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Kai į Lietuvą pradėjo plūsti 
Lenkijos pabėgėliai, tai j y 
tarpe buvo viena įžymi ponia, 
Jadvyga Smosarska, filmų ar
tistė. Pagyvenusi ponia ir 
Lietuvoje ji buvo šiltai priim
ta. Jei į Lietuvą būtų atbė
gęs lenkas skurdžius, — kitas 
būtų dalykas. Dabar gi po
nia!. . .

Iš Lietuvos Jadvyga Smo
sarska atvyko į Jungtines 
Valstijas ir čia apsigyveno. 
Na, ir ką gi dabar ši “filmų 
žvaigždė” sako apie Lietuvą 
ir lietuvius?

Andai ji parašė į lenkų 
spaudą straipsnį, išvadindama 
tuos, kurie ją Lietuvoj svetin
gai priėmė, “sudundėjusiais 
lietuviais.”

-----O-----

į Lietuvą šiuo metu yra 
daug subėgusių buvusios Len
kijos ponų. Jie yra šeriami, 
maitinami, aprengiami,—daž
niausia aukomis. Na, ir jie 
slapta grupuojasi, veikia, dar
buojasi prieš Lietuvos valsty
bės interesus. Jie veikia An
glijos ir buvusių Lenkijos po
nų naudai, dar vis galvodami 
atstatyti “istorinę Lenkiją,” 
Vilnių įterpiant jon.

Šitaip nedėkingi ponai ir 
ponios atsimoka tiems,, kurie 
juos gelbsti!

Ne kartą žmonės yra pasa
kę : Jei nori iš pono padaryti 
žmogų, turi jam nesigailėti 
bizūno! 
/ —o—

“Draugas” andai paskelbė,, 
būk Sovietai nustoję Suomijo
je 600,000 raudonarmiečių.

Grigaitis sako—250,000.
Mannerheimas — 200,000. 
Kas daugiau ?
Kalbėkite, o, žmonės, turį 

lanksčius liežuvius ir noro 
bolševikus mušti!

—o—
Pirmadienio “Laisvėje” mi

nėjau apie tai, kaip Juozas 
Sakalauskas darbuojasi Pitts- 
burghe. Bet aš ten dėl vietos 
stokos nebuvau pažymėjęs ki
tų mūsų jaunuolių-veikėjų, 
dirbančių Pittsburghe ir apy
linkėje. štai jie:

Alisė Mažeikaitė — smarki 
L D S darbuotoja McKees 
Rocks, Pa.

Albertas Mikeška—soho da- 
lyj, Pittsburghe.

Anna Evalga — Ambridge, 
Pa.

S. Chesna, H. Kairiūtė, se
serys M. ir B. Ormaniūtės — 
šiaurinėj Pittsburgho daly 
(North Side).

Tai vis LDS jauni veikėjai 
ir veikėjos, uoliai traukią nau
jus narius į mūsų Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą.

Andai “Drauge” vienas žmo
gus rašo:

“Anglija ‘nesuspėjo’ padė
ti Abisinijai, nesusigriebė dėl 
Austrijos, susitaikė ir palaido
jo Čekoslovakiją, aiškiai ‘pa
dėjo* Lenkijai ir, pagaliau, 
savo nerangumu prakišo Suo
mijoj.”

Kunigų laikraštis čia pada
rė ypatingą prisipažinimą 
“prakišo Suomijoj.” Vadinasi, 
“Draugas” pripažįsta, kad 
Suomija kariavo dėl Anglijos 
interesų. Mes tą senai sakė
me. Mannerheimo tvirtumų li
nija buvo išstatyta Anglijos, 
Francijos ir kitų kraštų pini
gais. Anglija manė, kad Suo
mija ir Skandinavijos kraštai 
mušis prieš Sovietus ir gins 
Anglijos interesus! Bet išėjo 
kitaip.

šiuo metu angliškasis dien- 
raštis Daily Worker spausdi
na įdomią apysaką: “Johnny 
Got His Gun”, kurią parašė

Vokiečių Siūlomos 
Sąlygos Taikai su 

Talkininkais
Dalinai Atsteigt' Lenkiją ir Čecho-Slovakiją; Sugrąžint 

Vokietijai Kolonijas; Sudaryt 4-rių Valstybių Sąjungą
Prezidento Roo-Roma.

sevelto taikos pasiuntinys 
Sumner Welles kalbėjosi 
su popiežium Pijum 50 mi
nučių, daugiausia apie są
lygas, kuriomis Vokietija 
sutiktų taikytis su Anglija 
ir Francija. Jiedu svarstė 
sąlygas, kurias kiek pir
miau įteikė popiežiui von 
Ribbentropas, V o k i e tijos 
užsienių reikalų ministeris.

Neoficialiai paduodama, 
kad Vokietija, be kitko, da
vė šitokius pasiūlymus tai
kai:

Eigoje 20 metų sugrą
žint Vokietijai kolonijas, 
kurias ji turėjo pirm pra
eito pasaulinio karo; lais
vai prileist Vokietiją prie 
medžiagų šaltinių tuose 
kraštuose, kuriuos valdo 
talkininkai.

Karą baigus, turi talki
ninkai ir Vokietija tuojau 
ir sykiu nusiginkluot sau
sumoj, jūrose ir ore; su
daryt pofitmę^sąjungą An-

Bulgarai Sveikina So- 
viety Armijos Žy

gius Suomijoje
Sofija, Bulgarija. — 65 

atstovai Bulgarijos darbo 
unijų, kaimiečių ir apšvies- 
tūnų draugijų atsiuntė 
sveikinimo laišką Sovietų 
ambasadoriui sostinėje So
fijoje. Laiškas sako:

“Mes sveikiname. broliš
ką rusų tautą narsiais žy
giais jos armijos, kuri gin
klais įsteigė taiką Suomijoj 
ir suardė planus tų, kurie 
buvo amžinieji slavų prie
šai.

“M ūsų š i r d ys verda 
džiaugsmu, kad vaikaičiai 
mūsų išvaduotojų garbin
gai atliko pareigą savajai 
tėvynei.

“Lai gyvuoja narsioji 
Rusų armija!”

(Amžinaisiais slavų prie
šais čia bulgarai ‘ vadina 
Angliją ir Franciją; o bul
garų išvaduotojai tai rusai, 
kurie virš 60 metų atgal 
per karą paliuosavo Bulga
riją iš’ Turkijos jungo.)

Dalton Trumbo.
Ši apysaka yra išėjusi kny

gos formoje — išleido J. B. 
Lippincott Co., New Yorke. 
Tai gražiai ir žingeidžiai pa
gamintas dailiosios literatūros 
kūrinys. ' '

“Johnny Got His Gun” pir
mas instalmentas pasirodė 
pereito sekmadienio “D. W.” 
laidoj. Dabar’eis tąsomis kas
dien, kol užsibaigs.

Skaitantiesiems angį i š k a i 
patariu įsigyti kasdien “Daily 
Workerį” ir sekti šią taip įdo
mią apysaką.

Nesigailėsit!

glijos, Francijos, Vokietijos 
ir Italijos.

Atsteigt mažesnę Lenki
jos valstybę su apie 10,000,- 
000 gyventojų; duot Lenki
jai laisvos prekybos teisę 
per Danzigą 1 ir Gdynios 
uostą.

Iš cechų, slovakų ir ven
grų sudaryt trylipę valsty
bę sąjungoje su Vokietija; 
duot Vokietijai tūlas pir
menybes pramonėje ir su
sisiekimuose toj trilypėj 
valstybėj per 25 metus.

Palaikyt Balkanų šalis 
tokiame pat stovyje, kaip 
dabar.

Suteikt Italijai laisvą 
prekybą be muitų per. Ji-, 
būtį, Francūziškoj Somali- 
joj; laisvą ir nemokamą 
Italijos laivams praplauki- 
mą Suezo kanalu.

Vokietija žada visišką re
ligijos laisvę, bet pirm to 
jinai pasiryžus iškraustyt 
laukan visus žydus į Angli
jos, Francijos ir Italijos 
kolonijas.

Sovietai Nereikalauja 
Nei Švedijos Prie
plaukų Nei Žemių

Stockholm, Švedija.—Bu
vo pasklidę girdai užsienių 
laikraščiuose, būk Sovietai 
reikalavę iš Švedijos kokių 
tai pajūrio vietų ir prie
plaukų švediškame pakraš
tyje Bothnijos įlankos, ku
ri yra šiaurinė dalis Balti
jos Jūros.

Švedų užsieninė ministe
rija dabar užginčija tuos 
girdus ir pareiškia, jog So
vietai užtikrino, kad jie ne
reikalauja jokių žemių nei 
prieplaukų iš Švedijos ar 
Norvegijos.

Švedijos užsienių reikalų 
ministerijos atstovas taipgi 
sakė, jog Sovietai nesiprie
šina ir Alando salų ginkla
vimui. Tos salos, pietiniame 
gale Bothnijos įlankos, 
priklauso Suomijai. Jos yra 
apie 100 mylių į vakarus 
nuo Hangoe pusiausalio. 
Pagal Suomijos taikos su
tartį su Sovietais, šis pu- 
siausalis yra parsamdytas 
Sovietams trisdešimčiai me
tų. Jame Sovietai įsisteigs 
stovyklas Raudonosios Ar
mijos, jūrų laivyno ir or- 
laivyno.

Tokio. — Daugelis Japo
nijos seimo narių sukėlė 
trukšmą prieš užsieninį mi- 
nisterį Aritą, apšaukdami 
jį “durnium ir bailiu.” Tai 
todėl, kad jis bijojo ar ne
žinojo, kaip elgtis su An
glija, kuomet anglų šar
vuotlaivis pagrobė 23 vo
kiečius jūrininkas nuo Ja
ponijos laivo.

Oras. — šį trečiadienį nei 
šilta, nei šalta.

ANGLIJA LABIAU APREŽIA 
MAISTO PIRKIMĄ 

IŠ AMERIKOS
London. — Anglija pir

miau uždraudė įvežt iš 
Amerikos tabaką, obuolius, 
kriaušes ir konservuotus 
(kenuotus) vaisius.

Dabar anglų valdžia su
varžo įvežimą įvairių kitų 
maisto produktų iš Ameri
kos. Skaičiuojama, kad jau 

'vienas šis suvaržymas at
ims 10 milionų dolerių 
•įplaukų Amerikos bizniui 
per metus.

Paskutinis Anglijos mais
to ministerijos įsakymas 
dar laisvai leidžia įgabent 
iš Amerikos mėsinius gyvu
lius, žuvį, vyną ir degtinę.

Varžydama maisto pro
duktų įvežimą, anglų val
džia sako, kad reikia tau
pyt pinigus ginklam, amu
nicijai ir kitiem karo reik
menim.

INDAI KOVOSIĄ UŽ 
PILNĄ PASILIUOSA- 
V1MĄ NUO ANGLŲ
Ramgarh, Indija. — Visų 

Indų Kongreso Komisija 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalauja; kad Anglija tuo
jau duotų Indijai visišką 
nepriklausomybę. Kitas re
zoliucijos punktas pareiš
kia, jog Indija nieko bendra 
neturės su Anglijos vedamu 
karu Europoje.

Jeigu Anglija neduos In
dijai nepriklausomybės, in
dai pradės neklausymo ko
vą prieš Angliją — nemo
kės Anglijai mokesčių, ne
pildys jos įsakymų, ir tt.

Įtakingi indų vadai sako, 
kad Visų Indų Kongresas 
priimsiąs šiuos tarimus 
Kongreso Komisijos. 

. Subhas Bose, vadas ko
vojančiųjų už visišką Indi
jos nepriklausomybę nuo 
Anglijos, vėl smerkė deši
niųjų vadą M. K. Gandhį. 
Nes pastarasis nereikalau
ja pilnos nepriklausomybės 
ir siūlo daryt kai kurias 
nuolaidas Anglijai.

Nuo Submarine ir Minų Žuvo 
9 Laivai per Savaitę

Berlin, kovo 19. — Vo
kiečių laivyno ministerija 
praneša, kad nazių subma- 
rinai ir minos praeitą sa
vaitę, sunaikino tris Angli
jos laivus, viso 5,449 tonų 
įtalpos; du Francijos lai
vus, 3,172 tonų, ir keturis 
bepusiškų kraštų laivus, 
kurie vedė biznį su Anglija. 
Šie bepusiški laivai buvo vi
so 15,321-no tono.

“Queen Mary” ir “Maureta
nia” Gabens Kareivius (?)

New York. — čia stovin
tieji keleiviniai Anglijos 
didlaiviai “Queen Mary” ir 
“Mauretania” yra ruošiami 
išplukdymui. Sakoma, kad, 
Anglija rengiasi jais ga-t 
bent sau kareivius iš Aus
tralijos ir Naujosios Zelan
dijos.

J. E. Hoover Reikalauja Nu
traukt Pirštų Nuospaudas Visų 

Pašalpinių Bedarbių
Fabrikai, Dirbanti Valdžiai Ginklus, Amuniciją ir Kitus 

Karo Reikmenis, Daro Darbininkų Pirštų Nuospaudas
Washington. — J. Edgar 

Hooveris, Federalės Val
džios Tyrinėjimų Biuro 
galva , kalbėjo kongreso 
lėšų komisijoj, kad reikėtų 
nutraukt pirštų nuopaudas 
visų bedarbių, kurie prašo 
pašalpos. Jis pranešė, kad

“New Yorko mieste jau 
yra daroma pirštų nuospau
dos visų žmonių, kurie 
paduoda aplikacijas į WPA 
darbus. Nuo 1939 m. sau-

Švedlį Valdžia Parodo, 
Kaip Gausiai Ji Rėmė 
Suomiją Prieš Sovietus

Stockholm, Švedija.—Už
sieninė Švedijos ministerija 
davė atsakymą tiem, kurie 
kaltina Švediją, kad jinai 
“negana rėmė” Suomiją ka
re su Sovietais. Švedų mi
nisterija sako:

“Per šešias pirmas karo 
savaites Suomija vien tik iš 
Švedijos tegavo paramos.

“Tai Švedijos duota Suo
mijai paspirtis išgelbėjo 
suomių armiją, ypač sulai
kydama Sovietų ofensyvą 
Salios srityje, per siaurąjį 
Suomijos liemenį.”

Švedija davė Suomijai 
90,000 šautuvų, 42 milionus 
kulkų, 80 prieštankinių ka- 
nuolių, 100 priešorlaivinių 
kanuolių, 150 sunkiųjų arti
lerijos kanuolių, kelis šim
tus karo lauko kanuolių ir 
kiek tik reikėjo kanuolinįų 
šovinių, kaip parodė švedų 
užsieninė ministerija. Be to, 
Švedija atidavė Suomijai 
visą penktadalį savo armi
jos lėktuvų.

Švedija pasiuntė tokius 
daugius karo reikmenų 
Suomijai, kad pati liko be
veik be ginklų ir amunici
jos, reikalingų Švedijos ar
mijai ir atsarginiams, — 
sakė dabar minima švedų 
ministerija.

Suomiai su Taikos Patvirti
nimu Išlėkė į Maskvą

Stockholm, Švedija, kovo 
19. — Čia buvo staptelėję 
Suomijos pasiuntiniai J. K. 
Paasikivi ir V. Voionmaa 
kelionėję į Maskvą. Jie ve
ža patvirtinimą taikos su
tarties tarp Suomijos ir So
vietų. Šią sutartį patvirti
no Suomijos seimas visais 
balsais prieš 3. ,

Antradienį Suomijos pa
siuntiniai lėktuvu išskrido 
į Maskvą. ) 

London. — Karas Angli-, 
jai w>dien vidutiniai kaš
tuoja po 26 milionus dole
rių, neskaitant nuostolių, 
kuriuos vokiečiai padaro 
Anglijos laivam ir preky
bai. '

šio mėnesio WPA darbų 
projektai New Yorke at
siuntė mums (į Washingto- 
ną) 24,531-ną pirštų nuos
paudą tų, kurie prašė užsi
ėmimo WPA.”

Tas valdžios agentų gal
va nurodė, jog tarp šių 
žmonių, pagal pirštų nuos
paudas, buvo surasta penki 
“pabėgėliai nuo teismų.” Jis 
gyrė Richmondo, Va., ir ki
lų miestų vietines valdžias,

Pranešama, Kad Vokie
čiai Veik Sunaikino 
Angly Karo Laivą

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė ga
vo žinią iš patikimo bepu- 
siško šaltinio, jog vokiečių 
lėktuvai praeitą šeštadienį 
bombomis tikrai sužeidė še
šis didelius Anglijos karo 
laivus Scapa Flow įlanko
je. Sako, jog keli iš tų lai
vų labai sužeisti, o vienas 
beveik sunaikintas. Į jį pa
taikė dvi didžiulės vokiečių 
oro bombos.

Ši žinia Amerikos val
džiai atėjo iš Londono nuo 
bepusiško žmogaus ar žmo
nių, kurie žiną, ką kalbą. 
Jie sako, jog vokiečių pra
nešimas apie bombardavi
mą anglų karo laivų yra 
tikresnis, negu Anglijos 
pranešimas.

Anglų valdžia buvo pa
skelbus, kad vokiečiai tuom 
oro žygiu sužeidę tik vieną 
Anglijos karo laivą.

Amerikos karo laivyno 
viršininkai giliai susidomė
ję pasekmėmis šio vokiečių 
lėktuvų veiksmo prieš ang
lų karo laivus.

Vokiečiai Sakosi Sunaikinę 
bei Sužeidę Pusę Anglijos 

Karo Didlaivių
Berlin. — Valdiška Vo

kietijos žinių agentūra tei
gia, kad vokiečių submari- 
nai, minos ir lėktuvai iki 
šiol jau nuskandinę bei su
žeidę pusę didžiųjų Angli
jos karo laivų, kurie sudarė 
branduolį anglų galybės 
jūrose.

Vokiečiai yra sunaikinę 
ageous” ir “Ark ' Royal.” 
Oak” ir karinius laivus, lėk
tuvų išvedžioto jus “Cour
ageous” ir “Ark. Yoyal.” 
Jie taip pat yra sužeidę an
glų karo didlaivius “Hood,” 
42,100 tonų; “Nelson,” 33,- 
950 tonų; “Repulse,” 32,000 
tonų, ir “Barham,” 31,100 
tonų.

VIDUJINĖ ANGLIJOS 
PASKOLA KARUI

' London., — Anglų val
džia sako, kad jaw išpar
davė pirmosios karo pasko
los bonus sumoje apie 1,- 
500,000,000 dolerių.

kad jos nutraukia pirštų 
nuospaudus visų praeivių 
bedarbių, kurie kreipiasi 
pašalpos. Pasak J. E. Hoo- 
verio, tai Richmonde tuo 
būdu s u r a sta “daugelis 
žmonių su ilgais prasižen
gimų rekordais, ir kai ku
rie tų žmonių pasirodė pa
bėgėliai nuo teisdarystės.”

Hooverio agentai slapta 
tyrinėja darbininkus fab
rikuose, kurie atlieka dar- 

: bus Amerikos armijai ir 
' laivynui. Fabrikantai nu
traukia tų darbininkų pirš
tų nuospaudas ir atsiunčia 
j Washingtoną. Tuomet 
Hooverio agentai toliau ty
rinėja tuos darbininkus, 
žiūrėdami, ar jie nėra nusi
kaltę kriminališkai arba 
kokiais politiniais “prieš- 
valdiškais veiksmais.”
Unijų Vadai Smerkia Trau

kimą Darbininkų Pirštų 
Nuospaudų

CIO unijų vadai smerkia 
traukimą darbininkų ir be
darbių pirštų nuospaudų: 
Sako, kad valdžios Federa- 
lis Tyrinėjimų Biuras to
mis - nuospaudomis stato 
darbininkus ant vieno lygio 
su piktadariais - krimina
listais. CIO virišninkai nu
rodo, jog pirštų nuospau
dos yra daromos ir kaipo 
įrankis prieš darbo unijų 
veikėjus ir streikierius.

Pažangesni, liberalai se
natoriai ir kongresmanai 
smerkė J. E. Hooverį ir sa
kė, kad jis su savo agentais 
laužo pilietines žmonių 
laisves.

Prieš Valstijų Valdininką 
Veikimą Politikoj

Washington. — Jungtinių 
Valstiiu senatas 58 balsais 
prieš 28 priėmė Hatcho bi- 
jiaūs pataisymus, kurie rei
kalauja štai ko:

Uždraust valstijų valdi
ninkam, gaunantiem bent 
dali algos iš šalies valdžios, 
veikt rinkimuose už vieną 
ar kitą partiją.

Nustatyt, kad joks as
muo per metus negalėtų 
aukot daugiau kaip $5,000 
jokiai politinei partijai.

Be to, senatas vienbalsiai 
užgyrė senatoriaus Byrdo 
pataisymą, kuris sako, jog 
fabrikantai, gaunant ieji 
darbų užsakymus iš val
džios, visiškai negali aukot 
jokiai politinei partijai.

Shanghai. — Pranešama, 
jog Sovietai aptvirtina sa
vo Kamčatkos pusiausalį ir 
Komandoro salas, šiaur-ry- 
tiniame Sibire.

Londonderry, šiaur. Ai
rija. — Kai judamuose ži
nių paveiksluose buvo rodo
ma Anglijos karalius Jur
gis ir karalienė Elzbieta, 
pasigirdo niekinanti baubi
mai iš publikos. Policija 
suėmė keturis jaunuolius, 
ir teismas kiekvieną nubau
dė po 40 šilingų (apie'$8).
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Žmogus, Kuris Turėtų Susičiaupti
Prieš tūlą laiką Karolis Vairas (ame

rikiečiams gerai žinomas V. K. Rač
kauskas) išsiuntinėjo aplinkraščio for
moje Amerikos lietuvių spaudai “apysa
ką,” kaip bolševikai išvežę iš Vilniaus 
“kopūstus ir runkelius”. Švaresnėji 
spauda tąją pasaką numetė į gurbą, bet 
buvo ir tokių laikraščių, kurie pasiėmė 
ją už tikrovę ir atsispausdino savo skil
tyse.

Pažymėjęs tąjį faktą, L. Pruseika 
“Vilnyje” pastebi:

“Beje, tasai Račkauskas, kuris infor
muoja apie dingusius Vilniuj kopūstus 
ir runkelius, būdamas Lietuvos konsulu 
Pietų Afrikoj, gerai apvalė svetimus do
lerius ir už tai net Smetonos valdžia pa
tupdė jį į kalėjimą.

“O šiandien jis jau ekspertas ką ‘iš
vogė’ bolševikai. Ekspertas ‘Keleiviui’ ir 
‘Vienybei’. Argi ne gėda?”

Iš tikrųjų! Žmogus, nesenai išėjęs iš 
džėlos už “netikslumus su doleriais”, tu
ri drąsos kaltinti net valstybę vogime! 
Tai parodo, kad jis turi daugiau drąsos 
ir akiplėšiškumo negu ko kito!

Betk odėl gi tas ponas šitaip daro? 
Ogi todėl, kad jis nori prįsigerinti tau
tininkų valdžiai. Jis nori, kad tautininkų 
valdžia jį siųstų Amerikon “vilniečiams 
aukas rinkti”!

Iš anksto pasakome: jei tautininkų 
valdžia nori pakenkti vilniečiams aukų 
rinkimui, tai tegu prisiunčia Amerikon 
V. K. Račkauską. Užteks jam priminti 
Lietuvos “Atstatymo” Bendrovę, Afri
kos dolerius, melus apie Vilniaus kopūs
tus ir runkelius ir tas žmogus “bus ge-

“Nesigirkime, Verčiau Dirbkime, 
Nesavinaudžiaukime . .

Šitokiais žodžiais dr. K. Grinius bai
gia straipsnį “Lietuvos Žiniose” (laidoj 
iš vas. 15 d.). Tasai senas Lietuvos vei
kėjas ir buvęs krašto prezidentas suran
da daug vidujinių lietuvių tautai pavojų. 
Mes jau andai citavome jo straipsnį apie 
pavojų lietuvių tautai išmirti, nes pri
augimas gyventojų Lietuvoje mažėja, li
gos plečiasi, mirtingumas didėja. Šiame 
straipsnyj dr. Grinius, minėdamas 22 
metų Lietuvos nepriklausomo gyvenimo 
sukaktį, be kitko, sekamą pareiškia:

“Jei kai kurie gyventojai sako, kad 
“pirmiau buvo geriau”, tai tame pasa
kyme rasime šiek tiek teisybės.

“Štai, kai kūrėsi Kauno gubernija, 
1843 metais, kiekvienam tūkstančiui gy
ventojų gimimų būdavo 34, o dabar tik 
22. Metinio žmonių priaugimo tuomet 
buvo 1000-čiui gyventojų 12. Dabar ge*- 
ma tik 22 ir priaugimas sukasi apie 10. 
Per 100 metų savo tautą randame savo
tiškoj galvosenoj esant, norint mažintis, 
valytis arčiau prie karsto. Tiesa, kartu 
su gimimų mažėjimu mes nukreipėme ir 
mirtingumą. Jei prieš 100 metų 1000-čiui 
gyv. mirdavo 22 žmonės, tai dabar tasai 
rodyklis yra nupuolęs iki 14—13. Bet vis 
dėlto naujas tautos gyvenimo širptmetis 
rodo prieauglio aiškų mažėjimą ir atne
ša tikriesiems patrijotams nepaprastą 
susirūpinimą, kas bus su lietuvių tauta.

“Kitas amžinas lietuvių patrijoto rū-

Didelė Geležinkelio Nelaimė
B Jugoslavijoj
H Belgrad, Jugoslavija. — 

Ūmai nugriuvo daugybė

pestis, tai tautos prasigėrimas, kuris ne 
kokio noro nerodo mažėti. Lietuvių tau
ta ir jos valstybės nepriklausomybė gali 
pražūti, jeigu neapgalėsime alkoholizmo, 
jęigu davinėsime girtuokliams pirmeny- 
bę’

“Trečias neatidėliotinas dalykas, tai 
kaimiečių būvio pakėlimas. Jei 80 nuoš. 
mūsų gyventojų bus varge ir nustos vil
ties esamomis priemonėmis pakeisti savo 
būvį gerojon pusėn, tai dėl didelių gy
ventojų masių sudėtinio nepasitenkinimo 
per ilgesnį laiką galime neatsilaikyti.

“Tokiai progai pasitaikius paminėjau 
tik 3 didelius tautos dalykus, kurie 
drumsčia iškilmių linksmumą.”

Visi dr. Griniaus suminėti dalykai yra 
labai svarbūs ir jie nenuslepiami, nepai
sant, kaip tą dabartiniai valdovai norėtų 
padaryti. Visi trys “dideli tautos daly
kai”, beje, paeina iš skurdo, iš vargo, iš 
priespaudos, kurią turi kentėti didelė 
lietuvių tautos dauguma. To taipgi nie
kas negali užginčyti.

Bet dr. Grinius,—aišku, ne dėl nuo jo 
priklausomų priežasčių, — nepaminėjo 
dar vieno labai didelio tautos dalyko, ku
ris drumstė iškilmių linksmumą: laiky
mas kalėjimuose ir koncentracijos loge- 
riuose šimtų politinių kalinių. Areštuoti, 
kalinti žmones tik todėl, kad jie stoja už 
atsteigimą demokratinės santvarkos Lie
tuvoj, yra labai žalingas tautai dalykas. 
O reikia atsiminti, kad Lietuvos kalėji
muose yra anti-fašistinių kalinių, sėdin
čių jau po kelioliką metų!

Pridėjus dar šį dalyką, tai jau turėsi
me keturis ‘^didelius tautos dalykus, ku
rie drumsčia iškilmių linksmumą.”

Amerikos lietuviai, savo masiniuose 
mitinguose vasario 16-tai minėti, tuos 
dalykus pabrėžė ir dėl jų siuntė Kaunan 
savo rezoliucijas, reikalaujančias daly
kų padėtį taisyti.

Jeigu tautininkai dar vis to balso ne
girdi, tai jie pasirodo esą lietuviij tautos 
priešai, o ne draugai.

“Turėjome 50,000 Kareivių"
Daugiau negu juokinga, kada Angli

jos ir Francijos valdonai svietui pasako
ja, būk jie jau turėję 
kurie buvo paruošti išvežti į Suomiją, 
Švediją ir Norvegiją...' Ką gi reiškia 
50,000 arba ir 100,000 kareivių? Ypatin
gai, kada jie būtų buvę priversti kariau
ti ir prieš Sovietų Sąjungą ir Vokietiją, 
kuri jokiame atsitikime nebūtų sutikus, 
kad Švedijoj ir Norvegijoj įsigalėtų An
glija ir Francija. Tokios anglų ir fran- 
cūzų kalbos tik parodo jų pačių naivu
mą.

Suomijos provokacija buvo Anglijos 
ir Francijos remiama, kad Sovietų Są
jungą įtraukus karan ir kad po prie
danga pagalbos Suomijai į karą įtraukus 
Švediją ir Norvegiją, o paskui iš ten pul
ti Vokietiją. Tą pripažino savo kalboj ir 
Švedijos užsienio reikalų ministeris Gu- 
entheris. Dabar tas Anglijos ir Franci
jos planas į šipulius sudaužytas. Ilgam 
jo reikės atsižadėti Skandinavijos kraš
te.

Galimas daiktas, kad Anglija ir Fran
cija padidins karo provokacijas Balka
nuose ir Artimuose Rytuose stumiant į 
karą Turkiją ir Rumuniją. Bet nejaugi 
Turkija ir Rumunįja dar nieko neišmo
ko iš Lenkijos ir Suomijos?

Atrodo, kad jos turėjo išmokti, kad 
Anglijos ir Francijos garantijos never
tos nei kiaušinio’ lukšto. Ir jeigu taip, 
tai joms bus juo sveikiau, juo jos grei
čiau liausis Anglijos ir Francijos klau-

0,000 kareivių,

Tuščias Burnos Aušinimas
Komercinė spauda daug rašo, būk 

Suomijos valdžia statys galingas tvirtu
mas ant naujos Sovietų Sąjungos-Suomi- 
jos sienos. Aišku, kad tokias tvirtumas, 
kokios buvo Mannerheim Linijoj, suo
miai greitai pasistatyt negalės. Pirmes
nės jų pozicijos buvo pačios gamtos ap
saugotos. Dabar tos gamtiniai strategi
nės pozicijos bus Sovietų rankose. So
vietai turės keturis ar penkis gelžkelius, 
kurie ves į Suomiją. Ir jeigu ponai, Riti 
ir Mannerheimai, vėl išprovokuos naują 
susikirtimą su Raudonąja Armija, tai 
tas bus jų pačių nelaimei.

sniego nuo kalno ant pra
važiuojančio traukinio ties 
Ozalj, ir vienas vagonas 
nusirito į Kulpą upę. 25 
žmonės tapo,užmušti ir 70 
sužeista.

Roma. — Susikūlus kelei
viniam lėktuvui į ugniakal- 
nį* Stromboli, žuvo 14 žmo
nių.
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytotų.

Teisėjas Ė. F. Finch (kairėje) nesenai Patvarkė, kad 
organizuoti darbininkai turi teisę pikietuoti fabrikus, 
nors jie juose ir nedirbtų; teisėjas John J. Parker 
(dešinėj) padarė kitą naudingą darbininkams pa
reiškimą: kurie samdytojai nepasirašo su darbinin
kais kolektyves sutartis, tie skaitomi nusižengiančiais 

tam principui. \

“Kreivomis Priemonėmis”
Stilsonas Argumentuoja 

Pats Prieš Save
ALDLD 55 kuopa ......... ,........... 1
LDS 24 kuopa .............................. 1
LDS 159 kuopa ..............   1
LDS 219 kuopa ............... *......... 1

Mūsų Vajus už Naujus 
Narius

Chicagos 19-ta kuopa vis 
stovi vajaus priešakyj, 
nors Philadelphijos draugai 
smarkiai vejasi. Chicago j 
daugiausiai darbuojasi dd. 
L. Pruseika, A. Deikienė, 
S. Juška, J. Urbonas ir dar 
keli kiti. Philadelphijoj drg. 
A. J. Šmitas tik viena diena 
gavo 10 naujų narių. Da
bar mūsų kuopos sekamai 
stovi naujų narių gavime:

Daugumoj atsitikimų su nau- 
jagadynieČiais argumentuoju ne 
tam, kad savo sriovę apgynus, 
bet tam, kad turėt “good time.” 
Jie yra taip politiniai nusiban
krutavę, kad į jų kabinėjimusi 
tankiai tenka žiūrėt kaip į to 
“graibstymąsi po sieną.”

“Naujosios Gadynės” laida už 
kovo 14-tą apgailestauja Kuodį, 
kad jam teksią “tursuotis” 
prieš Bimbą dėl “išsiplepėjimo” 
apie tai, kad Brooklyno Kriau
čių Bokalas ir Piliečių Kliubas 
narių skaičiumi nusveria visas 
kitas organizacijas, priklausu
sias ALK Brooklyno Skyriuj.

Kuodis visuomet stengiasi 
apie dalykus įkalbėt iš esmės, o 
ne blofuot, it dėl šio savo nu
sistatymo prašyt apgynimo pas 
Stilsoną nereikės. Nei Kuodis 
turi palinkimo mokytis pas Stil
soną blofo, neigi jam reikia už 
atvirumą prieš ką nors drebėt.

“N. G.” minėtoj laidoj Stil
sonas bando svietui įkalbėt, 
kad:

“. . .didžiumą Amerikos Lie
tuvių Kongreso jie (komunis
tai. — J. K.) valdo kreivomis 
priemonėmis; iš visokių po
pierinių organizacijų ir grupių 
prisiunčia atstovus, sudaro di
džiumą ir išrenka saviškius j 
komitetą.” -

Kalbos punktu yra pastaroji 
ALK Brooklyno Skyriaus kon
ferencija, iš kurios Stilsonas 
pabėgo.

Kad parodyt, ant kiek Stil- 
sono tvirtinimas yra kreivas, 
čia paduodu minimoj konfe
rencijoj dalyvavusių organi
zacijų listą, parodantį, kiek 
kuri atstovų turėjo.

Kriaučių Lokalas atstovų turėjo 17
Brooklyno Piliečių Kliubas 12
SLA 38 kuopa .............................. 10
Martino Liuterio Draugija 6
LDD 7 kuopa .................   5
Great Necko Piliečių Kliubas 4
LSS 19 kuopa ...................... :...... 3
SLA 152 kuopa ......................... 3
SLA 308 kuopa ......................... 2
LDD 9 kuopa ............................. 2
LDD 11 kuopa .............  1
“Naujoji Gadynė” ........................ 1

66
Vis tai nekomunistinės orga

nizacijos, už kurias Stilsonas 
gatavas galvą guldyt ginant, jas 
nuo komunistų. Penios' pasku
tinės visai nepriklausė prie 
ALK Brooklyno Skyriaus. Jas 
Stilsonas atsivedė kaip “kreivas 
priemones” užvaldymui konfe
rencijos. Tačiaus komunistinė 
sriovė nei žodeliu jų neatmetė 
ir sprendžiamąjį balsą jom su
teikė.

Dabar pažiūrėkime į listą 
tų grupių, kurias Stilsonas va
dina komunisitnėmis:
LDS 1 kuopa astovų turėjo 
ALDLD 1 kuopa .................... v...
ALDLD 138 kuopa ....................
Komunistų Kuopa .....................
Moterų Apšvietos Kliubas ........
LDS 200 kuopa .........................
Great Necko Pirmyn Choras 
ALDLD 185 kuopa .....................
ALDLD 7 kuopa .... ..................
LDS 50 kuopa ................... .........
LDS 13 kuopa ................ ..........
Aido Choras ..............................
TDA -1‘7 'įkuopa • .............
ALDLD 24 kuopa ............. ....... ■.

13
10

7
7
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
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ir grynai stilsoninės organizaci
jos, sudėjus sykiu, konferen
cijoj atstovų turėjo dau
giau, negu komunistinės or
ganizacijos. O kai buvo balsuo
jama rezoliucijos, tai Stilsono 
rezoliucija gavo tik 25 balsus 
prieš 64 už Gasiūno rezoliuciją 
paduotus balsus. Šito smūgio 
Stilsonas pakęst negalėjo ir su 
visomis savo “kreivomis prie
monėmis” (specialiai atvesto
mis konferencijos užvaldymui 
grupėmis) iš konferencijos 
pabėgo!

Kai ėjo rinkimas komiteto, 
tai komunistai už didžiumą ne
sivaržė. Nuo visų ALDLD kuo
pų pastatė bendrą atstovą ir 
nuo visų LDS kuopų taip pat 
bendrą atstovą. Ir Piliečių 
Kliubas ir Kriaučių Lokalas tu
rėjo teisę į komitetą statyt 
savo atstovų tiek, kiek1 matė rei
kalą, — tam griežtos taisyklės 
neturėta. Vyriausiai buvo va
duotasi tuo, kad visų skirtingų 
nusistatymų grupės komitete 
savo atstovybes turėtų.

Tai ot .kokie faktai.
J. Kuodis.

Kp., Miestas Narių gauta 
19—Chicago 30

10— Philadelphia 18
104—Chicago 8
79—Chicago 6

123—Gary 5
145—Los Angeles 5
187—Chicago 4
22—Cleveland 4
42—Nashua 3
52—Detroit 3
11— Worcester 2
51—Middlefield 2

129—Spring Valley 2
190—Cleveland 2

Po vienų naują narį ga
vo: 25 kp., Baltimore; 28— 
Waterbury; 70—Rockford; 
81—Brooklyn; 86 — Chica
go; 92—Cicero; 186—Beloit 
ir 149 — Philadelphia.

Dabar vajaus laiku mes 
naujus narius priimame be 
įstojimo ir tik už $1 meti
nių duoklių. Vajui pasibai
gus vėl bus duoklės $1.50 į 
metus ir nauji nariai tu
rės mokėti dar 10 centų 
įstojimo.

Negaliu Praleisti 
Tylomis

Kas Aukoja Centrui
Centro Komitetas atsi

kreipė į kuopas ir apskri- 
čius, kad kiek prisidėtų 
aukomis knygų leidimui. 
Jau pirmiau skelbėme eilės 
kuopų ir apskričių aukas. 
Dabar vėl gavome nuo se
kamų kuopų:

35 kp., So. Bend, Ind. 
prisiuntė per drg. K. Bag
doną $5 aukų.

Draugių moterų 70 kuo
pa, Rockforde prisiuntė per 
drg. P. Krauklienę $5 au
kų.

ALDLD 103 kp., Hudson, 
Mass., prisiuntė per drg. F. 
Grybą $5 aukų.

Drg. M. Mileris, Phila^- 
delphijoj, įstojo į ALDLD 
ir dar paaukavo $1.

Visiems aukotojams di
delis ačiū!

Visi Dirbkime Orga
nizacijai!

Drg. J. Urbonas, ALDLD 
19 kuopos sekretorius, ra
šo, kad Pirmas Apskritys 
nusitarė iki vajaus pabai
gos, tai yra iki gegužės 1 
dienos, gauti nemažiau 250 
naujų narių, o 19 kuopa ta
me skaičiuje 200 naujų na
rių.

Pirmo Apskričio sekreto
rius d. S. Vėšys rašo, kad 
Chicagos apskritys darys 
viską, kad ne vien gavus 250 
naujų narių, bet, kad ir 
silpnas kuopas sutvirtinus.

K. Kilikevičius, Kanadoj 
Veikiančio Komiteto sekre
torius rašo, kad jie Kana
doj gaus kelis šimtus nau
jų narių.

Drg. A. J. Smitas iš Phi
ladelphijos rašo, kad tik 
vieną sekmadienį jis išva
žiavęs gavo 10 naujų narių.

Korė spondencijose pra
nešama ir iš kitų kolonijų, 
kad apsčiai gauta naujų na
rių į mūsų organizaciją.

L i t e r a t ūros Draugijos 
25-kių metų sidabrinį jubi- 
lėjų turime gerai atžymėti 
šiemet prirašydami nema
žiau 1,000 naujų narių! 
Tam dirva yra gera, tik vi
si ir visos dirbkime!

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Tokio. — Japonų valdžia 
praneša, kad jie iš anglies 
pasidarą tinkamą lėktuvam 
gazoliną; todėl nepaisą, kad 
Amerika jau nepardavinėja 
Japonijai lėktuvinio gazoli
no.

New York. — Rašytojas 
Th. Dreiser, prof. Boas 
ir 15 kitų intelektualų vi
suomenininkų atsikreipė į 
Pilietinių Laisvių Sąjungą, 
kad ji vėl priimtų komunis
tus į savo eiles.

i

Nashua, N. H., Amerikos 
mastu nedidelis miestas. 
Ne tiek daug tenai ir lietu
vių. Bet mažos kolonijos 
kaip tik įrodo savo prisiri
šimą prie tėvų žemės ne 
žodžiais, skambiomis rezo
liucijomis ir reikalavimais, 
bet darbais. Nashua lietu
viai, jau nekartą įrodę savo 
duosnumą, ir dabar, be iš
imties visos draugijos susi
tarusios, susijungė ir išrin
ko bendrą komitetą iš pir
mininko—Simano Ulcicko, 
pagelb. — Ievos Glavečkie- 
nės, sekret. — Felikso Bus- 
lavičiaus ir St. Radzevi
čiaus ir iždin.—Kazimiero 
Nadzeikos. Tokio bendro 
darbo ir rezultatai gražūs— 
iš Nashua gautas čekis su
moje $555.55 su sekančiais 
žodžiais: “Mes, Nashua, N. 
H. lietuviai, sveikiname lie
tuvius vilniečius, ir, atjaus- 
dami sunkią padėtį, siun
čiame $555.55 čekį ii* linki
me kelti lietuvybę Vilnijos 
krašte ir kad trispalvė Lie
tuvos vėliava plevėsuotų 
Gedimino kalne per am
žius.”

Ačiū, Jums, Nashua lie
tuviai, dirbkite ir toliau 
ranka rankon, petys į petį.

Jonas Budrys,
Lietuvos Generalinis 

Konsulas.
1940. III. 12
New Yorkas. * , ;

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gal galėtumėte paaiškin
ti, kodėl šiemet New Yorko 
Pasaulinėje Parodoje nebe
bus Lietuvos Pavilijono? 
Visgi, rodos, šiek tiek Lie
tuvai naudos duotų, nes 
Lietuvą pagarsintų.

Skaitytojas.
ATSAKYMAS

Lietuvos valdžia sako, kad 
susidėjus nepaprastoms są
lygoms, jinai finansiškai 
nebeištesi Pavilijoną palai

kyti. Vilniaus žmonių rei
kalai suima visą Lietuvos 
dėmesį ir finansus.

Iš sykio buvo manyta, gal 
amerikiečiai savo kaštais 
Lietuvos Pavilijoną galės 
ateinančią vasarą palai
kyti. Bet pasirodė, jog per
daug pinigų kaštuotų. O 
netaip lengva dabar didelę 
krūvą dolerių sukelti auko
mis.

Tai taip Lietuvos Pavili
jono ir nebebus.

V. M. Molotovas (kairėj), SSSR užsienio reikalų 
komisaras ir premjeras; dešinėj Suomijos premje

ras, Risto Ryti. Abu nesenai pasirašė 
taikos sutartį Maskvoje.

f. # '
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Amerikos Lietuvių Moterų Tarybos 
vienkartinis leidinys “Moterų 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 moterų na
rių ir sutvert moterų kuopas bei kliubus.

EVE CURIE PRELEKCIJA
Los Angeles, Calif., vasario 

26 diena, Philharmonic Audito
rium Eve Curie, autorė knygos 
“Madame Curie”, davė prelek- 
ciją temoj “Francijos moterys 
ir karas.” Prelegentė trumpais 
bruožais priminė savo moksli
ninkę motiną, radium išradėją.

Prelegentė pareiškė, jog jinai 
tik neseniai atvyko iš Francijos 
j Ameriką, tuo būdu, galinti 
daug ką pasakyti apie tenailinę 
šiandieninę motery padėtį, nes 
aplankius įvairias darbavietes 
ir daug kitų įstaigų, kur šian
dien Francijos moterys yra už
ėmusios 5,000,000 vyrų darbus, 
kurie sumobilizuoti karui. Rašė- 
ja sakė, nepaisant, kad moterys 
yra amžinos karo priešės, ta
čiau jos šiandien pasiryžusiai 
dirba įvairius karui reikmenis 
ir bendrai jos savo rankomis 
maitina veik visą šalį. Kalbėto
ja tęsė, kad šiandien Francijos 
moteris rasime įvairiose atsako- 
mingų darbų šakose, kaip tai: 
mokslo, technikos, agrikultūros 
ir visur kitur, kur tik akį me
sime. Taipgi Francijos moterys 
daug dirbančios dėl taikos, ko 
jos labai trokšta.

Dirbtuvėse, • kalbėtoja tęsė, 
moterys dirba ilgas valandas ir 
aukoja viską, ką savyje turi ne
paisant, kad daug tokių moterų 
fiziškai yra visai silpnos.

Apie savo mokslininkę moti
ną prisiminė trumpai, sakė: jos 
motina gyva būdama tik tuo
met namie būdavus, kuomet iš 
lovos negalėdavo keltis—sirgda
vo. Pašvęsdavus savo laiką la
boratorijoj bei kituose svar
biuose reikaluose. Asmenišku 
savo gyvenimu mažiausiai rū
pindavos.

Rašėja prisiminė, kad jinai 
šiame momente ir bendrai ne
tiki į puošnius drabužius ir net 
prastai žiūrinti į tas moteris, 
kurių tikslas glūdi tik pasipuo
šime. Pasakojo, kaip prieš iš
važiuosiant į Ameriką, ji nu

ėjus pas savo siuvėją, kad jai 
pasiutų porą suknių dėl kelio
nės. Siuvėja ir jai žinomos 
puošnios ponios tiesiog stebėjo
si ir atvirai jai sakė, kad jinai 
dėvinti senas suknias, tačiau ji
nai tam priešinosi sakydama, 
jog jos suknios negali būt se
nos, nes tik šešį mėnesiai kaip 
siūtos, tačiau anos laikėsi savo, 
sakydamos, kaip gi nesenos, nes 
dar prieš karą siūtos. Vietiniai 
laikraščiai apie pačią rašėja at
žymi kitaip, sako, jog Eve Cu
rie yra puošni moteriškė, mėgs
tanti madas ir puošnume stovi 
pirmose eilėse.

Rašėjai užbaigus kalbėti, bu
vo duota klausimai. į klausimus 
atsakyta tik pasirenkant. Vie
nas klausimas buvo— kokiu bū
du Francijoj tos moterys šian
dieniniame momente prisideda, 
kurios niekad jokio naudingo 
darbo nėra dirbusios apart sa
vo asmeniškų pareigų? Kalbė
toja pareiškė, kad jos nuomonė, 
būk šiandien visos Francijos 
moterys prisideda, jei ne vieno
kiu tai kitokiu būdu. Tačiau 
taip atsakydama, atrodė, jog 
kalbėtoja nei pati tam netiki, 
nes rasime net tokių moterų, 
kurioms yra net perdidelė našta 
savo pačios asmeniškos parei
gos, o ką jau kalbėti apie visuo
meninius reikalus.

Kitas klausimas—ar bus jos 
parašyta knyga “Madame Cu
rie” suvaidinta judžiuose ir 
kokia artistė labiausia tiktų jos 
rolei? Rašėja atsakė, kad jos 
knyga veikiausia bus judžiuose 
atvaizduota, nes tuo klausimu 
eina pasitarimai. Rolei labiau
sia tinkanti yra—Greta Garbo.

Rašėja gražiai, patraukian
čiai kalba, francūzišku akcen
tu, kuris dar jos kalbą labiaus 
pagražina.

Pati esanti gražios išvaizdos, 
aukšta, laibutė, tamsiu plaukų.

M. Baltulioniūtė.

Nesenai įvykusioj įvairių tautų konferencijoj amerikiečių laisvėms ginti tau
tiniai apsirengusios ateivių mergaites pasižada darbuotis už demokratiją ir ci

vilines piliečių laisves ii* teises.

IŠ NETOLIMOS PRAEITIES

Ar Naudinga Moterims Turėti Atskiras 
Organizacijas?

Daug kas pasako, kad mote
rims turėti atskiras organiza
cijas, tai tik be reikalo laiko 
e i k vo jimas.Veikdami bendrai, 
galima didesni darbai nudirbti, 
negu kad pasiskirstę. Mes ge
rai suprantame, kad bendras 
veikimas yra gražus darbas ir 
daug plačiau galima ką nuveik
ti, bet turime neužmiršti, kad 
prie to bendro veikimo turime 
sutraukti ir prirašyti platesnes 
minias. Darbininkai mažiau su
sipratę, ypatingai moterys, tu
ri būt laipsniškai pertikrinti ir 
priruošti prie bendro veikimo.

Pakalbink moterį įstoti į or
ganizaciją, tai pasako, “kad tik 
būtų vienų moterų, ta jūs orga
nizacija, tai gal ir prisirašy
čiau, dabar, ten visi susirenka, 
tai kažin kas, lig nedrąsu.” 
Mes negalime stebėtis iš jų iš
sireiškimų, mat nepratusioms 
lankyti susirinkimus, daug yra 
patogiaus priprasti prie veiki
mo ir prie minčių išsireiškimo 
vien tik moterų susirinkimuose. 
Gerai yra žinoma, kad darbinin- 
•kės moterys yra darbščios, ku
rios priguli prie organizacijų, 
jos gana stambią rolę lošia.

klausimas buvo pakeltas ir štai 
kas pasirodė: Kada delegatai iš
girdo raportą iš Brooklyn© mo
terų kuopos, tai dalyviai su pa
kilusiu ūpu įgaliavo, idant ap
skričio komitetas dėtų pastan
gas turėti moterų kubpas arba 
kliubus, kur tokių nėra. Atsto
vai pamatė, kad moterys yra 
daug pasidarbavusios.

Dabartiniu laiku yra gera 
proga tverti ALDLD moterų 
kuopas arba stiprint gyvuojan
čias, kadangi Centras naujiems 
nariams yra numažinęs mokes
tį, tik vienas doleris į metus, 
tai gera proga įstot į tą didžiulę 
apšvietos organizaciją, už ma
žą kainą. Turėdamos atskiras 
kuopas moterys gąlės drąsiau 
susirinkimuose reikšti savo 
mintis, tada bendrame veikime 
bus drąsesnės.

F. K.

Platinkime “Motery 
Žinias”

Da yra kiek užsilikusių—ne
išplatintų “Moterų žinių.” Į vi
sas didesnes lietuvių kolonijas 
išsiuntinėta po pluoštą platini
mui, kitur net pareikalauta dau
giau atsiųsti, bet yra kolonijų, 
kur visai nėra platinama. To
kiose kolonijose draugės turėtų 
susirūpint jų praplatinimu. 
“Moterų žinios” labai lengvai 
platinasi, nes jose apart gerų 
pasiskaitymų, liečiančių moterų 
judėjimą, telpa ir gerų mote
rims patarimų: gimdymo kon
trolės klausime yra nurodyta 
skirtinguose miestuose įstaigos 
ir daktarai, prie kurių galima 
tame klausime kreiptis; veido 
ir plaukų gražaus stovio išlaiky
me rašo tikros toje srityje spe
cialistės; šeimininkėms yra ge
rų receptų; apie sveikatą rašo 
talentinga medicinos studentė. 
Nei viena nusipirkus “Moterų 
žinias” nesigailės, nes tai už de
šimtį centų proga įgyt daug ži
nių ir naudingų nurodymų.

Už išparduotas laikraščio ko
pijas, platintojos yra prašomos 
atsiteisti kuo veikiausiai, nes 
Moterų Tarybos Komitetas ruo
šiasi prie kito svarbaus darbo. 
Komiteto įplaukos susideda tik 
iš aukų ir parduotos literatū
ros, todėl imkime visos dalį at
sakomybės už sukėlimą finansų.

K. Petrikienė.

Iš LLD 20 Kuopos Moterų 
Skyriaus Susirinkimo

Veikalas “Grapes of 
Wrath”

WORCESTER, MASS.

Susirinkimas atsibuvo kovo 
1, pas draugę M. žvirblienę. 
Narių ir šį sykį dalyvavo ne
daug; kaip kurios narės lankė 
vakarinę anglų kalbos moky
klą. Ateinantį susirinkimą ti
kimės daugiau, nes mokyklos 
šis sezonas užsibaigė.

Matom iš korespondencijų ko
lonijose, kurios moterys turi 
savo organizacijas, tenais daug 
daugiau rasime veiklesnių, ku
rios atlieka didesnius darbus, 
negu kad veikdamos bendrose 
organizacijose. Pavyzdžiui AL 
DLD 2-ras Apskritys savo su
važiavime net nenorėjo dėti 
ant dienotvarkio moterų klau
simą, bet kadangi delegatės 
griežtai pareikalavo, tai tas

' - ■ *• -■■

Sekmadienį, velykose, kovo 
24 d., Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St., Literatūros Drau
gijos Moterų Kuopa ruošia ve
lykinę margučių pramogą. Bus 
duodama dovanos už įvairiau
sius, gražiausiai numargintus 
ir tvirčiausius margučius. 
Taip pat bus ir muzikalė pro
grama. Pradžia 5 vai. vaka
ro. Bus šokiai.

Kviečia Rengėjos.
Jeigu nenori, gad kas kriti

kuotų : daryk nieko, sakyk 
nieko, būk niekas. — Elbert 
Hubbard.

4^.

Bombay, Indijoje, 1923 m. 
moterys pikietąvo prieš dar
bininkams audinyčių kompani
jos budavojamus namus, kurių 
langai buvo taip sudėti, kad 
ne tik saulės šviesa negalėjo 
įeiti, bet nei į erdvę nei į to
lį nebuvo galima pro juos žiū
rėti; viskas, ką pro langus 
buvo galima matyti, tai gat
vėje praeivių kojos. Pikietnin- 
kės pralaimėjo, bet vėliaus 
valdžia įsikišo į tai ir priver
tė kompaniją sudėt patogius 
langus.

Roma, 'Italija. — Apie 1,- 
800,000 nevedusių vyrų, tik 
už tai, kad būti \ nevedusiais, 
per metus sumoka virš $10,- 
000,000 taksų, kurie sunaudo
jama pašalpai biednų tėvų 
vaikams. • ..

Diskusuota moterų skyriaus 
veikla ir abelnai. Skaitytas 
laiškas nuo May Day komite
to, kviečiantis prisidėti prie 
surengimo to didžiulio ap- 
vaikščiojimo. Yra šaukiama 
visų organizacijų atstovai į 
konferenciją kovo 27. Laiškas 
priimtas ir išrinktos 2 atsto
vės į konferenciją.

Gavome naują narę į mo
terų skyrių, tai yra, įstojo 
Helen žukaitė-Pine, Dr. Ir. 
Pine žmona. Mes džiaugia
mės, kad moterų skyrius auga 
narių skaičium, ypač jaunuo
lėm. Būtų gerai, kad ir dau
giau jaunuolių įstotų į mūsų 
kuopą.

Nutarta pakviesti atvirutė
mis tas nares į susirinkimus, 
kurios neskaito dienraščio 
“Laisvės.” Kalbėta-diskusuota 
apie tą didžiulį parengimą, 
kuris įvyks balandžio 7. Pas 
mūs nares yra daug entuziaz
mo ir energijos dėl virš mi
nėto parengimo ir pasitikimo 
viešnių ir svečių wilkes-bar- 
riečių, kurie atvažiuos sulošti 
tą puikų veikalą “Išdykusi 
Pati.” Mes renkame apgarsi
nimus iš mūsų gerbiamų biz
nierių ir profesionalų. ‘Drau
gė žvirblienė pirmutinė ra
portavo, kad turi surinkusi 
virš $20 už apgarsinimus. O 
kur kitos mūsų draugės? Jos 
taipgi darbuojasi. Geriausio 
pasisekimo visoms!

Tikietai yra atsiųsti iš dien
raščio “Laisvės” spaustuvės 
specialiai gražiai padaryti ir 
jau narės platina. Kurie per
kate iš anksto, sutaupote 5c. 
Prie durų bus parduodami po 
35c.

‘ Moterų skyrius prašo visų 
įsitemyti tą dieną ir skaitlin
gai atsilankyti. Lošimas bus 
Lietuvių Svetainėj.

(Tąsa ant 4 pusi.),.. , ,

“Apmąudos Vynuogės,” iš 
John Steinbecko novelės, tai 
veikalas, kurį kiekvienas turi 
pamatyti. Tai bus pirmas toks 
veikalas judžiuose, kuris pilnai 
atvaizduoja pietinių valstijų 
žiaurų, rūstų gyvenimo vaizdą. 
Tėmijant veikalo scenas ir vai
dintojų veidus, žmogus nei ne
pasijunti, kaip kartu pradedi su 
jais gyventi. Tai vaizdai, kurių 
nei vienas neužmirš.

Artistai visi tiek savo rolėse 
pritaikyti, kad jie rodos tik
riausiai yra to žiauraus gyveni
mo dalyviais. Ypač motina, .Ja
ne Darwell gal niekad daugiaus 
negaus tokios rolės atvaizduoti 
taip puikiai kaip “Ma Joad”. 
žodžiu, visi ‘‘Grapes of 
Wrath” veikalo artistai yra ne
pavaduojami. John Steinbeck, 
autorius viršminėto veikalo, ga
lima sakyt, jog yra tas žmo
gus, kuris giliai jaučia vargšo 
žmogaus gyvenimą. Mano nuo
mone, vertėtų j ieškoti galimy
bių išvertimui minėtą veikalą į 
lietuvių kalbą.

Worcester, Mass. |
Labai mažai mums tenka 

patirti tas aplinkybes, kokio
se lietuvės moterys pradėjo 
tverti savo organizacijas ir 
pradėjo išeiti j visuomeninį- 
viešą darbą. Nereikia grįžti į 
perdaug tolimą praeitį, kad 
pamatyti stiprų moteries pa
žeminimą, bei griežtą nuomo
nę, kad vyro namai — platus 
pasaulis, gi moters — virtuvė. 
Nors lietuvių tauta ir priklau
so kultūringų tautų šeimai, 
bet lietuvėm moterim, atvy
kusiom į šią šalį pabaigoje de
vyniolikto ir pradžioje dvide
šimto šimtmečio, teko būti 
dukterim šeimų, kur mokslas 
nebuvo skirtas mergaitėm, tik 
berniukams. Didžiumai tokio
se aplinkumose auklėtoms, te
ko atvykti į šią šalį, čion su
sitikta su mauja aplinkuma, 
nauja kalba, visais sunkumais 
ir mūs tautiečių atvešta nuo
mone linkui moterų apšvietos. 
Pradėta 
dinti 
giau 
lais; 
Tam 
sirįžimo, ypatingai pradėt or
ganizuotis nepriklausomai nuo 
bažnyčios. Bet, drąsuolių vi
suomet atsiranda.
Pirmutinė Worcester’io Lietu

vių Moterų Draugija
1905 metais susiorganizavo 

Lietuvos Dukterų Savišalpos 
Draugija. Draugija sutverta 
kiek ant laisvesnių pagrindų; 
liuosa nuo religinių pareigų. 
Lietuvos Dukterų Draugija 
daug veikė kultūrinėje dirvo
je, kaip tai veikalų scenoje 
pastatyme, p a s i 1 i n k sminimb 
vakarų surengime ir yra pri
sidėjus su žymia auka prie nu
pirkimo Suvienytų Draugijų 
namo.

Sumanytoja ir Draugijos 
tvėrėja buvo — Marcelė Kau- 
linienė. Jai daug gelbėjo Si- 
manas Gilius. Dabar Dukterų 
Draugija kiek mažiau veikia 
ir narėmis biskį sumažėjus.

Dešimts metu vėliau, kovo c 7
15, 1914 m. susiorganizavo

organizuotis — ju- 
moteris, idant jos dau- 
susirūpintų savo reika- 
išėjimu į išlaukinį svietą, 
reikėjo daug drąsos, pa-

| pažangi Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvio Susivienijimo antra 
kuopa, ši kuopa išėjo ant sce
nos jau su plačia programa, 
būtent: už lygias politines mo
terims teises, už pagerinimą 
darbo sąlygų industrijoje ir 
tam panašiai, žodžiu, Worces
ter! o moterys pasiryžo eiti su 
visa pažangia moterų judėji
mo sriove. Per tą 25 metų 
laikotarpį, toji moterų draugi
ja nuveikė gan didelius dar
bus kultūros srityje: narės yra 
išplatinę daug naudingos lite- . 
ratūros įvairiais klausimais, 
suruošę daug įvairių vakarų, 
išaukoję geras sumas pinigų 
įvairiems visuomeniniams rei
kalams. Moterų kuopa buvo 
pirmutinė organizavime vai
kams lietuvių kalbos mokyklė
lės, tai nebuvo lengvas dar
bas: mat, kiekviena naujeny- 

jvairių 
buvo 

sėkmingai nugalėta. Vaikų 
mokyklėlėje apart skaitymo ir 
rašybos, daug pastangų padė
ta dainos srityje; tam daug 
energijos paaukojo Marijona 
Jablonskaitė- Meškienė. Daug 
jaunų lietuvaičių šiandiena 
yra gan aukštai pakilę muzi
koje ir dainoje, tik ačiū Ja- I 
blonskaitei - Meškienei, kuri 
davė joms pradžią vaikų mo
kyklėlėje.

Moterų Progresyvio Susivie
nijimo 2-ji kuopa, kuri dabar 
vadinasi Literatūros Draugijos 
155 kuopa, 
savo darbuotės sidabrinį jubi
liejų, jos veikėjos turi daug 
ką garbingo iš savo veiklos 
prisiminti, gi darbuotojos taip- 
pat žino, kad jų visuomeni
niame judėjime veiklos parei
gos nei kiek nesumažėjo, at- 
penč, jos' da padidėjo. Svarbu 
yra, idant pradėtąjį darbą, 
sunkiai sukurtą kultūrą šioje 
šalyje, sėkmingai perduoti 
jaunai vadovybei, to judėjimo 
tolimesniam plėtimui. Todėl, 
apvaikščiojant 25 metų jubi
liejų, nuoširdžiai tuomi susi
rūpinkime.

Sena Worcesteriete.

bė sutinka nemažai 
kliūčių, bet tas viskas

-
apvaikščiodama
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Šeimininkėms
Kugelis

Už šį kugelį lietuvaitė A. 
Putrienė laimėjo maisto paro
doje pryzą. Receptas paimtas 
iš “Naujienų.”

6 vidutinio didumo bulves.
2 kiaušiniai, išplakti.
J/j, svaro lašinių.
1 vidutinio dydžio svogū

nas, sukapotas.
1/2 puoduko (evaporated) 

pieno arba Smetonos.
Druskos, pipirų.
3 šaukštai sviesto.
Sutarkuok bulves ir nusunk 

dalį skystimo. Sudėk išplaktus 
kiaušinius. Sukapok svogūną, 
supjaustyk lašinukus ir pa- 
spirgyk. Nupilk taukus ir su
dėk su sviestu. Sudėk taipgi 
smetoną, druską, pipirus. Iš
tepk sviestu keptuvę, sudėk 
visą mišinį ir kepk vidutiniai 
karštame pečiuje tris ketvirta
dalius valandos. •

Svarbus Pranešimas

Kovo 27 d., 7:30 vai. va
kare, 1320 Medley St., North 
Side, bus labai svarbios pra
kalbos. Rengia Lietuvių Mote
rų Apšvietei Kliubas. Kalbės 
draugė S. Sasna iš Brooklyn, 
N. Y., Moterų Skyriaus “Lais
vės” redaktorė. Visi ir visos 
North Sides lietuviai ir lietu
vės malonėkit atsilankyt.

Taipgi kalbės ir vietinė 
draugė E. K. Sliekienė.

Kovo 28 d. draugė Sasna 
kalbės Soho dalyj, LMD sve
tainėj, 142 Orr St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Šios prakal
bos rengiamos atžymėjimui 
moterų tarptautinės šventės.

Draugės moterys, nepraleis
kit šios progos, atsilankykit į 
prakalbas. Draugė Sasna se
niai dirba darbininkų judėji
me ir gerai susipažinus su šių 
dienų bėgančiais klausimais. * ---o---
Koki Parengimai Bus Toliau?

Balandžio 28 d. taipgi bus 
svarbus parengimas. Lietuvių 
Kongreso Skyrius ir Moterų 
Apšvietos Kliubas bendrai 
rengia pietus. Visuomet ren
giamos vakarienės, tai galima

siaurus kavalkėlius pieskinę 
popierą. (sand paper).

Atšipusias žirkles galima 
žymiai paaštrinti kerpant į

Kiaušinio baltymas geriau 
išsiplaka, jeigu kiaušiniai bus 
pirm plakimo laikomi šiltes- 
niame kambaryje.

bus motinų die-

surengti pietus su gražia pro
grama. Parengimas atsibus 
1320 Medley St., North Side, 
Pittsburgh, kaip- 2 vai. dieną.

Gegužės 12 d. toj pačioj 
vietoj Moterų Apšvietos Kliu
bas rengia pagerbimą motinų, 
nes tą dieną 
na.

Abu parengimai labai svar
būs, todėl minėtose dienose 
kitos draugijos nerengkit jo
kių parengimų, bet kviečiami 
visi dalyvauti minėtuose pa
rengimuose.

Balandžio 28, apart skanių 
pietų, bus graži programa. 
Motinų dienos pagerbimas bus 
taipgi su programa.

Moterų Kliubo
Korespondentė.

ŠVEDIJOJ MOTERYS EINA 
I SAVIVALDYBES

Švedijos moterų sąjunga 
prieš kiek laiko pravedė smar
kią akciją, kad moterys dau
giau dalyvautų savivaldybių 
darbe, ši akcija davė gražių 
rezultatų: į provincijose sa
vivaldybių valdybas buvo iš- ■ 
rinkta 41 moteris (buvo tik 
9). Į savivaldybių tarybas iš
rinkta 305 moterys (buvo 
171).

♦Druseldorf, Fraulin Cate; 
na, Freiberg Olgos ligoninėj 
yra vienintelė chirurgė Voki 
tijoje; taip pranešama t 
šalies medikaliame Žurnale.

.. ....  .. fri*



Ketvirtas puslapis

Tacoma, Wash
gimę 
skai-

daug

my- 
dir-
per

laikraš- 
“Laisvę,” “Vilnį” ir 
Visada būdavo žinu-

Aido Choras yra turtingas 
nariais. Dar dvi jaunuolės 
prisidėjo prie choro, tai Ruth 
Daudieris ir Marion Korkus. 
Taigi, stengkimės lankyti pa
mokas pažymėtu laiku, 
Aido Choro koncertas 
naši, turėsime lietuvių 
menei pasirodyti, ką 
Choras gali.

Aido Choro
Korespondentas.

, nes 
arti- 

visuo- 
Aido

augino savo sūnų darbininkiš
kų pažiūrų. Gražiai moka lie
tuviškai kalbėt ir rašyt. Jis 
yra sekretorium LDS kuopos. 
Retai taip yra, kad čia 
ir augę gali lietuviškai 
tyt ir rašyt.

Drg. V. Kavaliauskas
yra parašęs korespondencijų į 
mūsų darbininkiškus 
čius — 
“Tiesą.
tės matyt iš Tacomos. Ir jis 
buvo pastaruoju ALDLD 132 
kuopos korespondentu.

Laidotuvės atsibuyo kovo 9. 
Draugas Adomaviče ir J. J. 
Bendrick pasakė atsisveikini
mo prakalbas. Gėlių buvo nuo 
pažįstamų, nuo draugų ir nuo 
jo šeimynos. Vienas vainikas 
tai buvo pavyzdingas, tai So
vietų Sąjungos emblemos sim
bolis, su pjautuvu ir kūju, už 
kurią velionis buvo pasišven
tęs galvą guldyt.

Velionis paliko dideliam 
liūdėsyj savo gyvenimo 
gę F. Kavaliauskienę, 
2 seseris ir vieną brolį. ’ 
ir viena sesuo gyvena i 
voj. Ir du anukus.

Mes išreiškiam didelę 
patiją jo visai šeimynai 
liūdesio valandoj.

Draugo Vinco Kavaliausko 
kūnas tapo sudegintas. Išėjo 
kamuolys dūmų iš krematori- 
jos ir mūsų mylimas 
išnyko iš mūsų akių, 
nom, kad kas gema, 
ir mirt. O kas mirė, 
giau neatgys. Ilsėkis 
drauge Vincai Kavaliauskai. 
O mes pasilikę mėginsim 

| stumt progresą pirmyn, kurį 
jūs palikot užbrėžtą ir nepa-

Netekome Brangaus Draugo

Kovo 5 d. numirė Vincas 
Kavaliauskas, sulaukęs 66 
metų. Skauda širdį, ranka 
dreba, negaliu nė plunksną 
išlaikyti. Netekom savo 
limo draugo, su kuriuo 
bom progresyvišką darbą 
daugelį metų.

Draugą Kavaliauską visur 
buvo galima matyti ant visų 
parengimų, ant šokių, ant pik
nikų. Velionis vis buvo komi
tetuose ir užėmė pirmą vietą 
prie atsakančių darbų. Niekas 
jam nebuvo persunku. Jis vis 
būdavo pirmutinis prie darbi
ninkiškų parengimų.

Visur matydavome Kava
liauską su blankomis rinkimo 
aukų. Didžiausias jo buvo pa
sišventimas tai šelpt Komu
nistų Partiją. Spaudos reika
lams jis yra daug paaukavęs 
ir daug aukų surinkęs dėl lie
tuviškų laikraščių, taip ir dėl 
angliškų, kaip tai: “Daily 
Worker ir “Peoples World.” 
Jam sekdavosi su aukomis. 
Jis išgaudavo iš visokių, nes 
jis ant to turėjo gabumą.

Drg. Kavaliauskas yra daug 
surinkęs aukų dėl Ispanijos 

• kovotojų. Jam tas darbas nie
kada nebuvo persunkus. Jis 
bėgdavo, skubėdavo, kad tik 
daugiau surinkt. Jis sakyda
vo : Draugai, tai mūsų kova. 
Jeigu mes to nedarysim, tai 
neturėsim jokio progreso tar
pe darbininkų.

Kada Rusijoj buvo badmc-i 
- tis, tai drg. Kavaliauskas! 

daug paaukavo pats ir daug 
surinko aukų dėl badaujančių ! 
žmonių.

Bile kokiam susirinkime jis! WflPCFSiTFP 
sakydavo: Draugai, sumeski-j H VIIVEO1 Lili, ITl/lOO 
me kelis centus Lietuvos po-, 
litiniam kaliniam arba Tarpt. 
Darb. Apsigynimui.

Nebūdavo nė vienos suei
gos, kad jis negautų kiek au
kų dėl darbininkiškų reikalų. 

Pasaulio darbininkai neteko 
savo draugo, nes jis, visiem 
paduodavo savo draugišką 
ranką.

Sakau, “pasaulio- darbinin
kai” todėl, kad jis aukavo 
visiems — Amerikos, Lietuvos, 
Ispanijos, Rusijos, kur tik bu
vo reikalinga pagelba. Užtai 
mes jam atiduodam didelę 
garbę už jo nuveiktus darbus. 
Ir nemanom, kad kitas užim
tų jo vietą.

Dabar keli žodžiai apie ve
lionio gyvenimą.

Drg. V. Kavaliauskas iš Lie
tuvos paėjo iš Jegleškėlių kai
mo, Eglaukos parapijos. Atsi
tarnavęs Rusijos kariuomenėj 
3 metus ir 8 mėnesius, par
važiavęs namo, pabuvo metą 
ir išvažiavo į Angliją. Į Ame
riką atvažiavo 1904 m. Pir
miausiai apsistojo Wisconsin 
valstijoj. Apie 2 metu ten pa
gyvenęs, sumanė atvažiuot į 
vakarines valstijas. 1906 m. 
atvažiavo į Tacomą. Tuo lai
ku čia lietuvių buvo visai ma
žai. Kiek pagyvenęs, kaip 
pradėjo atvažiuot daugiau lie
tuvių, sutvėrė SLA kuopą ir 
buvo jos sekretorium per dau
gelį metų. Vėliau sutvėrė L. 
D. K. Vytauto Draugystę, ku
rios nariu buvo iki mirties. 
Sutvėrė socialistų kuopą, ku
rios sekretorium buvo, pakol 
Socialistų Sąjunga perėjo į 
Komunistų Partiją. Jis veikė 
Komunistų Partijoj per ilgą 
laiką. Nors tada buvo veiki
mas požeminis, bet drg. Ka
valiauskas visur buvo ” matyt 
su knygutėmis, su komunistų 
lapeliais. Jis visados atlikdavo 
jam paskirtą darbą. Kai SLA 
skilo, tai matydamas velionis 
reikalą sutvert LDS kuopą, ją 
sutvėrė. Buvo jos pirmininku 
iki mirties.

Taipgi 1920 m, jis sutvėrė 
ALDLD 132 kuopą, kurios se
kretorium buvo iki mirties. Jis 
būdavo už ALDLD kuopos na
rius užmoka iš savo kišeniaus 
į centrą, o paskui išrenka iį jų 
duokles kur tik proga pasitai
ko. Tai tokiu būdu jis ir pa
laikė tas organizacijas.

Draugas V.'Kavaliauskas iš-

Į

Binghamton, N

ir
vaišino

kava.
gar- 

Ačiu
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skyriaus nares: Mikalajūnie
nę, Žemaitienę, Girnienę, 
Maldaikienę, žvirblienę ir 
Navalinskienę.

Moterų Skyiųaus Koresp.
—0.—

Moterų Tarptautine Diena
Apvaikščiojome moterų dar

bininkių tarptautinę dieną 10 
kovo, Lietuvių Svetainėj, žmo
nių nedaug tesusirinko, neži
nia dėl ko. Buvo 2 kalbėtojai 
—vietinis naujas K. P. org. ir 
moteris, kuri kalbėjo drg. Un- 
džienės vietoje, jai nepribu
vus. Abu kalbėtojai geras pra
kalbas pasakė. Lošėjai sulošė 
juokingą komediją, iš kurios 
publika gardžiai prisijuokė. 
Aukų surinko 7 dol. su cen
tais.

“L.” Koresp.

š
teresingas ir diskusuoti ir nuspręsti, 
kad šita šalis neįsiveltų į Europos 
karą, nes kapitalistai to labai trokš
ta. PasibaigUs programai tuoj bus 
vakarienė. Bilietas 35c. — Kom.

(68-69)

ir

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

21 d. kovo, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Kartu bus ir moterų choro pa
mokos pabaigus susirinkimą. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti, atsives
kite ir naujų narių į kliubą ir daini
ninkių į chorą. — J. Smith.

(68-69)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 20 d., 8 vai. vak., LDP 
Kliube, 408 Court St. Visi nariai ma
lonėkite pribūti laiku. Taipgi atsives
kite ir naujų narių. — P. Poškus.

(67-68)

u z garbę 
naują 

“Moterų

pra- 
gra-

d rau
simų, 

Brolis 
Lietu-

sim- 
šioj

draugas 
Mes ži- 
tas turi 
tas dau- 

ramiai,

M. Baltrušaitis.

LLD 155 Kuopos Jubiliejinis 
Parengimas—Geras Pokylis
Kovo 10 d., 29 Endicott St., 

Lietuvių Svetainėj, įvyko LLD 
155 kuopos jubiliejinis paren
gimas’. Publikos atsilankė ga
na daug. Parengimas prasi
dėjo su vakariene. Baigiant 
vakarieniaut, Aido Choro mer
ginų-moterų grupė po vado
vyste draugės J. Karsokicnės 
sudainavo keletą dainelių. 
Publikai patiko, nes buvo iš
šauktos net per kelis kartus. 
Helena čižiūtė, jaunuolė, pa
šoko “tap dance.” Jai pritarė 
jaunuolė pianistė A. Hart
man. Jos atliko užduotis ge
rai, vertos pagyrimo. O. Mi- 
neikiūtė iš Montello, Mass., 
pagarsėjus dainininkė, visuo
met publiką užganėdina su 
dainomis. V. Mickevičiūtė, 
jaunuolė smuikininkė, atliko 
užduotį labai gerai.

Po programos prasidėjo 
prakalbos. Kalbėjo draugė 
Petrikienė iš Brooklyno. Pu
blika užsilaikė ramiai. Bai
giant prakalbą, kalbėtoja 
kvietė moteris stot į LLD or
ganizaciją ir veikt bendrai 
prieš liaudies išnaudotojus.

Gaspadinės šios vakarienės 
buvo: E. Trasukienė, A. Ku- 
lakauskienė, M. šipenienė, A. 
Rauvonienė ir M. Sukackienė. 
Už skanią vakarienę be svai
ginančių gėrimų vertos pagy
rimo.

užsiregistruotų, bus dovanos dėl Šių 
Juozų: 1 — didžiausiam, 2 — ma
žiausiam, 3 — ploniausiam, 4 — sto
riausiam, 5 — su didžiausiom ko
jom ir 6 — su mažiausiom kojom. 
Bus Juozo Giliaus vieno šmoto or
kestrą. Prašome visus dalyvauti ir 
pamatyti kiek Juozų yra Worceste-

(65-67)

DETROIT, MICH.
Pažangos Kliubas rengia prakal

bas, trečiadienį, kovo 20 d., 7:30 v. 
v., Draugijų Svet., 4097 Porter St. 
Kalbės drg. S. Sasnienė iš Brookly- 
no. Po prakalbų bus arbatos su me
dum ir užkandžių. Moterys ir vyrai 
yra kviečiami dalyvauti. Įžanga vel
tui. (67-68)

Trečiadienis, Kovo 20, 1940*

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
Ateinantis susirinkimas bus 

pas draugę O. Mikalajūnienę, 
49 Hazle St., 5 d. balandžio.

Po susirinkimo draugė M. 
žvirblienė mus 
džiais valgiais 
jums, Maryte.

Beje, turime
nešti, kad gavome 
žų laikraštuką 
nios”, kurį išleido Moterų Ta
ryba. Mūsų narės platina. Iš 
tikrųjų patartina visiems įsi
gyti tą puikų moterų žurnalą. 
Ypač moterims svarbu įsigy
ti, nors ne pro šalį yra ir vy
rams pasiskaityti. O jau ten 
tiek daug naudingų patarimų ! 
Galite nusipirkti pas moterų

Mexico City. — Sukako 
dveji metai nuo to laiko, 
kai Meksikos valdžia atėmė 
žibalo šaltinius ir dirbyk- 
las iš amerikonų, anglų ir 
kitų svetimšalių. Šias su
kaktuves su džiaugsmu mi
nėjo Meksikos darbininkai, 
ir vien sostinėje demonstra
vo 50 tūkstančių darbinin
kų, dainuodami tautiškas 
meksikiečių dainas.

Demonstracijoj kalbėjo 
darbo unijų žymusis vadas 
V. L. Toledano, valstiečių 
vadas C. Marino ir Meksi
kos karo ministeris genero
las Castro nuo tų pačių pa
grindų.

—o—
‘‘Vyrų Vergija”

Neseniai pateko į mano ran
kas įžangos tikietas į “Vyrų 
Vergija.” Stato scenon LDS 
57 kuopa sekmadienį, balan
džio 7 d., pradžia 7 vai. va
kare. Įžanga tik 35c. Taigi, 
kurie vyrai dar esate vergi
joj ir norėtumėte pasiliuosuo- 
ti, ateikit pamatyt. Visas in
formacijas gausite už 35c ir 
už tą patį mokestį turėsite 
daug juokų.

—o—
Aido Choro Koncertas

Sekmadienį, balandžio 21, 
3 vai. vakare, 29 Endicott St., 
Lietuvių Svet., įvyks 25 m. su
kaktuvių Aido Choro koncer
tas. šiame koncerte dalyvaus 
geriausi dainininkai iš Brook
lyn, iš Montello ir iš kitų mie
stų. Norintieji įsigyt įžangos 
tikietus iš anksto, galite gaut 
pas kiekvieną chprįątą. z

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Bendras moterų pasitarimas įvyks 
su drg. Sasnauskiene, kovo 22 d., 
penktadienį, 7 v. v. pas dd. Romon- 
dus, 562 E. 1171h St. Komitetas 
kviečia Liet. Moterų Kliubo nares, 
Literatūros nares ir LDS nares į šį 
bendrą moterų pasitarimo susirinki
mą. Visos dalyvaukite skaitlingai, 
nes drg. S. Sasna ką tokio svarbaus 
mums patars kaip bendrai geriau 
veikti. — Kom. ♦ , (68-69)

MIDDLEFIELD, OHIO
šeštadienį, kovo 23 d., įvyks pra

kalbos pas dd. Rubus. Visi lietuviai 
farmeriai, vieliniai ir iš apylinkės 
teikitės 
drg. S. 
pasakys 
Kom.

vieliniai ir 
skaitlingai dalyvauti šiose 
Sasnos prakalbose. Ji jums 
daug interesingų dalykų.—

(68-70)

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

įvyks ketvirtadienį, 21 d. kovo, 7:30 
v. v. Liet. Am. Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 376 Broadway. Drauges, visos 
dalyvaukime, nes utrime daug svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskite 
naujų narių. — H. T.

ir
(68-G9)

PA.
paskaitą ir

PITTSBURGH,
LDS 160 kp. rengia 

diskusijas, 14 d. balandžio, sekma
dienį, 2-rą vai. po pietų. Gerbiamie
ji, lankydami tokius parengimus, 
mes daug pasimokinamo ir daug tei
sybes išgirstame. Kadangi Imperia
listai imasi už gerklių dėl persidali- 
nimo pasaulio, nepalieka ir Sovietų 
Sąjungą ramybėje. Taigi, šitoks kri
tiškas momentas mums yra labai in

NOTARY 
PUBLIC

JL

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

r 1

WORCESTER, MASS.
Kovo (March) 19, 1940, 7 vai. va

kare, bus Juozų Vakaras, ant 29 En
dicott St. Rengia Lietuvių Darbi
ninkų Kliubas. Juozas Karalius pra
šo visus Juozus lietuvius, kad pas jį

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622 
———;p 
168 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
, Išbalzamuoja ir laidoja numi

rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka- 
rietas vcselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simanavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo llewes eleveitcrio stoties Tel. Evergreen 4-9508

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

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

nuo $1.50 augštyn

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži

A. Y....7JL&

&

ir

z. •; y v

vnOB®
$29.75

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.tern teMĮi"

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER

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

Įsteigta 1892 Tei. Stagg 2-2173

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

r

OPEN 
EVENINGS

&

-S

mai, padaryti taip, kad

Pirmu kartu savo gyvenime 
juos už žemiau kaip $29.50. 
liaus matrasų konstrukcija. . .

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuvė.

K#'

Šių matvasvj y* 
visokio 
gausite sulig sa

vo lovos, 
prašome užeiti 
pamatyt matra
sų ir kitų 

rakandų*

W^ffi^BATTRESS

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiain duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
/kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee” Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

mes parduodame 
Naujoviškiausio sti- 
minkšti kaip pūki

niai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan
tuotos . . . neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujinės dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . . apda
ryti iš abiėjų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškinsxismi. Taipgi atsižymi dvi- 
s~ 1 ’ “ • -. diržinės rankinos lengvam apvertimui ir sanitariniai

GRAND CHAIR CORPORATION
Lietuviai Rakandų Išdirbėjai, Ant. Petraitis, Biznio Vedėjas.

409 ir 436 Grand St. Tel- Evergreen 7-84si Brooklyn N. Y
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ir beveik 8,000,000 kilti vartotojų

MUSŲ Metinis Raportas už 1939 m. dabar yra 
rankose mūsų šėrininkų.

Bet yra milionai kitų, New Yorko mieste ir West- 
chestery, kurie kaipo mūsų aptarnavimų vartotojai 
taip pat yra gyvai paliečiami veiksmais mūsų biznio. 
Tai šeimynos ir pramoniškos grupės, kurių naudai 
yra teikiami mūsiškiai aptarnavimai elektra, gesu ir 
garu. Todėl mes ir skelbiame sekamų raportų savo 
kostumeriams.

KAS YRA CONSOLIDATED EDISON 
SAVININKAI?

Mes Negalime Suvaldyt Orą, Bet...
Su viesulais, sausromis ir ledų au
dromis, New Yorkas turėjo pilną 
sau dalį keistų orų ir panašių ne
įspėjamų sąlygų per dvejus pas
kutinius metus.

Bet jūsų Kompanija budėjo ne 
tik pasitikt tokius nepaprastus 
nuotikius, bet ir išvengt blogų pa
sėkų iš galimo jų pasikartojimo.

Kaipo pasėka to, kad per 1938 
m. uraganą negirdėtai aukštai pa
kilo vanduo East Upėje ir užlie
jo geso ir elektros dirbyklas, da
bar mūsų dirbyklos yra apsaugo

mos nuo vandens pakilimų žymiai 
augščiau, negu jis buvo tada pa
kilęs.

Abipusiška nauda iš sąryšio pa
daryto tarp Consolidated Edison 
ir Niagara Hudson Systemos bu
vo toliau įrodyta 1939 m. Per 
sausrą, pritrūkus vandens jėgos, 
ta kompanija Šiaurinėje valstijos 
srityje turėjo gaut dalį sau reika
lingos srovės iš New Yorko Mies
to. Tai atsitiko priešingai, negu 
paprastai būna.

Taksai Paėmė Beveik 22c iš Kiekvieno Dolerio

1939 m. pabaigoj buvo 128,791 
šėrininkas, tai 5,249 priaugimas. 
Tarp' šių buvo ne tik asmenys, 
bet taip pat apdraudos kompani
jos, taupymų bankai, mokyklos ir 
kolegijos, labdarybės ir daugelis 
kitų jstaigų. Tokiu būdu, viso yra 
daug milionų žmonių, kurie turi 
finansinio reikalo, tiesioginiai ar

netiesioginiai, biznyje Consolidat
ed Edison Systemos Kompanijų.

Didžiausia šėrininkų grupė turi* 
po dešimt šėrų ar mažiau. Dau
giau kaip 86% paprastų šėrų sa
vininkų ir daugiau kai 91% pir
maujančių šėrų savininkų turi 
šimtą šėrų ar mažiau.

Mūsų mokami taksai susidaro iš 
dolerių, kuriuos jūs mums moka
te. Dešimt metų atgal (1929 m.) 
taksų rinkėjas paėmė apie 11 cen
tų iš mums įplaukusio dolerio. 
Pernai (1939 m.) jis paėmė be
veik 22 centus—tai apie 100 pro
centų daugiau.

Taksų išėjo $54,677,205 (dau
giau kaip milionas dolerių per sa
vaitę), tai $3,323,636 daugiau ne
gu pirmesniais metais, arba 6.47 
procentai viršaus. Taigi taksai 
buvo apie 50 procentų didesni, ne
gu visos mūsų grynos pajamos.

Didžiausia dalis mūsų taksų te
ko New Yorko Miestui—virš $29,- 
000,000. Kaip stambiausias Mies

to taksų mokėtojas, Consolidated 
Edison Systemos Kompanijos su
mokėjo sumą užtenkamą—■
• Vest Policijos Departmentą apie 

6 mėnesius
• Vest Ugniagesių Departmentą 

10 5/3 mėnesių
• Vest Sveikatingumo Depart

mentą virš vienų metų
• Užmokėt už parkus ir muzėjus 

per beveik metus.
PASTABA: Jokie aukščiau pa
duoti skaitmenys neapima Miesti
nių Taksų ant Pirkinių; šie pride
dami tiesiog prie jūsų mėnesinės 
bilos.

KIEK PINIGŲ MES GAVOME?
Pajamos iš visos mūsų įmonės 1939 m. buvo $251,171,407— 
prieauglis 4.27 procentų. Grynos mūsų įplaukos, po visų iš
laidų ir nuošimčių apmokėjimo, buvo $36,428,119—pakilimas 
4.40 procentų. Tų metų pelnas yra truputį daugiau kaip 4 
procentai pelno ant įvesdintų pinigų.

ŠTAI KAIP PINIGAI BUVO IŠLEISTI

KAINŲ PIGINIMAS
Mūsų nusistatymas buvo pigint kainas, kada 
tik sąlygos leidžia. To vaisius yra, jog mųsų 
kostumeriai New Yorko Mieste ir West- 
chestery sutaupo šiemet apie $51,800,000, 
palyginus su tuom, kiek jie būtų sumokėję 
pagal 1929 m. kainas už dabar jų suvartoja
mą elektrą ir gesą. čia įeina ir vėliausi nu- 
piginimai padaryti 1939 m.

NAUJI PAGERINIMAI MŪSŲ DARBININKAMS

Mūsų nusistatymas kas liečia darbininkus yra paremtas ži
nojimu, kad tinkamas jūsų patarnavimas priklauso nuo tų 
geroves, per kuriuos yra patiekiami šie aptarnavimai.

Vidutinė alga savaitinių mūsų darbininkų, $37.13 per 
savaitę, Įskaitant viršvalandžius, yra bent 10% aukštesnė, 
negu vidutinė alga šios rūšies pramonėj visoj šalyj abelnai.

Mes buvome tarp pirmųjų samdytojų šioj šalies dalyj 
Įvest trumpesnę dai-bo savaitę (35 valandas raštinių darbi
ninkam, 40 valandų rankpelniam).

52-jų savaičių darbo metai, su dviem savaitėm apmoka
mų atostogų, jau seniai pas mus Įvesta. Pradedant šiemet, 
tos atostogos yra pratęsiamos iki trijų savaičių darbinin
kam,. kurie yra nuolatiniai ištarnavę penkioliką metų ar 
daugiau.

AR JŪS ŽINOJOTE

Tėmykite, kad daugiausiai mes išmokėjome darbininkam. 
Taksai paima kitų didžiausių dalį mūsų įeigų. Paskui seka 
anglis, kiti reikmenys ir medžiagos, šie trys dalykai sykių 
sunaudoja beveik 70 centų iš kiekvieno mum įplaukiančio 
dolerio.

Jūs Daugiau Naudojatės Tais Aptarnavimais
<

Kaipo pasekmė “žemyn-žengian- 
Čių” kaimų ir kitų plėtojančių pa
stangų, žmonės vis daugiau varto
jo elektros ir geso aptarnavimų. 
Pavyzdžiui, nuo 1934 iki 1939 m. 
vidutinis suvartojimas elektros 
gyvenamuose namuose šiame mū
sų plote pakilo nuo 474 iki 617 ki-

lowatu valandų per metus, 30% 
pakilimas. Tuo pačiu laiku vidu
tinė kaina nuėjo žemyn 18%.

Pernai metais elektros srovės 
pardavimas padidėjo 11.14%, geso 
pardavimas 1.88% ir garo parda
vimas 4.62%. * •

Pagelba Miestui 
, Augti

Gausinga atsarga jėgos ir įrengi
mų aptarnavimas yra vieni iš 
svarbiausių dalykų padedančių 
augti mūsų miestui.

Kaipo dalį šių mūsų planų, mes 
įvedame dvi naujas milžiniškas 
turbinas, vėliausios “topping” rū
šies, mūsiškėje Waterside Stoty
je. Su bendru pajėgumu 130,000 
kilowattu—pakeliant mūsų ’ elek
tros gaminimo pajėgumą iki be
veik 4 sykių tiek, kaip dabartinis 
Boulder Tvenkinio pajėgumas— 
šios dvi turbinos, tikimasi, bus 
gatavos veikimui viena šiemet ir 
kita 1941 m.

Tuo tarpu daugelis stambių 
vartotojų, seni ir nauji, vis dau
giau jėgos reikalauja iš mūsų li
nijų, o tarp tokių yra naujasis 
Sixth Avenue Požeminis Geležin
kelis nuo 13-tos iki 53-čioę gat
vės; naujasis 28-riių aukštų Met
ropolitan Life Office Building prie 
Madison Square, Brooklyn© Navy 
Yard, U. S. Rubber Co. Building 
Rockefellcrio Centre, Tiffany

Building ant Fifth Avenue ir nau
joji Miesto įmonė atmatom nai
kint Queens’e.

Septynios dešimtys atskirų 
elektros dirbyklų buvo apleista 
1939 m., visiškai arba iš dalies, ir 
jų darbą perėmė elektra perkama 
iš Consolidated Edison Systemos 
Kompanijų.

Kad daugiau negu bet kada buvo suvartota elektros New 
Yorko Mieste per vieną savaitę tai savaitėje, kuri baigėsi 
Gruodžio 24 d., 1939 m. Tada sunaudota 158,225,980 kilo
wattu valandų—kas yra daugiau negu metinis suvartojimas 
Jacksonville, Fla., 150,000 gyventojų.
Kad praeitą Pavasarį jūs pirkote
82,112 automatiškų šaldytuvų, viso už dau
giau kaip $10,000,000 per Consolidated Edi- 
son’s “Ablavą Prieš Senus Šaldytuvus.” O 
praeitą rudenį jūs pirkote 100,033 radio-fono- 
grafus, viso už $2,335,759—kitas “Consolidated 
Edison Bargenas.”
Kąd “šviesos Miestas,”, Consolidated Edison’s didingoji re
gykla New Yorko Miesto diorama, kuri sutraukė daugiau 
kaip 7,500,000 svečių Pasaulinėje Parodoje pernai, bus ir 
šiemet palaikoma su keliais pagerinimais.
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natinis Lietuviškas

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

šokių vynų ir 
gero .alaus.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

ALDLD 185 kp. narių susirinki
mas 
8 v. 
St., 
P.

jvyks šį trečiadienį, 20 d. kovo, 
v. pas Paukščius, 101-54 — 110 
kurie galite, dalyvaukite, — V.

(67-68)

Ateivių Gynimo
Washingtone, 

delegatu. Jis 
aiškins tuos
kongrese ir se-

KNYGA Iš 56 PUSLAPIŲ 
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais 
KAINA 80 CENTŲ

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

Telefonas EVergreen 7-1661

BROOKLYN, N. Y.
LLD 55 kp. susiririkimas jvyks 

trečiadienį, kovo 20 d., 7:30 v. v. 
Šapalo-Vaiginio svetainėje, 147 Tha
mes Street. Yra kviečiami visi nariai 
dalyvauti ir’ taipgi atsiveskite ir 
naujų narių. Vajaus laike, naujų na
riai yra priimami už $1 į metus. — 
P. V. Sekr. (67-68)

CHARLES9
UP-TO-DATE 

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

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

Gerai Patyrę Barberini

66 
ne

žmogus. Mokėjo

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

, įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line-
Tel.: Glenmore 5-6191

SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

a

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

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas { 10 
savaitinių {mokėjimų. Į

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Sestas poslapis
MfejlL’...1 .......... '■■■...............-—7

Trečiadienis, Kovo 20, 1940

VI

tuviams, jeigu tie biliai būtų 
priimti. Jis pasakys, ką apie 
tuos bilius sako tūli senatoriai, 
kongresmanai, profesoriai ir 
valdžios žmonės.

Šiais ir kitais dienos svar
biais klausimais bus prakal
bos. Visi ir visos ateikite 
masiniai, Įžanga veltui!

Žingeidautojas.

Žinių Pluoštelis Apie 
Mirusį M. Stankevičių

Ar Baigsis Karas? Ko 
dėl Finai Kariavo?

Kurie

f

©

hi-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964Atplaukė Švedijos LaivasIš Maspethiečių Vakarienės
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Religijos Gaivinimas
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PIRKDAMI LIETUVIŠKAME MONOPOLYJE

DEGTINĘ arba VYNĄ
Sutaupysit Pinigų ir Gausit Pirmos Rūšies Gėrimus

Ridgewoodo ALDLD Kuopa

Dešinieji Elementai Dūksta

*
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iš Europos 
vyresnysis

Maryte 
ilgokai

Metropolitan Opera jau su
kalė $564,000 į savo fondą.

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

22 d., 
Lietuvių

Kliubo
Avė. ir

Šį
i

ha
ir

lietuvių 
sužinoti, 

reporteriui

Kokis
’ Ir

pri- 
Būtų 
į 55

siuntė tą Albumą j Lietuvą, gauna širdingų 
padėkų už taip gražią dovaną.

žl '

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau doros tinkamos pusam

žės moteries dėl draugiškumo. Esu 
draugiška, tinkama moteris. Mylė
čiau susirasti draugę dėl išėjimų. 
Meldžiu atsišaukti, rašykite S. V., 
P. O. Box 68, Station W., Brooklyn, 
N. Y. (68-70)

Nevilių šeimos, 25-04—44th 
St., trijų metų berniukas ir 
11/2 metų mergaitė sumanė iš
maudyti 3-jų mėnesių savo se
sutę ir skaudžiai ją nušutino.

415-17 Reap St. arti Grand St.
TELEPHONE EV. 7-2089

MMMt

Distrikto valdiškas advoka
tas William F. O’Wyer, Kings 
apskrityj, skelbia, kad j a m 
pavyko susekti žmogžudžių 
saiką, kurie bus nužudę per 
33 žmones ir atlikę daug ki
tų piktadarysčių.

Keli mėnesiai laiko atgal 
buvo nužudytas Isadore Penn, 
vedėjas muzikos ir gaidų lei
dėjų. Ne savo mirčia mirė ir 
daug kitų. Advokatas sako, 
kąd jo susekta gauja teroriza
vo ir darbininkų unijas.

Kelios savaitės atgal val
džios atstovai suėmė Antho
ny (Duke) Maffatore ir Abra
ham (Pretty) Levine, kurie 
paimti į policijos centrą pri
sipažino ir išdavė savo sėbrus. 
Levine sakė, kad jis patsai da
lyvavo kęjiose žudynėse, kur 
jiems už žmogaus nužudymą 
mokėjo tik $5.

Kada šie gaivalai prisipa
žino, tai valdžiai pavyko su
imti visą eilę kitų tos šaikos 
narių, būtent Abe Reles, Mar
tyn (Buggsy) Goldstein, Har
ry (Pittsburgh Phi) Strauss, 
Jacob ( G u r a h ) Shapiro, 
Charles (Lucky) Luciano ir 
kelis kitus. Valdžios advoka
tas sako, kad mažiausiai koki 
10 ar 12 iš jų jis reikalaus 
nužudyti elektros kėdėj.

Jeigu tai tiesa, ką liudija

Abraham (Pretty) Levine, tai 
šaikos vadai gaudavo didelius 
pinigus už nužudymą unijų 
vadų arba kitų saikų žmonių, 
bet jie tiems, kurie tą “dar
bą” atliko, tai mokėjo tik po 
$5 arba $10. Levine sako, 
kad nepaisant to, kad jis vi
sada tos šaikos vadams tar
navo, bet taip buvo mažas 
“uždarbis,” kad jis negalėjo 
atmokėti $100 savo skolą.

Valdžios advokatas sako, 
kad pagal liūdymus Levine ir 
Maffatore, tai tas mirties sin
dikatas yra nužudęs: Luisa 
Amberga (Pretty Boy), vie
name auto garadžiuje, kuris 
buvo raketierius; Ambergo 
auto valdytoją — Emmanu- 
elį Kesslerį; Irvingą Amrongą 
— kitų žudiką; Abrahomą 
Meers ir Amrongą, kurie 1935 
m. buvo nužudyti ir iš va
žiuojančio automobiliaus iš
mesti; Alex Alpert (Red), 
kuris buvo nušautas iš užnu
gario Brooklyne; Joseph Ro
sen, Brooklyno saldainių už- 
laikytoją, kuris liudijo prieš 
Lepkę; George Rudnicką, ku
rio kūnas buvo atrastas auto- 
mobiliuįe ant Jefferson Ave.; 
Walter Sage, kuris buvo nu
žudytas ir įmestas į upę ir vi
są eilę kitų.

Pereitą šeštadienį Literatū
ros Draugijos 138 kuopa, 
Maspeth, buvo surengus va
karienę Zabelskio svetainėj. 
Publikos buvo pilnutėlė sve
tainė; kiti sako, net daugiau, 
kaip rengėjai laukė.

Vakarienės paruošime turė
jo daug darbo, kaip ir visa
da, gaspadinės d. Kalvaitienė, 
Cibulskienė, Laukaitienė, Ja- 
nulevičienė ir kitos. Maisto bu
vo užtektinai. Vieni gyrė gar
džiai pagamintas bulves, kiti, 
vegeterioniškai nusistatę—ko
pūstus, o mėsos šalininkai — 
kilbasas; bet visų mintis su
tiko vienu klausimu, tai kad 
maspethiečiai davė užtektinai 
ir labai gardaus alaus.

Pranas Pakalniškis pakvie
tė Roką Mizarą, “Laisvės” Re
daktorių, D. M. šolomską ir 
J. Kuodį tarti kelis žodžius. 
Kalbėtojai paaiškino Literatū
ros Draugijos svarbą, trumpai 
išsireiškė bėgamais pasauli
niais klausimais ir komentavo 
pačios vakarienės klausimu..

Nemažai buvo svečių iš Wil- 
liamsburgho, kurių tarpe savo 
išžiūra ryškiausiais buvo du 
dikti, kaip lietuviški aržuolai, 
vyrai—M. Liepa ir J. Naudus.

Po vakarienei svečiai dar il
gai kalbėjosi, o kas norėjo, 
tai ir pasišoko prie armonikos. 
Atrodo, kad rengėjams liks 
kiek ir pelno. Svečias.

Ameyikos Darbo Partijoj 
pažangesnis, kairesnis, ele
mentas turi įtakos nariuose ir 
ima viršų. Tas varo į pasiuti
mą reakcinius dešiniuosius 
elementus priešakyje su Alex 
Rose, Luigi Antonini ir kitais, 
kurie negalėdami kitaip nu
veikti pažangesnius žmones, 
tai 80 pažangiųjų apskundė 
teismui, kad teismo pagelba 
atsilaikyti. Jau galima iš kal
no pasakyti, kad tokis reakcL 
ninku žygis jiems nieko nepa
gelbės. Rodosi, jie turėtų su
prasti, kad Amerikos darbi
ninkai niekados nepasiduos 
tokiems gaivalams valdyti, 
kurie nori su pagelba teismo 
vadais būti.

Antradienio ryte atplaukė 
Švedijos keleivinis laivas var
du “Drottningholm. šiuo laivu 
atplaukė būrelis lietuvių—jų 
tarpe daugeliui laisviečių ži
noma waterburiete 
Vaitonaitė, kuri gana 
svečiavosi Lietuvoje.

Kitų jos sankeleivių 
neteko pavardžių 
nors su kai kuriais 
teko susipažinti.

Taipgi šiuo laivu 
atvyko kaž koks
žydų rabinas, kurio pasitikti 
buvo susitelkę keletas šimtų 
rabinų ir šiaip religinių žydų; 
pasitiktas su didelėmis cere
monijomis; vežtas račiukais ir 
neštas ant rankų; giedota žy
diškos religinės giesmės; taip
gi nepamiršo pribūti didelis 
būrys korespondentų su pa
veikslų traukimo aparatėliais 
ir policininkų.

Didžiumą keleivių sudarė 
švedai, Amerikos piliečiai.

Reporteris.

Ridgewoodo miesto dalyje 
yra nemažai apsigyvenę lietu
vių. Ten mes surasime ne vien 
darbininkų, bet lietuvių užei
gų ir krautuvių. Ten gyvuoja 
ir Literatūros Draugijos 55-ta 
kuopa, kuri praeitą penkta
dienį turėjo prakalbas Vaigi- 
nio ir šapalo svetainėj.

Sekantis 55 kuopos susirin
kimas bus trečiadienį, kovo 
20 dieną, Vaiginio ir šapalo 
svetainėj, 147 Thames St., ne
toli Flushing Ave. Susirinki
mo pradžia lygiai 8 vai. va
kare. Kviečiami atsilankyti ne 
vien nariai, bet ir taip lietu
viai, nes dabar yra vajus už 
naujus narius, ir jeigu norėsi
te, tai galėsite pigiau įstoti.

Ridgewoode yra Literatūros 
Draugijos narių, kurie 
klauso prie kitų kuopų, 
gerai, kad jie persikeltų 
kuopą.

Raudonojo Kryžiaus Kursai
Brooklyne steigs Raudonojo 

Kryžiaus kursus net keliose 
vietose. Ten vakarais mokys 
vyrus ir merginas, kaip atlikti 
sužeistų aprišimu darbus ir ki
tos pagelbos. Vis tai yra pri
sirengimas prie karo.

Kovo 11 d. staiga mirė dar
bavietėje Motiejus Stankevi
čius. Dirbo pas p. Atkočaitį 
už naktinį sargą. Kaip ir vi
sada, atėjęs į darbą ėmė savo 
kasdienį įrankį, šluotą, valyti 
dirbtuvę, bet . . . Pastebėtas 
suklupęs ant šluotos. Dėta pa
stangų gaivinti, pakelti. Pasi
rodė, veltui. Pašauktas gydy
tojas bado jau mirusį.

Kūną paėmė graborius J. 
Garšva. Jis ir laidotuvių par
eigas ėjo. Kovo 15 d. Motie
jus palaidotas Holy Cross 
pinese, gražiam giminių 
draugų būriui palydint.

Motiejus mirė sulaukęs 
metų amžiaus. Buvo labai 
ro būdo
draugiškai sugyvent su visais 
ir visiems pasitarnauti kuomi 
galėdamas. Jo prielankumą 
tinkamai darbininkai įvertino. 
Neužmiršdavo jo nors prieš me
tines šventes su. stambia pini
gine dovana pasveikinti. Ne
buvo užmirštas ir mirus. Dar
bininkai sukėlė tinkamą sumą 
pinigų gėlėm jo karsto papuo
šimui. Buvo ir daugiau gėlių 
vainikų nuo giminių, draugų 
ir p. Atkočaičio.

Velionis M. Stankevičius šio
je šalyje išgyveno apie 45 
metus. Paėjo iš Lazdijų para
pijos, Suvalkų gubernijos. Lie
tuvoje paliko seserį Marijoną, 
o čia—Oną ir du brolius: Po
vilą ir Adomą; keletą tolimes
nių giminių—sesers Krevickie- 
nės, kuri jau mirė pereitą ru
denį, liko 4 vaikai, būtent, du 
sūnūs: Simanas ir Mykolas ir 
dvi dukterys: Ona ir Julia.

Motiejau, tu užbaigei savo 
gyvenimo kelionę. Lai būna 
lengva tau ši Washingtono 
žemė ilsėtis! Mes ilgai tavo 
draugiškumą ir gerus darbus 
atsiminsime. • Draugas.

Religija vis mažiau įtakos 
turi į Jungtinių Valstijų žmo
nes, kiekvienas apsišvietęs 
žmogus tuojaus supranta, kad 
ji nėra jokis mokslas, kad tai 
fanatizmas. Kunigai prie kiek
vienos progos bando įkalbinė
ti, kaip religija yra svarbi. 
Verbų dienoj, veik visose New 
Yorko bažnyčiose kunigai sa
kė specialius pamokslus ir 
garbino verbų dieną, kėlė į 
padanges religiją.

PARDAVIMAI
Parsiduoda alude (Grill), atdara 

kiekvieną dieną ir orkestrą groja 5 
vakarus į savaitę. Kiekvieną sekma
dienį, 2:30 vai. po pietų, iš šios vie
tos leidžiama muzikališka progra
ma oro bangomis per stoti WBRY, 
Waterbury. Turime leidimą pardavi
nėti įvairius gėrimus. Vieta pilnai iš
taisyta, galima priimti apie 250 žmo
nių. Pardavimo kaina prieinama. Sa
vininkas parduoda tod,ėl, kad svei
kata bloga. Prašome rašyti: Stanley 
Tiknis (Stanley’s Grill), 501 North 
Main St., Waterbury, Conn. Arba 
galite telefonuoti: Waterbury 3-9794.

(68-70)

ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAĘ 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

Penktadienį, kovo 
7:30 vai. vakare, 
Amerikos Piliečių 
Svetainėj, 280 Union
kampas Stagg St., įvyks labai 
svarbios prakalbos.

D. M. šolomskas kalbės 
apie tai, ar’baigsis šis karas, 
ar jis eis toliau? Kodėl An
glija ir Franci j a nori tęsti 
karą? Kodėl Finliandijos val
donai įvėlė savo šalį karan su 
Sovietais ir vėliau susitaikė? 
Ką reiškia visos tos pasakos 
apie “finų pergales”? 
likimas laukia Lietuva? / c 
daugeliu kitų klausimų.

Rokas Mizara kalbės apie 
atsibuvusią 
Konferencijąv 
kur jis buvo 
smulkmeniškai 
liūs, kurie yra 
nate įnešti prieš ateivius. Jis 
išaiškins tą, ką reikštų atei
viams, o ypatingai mums, lie-

Gaukite Gerų Žolių
čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šaltmetių, 
Brolelių, Džiugelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 70c. 
Geros Trajankos 60c. pakelis. 
Knygele, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Wne

Liquors
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Galionas saldaus vyno $1.25
Rugines degtines butelis „„

2į metų - - - Jpi./O
Rugine 4 m., 90 proof 

kvorta
Nesendinta degtinė, 

80 proof, kvorta
Ivaldi, konjakas, 20

senumo ?• $2.99

Taipgi šimtai kitokiu degtinių, vynų, koniakų ir saldžių
jų gėrimų su nupigintomis kainomis Velykų šventėms

Republic Liquor Store
Brooklyne

LIC. L72
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gospadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišku valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužių
Vyrų Siutai 

ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

I 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 aprokav .mus be jokio mokesčio.

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį

Degtines, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

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

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

Sun. all day and night




