas” - “Raganas”

New Yorko ir kitų didmies
čių turgavietėse šiuo sezonu 
galima gauti bent 150 rūšių 
žuvies. Ar žinote, kad “Virė
joje“ yra virš 30 receptų, žu
viniams valgiams paruošti? O 
kur šimtai kitų receptų. Ar 
turite tą puikią knygą?

Senovėj Lietuvoj baudžiauninkus 
už veikimą prieš ponų ir bajorų 
tvarką bausdavo dvarininkų ir ku
nigų sudaryti teismų tribunolai. 
Moteris, taipgi ir vyrus, apšaukda
vo “žavėtojais, “burtininkais“ ir 
pasmerkdavo sudeginimui. Suim
tųjų kaltumo ištyrimui pavartoda
vo brutališkiausius kankinimus, 
kaulų laužymus. Kada tuo būdu 
nepriversdavo prisipažinti kaltais 
“žavėjime,“ tai surišdavo rankas ir 
įmesdavo į vandenį. Jeigu kanki- 
namasai skęsta,’ tai skaito nekaltu. 
Bet tokiam atsitikime auka prige
ria. Jeigu įmesti į vandenį sten
giasi pasilaikyti nenuskendę, tai 
pripažindavo tokius kaltais ir pa
smerkdavo. čia paduosiu tik vieną 
fragmentą iš “žavėtojų“ gaudymo 
Lietuvoj.

Prakalbas Rengiant 
Žinotina

Prakalbų rengimas pas mus yra 
lyg ir tradicijiniu reikalu. Drau
gija bei kuopa, jeigu seniai yra 
rengusi prakalbas, nariai susirin
kime nusitaria, kad reikalinga pra
kalbas suruošti; tuoj komisija susi- 
žino su kalbėtoju, paima svetainę, 
parūpina skelbimus—tai ir viskas. 
Jeigu pasitaiko geras, žinomas kal
bėtojas, tuomet ir pasekmių tikima
si geresnių; bet su pradiniu, mažai 
žinomu kalbėtoju jau ir pati komi
sija gerų pasekmių nesitiki.

Idant prakalbos būtų sėkmin
gos, manau, jog rengėjai privalo 
daugiau jų sėkmingumu pasirūpin
ti. žmonės eidami į prakalbas ti
kisi svetainėj praleisti bent porą 
valandų laiko. Klausytis porą va
landų kalbėtojo, tai jau reikalinga 
gero pasiaukojimo iš publikos pu
sės, arba genijaus oratoriaus iš 
kalbėtųjų pusės; gi tų genijų pas 
mus kaip ir nesiranda, ir tankiai 
publikos į tokias prakalbas nesusi
renka ganėtinai skaitlingai; tokia
me atvejyje, kalbėtojui nemalonu 
ir patys rengėjai nesmagiai jau
čiasi.

Kožnoje didesnėje kolonijoje, kur 
tik prakalbos yra rengiamos, ran
dasi mūsų choras arba kokia dai
nininkų grupė. Būtinai reikalinga 
juos pakviesti • padainuoti. Arba, 
daugelyje kolonijų rasime kokį lie
tuvį profesijonalą: daktarą, inži
nierių, advokatą ar kitokios pro
fesijos žmogų,—tad kodėl nepapra
šyti tokio asmens, idant jis arba 
ji iš savo profesijos paaiškintų 
ką nors susirinkusiai publikai?

Reikalinga, idant mūsų chorai 
susimokytų liaudies dainelių, ku
rias publika kartu su choru galėtų 
dainuoti. Jeigu mes išmoksime 
padaryti rengiamus vakarus įvai
riais, atsilankiusią publiką pripra
tinsime kartu su choru dainuoti, 
tai prakalbose sale suaugusiųjų 
matysime daugiau jaunimo, paren
gimai pasidarys įdomesni ir kal
bėtojui nereikės tiek daug nuvargti.

Tiesa, daugelis profesijonalų nu
siskundžia nemokėjimu gerai lie
tuvių kalbos. Tas neturėtų sudary
ti perdidelių sunkumų, nes daugu
ma jau ir senesniųjų supranta an
gliškai. Kur yra sunku lietuviškai, 
bandykime angliškai. Nors ir an
gliškai lietuvis kalbės, visvien jį 
kožnas laikys savuoju. Taigi, ša
lę senesniųjų kalbėtojų, duokime 
progos ir jauniesiems pasidalinti 
įgytu .žinojimu su plačiąja publika, 
tai bus mum visiem ant naudos.

žmona..

Daugiau Moterų Skyriaus 
raštų rasite 4-me puslapyj.

1672 m. Girtakalnyje žemaičių 
kunigaikštis gen. Mickevičius, gen. 
Poplauskis ir teisėjas Valatkevičius 
svarstė Girtakalnio parapijos gy
ventojos Lašienės bylą. Teismo re
kordai rodo, kad ši “ragana“ pa
darius net 14 nusikaltimų;

1) Skalbdama išardė marškinių 
rankovę, kad sudžiūtų tų marški
nių dėvėtoją.

2) “Apžavėjusi“ pagalvę ir vai
ko'kepurę, kad tas džiūtim susirg
tų ir nesulaukęs 12 metų numirtų.

3) “Užžavėjo” prijuostę ją pa- 
kasdama Bibirvos balose.

4) Į pagalvę įdėjo kaltūnų, kad 
džiūtis įsimestų.

5) Numirėlių kaulus kaišiojo į 
pagalves, kad numirtų tie, kurie 
ant jų gulės.

6) Į pagalvę įdėjo vanago na
gą, kad barniai šeimoj .kiltų.

7) Nuodijo.
8) Savo “žavėjimais“ susivedu- 

sius išskyrė.
9) Laistė kraują gyvuliam po 

kojų.
10) Pieną karvėm atėmė ir maru 

gyvulius apleido.
11) žoles “žavėjo,“ kad nedygtų.
12) Pievose į puodelį rasas rin

ko, kad sausmetis kiltų.
13) Krušas iš debesų sutraukusi.

Į vieno grabo galą įdėjus krušos 
ryšelį, o į antrą galą veršio galvą 
ir kojas. Važiuodama iš grabo 
mėsgalius po lauką svaidė, kad že
mė įkaistų, kad javai išdžiūtų. 
Taipgi ledus svaidė,. kad šalčiai ir 
vėjai kiltų. . -

14) Degtinę ir alų darydama 
“žavėjo,“ kad nerugtų.

Svarbiausias tos nelaimingos 
moters nusikaltimas buvęs, kad su 
pavogta kepure ir pagalve norėjo 
“nužavint” Surmantų ir žvirgždių 
pono Julijono Stankevičiaus-Bilevi- 
čiaus sūnų.

Tos bylos padavimuose sako, kad 
Lašienės “žavėjimas” ponam ne
kenkė, nes kunigas Rudamanskis 
turėjęs vaistų. Bet vistiek baus
mės Girtakalnio parapijos gyvento
ja neišvengė ir tų pačių metų bir
želio 20 d. buvo sudeginta ant lau
žo.

Dvarininkai ir kunigai, kurie bu
vo baudžiauninkų viešpačiai, ap
kaltindavo moteris “žavėjime.“ 
Kaip jau matėme pavyzdį, visokių 
nesąmonių primesdavo kovinges- 
nėm moterim ir jas nužudydavo. •

Moterų persekiojimas ir nieki
nimas Lietuvoj pasiliko iki mūsų 
dienų. Moters pavergimas paeina 
iš bendro klasinio pavergimo. To
dėl kova už moterų teises, už mo
terų lygybę, brangios sesutės, turi 
eiti bendra linija, kartu su visos 
darbininkų klasės kova prieš iš
naudotojus. Petronės Duktė. ■

Austrijoje (pirmiau negu Vokie
tija pasiglemžė tą šalį) moterims 
įstatymų keliu buvo uždrausta pri
klausyti prie bent kokios politinės 
partijos. Sųfragistės, kovodamos 
už politines teises, atidarius susi
rinkimą, visuomet pirmiausiai per
skaitydavo bent kokio žymaus ra- 
šėjo kūrinį ir susirinkimai būdavo 
tik “literatiniai.” Labai dažnai tą 
patį kūrinį pakartodavo per kelis 
susirinkimus.

Berlynas, Vokietija: Kad paka
lus darbo našumą, moterys ir jau- 
namečiai tarp 16-18 metų amžiaus 
privalo dirbti po dešimtį valandų 
per dieną. Bėgyje trijų paskutinių 
nėštumo mėnesių ir žindančių mo
tinų tas neliečia.

Vokietija, Berlynas. — Pravesta 
griežtas nustatymas linkui drabu
žių racijos: vyras per metus gali 
pirkti tik vieną siūtą, vienus marš
kinius ir penkias poras .kojinių. 
Moteris — vieną siūtą, vieną dresę 
ir šešias poras kojinių. Ką gi 
Amerikos “kunigaikštienės” darytų 
delei tokio patvarkymo?
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Moterų Skyriaus Dalis
Tinkamai Atžymėkim 

Kovo 8-tą
svar-

teisių 
8 d. 

Tarp- 
drau- 

tinka-

visuos 
turėt 
p ra

tačiau 
visą

Dau-

Kadangi buvo daug 
bių įvykių visose pasaulio da
lyse ir jie labai skaudžiai pa
lietė moteris, todėl, tikslu iš- 
gaut moterims daugiau 
ir gerint sąlygas, kovo 
buvo paskirta Moterų 
tautine švente. Ir mes, 
ges moterys, privalom
mai ir sutartinai atžymėt kovo 
8-tą.

Nors nebus galima 
miestuos minėta diena 
tam tikrus parengimus:
kalbas, paskaitas ir šiaip ko
kius pasilinksminimus, 
pramogas galima rengt 
kovo mėnesį, atžymint Tarp
tautinę Moterų Šventę,
geliui neaišku, kas tokio svar
baus surišta su kovo 8-ta, ką 
reiškia. Norint plačiau susipa
žinti su moterų diena, ir svar
stomais šių dienų svarbiais
iiuotikiais, atsilankykim į su-• 
rengtas prakalbas.

Kodėl moterys turi susido- 
met Tarpt. Moterų Diena ir 
dabartine pasauline situaci
ja? Mes turim žinoti skau
džias moterų pergyventas va
landas iš praeities, taipgi turi 
būt gerai suprantama dabar
ties ekonominė ir politinė pa
dėtis, apie ateitį irgi turim pa
galvot, nes karo šmėkla skra
joja po visą pasaulį pasiren
gus praryt milijonus nekaltų l 
gyvasčių. Del karo moterims’ 
prisieis daugiausia panešti šir
dies skausmo kuomet ateis at
sisveikinimo valanda su savo 
sūnumis, su broliais, vvrais i>* 
mylimaisiais. Jeigu r.ies no
rim išvengt tų baisenybių, tai 
neleiskim laiko veltui. Sujun- 
kim spėkas užkirtimui kelio 
mirtinam priešui.

Atžymėdamos 8-tą d. kovo 
parodykim, kad mes dar ne
užmiršom pragyventų skau
džių valandų ir pasiryžusios 
kovoti prieš visokį pasimojimą 
ant darbininkų. Draugės, nie
kas mums nepagelbės page
rint gyvenimo sąlygas, kaip 

' tik mes pačios turim susirū- 
pint savo reikalais. Dėkim pa
stangas, kad mūsų šaukiami 
masiniai susirinkimai kovo 
mėnesį būtų naudingi. Visuos 
miestuos, kur bus rengiama 
prakalbos, pas kiekvieną mo
terį turėtų būt didelis ūpas 
prisirengime minėt savo šven
tę. Mes turim vieną šventę į 
metus, tad pasinaudokim šia 
puikia proga.

* Visoki kliubai ir rateliai 
turėtų prisidėt prie minėjimo 
Tarptautinės Moterų šventės 
be skirtumo politinių arba re
liginių įsitikinimų. Kituos 
klausimuos gal mūsų mintys 
skiriasi, bet minėjimas Tarp
tautinės Moterų Dienos, pra
kilnus bendras darbas už tai
ką, turi būt visų bendras rei
kalas, nes tai bus visoTns ant 
naudos.

Gražu ir malonu iš šalies pažiū
rėti, bet turim suprasti, kiek 
darbo reikėjo pridėti.

Draugai vyrai, katrie dau
giau gėmių išgrajino, taipgi 
dvi dovanas gavo už pinaklį. Jų 
dovanos buvo įvairesnės, negu 
moterų. Vienas draugas laimė
jo bonką romo. Sako vyrai: 
“Romą išgersim, tik duokit 
stiklelius ant salo.” Jie ištikrų- 
jų manė romo ragausią, o kaip 
bonką atkimšo, tai gyvatė iš 
bonkos iššoko, žinoma, dirbtinė. 
Vyrus labai išgązdino ir daug 
juokų pridarė.

Moterims susėdus prie stalų, 
pirmininkė pakvietė seną ir 
naują valdybą išreikšti mintis 
apie kliubo gyvavimą. Didžiuma 
išsireiškė, kad traukt daugiau 
narių į kliubą ir moterims būt ( 
organizuotomis.

Pašalinės irgi buvo kviestos 
išreikšt mintis, tai viena draugė 
atsistojo ir sako: “Aš noriu 
prisirašyt į kliubą.’’ štai naujų 
narių pavardės: M. Jakomivi- 
čienė, V. Zilabauski, O. žilinc- 
kienė, Z. Dantienė, P. Stakvi- 
lienė, A. Tyson, E. Shnerpunas.

Iš kliubo dviejų metų sukak
ties baliaus bus pilnas raportas 
išduotas ateinančiame .kliubo 
susirinkime, kuris įvyks kovo 
21 d., 4097 Porter St.

Yra draugių, kurios pasiža
dėjo prisirašyti į kliubą. Tai 
prašom ateiti į susirinkimą ir 
likti narėmis.

Kliubas yra nutafęs parsi
traukti penkias dešimtis kopijų 

i laikraščio “Moterų žinios”, ku- 
Irį Lietuvių Moterų Taryba iš
leido prieš kovo 8-tą.

Padėkos žodis visoms, katra 
tik kuomi prisidėjo — su do
vanomis ar darbu—Pažangos 
Kliubui, valdyba taria širdingai 
dėkui.

Moterys ir vyrai yra kviečia
mi į prakalbas, kurios įvyks ko
vo 20 d., Draugijų Svetainėj, 
4097 Porter St.

; Draugiškai, Kliubo Nare.

Binghamton, N. Y
Tarptautinė Darbininkių 

Diena
Kovo 8-ta diena yra pripa

žinta viso pasaulio darbinin
kių diena. Tą dieną įvyksta 
daug svarbių masinių susirin
kimų, demonstracijų ir para
dų, kur dalyvauja milioninės 
darbininkių masės. Juose būna 
pareiškiamas galingas darbi
ninkių balsas — pasipriešini
mas prieš išnaudotojus. O šie-

E. K. Sliekienė.

Detroit, Mich
Pa- 
gy-

Detroito Lietuvių Moterų 
žangos Kliubo dviejų metų 
vavlmo sukakčiai minėt pokilis, 
įvykęs vasario 22-rą, gerai pa
vyko. Nuo septynių draugės 
pradėjo rinktis į svetainę ir 
nešti kliubui dovanas. Daugiau
sia atnešė keikų — net septy- 
nius, vieną sūrį, bapkų, vyno, 
romo, greipsų sunkos dvi kvor
tas, kvortą medaus, peką obuo
lių, ir du dolerius pinigais.

Mūsų mamytė atnešė didelį 
keiką, pagražintą su dviem ro
žėm ir su geriausiais 
mais Pažangos Kliubui 
tais ant keiko.

Dovanas dėl Banko 
narės ir pašalinės. Kai 
grajyt Banko, pradėjo
juokauti, tai salė ūžė, kaip nuo 
bičių. Tos mūsų moterėlės, tai 
darbščiosios bitelės, po biskį 
susidėjo ir didelę puotą iškėlė.

linkėji- 
užrašy-

sunešė 
pradėjo 
kalbėti,

M. Undžiene

męt tos demonstracijos ir tie 
masiniai susirinkimai tuo la
biau turi svarbesnio pobūdžio, 
kad šiandien mes turime svar
bių uždavinių, kurie liečbi 
kiekvieną darbo moterį. Tad 
ir ši Tarptautinė Darbininkių 
Diena turi būti atžymėta pil
noje reikšmėje.

Vietos moterys irgi smarkiai 
rengiasi prie apvaikščiojimo 
Tarptautinės Darbininkių Die
nos. Jis įvyks sekmadienį, ko
vo 10-tą dieną, Lietuvių Sve
tainėje, 315 Clinton St. Pra
džia 6 vai. vakare, šio vakaro 
programa bus: dainos, -loši
mas ir prakalbos. Kalbėtoja 
bus visiems vietos lietuviams 
gerai žinoma drg. M. Undžie- 
nė. Ji jau nesykį yra kalbėju
si mūsų mieste, bet ir dar sy
kį mes turėsime progos išgirsti 
ją kalbant.

Tad šio vakaro rengėjos 
kviečia visus vietos lietuvius, 
kaip moteris, taip ir Vyrus da
lyvauti šioje pramogoje ir ma-

Mokina žmones, kaip daryti gyventojų surašinėjimą,, kuris įvyks balandžio mėn.

F
Dienraščio “Laisvės” Pavasarinis

BALI
Iritertype (raidėms Rinkti) mašinos išmokėjimui rei
kia stambios pafafnds. Tam reikalui rėngiartie balių.

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April
Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Intertype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje.

Kaip Franci j a Rengėsi Karan
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Francija būdavo j o galin
gą karo orlaivyną, ir kokį 
laiką ji skaitėsi galingiau
sia ore. 1933 metais gene
rolo Daneno įsakymu buvo 
pagaminta 1,200 karo orlai
vių; o 1938 metais nutarta 
į du metu išbudavot dar 
4500 karo orlaivių. Pavasa
rį 1939 met., Francija kas 
mėnesį pasidarydavo jau 
po 100 naujų karo orlaivių, 
o rudeniop produkcija pa
siekė 200. Tuo kartu Jung
tinėse Valstijose užsakė 
650 karo orlaivių (dabar 
jau yra užsakius apie 3,000 
orlaivių), orlaiviams moto
rų ir kitų pakeičiamų dalių.

Francija vos užbaigus 
pirmą imperialistinį karą 
jau rengėsi prie antro. Tuo 
tikslu per metų metus ji bu
davojo ant Vokietijos sie
nos galingas tvirtumas po 
vai’du Maginoto. Bilionus 
dolerių vertės ten sukišo. 
Tos tvirtumos vietomis 
yra penkių aukštų po žeme, 
siekia iki 300 pėdų. Jos 
išbudavotos iš cemento ir 
plieno. Po žeme yra gin
klų, maisto, amunicijos san
dėliai, ligoninės, kareivių 
poilsio namai, gelžkeliai, 
elektros gaminimo stotys— 
ištisi miesteliai. Tvirtumos 
galingai apginkluotos ir už
maskuotos. Dabar kalba 
apie jų galybę, bet dar ka
ro technikos prieš jas Vo
kietija neišbandė. Franci
ja išsibūdavo jus tas tvirtu
mas manė galės už jų gin
tis, o tuo kartu per Belgi
ją arba Šveicariją vystyti 
prieš Vokietiją užpuolimą. 
Vienok ir Vokietija pana
šias tvirtumas išsibudavo- 
jo.

Francija rengiantis karan 
vežė iš užsienio maistą, ki
tas reikmenis ir krovėsi į 
sandėlius. 1938 metais vien 
žibalo įvežė 8,132,000 to
nus ir padėjo į rezervą. Ga
mino nuo lėktuvų ir nuodin
gų dujų slėptuves. Savo 
armiją apginklavo moder
niškaisiais ginklais.,

Abelnai Francija yra pri
sirengus karui visais fron
tais. Franci jos imperialis
tai toki pat plėšikai ir kitų 
kraštų pavergikai, kaip ir 
Anglijos. Francija užima 
212,659 ketvirtainiškas my
lias žemės plotą ir turi 42,- 
000,000 gyventojų. Jos pa
vergti kraštai, kolonijos už
ima 4,687,442 ketvirtainiš
kas mylias ir turi 72,000,-

000 gyventojų. Kolonijos 
savo plotu net 22 kartus 
didesnės už pačią Franciją.

Franci jos valdonų kalbos 
apie tai, kad būk jie ka
riaują prieš Vokietiją už 
“lenkų ir čechoslovakų lais
vę”, remia Finliandijos ka
pitalistų ir dvarponių 
valdonus “gindami finų 
tautinę laisvę,” yra niekas 
daugiau, kaip bjauri .veid
mainystė! Francija yra de
šimtis tautų ir tautelių pa
vergus Afrikoj, Azijoj ir 
net Pietų Amerikoj. Jeigu 
jai apeitų kitų tautų laisvė, 
tai ji pirmoji turėtų atsi
sakyti nuo savo milžiniškų 
kolonijų. Bet ji to nepada
rys, kol tų kolonijų žmonės 
neišgrūs francūzus ginklų 
pagalba.

Dabartinis Franci jos ka
ras nėra jokis jos apsigy
nimo karas. Ji paskelbė ka
rą Vokietijai. Ji atsisakė 
taikintis. Ji kariauja ne už 
demokratiją, kurią namie 
naikina, bet už savo impe
rialistinę galią, už viešpa
tavimą pasaulyje. Anglijos 
imperialistai turi tokius pat 
tikslus. Jeigu Franci jos ir 
Anglijos imperialistai atsi
sakytų nuo šių savo tikslų, 
tai karas galėtų baigtis. 
Abelnai, šis karas nei Fran
ci joj, nei Anglijoj neturi 
liaudies pritarimo. Ir kada 
prasidės dideli mūšiai, ka
da daugiau darbo liaudis 
nukentės nuo 
degs miestai ir 
yra aišku, kad 
liaudies kerštas išsilies į aš
trią kovą prieš karo kalti
ninkus.

karo, kada 
ūkiai, tai 
Franci jos

Seattle, Wash

40 va-

užmo-
O me-

siniai atžymėt Tarptautinės 
Darbininkių Dienos svarbą. Į- 
žanga 25c ypatai.

Visus širdingiausiai užpra- 
šom.

čia yra ‘orlaivių išdirbystė 
Boeing Aircraft Co., kur da
bartiniu laiku dirba ant 3 pa
kaitų, niekados nesustoja, dir
ba dieną ir naktį, nes dabar 
lėktuvai labai reikalingi viso
se šalyse. Dirba su viršum 6 
tūkstančiai darbininkų. Dirba 
po 5 dienas į savaitę, 
landų.
' Paprasto darbininko 
kestis 60c į valandą,
chanikai uždirba ir gerus pi
nigus.

Daugiausiai dirba jaunuo
liai, mokyklas pabaigę. Bet 
darbą yra sunku gauti. Dau
giausia gauna darbus tie, ku
rių tėvai yra koki politikie
riai. O kuris žmogus nėra po
litikierius, tai tas gali stovėt 
prie dirbtuvės durų kožną 
dieną, į tokį jaunuolį darbda
viai visai nežiūri. Arba jei
gu turi jaunuolis kokį pažįsta
mą boselį, tai tas gauna len
gvai darbą ir savo draugą 
įprašo.

Tai tik .tokiu būdu galima
Rengėjos. _ gaut_ tenai darb^. Kožną diė-1

na šimtai jaunuolių stovi prie 
tos dirbtuvės durų, tikėdami, 
kad kokį vieną ir pašauks. 
Net gaila žiūrėt į tuos jaunuo- 

. liūs, kurie norėtų dirbti ir už
sidirbti kelis centus dėl savo 
bėgančių reikalų, bet negali 
gaut. Tokių yra šimtai, kurie 
pabaigė aukštesnes mokyklas, 
arba ir universitetus, bet toj 
pačioj eilėj bedarbių stovi.

Pereitą savaitę vietiniai 
laikraščiai paskelbė, kad Boe
ing Co. mano iškelt savo fa
briką į San Francisco, Cal. 
Darbininkai labai nusigando. 
Jeigu kompanija iškeltų savo 
fabriką į Californią, tai apie 
6 tūkstančiai netektų darbo. 
Kurie turi čia nusipirkę savo 
namukus arba jaunuoliai, ku
rie turi nusipirkę automobi
lius ant išmokesčio, turėtų tą 
viską patrotyt.

Bet čia išrodo, kad kompa
nija tik baugina savo darbi
ninkus, idant jie nereikalau
tų, daugiau mokesties, nes kon
traktas su unija pasibaigs 31 
d. liepos, 
kapitalistų propaganda.

Unija mano, kad pagal da
bartinį pragyvenimo brangu
mą, ant naujo agrymento pa
reikalaut po 10c į valandą 
pakelt mokestį.

—o—
Bedarbių Pašalpą ' Visai 

Sumažino
Kurie priguli prie Workers 

Alliance organizacijos, tai 
gauna po $1.30 į savaitę, 
kurie niekur nepriklauso, 
tiems moka tik po $1.00 į 
vaitę.

Tokią pašelpą gaudami 
darbiai ir pusbadžiai negali 
išsimaitint. Valdžia sako, kad 
neturi daugiau pinigų dėl pa- 
šelpos. Bet valdžia turi už
tektinai pinigų ‘skolint Fin- 
liandijos bankieriams. O savo 
šalies bedarbius pusbadžiais 
laiko. Jeigu ponui Hooveriui 
reikėtų išgyvent su vienu do
leriu ant savaitės, tai jis ne
rėktų, kad reikia šelpt “mažą, 
biedną Finliandiją,” nes tenai 
žmonės mirštą badu. Bet kaip 
yra su Amerikos piliečiais, po
nas I-IooVer, kurie turi palai
kyt savo gyvastį gaudami po 
$1 į savaitę tokioj turtingoj 
šalyj, kaip Amerika ?

Kaip ponas Rooseveltas kal
bėjo 
kė : 
tate 
Mat, 
gi skolint pinigus Finliandijai.

Bet ponas Rooseveltas gal 
gerai supranta, kad jo šalyje 
piliečiai maitinami tik už $1 
į savaitę, o Finliandijai skoli
nami milionai.

Jaunuoliai, pakol jūs imsi
te ginklą į savo rankas, pagal
vokite, už ką jūs kariausite? 
“Jeigu jūs skolinat tuos mi- 
lionus Finliandijai, tai galė
site patys juos ir apsigint, nes 
jūsų turtas ir jūs turite už saw 
vo turtą kovot,” atsakykite 
jaunuoliai tiems ponams.

M. B.

1940 m. Tai yra

tie

tai
sa-

be-

jaunuolių kongrese, jis sa- 
Jūs jaunuoliai nesupran- 
tarptautinės padėties, 
jaunuoliai buvo priešin-

Stuttgart, Vokietija. — 
re garsus vokiečių muzikos 
konduktorius Kari Muėk, 
80 metų aryžiaus. Jis 1912- 
18 metais vadovavo Bosto
no Symfonijos Orkestrą.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Nuo pirmos iki pepktai valandai po pietų bus vaikų 
balius. įžanga veltui. Nuo penktės vai. vakare prasi

dės suaugusiem balius. Įžanga 35c.

BUS CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y.

Oras jau bus gražus, tai lauksime svečių iš kitų 
miestų. Nėra priežasties kodėl negali atvažiuoti phi- 
ladelphiečiai ir iš Conn, valstijos miestų “Laisvės” 

patrijotai.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulines 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.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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
mais. i

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopiją.

Prašėme tuojaus siųsti užsakymus

427 Lorimer St.

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y.

Draugijų Atydai!
Parengimuose naudokite barčekius su savo draugijos 

vardu. “Laisvės” spaustuvė padarys jums aiškius, gražius 
barčekius su . jūsų draugystės vardu ir su diena kada 
įvyksta parengimas. Kainos labai žemos. Specialė nuo
laida iki 1 d. balandžio-April, 1940.

Už $50.00 vertės barčekių $1.25
Už $100.00 (t c< $1.50
Už $200.00 tt u $1.85
Už $300.00 « $2.25
Už $400.00 cc $2.50
Už $500.00 u u $2.75
Už $600.00 u it $3.00
Už $700.00 « it $3.25
Už $800.00 « << $3.50
Už $900.00 it it $3.75
Už $1000.00 « tl $4.00

Barčekių kaina — 5c vienas čekiukas. Jie bus susegti 
į pluoštukus po $10 vertės. Jei rengėjai norėtų, galima 
padaryti po mažiau. Tuojau užsisakykite barčekių 
draugijų parengimams.

Naudojimas barčekių iš rolių, kuriuos gali kas tik nori, 
nuėjęs į krautuvę nusipirkti, yra nepraktiškas ir nesau
gus dalykas. “Laisvė” padarytų barčekių su jūsų draugi
jos vardu, niekas negalės nusipirkti ir negalės nuskriaus
ti draugiją.

Prašome įsitėmyti, kad už tas kainas, kaip aukščiau 
pažymėta, galite gauti tik iki pirmai dienai balandžio. 
Vėliau kainos bus aukštesnės.

“LAISVES” AbMlNiSTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES "LAISVĖJE
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ara-

bę iš Turkijos į Sovietų Ar- ®

kai

šios

Cleveland, Ohio

Ypatingai bus 15 centų
buvo

du tikic-

Komunistų

VARPO KEPTUVE

iš-

660 Grand Street

75

Scranton, Pa.

'k

5

kad 
kon-

kuris, 
dabar

val- 
kad

Nežinia kurios šalies lėk-1 
tuvas aukštai skrido pro

Drg. 
pas

LDS

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Belgai šaudė priešorlaivinė- 
mis kanuolemis, bet nepa
taikė.

|Mį

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

gy- 
bet
ne-

mi 
nis 
St.,

rengėjai 
stengtųsi 
ne vien

menijų. Pas vienų šnipųra-| 
do dokumentus apie Sovie
tų Sųjungų.

jam būna lengva 
žemelė. B.

Maskva. — Sovietų 
nos sargai suėmė kelis 
pus ir sabotažninkus, 
rie buvo slaptai prasiskver-|

ir 
m.

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 22 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadienį, kovo 7 d., 8 vai. vak. 
L. D. Svetianėj, 920 E. 79th St. Visi 
nariai ir nares malonėkite dalyvauti, 
atsiveskite ir naujų narių, M. Va
lentą. (56-57)

Vasario Menesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

kartu Cle- 
dainininkas

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

PARLOR SETS

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

skraidymus toli virš Frau- 
ei jos. 1:

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

Gaminam valgius b 
turime Amerikoi 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

sie- 
šni- 
ku-

Berlin. — Vokiečių lektu- 
bus vai darė apžvalginėjančius

E 1

«

.... ,z, ..„nu?

Tarimai Conn. Valstijos Apskričių 
Komitetų Narių

Conn, valstijos LLD, LDS ir 
LMS apskričių komitetų ben
dras posėdis įvyko vasario 18 
d., 1940, Waterbury, Conn.

Pirmininkavo J. J. Mockai- 
tis, sekretoriavo A. Taraška. 
Keli apskričių kom. nariai ne
atsilankė į posėdį dėl nežino
mų priežasčių.

Apsvarstyta busianti didie
ji parengimai-išvažiavimai se
kančią vasarą: Dainų Dienai 
jau parendavotas parkas Au- 
gust-rugpjūčio 4 dieną, Wa
terbury, Conn.

Spaudos piknikui taipgi jau 
parendavota vieta ant sekma
dienio, rugsėjo 1 d., Hartford, 
Conn.

Apskričių piknikui dar ne
paimta vieta. Nutarta, kad 
New Haveno kuopos tuojau 
pasirūpintų paimti vietą New 
Havene, birželio mėnesio tre
čią, ar ketvirtą sekmadienį.

D-gė O. Visockienė prane
šė, kad lietuvių moterų veiki
mas Conn, valstijoj neprigyja. 
Kiek laiko atgal šaukta tuo 
reikalu konferencija buvo ne- 
pasekminga. Jau vienur-kitur 
įvyksta prakalbos rengiamos 
d. Petrikienei.
Bridgeporte prakalbos 
pasekmingos.

A. Taraška pranešė, 
LDS praėjusios metinės 
ferencijos tarimas, siuntinėti 
organizatorių per kuopas, vie
tinį, ar iš centro, neišsipildė, 
nes vienos kuopos nurodinėjo, 
kad toksai organizatorius pas 
juos naudos neduos, kitos ati
dėliojo tą klausimą ant toliau, 
o dar kitos visai neatsakė ant 
laiškų. Vajus eina išlengvo.

Ant vietos apsvarstyta ir 
pageidauta, kad LDS apskri
čio metinė konferencija būtų 
laikoma paskutinį sekpiadienį 
kovo mėnesio, ar trečią sek
madienį balandžio mėnesio. 
Patarta pakviesti į konferen-

ciją atstovas iš Centro. 
Mockaitis pranešė, kad 
juos gauta naujų narių į 
jaunuolių kuopą ir numatoma, 
kad bus galima išvystyti jau
nuolių veikimas jų. kolonijoj— 
Bridgeporte.

Drg. P. Bokas pranešė, kad 
Torringtone chorą apleido 
choro mokytojas J. Latvis ir 
torringtoniečiai labai nusi
skundė, kad jis apleisdamas 
ne tik nesutvarkė reikalų, bet 
pats pasitraukė betvarkiai. J. 
Latvis sakėsi dirbąs naktimi 
ir negalįs choro vadovauti. 
Nutarta, kad sekantį sekma
dienį suvažiuotų LMS apskri
čio komiteto nariai, ištirti Tor
ringtone choro padėtį ir teiktų 
jiem pagelbą, kokia reikalin
ga. Pranešta, kad d. V. Vi
sockis taipgi atsisako nuo va
dovavimo Laisvės Choro Hart
forde.

Nutarta, kad sekantį Spau
dos Pikniką turėti su $50 pi
niginių dovanų laimėjimais 
prie įžangos tikieto. Tikietus 
atspausdinti išanksto ir pla
čiai juos paskleisti apskrity ir 
apielinkėse. Tikietėlių kaina 

j, arba du už 25 
centus. Įėjimui į pikniko dar
žą asmuo turės parodyti tokį 
tikietėli, o jei neturės, turės 
prie vartų nusipirkti 
tėliu.

Pageidauta, kad 
didžiųjų išvažiavimų 
programas prirengti 
dainų, bet ir kitokių paįvairi
nimų.

Į Ketvirtą Metinę Konfe
renciją Sveturgimių Teisių Gy
nimui, Washingtone, kovo 2 ir 
3 dd., išrinktas d. S. Meison, 
iš Waterbury, atstovauti vi
sus tris apskričius. Taipgi au
kota $5 konferencijos darbo 
vedimui.

Seku. A. Taraška.

vedę, todėl velionis paliko 20 
anūkų.

Buvo linksmo būdo žmogus, 
nors savo gyvenime turėjo 
daug vargo, nes tarnavo rusų 
caro kariuomenėj, o tas są
lygas visi žino, kurie tik ten 
buvo. Buvo taip pat geras 
valdytojas smuiko ir tankiai 
publiką linksmindavo viso
kiuose baliuose, vestuvėse, 
piknikuose bei šiaip pokyliuo
se.

Neapkentė Romos agentų ir 
vos tik susitvėrė tautiška pa
rapija (rodos, apie 30 metų 
atgal), buvo veik pirmutinis 
jos narys ir rėmėjas.

Todėl ir iškilmingai tapo 
palaidotas 14 d. vasario, su 
bažnytinėmis apeigomis, Lietu
vių Tautiškose Kapinėse, 
Chinchilla, Pa. Iš Lietuvos 
paėjo: Suvalkų rėdybos, Ūdri
jos parapijos, Jackonių 
mo.

Lai 
Šalies

Liaudies Masinis Mitingas
Auditoriume, Music 

Clair Ave. ir E. 6th 
10 d., nedėlioj, 2 v. 
atsibus didelis masi- 

‘Kaip

Užginčija Turky Prekybos 
Sutartį su Naziais

Istanbul, Turkija.—Tur
kų laikraščiai buvo pasklei
dę girdus, kad Turkija pa
darius naują prekybos su
tartį su Vokietija iki 45 
milionų dolerių metinės ap
yvartos.

Turkijos valdžia užgin
čijo tokią sutartį.

ŽYDAI DEMONSTRUOJA 
PRIEŠ ANGLIJA

. Tel Aviv, Palestina. — 
Keli šimtai žydų vyrų ir 
moterų demonstravo prieš 
Angliju, kad jinai uždraudė 
pirkt žydam žemes iš 
bu.

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas

Kariaujančių Šalių Lėktuvai 
Virš Belgijos

Brussels. — Belgijos 
džia kaltino Vokietijų, 
vokiečių bombinis lėktuvas, 
skrisdamas virš Belgijos, 
nukirto žemyn du iš trijų 
Belgijos lėktuvų, kurie bu
vo apsupę nazių bombinin- 
kų. Žuvo vienas belgų ofi- 
cierius ir sužeistas vienas 
lakūnas.

Vatikanas.—Popiežius pa
kvietė žydą profesorių Ro
bertų Almagių panaujinti 
senovės žemlapius laikomus 
Vatikane. Popiežius taip 
pat paskyrė kelis žydus 
profesoriais P o p i e ž i škos 
Mokslų Akademijos.

London. — Keturi “žvej i- 
niai” Anglijos laivukai 
priešorlaivinėmis kanuolė
mis atmušę vokiečių lėktu
vus, kurie užpuolė bombar- 
duot tuos laivukus.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Pa j ieškomi Asmens
Augaitienė, Veronika, gyve

nusi Brooklyn, N. Y. apie 
1901 m. Ji yra našlė Jono Au- 
gaičio, taipgi žinomo kaipo 
James Siebert ir John Siebert, 
gimusio Marijampolės apskr. 
1878 m. ir mirusio New Yor- 
ko mieste 1935 m. Velionis 
paliko šiek tiek turto.
/ Bikelis, Kazimieras, žino
mas dar kaip Charles Baker, 
į Ameriką atvykęs 1913 me
tai ir iki 1920 m. gyvenęs Mil
nor, North Dakota.

Černiauskas, Vincas, 
manoma, gyvena ir
New Yorke ar Brooklyne.

Kirmonas, Stanislovas, sūnus 
Petro, gimęs Klangių kaime, 
Velionos valse., 1929 metais 
gyvenęs Pittsburgh, Pa.

Maselis, Aleksandras, kilęs 
iš Puodžiūnų k., Linkuvos 
valsč., Šiaulių apskr., neseniai 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Makevičius, Tamošius, 1923 
metais gyvenęs East Syracuse, 
N. Y., 131 W. First Street.

Makevičius, Jonas, ligi 1923 
metų gyvenęs Syracuse, N. Y.

Makevičius, Juozas, apie 
1920 metus gyvenęs E. Syra
cuse, N. Y.

Navickas, Jurgis, į J. A. 
Valstybes išvykęs 1905 m. ir 
1929 ar 1930 metais būk tai 
miręs. Prieš mirtį jis gyvenęs 
Thomas, W. Virginia, bet jo 
mirimas vietinėse įstaigose 
neužregistruotas.

Pakeltis, Baltras, kilęs iš 
Užulunių kaimo, į J. A. Vals
tybes atvykęs 1913 metais ir 
pradžioje gyvenęs Čikagoje, 
bet nuo to laiko apie jį žinių 
neturima.

Šateikaitis, Jonas, kilęs iš 
Biržų ir į J. V. Valstybes atvy
kęs 1904 metais, pradžioje 
venęs Philadelphia, Pa., 
vėliau apie jį jokių žinių 
turima.

Varaskevičius, Motiejus 
jo sūnus Ignas,’ kurie 1934

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.
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BEDROOM 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

gyveno New York, N. Y., 791 
Washington Street.

Vintilai, Liudvikas ir Zeno
nas, Amerikoje pasivadinę 
Louis Wintil ir Zenon Wintil, 
iki 1934 m. gyvenę Claridge, 
Westmoreland Co., Pa.

Kaikuriems iš j ieškomųjų 
priklauso turtai bei palikimai, 
kurie gali tekti svetimiems, ne 
atsiliepus teisėtiem įpėdi
niams. Jieškomieji arba apie 
juos žinantieji maloniai prašo- 

rašyti: Lietuvos Generali- 
Konsulatas, 16 \ve>°’L 
New York City.

Mirė LLD 39 Kp. Narės 
M. Butkienės Tėvas

Vasario 10 d. čia pasimirė 
Ignas Peckus. Tai buvo senas 
Scrantono gyventojas, nes iš 
48 metų gyvenimo Jungtinėse 
Valstijose 45 metus išgyveno 
Scrantone. Iš amato buvo 
siuvėjas. Bet kadangi Scran- 
tonas daugiau pasilaiko iš an- 
gliakasyklų, tai ir velionis su 
jomis susipažino ir išdirbo 38 
metus, žinoma, per tiek me
tų dirbdamas, neišsisuko nuo 
mainierių dusulio. O vėliau, 
1932 m., tapo sužeistas krin
tant uolai, kuri jį gerokai su
lamdė, ir tai buvo paskutinė 
diena jo darbo kasykloj, nes 
prie tos nelaimės dar prisi
dėjo kita, mirė jo > mylima 
draugė (Ona Staniuliūtė), su 
kuria .vedė labai pavyzdingą 
gyvenimą ir išauklėjo didelę 
šeimą — du sūnus, Juozą ir 
Walterj, ir septynias dukteris 
—Aleną, Matildą^ Julę, Ami- 
liją, Zabelę, Marę ir Liliją 
(pastarosios dvi mirusios — 
Marė buvo užmušta automo
bilio nelaimėj, būdama vos 24 
metų, o Lilija mirė šeši metai 
atgal, sulaukus vos 15 metų). 
Apart Juozo, kiti visi vaikai

Public 
Hall, St. 
St., kovo 
po pietų,
nis mitingas klausimu 
atsilaikyti nuo pasaulinio im
perialistų karo ir nuo alkio ?” 
Taipgi bus kalbama apie roo- 
seveltinę politiką ir Wallstry- 
čio imperialistų užmačias.

Bus žymus svečias kalbėto
jas, Wm. Z. Foster, naciona- 
lis prezidentas 
Partijos.

Dainuos pirmu 
velande žymus
Mordecai Baūman (tenoras), 
angliškai, ukrainiškai, rusiš
kai ir žydiškai.

Įžanga: iš anksto 20c, prie 
durų 30c.

Visi Clevelando ir apylin
kės lietuviai malonėkite 
anksto įsigyti tikietus.

Visų tautų delegatai
šiame didžiuliame masiniame 
mitinge.

Mes, lietuviai, irgi turėtu
mėm skaitlingai dalyvauti ir 
pasiklausyti šių naudingų ir 
svarbių prakalbų ir gražių dai
nų. M. Valentą.

---o---
Paskelbimas Aukų

Čia yra aukos ir vardai tų, 
kurie aukavo Komunistų Par
tijos svarbiems reikalams lai
ke Lietuvių Komunistų Kuo
pos koncerto ir prakalbų va
sario 25, Lietuvių Svetainėj.

Atsiprašome širdingai, jei
gu kartais įvyktų klaida pa
vardės užrašyme.

Po $1: Mr. Karson, S. B. 
Rauba, E. Raulušaitienė, A. 
Vichucavičia, Kurulis, Romah- 
dienė, Shmitas ir J. N. Si- 
mans.

Po 50c: William Karmus, 
S. Kazulionis, Geibienė, M. Ja
nuškevičienė ir F. Skleris.

Po 25c: Novacič, J. žemai
tis, Kairis, Maurutis, M. Pa- 
levich, A. Samolis, Geibis, 
Shilinis, Boika, Laurušaitis, P. 
Nemura, Pete Dulskis, F. Bau
ža, Mr. Skupas, Vincas Ja- 
zaponis, J. Palton, A. Pason, 
G. Dominaitis, V. Daraškienė, 
Gabrienė, Romaniuk ir J. Sa
muolis.

Su smulkiais iš viso surinkta 
$21.05.

Tariame širdingai ačiū.
Rengimo Komitetas.

Vengry Prekybos Sutartys 
Su Francija ir Turkija

Budapest, Vengrija.
Vengrų valdžia padarė pre
kybos sutartis su Franci j a 
ir Turkija. Prekyba bus 
vedama mainais Vengrijos 
produktų ant Francijos ir 
Turkijos dirbinių bei pro
duktų.

Brussels, Belgija. — Oro 
nelaimėse per dienų sudužo 
keturi kariniai Belgijos lėk 
tuvai;- užsimušė du laku 
nai.

NOTARY
PUBLIC

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

0 dydžio, kokio pa- 
f, 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.: Glcnmore 5-6191

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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atinis Lietuvis

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį i? šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai •

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Trio R. K. O. Republic Teatro

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, cielų rugių, senvi- 
I čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama uoliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, , Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

.Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorj ir kainas.

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

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

Naudokitės Mūsų Patogiu

kainos
10 Išmokėjimų Planu

NARINS
670 Grand St., corner

Brooklyn, N. Y.

SONS
Manhattan Avė.
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ką pinigus? O gal yra ma
noma kaip nors kitaip sutvar
kyt tą apdraudą?

Lakūno Merrill Sūnelis
Uždusęs Vigėj

Lakūnas Diek Merrill, pa- 
skilbęs lakūnas, ir jo žmona, 
buvusioji aktorė Toby Wing, 
kaip ir visi liūdesio ištikti tė-

Reikalingų Pašalpos 
Skaičius Daugėja

Miesto Labdarybės Depart
ment© viršininkas Hodson sa-

Cashmore Brooklyno 
Prezidentu

John Cashmore, gerai žino
mas Kelly demokratų mašinos

Kaip Gyvena Lietuviai 
Užrubežiuose

Jūs galite sužinot apie tai, 
kaip gyvena lietuviai Kana
doj, Pietų Amerikoj ir mūsų 
pačių šalies vidurvakariuose,

Raportai

Iš delegato Michelsono ra
porto susirinkimas suprato, 
kad tik 4-rios lietuviškos 
kriaučių šapos pilnai dirba, o 
kitos, tai lyg persivalgiusios, 
pasilsėdamos, palaukdamos. 
Veikiausiai, kad pavasarinis 
sezonas taip jau ir nusišlu-

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyckir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberini

■■■■■■■■■■■■i

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

.50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

vai, padėjo viską į šalį dėl 
savo 11-kos mėnesių sūnelio 
Diek, Jr., šermenų. Vaikutis 
pasismaugęs miegamuoju už
valkalu, kuris kažkaip užsi-

vo raporte už pereitų metų 
pirmus šešis mėnesius nurodė, 
kad šiais metais reikalingų 
pašalpos skaičius daugėja ir 
kad prospektai bedarbius su-

žmogus, paskirtas Brooklyno 
prezidentu vieton velionio In
gersoll, kuris staiga mirė per
eitą mėnesį. Jis paskirta mi
tinge brooklyniečių tarybinin-

susipažinti su jų organizacijo
mis, veikla iš jų pačių spau
dos. “Laisvėj” visuomet gali
te gauti kopijų vakariečių 
dienraščio “Vilnies”, kanadie-

buos.
Abelnas darbimetis New 

Yorko apielinkėj ‘ yra seka
mas: 95-kios dirbtuvės dirba 
pilnai, 45-kios 4-rias dienas,

veržė vaikučiui apsivertus lo
voje.

Namie nelaimės laiku buvo 
pati Mrs. Merrill ir auklė, 
taipgi kiti tarnai. Merrill gy
vena 68-60 Continental Avė., 
Forest Hills.

Nedėlioj Bus Suvaidinta | 
Komedija “Kontrolis”

Nedėlioj, kovo 10, bus su
vaidinta graži komedija — 
“Kontrolis.” šis veikalas kaip 
tik puikiai perstatys dabarti
nius Lietuvos ponus, kurie be- 
romansuodami 
bebaliavodami, 
tančius litų iš

Komedijai 
žmonės, kurie 
išbuvę Lietuvoje, ir labai ar
timai susipažinę su Lietuvos 
ponais bei jų lėbavimo ir iš
tvirkimo darbeliais.

Rytoj sužinosite vaidintojų 
vardus, kurie vaidins minimoj 
komedijoj.

Vieta—“Laisvės” svetainėj.

su meilužėmis, 
išeikvoja tūks-’ 
valstybės iždo.
surinkti jauni 

patys ilgokai

ne-

ir 
ša- 
ba- 
ke-

mieste-

lempų 
vaka-

Blėdingi Lietūs
Newyorkieciai jau seniai 

buvo matę tokių keistenybių,
kokių parodė keistas, lietinga^ 
oras pereitą sekmadienį 
pirmadienį. Vietomis ant 
lygatvių ir gatvių susidarė 
los vandens, už bloko ar
lių gatvės buvo apledintos. 
Arba ant žemės balos, o me
džių viršūnės bei telegrąfo- 
telefono stulpai ir vielos ap
lediję, kad net lūžta. Ledams 
išlaužius daugelį elektros su- 
vadų, aptemdinta eilė 
lių visoj apylinkėj.

Bronxe taipgi daug 
buvo užtemdinta, bet
rop didžiuma atsteigta. Taipgi 
sugadinta gaisragesybos sig
nalai. Jauni medeliai prilenk
ta nrie žemės ledais.

. Keistumą, kaip aiškina oro 
ekspertai, susidarius dėl kele
riopos temperatūros įvairiuo
se oro sluoksniuose. Apie 6,- 
000 pėdų aukštumoj drėgmė 
buvus snaigėmis, kadangi ten 
temneratūra buvo apie 31 ir 
mažiau, žemiau šalimo laips
nio. Apie 4-5 tūkstančių pėdų 
aukštumoj temperatūra buvo 
apie 40 laipsniu ir snaigės ta
po lašeliais lietaus. Dar že
miau lašeliai susidūrė su šal
tesne oro sriove ir vėl pradėjo 
šalti. Ta vadinamoji rubežiauš 
temperatūra tarn 31-33 laips
niu ir buvo priežastimi, kad 
dregmuo krito žemėn nei snie
gu, nei lietumi. Mieste šilu
ma irgi ne vienoda, daug pri
klauso nuo prakasų požemiuo
se, nuo aplinkumos, tad dėlto 
ir ant žemės vietomis buvo le
dai, o kitur balos.

imt privatiškon industrijon 
pasirodė buvę “utopiška vilti
mi.”

Hodson nurodė reikalą pa
kelt federalę pašalpą ir WPA 
darbams paskyras, pravest 
plačią visuomeninės sveikatos 
programą, užtikrint iš val
džios pusės daugmeningą kie- 

Iki tokių būtinų maisto pro
duktų, kaip pieno, kiaušinių ir 
kitko reikalingoms šeimynoms. 
Jis nurodo, kad pagelba skur
do slegiamiems labai apribo
ta dėl stokos lėšų, kad pagel
ba dabar yra mažesnė, 
seniau.

Raporte nurodoma ir 
kūs pašalpai gaut keliai, 
riuos norįs gaut pašalpą 
pereit. Jų daugiausia 
būgsta, nepakenčia tikri skur
džiai, ne iš savo priežasties 
patekę į tokią padėtį, reika
lingiausi pagelbos.

Apvienyta Šelpimas

Hodson taip pat nurodė, 
kad pastaruoju laiku pravesta 
apvienijimas laikinosios pa
šai pdavystės su reguliarėmis 
labdarybės įstaigomis jr patsai' 
šelpimas praplėstas. Daugelis^ 
pagelbos sričių dabar rūpina
si ne tik gyvenančiais iš pa
šalpos, bet ir gyvenančiais iš 
mažų uždarbių.

Pašalpos įstaigų aptarnau
tojai, skaičiuje 7,000, perves
ta į reguliarį civilės tarnybos 
darbininkų.-tarnautojų sąrašą. 
Prieš perorganizavimą tik 10 
nuošimčių visų labdarybės de
partment© 
civilės 
dabar

kų, kurių, kaip žinia, didžiu
ma yra Demokratų Partijos 
žmonės. Prieš jį buvo išsta
tyta Andrew R. Armstrong, 
buvęs darbietis. Jį nominavo 
Harry W. Laidler, Thomas’o 
plauko socialistas.

Balsai buvo 4 už Cashmore, 
du už Armstrong. Už pasta
rąjį balsavo Laidleris ir fusi- 
onistė Earle.

Cashmore iki šiol veik visa
me išstodavo prieš LaGuardi- 
jos planus. Ar dabar jų san- 
tikiai pagerės — matysime to-

negu liau.

čių “Liaudies Balso,” taipgi 
piet-amerikiečių “Momento.”

Brooklyno Meno ir Mokslų 
Institute prasidėjo metinė fo- 
tografiškų paveikslų paroda. 
Ji tęsis iki pabaigos kovo.

sun- 
ku- 
turi 
pa

tarnautojų buvę 
tarnybos samdiniais, 

esą 79 nuošimčiai.
perorganizavimo pra- 
ir medikalis patarna- 
Pirmiau daktarai ir

Po 
plėsta 
vimas. 
slaugės lankydavo tik pašalp-
gavių šeimas, o dabar lanko 
ir kitus reikalingus. Medikalė 
Divizija raportuoja, kad jos 
daktarai 314,989 kartus vizi
tavę namus, slaugės padariu
sios 22,510 vizitų.

Senukams Pagelba

Departmentas gelbėjęs ir se
niems. Pašalpgavių skaičius 

1 laike 18-kos mėnesių padau- 
1 gėjęs nuo 48,171 iki 49,969. 
Tikrenybėje, padaugėjimas 
būtų buvęs <

i departmentas turėjęs net 12,- 
000 naujų aplikantų, bet iš 
šelpiamųjų apie 10,000 pasi
traukė, didžiuma išmirė, o 
12,524 reikalavimai buvę at
mesta dėl įvairių techniškumų.

Departmentas taipgi šelpda
vęs kas mėnesį apie 23,000 
vaikų.

Cashmore užims vietą iki 
sausio 1-mos, 1941. Specialiai 
rinkimai bus pravesti lapkri
čio mėn. išrinkt prezidentą li
kusiam vienų metų 
nuo sausio 1-mos iki 
31-mos, 1941 m.

Numatoma kova 
demokratuose už
ninkystę Miesto Taryboj, kuri 
pasiliko atvira Cashmore iš 
ten išėmus.

terminui 
gruodžio

pačiuose 
vice-pirmi-

Puiki Vaiką Pramoga 
Sekantį Šeštadienį

Lietuviškos Ateities žiedo 
Mokyklėlės graži pramoga 
įvyks šį šeštadienį, kovo 9 d. 
Kurie domitės, kaip puikiai 
maži lietuvių vaikai eilutes 
deklamuoja, arba choru dai
nuoja, pijanti skambina ir ki
tokius savo programoj kaval- 
kus išpildys — ateikite sekan
tį šeštadienį “Laisvės” salėn ir 
susipažinkite su lietuviška vai
kučių mokykla.

Apart pačių vaikučių pui
kios programos, dalyvaus Ai
do Choras ir taipgi btis šo
kiai, grojant G. Kazakevičiui.

Įžanga 35c.

apie 36-šios 3 dienas, virš 20 
po dvi dienas, o 9 nieko.

Iš kitų raportų sužinojome, 
kad kokie ten Junia šapos bo
sai pasiėmė pusės numerio' li
nijos žiponą siūti apie 15-ką 
centų pigiau, tai kaip pabai
gė darbą—patys pridėjo arti 
keturių tūkstančių dolerių ir 
darbininkams nunešė algų 
$1,700. Dabar unija bando 
atgauti bent pusę darbininkų 
žuvusių uždarbių.

J. Nalivaika,, Sl£. Kor.

Drg. J. Senienas Sunkokai 
Sužeistas

daug didesnis, iyY^as’
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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 aprokaxjnus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485
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FLUSHING
Russian & Turkish Ballis, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT

buvo iš-
Managed by

RHEA TEITELBAUM

viršaus 
bet vi-

išlaidų, nes reikėjo nutraukti 
veteranų paveikslus įdėjimui į 
abelną unijos istoriją, paval
gyt pietus ir taip toliau. Bet 
skyriaus susirinkimas viską 
priėmė.

| ■ Vapor Room, Turkish Room, Russian R I
11 Room, Large Swimming Pool, Fresh

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accc'nodations.

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

Siuvėju Žinios
Vasario 28 d., Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėj įvyko Lietuvių Kriaučių 
A maigam eitų Unijos 54-to 
Skyriaus mėnesinis susirinki
mas. Kriaučių dalyvavo ma
žas skaičius.

Nedarant jokios įžangos į 
šį trumpą rašinį, reikia pra
dėt aiškint1 susirinkimo tari
mus. Taigi, va čia ir prade
dame.

Nutarta duoti gerą koncertą 
lietuviams kriaučiams apie 19 

id. gegužės, kuomet bus suva
žiavę daugelis lietuvių kriau
čių iš kitų kolonijų į Amal- 
gameitų konvenciją. Įžangos 
nebus jokios, nes New Yorko 
kiekvienas kriaučius turės už
simokėti $4 padengimui kon
vencijos išlaidų. Du ‘doleriai 
eis į abelną konvencijos išlai
dų iždą, o du į skyriaus pa-> 
rengimo iždą. Tokiu būdu ma
noma konvenciją ir 25-kių me
tu Amalgameitų Unijos gyva
vimą paminėti pilnu užsimoji-Į 
mu.

Surengimo koncerto komisi- 
jon įeina: Milašauskas, Bui-

, Grabauskas, Linkus 
(jaunasis) ir Kundrotą, šitie 
žmonės mano surengt tokį 
koncertą, kokio Brooklyno 
kriaučiai, šiaučiai ir kitų ama
tų žmonės dar nėra girdėję. 
Manoma, jog kriaučių koncer
te pasirodys visų sriovių dai
lės spėkos, 
šmaruokite 
matot, kad 
gi a geram

Nutarta duoti vakarieniukę 
priėmimui lietuvių kriaučių 
delegatų, kurie bus atvykę 
Amalgameitų konvencijon. Va- 
karieniukė bus 
kiausia, kliube. 
vakarienę irgi 
šalį. Vadinasi, ' 
kriaučiai prie 
rengiasi visu gyvumu.

Kalbant apie konvenciją, 
reikia pasakyti, kad buvo iš
rinkta komisija iš Nečiunsko, 
Paškevičiaus ir Buivydo paga
minimui skyriaus istorijos. Ir 
jie pagamino nuo 1890 metų 
istorijai davinius iš - tų senu 
kriaučių, kurie tais laikais 
darbavosi sutvėrimui unijos. 
Tais laikais atvažiavę lietuviai 
neturėjo patyrimo vedimui ko
kiu nors užrašų apie tvėrimą 
unijos, tad visas atsiminimas 
buvo priduotas gyvu žodžiu, 
laikant su jais pasikalbėjimus, 
žinoma, čia pasidarė biskis ir

ne- 
pa- 
sy- 
ti-

pa-

šeštadienį, kovo 2 popietį, 
turėjau progos aplankyti drg. 
J. Semėną, kuris randasi 
Meadow Brook, L. L, ligoni
nėj. Jonas sakė, kad jam 
pervažiuojant skersgatvį kitas 
automobilius, greitai važiuo
damas, smogė jo automobi- 
liun taip smarkiai, kad net 
durys atsidarė ir jis 
trenktas į gatvę.

Dabar žaizdos iš 
jau pradeda užgyti,
dūriuose kas tokio yra, apie 
ką nei daktarai dar tikrai 
gali pasakyti. Jau X-Ray 
veikslus nutraukė net tris 
kius, bet nesuranda, kas 
krai galėtų būti.

Drg. Senienas seniaus buvo 
gana veiklus, dalyvaudavo 
mūsų organizacijų susirinki
muose ir gausiai mūsų įstai
gas paremdavo. Vėliaus, kai 
persikėlė gyventi į Baltimorę, 
kur lietuvių veik nėra, o į 
Brooklyną gana toli atvažiuo
ti, tai nuo veikimo’turėjo pa
sitraukti. Nors aktyviai ir ne
gali dalyvauti, bet prie orga
nizacijų priklauso; yra nariu 
LDS 1 kp., LLD 24 kp. ir 
TDA 76 kp., taipgi yra “Lais
vės” skaitytoju ir šėrininku.

Nuo savęs linkiu drg. Jonui 
greito pasveikimo.

Draugas.
P. S. Lankymo valandos 

kasdien nuo 1 iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 8 vakare.-Privažiuo
ti galima, rodos, tik automo
biliais, 30 mylių nuo Brookly
no. ' D.

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

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

Sun. all day and night

7

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba-, 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedč- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
diena iki vėlai. *■

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Taigi, dainininkai, 
gerkles, nes 
kriaučiai jus 
išrėkdinimui.

jau
ren-

Gaukite “Laisvei” Naujų 
SknitytnTu.

:IOI ~ JŠ3ŪPE3C
duodama, vei- 
Užmokestis už 
bus padėta į 
Brooklyno 

i konvencijos

Saldainiai iš Lietuvos
Amerikine Lietuvos importo korporacija 

aplaikė didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
saldainių galima gauti “Laisves” raštinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų deže $1.20. Persiuntimų apmokame.

Ant vietos galima gauti ir po mažiau kaip du 
svaru: po svarų ir po pusę svaro gausite. Pade
kime Lietuvos importui platintis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus.

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

Pakeitė Koncerto Dieną

> v'X?.
augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

L. B. Šalinaitė praneša, kad 
jos mokinių koncerto diena 
permainyta nuo balandžio 28- 
tos j gegužės 12-tą.

SUSIRINKIMAI 
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, 7 d. kovo, 8 v. v., Za- 
bielskio Svetainėj. Visi nariai daly
vaukite. — Sekr. (56-57)

/••••■ $29.75

Peter Andrews, trijų dai
nuojančių Andrews seserų tė
vas, nuteistas užsimokėt $50 
už turėjimą revolverio be lei
dimo.

h. <.

gūžes išrinkta komisija: Bui
vydas, Tiškus ir Linkus. Pa
minėjime gegužinės veikiau
siai nebus , jokių permainų, 
bet bus viskas atlikta, kaip 
pirmesniais metais, tai yra, 
kalbės nuo kokių kelių srio-j 
vių kalbėtojai, bus duodama 
muzikai ė programa .

Perskaityta kriaučiams 
dėkavones laiškas nuo
Spurgos, kad jis priėmė $150 
statymui paminklo Dariaus- 
Girėno.

J. šaltys, pirmininkas Da
riaus-Girėno komiteto, buvo 
atėjęs susirinkiman ir prašė 
visų, kad būtų leidžiama dirb
tuvėse rinkti aukas ant blan- 
|kų pastatymui paminklo. Su
sirinkimas jo prašymą išpildė.

Skyriaus 63-čio parengimo 
programoje pasigarsinta už 
$10.

Atmetė Pasiūlymus

Perskaityta laiškas iš Uni
jos Centro, kuriame norima 
pravesti mintį, pirmiau skyrių 
susirinkimuose, o paskiau pa
čioj A m a 1 g a m e it ų Unijos 
konvencijoj, idant būtu mo
kama pensija unijos viršinin
kams iš unijos iždo, kuomet 
jie jau bus pasenę darbui.

Šį pasiūlymą atmetė remian
tis tuo, kad dabartiniai biznio 
agentai (delegatai) gauna 
po $55 savaitinės algos, kiti 
viršininkai gauna dar aukštes
nes algas apskritus metus, 
kuomet kitiems unijistams 
neišeina po 15-ka doleriu ’’sa
vaitėje ir jie turi mokėti dar 
kam nors pensijas, tai jau yra; 
skirstymas nariu į tam tikrus 
sluoksnius, ir lyg tyčia kėli-Į 
mas nepasitenkinimo tarpe 
saviškiu, kuomet jau yra pra-! 
dedama gyveniman vykdyt 
valdiška senatvės pensija. I

Kitas pasiūlymas — tai kad | 
būtų dirbtuvėse praktikuoja
ma unijistams grupinė ap- 
drauda nuo mirties ir ligos.

šis pasiūlymas atmestas 
taipgi, aiškinant, jog unija 
dirba ne savo darbą. Dalykas 
vra tame, kad grupinė an- 
drauda taip greit pasibaigia, 
kain greit žmogus palieka 
darbą ir eina kitur dirbt. Tai, 
kokis yra Tšrokavimas mokėti 
apdraudos kompanijai uždy-

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 miesto
Tel. Virginia 7-4499

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

nuo $1.50

nuolaidąPrįminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEW 

701 GRAND STREET 
Bet. Graham & 

įsteigta 1892

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi-
• balti ir pertekto

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuotL

E L E R
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
TeL Stagg 2-2178




