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KRISLAI
Meninės Progos. 
Diktatoriai be Diktatūros. 
Už ką Jie Kariaus?
Spekuliantams Riestai. 
Lietuvai Pagalba.

Rašo A. Bimba

Naujojoj Lietuvoj plačiai 
atsidarė durys į menines pro
gas. Teatras žada gražiai bu
joti. Artistinis lietuvio talen
tas galės plačiai pasireikšti.

Kauno spauda ve praneša, 
kad Panevėžyje organizuoja
mas valstybinis teatras. Pane
vėžiečiai jau seniai apie tokią 
įstaigą galvoję, bet pirmiau 
visos pastangos suduždavusios 
prieš smetonišką tautininkų 
politikos siefią.

Sehojoj Lietuvoj teatras 
skurdo. Naujojoj Lietuvoj te
atras pakils į padanges.

Kol kas šioje šalyje dikta-1 
tūros dar neturime. Bet dikta
torių neužilgo jau turėsime. 
Taip bent atrodo. Juomi bus 
prezidentas Rooseveltas. Ta
sai jo reikalavimas visos galios 
apsigynimo vedime nežada 
Amerikai nieko gero.

Kongresas dar netarė savo 
žodžio. Bet demokratai turi 
didžiumą, o demokratų partija 
randasi Roosevelto kišeniuje. 
Tiktai greitas ir be galo di
delis masių spaudimas galėtų 
kongresmonus ir senatorius 
sulaikyti nuo apkarūnavojimo 
Roosevelto visokiomis diktato
riškomis galiomis.

Daug kas stebisi Italijos 
armijos ištižimu. Afrikoje 
italai kareiviai tūkstančiais 
pasiduoda anglams.

Kame gi visa paslaptis? Ją 
rasime dvasinėje armijos Yiuo- 
taikoje. Ir už ką gi Italijos 
kareiviai turėtų aukoti gyvy
bę? Už Mussolinį? Už kara
lių? Už priespaudą?

Ar kitaip buvo su Francijos 
kareiviais, kai susitiko su jė
ga ? Pakriko, subyrėjo visa 
Francijos armija.

O ar-ne taip masiniai spru
ko anglai kareiviai iš Franci
jos, palikdami visus karo pa
būklus?

Ne kitaip atsitiktų ir su 
Hitlerio armija, jeigu jai kas 
užduotų vieną kitą smūgį!

Karas dar nepasibaigė. Dar 
visko gali būti ir visko bus.

Lietuvos vyriausybė ima na- 
gan spekuliantus, štai “Tie
sa” praneša, kad Kauno apy
gardos teismas nubaudė pen
kių metų sunkiųjų darbų ka
lėjimu spekuliantus Romual
dą Makauską ir Iciką Ano- 
liką.

Jie norėjo pralobti liaudies 
kaštais. Už tą savo smertelną 
grieką dabar turės skaudžiai 
atmokėti.

Klerikalai, smetonininkai ir 
socialistai turėtų iš savo fon
dų pasiųsti tiems “mūčelnin- 
kams” aukų.

Kad jų spauda paskelbs 
juos didvyriais, tai aš neabe
joju.

Landonas prieš Roosevelto 
politiką, o Willkie už. Vadina
si, Republikonų Partijos vado
vybė suskilus.

Willkie skrisiąs Anglijon ir 
žiūrėsiąs, kaip jis galėtų jai 
pagelbėti. O sugrįžęs, 'be 
abejo, sušilęs darbuosis už 
šios šalies įtraukimą į karą.

“Tarybų Lietuva” iš lapkri
čio 30 d. (1940 m.) praneša:

“Prekių bus! Jų turime ir 
dar gauname. Patys vis dau
giau gaminame ir štai šian
dien telegrama pranešama 
apie naujai atsiunčiamus iš 
Tarybų Sąjungos didelius įvai
rių prekių kiekius. Ligi gruo
džio 10 dienos į Lietuvą bus 
atsiųsta: medvilnės gaminių 
1 milionas skarų—už 2,400,- 
000 rublių, odinių apavų už 
4,500,000 rublių, kojinių už 
1,600,000 rublių, siūlų už 500, 
000 rublių ir plokštelių 
200,000 rublių.”
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Browderis Sako 
Amerika Jau Įt

raukta Karan
Jis Pareiškė: Tik Žmonės Galėtų Sustabdyti Imperialistų 

Karų, Vedamų ne Laisvei, bet Didesniam Pavergimui

sekreto-
Lenino 

mitinge 
Gardene,

New York. — Earl Brow
der, Amerikos Komunistų 
Partijos generalis 
rius, kalbėdamas 
mirties minėjimo 
Madison Square 
pirmadienį vakare, tarp kit
ko, pareiškė, kad prez. Roo
seveltas netiesioginiai jau 
yra įtraukęs “Ameriką į 
karą.”

“Nėra kitokios išeities iš 
karo, kaip tik žmonių pasi
priešinimas vieš patavimui 
karo rengėjų. Nes jie taip 
giliai įvėlė visą savo impe
rialistinę santvarką, kad 
jau negali ateit taika be jų 
nuvertimo,” sakė Browde
ris :

“Patys žmonės turi pada
ryt galą šiam karui.

“Leninas mirė 17 metų 
atgal. Bet jo dvasia gyvena, 
kaip mylimojo mokytojo ir 
vado milionų žmonių visuo
se kraštuose. Nes tiktai jis 
ir jo partija parodė kelią, 
kaip išeit iš pirmojo impe-

Atbėgėliai iš Lenkijos Gavo Tarybų Lietuvoj 
Pilietybę; Džiaugiasi Nauju Gyveniniu, Lygy

be, Teise Dirbti ir Siekti Apšviėtos
Pranešimas “Laisvei”

Vilnius. — Lietuvos Ta
rybų valdžia suteikė piliety
bę tūkstančiams lenkų, žydų 
ir kitų tautų žmonių, kurie 
buvo perbėgę nuo nazių iš 
Lenkijos į Lietuvą.

Atbėgėliai džiaugiasi Ta
rybinės Lietuvos pilietybe ir 
apsako, kaip juos alkino, 
persekiojo, niekino ir kalino 
Smetonos valdžia.

Du studentai, A. Braen ir 
J. Varšaviak, pėsti atbėgę 
visą kelią iš Varšavos įrLie-

“Mes net nesvajojome, 
kad galėtume susilaukt to
kios laisvės/ teisės dirbt ir 
lygybės, kuria dabar džiau-

Anglai Turį Viršenybę 
Prieš Vokiečius Oro 

Žygiuose
Anglai Sako:

London. — Oro kautynė
se anglai turi tiek pirmeny
bės prieš vokiečius, kaip 
teigia anglų orlaivyno ofi- 
cieriai. Anglų orlaiviai ga
li aukščiau skristi negu vo
kiečių. Anglijos lakūnai'sis- 
temAtiškai, gana pataiky
dami, be atvangos ardo ka
rinius vokiečių fabrikus.

“Nuolatine srove” atlekia 
Anglijai vis daugiau karo 
orlaivių iš Amerikos.

Roma. — Italai užginčija, 
kad albanai kelia maištus 
prieš italus.
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rialistų karo, kelią į taiką 
ir socializmą.

“Ro jsevelto karinė val
džia savinasi sau teisę kon- 
troliuot visą amerikinį že* 
myną,... uŽRhrt dvidešim
čiai- Lotyniškos Amerikos 
respublikų tokius santikius 
su Jungtinėmis Valstijomis, 
kokie yra užkarti Indijai 
ryšium su Anglija.

“Vistiek, kęno laimėjimu 
šis karas baigtųsi, Jungti
nės Valstijos įžengė į impe
rializmo kelią... Geriausia
me Anglijai atsitikime, ji
nai taps tik mažesniu part
neriu naujame amerikonų- 
anglų i m p e r i alizme . . . 
Jungtinės Valstijos bus ste
bulė.

“Prezidentas Rooseveltas 
sakė kongresui, kad jo tiks
las esąs įvykdyt laisvę visa
me pasaulyje... Bet ir pir
miau buvęs prezidentas 
Wood row Wilsonas panašio
mis ‘idealistinėmis’ šneko
mis pridengė karinius Ame
rikos imperializmo siekimus 
praeitame kare.” 

giamės Tarybinėje Lietuvo
je. Vos gavome pilietybės 
popieras, o jau buvo leista 
mums dalyvaut Lietuvos at
stovų rinkimuose į Aukš- 
čiaučią Sovietų Sąjungos 
Tarybą-seimą.”

Tarp atbėgėlių, kuriem 
Tarybų Lietuva suteikė pi
lietybę, yra daug įvairių 
darbininkų, studentų, inži
nierių, ' amatininkų, vyrų, 
moterų ir vaikų. Kai kurie 
atbėgėliai inžinieriai, che
mikai ir kiti specialistai jau 
pastatyti į atsakomingas 
vietas Lietuvos pramonėje. 
Studentam duota teisė tęs
ti mokslą, darbininkams — 
visuotina teisė dirbti.

Vokiečiai vėl Numetė 
Tūkstančius Bomby į

Anglijos Miestus «
London, saus. 14. — Vo

kiečių orlaiviai numetė tūk- 
stančius pa degančių ir 
sprogdinančių bombų į vie
ną piet-vakarinį Anglijos 
miestą ir iš naujo naikino 
Liverpoolį. Suardė dvi * ten 
anglų slėptuves, bombomis 
pataikė į du ligonbučius; 
turbūt, užmušė daugelį 
žmonių.

Berlin. -— Katalikų kuni
gai vakarinėje Vokietijoje 
pranešė, jog anglų orlaiviai 
labai apardė dvi bažnyčias, 
vieną klioštoriij ir vieną ka
talikų jaunuolių namą.
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VĖL PAKEISTAS ITALŲ 
K0MAND1ERIUS 

ALBANIJOJ
Roma. — Paliuosuotas 

nuo italų komandos Albani
joj generolas Ubaldo Soddu 
“dėl nesveikatos,” kaip sa
ko Italijos vyriausybė. Da
bar vyriausiu italų koman- 
dierium Albanijoj paskirtas 
gen. Ugo Cavallero, galva 
karo štabo. Cavallero laiko
mas “žaibiško” karo meist
ru.

Gen. Ubaldo, Soddu tik du 
mėnesiu komandavo italus 
Albanijoje ir nesustabdė 
graikų laimėjimų. Soddu 
buvo pasiųstas ten po to, 
kai pasitraukė iš komandos 
gen. P. Badoglio.

Gruodžio 7 d. atsistatydi
no grafas C. M. de Vecchi 
kaipo Dodecanese salų gu
bernatorius.

Kaip Senelis Vilnius Pa
jaunėjo ir Pagyvėjo

Pranešimas “Laisvei”
Vilnius. — Įsikūrus tLie- 

tuvos Tarybų valdžiai, žy
miai pajaunėjo ir pagyvėjo 
ši senovinė Lietuvos sostinė.

Prasidėjo vyriausybės. įs
taigų perkraįystymas iš 
Kauno į Vilhių’tuo laiku, 
kai vyko Tarybų atstovų 
rinkimai į Sovietų Sąjungos 
Aukščiausią Tarybą.

Pertvarkoma ir < moder
niais įrankiais panaujina
ma darbas 150 fabrikų ir 
dirbtuvių Vilniuje. Tuzinai 
tų dirbtuvių pirmiau bergž
džiai'riogsojo per eilę metų, 
prie lenkų valdžios.

Didžiuliai sovietiniai tro- 
kai dabar gabena naują ma
šineriją į senąsias Vilniaus 
dirbyklas.

22 tūkstančiai buvusių 
bedarbių Vilniuje jau gavo 
darbus.

Vilniaus Universitetan į- 
sirašė 4,300 studentų.

Atidarytas suaugusiem 
gimnazijas Vilniuje lanko 
keli šimtai darbininkų, raš
tinių tarnautojų ir amati
ninkų.

Anglija Gali Užimt Airijos 
Prieplaukas

London. — Anglų laikraš
čiai ragina savo valdžią per 
prievartą užimt Airijos Re
spublikos prieplaukas, ku
rios reikalingos anglų karo 
laivam.

Anglų spauda šiepia ir 
niekina Airijos ministerį 
pirmininką E. de Valera, 
kuris atsisako įsileist anglų 
karo laivus į airių prieplau
kas. /

PRIEŠ ROOSEVELTO 
PLANĄ

Washington. — Senato
rius Wheeler, kongresma- 
nas Hamilton Fish ir keli 
desėtkai kitų kongreso na
rių reikalauja atmest pre
zidento sumanymą skolint 
ar duot Anglijai karo pa
būklus ir priimt anglų karo 
laivus į Amerikos prie-

Roma, saus. 14. — Italai 
teigia, kad jie oro bombo
mis nuskandino karinį ang- 
lų laivą naikintuvą “Gal- 

plaukas pasitaisyt. anglų ir graikų artilerija. Anglijos laivyno pagalbos, lant.”

Anglą Liaudis Šaukia įkurt 
Žmonių Valdžią, Daryt 

Teisingą Taiką
Anglijos Liaudies Suvažiavimas Taip Pat Reikalauja Gerint Darbo Žmonėm Būklę,. Sugrą

žint Pilietines Teises, Duot Laisvę Visom Anglijos Kolonijom
London. — Didis Anglijos 

Liaudies suvažiavimas iš
rinko platų komitetą, ku
riam pavedė mobilizuot dar
bininkus, profesionalus, ka
reivius ir abelnai darbo 
žmones, kad įvykdytų šio 
suvažiavimo tarimus. 
Žymėtina, jog tarp suvažia
vimo delegatų, buvo ir ne
mažas skaičius kareivių.
SUVAŽIAVIMO TARIMAI

1. Gerint žmonėm būklę; 
pakelt algas darbininkam, 
kareiviam ir civiliam šalies 
gynėjam; duot geresnes 
pensijas žmonoms ir vai
kams kareivių, jūreivių ir 
lakūnų; pridėt bedarbiam 
pašalpos.

2. Įrengt saugias slėptu
ves, kad oro bombos negalė
tų pramušt jų; suteikt grei
tą ir tinkamą pagalbą nu- 
kentėjusiems nuo oro bom
bų.

3. Sųgrąžin|, apsaugot ir 
praplėšt visM darbo unijų 
teises, demokratines teises 
ir pilietines laisves.

Vokiečiai Sako, kad Jie 
Atmušą Anglijos 

Bombininkus
Vokiečių Pranešimas:

Berlin. — Anglų orlaiviai 
numetė kiek bombų į Bai- 
reuthą ir į tūlas kitas vie
tas pietinėje Vokietijoje, 
bet mažai nuostolių tepada
rė.

Mažas skaičius anglų or
laivių dieną mėgino pasiekt 
šiaurines vokiečių prieplau
kas ir bombarduot vieną 
vokiečių sargybos laivuką 
Šiaurės Jūroj. Jie vartojo ir 
amerikinius orlaivius. Bet 
vokiečiai atmušė anglų la
kūnus. Vokiečių priešorlai- 
vinės kanuoles pakrantėse 
nušovė žemyn keturis anglų 
orlaivius, o greitieji lėktu
vai—penktą anglų orlaivį.

Anglų orlaiviai bombar
davo įvairius miestus Ho- 
landijoj, bet pataikė tik į 
dvi farmų daržines. Šiaip 
anglų bombos nukrito į lau
kus.

10,000 Bombų Plymouthui
Plymouth, Anglija, saus. 

14. — šimtai vokiečių orlai
vių numetė 10 tūkstančių 
gaisrinių ir Sprogdinančių 
bombų į Plymouthą, Angli
jos prieplaukos miestą; su
naikino daug namų ir biznio 
įstaigų.

Libijoj ir Albanijoj Nieko 
Naujo

Roma. — Libijos ir Al
banijos karo frontuose pa
dėtis liekasi ta pati: Vienur 
ir kitur italų artilerija 
“normaliai” persišaudo su

4. Perimt į valstybės ran
kas bankus, žemę, važiotės 
priemones ir stambiąją pra
monę, idant panaikint peL 
nagrobystę, spekuliavimą 
maistu ir kyšininkystę; per- 
organizuot gamybą naudai 
žmonių.

5. Suteikt laisvę Indijai; 
suvienyt šiaurinę Airiją su 
Airių Respublika; duot vi
som kolonijų tautom teisę 
pačiom spręst savo likimą.

6. Sumegst draugiškumo 
ryšius su Sovietų Sąjunga.

7. Įkurt Anglijoj Liaudies 
Valdžią, kuri tikrai atsto
vautų anglų darbo žmones 
ir kuria pasitikėtų visi dar
bo žmonės pasaulyje.

8. Daryt žmonių taiką, at- 
siektiną visų kraštų žmo
nėms ir paremtą visų tau
tų teise spręst savo likimą.

Svarbiausi punktai tai tikslus; tada jie priims tai- 
Liaudies Valdžios kūrimas kos pasiūlymą, kokį jiem 
ir žmonių taika.

Anglų ir. amerikonų laik
raščių korespondentai buvo 
atėję į Šį Liaudies Suvažia
vimą kaip priešai, manyda-

Anglų Lakūnai Dieno
mis Smarkiai Atakuoja 

Priešus
London, saus. 14. — An

glų orlaiviai jau keturias 
dienas paeiliui dienos laiku 
bombardavo karinius vokie
čių ir italų puktus.

Žemyn smigdami, anglų 
bombininkai pleškino vokie
čių kanuolių batarejas šiau
riniame Francijos pakraš
tyje ir iš kulkasvaidžių ap
šaudė vokiečius apkasuose 
tenai. Anglai nužiūri, jog 
tose vietose vokiečiai sutel
kė daugius savo kariuome
nės, kuri ruošiama plaukt į 
Angliją.

Anglų lakūnai sėkmingai 
bombardavo vokiečių prie
plaukas ir submarinų sto
vyklas palei Anglų Kanalą, 
jūrų siaurumą — Breste, 
Havre, Loriente, Ostende 
ir kitur. Degino ir sprogdi
no vokiečių orlaivių stovyk
las Varnės, Chartres, Ev- 
reux ir Morlaix; atakavo du 
prekinius vokiečių laivus 
ties Norvegija; padarė nuo
stolių sandėliams vokiečių 
žibalo Regensburge, prie 
Dunojaus, ir Holandijoj.

Anglijos orlaiviai taipgi 
padegė Italijos žibalo san
dėlius ir jo dirbyklas Mal- 
gheroj. Be to, jie ardė italų 
lėktuvų stovyklas Paduoj, 
ties Venecija ir keliose 
tose vietose.

ki-

Airijai Gręsia Alkis
Dublin, Airija. — Pritrū

ksta airiam gimdų, ir ne
įmanoma, kaip Airija galė
tų gaut jų iš užsienių be

Prašome Visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

............  ....................  'I . Į   ...Į*.. .■ii.Ž.

mi, kad čia būsiąs tik ko
munistų sušauktas suvažia
vimas. Bet korespondentai 
turėjo pakeist savo nuomo
nę, kai išgirdo, jog čia kal
ba Anglijos žmonės abelnai 
— darbininkai, unijistai, 
p r o f e s i o n a lai ir įvairūs 
moksliniai darbuotojai.

Suvažiavimo pirmininkas 
D. N. Pritt, kalbėdamas UŽ' 
taikos dąrymą, pareiškė:

“Anglijos propagandistai 
savo kalbomis paskleidė bai- * 
mės tarp Vokietijos žmonių, 
—kad jeigu Anglija laimės 
karą, tai anglai suskaldys 
Vokietiją, aptaksuos vokie
čius, paniekins juos ir pri
spaus. Bet mes žinome, kad 
jeigu Vokietijos žmonės bus 
paliuosuoti nuo tokių bai
mių, tai jie nenorės daugiau 
kovot ir kentėt už Hitlerio

padarytų Anglijos Liaudies 
Valdžia
mių prijungimo, be karo 
kontribucijų, su laisve vi
som tautom spręst savo li
kimą. Vokietijos žmonės < 
priimtų tokią taiką nuo 
Liaudies Valdžios, kuria jie 
pasitikėtų.”

be svetimų že-

t.T

VOKIEČIAI APGULĄ 
ANGLIJĄ

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokietijos or

laiviai veda neatlaidžią ap- 
gulos kovą prieš Angliją. 
Paskutiniu atveju jie vėl 
sėkmingai bombardavo ka
rinius pastatus pietiniame 
Anglijos pakraštyje, Brigh- 
tone ir Eastbourne. O pir
miau jie sukėlė didelius 
gaisrus Londone.

Priešlėktuvinės anglų ka- 
nuolės taip prastai veikė, 
kad visi vokiečių orlaiviai 
sveiki sugrįžo iš Anglijos.

Pašaukta* Milicija prieš 
Auto Streikierius

Saginaw, Mich., saus/14. 
—Streikuoja jau per/2,000. 
darbininkų prieš Eaton au
tomobilių fabrikus šičia, 
Clevelande, Detroite, Battle 
Creek ir MarshaĮl’e. StrePv 
kui vadovauja CIO unija.

Policija ašarinėmis ir re
miamomis bombomis štur
mavo streiko pikietininkus 
Saginaw. Susikirtime su
žeista keli asmenys. Dau- ' 
gelis streikierių areštuota.

Pašaukta valstijos milici
ja slopint streiką Saginawe.

Vichy, Franci j a. — Rho
ne upės klonyje sušalo 800 
avių.

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

Act of March 3, 1879.

Bilius, Siūląs Įvesti Diktatūrą
■ Amerikoje

Į Jungt. Valstijų kongresą yra įneštas 
biliųs, siūląs suteikti visą galią preziden
tui Rooseveltui remti visas “demokrati
ją ginančias” kariaujančias šalis ir net
gi suteikti jam teisę įtraukti Jungt. 
Valstijas į karą oficialiai. Jei šis bilius 
būtų priimtas, kaip jis pagamintas, tai 
Jungt. Valstijų kongresas nustotų viso
kios galios, nes visa galia būtų suteikta 

’prezidentui Rooseveltui ir jis galėtų da
ryti taip, kaip jis* norėtų.

Nereikia nei aiškinti, kad šis žygis 
stato pavojun mūsų kraštą, kad juo pa
sinaudojant, Amerikoje būtų galima be 
didelių pastangų įvesti didžturčių dik
tatūra, prieš kurią Anglijos rėmėjai sa
kosi kariaują.

Šiame visame sūkuryj pasirodė dar 
vienas įdomus reiškinys, kuris daugeliui 
žmonių buvo tikėtas. Buvusis republiko- 
nų partijos kandidatai į prezidentus, p. 
Willkie, atvirai pasisakė, kad jis remiąs 
tąjį bilių, tik norįs matyti jame “tūlų 
pataisymų.” Šia proga tenka priminti 
vienas ypatingas dalykas. Pereitų pre
zidentinių rinkimų kampanijoj komunis
tų kandidatas Earl Browder pareiškė, 
kad republikonų suvažiavimas Phila- 
delphijoj nominavo savo kandidatu į pre
zidentus p. Willkį su iš anksto padarytu 
susitarimu su demokratų partijos lyde
riais, su pritarimu paties p. Roosevelto. 
Tuomet Earl Browder sakė, kad tarp tų 
dviejų partijų kandidatų—p. Willkie ir 
p. Roosevelto—nėra jokio esminio skir
tumo, nes abu stoja už karą, abu už rė
mimą Anglijos imperialistų. Jeigu tuo
met kas nors tiems Browderio žodžiams 
netikėjo, tai dabar jie jau negali to sa
kyti,—ypačiai po to, kai p. Willkie pa
darė pastarąjį savo pareiškimą.

Dabar kongrese, be abejo, įvyks smar
kių debatų dėl įneštojo biliaus. Bus ne
mažai kongresmanų ir senatorių, kurie 
griežtai priešinsis šį bilių priimti. Bet 
ne visi prieštarautojai bus iš tikrųjų ka
ro priešai. Tatai, tūli darys tam tikrais 
savo partijiniais išskaičiavimais. Tūli ta
tai darys kitokiais išskaičiavimais,—bū
tent, kad jiems rūpi suteikti kariaujan
čioms valstybėms kitokiais būdais pa
galbos.

Šio biliaus klausimu, kaip ir bendru 
taikos politikos klausimu, žodį privalo 
tarti masės darbo žmonių. Svarbu pažy
mėti, kad tūlos unijos ir kitokios 
darbo žmonių organizacijos jau tarė sa
vo žodį.

Svarbu,.kad taikos klausimu ir demo
kratinės santvarkos likučių išlaikymo 
klausimu tartų savo žodį visos darbo uni
jos, visokios farmerių, darbininkų ir in
telektualų organizacijos.

Tokiu svarbiu momentu, tokiame visą 
mūsų krašto likimą liečiančiame pavoju
je pasisakyti turėtų kiekvienas Amerikos 
pilietis! _____________

Lietuviški Laikraščiai Tarybų 
Lietuvoje

Amerikos fašistai-socijalistai - klerika
lai skelbia, būk dabar Lietuvoje lietuviš
kų laikraščių jau nebelikę. Lietuvoje 
(kaimubse) tarybų santvarkos priešai 
plepa panašias nesąmones. Todėl labai 
vietoje “Tarybų Lietuvos” (lapkričio 29 
d., 1940, laidoje) bendradarbis, Erškėtis, 
patiekia informacijų, kiek dabar išeidinė
ta Lietuvoje lietuviškų laikraščių.

Jis ten rašo:

“Šiuo metu Tarybų Lietuvoje išleidžia
mi šie lietuviški laikraščiai: 1. “T. Lietu-

va” — dienraštis, 2. “Tiesa”—dienraštis, 
3. “Komjaunimo Tiesa”—dien., 4. “Vil
niaus Balsas—dien., 5. Waist. Laikraštis/ 
—didelis, du kartus per savaitę einąs laik
raštis. 6. “Jaunasis Ūkininkas”, 7. “Dar
bininkų Žodis”—darbininkų laikraštis, 
išeina du kartus per savaitę, kuris nu
matoma paversti dienraščiu. 8. “Raudo
nasis Sportas”—sporto - fizkultūros laik
raštis, išeina du kartus per savaitę, 9. 
“Šluota”—savaitinis, puikiai iliustruotas, 
keliomis spalvomis jumoro žurnalas. 10. 
“Kuntaplis”—jumoro savaitraštis, 11. 
“Lietuvos Sparnai” — dvisavaitinis ilius
truotas civilinės aviacijos žurnalas, 12. “Į 
Pagalbą” didelis, iliustruotas politikos 
žurnalas, 13. “Pionierius”—mokyklų jau
nuomenės savaitraštis keliolnis spalvo
mis, 14. “Žiburėlis” ir 15. “Genys”—vai
kų žurnalai, 16. “Sveikata ir Darbas” di
delis sveikatos žurnalas, eina du kartus 
per mėnesį, 17. “Liaudies Sveikata”—po
puliarus sveikatos mėnesinis’ laikraštis, 
skiriamas masėms, 18. “Komunalinis 
Ūkis” — didelis ekonominis žurnalas, 
19. “Mokykla ir Gyvenimas” — pedago
ginis žurnalas, 20. “Gimtoji kalba”—lie
tuvių kalbai ugdyti laikraštis, 21. “Bi
bliografijos Žinios” — išeinančiai litera
tūrai aptarti žurnalas, 22. “Kultūra” — 
mėnesinis mokslo populiarizacijos žurna
las, 23. “Šeima”—mėnesinis šeimos ir 
auklėjimo klausimams gvildenti žurna
las, 24. “Amatininkas”—mėnesinis žur
nalas amatų klausimams gvildenti, 25. 
“Sodyba’1*— dvisavaitinis puikus žurna
las specijalioms ūkio šakoms kultyvuoti, 
26. “Raudonasis Akademikas”—studentų 
laikraštis ir kt. Netrukus pradės eiti di
delis literatūros žurnalas “Raštai”, ku
rį leis Valstybinė leidykla, ir jis bus Ra
šytojų Sąjungos žurnalas.”

Tūlų laikraščių tiražas (cirkuliacija) 
pakilo ant labai aukšto laipsnio. Pav., 
“Valstiečių Laikraščio” išsiplatina dau
giau kaip 200,000 egz.; dienraštis “Tary
bų Lietuva” jau turi apie 37,000 egz.; 
“Liaudies Sveikata”-- 300,000 skaitytojų. 
Vadinasi, tarybų Lietuvoje lietuviško 
laikraščio tiražas pakilo taip aukštai, 
kaip buržuazinė Lietuva negalėjo apie 
tai nei svajoti.

Bet tai yra tik pradžia! !,r UU-I'V’

Orlaiviai, Laivai ir CiviliaiŽjnonės
Londonas numato, kad bėgy būsimų 

6-ių mėnesių Anglija turi gauti iš Jung
tinių Valstijų nemažiau 3,000 karo orlai
vių ir daugiausiai bombanešių, kad ji ga
lėtų prieš Vokietiją laikytis.

Ponas William Philip Simms sako, 
kad orlaivius turės sekti Jungt. Valsti
jų karo laivai, nes Anglijai vis darosi 
sunkiau su maisto pristatymu. Jau da
bar Anglijoj baudžia žmogų 2 metus 
kalėjimo, jeigu jis vienu atveju suvalgo 
dviejų pietus.

Iš Washingtono praneša, . kad didele 
paskuba baigiami budavoti šarvuočiai, 
kruizeriai, naikintojai ir submarinai. 
Kas dešimta diena nuleidžiamas ant 
vandens vis naujas karo laivaš.

Vokietijos nazių oriai vyno komandie- 
rius generolas Goering sako, būk Angli
ja atakuoja Vokietiją 20 arba 30 orlai
vių skaičiuje ir nakties metu numeta ant 
miestų ir fabrikų nuo 200 iki 600 užde
gančių bombų. Na, o vokiečiai, sako jis, 
atakuoją Angliją su tarpe 300 iki 500 or
laivių kasdien ir kasnakt ir numeta nuo 
180,000 iki 240,000 uždegančių bombų.

Kad šis karas yra žiaurus, kad jis bai
sus civiliams- gyventojoms, nes jie labai 
nukenčia nuo orlaivių, tai tą paliudija ir 
Amerikoj “Metropolitan Life Insurance 
Co.” Ji apskaitliuoja, kad 1914-1918 me
tų kare 1 civilis žmogus žuvo ant kiek
vienų 75 kareivių skaičiaus; o dabartinia
me kare 1 civilis žūva ant kiekvienų trijų 
žuvusių kareivių. Anglijoj, 1914-1918 me
tų kare žuvo tik 1,117 civilių nuo orlai
vių užpuolimo. Dabar į 16 mėnesių karo 
ten žuvo per per 20,000 civilių žmonių. 
Minimos kompanijos apskaitliavimu, nuo 
rugsėjo pradžios, 1939 metų, jau yra žu
vusių nemažiau 100,000 civilių žmonių. 
Taip šis karas yra baisus civiliams gy
ventojams. _____________

$22,000,000,000 Aukso!
Sausio 3 dieną iš Washington praneša, 

kad Jungt. Valstijų valdžia jau turi $22,- 
000,000,000 (dvidešimts du bilionu) do
lerių vertės dūkso. Aukso rezervai pakilo 
įgabenant jį iš užsienio už įvairius daly
kus ir superkant nuo privatinių bankų. 
Auksas sudėtas Kentucky valstijoj spe
cialiuose požeminiuose fortuose, Wash
ingtone ir New Yorke. > \ ’

Ignas Lojolą
D. Michnevič.

Išliko jo portretas: jis bu
vo gana aukštas, plikas, 
siaura kakta, liesu pailgu 
veidu; mažom šiurkštaus 
žvilgsnio akim, išdidžiai su-

dvasiškija susidomėjo keis
tu pusiau pamišusiu pa
mokslininku ir greitai išaiš
kino, kad jis neturi jokio 
supratimo nei apie musul-

spaustom plonom lūpom. 
Lojolą labai lubavo, bet ne 
iš prigimties, o nuo nelai
mingo atsitikimo, kuris jo 
gyvenimą visiškai pakeitė.

Tada jis turėjo trisdešimt 
metų 'ir niekuo nesiskyrė 
nuo kitų tų laikų jaunų is
panų dvarininkų: buvo taip 
pat neapsišvietęs, kaip ir 
jie, taip pat griežtai, nors 
ir nesąmoningai, pildė visas 
bažnytines apeigas, praleis
davo gyvenimą lėbavimuose 
ir valkiojosi su moterimis, 
pagaliau, buvo ir narsus ka
rys. Atsitiko* jam nelaimė 
kaip tik kare: 1521 metais 
prancūzų sviedinys keliose 
vietose jam sulaužė koją.

Chirurgų operacijos anais 
laikais buvo labai menka
vertės. Gydytojai tada nė 
nesvajojo ligonį užmigdyti, 
ar kūną šalia žaizdos pada
ryti nejautriu (apmarinti). 
Lojolą stipriai surišo ir chi
rurgas pradėjo iš žaizdos 
krapštyti kaulų nuolaužas. 
Ligonis šitą baisią operaci
ją lengvai pakėlė. Jis buvo 
pasirengęs kažinką iškęsti, 
kad tik vėl būt galimybė 
grįžti prie ištvirkavimo, šo
kių, savo žygių. Kai pasiro
dė, kad koja suauga krei
vai, jis sutiko koją sulaužy
ti Jr iš naujo gydyti.

rialų gale iš patalo jis pa
kilo. Koks, buvo jo nusimi
nimas, kai jis pamatė, kad 
viena koja trumpesnė ir 
kad po keliu nulūžęs kau
las atsikišęs ir trukdo jam 
vaikščioti 1 ■ Pirmųjų dviejų 
operacijų prisiminimas bu
vo baisus, bet tas nekliudė 
jam užsispirti atidaryti žai
zdą iš naujo ir kaulo nuo
laužą nupielyti. Paskui jis 
privertė tempti trumpesnę 
koją. Veltui buvo viskas! 
Teko susitaikinti su minti
mi, kad jo gyvenimui užė
jo kiti laikai.

Pasireiškusi tuo laiku Lo
jolos valia, kantrybė, ištver
mė neapleido jo ligi pat 
mirties.

Laike jo ligos pasitaikė 
jam po ranka šventųjų gy
venimo aprašymų rinkinys, 
kurį jis pradėjo skaityti. Jo 
protas ką tik pritrenktas 
baisiu gyvenimo nepasiseki
mu, buvo visiškai paveiktas 
tuo skaitymu. Vos pasvei
kęs, jis pradėjo pasninkauti 
ligi visiško nusilpimo, su 
didžiausiu įnirtimu melsda
vos per dienas ir per nak
tis, plakė save botagais ligi, 
žaizdų. Tais laikais toks sa
vęs kankinimas buvo žino
mas daugeliui fanatikų, bet 
jis nutarė viršyti visus. Gi
minių pasibaisėjimui, jis 
pradėjo dėvėti prastus ne
švarius rūbus, atsisveikino 
su skustuvu) su muilu ir šu
kom ir, pagaliau, 1522 me
tais pabėgo iš namų, tikėda
masis nustebinti pasaulį sa
vo religingumo aistra..

Labai ilgai tektų apraši
nėti jo aną gyvenimą smul
kiai. Galima daleisti, kad 
jis tuo laiku buvo psichiš
kai nesveikas. Šiaip ar taip 
jis sugalvojo vykti į Pales
tiną, kad ten prie “dievo 
karsto” turkus ir arabus 
mokytų krikščionybės.

Šį sunkų planą jis įvyk
dė: jau rudenį 1523 metąįs 
jis pasiekė Jeruzalę ir pra
dėjo mokyti. Tik čia jis su- 
rato, kad nemoka turkų 
albos. Vieline ■' katalikų

monų nei apie krikščionių 
religijų piokslą. Išsiuntė at
gal jį Europon.

Jis buvo įsiutęs, bet vė
liau įsitikino, kad ir Ispani
joj su jo išsimokslinimu ne 
ką tenuveiksi, todėl atsisėdo 
mokyklos suolan kartu su 
vaikais. Tada jis baigė tris
dešimts tris metus. Nekan
trumas trukdė jam moky
tis. Šiaip taip išmokęs loty
niškai, jis pamojo ranka į ki
tą mokslą apie dievą ir iš 
naujo pradėjo pamokslinin- 
kauti, šiuo kartu su keliais 
prieteliais, kuriuos apkrėtė 
savo fanatiškumu. Sužino
jus apie konkurentus, dva
siški j a pranešė inkvizito
riams. Lojolos ir jo draugų 
laimei, jų pamoksluose ne
rado jokios atskalos ir visa 
minkštapročių k o m panija 
buvo paleista laisvėn, bet su 
griežčiausia sąlyga nedrįs
ti ir pagalvoti apie pamoks
lus, kol išmoks mokslą apie 
dievą. Pakeliavęs po Ispani
ją, Lojolą atsidūrė Paryžiu
je—be pažinčių ir be lėšų. 
Labai jam būtų buvę blo
gai, jei jis neišreikalautų 
pinigų iš savo buvusių ger
bėjų, kurios jį pažinojo dar 
būnant jam karininku. Išli
kusiam laiške vienai iš jų 
jis ten minėjo dar penkias 
moteris, kurios jį išlaikė.

Paryžiuje vėl jį pasodino 
mokytis lotynų kalbos ir, 
pagaliau, mokslo apie dievą. 
Muksiąs jam kaip ir anks
čiau nesisekė. Kiti' planai 
brendo jo fanatiškumo įkai
tintose smagenyse: įsivaiz
davo save esant nuo refor
macijos smūgių traškančios 
katalikų bažnyčios išgelbė
toju.

Bažnyčia, popiežiai jam 
buvo aukščiausias autorite
tas. Jis reikalavo baltą lai
kyti juodu, jei tik to reika
lavo bažnyčia. Kiekvienas 
protestantas jam atrodė vel
nio išpera, kiekvienas ne
bažnytinis mokslas — vel
nio gaminys. Jo nuomone, 
mirtis, išnaikinimas turi iš
tikti viską, kas tik priešin
ga bažnyčiai. •

Lojolą įsteigė jėzuitų or- 
deną. Seniau ordenai buvo 
vadinami jų įsteigėjų var
dais: Augustino, Benedikto, 
Pranciško. Kukliai atmetė 
Lojolą pasiūlymą savo or- 
deną pavadinti Igno ordenu. 
Jo garbė reikalavo daugiau. 
Pavadinęs ordeną “Jėzaus

Draugija”, jis darėsi kaip ir 
Kristaus pavaduotojas, pa
dėjėjas, valios vykdytojas.

Tiek pat veidmainiškai 
atsisakinėjo Lojolą, kai jį 
jėzuitai išrinko savo vado
vu (generolu). Iš tikrųjų gi 
jo valdžios troškimas netu
rėjo ribų. Jis nekentė prieš
taravimų ir jo žiaurus vai-
džios troškimas neturėjo 
ribų. Jis nekentė nors kiek 
savarankiškumo. Kai vie
nas, aukštose pareigose 
esąs, jėzuitas pradėjo pūs
tis savo mokslu, Lojolą tą, 
ispanų diduomenės atstovą,

Klausimai ir
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiami Laisviečiai: Aš 

gavau laišką iš Lietuvos nuo 
J. S. Aš jiems buvau užrašęs 
“Laisvę”, man rodosi, rugpjū
čio menesį. Jis ma^' rašo ir
sako, kad gavo tiktai vieną 
numerį ir daugiau negauna, 
neateina. Kas gali būti? Gal 
nesiuntinėjate? O gal kitas 
kas yra? Aš galiu užrašyti 
dar kokiems trims Lietuvoje, , 
ale ką gi daryti, kad jie ne-
gauna. Būtų malonu, kad 

paskyrė virėju. Kitą nu- gautų.
bausdamas paskyrė kiem- Aš gavau sausio 9 dieną du 
sargiu, dar dviem liepė ak- laišku iš Lietuvos. Vienas ra-
menų krūvą sutampyti į 
viršutinį aukštą, o paskiau; 
vėl žemyn. “Išsižadėjimas
savo valios yra geriau, ne
gu galėjimas prikelti miru
sius”,—mokydavo jisai.

Lojolos būde'* nuostabiai 
susimaišė įniršęs fanatišku
mas, grynai j ė z u i t i šk a s 
veidmainiškumas, laukinis 
prietariškumas ir tamsu
mas, žvėriškas žiaurumas, 
nepažabotas valdžios troš
kimas, klasta, suktybė ir 
gudrus išskaičiavimas.

Lojolą labai pasitarnavo 
kunigaikščiams, dirbantie
siems gi tuo patarnavimu 
labai pakenkė, nes jėzuitai 
visur stengėsi sustiprinti 
liaudies masių eksploatato
rių valdžią. Įsteigtas jo jė
zuitų ordenas, nors, palygi
nus, ir labai negausus, mo
kėjo visada sunkiais laikais 
popiežius iš sunkios būklės 
ištraukti. “Jėzaus Draugi
jos” generolus praminė juo
dais popiežiais. Ir tikrai. 
Lojolą ir daugelis jo įpėdi
nių buvo ne mažiau galingi, 
negu patys popiežiai, nuolat 
nuo jėzuitų priklausę.

Katalikų bažnyčia Lojolą 
beveik dievina. 1622 metais 
jį paskelbė šventuoju. Jė
zuitai parašė apie jį daug 
knygų, garbindami jį, kaip 
dievą. Jie tvirtindavo, kad 
Lojolą padarė “daugiau ste
buklų, negu Mozė ir lygiai 
tiek, kiek visi apaštalai, 
kartu paėmus.”

Viskas, kuo užsitraukė 
sau negarbę “Jėzaus Drau
gija,” — nenuilstąs kursty
mas religinėsneapykantos, 
iš už kampo žudymai, jau
nimo ištvirkįnimas, mokslo 
persekiojimas ir daug kitko 
—viskas .padaryta pagal 
taisykles, rūpestingai iš
dirbtas paties Lojolos, šlyk
šti jėzuitų moralė, išdėsty
ta šimtuose veikalų Lojolos 
sekėjų, pagrįsta taip pat jo 
raštais. Jis yra kaltas dėl 
daugybės milijonų žmonių 
nelaimių, dėl kraujo upių, 
išlietų jo šalininkų per ke
lis šimtmečius.

(Iš “L. Minties”)

šo vienaip, o kitas kitaip. Abu 
laiškai iš vieno sodžiaus.

Meldžiu duoti atsakymą 
apie negavimą laišku.

L. N.

Moterys dirba prie karo pabūklų statymo USA 
kariuomenės gihklų arsenale, Watervliet, N. Y.; 
jos baigia anti-orlaivirię kanuolę.

Atsakymas:
Vietoje atsakyti jums laišku 

asmeniškai, atsakome viešai, 
! nes gal ir kiti mūsų skaityto- 
l jai yra tuo reikalu susirūpinę. 
“Laisvė” Lietuvon siuntinėja
ma kasdiena, kaip ir skaityto
jams čia Amerikoje. “Laisvė” 
Lietuvą pasiekia.

Tačiau reikia atminti, koks 
dabar yra susisiekimas su Eu
ropa. Laiškai dažnai eina po 
kelius mėnesius, kol pasiekia 
ten žmones. O su laikraščiais 
dar sunkiau. Todėl ir mini
mas jūsų asmuo veikiausia 
kurią nors dieną gaus gal vi
so mėnesio laikraštį.

Mes irgi gauname iš Lietu
vos laikraščius labai neregu- 
liariškai. Kartais gauname 
vėlesnios laidos pirmiau, o 
ankstybesnės laidos vėliau. Ir 
gauname net dienraščius ne 
kašdien po kopiją, bet net 
keliolikos dienų kartu.

Todėl prašome mūsų skai
tytojus būti kantriais ir su
prasti visus sunkumus, su ku
riais yra susijęs -susirašinėji
mas su Lietuva ir su visomis 
kitomis šalimis Europoje.
t ", • » į-į—------- -- --------------------

Klaidos Atitaisymas ,
Trečiajame šių metų “Lais

vės” numeryje, šeštadienį, 
sausio 4 d., Literatūra ir Me
nas skyriuje, nelemtai užsili
ko antrojoj korektūroj šios 
k 1 a id o s : Eilėse “Viens, 
Du...” trečioji nuo pradžios 
eilutė, kut* atspausdinta, “Pa- 
bėgkime aplink,” — turėjo 
būti Pabėgėkime aplink. Pen
ktoji nuo pradžios eilutė, kur 
atspausdinta “SpAusdžias ran
kos, o akių” — turėjo būti 
Spaudžias rankos, o akių.

Labai atsiprašome drg. au
torių ir skaitytojus už tas 
klaidas, kurios sukliudo tose 
vietose eilių skambesį.

—t--------------
Vokiečiai Sako, Italy Pra- 

kišimai “Nesvarbūs”
Berlin. — Vokiečių laik

raščiai rašo, kad ligšioliniai 
graikų laimėjimai Albani
joj, o anglų laimėjimai 
Egipte-Libijoj prieš italus 
tai “mažai tereiškia; net 
jeigu anglai užimtų Libiją, 
jie negalėtų per pusmetį ar 
ilgiau kirst Italijai nule
miantį smūgį.”

Pasak vokiečių spaudos, 
anglai apsigaudinėja, jeigu 
jie tikisi, kad pasisekimais 
prieš italus Viduržemio Jū
ros srityje jie galėsią lai
mėt karą, “šis klausimas 
bus išspręstas Vakaruose, o 
ne Viduržemio srityje,” ra
šo “Frankfurter Zeitung.”

Naziai Užvaldys Italiją, Sako
Australijos Ministeris

Singapore. — Kalbėda
mas per radio, Australijos 
karo ministeris P. C. Spen
der pareiškė:

“Italija n e i š v e n giamai 
bus sumušta.

“Jau laikas italam su
prast, jog Vokietija visiškai 
užvaldys Italiją.”
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Detroit, Mick

S

Bloor

nei

tai

K. Abekienė

S.

keletą 
piktais 

reikala- 
nesivel- Bridgewater.

Montello
Stoughton
Brighton

kada 
darbi- 
entu-

bei
ge- 
nė-

Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

lapelį-plakatą, 
visom koloni- 

parašykite vie- 
antrašą), kokiu

d., 1940 
skaitliu- 
metams 
narės:

Pi

kavo pabėgėliu fondui, 
rūpinasi ispanus pąrga^ 
iš Francijos į Meksiką, 
gerai, kad ir kitos orga-

Maršrutas prasidės su 16-ta diena vasario (February)
1941 m., sekančiose kolonijose, sekančiom dienom:

jog 
jau- 

priklauso 
stebėtino

Amerikos pažangios mote
rys jau pravedė net 
masinių mitingų su 
protestais ir griežtais 
vimais, kad Amerika
tų į imperialistinį karą. Jos 
daro viską, kad tik išgelbėjus 
Ameriką nuo baisios žudynės.

J. Klevaitė.

Vasario 16-tą So. Boston.
17- tą
18- tą
19- tą
20- tą
21- mą Norwood
22- rą Cambridge
23- čią Lynn
24- tą
25- tą
26- ta
27- tą
28- tą 
Kovo

bėti joms abelname prakalbų 
surengime.

Garsinimų Reikalu
Kada palengvinus kolonijų

Haverhill 
Lawrence 
Lowell 
Gardner 
Hudson
1 ir 2-ra Worcester. A-

Prašom draugių moterų rū
pintis surengti geras prakal
bas ir panaudoti skirtas die
nas. Taipgi prašom vyrų koo
peruoti su moterimis, pagel-

Pasaulyje Moterys 
Kovoja prieš Karą

Skandinavų Moterų šauksmas 
Į Viso Pasaulio Moteris

Tūlas laikas atgal preziden
to Roosevelto žmona Eleanor 
Rooseveltienė savo špaltoj 
“World Telegramoje” rašė:

—Aš gavau kablegramą iš 
Stockholm. Ji buvo adresuota 
mano vardu visoms Amerikos 
moterims. Kablegramoje buvo 
kalbama, kad skandinavų mo
terų suvažiavime dalyvavo at
stovės nuo 17 įvairių tautų ir 
24 .moterų organizacijos, tu-1 
rinčios 250 tūkstančių narių. 
Jų organizacijose yra įvairių 
politinių pažiūrų moterų. Ta
čiau jos savo konvencijoje iš
nešė rezoliuciją, kurioje šaukė 
viso pasaulio moteris, kad bū
tų ant sargybos prieš “kruvi
ną karą, kuris neša pražūtį 
žmonijai.” Jos šaukė:

“Viso pasaulio moterys turi 
veikti prieš baisų karą, kuris 
dar vis turi vietos žmonijoje. 
Moterys, prakeikit karą, ku
rioje vietoje jis neiškiltų.”

Kanados Moteris Depute 
Prieš Karą

Toronto. — Poniai Hilson, 
kuri atstovauja Parlamente 
Kanados farmerius, buvo su
ruošta masinis mitingas To
ronte. Į jos prakalbas susirin
ko su virš 10,000 piliečių. Po
nia Hilson savo kalboj nu- 
maskavo karinės buržuazijos

politiką. Ji faktais nurodė, 
kaip stambūs fabrikantai gau
na didelius pelnus iš karo ir 
tuo pačiu kartu nurodė, kad 
15,000 kanadiečių yra suareš
tuota ir sugrūsta į koncentra
cines kempes be teismo, šis 
nepaprastai didelis masinis 
mitingas parodė, kad kana
diečiai stoja prieš imperialis
tinį karą.

Norvegijos Moterys

Iš Stockholmo žinios prane- 
moterys 

kareivius 
de-

| ša, kad Norvegijos 
užpuolė Vokietijos 
laike norvegiečių alkanų 
monstracijos eigos miesto 
lo.

Moterys, negau damos 
šmotelio mėsos, su dideliu įnir
timu stichiniai išėjo į gatves, 
ir laike badaujančių demons
tracijos jo pamatė, kad Vo
kietijos kareiviai maišais neša 
mėsą iš krautuvių. Badaujan
čios moterys su dideliu įnirti
mu puolėsi ant Vokietijos ka
reivių. Įvyko dideli mūšiai.

Kaip Lietuvos Darbininkes 
Ruošėsi Šiems Rinkimams

Atėjusioj iš Lietuvos spau
doje skaitome, su kokia meile 
savo socialistinei tėvynei, su 
kokiu džiaugsmu dabartimi ir 
su kokia viltimi ateitin žiūri 
Lietuvos darbininkė. Visa tai 
taip aiškiai ir gyvai išdėsto
ma pačių moterį] darbininkių 
raštuose besiruošiant rinkimui 
Lietuvos atstovų į aukščiausią
ją Socialistinių Respublikų Ta
rybą. Ir atsirado rašytojų, 
tarsi iš žemės išdygo. Juk vos 
prieš pusmetį ne tik darbi
ninkių, bet ir abelnai moterų 
raštai laikraščiuose būdavo re
tenybė.

štai viena iš daugelio Lie
tuvos spaudoj pasireiškusių 
darbininkių, Uršulė Volienė, 
Alytaus siuvėja, Lietuvoj ei
nančio dienraščio “Tiesos” nu- 
meryj 143-me, šaukdama mo
teris pasiruošti tiems rinki
mams (įvyko sausio 12-tą), 
rašo:
Laisvos Tarybinės Moterys, 
Aktyviai Dalyvaukime Prieš

rinkiminėje Kampanijoj
Visa Lietuvos TSR’ liaudis 

sujudo į priešrinkiminę kam
paniją. Visur vyksta mitingai, 
susirinkimai, paskaitos: šalis 
ruošiasi rinkimams į Aukš
čiausiąją Tarybą. Mes, dar
bininkės einame į priešrinki
minę kampaniją su pasidid
žiavimu, kad ir mes moterys 
esame lygiateisiai piliečiai, 
kaip ir mūsų draugės TSRS.

Mes žinome, kad nebūsime 
daugiau skriaudžiamos darbe, 
kaip pirmiau, kai vyras gau
davo po 3 litus į dieną, o mo
teris tik 2 litu prie to paties, 
o kartais ir sunkesnio darbo. 
Bendrai moteris, ypatingai 
darbininkė nebuvo niekur pri
leidžiama ir neturėjo galimy
bės mokytis, iškilti. Dar bū
dama 14—15 metų, ji turėjo 
rūpintis susirasti sau darbą ir 
užsidirbti duoną. Paskui tose 
nepakenčiamai sunkiose gyve
nimo sąlygose darbininkė su
sikurdavo šeimyninį židinį. 
Jeigu dar gerą vyrą gaudavo,

tai jos laimė, o jei blogą, 
ir baigta. Nebuvo kur pasi
skųsti, niekur niekas jos ne
užjautė.

Griuvus buvusiam smetoni
niam rėžimui ir įsikūrus 
LTSR, Lietuvos moteris—dar
bininkė tapo laisva ir lygiatei
sė. Ji pasijuto nkujai užgi
musi. Ji žino, kad gali visur 
dalyvauti lygiomis teisėmis su 
vyrais. Jai jau niekas nepasa
kys, kaip anksčiau pasakydavo: 
“Vyras,* puodas ir rudmentas 
yra tavo sakramentas.” Dabar 
moteris darbininkė nuo to viso 
jau atsipalaidojo. Eidama į dar
bą ar su kitais reikalais, ji ga
lės savo vaiką palikti darželyje. 
Ji žino, kad jos rytojus jau* yra 
aiškesnis, tikresnis.

Ligoje ir senatvėj anksčiau 
nežinojome, ar turėsime duonos. 
Dabar mes žinome, kad ligos ir 
senatvės yra garantuotas aprū
pinimas. Tik, žinoma, tais atve
jais mes turim būti organizuo
tos. Turėdamos laisvą minutę, 
visuomet turėkime laikraštį po 
ranka, skaitykime Stalino Kon
stituciją, kuri mums parodo, 
milžiniškus TSRS darbo žmo
nių atsiektus laimėjimus visose 
srityse, ir 
gas.

Laisvos 
kartu su
aktyviai dalyvaukime 
Riminėje kampanijoje.

Uršulė Volienė, siuvėja. 
Alytus.

kitas vertingas kny-

sma-

už tavęs.

tarybinės 
visa darbo

Jis—Kam nuo manęs 
sakai? Juk mes 
veik viskame, ar ne?

Ji—-Beveik viskame, apart 
tekėjimo

atsi- 
sutinkame

moterys, 
liaudimi 
priešrin-
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Iš slyvų, figų ir datulių ga
lima padaryt skanskoniam pa
dabint figūrų, galvos vieton 
prismeigiant minkštą saldainį 
(marshmallow*), o kojas pa
darant iš lazdelėms panašių 
panašių saldainių. Toki “žmo
giūkščiai” duoda daug 
gurno vaikų “parėms.”

Gražus Užsilaikymas 
Dabina Išvaizda

Veikiausiai visi žinom, 
graži žmogaus išvaizda ir 
nystės palaikymas 
ne nuo kokio ton
veidui tepalo—kremo, bet vy
riausia nuo sulyg higienos rei
kalavimų užsilaikymo ir ben
drai geros sveikatos. Be to, 
tinkantis asmens užsiėmimas, 
jo dvasinis—vidujinis gyveni
mas labai didelę reikšmę tei
kia ne vien ant išvaizdos, bet 
ir ant viso žmogaus organiz
mo.

Deja, rasime daug žmonių, 
kurie vieni jų gyvenimo sle
giami, kiti nepaisydami kas 
aplink juos ir su jais dedasi, 
dažnai puola dvasiojo, palie
ka silpnais, nepaisančiais aS- 
vęs ir kitų. Dažnai girdime 
pastarųjų žmonių išsireiški
mus, būtent: jie gimę nelai
mingai, jiems nėra lemta gy
venti žmoniškai, kaip pride
ra, tat, jų nuomone, jiems nė
ra tikslo bei noro bandyti siek
ti ko geresnio gyvenime, nes 
dėl jų nėra skirta. Aišku, be
tikslis, be ūpo kalbamų žmo
nių gyvenimas dažnai per
daug anksti naikina viską pas 
juos, kas buvo gražaus bei ge
ro.

Man asmeniškai teko gy
venti šen ir ten ir, kaip ame
rikonai sako, mano “hobby” 
pasižvalgymas į žmones. Tuo 
būdu, dažnai pasitaiko sutikti 
žmones, ypatingai moteris 
(ypač dirbant pagražinimo įs
taigose), kurių kasdieninis gy
venimas vedamas vienu žod
žiu pragariškai. Jų dvasinis, 
vidujinis gyvenimas, sveikata, 
nervai nualinta iki paskutinio. 
Be to, kalbami žmonės dažnai 
pilni neapykantos, keršto, pa
vydumų visam svietui. Na, o 
jie vis dėlto, veikiausia apie 
tai nieko nenusimanydami 
nepaisydami, nori atrodyti 
rai bei nesenti. Deja, taip
ra, nes blogų minčių, blogo ve
lijantis arba nieko nepaisan
tis žmogus visų pirmiausia ne 
ką kitą skaudžiai nuskriaud
žia tai darydamas, bet save.

Laikui bėgant, kalbamų 
žmonių tie visi blogo velijimai 
kitiems lieka jų pačių veiduo
se lyg išrašyta, išbraižyta. 
Gamta moka tinkamai atsiteis
ti už žmogaus gerus bei glo- 
gus darbus.

Ypatingai apgailėtina, kada 
iš moteriškės veid$ lieka iš
vogta jos švelnumas, malonu
mas, gerumas.. Tas blogai esą. 
Tuo būdu norint gerai atro
dyti bei jaunystę palaikyti, 
pirmiausia turim išmokti ne
užmiršt savo vidujinio, dvasi
nio gyvenimo. Gerint jį visa
pusiai. Mažiaus dėmesio krei-

Kovo 8-tai minėti Motery Skyriaus 
laida išeis padidinta. Prašome j ją para
šyti, jai gauti skelbimų-sveikinimų, pa
rinkti aukų ir užsisakyti pundus pavienių 
kopijų platinimui jūsų kolonijoj.

Detroito Lietuvių Motoru 
Pažangos Kliubo susirinkimas 
atsibuvo gruodžio 19 
m. Susirinkimas buvo 
gas. J valdybą 1941 
likos išrinktos šios
Pirm. M. Geraltauskienė, 
nansų raštininke U. Litvinie- 
nė, užrašų raštininkė ir iž
dininkė pasiliko tos pačios.

Pramogų komisija išdavė 
raportą iš atsibuvusios vaka
rienės lapkr. 2 d. Pinigai pri
duoti kliubo iždininkei $42.55. 
Pinigai priimti, raportas nepri
imtas. Katros buvo piitinge, 
žino, kodėl nepriimtas.

Pažangos Kliubas vienbal
siai nutarė paskirti $10 Ispa
nijos 
kuris 
bent i 
Būtų
nizacijos pagelbėtų Ispanijo 
pabėgėliams Fra n c i j o j.

(Tąsa 5-tam puslapy)

Tarybą S-goj Motinos 
ir Vaikai Aprūpinti
Lietuvos dienraštyje “Tieso

je”, straipsnyje apie socialinį 
valstybinį draudimą gyventojų 
Tarybinėje Socialistinių Res
publikų Sąjungoje, apie tojo 
draudimo pritaikomybę moti
nos ir vaiko gerovei, rašo:

Rūpestis Motina ir Vaiku
TSRS moteris naudojasi viso

mis teisėmis. Ji—pilnateisis 
visuomenės narys.

Iki Didžiosios Spalio Socia
listinės revoliucijos moteris 
buvo pavergta. Vergiška mo
ters buitis buvo netgi caro įs
tatymais įteisinta:

“Moteris,—buvo Rusų impe
rijos įstatymų rinkinyje pasa
kyta, — turi būti klusni savo 
vyrui, kaip šeimos galvai, būti 
jam meili, pagarbi ir neribo
tai klusni, reikšti jam visoke- 

; riopą patikimą ir prisirišimą.”
(Tąsa ant 4-to pusi.)

Močiutė Bloor Vyks 
ta su Maršrutu

kiekvienam pasakau, kad 
negali gyventi, negali būti 
kankamai inteligentiški 
skaitymo laikraščio, kuris 
sako teisybę.”

Ji entuziastiškai kaitra apie 
savo būsimą maršrutą ir jo 
didelę reikšmę dėl krizio, ku
rį žmonės pergyvena dėl karo.

jie 
pa- 
be 

pa-

Naujos Anglijos Moterų Sąryšio Komiteto Pra
nešimas K. Abekienes Prakalbų Maršruto 

Reikalu Massachusetts Valstijoje

A . 1

pti įvairių rūšių asmenišku
mams. šalinti iš savęs įvairius 
blogumus, neapykantas ki
tiems. Dauginus pasilavinti, 
pasiskaityti ką nors gražaus, 
naudingo, pasiklausyti geros 
muzikos, nueiti į teatrą ir tt.

Be to, žmogus esantis be 
idėjos, be nusistatymo bei tik
slo, užsidaręs tik savo asme
niškuose reikaluose, savo gy
venimą dažnai padaro tuš
čiu, beverčiu ir toks žmogus 
žalos daro sau visapusiai.

Tiesa, yra geras daiktas ne
užmiršti ir veido odos, reika
lui esant, dažnai aptepti odą 
tam tikslui tepalu, kremu.

M. Baltulioniūtė.

draugėms prakalbų rengė
joms, Sąryšio Komitetas paga
mino generalį 
kuris atsakys 
jom. Tad tik 
tą (svetainės
laiku prakalbos prasidės, ko
kią programą turėsit, ir kiek 
plakatų reikalaujat. O “L.” 
spaustuvė jums viską prisius. 
Mūsų manymu, taip bus pa
rankiau ir ekonomiškiau.

Tad, su šiuomi pradėkim 
darbą dėl pasekmingo prakal
bų maršruto.

Reikale informacijų kreipki
tės prie Sąryšio sekretorės:

A. Beniulienė,
16 Bunker Ave., 

Montello, Mass.

Niekad nebūna pertoli, nie
kas nebūna persunkti, 
žmogus jaunas, pilnas 
n in kišk o pasiryžimo ir 
ziazmo.

Močiutė Ella Reeve
baigia 79-tus metus amžiaus. 
Tačiau niekas nedrįstų jos pa
vadinti sena. Kada pusės jos 
amžiaus sulaukusios daugelis 
moterų atsisėda už pečiaus ir 
bando gyventi praeitimi, tik 
savo bėdas rokuoti; tai darbi
ninkų Močiutė Bloor rengia
si maršrutų^ po mūsų plačią, 
ilgą šalį.

Ypatinga Močiutė!
šis jau 52-ras visašalinis 

maršrutas jos gyvenime. Per
eitą savaitę ji padengė visą 
eilę mitingų čia pat New Yor
ke—Brooklyne. čia ji sakė 
prakalbas, įrašinėjo narius į 
Komunistų Partiją—kai kur 
net po 7 ir iki 12-kos viename 
mitinge,— čia ji autografavo 
savo naują knygą “We Are 
Many.” Apie savo šį marš
rutą ji sakė:

“Aš kalbėsiu daugiau, negu 
tik apie knygą.” Ji gausianti 
savo partijai—Komunistų Par
tijai — narių. Ir ji sako: “Aš 
niekad neužmirštu paminėti 
“Daily Workerio” mitinguose. 
Nors aš dabar neisiu pėsčia 
dėl ‘Daily Workerio’, kaip aš 
ėjau pirmu kartu, kada aš 
buvau 63 metų—šį kartą aš 
važiuosiu traukiniu — aš į

Močiute Eva Reeves Bloor

Ji sako: “žmonės yra ištroš
kę tiesos. Visa darbininkų kla
sė glaudžiau susigyvena. Tą 
gali jauste pajausti, ši diena, 
tai ne vakar.”

Močiutei prisiųsta daug pa
kvietimų nuo darbininkų iš 
unijų ir taikos judėjimo vadų 
po visą šalį. Ir ji planuoja 
apie tris mėnesius praleisti 
maršrute. Ji sako: “Matote,

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Naujos Anglijos Motery 
Sąryšio Žinios

K. Abekienes, Chicagietės 
Veikėjos, Maršrutas Prasidės 

16-tą Dieną Vasario

Draugės! Pagaliau pavyko 
Sąryšio Komitetui sutvarkyti 
mūsų prakalbų maršrutą. 
Uoli darbuotoja moterų dir
voj, mene, ir abelname lietu
vių judėjime K. Abekienė, iš 
Chicagos, sutiko mus aplan
kyti ir pasakyti eilę prakalbų 
Mass, valstijoj. Prašom kolo
nijų moterų ir vyrų veikėjų 
-darbuotojų nuoširdžiai reng
tis prie prakalbų ir panaudo
ti jum paskirtas dienas.

Stengkites Turėti Muzikėlę 
Programą

Sudarymas-turėjimas meni
nės programėlės prakalbose 
yra labai svarbu. Dailės at
žvilgiu paįvairina vakarą, ir 
palengvina kalbėtojui. Gi su
darymui tokios programos 
gražiai galima panaudoti dai
nos, eilės, ir instrumentalius

Atrodo, kaip šeimyna. Dalinai taip ir yra. Tos keturios jaunos moterys yra paskilbusios aktorės seserys Lane, kurios pirmiau 
lošė judyje keturias dukteris, paskiau žmonas, o dabar motinas. Vyresnė aktorė yra May Robson tetos Ettos rolėj. O vyrų 
rolėse yra Jeffrey Lynn. Dick Foran, Claude Rains, Frank McHugh ir Eddie Albert.

St

♦

muzikantus. O to visko kiek
vienoj kolonijoj randasi. Pra
šom rengėjų tai rimtai imti 
atydon ir vykinti praktikom

Metinio Suvažiavimo ir 
Koncerto Reikalu

Sąryšio metinis suvažiavi
mas ir^ koncertas įvyks 6-tą 
dieną balandžio (April). Pra
šom moterų kliubų ir abelnai 
kuopų-grupių rengtis prie su
važiavimo. Praėjusieji mūsų 
suvažiavimai buvo visapusiai 
pavyzdingi, entuziastiški. Gi 
šis ateinantis turi viršyti pra
ėjusius.

Pageidaujama, kad koloni
jose draugės, apkalbėjusios 
suvažiavimo reikalus, parašy
tų į spaudą. Duotų sugestijų- 
sumanymų ateinančiam mūsų 
suvažiavimui. Tas pagelbėtų 
komitetui tinkamiau prisireng
ti. Prašom atsiliepimo. Mes 
nuoširdžiai lauksim.

“VIRĖJA” NUPIGINTA

Pradedant sausio 15-ta, kny
ga “Virėja” bus parduodama 

i po 75c. Užsisakant ne mažiau 
|5 knygų, platintojai gaus po 
50c. knygą. Draugės prašo
mos pasidarbuoti platinime, 
kad išpardavus “Virėją” galė
tume vėl ką nors naujo išleis
ti.

Ndifiaida paliečia tik nau
jus užsakymus. Seni užsaky
mai reikia atmokėti tokia kai
na, kokia buvo užsakyti.

“Virėjos” Adm.

Abiejų Vyrai Dirba

—Ar tamstos vyras dirba?
i —Taip. Kada tiktai mieste 
būna paradas, jis pardavinė
ja baliūnus. O ką taviškis dir
ba?

—O, jis pardavinėja aprū
kytus stiklus kiekvienu kar
tu, kada būna saulės užte
mimas.
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Ketvirtas puslapis LAISVA Trečiadienis, Sausio 15, TSif

MAKSIM GORKYJ.

S A U SIO DEVINTO JI
, (Tąsa)

Daug akių žiūrėjo į platų, plokščią 
veidą ilgos kareivių linijos su šaltu, ty
liu žingeidumu, su panieka, pasibjaurėji
mu. Bet daugumas stengės sušildyt juos 
širdies ugnim, pajudint ką tai kietai ka- 
zarmės suspaustose širdyse, galvose, už
terštose kazioninio mokslo šlamtu. Dau
gumas žmonių norėjo ką tai daryt, kaip 
nors įkūnyt savo jausmus ir mintis gy- 
veniman, ir atkakliai plakės į tuos pil
kus, šaltus akmenis, kurie tenorėjo vieno 
—sušildyt savo kūnus.

Vis karščiau skambėjo kalbos, vis skai
stesni lėkė žodžiai.

—Kareiviai!—kalbėjo tvirtas vyras di
dele barzda ir mėlynom akim.—Kas jūs? 
Jūs esat žmonių sūnūs. Suskurdo žmonės, 
jie užmiršti, palikti be apsaugos, be dar
bo ir duonos. Štai jie eina šiandien pra
šyti caro pagalbos, o caras liepia jums 
šaudyt į juos, žudyt. Kareiviai! Žmonės 
—tėvai ir broliai jūsų—rūpinas ne tik
tai savim,—bet ir jumis. Jus stato prieš 
žmones, stumia žudyt tėvus ir brolius. 
Pagalvokit! Argi jūs nesuprantat, kad 
prieš save einat?

Tasai bateas, ramus ir lygus, malonus 
veidas ir žiluojanti barzda, visa žmogaus 
išvaizda ir jo prasti, teisingi žodžiai, ma
tyt, judino kareivius. Leisdami akis že- 

.myn po jo žvilgsniu, jie klausės jo aty
džiai, vienas, linguodamas galvą, dūsavo, 
kiti raukė antakius, dairės aplink, kas 
tai patarė:

—Atsitrauk, — oficierius užgirs!
Oficierius, aukštas, baltaplaukis, di

deliais ūsais, iš lėto ėjo palei frontą ir, 
maudamasis ant dešinės rankos pirštinę, 
pro dantis šaukė:

—Skirstykis!... Eik šalin!... Ką? 
Kalbėk, — aš tau pakalbėsiu!...

Veidas jo buvo nutukęs, raudonas, 
akys apskritos, šviesios, bet be žvilgesio. 
Jis ėjo nesiskubindamas, tvirtai mušda
mas kojom į žemę, bet su jo atėjimu 
laikas ėmė skristi greičiau,. tarytum 
kiekviena sekunda skubėjo pranykt, bi
jodamos! prisipildyt kokiu tai užgaunan- i 
čiu nešvankumu. Paskui jį tarytum tįso 
nematoma linija, lygindama kareivių 
frontą, jie traukė po savim pilvus, pūtė 
krūtines, žiūrėjo į batų paburnius. Kai 
kurie jų rodė žmonėms akim į oficierių 
ir darė piktas grimasas. Sustojęs flange, 
oficierius šūkterėjo:

—Smirno o!
Kareiviai sujudo ir apmirė.
—Sakau išsiskirstyt! — tarė oficierius 

ir, neskubėdamas, išsitraukė iš makščių 
kardą.

Išsiskirstyti buvo fiziškai negalimą, — 
minia liete užliejo visą mažą aikštelę, o 
iš gatvės, jai į užpakalį, vis ėjo ir ėjo 
žmonės.

Į oficierių žiūrėjo su didžiausia neapy
kanta, jis girdėjo tyčiojimąsi, koliojimus, 
bet stovėjo po jų smūgiais tvirtai, nepa
judinamai. Jis negyvom akim apžiūri
nėjo rotą, antakiai ką tik trūkčiojo. Pu
blika triukšmavo, ją erzino tasai ramu
mas, perdaug nežmoniškas, kad galėtų 
turėt vietos šią valandėlę.

—Šisai sukomanduos!
—Jisai be komandos yra veikus kapo

ti... ♦
—Tai kad nori, išsitraukė silkę...
—Ei, ponioke! Žudyt žudysi?
Augo karštas įnirtimas, kilo platus 

šaunumas, šauksmai skambėjo garsiau ir 
labiau buvo tyčiojamasi.

Feldfebelis dirstelėjo į oficierių, krūp
telėjo, išbalo ir taip pat greit išsitraukė 
kardą.

Staiga nejaukiai sutriūbavo ragelis. 
Publika žiūrėjo į gornistą — jis taip 
keistai pripūtė veidus ir išvertė akis, ra
gelis drebėjo jojo rankoj ir skambėjo 
perdaug ilgai. Žmonės užtrenkė sniauk- 
rojantį varinį garsą skardžiu švilpimu, 
kaukimu, cypimu, keiksmais, išmetinėji
mais, liūdnais negalios vaitojimais, 
šauksmais sumišimo ir narsumo, kurį iš
šaukė pajutimas, kad tuoj aus pat gali
ma gaut galas ir kad negalima išvengti 
mirties. Pasišalint nuo jos nebuvo kur. 
Keletas juodų figūrų puolė ant žemės ir 
prisišliejo prie jos, kiti užsidengė ran
komis veidus, o žmogus didele barzda 

’atsisiautė aYit krūtinės paltą ir stovėjo " 
priešaky visų, žiūrėdamas į kareivius

mėlynom akim. Ir kalbėjo, vis kalbėjo 
jiems ką tai, ko nebuvo galima girdėt, 
kas dingo begalybėj šauksmų.

Kareiviai šusterėjo šautuvais, imda- 
mies taikyt, ir visi "sustingo vienokioj 
pozoj, ištiesę į minią durtuvus.

Buvo matyt, kad durtuvų linija ore 
svyravo ir buvo nelygi—vieni perdaug 
pakilo į viršų, kiti nusviro žemyn, tik 
nedaugelis žiūrėjo stačiai į žmonių krū
tines, ir visi jie rodės liauni, drebėjo ir 
tarytum tirpo, linko.

Kieno tai balsas garsiai, su pasibaisė
jimu ir pasibjaurėjimu sušuko:

—Ką jūs darot? Galvažudžiai!
Durtuvai smarkiai ir nervingai truk

telėjo, su išgąsčiu trenkė salvė, žmonės 
pasidavė atgal, atmesti garso, kulkų, ne
gyvų ir sužeistų puolimo. Kai kurie ėmė 
tylomis lipt per sodo grotus.

Trinktelėjo dar salvė.. Ir dar.
Berniukas, kulkos užtiktas ant sodo 

grotų, staiga perliuko ir pakibo ant jų 
kojom aukštyn. Aukšta, liekna moteriškė 
trąšiais plaukais tylomis šūkterėjo ir 
minkštai parpuolė greta jo.

fe.

—Prakeikti!...—sušuko kas-tai.
Pasidarė erdviau ir tyliau. Užpakali

niai bėgo į gatves, į kiemus, minia sun
kiai traukės atgal, verčiama nematomų 
smūgių. Tarp jos ir kareivių pasidarė 
keletas metrų žemės, ištisai užverstos 
kūnais. Vieni jų, greit keldamies, bėgo 
į žmones, kiti kėlės su dideliais vargais, 
palikdami paskui save kraujo klanus; 
jie, svyruodami, taip pat kur tai ėjo, ir

■ kraujas tekėjo jiems išpaskos. Daugelis
■ žmonių gulėjo be judėjimo, ir aukštyn 

veidu, ir žemyn, ir ant šono, bet visi iš
sitiesę, keistam įtimpy kūno, sugriebto 
mirties ir tarytum besiplėšiančio lauk iš 
jos rankų...

Buvo pakvipę krauju. Tas kvapas jo 
j buvo panašus į šiltą sūroką jūrų kvėpa

vimą vakare, po karštos dienos, jis buvo 
nesveikas, svaigino ir kėlė nedorą troš
kulį uost jį ilgai ir daug{ Jis bjauriai 
tvirkdo vaizduotę, kaip tat‘žino:mašinin
kai, kareiviai ir kiti galvažudžiai profe
sionalai.

Minia, traukdamos, vaitojo; keiksmai, 
koliojimai ir skausmo šauksmai mišo iš
vien į raibą sūkurį su švilpimu, aikčioji
mu ir vaitojimais; kareiviai stovėjo tvir
tai ir buvo taip pat be judėjimo, kaip ne
gyvieji. Jų veidai pasidarė palši, ir lū
pos kietai susispaudė, tarytum visi tie 
žmonės taip pat norėjo šaukt ir švilpt, 
bet nedrįso ir laikės. Jie žiūrėjo tiesiai 
prieš save plačiai iškėstomis akimis ir 
jau nebemirksėjo. Tam žvilgsny nieko 
nebuvo matyt žmoniška, rodės, kad jie 
nieko nemato, tie ištuštinti, drumsti taš
kai palšuose, ištęstuos veiduos. Nenori 
matyt, gal būt, slaptai bijosi, kad, pama
tę šiltą kraują, jųjų pralietą, dar pa
norės jį liet, šautuvai drebėjo jų ranko
se, durtuvai lingavo, gręžė orą. Bet tas 
kūno drebėjimas negalėjo išbudint bu
ko šaltumo krūtinėse žmonių, kurių šir
dis buvo užgesinęs valios prispaudimas, 
smagenis kietai aplipdęs bjaurus, sušvin
kęs melas. Nuo žemės pakilo barzdotas 
mėlynom akim žmogus ir vėl ėmė kalbėt 
raudančiu balsu, visas trūkčiodamas:

—Manęs neužmušė... Tai dėl to, kad 
aš jums sakiau šventą tiesą..,

Minia vėl liūdnai ir pamažu judėjo j 
priekį, rinkdama negyvus ir sužeistus. 
Keletas žmonių atsistojo greta su tuo, 
kurs kalbėjo kareiviams, ir taip pat, per
traukdami jo kalbą, šaukė, prikalbinėjo, 
darė išmetinėjimus, be pykčio, liūdnai ir 
su užuojauta. Balsuose vis dar tebeskam
bėjo vaikiška viltis, kad teisybės žodis 
paims viršų, noras ' prirodyt žiaurumo 
nesąmonę ir beprotystę, įkvėpt manymą, 
kad įvyko didi klaida. Buvo stengiamasi 
ir norima priverst kareivius suprast 
bjaurumą ir šlykątumą to, ką jie buvo 
per prievartą padarę.

Oficierius .išėmė iš makščių revolverį, 
atydžiai apžiūrėjo jį ir ėjo į tą žmonių 
grupę. Ji šalinos nuo jo neskubiai, kaip 
šalinamasi nuo akmenio, kurs negreit 
ritas nuo kalno. Mėlynakis barzdotas 
žmogus nejudėjo, sutikdamas oficierių 
karštais išmetinėjimo žodžiais, plačiai 
rodydamas į kraują aplink.

—Kuom šitai pateisint, pagalvokit? 
Nėra, pateisinimo!

(Bus daugiau)

---------------------------------.. .......................................... ..............................................

Močiutė Bloor Vyksta 
Su Maršrutu

Taryby S-goj Motinos 
ir Vaikai Aprūpinti

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 
jie jaučia, kad ta knyga tai 
nėra tik mano, bet darbinin
kų klasės atsiekimu. Jie žino, 
kad jie yra dalimi tos knygos, 
kadangi mano gyvenimas bu
vo dalimi jų gyvenimo.”

O apie daugį tų miestų, ku
riuose Močiutė ketina lanky
tis, ji sako: “Tie miestai man 
nėra tik miestai. Aš dalyva
vus kokioje nors kovoje veik 
kiekviename iš jų.”

Apie moteris Močiutė Bloor 
išsireiškė, kad “jos puikiai 
vystosi pastaraisiais mėnesiais 
ir jos išmoksta gerai išsireikš
ti.” Ji sako, kad labai daug 
moterų stojančios jos partijom

Alisa.

Chinai Mainais Gaus Daug 
Ginklų iš Sovietų

Chungking, Chinija.—Už- 
girta trečioji dalis sutarties 
tarp Chinijos ir Sovietų Są
jungos. Pagal šią sutarties 
dalį, Sovietai duos chinam 
karo pabūklus ir mašinas 
mainais už iškasamus Chi
nijos mineralus.

Tie mainai sieks 100 mi- 
lionų dolerių vertės, kaip 
rašo Chinijos armijos laik
raštis.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
“žmona—tesibijo savo vy

ro”—kartojo stačiatikių cerk
vė, pritarinėdama šiam, bar
bariškam įstatymui.

Niekur kapitalistiniame pa
saulyje moteris negauna vie
nodo su vyru uždarbio, dirb
dama tą patį darbą. Moters 
uždarbis mažesnis už vyro 
uždarbį, vidutiniai 40%.

Lietuvos TSR Liaudies Ko
misarų Tarybos nutarimu 1940 
m. rugsėjo 26 d. panaikintas 
neteisingas atlyginimas už 
moters darbą ir nustatytas už 
tą patį darbą vienodas vyrams 
ir moterims atlyginimas.

Tik socializmo krašte mote
ris laisva.

“TSRS moteriai suteikiamos 
lygios teisės visose ūkinio, val
stybės kultūrinio ir visuomeni
niai politinio gyvenimo srity
se”—sakoma TSRS Konstitu
cijos 122 straipsnyje.

Ypač daug padaryta TSRS 
motinos ir vaiko gerovei.

Caro Rusijoj gimdymo na
muose buvo priskaitoma iš vi
so tik 6,824 lovos. TSRS to
kių lovų skaičius prašoka 160 
tūkstančių; motinoms ir vai
kams konsultacijų iki revoliu
cijos buvo—9, o dabar jų pri
skaitoma apie 5 tūkstančius. 
Pieno virtuvių, kuriose gami- 

I namas krūtimi maitinamiems

kūdikiams pamaitinti maistas, 
seniau visai nebuvo. Dabar to
kių virtuvių skaičius siekia 
2,000. Vietų vaikų lopšeliuose 
miestuose, darbininkų 
liuose ir geležinkelio 
porte priskaitoma per 
kstančių, o valsčiuose
milijonus (nuolatinių ir sezo
ninių).

Vietų kiekis vaikų darže
liuose miestuose per 2,100 
tūkstančių, o valsčiuose —300 
tūkstančių.

Visose šiose motinos ir vai-

ko gerbūvio priemonėse dide
lis vaidmuo tenka valstybi
niam socialiniam draudimui...

Svarbus Pranešimas
Keliaujantiems į Floridą

Keliaudami į saulėtų Floridų, visada sustokit pas

WALTER MARINĄ
Pas jį būsite maloniai priimti, gausite gerą maistą, 

visokių gėrimų ir švarius kambarius nakvynei.

Figr" Puikios Jūrų Maudynės
Patogi vieta žuvavimui, medžioklei ir ramu pasilsėt.

Mūsų kainos daug žemesnės negu kitur. Mūsų vieta yra 
žinoma kaipo

Marin’s Inn, Route No. 1
4 MILES NORTH OF EAL GALLIE, FLORIDA

mieste- 
trans- 

800 tū- 
apie 5

Vokiečiai Sužeidę Kelis 
Anglų Laivus

Berlin. — Vokiečių ko
manda praneša, kad bombų 
niai jų orlaiviai antru kar
tu atakavo anglų karo lai
vus Viduržemio Jūroje ir 
bombomis pataikė į Angli
jos šarvuotlaivį ir kelis ki
tus karinius jos laivus.

“VILNIES”
KALENDORIUS

1941 METAM — KAINA 25c
SUTAISĖ

L. JONIKAS ir V. ANDRULIS

Kalendoriuje telpa daug įdomią moksliškų, politinių, 
dailiosios literatūros ir sveikatos klausimais straips
nių. Taipgi daug visokių informacijų apie žemę, mies
tus, tautas, šalis ir tt. Kitaip sakant, “Vilnies” Ka
lendorius yra svarbus metraštis ir informacijų rinki
nys. Kalendoriaus viršelį nupiešė Charles Zix. Ka
lendorius turi 160 puslapių.

Literatūros platintojai tuojau užsisakykite kalendoriaus 
platinimui. Kreipkitės šiuo antrašu:

Laisves Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvę
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina | 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai Įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

LAISVES’ BANKIETAS
Laisvės” bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks sekmadienį, 26 d. sausio. ;į

Po šėrininkų suvažiavimo vakare
a

SAUSIO 26 JANUARY r * —Įvyks—

BANKIETAS IR ŠOKIAI
TRUMPA IR GRAŽI DAILĖS PROGRAMA

STASYS KUZMICKAS
Baritonas iš Shenandoah, Pa. 

Dainuos Solus
0—

o>

K. B. KRIAUČIŪNAS
Baritonas Padainuos Komiškų 

Dainelių

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Sopranas iš Harford, Conn. 

Dainuos Solus
d

Vakarienė bus duodama 6:30 vai. vakare, šokiai prasidės nuo 7 vai.
PRAŠOME IšANKSTO ĮSIGYTI BANKIETO BILIETUS

BROOKLYN CENTRAL PALACE SALĖSE
18 MANHATTAN AVĖ., m.i... ... b™...., BROOKLYN, N. Y.Vienas blokas nuo Broadway

PASAMDYTA DVI SALĖS, VIENA ŠOKIAMS, O KITA VAKARIENEI

Kaip visuomet, taip ir šiuom’kartu, “Laisvės” bankiete dalyvaus daug svečių iš kitų miestų. 
, Pasimatykite su senai matytais didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuviais ir įsigykite naujų pažin

čių su svečiais iš kitų miestų, dalyvaukite šiame savo dienraščio bankiete.

VAKARIENEI ĮŽANGA $1.50, ŠOKIAMS 40 CENTŲ

*FT "■y -.‘T-1 >' ■>" rr-Wf
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Lietuvos Klausiniu
ĖAISVfi PenHas puslapis

Po birželio 15 dienos, 1940 
metų, kaip įvyko Lietuvoj per
versmas ir lietuviai išeivijoj 
visame pasaulyje pasitiko tą 
žinią su didžiu sąjūdžiu savo 
širdyse, vieni su džiaugsmu, su 
šypsą savo veiduose skaitė tas 
žinias, o kiti buvo baisiai su
pykę, su rūsčiais veidais vaikš
čiojo. Niekados pirmiau nepa
sirodė vieni kitiems taip aiš
kiai, kas per vieni esą, kai 
tuomet.

Na, ir tuoj mūsų pažangioji 
spauda - laikraščiai ir organi
zacijos bei draugijos pradėjo 
sveikint laisvą Lietuvą ir jos 
vąjdžią. O senai Smetonos val
džiai simpatizuojanti spauda 
ir pirmiausiai jos redaktoriai 
pradėjo rėkt ir visokias panie
kinančiais žodžiais šmeižt ir 
keikt visą tą perversmą, nau
ją Lietuvos valdžią ir visus iš
eivijos pažangius lietuvius. O 
toliau pradėjo net boikotą 
skelbt pažangiai spaudai, or
ganizacijoms ir bizniams.

Na, ir klausimas, už ką ir dėl 
ko ? Ar išeivijos pažangūs lie

Bridgeport, Conn.
Didelė Naujiena Lietuviams!

Išgirskite įdomias prakal
bas, kurios įvyks 24-tą d. sau
sio (January), 1941, 7 vai. va
karo, Lietuvių Jaunų Vyrų 
Dr-jos svetainėje, 407 Lafa
yette St., Bridgeport, Conn. 
Šias prakalbas rengia ALDLD 
63-čia kuopa, tikslu, kad pa
daryti peržvalgą iš tos kultū
rinės organizacijos ir jos nu
veiktų darbų bėgyje 25-kių 
metų gyvavimo. Prakalbą sa
kys vienas iš žymiausių kalbė
tojų tarpe lietuvių amerikoje, 
“Laisvės” redaktorius Antanas 
Bimba.

Gerbiami lietuviai, šiandien 
kiekvienas mūsų viengentis su
sidomėjęs Lietuvos padėtimi. 
Nes atsiranda įvairiausių nuo
monių apie Lietuvą, būtent: 
ar Liet, žmonės badauja, kuo
met ten įsisteigė tarybinė val
džia? Ar tiesa, kad Lietuvos 
žmonės basi ir pusnuogiai 
vaikščioja, ar tarybų Rusija 
atėmė viską iš Lietuvos liau
dies, kur dabar randasi buvęs 
Lietuvos ‘prezidentas’ A. Sme
tona ir kita vyriausybė, ar tie
sa, kad bolševikai kasdien 
šaudo Lietuvos nekaltą liau
dį?

Brangus broli ir sesute, ne
duok save kankinti abejo
nėms, Kalbėtojas šiuos ir daug 
kitų svarbių klausimų išaiš
kins. Todėl nepraleisk šią 
brangią progą praslinkti sau 
pro ša^į, bet ateik ir persitik
rink, o būsi pilnai užganėdin
tas. Įžanga veltui. Visus kvie
čiame.

Rengėjai.

Detroit, Mich.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Pažangos Kliubas neužmir
šo savo senos narės M. Žemai
tienės, skirdamas jai mažą do
vaną iš kliubo ir vėlina geros 
sveikatos.

Kliubas nutarė lošt veika
lą “Jaunystės Karštis.” Vei
kalą loš vienos moterys, be 
vyrų. Veikalas yra juokingas. 
Kas jį matys, tas. gardžiai pa
sijuoks.

Pažangos Kliubo susirinki
mas įvyks sausio 16 d., 7:30 
vakaro, 4097 Porter St. Visos 
narės prašomos būt mitinge.

K. S. Lakomski.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Neisner’s štorų darbininkės 
išėjo į streiką. Jos reikalauji, 
kad joms algos būtų pakeltos 
ir darbo valandos sutrumpin- 

• tos. Streikierės atsišaukia į 
mus sakydamos: “Moterys, 
neikite į štorą ir nepritarkite 
Neisner’s skebams!” 

tuviai, jų spauda bei organi
zacijos ir bizniai tame kuo 
nors kalti, kad jų tautos va
das Smetona turėjo bėgt iš 
Lietuvos. Jo ir jo draugų nie- 
kas iš Lietuvos nevijo. Nebu
vo jokio užpuolimo ant jo, 
kaip kad jis padarė 14 metų 
tam atgal. Kodėlgi Latvijos ir 
Estonijos valdžių žmonės nie
kur nebėgo ir šiandien savo 
šalyse tebegyvena ir tų šalių 
išeiviai taip nesiėda tarp sa
vęs.

O kodClgi, kaip Smetona 
valdė Lietuvą, išeivijos pažan
gūs lietuviai nedarė tokių 
bjaurių išsišokimų prieš savus 
politinius oponentus? Jie kal
bėjo, rašė ir rezoliucijas siun
tė vien tik Smetonai, ba jie 

| tikrai žinojo, kad Smetona ne
teisingu būdu paėmė savo ran- 

I kosną Lietuvą valdyt. Tai jie 
vien tik jį ir kaltindavo, o ne 

i kitus. Taigi, man rodos, ir da
bar, Smetonos draugai neturė
tų nieką kitą kaltint, kad jis 
turėjo bėgt iš Lietuvos, kaip 
jį patį.

M. P.

Lowell, Mass.
Visko po Biskį iš Mūsų 

Kampelio
Gruodžio 28-tą buvo šokiai, 

surengti Balso Choro. Pusėti
nas būrelis susirinko jaunimo. 
Visi šoko, juokavo, net malo
nu darėsi žiūrėti į jaunimo 
gražų būrį. Šį kartą neper- 
daugiausia matėsi senųjų, gal 
sutingo.

SLA 173 kp. rengė diskusi
jas kas link iš Lietuvos pabė
gėlių rėmimo. Buvo kviečiami 
visi, “kam rūpi Lietuva.” Dis
kusijos neįvyko. Susirinko la
bai mažai ir tie matėsi labai 
nusiminę, nes mažai tėvinainių 
susirinko. Pirmininkas prane
šė, kad diskusijų nebus, nes 
niekas jomiš neįdomauja. Tas 
tiesa, kasgi įdomaus rėmimu 
ponų, Lietuvos engėjų. Kiek 
man žinoma, čionai artojų sū
nūs ir dukterys gyvena. Ponų 
likimas vargdieniams neapei
na. Broliai, būkite savo klasės 
rėmėjais, o ne savo brolių 
priešais.. Kviečiu visus!

Naujų Metų laukimo “parė” 
puikiai pavyko. Apšvietos 
Kliubas pasirodė labai puikiai. 
Nežinau, kaip pradėjo, nes 
vėlai nuėjau, radau gražų bū
rį pažįstamų draugų ir drau
gių. Visi linksmus, draugiški. 
Man labai patiko jų tvarka, 
čionai visi lygūs, rodos bro
liai; kalba, juokauja, net ma
lonu.

štai atsistoja pirmininkas 
ir sako: Visuomet pas mus to
kia mada yra, kiekvienas tu
ri ką nors pasakyti kaslink 
praeitų metų ir ateinančių. 
Sako, visuomet pradėdavom 
nuo stalo, o šį sykį pradėsim 
nuo durų. Ir pakvietė pirmiau
sia mane; netikėtai turėjau 
tarti kelis žodžius, nes nebu
vau prisirengęs prie to. Vėliau 
visi iš eilės kalbėjo, čia nesi
matė nei ponų nei ponių, visi 
lygūs*, rodos, vienos motinos 
šeima. Nežinau, kaip ilgai tę
sės, nes turėjau išeiti ir skubė
ti į.darbą. Man labai patiko/ 
Čia radosi kelių skirtingų tau
tų susirinkę, vienok vienybė 
pilname žodyje matosi, nėra 
skirtumo. Daugiau tokių suėji
mų !

“Suprais Parė”
Sausio 4 buvo surengta 

“suprais parė” A. Palubinskui 
30 metų sukaktuvių. Susirinko 
gražus būrys jo draugų. Stalai 
apkrauti valgiais ir gėrimais.

Sausio 5-tą buvo SLA susi
rinkimas. Iš pirmininko rapor
to pasirodė, kad per metus 
prirašė 7 naujus narius: 3 be
tiko, 1 mirė, 2 pasitraukė. 
Kuopoj randasi 82 n. Kuopos 
turtas virš 4 šimtai banke. 
Šiaip nieko naujo. Praeitam 
susirinkime buvo įnešta rengti 
paskaitas, šiame susirinkime 

smetoniniai pasipriešino. Sako, 
paskaitos kas link sveikatos 
nesvarbu, niekas neateis. Sa
ko, turim surengti pabėgėliui 
kokiam kermošių, turim rū
pintis tautos pabėgėliais, rem
ti juos, kiek galėdami, nes jie 
badauja Berlyne.

O ko jie bėgo nuo savo 
tautos? Mes kada pabėgom 
nuo caro režimo mumis niekas 
nesirūpino. O dėlko mes turė
tume rūpintis engėjais savo 
brolių? Jeigu juos remtume, 
nebūtume verti lietuvių vardo.

SLA reporteris, matyt, nes
kaito tų šlamštų, į kuriuos jis 
pats rašo. Kada jam padavė 
“Keleivį”, kur Chulada jo me
lus atmuša, parodo jo melą, 
tiek supyko, kad kirto kumš
čiu į stalą, rėkdamas—rup., 
tas rup., jis drįsta mokslo 
žmogų s kritikuoti, tas rup... 
Jei taip smetoniškoj Lietuvoj, 
aš jam parodyčiau, jis svieto 
daugiau nematytų.

Norėčiau p. R. klaust, ko
kiam kaime keiksnio mokslą 
gavai, koks ustavas davė di
plomą taip nekultūriškai elg
tis? Ponuli V. R., nusiramink, 
čia ne smetoniška Lietuva, 
čia yra demokratija, valia į 
šmeižtus atsakyti. Niekada, 
brolau, nebijok raudonumo. 
Jie tavo juodo kailio nelups, 
neigi krikštyk kitų, nes turi 
ką krikštyti.

W. Patrijotas.

Philadelphia, Pa.
Lietuvis “Prisikėlė iš 

Numirusių”
Vietinis laikraštis “The Re

cord” iš sausio 10 dienos įdė
jo paveikslą Petro Tamošai
čio ir jo dviejų seserų ir seka
mą aprašymą:

“Legaliai paskelbtas miru
siu, jis užginčija.

“Karo veternas, misteriškai 
, prapuolęs per 16 metų,, sugrį
žo ir reikalauja savo nuosa
vybės, kurios vertė siekia $10,- 
000.

“Petras Tamošaitis vakar 
sugrįžo namo.

“Kaip Mark Twain, jis sa
ko, kad pranešimai apie jo 
mirtį buvo perdėti.

“šešioliką metų atgal Tamo
šaitis dingo iš Jungtinių Vals
tijų Vateranų Ligoninės Perry 
Point, Md. ir nuo to laiko nie
ko apie jį nebuvo girdėti. Tuo 
tarpu jis buvo paskelbtas le- 
gališkai mirusiu.

“Tačiau vakar, jo dvi sese
rys ir jo nuosavybės globoto
jas jį tuojau pažino, nepaisant 
jo didelės žilos barzdos.

“Jis nepasikeitė nei kiek,” 
jie sako.

“Tamošaitis sugrįžo sustab
dyti likvidavimą jo nuosavy
bės, kurią advokatai įvertino 
apie $10,000. Jis buvo pas
kelbtas legališkai mirusiu 
1939 metų spalių mėnesį, pa
reikalavus jo dviem seserim, 
poniai Varnas, nuo 1419 So. 
St. ir poniai Rozalijai Norkus, 
nuo 246 Dickinson St.

“Jo nuosavybė buvo paskir
ta išdalinimui pirmadienį, bet 
darbas buvo sulaikytas, kai 
Philadelphijos Episkopalų Li
goninės superintendentas ir 
Tamošaičio nuosavybės globo
tojas gavo pranešimą iš Mid
dletown, Del., kad Petras te
bėra gyvas.

“Sausio 9 dienos popietį Ta
mošaitis pasirodė advokatų 
Corroran ir Cheleden ofise, 
kuris randasi North American 
Buildinge.

“Tamošaitis sako, kad po jo 
dingimo iš ligoninės jis dirbęs 
ant farmų Marylande ir De
laware valstijose. Tūlą laiką 
jis vadinusis vardu “Bo.” Pas
kui darbdavis užvardinęs jį 
Gus Oberstein.

“Jis pradėjęs susirūpinti sa
vim tik po išleidimo įstatymo 
ateiviams nepiliečiams užsire
gistruoti. Tamošaitis gimęs Ru
sijoje, jis tapo Jungtinių Vals
tijų piliečiu kaipo buvęs karo 
veteranas ir garbingai paleis
tas iš armijos 1919 metais. 
Bet jis neturėjo pilietinių po- 
pierų to įrodymui.

“Jis apie save papasakojo 
Delaware Trust Kompanijos 
Middletown skyriaus prezi
dentui C. P. Weber ir tas jį 
atlydėjo į Philadelphią.

“Kada Tamošaitis pilnai įti
kins teismą ir Veteranų Admi
nistraciją, jog jis yra tas pats, 
tada bus svarstoma, ar jis 
kompetentiškas perimti ir ves
ti savo nuosavybę.

“Tuo tarpu Tamošaitis pla
nuoja grįžti atgal į Delaware 
ir dirbti ant farmos. Bet pir
miausia jis nori pamatyti kal
bamą judį, kurio jis dar nesąs 
malęs.

“Neturėjau laiko”, jis sako.

Worcester, Mass.
Gruodžio 31 dieną, 1940 m., 

Aido Choras turėjo surengęs 
šokius seniems metams užbaig
ti, o naujiems pasitikti. Nors 
publikos buvo ne per daug, ka
dangi didelė didžiuma lietuvių 
darbininkų buvo priversti dirbt. 
Tatai palietė ne tik mūsų pa
rengimus, bet ir visų kitų ren
gėjų. Todėl ir pelno nebus- 
daug. Bet Aido Choras Naujų 
Metų laukė, nemanydamas pa
sipelnyti. Norėjo vien tik link
smai užbaigt senus, ir pasitikt 
naujus metus.

Varde Aido Choro to vakaro 
darbininkams ir rengėjams 
ačiū už pasidarbavimą, o ypač 
drg. D. Jusiui. ,

Operetė Griautis.
Jau ne perrtoli sausio 26 die

na, kada bus perstatyta opere
tė “Grigutis.” Tai tur būt vie
na iš gražiausių ir populiariš- 
kiausių operečių.

Įžangos kaina tik 50 ir 75 
centai. Kaip matote, tai įžanga 
yra kiekvienam prieinama. Įsi
gykite tikietus iš anksto, kad 
nereikėtų stovėt. Juos galima 
gauti pas kiekvieną Aido Cho
ro narį.

Nepamirškite operetės “Gri
gutis,” sausio 26 dieną, Lietu
vių svetainėj, 29 Endicott St.

Aido Choro Korespondentas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Liaudies Teatro Grupė iš Brook- 

lyno vaidins 2 komedijas: "Aš Nu
miriau” ir "Kurčias Žentas.” Sek
madieni, 19 d. sausio, 735 Fairmount 
Ave., 2 vai. po pietų. Bus. ALDLD 
Draugijos 25 m. jubilėjinis gražus 
parengimas. Apart aukščiau minėtų 
menininkų dainuos rusų pasižymė
jęs choras, kalbės drg. D. M. šo- 
lomskas ir bus prirengta skani va
kariene. — Kviečia Komisija.

(12-14)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadieni, 19 d. sausio, 2-rą vai. 
po pietų, 4097 Porter St. Nariai da
lyvaukite, išgirsite 1940 m. raportą. 
Tie, kurie prisirašė 1940 m. būkite 
susirinkime ir atsiimkite knygas 
jums priklausančias. —J. Ginaitis, 
sekr. (12-14)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Suvicny/ų 

Draugijų ir visų šėrininkų metinis, 
susirinkimas atsibus savame name, 
29 Endicott St., ketvirtadieni, 16 d. 
sausio, 7:30 v. v. Prašau visus daly
vauti kaipo šėrininkus. — Simonas 
Janulis. (11-13)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį trečiadieni. (seredoj), 15 

d. sausio jvyks Veikiančio Komiteto

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

J F

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

■ 4'i, H k

ir kuopų ekstra svarbus susirinki
mas. Būtinai dalyvaukit, yra svar
bių reikalų. — Veik. Kom. Sekr.

(11-12)

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

| J. GARŠVA

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
, (BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti, dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Graborius-Undertaker u
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS | 

Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- V 
šokių kapinių; parsamdo auto- \ 
mobilius ir karietas veselijom, į 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone r Evergreen 8-9770 %

I FRANK DOMIKAITIS l
I RESTAURACIJA j

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI $

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
W namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai f

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK. |
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 5,

W ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBK1TES “LAISVĖJE”
Office Phone 

EVergreen 4-6971

OPEN DAY and NIGHT

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

Sun. all day and night

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. 1

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop,

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

VARPOKEPTUVE

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graliam & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

LAIDOTUVIŲ 
DII&KTORIUS

Managed by

RHEA TEITELBAUM

LAIDIES’ DAYS
į? Mon. and Tues, from 12 a.rn. to 

! 11 p.m. After 11 p.m. for gents

Liūdesio valandoje kreip- J 
kites prie manęs dieną ar Į 
naktį, greit suteiksime L 
modernišką patarnavimą. į

ii Patogiai ir gražiai moder- į 
niškąi įruošta mūsų šerme- 
ninė. Mūsų patarnavimu ir Į 
kainomis būsite patenkinti. Į

I

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

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

Siunčiame duoną per paštą { kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori k kalnas. -

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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20,000 Publikos Gardene 
Smerkė Užkąri nę Politiką

Masės darbo žmonių ir dar
bo inteligentijos, susirinkusios 
į masinį mitingą didžiojoj Ma
dison Square Garden salėj, 
New Yorke, sušauktą paminėti 
17-kos metų sukaktį nuo mir
ties tarptautinės darbininkų 
klasės vado Lenino, audringai 
sveikino Amerikos darbininkų 
vadus ir reiškė širdingą prita
rimą jų kalboms, nedvejojau-, 
čiai, griežtai kritikuojančioms . 
mūši; šalies vyriausybės užka- 1 
rinę politiką.

Mitingui pirmininkavo Įsra-1 
el Amter, New Yorko valsti
jos komunistų organizacijos i 
pirmininkas.

Vakaro vyriausiu kalbėtoju 
buvo Earl Browder, Amerikos 
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius, kurį pasitikdama 
publika sukėlė ilgą, audringą 
ovaciją. Browderis pasakė la
bai Įdomią ir reikšmingą pra
kalbą, kurios bent keletą svar
biausių ištraukų rasite pirma
me puslapyje.

Tarp eilės kalbėtojų taip 
pat buvo James W. Ford, ne
gras komunistų vadas; Wil
liam Z. Foster, K. P. naciona- 
lis pirmininkas; Robert Mi
nor, komunistams gint komite
to veikėjas. Jis ypatingai at
sišaukė šiuo atakų ant komu
nistų ir visų darbo žmonių ci
vilių teisių ir laisvių laikotar
piu paremti aukomis fondą, 
kuris padengia komunistų gy- 

' nimo lėšas, taipgi suteikti pa
skolų kaucijų fondui.

Fosteris taip pat pasitiktas 
atsistojimu ir stipria ovacija.

Tarp prakalbų buvo ir me
niškų punktų — dainavo pa
skubęs baritonas Mordecai 
Bauman, taipgi būrys profe
sionalų ir mėgėjų artistų su
vaidino masinį spektaklį “Meš 
Esam Nenugalimi.” Tai istori
nė . peržvalga praeities prole
tariato ir abelnai liaudies ko
vų svarbiausių laikotarpių iki 
šio antrojo pasaulinio karo ir 
Komunistų su Brow d erių prie
šakyje rolės prieškariniame 
judėjime. Įspūdingi vaizdai.

Įdomi buvo ir rinkliava. Ji 
pradėta paskelbimu laiško, 
kuriame mitingo sveikintojas, 
nepaduodamas vardo, ir pa
reikšdamas, kad jis nėra ko
munistu, bėt mato reikalą ko
munistu darbą paremti, auko
ja $1,000. Ant vietos padary- 
toj rinkliavoj tūkstantinių ne
buvo, tačiau buvo šimtinių ir 
penkdešimkių nuo organizaci
jų ir smulkesnių aukų nuo pa
vienių, tame skaičiuje daug 
dolerinių, nors visi buvo už
simokėję nuo 33c. iki $1.10 
įžangos.

Paskelbus speeialį išparda
vimą per Dean of Canterbury 
parašytos knygos apie Sovietų 
Sąjungą, per apie 3 minutes 
išparduota 5,000 kopijų, kaip 
bematant jos pritrūko. Gi pa
skelbimas, kad 17 kopijų iš
pirko spaudos reporteriai, iš
šaukė širdingą ovaciją. Paga
liau, ir reporteriai žinos ne 
tik tą, ko laikraščių savinin
kai nori, kad jie parašytų są
ryšyje su Sovietų Sąjunga, bet 
jie žinos ir tą, ko jų bosai 
nenori, kad jie žinotų.

“LAISVES” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14, 15 ir 16 Feb

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. Y.

Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis. 
Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 

dovaną—gražų .laikrodį.

Mitingas priėmė pasveikini
mo rezoliuciją Stalinui, pa
sveikinimus Chinijos komunis
tų vadams ir per juos parti
jai, taipgi Brazilijos, Vokie
tijos, Francijos, Kanados ir ei
lės kitų šalių partijoms. Nu
tarta pasveikinti Tom Moo
ney ir Seninusį darbininkų 
klasės kalinį McNamarą. Pa
sveikinta Anglijos Taikos 
Konvencija.

Kitose rezoliucijose pasisa
kyta prieš Rapp-Coudert Ko
mitetą, prieš Roosevelto Karo 
Galios bilių. Pasižadėta “bū
davot Komunistų Partija,“ 
taipgi “Daily Worker,” “Frei
heit,” ir kitą progresyvę kal
binę. spaudą. Rep.

East Side Organizacijos 
Prieš Dunnigan Bilių

Side organi- 
pasiuntusios 

senatoriui 
kuriuose ra-

Astuonios East 
zacijos skelbia 
laiškus valstijos 
William Murray, 
gino, kad jis protestuotų prieš 
Dunnigan bilių ir balsuotų 
prieš jį, kada jisai bus spren
džiamas valstijos senate. Laiš
ke sakoma, kad Dunnigan bi
lius yra ataka ant demokrati
nių Įstaigų.

Darbo Partijos Progresyviai 
Kritikavo Karo Paskolas

New Yorko Progresyvių Ko
miteto Atbudavot Darbo Par
tijai veikėjai kritikavo prezi
dento Roosevelto paskolų An
glijai bilių kaipo “manevrą 
užgrobt visuotiną galią namie 
ir autoritetą vesti nepaskelb
tus karus.“

Morris Watson, minėto ko
miteto pirmininkas, ir Eugeno 
P. Connolly, organizacijos di
rektorius, sako, kad jie atsto
vauja nuomonę tūkstančių 
Darbo Partijos balsuotojų, pa- 
reikšdami, kad įteikimas pa- 
skolų-išrendavimų biliaus “yra 
dalimi vajaus sudaryti Ameri
koje prilygstantį ‘Ja’ Reichs
tagą ar Nuremberg© kongre
są einant link įsteigimo fašiz
mo Jungtinėse Valstijose.“

Darbiečių pareiškime toliau 
sakoma:

“Žmonės yra priešingi ka
rui, Rooseveltas ir Wall Stry- 
tas nori karo. Dėlto Roosevel
tas siekia sau galios vesti ne
paskelbtus karus. Žmonės no
ri išlaikyt savo socialius at- 
siekimus ir plėsti juos. Roo
seveltas ir Wall Strytas to ne
nori; dėlto Rooseveltas siekia 
niekad seniau neturėto autori
teto daryti viską, kas jam pa
tinka, ir vargas bile kuriam 
išdrįsusiam jam pastot kelią, 
ar tai būtų asmuo, darbo uni
ja, taikos organizacija, bažny
čios vadas ar bile vienas.

“Vardan demokratijos, čio
nai steigiamas hitlerizmas per 
išdavystę, kuri pasiliks kaipo 
viena iš baisiausių Amerikos 
istorijoj...” sako toliau pro
gresyvių darbiečių vadai, at
sišaukdami į organizacijas ir

10 New Yorko Lokali) 
prieš Karo Bilių

viršininkai pereitą 
pasiuntė griežtus 
prieš prezidento 
‘karo galios“ bilių. 
randasi iŠ abiejų

Dešimties New Yorko uni
jų lokalų 
pirmadienį 
protestus 
Roosevelto 
Viršininkų
Unijų — iš AF of L ir iš CIO.

Savo prertestuose visi be iš
imties pasmerkė pasiūlymą 
duoti prezidentui Rooseveltui 
diktatokišką galią Įmest šalį Į 
karą h* pareiškia, kad tokio 
biliaus praleidimas užduotų 
triuškinantį smūgį darbininkų 
teisėms ir civilėms laisvėms.

Tarpe pasiuntusių tokius 
protestus yra Brian Feeney, 
Tunelių Kasėjų Unijos Lokalo 
147-to; James Lustig, Elek- 
tristų, Radio ir Mašinistų Uni
jos 4-to Distrikto; Max Per
low, Rakandų Unijos Loka
lo 76-B; San Nesin, Pardavi
nėtojų Unijos Lokalo 104; 
Harry Reich, Virėjų Unijos 
Lokalo 89; Isidore Rosenberg, 
Batsiuvių Unijos Tarybos: 
Arthur Osman, Pardavinėtoji! 
Unijos Lokalo 65; William 
Michaelson, Departmentinių 
Krautuvių Dark. Unijos; Louis 
Weinstock, Maliorių Unijos 
Distrikto 9-to Tarybos; Mar
cei Scherer, Architektų, Che- 
mistų ir Inžinierių Federaci
jos.

liaudį su akstinimu taip 
verst kongresą protestais, 
tas bilius būtų atmestas.

kad

Šalinską Puota ir Padėka
Grand Pafadise Salėje, 

sausio 4 d. , būvoBrooklyne,
Įdomi ir didelė siurprizo puo
ta Frances ir Pijui Šulins
kams, žinomiems biznieriams, 
84-4)2 Jamaica Ave., Wood
haven, New York, jų vedy
binio gyvenimo 30-ties metų ir 
biznio 6 metų sukaktims pa
minėti.

žmonių dalyvavo per 500. 
Programą vadovavo Juozas 
M a č i ulis, svočia Kastan
cija Mačionienė iš Jersey Ci
ty puotą papuošė puikiu tor
tu, o svotas Vincas Vaiginis 
visus pavaišino skaniais gė
rimais. Kalbėti kviesti ir 
kalbėjo Lietuvių Radijo Balso 
vedėjas Jonas Valaitis, Cen
tral Brooklyn© par. klebonas 
kun. Paulonis, Mykolas Pei
kus, Agota Bukšnienė, Šalins- 
ko sesutė Vasiliauskienė, pus
brolis Petras Vilčinskas, Ka
zys Sidabrą, muzikas Jonas 
Jankus, duktė Florencija ša- 
linskaitė, sūnus Juozas šalins- 
kas, Walter Boza, Great 
Neck, L. I. atstovas, kuris kal
bėjo 50-ties autobusu atvyku
sių vardu, advokatai: Andziu
laitis, Vižlianskas, Vokietai
tis, piršlys Vaiginis, svočia 
Mačionienė, patys šalinskai.

Bankietą surėngė šalinsko 
sesuo Vasiliauskienė, Pilkaus
kienė ir Bukšnienė. šeiminin
kės buvo Kamarauskiene ir 
J a z m inskienė, šeimininkėms 
padėjėjai: Miliniai, Juozėnai, 
Katinai ir jauniejį Sidabrai, 
šertvytienė, Ripkevičienė. 
Puotoje patarnavo: Bukšnai- 
tis, jaunasis Brundza, Myko
las, Vytautas ir Leonardas 
P i 1 k a u s kai, Liutkauskienė, 
B u t a u skienė, Garliauskaitė, 
Vitkau skienė, Vokietaitytė, 
Vaiginis ir Brundzaitė.

'Gėlėmis šalinskus apdova
nojo : Baranauskai ir Marti
naičiai. Kitas dovanas sutei
kė Skujai ir dovanų gauta nuo 
visų susirinkusiųjų.

Jiems viąiems ir visiems sve
čius kVietūšiems ir bet kuo pri- 
sidėjūsiėms šią puotą surengti 
nuoširdžiai dėkoja Frances ir 
Pijus Šalinskai ir Šeima.

Paskyrė $100,000 
Kovos Fondui

Valytojų ir Dažytojų Uni
ja, esanti dalimi Amalgamei- 
tų Unijos, CIO, paskyrė šimtą 
tūkstančių dolerių unijos ap
sigynimo fondui savo prisiren
gime atnaujint kontraktus su 
firmomis. Sutartys, dėl kurių 
atnaujinimo norima pradėt de
rybas, paliečia 5,000 narių.

Suma nutąrta paskirti kon
ferencijoj, įvykusioj pereitą 
sekmadienį, Irving Plaza. Sy
kiu priimta ir trijų punktų 
programa, būtent: derėtis dėl 
naujų sutarčių, senosioms bai
giantis kovo 31-mą; organi
zuoti neorganizuotus; apgin
ti 8 Įkaitintus narius ir va
dus nuo nuteisimo už taip va
dinamą “sabotažą.“ Jie. yra 
nuteisti ir paduota apeliaci
jos. - Tarpe nuteistųjų yra ir 
Alexander Hoffman, unijos 
manadžeris. Pinigams sukelt 
nariai būsią aptaksuoti mokėt 
valandos uždarbį per savaitę. 
Konferencijos pasiūlymas dar 
būsiąs paleistas narių nubal- 
savimui vasario 13-tą, masi
niame narių mitinge.

Žinios apie Lietuvių 
Stygą Orkestrą

Lietuvių Stygų Orkestrą 
p.er tūlą laiką buvo nutrau
kus savo pamokas dėl stokos 
finansų. Dabar, orkestrai ga
vus užkvietimų groti koncer- 
tuose-parengimuose, vėl pra
deda pamokas. Visi styginin- 
kai įsitėmykite, kad pamokos 
įvyks sausio (Jan.) 15-tą, tre
čiadienio vakaro 8 vai., “Lais
vės“ svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Dabar orkestrai vadovaus 
George Kazakevičius. Kazake
vičius skambina pianu, groja 
mandolina i? kitokiais muzi
kos instrumentais, jam yra ga
limybių ir stygų orkestrai va
dovauti.

Orkestrą ,kviečia ir visados 
priima narius mokančius gro
ti ir norinčius mokintis.

George Klimas.

Irving PI. Teatre Rodys 
Parinktinius Jodžius

’ Pradedant šiuo penktadie
niu, sausio 17-ta, Irving Place 
Teatras, Irving Place ir 14th 
St., New Yorke, atsidaro po 
nauja vadovybe. Jame bus 
rodoma vėliausios amerikoniš
kos ir užrubežinės kalbančio
sios filmos, turinčios aukštą 
artistišką ir švietimo vertę.

Teatras atsidarys rodymu 
naujo sovietinio judžio “Di
džioji Pradžia.” Prie kiekvie
no rodymo didžiosios filmos, 
bus rodoma vėliausios naujie
nos ir parinkti trumpi veika
lėliai. Teatras atsidarys, kas
dien nuę 10:30 ryto ir^ veiks 
iki vidurnakčio, o šeštadieniais 
ir vėliau. Įžanga prieinamo
mis kainomis.

Irving Placę Teatras randa
si visai netoli nuo Union 
Square.

Prie Orporto Darys 
Naują Kelią

Prie Floyd Bennett Field, 
kuris dabar yra laivyno žinio
je, bus daroma naujas ruo
žas kelio pagal rytinį orpor
to kraštą. Apie mylios kelio 
pravedimas lėšuosiąs $15,143 
ir pinigai jau pažadėti iš fe- 
deralės valdžios.

...............   ■ ■ t

Steigia Meno Kursus
Brooklyn Academy of Mu

sic skelbia 20 pavasarinių 
meno kursų, kuriuose būsią 
mokinama irancūžų ir anglų 
kalbų, fotografijos, muzikos 
įvertinimo, socialės filosofijos, 
tapybos, braižybos ir kitų su 
paveikslų gamyba surištų da
lykėlių. . .
4 ..

Gera Proga LDS ir Kitą 
Organizaciją Kuopotos

Gera Proga Kuopoms Sukel
ti SaVo Reikalams Finansų
Mos turimo gražių filmų 

is LDS-tuMS seimų ir piknikų 
ir turime gerus aparatus ro
dyt filmoms tylioms (silent) 
ir garsiakalbėms (sound), ir 
padarome rekordus. Jau 2-m 
LDS kuopom—1-mai ir 50-tai 
—rodėm filmas ir abidvi turė
jo geras pasekmes, ypatingai 
LDS 50-ta kuopa, So. Brook
lyne, kur mes pildėme viso 
vakaro programą ir mūsų apa
ratai griežė šokiams. Visi bu
vo pasitenkinę ir sutaupė, ką 
būtų reikėję išmokėti muzi
kantams. Beje, mes jau esa
me patarnavę LDS Jaunuolių 
Bilderių kuopai, Brooklyne.

šiais reikalais, kaip tai: fil
mas rodyt, garsiakalbio, re
kordus padaryti, šokiams pa- 
grajyt, kreipkitės pas vedėją 
George Klimas, 163 17th St. 
Brooklyn, N. Y.

Kelias į Rockaway ties 
Broad Channel ištiesiamas ir 
praplečiamas, padaroma du 
42 pėdų keliu. Tas žymiai pa
greitins susisiekimą.

Pasirašyta kontraktas lai
kyti mieste apskričio fėrus 
sekamą rugsėjį. Tai bus pir
mi nuo 1897 metų. Ruošią Ma
dison Sq. Gardene.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuvių Demokratų 
Kliubas rengia balių, 25 d. sausio, 
7 v. v. South 4-tos gatv. Parapijos 
svetainėj. Kviečia dalyvauti Komi
tetas. (11-12)

“Š®RINKIM^
MOTERŲ ATYDAI

Liet. Moterų Apšvietos Kliubo Su
sirinkimas įvyks sausio 16-tos vaka
rą, 419 Lorimer St. Kviečiame ir ne
priklausančias kliube. — Valdyba.

(12-13)

E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečiadienį,' sausio 15 d„ 8 v. v., 
Buzelio patalpoje įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Nariai, kurie tik 
galite, malonėkite dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių dalykų. Kurią 
dar negavote knygą, tai šiame sv«-' 
sirinkime gausite. • — V. P.

(H-12) ,

CHARLES’
up-To-date

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

F

F. W. SHALINS Į
(SHALINSKAS) į

FUNERAL HOME į
84-02 Jamaica Avenue j

Opposite Forest Parkway »
WOODHAVEN, N. Y. 5

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

DR. J. J. KAŠKIAIJČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

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

Clement Vokietaitis į
LIETUVIS ADVOKATAS ;

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

OPel. Triangle 5-8622
r ... _. ........... l į

168 GRAND ^TREĖT -’;
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-71'19
1 * / . • ■ , 1

Jack Valio, į stalus pada
vėjas, sulaikytas kaltinimu pA- 
silaikiUS deimantinį Žiedą, ku
rį Viena ponia buvus palikti,S 
restauraho prausykloj, o kita 
raditš ir perdavus patarnau
tojui. Jis Sakėsi nekaltas.

Assemblyman as Robert J. 
O’Donnel pas jį atsilankiusiai 
balsuotojų delegacijai pareiš
kė, kad “Dunnigan bilius yra 
piktas“ ir pažadėjo balsuoti 
pries tą bilių.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

PARDAVIMAI
Parsiduoda Neuwelho Studio. Esu 

ne labai sveikas, todėl esu privers
tas parduoti. Prašau atsišaukti po 
sekamu antrašu: 33 E. Main St. Ply
mouth, Pa., arba telefonuokito• 
N. 9-1249. (11-12)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginės 

arba našlės nuo 45 m. amžiaus iki 
50 senumo. Esu 51 m. amžiaus, tu
riu muzikališką krautuve. Rašykite: 
A. S. 306 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa . , (11-13)

EVergreen 4-0072

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo !i iki 7 vakarais
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. - Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451 * ' ;

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ ’

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

— -------------- ------------ ----------------———j............. .. -
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
.......... .............................................................................■■■................................. .............. ....... . Į— ........................................  ...I, ilB—.,

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI
---------------------------------------------(-—

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

MATEUŠAS SIMONAVICIUS : 
į&gr’ Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga •

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė, • 
Atskiras kamba* * 
rys, užėjimui su • 
moterims. Nedė- J 
liomis atdaras * 
nuo 1 valandos • 
dieną iki vėlai. J 
Brooklyn, N. Y. J 
Tel. Evergreen 4-9508 •

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai iSmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

• Vietos ir impor- 
e tuotos degtinės ir
• vynai, geriausių
• bravorų alus ir
• ėlius. Kada būsi-
• te Brooklyne, už- 
e eikite susipažinti.
J 426 South 5th Street
• Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

.OE3OE

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirenduoja 4 kambariai su mau

dyne, randa $23 j mėnesį. Kreipki
tės i džianitorių po 5 vai. Vakarais. 
Stasiūnas, 284 Cooper St., Brooklyn, 
N. Y. (11-13) .

įLe VANDA1 
| FUNERAL PARLORS I 
i Sz Incorporated
* J. LeVANDA—E. LeVANDA įį 
t Tėvas Ir Sūnūs I^vandatiskai K

UNDERTAKER Sf 
•f 337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y. į
Tel. Stagg 2-0788 !
NIGHT—HAvemeyer 8-1158 |

i Į .
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų(< ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir ktajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui e s a h t ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokld pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvorti

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ate.

J tarpe Gates Ave. ir Chauncey St.
Tel.: Glenmore 5-6191 'i

SLocum 6-1422

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir sulyg susitarimo.




