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Anglų vyriau
sybe sako, kad jai reikia 5 
iki 6 milionų tonų prekinių 
laivų iš Amerikos.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII

Šį pirmadienį 
giedra ir šalta.

DAUGĖJA DARBININKŲ STREIKAI 
KARINĖJE PRAMONĖJE

Ne geriau buvo senoje Lie
tuvoje. Kauno operą ištesėda
vo lankyti .tiktai smetoninis 
elitas

San Francisco, Calif. — 
Šeši Amerikos karinių laivų 
jūreiviai nupiešė didžiulę 
svastikinę vėliavą nuo Vo
kietijos konsulato'. Tapo a- 
reštųoti, bet keturi tuojau 
liko paleisti.

darbuo- 
ir tikisi

dirbti, 
pasilsėti, 
mokytis,

New Haven, Conn 
bo Federacijos 45-kių unijų 
miestinė taryba pasmerkė 
sumanymą reikalaujantį 
duot prezid. Rooseveltui di
ktatorišką galią.

frakuoti ponai ir po
nios. Lietuvos liaudžiai opera 
buvo svetimas dalykas. Nei jų 
kišenius, nei sąlygos neleido 
operą lankyti ir ja žavėtis.

kų Unijai. Kompanija turi 
miliono dolerių užsakymų 
gamint šovinius armijai ir 
dalis kariniams orlaiviams.

CIO Plieno Darbininkų 
Unija iškėlė skundus prieš 
Republic Plieno Kompani
jos Corrigan-McKinney fa
briką Clevelande.

O dabar pasiskaitykite se
kamą.

“Komunizmas Sovietų Są
jungoje tiki į brolybę ir ją 
vykina gyveniman; jis tiki į 
kolektyvj saugumą ir stengia
si jį pasiekti; jis tiki j inter
nacionalizmą 
jasi; jis tiki 
ją atsiekti.“

Dar toliau :
“Sovietinis

Atsisukdamas 
tiesiai į Hopkinsą, anglų 
ministeris pirmininkas šau
kė : “štai vyras,' per kurį 
prezid. Rooseveltas sumez
ga glaudžiausius ryšius su 
Anglija!”

“Mums vis gręsia pavojus 
vokiečių armijos įsiveržimo 
į Angliją,” baisėjosi prem
jeras Churchill ir užreiškė: 
“Hitleris yra užėmęs dešimt 
šalių, bet mes turime visiš
kai, su šaknimis išraut hit- 
lerizmą iš Europos žemės,” 
sušuko jisai.

New Castle, Indiana. — 
Streikuoja 3,500 darbininkų 
prieš Chrysler Automobilių 
Korporacijos fabriką, pro
testuodami, kad samdytojai 
neduoda jiem 15 min. pie
tums, laužo sutartį. Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos pirmininkas P. J. 
Thomas liepęs jiem grįžt 
darban šį pirmadienį.

Washingtono valdžia vi
sur siunčia ,savo tarpinin
kus taikyt darbininkus su 
fabrikantais. (Swansea 160 tūkstančių 

gyventojų miestas, centras 
anglies, vario ir cinos.)

Vokiečių lakūnai taipgi 
bombardavo kitą miestą va
karinėje Anglijoj, ’ o į patį 
Londoną mažai bombų te- 
numetė.

Naktį pirmiau nazių or
laiviai užkūrė didelius gai
srus Bristolyje ir taipgi

San Diego, Calif. — Ren
giasi streikuot darbininkai, 
CIO unijistai, prieš Ryan 
Orlaivių Kompaniją, kuri 
turi valdžios užsakymų už 
$10,500,000. Jie reikalauja 
pridėt algos ir kaltina fa
brikantus už mindžiojimą 
darbininkų teisių.

Cleveland, Ohio. — Strei
kuoja 650 darbininkų prieš 
Apex Elektrinių Dirbinių 
Kompaniją. Jie priklauso 
Amerikos Darbo Federaci
jos Mašinistų Unijai.

Albion, Mich. — Sustrei
kavo 950 darbininkų prieš 
Malleable Geležies Kompa
nijos fabriką, kad samdyto
jai verčia darbininkus per
daug skubėti. Kompanija 
gamina karinius reikmenis 
valdžiai.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Vokiečiai Sako: Anglų La
kūnai Menkai žalos 

Tepadarę
Berlin. — Vokiečių ko

manda praneša:
Vokietijos orlaivių būriai 

sėkmingai atakavo vieną 
priešo prieplauką vakarinė
je Anglijoje ir karinius pa-.

T ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
y Lu Telefonas: Stagg 2-3878

New York. — Po dabarti
nio karo, bus 20 milionų be
darbių Amerikoje, kaip nu
mato “Barron’s Finansinis 
Savaitraštis.”

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

TORPEDUOTI DU DIDELI 
ITALŲ LAIVAI; GRAIKAI 

PAĖMŲ 1000 ITALŲ

Visai" kitaip Naujoje Lietu
voje. Pasiklausykite žodžiu ir 
balso .Lietuvos operos tėvo 
Kioro Petrausko:

“Man nepaprastai malonu 
ir džiugu-^-pareiškė jis “Dar
bininkų žodžio“ koresponden
tui.—Juk aš taip pat darbi
ninkas ir mes visi, kurie dir
bame, esame darbininkai. Aš 
visuomet su darbininkais su
gyvenau taikiai ir nuolatos 
jaučiausi esąs pats tokiu. To
dėl aš labai džiaugiuosi, kad 
darbininkai pasidarė nuolati
niais teatro svečiais. Būdamas 
scenoje aš juos jaučiu. Jau
čiu, kad jie turi daugiau en
tuziazmo, daugiau persiima, 
daugiau domisi. Tame didelis 
skirtumas nuo buvusios publi
kos. Man malonu, kad j teat
rą ateina darbininkas. Ir jis 
turi teisę džiaugtis menu, gro-

Cleveland, Ohio 
šiasi. streikan darbininkai 
Weatherhead kompanijos, 
reikalaudami pakelt darbo 
mokesnį ir pagerint kitas 
sąlygas. Jie priklauso Jung
tinei Automobilių Darbinin-

užmokėt, mes užmokėsime, 
bet mum reikia kur kas 
daugiau, negu mes galėtu
me apmokėti,” sakė Chur
chill.

Jis karštai gyrė preziden
tą Rooseveltą, kuris reika
lauja visuotinos paramos 
Anglijai.

Churchilliui b e k a 1 b ant, 
ant pagrindų sėdėjo prezi
dento Roosevelto asmeniš-

Kiek gi darbininku yra bu
vę ir klausęsi New Yorke ar 
kur kitur didžiųjų, garsiųjų 
operų ? Tik labai retas kuris. 
Jiems opera neprieinama. 
Abelnai tiktai ponai ir ponios 
naudojasi šiuo menu.

Iki šiol graikai užmušė, 
sužeidė bei nelaisvėn paėmė 
70 tūkstančių Italijos karių 
Albanijoj.

Nuo karo pradžios ten 
nušauta 80 Italijos orlaivių.

Graikai pažengė pirmyn 
Klisuros ir Tepelini srityse.

Anglų ir graikų orlaiviai 
vėl įnirtusiai bombardavo 
italų prieplauką Valoną, Al
banijoj.

Graikų Pranešimas;
Athenai. — Graikų paim

ti į nelaisvę italai sako, kad 
buvo torpeduoti “kariniai” 
Italijos laivai “Liguria,” 
15,354 tonų, ir “Lombar
dia”, 20,066 tonų. (Netvir
tina, kad šiedu laivai nus
kandinti.)

“Liguria
gabeno įtalų kareivius į Al
baniją.

Graikai paėmė į nelaisvę 
tūkstantį Italijos karių iš 
“Tuskanijos Vilkų” divizi-

Amerikos karo ministeris 
Stimson graudeno kongres- 
manų komisiją užsienių rei
kalais, kad “per 60 iki 90 
dienų” Anglija gali susi
laukt didžiausio krizio grū
mojančio pačiai jos gyvy
bei. Ministeris Stimson ir 
laivyno ministeris Knox 
tvirtino, kad Amerika “tu
ri palaikyt Anglijos gyvy-

Washington. — Wm. S. 
Knudsen, pirmininkas val
dinės Įstaigos Gamybai 
Tvarkyt, reikalauja pilniau
sios, greičiausios ginklų pa
spirties Anglijai, “nors 
Amerika už tai negautų nei 
vieno dolerio” iš anglų.

Vokiečių Lakūnai Padarė 
Didžių Nuostolių Swansea 

ir Bristolyj
London. — Per naktį iš 

penktadienio į šeštadienį 
vokiečių orlaiviai degino ir 
ardė anglų prieplaukos mie
stą Swansea; padarė žiau
rių nuostolių ir užmušė bei 
sužeidė didelį skaičių žmo-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ministeris 
Stimson ir laivyno ministe
ris Knox bažijosi kongresi
nei komisijai užsienių rei
kalais, kad prez. Roosevel
tas vengsiąs karo ir neduo
siąs Anglijai amerikinio ka
ro laivyno. Bet abudu mi
nisterial įširdę šaukė; kad 
kongresas turi atmest pa
taisymus Roosevelto siūly
mo, reikalaujančius neduot 
anglam Amerikos karo lai-

Amerikos Jūreiviai Nu 
plėšė Naziij Vėliavą

Washington. — Senas de
mokratas senatorius Whee
ler pareiškė: “Aš sužinojau 
iš kelių patikimų šaltinių, 
jog Anglijos ministeris pir
mininkas Winston Churchill 
neatlaidžiai prašo, kad Am
erika tuojau paskelbtų ka
rą Vokietijai,” ir preziden
tas Rooseveltas pasiuntė į 
Londoną savo asmenišką at
stovą Harry Hopkinsą, 
idant sužinot, “kokius žing
snius Amerika turėtų dary
ti Anglijai paremt, tik 
(dar) nepaskelbiant karo.”

“Nors Anglijos ministeris 
pirmininkas Winston Chur
chill, kalbėdamas Glasgowe, 
prie Hopkinso, sakė, kad 
Anglija nereikalaujanti ka
riuomenės iš Amerikos, bet 
aš suprantu, jog Anglija 
reikalauja iš šios šalies ne 
tik karo orlaivių ir laivų, 
bet taipgi lakūnų orlaiviams 
ir jūreivių karo laivams,” 
sako senatorius Wheeler:

“Sekamas žingsnis, tai
Amerikos Ministerial 
Už Karo Laivų Da

vimą Anglijai

London. — Anglų orlai
viai, nežiūrint blogo žiemos 
oro, sprogdino ir degino 
vokiečių prieplaukas Bres
tą, Cherbourgą ir kitas, 
šiaurinėje Francijoje. Jie 
taipgi Ketvirtą sykį per sa
vaitę, dienos laiku, smar
kiai ir sėkmingai bombar
davo Wilhelmshaveną, vo
kiečių laivyno arsenalą, ir 
uždegė jo žibalo sandėlius. 
Be to, anglų lakūnai ataka
vo vokiečių orlaivių stovyk
las Holandijoje ir šiaurinė
je Francijoje.

Žuvo penki anglų orlai
viai.

Anglai Ragina Ameri 
ką Tuojau į Karą,Sa 

ko Senat. Wheeler

Kennedy Šaukia Dova 
nai Duot Amerikos 

Ginklus Anglijai

Chur- 
pačios 
reika-

Manijakas apie Revoliucio 
nierius.

Kunigo Žodžiai.
Teatras, Opera ir Liaudis.
Teise Džiaugtis Menu ir 

Grožiu.
Rašo A. Bimba

Prezidento Įkurtuvės
Washington. — Preziden 

tas Rooseveltas šį pirmadie 
nį įvesdinamas trečiai pre 
zidentystės tarnybai.

bus siųst Amerikos armiją 
talkon Anglijai,” (jeigu 
kongresas priims preziden
to Roosevelto sumanymą 
dėlei visuotinos pagalbos 
Anglijai). “Kiekvienas ame
rikietis turėtų, suprast, jog 
ponas Rooseveltas ne žings
niais, bet šuoliais veda mus 
į karą.

“Iš patikimų šaltinių su
žinota, kad Anglijos minis
teris pirmininkas Churchill 
reikalauja tūojaus siųst 
Amerikos armiją į Europą; 
sako, tai pakeltų dvasią an
glų ir mažesniųjų kraštų.

“Vis tiek, kaip ir kas mė
gintų užginčyt, bet ūkanos 
palaipsniui išsisklaido, ir 
Amerikos žmonės greitai 
pamatys tikrąjį paveikslą 
to, ką prezid. Roosevelto 
valdžia pasinešė daryti.

“Nei vienas neapsigauki
me! Dabartinės valdžios 
tikslas yra pilnas ir visiš
kas karas,” kaip kad įspėjo 
senatorius Wheeler.

status pietinėje Anglijoje.
Maži anglų orlaivių bū

reliai numetė kelias pade
gančias bombas į vokiečių 
žemę; tik mažai nuostolių 
tepadarė namams.

Vokiečiai nušovė 
anglų orlaivius.

Washington
Kennedy, 
Amerikos 
Anglijai, kalbėjo per radio 
už didžiausią galimą pagal
bą Anglijai, tik vengiant 
karo iš Amerikos pusės. Jis 
sakė, jog Anglija, kariauda
ma prieš Hitlerį, tuomi 
duoda Amerikai laiko gerai 
apsiginkluot ir prisiruošt. 
Kennedy piršo tiesiog dova
nai anglam duot Amerikos 
karo pabūklus, nes Anglija 
negalėsianti už juos apmo
kėt. Jis ragino kongresą dar 
neduot prezidentui Roose
veltui tokios galios, kokios 
prezidentas reikalauja pa
gal sumanymą H1776. Sako 
dar nėra Amerikai karo pa
vojaus iš Vokietijos pusės; 
o jeigu kongresas priimtų šį 
sumanymą, tai Amerika ga
lėtų būt įtraukta į karą pir
miau, negu ji prisirengus.

Pats Kennedy “šauktų 
Ameriką paskelbt karą vo
kiečiams,” jeigu Amerika 
būtų gana pasiruošus ir 
“jeigu galima būtų sumust 
Hitlerį per vienus metus.” 
Bet jis nemato tos galimy-

Glasgow, Škotija. — An
glijos ministeris pirminin
kas Winston Churchill rau
dodamas atsišaukė į Jung
tines Valstijas duot Angli-

Lombardia” jai daugiau ginklų, laivų, 
orlaivių ir kanuolių, kur 
kas “daugiau, negu Anglija 
galėtų apmokėti.” Jis sakė, 
kad Anglija neprašo karių 
iš Jungtinių Valstijų “1941- 
mais metais.”

(Al Williams ir kiti Ame- kas pasiuntinys Anglijai, H. 
rikos karininkai spaudoj ir(L. Hopkins 
per radio sako, kad be Ame 
rikos armijos Anglija nega 
lės sumušt vokiečius 
pos sausumoje.)

Anglų premjeras 
chill pareiškė, jog 
Amerikos saugumas 
lauja sumušt Vokietiją.

“Už kuriuos karo pabūk
lus mes galime Amerikai

Berlin. — Vokiečių orlai
viai su puikiomis pasekmė
mis bombardavo anglų lai
vyno jėgas Vallettoj, Mal
tos saloj; dar keliomis vidu
tinėmis ir stambiomis bom
bomis tiesiog pataikė į art- 
glų karo laivą “Illustrious,” 
lėktuvu išvežiotoją; ir tas 
23,00' 
galės dalyvaut šiame kare.

Vokiečių bombininkai jau 
sausio 10 d. pavojingai su
žeidė dar kitą stambų An
glijos karo laivą “Malaya,” 
31,100 tonų įtalpos. Po to jis 
nuplaukė į Gibraltaro tvir
tumos prieglaudą.

Anglų šarvuotlaivis 
“Southampton” ir naikintu
vas “Galiant” nuskendo nuo 
vokiečių ir italų oro bombų.

Maltos saloje vokiečių or-, 
laiviai keliomis didžiulėmis 
bombomis trenkė stačiai į 
.vieną prekinį anglų laivą. 
Be to, daugelis vokiečių 
bombų pataikė į tenaitinį 
anglų amunicijos ir ginklų 
sandėlį ir dirbyklą.

Vokiečių orlaiviai nutaikė 
po kelias bombas ir į tris 
prekinius anglų laivus, viso 
13,000 tonų įtalpos, ties 
šiaurine Škotija ir netoli 
Anglijos pakraščių.

East Moline, III. — CIO 
unija paskelbė streiką prieš 
čionaitinį • International 
Harvester Komp. (žemdir
bystes įrankių) fabriką to
dėl, kad jis laužo pirmeny
bės teisę tiem darbininkam, 
kurie nuo seniau čia dirba 
ar dirbo. Fabrikas papras
tai samdo 1,400 darbininkų. 
CIO komitetas darys bal
savimus tarp darbininkų ir 
keturiuose kituose šios 
kompanijos fabrikuose, •— 
ar streikuot ar ne. Du tokie 
fabrikai yra Chicagoj, vie
nas Rock Islande, III., ir vie
nas Milwaukee, Wis. Kom
panija turi karinių valdžios 
užsakymų už 10 milionų do
lerių ir viso samdo 25 tūks
tančius darbininkų.

Teisių 
garantuoja kiekvienam pilie 
čiui:

“Teisę
“Teisę
“Teisę
“Teisę į medžiaginį saugu

mą senatvėje ir ligoje?’
Kas gi taip rašo? Ogi ku

nigas Hewlett Johnson, Angli
jos Canterburio Katedros dy- 
nas—direktorius (žinoma, jis 
nėra katalikų bažnyčios kuni
gas.).

Kun. Johnsonas lankėsi So
vietų Sąjungoje ir parašė kny
gą “Sovietų Galia“ (The So
viet Power), šios knygos Am
erikoje _ išleidžiama 100,000 
kopijų . I keturias minutes 
sausio 13 dieną Madison Sq. 
Gardene susirinkime buvo jos 
parduota 5,000 kopijų. Pri
trūko. Dar penki tūkstančiai 
būtų išėję.

V o k i e čių-italų orlaiviai 
(pakilę iš tos pačios stovyk
los) ‘ bombardavo anglų 
prieplauką Vallettą, Maltos 
saloje, bet labai mažai kaj 
rinių nuostolių tepadarė. 
Anglai nušovė 10 priešų or
laivių.

Pirmą sykį bombarduo
dami Catanijos stovyklą už
praeitą sekmadienį, anglų 
lakūnai sunaikino bei su
žeidė 30 iki 40 vokiečių-ita- 
lų orlaivių tupėjusių ant 
žemės.

Ir jis, Lietuvos darbininkas, 
dabar džiaugiasi ir žavisi me
nu ir grožiu. Smetonininkams 
dėl to baisiai pikta.

Jiems naujoji Lietuva bai
siai nepatinka.

Roma. — Vokiečių ir ita
lų orlaiviai bombomis užkū
rė didžius gaisrus anglų 
prieplaukoj Vallettoj, Mal
toj, ir pragaištingai apardė 
anglų arsenalą ir kitus pa
status.

Tėmytojai mate, jog už
praeitą penktadienį vokie- 
čių-italų bombininkai pavo
jingai sužeidė ir, turbūt, 
nuskandino dar kitą anglų 
šarvuotlaivį “Dido” rūšies, 
5,450 tonų įtalpos.

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas. — Anglų 

orlaiviai antru kartu bom
bardavo italų - vokiečių or
laivių stovyklą Catanijoj, 
Sicilijoj; sužeidė kelis prie
šų orlaivius ant žemės ir 
užkūrė didelius gaisrus.

Tai iš šios stovyklos vo
kiečių ir italų orlaiviai už
puldinėjo anglų laivus Vi
duržemio Jūroje.

Pasiskaitykite sekamą apie 
Amerikos revoliucionierius:

“Visoki driskiai, valkatos, 
tamsuoliai ir fanatikai pripil
dė ‘laisvės’ sūnų eiles. Jie ėjo 
degindami ir plėsdami ramių 
amerikiečių namus. . . Jie el
gėsi kaip pakvaišusi minia. 
Jie kankindavo nepatinkamus 
jiems žmones, jie išrengdavo 
juos ir pildavo ant jų smalą 
ir į smaluotą kūną kišdavo 
plunksnas, jie pasmeigdavo 
juos ant pagalio ir nešiodavo 
kol jie neišleisdavo paskutinio 
kvapo. Jie kankindavo net to
kių žmonių gyvulius ir ark
liams išpjaudavo liežuvius.“

Čia kalbama apie Amerikos 
1776 metų revoliuciją ir revo
liucionierius.

Kur taip plūstami tie revo
liucionieriai? Ogi sausio 17 
dienos “Tėvynės“ editoriale.

Kas nors čia yra pakvaišęs 
—kas nors, tik jau ne tie A- 
merikos revoliucionieriai, ku
rie savo kraują liejo ir galvas 
guldė už šio krašto nepriklau
somybę.
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Tiems, Kurie Nori Pramokti
Lietuviškai

Pagaliau, ilgai lauktas English Lithu
anian Self-Instructor jau išėjo iš spau
dos. Jį paruošė gerb. dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Knyga-rankvedis 152,puslapių. Kai
na $1.50.

English-Lithuanian Self-Instructor — 
bus didelė dovana kiekvienam Amerikos 
lietuviui jaunuoliui, kuris trokšta pra
mokti savo tėvų kalbos. O kad daug yra 
jaunuolių, kurie nori tos kalbos pramok
ti,—niekas negali užginčyti.

Iki šiol Amerikos lietuviai rūpinosi lei
dimu rankvedžių, iš kurių galėtų pra
mokti anglų kalbos. Be abejo, dar ir šiuo 
metu yra daug mūsų brolių, kurie anglų 
kalbos gerai nemoka ir kuriems ji reika
linga pramokti. Bet podraug atsirado 
reikalo ir tokių rankvedžių, kurie galėtų 
padėti čia gimusiems ir augusiems jau
nuoliams pramokti savo tėvų—lietuvių 
—kalbos.

“Laisvė” tuo dideliu kultūros darbu su
sirūpino ! “Laisvė”—pirmutinis Ameri
kos lietuvių laikraštis suprato tą svarbą, 
tą reikalą, kad mūsų jaunimas turėtų 
priemonę, kaip išmokti savo tėvų kalbą.

Tuomet, kai fašistai-socijalistai-kleri- 
kalai skelbia, būk mūsų dienraščiui lie
tuvybė nerūpinti; tuomet, kai jie viso
kiais bjauriausiais žodžiAlš mūsų dien
raštį niekina, “Laisvė” išleido rankvedį 
angliškai kalbantiesiems išmokti lietuvių 

. kalbai! į
Žinoma, “Laisvė” visuomet buvo di

džiausias lietuvių kultūros, lietuvių kal
bos, lietuviuko meno saugotoja ir plėto- 
toja. “Laisvė” išleido daugiau naudingų 
Amerikos lietuviams lietuviškų knygų, 
negu bile kokis kitas laikraštis. Pati 
“Laisvė,” tarnaujanti Amerikos lietu
viams darbo žmonėms per 30 metų, su- 

« vaidino didesnį vaidmenį, negu bile ko
kis kitas lietuviškas laikraštis Ameriko
je-

Išleisdama English-Lithuanian Self-In
structor “Laisve” atliko dar vieną milži
nišką darbą. Tiesa, šis darbas jai daug 

■ kaštavo. Bet Amerikos lietuvių visuome
nė, ypačiai tėvai, turį vaikų, norinčių 
pramokti lietuviškai, mūsų dienraščiui 
už tai atsiteis. Jie atsiteis įsigydami šį 
rankvedį. Jie atsiteis mūsų dienraštį pla
tindami pir jį paremdami visokiais kito
kiais būdais!

Kas Darosi SLA Centre?
Iš karto buvo pranešta, kad SLA cen

tre revizija yra daroma trijų valstijų 
draudimo departmentų įgaliotinių. Vė
liau kiti laikraščiai paskelbė, kad SLA 
centrą revizuoja net penkių valstijų 
draudimo departmentų įgaliotinių. Vė- 
ten iš tikrųjų yra, SLA nariai nežino.

Bet SLA nariai gavo pereitos savai
tės savo organą “Tėvynę.” Tame laik
raštyje organo redaktorius išdergia 
Amerikos Revoliucinį Karą prieš Angli
ją, išdergia komunistus, tūlus SLA na
rius, o apie tai, kas darosi jo panosėje 
nesako nei žodžio.

Vieną dalyką turime žinoti: jeigu SLA 
centre net penkių valstijų draudimo de
partmental daro reviziją, tai tas nerodo, 
kad toje organizacijoje yra viskas pui
kiausia. Šiuo metu fraternalės organiza
cijos ruošia savo metinius (už 1940 me
tus) raportus apdraudos departmentams. 
Tie raportai neužilgo turi būti gatavi. 
Paprastai, valstijų draudimo departmen
tal nesikiša į’ fraternales organizacijas, 
kol jos gamina savo raportus. Tik kai 
tie raportai pasiekia draudimo depart
ments ir pastarieji su raportais susi
pažįsta, tik tuomet, jei surandama kas 
blogo, draudimo departmental daro savo 
pastabas organizacijoms.

Bet su SLA atsitiko viskas kitaip.
SLA nariai norėtų apie tai gauti žinių. 

Tas žinias teisingiausiai galėtų suteigti 
SLA organas “Tėvynė.”

Deja, keptas ir perkeptas jos redakto
rius rašo visokias zaunas, pliovones ir 
koliones ant kitaip manančių, negu jis 
žmonių, o apie SLA reikalus nariams— 
nei žodžio!

Washingtonas, Berlynas, Maskva
Šie trys miestai šiandien yra pasaulio 

centriniais miestais.
Lndonas pradeda netekti svarbos, kai

po angliškojo imperializmo centras. 
Washingtonas užima jo vietą. Greitu lai
ku, atrodo, iš Wūshingtono plauks visi 
įsakymai ir nurodymai, kaip vesti karą, 
kur koncentruoti Amerikos-Anglijos im
perializmų jėgas.

Berlynas yra centras “ašies” valstybių 
—vokiško, itališko ir japoniško imperia
lizmų’galva. Iš ten plaukia ir plauks vy
riausi įsakymai kovai su angliškuoju- 
amerikoniškuoju imperializmais.

Maskva kaip buvo taip ir pasilieka tai
kos miestas, visų prislėgtų ir karo terio- 
jamų tautų viltis. Iš ten eina ir eis di
rektyvos kovai už taiką, kovai už stip
rinimą socializmo šalies, kovai prieš ka
ro ruošėjus ir patį imperialistinį karą.

Amerikos žmonėms, aišku, svarbiausia 
yra žiūrėti, kas darosi Washingtone, kas 
čia veikiama, kur link mūsų kraštas yra 
velkamas. Nes tai, kas darosi Washing
tone, visų pirmiausiai palietė, paliečia ir

O Washingtone šiuo metu yra nepa
prastai daug naujo ir tasai naujas, deja, 
yra labui karo, labui Wall gatvės, labui 
Anglijos viešpačių, bet nelabui Amerikos 
žmonių.

Rūsčios Kalbos Washingtone
Prezidentas reikalauja pil

nos karinės pagalbos Angli
jai. Dalis senatorių ir kon- 
gresmanų tam griežtai prie
šinasi. Ir suprantama, jie 
turi tam teisę, nes Jungti
nėse Vaįstijose aukščiausia 
įstaiga yra kongresas.

Senatorius Burton 
Wheeler, demokratas 
Montana valstijos,

“neteisinga”... “nepatrio
tiška” ir “supuvusia.” To
kių aštrių kalbų Washingto
nas seniai negirdėjo. Sena
torius Wheeler į prezidento 
išsireiškimus atsakė gana 
švelniai pridėdamas, kad jo
ki aštrūs žodžiai nesulaikys 
jį nuo kovos už taikos po
litiką, kovos prieš karą.

Spaudoj kilo ginčai. 
Spauda, kuri remia Angliją, 
kuri nori, kad mūsų šalis 
viską teiktų Anglijai “sko
lon,” kad siųstų ne vien tan
kus, ginklus, orlaivius, amu
niciją, bet lakūnus ir net 
kareivius, labai rūsčiai už
puolė senatorių Wheelerį ir 
kitus senatorius ir kongres- 
manus, kurie kovoja už tai
kos politiką. Skaitant tą

rūpinasi Amerikos reikalais 
pirmoj vietoj, o ne Angli
jos, tai jis yra šioks ir toks 
—“nepatriotas” ir “blogas.” 

Bet gi' kita dalis spaudos 
sako, kad tie žmonės, kurie 
rūpinasi Amerikos gerove 
yra daug geresni patriotai 
už tuos, kurie pirmon vie
ton stato Anglijos imperi
jos reikalų apgynimą. Kas 
sako, kad Anglijos imperi
joj viešpatauja demokrati
ja, tas skelbia netiesą. Tos 
demokratijos nei su žiburiu 
nerasime Anglijos kolonijo
se—Indijoj, Afrikoj ir dau
gelyje kitų kraštų. s

Mes gi stojame su tais se
natoriais ir kongresmanąis, 
kurie pirųioj vietoj rūpinas 
Amerikos liaudies ir šalies 
reikalais. Mūsų šalyj yra la
bai daug bedarbių, kurie ir 

dentui ir jis ją išvadino: timas, kad žmogus, kuris jų šeimynos gyvena varge

iš 
pareiš

kė, kad jeigu kongresas pri- 
, ims H. R. 1776 bilių, kuris 

reikalauja teikti pilną pa
galbą Anglijai, kuris įgalio
ja prezidentą taip elgtis, 
kaip jis matys reikalą, tai 
Jungtinės Valstijos neišven
giamai bus įtrauktos į karą 
ir kas ketvirtas Amerikos 
kareivis bus užkastas Euro-

' P°L . ... . _
Ši senatoriaus Wheelerio: spaudą atrodo, kad jau sto- 

kalba labai nepatiko prezi-jjimas už taiką yra prasikal-

eatsve

BO

Automobilistų unija (CIO) Dearborn, Mich., pasirįžo suorganizuoti Fordo fabri
kuose dirbančius darbininkus. Organizacine unijos komisija susirado 1914 
metų forduką, j j paleido per miesto gatves su iškaba: “Šis automobilius mo- 
derniškesnis, negu Fordo nusistatymas linkui organizuotų darbininkų.”

Žinios iš Laisvos Lietuvos
SAVO ŽEMĖS TURĖTI 

NIEKADOS NESITI- 
KĖJOM

Alytus. — Aplankiau že
mės gavusį valstietį Juozą 
Černių. Žemės gavo 7 ha 
buv. H. Geištoro dvare, Ver- 
byliškių km., Jezno vai., 
Alytaus apsk.

—Savo žemės neturėjau 
niekados, —- pasakoja Čer
nius. Dirbau žemę kitiems, 
nuomodamas bei imdamas 
iš pusės.

Kiek vargo, kiek rūpesčių 
ir sielvarto teko pergyven
ti ! Mes esame 8 .asmenų šei
ma. Vaikai maži. Dirbau 
vienas. Taip vargau 20 me-

—Ar savo žemės tikėjomės 
kada nors turėti? Smetonai 
smaugiant valstiečius, ir 
svajoti apie tai nustojau. 
Pažiūrėjęs * į mažus vaiku
čius ir pagalvojus, kad ir jie 
visą savo gyvenimą turės 
kruvinai dirbti kitiems, — 
verkti norėdavosi.

Visa šeima, ypač. Čer
niaus žmona, labai džiau
giasi žeme. Ji su ašaromis 
kalba:

—Mes niekad to nesitikė- 
jom. Mes nežinojom, kad 
yra tokia valdžia, kuri 
biednam menkam žmogui 
duotų žemės dovanai. Visiš
kai nežinojom, nežinojom, 
kad tokia valdžia yra. To
kiai valdžiai, kad pareika
lautų, viską atiduočiau. Ati
duočiau ir šitą vaiką,—ji 
parodė ant rankų laikomą 
mažą sūnelį. Ji tatai kalbėjo 
su tikru džiaugsmu ir nuo
širdumu. Ji mažai mokyta 
kaimo moterėlė. Ji dar ne
gali įsivaizduoti, kad toji

žemė iš tikrųjų atiduota 
jiems amžinam naudojimui.

—Ar ištikrųjų ją visai 
dovanojo? Ar neatims?... 
Man paaiškinus, kad jie ta
po amžinais jos šeiminin
kais, ji paprašė, mane padė
koti už ją.

—Parašyk laikraščiui, kad 
mes su ašaromis dėkojame 
už žemę, dėkojam Didžią- 
jam Stalinui už išvadavimą, 
už atnešimą šviesaus ryto
jaus. ..

Gautoji žemė — dirvonai. 
Neužsėta nei pėdos.., Matyt, 
kaip “ponas” ją dirbo.

—Mes pasiryžę tą žeine- 
lę nuogomis rankomis išpu
renti. Bet to nereiks: turim 
gyvulius ir įrankius. Tik, 
kad trobesius susirentus,— 
kalba šeimininkas.

Dabar Černius tebedirba 
iš pusės 30 ha ūkį, bet sku
ba aparti ir savo žemę. Abu 
ūkius apdirbti galvoja ir ki
tus metus, kol pasibaigs su
tartis. Nori pasigaminti 
sėklos kitiems metams. Už
sėti šiemet žiemkenčių nes
pėjo.

PAŽANGŪS VALS
TIEČIAI

Obeliai, Rokiškio apskr.— 
Šio vals. valstiečiai yra su
sipratę ir apsišvietę. Į paš
tą nemažai pareina dienraš
čių. Daugelis valstiečių tu
ri įsirengę radiją. Vakarais 
prie aparatų susirenka pa
siklausyti pranešimų ir pa
sitarti — išsiaiškinti nesu
prantamus klausimus.

Už ŽEMĘ 
k. Tryškių 
dienų dirbau, 
tik svetimie-

v.

ir skurde. Bedarbių vaikai 
auga silpnoj sveikatoj iš 
priežasties stokos maisto ir 
tinkamų gyvenimo sąlygų. 
Bedarbių vaikai neturi pro
gos mokytis ir pasiruošti 
būti tinkamais piliečiais. 
Mes sakome/ kad mūsų val
džia turi daugiau rūpintis 
ir farmerių reikalais, ku- 
rieips reikalinga pagalba. 
Daugelyj miestų darbo žmo
nės gyvena prastuose, visai 
gyvenimui netinkamuose 
kambariupse.i> Daugelyj vai- Dėkoju draugui mokytojui 
stijų, ypatingai pietuose, su-, Stalinui ir tarybų vyriausy

bei. St. š.

DĖKOJA
Tauragėnų 

—Nuo mažų 
prakaitavau 
siems. Dirbau 16 . valandų.
Atėjo 1940 metab Išgirdau 
per pirmą mitingą Tryš
kiuose, kad bežemiams 
duos žemės. Nudžiugau. 
Kada mūsų vyriausybė už
rašinėjo, padaviau prašy
mą. O paskum sužinojau, 
kad ir man žemės paskirtą. 
Labai nudžiugau. Gavau do
kumentus. Žemės gavau iš 
Pabalvės dvaro. Pradėjau 
dirbti. ‘Džiaugiuos, kad ta
rybų vyriausybė paskyrė 
paujakuriams paramą. Pa
sižadu kelti darbo našumą.

Pirmadienis, Sausio 20, 19-11

1,391,000 Svetimtaučių Dir
ba Vokiečių Farmose

Berlin. — Vokietijos far
inose dabar dirba 1,391,000 
s v e t i m š a lių darbininkų; 
tarp jų yra 650,000 lenkų, 
francūzų ir belgų karo be
laisvių; 180,000 buvusių len
kų belaisvių, kurie dabar 
savanoriai dirba laukuose; 
469,000 nekariškių len
kų darbininkų; 47,000 italų, 
32,000 slovakų ir mažesnis 
skaičius kelių kitų tautų 
žmonių.

Sveikina Chiny Bendro 
Fronto Laikraštį

sisiekimo keliai ir priemonės 
prastos. Tat i Amerikos ap
saugojimas pirmiausiai yra 
pačioj Amerikoj. Išnaikin
kime bedarbę, alkanų padė
tį, nedavalgymą, gyvenimo 
lūšnas, vargą ir skurdą ir 
tada joki Hiileriai ir Mus- 
soliniai nedrįs nei pagalvoti 
apie užpuolmą ant mūsų ša
lies. v. s.

prekė kainavo. Dabar tam 
padarytas galas, nes Pike
lių miestelyje įsteigtas koo
peratyvas. Valstiečiai ko
operatyvo įsteigimu džiau
giasi, nes kooperatyvas nie
kados nepaims iš valstiečių 
daugiau, negu prekė kai
nuoja. Kartu valstiečiai no
ri, kad kooperatyvas supir
kinėtų kiaušinius, sviestą ir 
kitus produktus.

Chungking, Chinija.—Su
ėjo treji metai chinų ben
dro fronto laikraščiui “Sin- 
hwajipao.” šia proga jis ga
vo 4,600 sveikinimo laiškų. 
Maršalas generolas Feng 
parašė jam sveikinančias 
eiles:

“Sinhwaj ipao, n e ž i ūrint 
kliūčių, per trejus metus 
žengė vis pirmyn, ir drąsiai 
jis kalbėjo. Daugelis drau
gų centralinėje valdžioje 
skaito šį laikraštį. Nes jis 
turiningas ir nespaudina 
bereikalingų paskalų.” •

KULTŪRĖJA KAIMAI
Telšiai. Mieste ir kaimuo

se atsiranda vis daugiau ra
dijo abonentų. Todėl pas 
tuos valstiečius, kurie turi 
radijo imtuvus, valstiečiai 
renkasi būriais ir klausosi 
Eltos pranešimų, kuriais 
dabar įdomaujasi seni ir 
mokyklinio amžiaus vaikai. 
Kai kurie užsisakė net ir 
dienraščius, kad galėtų sek
ti įvykius.

KOMJAUNIMAS BEN
DRADARBIAUJA

žibininkai - Pikeliai, Ma
žeikių ap. Žibininkų ir Pi
kelių komjaunimas rodo 
gražų bendradarbiavimo pa
vyzdį kitiems komjaunimo 
skyriams. Lapkričio 17 die
ną Žibininkų ir Pikelių 
k o m j a u n i m as Juodeikių 
pradžios mokykloje suruošė 
bendrą vakarą. Žibininkų 
komjaunimas p a s i darbavo 
ruošdami vakarą, "o Pikelių 
komjaunimas visai vykusiai 
suvaidino scenos vaizdelį: 
“Nulaužtas Raktas.” Publi
ka buvo patenkinta. Pažy
mėtina, kad abu komjauni
mo skyriai labai gražiai vei
kia ir apylinkės gyventojų 
tarpe turi gerą, vardą.

Valstiečiai Gausiai Sodina 
Medelius

Mažeikiai. — Valstiečiai, 
gaudami po sklypelį žemės, 
stengiasi ją iš rudens suar
ti, o sodybas apsodina me
deliais,' ir sodų vietose paso
dina po kelioliką vaisme
džių. Daugelis valstiečių 
pravedė naujus kelius ir 
juos apsodino greitai au
gančiais medeliais. Valstie- 
čiaai, gavę žemės, žada atei
nantį pavasarį pasistatyti 
mūrinius trobesius. Gautą 
žemę žada kuo geriausiai 
išnaudoti.

V. V. Bibliotekoj Radijo 
Kampelis

Pasvalys, Biržų aps. Pas
valio Viešojoj Valstybinėj 
Bibliotekoj naujojo vedėjo 
drg. Jurgelaičio iniciatyva 
įsteigtas radijo kampelis, 
kuriuo susidomėjimas yra 
toks didelis, kad kiekvieną 
dieną, skaitymo valandoms, 
radijo kambarys perpildy
tas klausytojų. Drg. Jurge
laitį už šį žygį, ypač dabar,

Valstiečiai Džiaugiasi 
Kooperatyvu

Pikeliai, Mažeikių ap. Pi
kelių miestelyje jau seniai 
reikėjo kooperatyvo, bet 
niekas nesirūpino jo įsteig
ti. Stambiosios krautuvės 
imdąvo iš valstiečių didės- priešrinkiminiu metu, ypa- 
nę kain|, ųegu iš tikrųjų tingai tenka sveikinti.

New York. — “Daily 
News” rašo, kad prezid. 
Rooseveltas vardan demo
kratijos reikalauja sau dik
tatūros, idant nukariaut 
diktatorius.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimai
Gerb. Redakcija!

Duokite man atsakymus į 
mano klausimus:

(1) Ar Tarybų Lietuvoj pa
naikino kiekvieną privatinį 
biznį

(2) Ar daug Lietuvos dar
bininkas uždirba?

(3) Kodėl Sovietai neina 
Anglijai į pagelbą prieš Hit
lerį, ar jie bijo Hitlerio ar ki
ti yra išrokavimai?

(4) Ar teisybė, kad Lietu
voj žmonėms uždrausta mels
tis ir jau uždarytos bažny
čios ?

“Draugo” Skaitytojas.

Atsakymai:
(1) Tarybų Lietuvoj nėra 

dar kiekvienas privatinis biz
nis panaikintas. Nacionalizuo
ta tik stambios prekybos įstai
gos, o maži biznieriai nepa
liesti.

(2) Jau du kartus Lietuvos 
darbininkų algos pakeltos, vie
ną kartą nuo 10 iki 15 nuo
šimčių, dabar pakelta nuo 10 
iki 20 nuošimčių. Bet pasa
kyti, kiek šiandien Lietuvos 
darbininkas uždirba, negali
ma, nes ne visų darbininkų 
darbai lygūs, ne visų ir algos 
lygios. Vienok dabar bendrai 
daug didesnis uždarbis, kaip 
buvo pirmiau.

(3) Sovietų Sąjunga neina
Anglijai į pagelbą ne todėl, 
kad ji bijotų Hitlerio, bet to
dėl, kad, jos supratimu, abi 
kariaujančios pusės yra impe
rialistinės, plėšikiškos. Sovie
tai skaito, kad šis karas yra 
svetimas ne vien jiems, bet 
Vokietijos ir Anglijos darbo 
žmonėms. —

(4) Lietuvoj nepanaikintos 
bažnyčios. Lietuvos Konstitu
cijos 96-tas skyrius sako: “Pi
liečių sąžinės laisvę užtikrin
ti Lietuvos Tarybų Socialisti
nė Respublika bažnyčią atsky
rė nuo valstybės ir mokyklą 
nuo bažnyčios. Religinių kul
tų atlikimo laisvė ir antireligi
nės propagandos laisvė pripa
žinta visiems piliečiams.”

Dabar Lietuvoj bažnyčios 
reikale yra daug ipa? tas pat
sai, kas Jungtinėse Valstijose. 
Melstis nedraudžia, tik vald
žia nemoka kunigams algų, 
kunigus turi užlaikyti tię, ku
rie tiki. Taip pat mokyklose 
nėra religijinių pamokų.
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Lenino Muziejus
Butėnas — jaunas, 

spėjęs pasižymėti 
rašytojas. Nesenai

tu i es-

Julius 
bet jau 
Lietuvos 
jis lankėsi (pirmą kartą 
savo gyvenime) Maskvoje, 
Leningrade ir kituose di
džiuosiuose Sovietų
tuose. Žemiau telpa jo ra
šinys—įspūdžiai iš 
Muziejaus Maskvoje.

—“L.” Red.
Teko laiminga ir maloni 

proga pabuvoti pustrečios 
savaitės pasaulio proletaria
to sostinėje Maskvoje ir 
tuo pat metu pasilankyti 
Iveningrade.

Mano komandiruotės tik
slas—susipažinti su Tarybų 
Sąjungos muziejais, jų or
ganizacija, s u t v a r k y mu, 
principais.

Tiek Maskvoje, tiek Le
ningrade yra daug ko. pa
simokyti, tuo pačiu ir mu
ziejų srityje. Aplankiau 15 
muziejų; kai kuriuose teko 
pakartotinai užeidinėti.

Svarbiausias muziejus, 
apie kurį norėtųsi pasida
linti mintimis su skaityto
jais, yra

Centrinis V. L Lenino Mu
ziejus.

Leninas!
Juk Leninas tai ir revo-

Lenino

Į Lenino Muziejaus kūri
mą buvo sutelktos geriau
sios jėgos. Šičia matai ge
riausių Tarybų Sąjungos 
dailininkų paveikslų, vaiz
duojančių svarbiausius re
voliucinės kovos etapus. 
Dail. Vladimirovo paveiks
las parodo darbininkų ap
šaudymą ties Žiemos rū
mais 1905 m. buv. Petrapi
lyje, kada popas Gaponas, 
provokatoriškai sukvailinęs 
minią, išvedė caro malonės' 
prašyti.

Apstu gerų paveikslų, 
vaizduojančių Lenino gyve
nimą ir veiklą emigracijoje 
ir dalyvavimą partijos 
važiavimuose.

Įdomiausi momentai 
revoliucijos metais.

“Spalio 1917 m. štabas”. 
Tai dail. Kuznecovo įspū
dingas paveikslas, vaizduo
jąs šios revoliucijos vado
vus ir avangardą. Garsaus 
Sovietų dailininko Brodskio 
didelis 
Leniną 
fabrike, 
sakantį
raudonajai gvardijai, 1920 
m. pasiruošusiai į žygį prieš 

j ponų Lenkiją. “Leninas ir 
Stalinas priima valstiečius” 
—dail. Igorio Grabaro pa
veikslas.

Įdomus maketas, vaizduo- tautos mylėtojai, 
jas nelegalią spaustuvę po 

kurioje c___  ___
kurią buvo nusileid- 
pro šulinį, nepasie- 

vandens. Taip pat

yra lipdę viso pasaulio skul
ptoriai. Tad į muziejaus ga
lą pavaizduojamas Leninas 
mene. Būdinga, kad Leniną 
kinietis dailininkas piešia 
panašų į kinietį, negras— 
panašų į negrą, amerikietis 
—į amerikoną.

Lenino Muziejuje yra ki
no salė, kurioje kiekvieną 
vakarą be atskiro mokesčio 
demonstruojamos filmos iš 
Lenino gyvenimo, pademon
struojamos jo laidotuvės, 
užgirsti kalbant Leniną ir 
Stalina.

Muziejus 
lankytojų, 
darbininkai,
čiai, moksleiviai; nė vienas 
užsienietis keliautojas neiš
vyks iš Maskvos, neaplan
kęs Lenino Muziejaus.

Lenino Muziejus turi pui
kių aiškintojų kadrą, kurie 
savo darbą yra taip pamilę 
ir taip į .jį įsigilinę, jog ci
tuodami Lenino arba Stali
no žodžius įmituoja ir jų 
kalbą. Muziejaus darbuoto
jai pažadėjo mielai padėti 
medžiaga ir patarimais ku
riamajam LTSR Revoliuci
jos Muziejui.

Julius Butėnas.

..... . ii

Scranton, Pa.

su-

yra

paveikslas parodo 
kalbantį “Dinamo” 
Putilovo fabrike, 
uždegančią kalbą

visada pilnas
Jame lankosi

raudonarmie-

Juk Leninas tai ir bolše
vikų partija.

Leninas tai ir komunizmo 
idėjos realizavimas gyveni
me !

Šitos minties neturint, 
reikėtų nustebti, jog, paly
ginti, tokiu greitu laiku su
kurtas , didžiulis muziejus.

Lenino Muziejus yra pa
čiame Maskvos centre—ne
toli Kremliaus, Revoliucijos 
aikštėje.

Muziejus įrengtas monu
mentaliai. Jo apipavidalini
mas atitinka temos rimtu
mą ir paskirtį.

Muziejiškai vaizduojant 
Lenino gyvenimą, revoliuci
nę ir kūrybinę veiklą, kaip 
tik ką buvo sakyta, pavaiz
duojama ir Rusijos proleta
rinė revoliucija. Lenino as
muo neatskiriamai susijęs 
su kito didžio kovotojo ir 
komunizmo rūmo statytojo 
—Stalino asmeniu. Tad ši
tame muziejuje apy plačiai 
suteikiama žinių ir apie J. 
V. Staliną.

Muziejus prasideda Leni
no vaikyste. Jeigu ir nieko 
būtum neskaitęs iš Lenino 
biografijos, čia pat susipa
žintum ir įsitikintum revo- 
liuciškai tradicinga jo kil
me.

Antai, Lenino vyresnysis 
brolis Aleksandras, Vladi
mirui Iljičiui tebesant gim
nazijoje, žūva kovoje su ca
rizmo priespauda. Jo sese
rys — ištikimos revoliuci
nės draugės per visą gyve
nimą.

Štai, paveikslas, kuriame 
vaizduojamas pirmas Vladi
miro Iljičiaus iškilimas kaip 
mąištininko—studentų mai
šte Kazanės universitete. 
Toliau jo gilus mokslinima- 
sis—parodomos knygos, ku
rias. Leninas skaitė jaunys
tėje. Jis tampa marksistu. 
Kuria marksistinius rate
lius. Spauda, kurioje Leni
nas rašė. Jo laiškai, rank
raščiai. Marmure išgravi
ruotos Lenino citatos.

Stiprios revoliucinės par
tijos, kuri privedė Rusijos 
proletariatą prie laimėjimo, 
sukūrimas. Josios suvažia
vimai. Pirmas susitikimas 
su Stalinu ir tolimesnė glau
di draugystė ir bendradar
biavimas raudonu siūlu ma
tyti iš visos muziejaus eks
ponatų ekspozicijos. K

žeme, 
nas, į 
žiama 
kiant
Batumo darbininkų demon
stracija, Stalinui vadovau

Sausio 7 dieną įvyko prakal
bos, kurias surengė “tikrieji 

Tai buvo svar- 
i bu ir man ten būti, nes buvo 

dirbo ' Stati-' £arsinama> kad kalbėtojas bus

Įsidėmėtinas, be kita ko, 
Lenino Muziejaus principas 
—ko mažiau rodyti muzie
juje originalų. Sakysim, lai
škai, rankraščiai, muzieju
je begulėdami, su laiku 
blunka ir nyksta, todėl ver
čiamasi fotokopijomis, o pa
tys originalai laikomi ir 
saugomi archyve. Tačiau 
pačiame muziejuje randame 
originalų: 
lu Lenino 
padaryta 
tatą 1922

matome po stik- 
paltą su skylute, 
kulkos per aten- 
m. Parodoma ir 

ta kulka su nuodais.
Lenino mirties salė. .
Čia įėjęs nusiteiki gedu

lingai. Čia išstatytos tos vė
liavos, kurios buvo nešamos 
per Lenino la’idotuves. Čia 
ir Lenino pomirtinė kaukė.

Leninas—darbo žmonijos 
legenda.

Apie Leniną yra sukurta 
daug dainų. Apie Lenino 
gyvenimą parašyta daug 
knygų įvairiausiomis pasau
lio kalbomis. Lenino portre
tus yra piešę viso pasaulio 
dailininkai. Jo skulptūras

iš Lietuvos ir paaiškins dabar
tinę jos padėtį. O antras daly
kas, tai man buvo įdomu susi
pažinti su “tikraisiais tautos 
mylėtojais,” nes aš esu kaip ir 
“pusiau tautą mylintis.”

Nuvykau į tas prakalbas ir 
laukiu. Kada susirinko kalbė
tojas ir publika, tai pasirodė 
apie pora tuzinų žmonių. O ir 
iš tų dauguma buvo tokie, kaip 
ir aš pats, “pusiau mylinti.” 
Tų “tikrųjų tautos mylėtojų” 
tebuvo saujalė.

Kalbėtojas buvo perstatytas 
kaipo advokatas iš mokslo. Tai 
visgi yra lietuviams garbė, kad 
gali išauklėti savo rūšies pro
fesionalą.

Taip ir prasidėjo prakalbos. 
Bus svarbu tiems, kurie nėra 
buvę Lietuvoje per paskutinius 
30 metų ir nežino, kaip Lietu
va susikūrė ir kaip ji neteko 
taip vadinamos “nepriklauso
mybės.” Bet man buvo dar 
svarbiau, nes aš esu buvęs Lie
tuvoje nuo pat jos įsikūrimo 
beveik iki šių dienų. Man jinai 
yra tiek pažįstama, kaip ir aš 
patsai. Už tai ir buvo man 
svarbu išgirsti, ar kalbėtojui 
rūpi Lietuvos padėtis, ar tik 
jo paties asmeniška padėtis. 
Taip ir pasirodė, kad jam tik 
ir rūpi vien savo dalykai, o ne 
visuomenė. Nes jeigu žmogus 
ką myli, tai negali su tuomi 
persiskirti. Mano nuomone, tik
ras tautos mylėtojas yra tas, 
kuris kovoja 'savo gimtoje ša-

Visko po Biskj
Noriu šį tą parašyti iš 

tuvių gyvenimo. Kaip žino-' 
ma, visuose didesniuose mies
tuose gyvuoja lietuviški kliu- 
bai. Taip ir Scrantono gyvu o-, 
ja lietuviškas kliubas po var
du Lietuvių Politikos Kliubas. 
Prie jo priklauso visokių pa- 
žvalgų lietuvių. Taip pat ir 
moterys turi savo skyrių. Kliu
bas yra skaitlingas nariais.

Jau keletas metų, kliubas 
gyvuoja, bet urventoriaus jo
kio neturi, apart dviejų kny
gų — finansų sekretoriaus ir 
užrašų sekretoriaus. Taip pat 
neturi ir svetainės nuosavos. 
O turiu pasakyti teisybę, kad 
Scrantono didlapiuose yra gar
sinimai po garsinimų, kad 
Kliubas rengia šokius, “card 
pares” ir taip toliau. Bet kaip 
girdėt, tai kliubaš su finan
sais nekaip stovi.

Iki šių laikų Politikos Kliu
bo valdyba buvo sufašistėju- 
sių žmonių rankose. Bet šių 
metų rinkimuose šis elementas 
tapo iššluotas laukan ir Kliu
bo valdyba išrinkta iš atsa
kančių vyrų. Pirmininku iš
rinktas Matulevičius, čia au
gęs, gražiai lietuviškai kalbąs 
liberalas. Raštininku išrinktas 
W. Stošus, irgi liberalas. Ma
tyt, kad su tais žmonėmis bus 
galima lietuviškai susikalbėti.

Taip pat ir moterų kliubo 
valdyba tapo išrinkta pažangi. 
Valdyba susideda iš čia au
gusių jaunų moterų. Kliubo 
pirmininke yra M. Milerienė, 
ši valdyba daug žada ateičiai. 
Geriausio joms pasisekimo 
mes vėliname.

Šis Lietuvių’ Politikos Kliu
bas turi skyrius (lokalus) po 
visą Lackawanna pavietą. 
Šiuo sykiu nežinau, kiek turi 
narių. Pora metų atgal visam 
paviete turėjo virš 2,100 na
rių. Aš manau, kad šiuo lai
ku yra gal pusiau nukritęs na
riais.

Šiuo laiku taip pat buvo 
renkama valdyba visam Lac
kawanna pavietui. Taipgi iš
rinkti čia gimę ir augę lietu
viai. Pirmininku išrinktas pa
žangus vyrukas W. Meškaus
kas (Milleris).

lie

Kliubas neturi jokių pašal
pos išmokėjimų. Metinė nario 
mokestis yra tiktai vienas do
leris. Kita karta šio kliubo 
reikalais bus daugiau pakal- 
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Kaip jau žinoma visuome
nei, čionai gyvuoja Scrantono 
Organizacijų Sąryšis. Bet dėl 
perversmo Lietuvoje, lietuviš
ki fašistukai visai sukreizavo- 
jo ir pradėjo iš Sąryšio brauk
ti progresyvišką elementą. Na, 
kai pasiliko vieni, tai nutarė 
rengti “card parę” sukėlimui 
pinigų dėl savo vado. Bet da
bar tikrai negaliu pasakyti, 
dėl kurio vado, ar dėl Smeto
nos, ar dėl kunigo Valatkos. 
Ateitis parodys.

Kaip girdėt, tai biznieriai 
boikotuoja tą jų parengimą. 
Mat, jie tikietus atsiunčia laiš
ku, o patys neateina. Biznie
riai sako: Ne būtų fašistai. 
Kai užeis su tikietu, tai turės 
nors 10 centų praleisti, o da
bar jiems niekas nekaštuoja. 
Todėl biznieriai tikietus siun
čia ten, 'iš kur jie atėjo.

Kunigas Valatka ir grabo- 
rius J. Stepanauskas buvo nu
važiavę į N. J. valstiją pasvei
kinti Smetonos žentą Eloizą 
Valušį. Sugrįžę papasakojo 
naujieną. Girdi, neužilgo ir 
pats tautos vadas Smetona pri
bus į Jungtines Valstijas ir 
tada visa troika važinės su 
prakalbomis, tai yra, Smetona, 
Valusis ir jo žmona Smeto- 
niukė. Važinės ir kaulys pi
nigus.

Bet aš sakau, lietuviai, ne
duokite nė cento tokiems, zla- 
diejams!

Pereitą . mėnesį susituokė 
Elena Ruziutė su Edvardu 
Walkeriu. šliūbą ėmė civilį. 
Walkeris yra velšas. Laimin
go gyvenimo jaunavedžiams!

Scrantono ^Žvalgas.

Montello, Mass

mirė 
metų 
lietu-

būt ir pakenkė. Už tai rengė
jai ir lošėjai ir publika atro
dė be ūpo. šitas veikalas ver
tas būtų kitą sykį atkartoti.

Po to buvo šokiai. Taip va
karas ir praėjo.* * , *

Sausio 10, netikėtai 
Vincas Obuchonski, 45 
amžiaus, gyveno tarp
vių, išdirbo duonkepykloj pas 
p. Duobą. Paliko nuliūdimo 
savo moterį ir 2 vaikus. Pri
gulėjo prie lenkų parapijos. 
Palaidotas religiniai. 

* * *
Daug žmonių susirgo vadi

nama epidemija, šalčiais. Ne
mažai serga ir lietuvių, kaip 
tai, K. Volungevičienė, K. Rai
lienė ir jos duktė, Lavanora, 
M. žaliukienė, ir kiti. Kai ku
rie jau pasveiko. Ligoninės 
žmonių pilnos, daktarams ru
giapjūtė.

l’re&as įrtislapis

Vengrija Stabdo Paprastus 
Traukinius “dėl Oro”

Budapest, V e n g rija. — 
Trims dienoms sustabdyta 
keleivių važinėjimas trauki
niais Vengrijoj, “dėl blogo 
oro,” kaip sako spauda.

Bet vengrų užsieninė mi
nisterija pareiškė, kad dide
lis prekinių (tavorinių) 
traukinių judėjimas verčia 
apstabdyt paprastus kelei
vinius traukinius.
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Žolynas.

Uždaryta 4,000 Amerikos 
Kareivių dėl Ligų

Fort Dix, N. J. — Čionai- 
tinėje stovykloje susirgo 22 
kareiviai limpamomis ligo
mis: škarletina, smagenų 
plėvių įdegimu ir kitomis. 
Dėl to visi 4,000 kareivių 
užkvarantinuoti ir * neišlei
džiami iš stovyklos.

Chinai Laimi prieš Japonus 
Dviejose Provincijose

Chungking, Chin ija. — 
Chinai atkariavo nuo Japo
nų Siangtang miestą ir ke
lias mažesnes p o z i ė i jas 
Kiangsi provincijoj. O Hu
nan provincijoj jie suardė 
du karinius japonų tiltus 
ties Putsi, pertraukė japo
nam važiavimą geležinkeliu 
ir toliau stumia japonus 
atgal į rytus nuo Putsi.

La Paz, Bolivia. — Čilės 
vyriausybė pasirašė neka- 
riavimo sutartį su Bolivija. 
Čilė ir Bolivija yra Pietų 
Amerikos respublikos.

Užsakykite “Laisvę” j Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jati eina į 
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

■

lyje ir sunkiausioje padėtyje— 
sulyg patarlės : “Kad ir nepato
gu,.bet po savo stogu.” O kuris 
važiuoja kelis tūkstančius my
lių nuo savo šalies ir tik tada 
būk už ją kovoja, tai nevertas 
.tautos mylėtojo vardo.

Ir pats kalbėtojas prisipaži
no, net džiaugėsi, kad pabėgo 
ir paliko visą tautą, net ir savo 
mylimą motinėlę^ kuri turėjo 
tiek daug vargo panešti jį ap
gindama.

Todėl aš ir prašau visų lietu
vių netikėti tiems “tautos my
lėtojams,” kurie kovoja už savo 
kišenių, o ne už tautą. Kiekvie
nas Amerikos lietuvis turėtų 
parašyti saviškiams po laišką 
ir*1 įdėti po dolerį kitą. Tokiu 
būdu mes juos paremsime ir 
padėsime jiems susikurti naują 
ir gražų gyvenimą. F. Zeboris.

New Yorko Iransporto Darbininkų Unija (CIO) palaiko sveikatos centrus, kur 
yra suteikiama pagalba ir gydymas unijistams. Paveikslas parodo, kaip slauge 
gydo susižeidusią darbininkę, priklausančią prie Ladies Auxiliary.

-Koncertas ir Prakalbos
Paminėjimą Literatūr. Drau

gijos 25 metų sukakties suren
gė moterų Apšvietos Kliubas 
ir Liet. Literatūros Draugijos 
6 kp.—komitetai. Įvyko sek
madienį, sausio 5, 3 valandą 
po pietų, Liet. Taut. Namo 
svetainėje. Publikos buvo ar
ti trijų šimtų, pirmininkavo A. 
Baronas, nurodinėdamas nau
dingumą prigulėt prie Litera
tūros Draugijos. Po to Mote
rų Apšvietos Kvartetas, vado
vaujant O. Mineikytei, vyku
siai sudainavo tris daineles. 
Pirmutinė buvo pritaikyta nau
jai Tarybinei Lietuvai.

Pirmininkas perstatė kalbė
ti profesorių B. F. Kubilių, iš 
So. Boston, Mass. Jo kalbos 
tema buvo: Gamtos mokslas ir 
Lietuvos socialis perversmas. 
Kalbėtojas moksliniai įrodinė
jo, kaip žmogus senų senovė
je kovojo su gamta ir kodėl 
žmogus pavergė žmogų. Pri
minė apie naują Tarybų Lietu
vą, kad ten jau panaikintas 
žmonių išnaudojimas, 
lietuvišką buržuaziją, 
ba visiems patiko.

Išplatinta nemažai
ros, “Vilnies” kalendorių ir ki
tokios. Aukų surinkta 10 dol. 
su centais.

Buvo prižadėjęs kalbėti apie 
sveikatą Dr. Repšys, bet iš 
priežasties savo profesijos, ne
galėjo būti.

Teatras
Sausio 11-tą dieną Liuo- 

sybės Dailės Ratelis statė vei
kalą, 4 aktų dramą, “Gadynės 
žaizdos.” Atvaizduoja kovą 
tarp doros ir piktadarystės. 
Režisieriavo St. Baronas. Ak
toriai savo roles buvo susimo- 
kinę pagirtinai. Nastės rolėje 
buvo išmokus K. Volungevi- 
čienė. Bet vieną savaitę prieš 
lošimą sunkiai susirgo. Jos ro
lę paėmė Stefanija Saukienė 
(Gutauskaitė). Atliko pagirti
nai.

Šalčiu sunkiai - sirgdamas 
pavargėlio rolę lošė Augustas 
Baronas. Tuoj po lošimo tu
rėjo jį/parvešti į namus.

Publikos buvo nedarug. Dau- 
gurfias serga šalčiais, tas tur

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti Įtartu su mokestim “Laisvės” Administra-tu

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Paraše Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus 

Mariampolės Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilų kūrinys. Tik dahjir išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.
supurtė 
Jo kal-

literatu-
“L AIS V Ė”

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

“VILNIES”
KALENDORIUS

1941 METAM — KAINA 25c v 
SUTAISĖ

L. JONIKAS ir V. ANDRULIS

Kalendoriuje telpa daug įdomių 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 užsUakykik /alendoriaus 
platinimui. Kreipkitės šiuo antraSu:

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



LAISVI

Bostono ir Apielinkes Žinios
K, Veikėme, Kaip Sekėsi ir 

Ką Turime Veikti?
Geras artojas nuaręs vagą, 

atsigrįžta ir pasižiūri, kaip tie
si vaga. Gal ne pro šalį būtų 
ir mums pasižiūrėti, ką mes 
nuveikėme pereitą metą ir ką 
pasibrėžėm veikti šį metą. 
Pravartu pažvelgti į praeitį iš 
dviejų atžvilgių: pirmas, mes 
per pereitus metus padarėme 
milžinišką progresą: da sykį 
išlukštenome lietuvišką visuo
menę ir pamatėme jos politi
nę kryptį. O antra, mes pada
rėme ir tūlas paklaidas.

Nuo pradžios pereitų metų 
čia neteks mums kalbėti, nes 
pereiti metai lietuviškame pa
saulyje buvo pasidalinę į du 
metus. Pirmus šešius mėnesius 
mes skaitome “normaliais,” o 
kitus šešius skaitome revoliu- 
cijos-perversmo mėnesiais. Di
desnė pusė mūsų tautos ne
buvo prisirengus ir nelaukė to 
perijodo. O kuomet jie to ne
laukė ir nebuvo pasiruošę pa
sitikti naują santvarką, jie 
įpuolė į desperaciją. Sustoję 
kryžkelėse pusėtinai ilgai 
staptelėjo iki susiorientavo, 
katruo keliu eiti. Su liaudimi 
pereitą metą buvo tas, kaip su 
mumis esti, kuomet mes nu
važiuojame į nežinomą mums 
miestą pas savo gimines. Mes, 
išėję iš stoties, dairomės, kat
roj pusėj miesto mūsų gimi
nės gyvena. Klausiam vietinių 
gyventojų. Bet ar mes jais 
pasitikime, tai jau čia kitas 
klausimas. . .

Pas mus Amerikoj Lietuvos 
perversmas taip supurtė lietu
višką visuomenę, kad tūli per
sivertė keliais kūliais. Kai ku
rie vasariniai piknikai, kad ir 
buvo skaitlingi, bet buvo su 
tokia prislėgta dvasia, jog tą 
slogą ir lietuviu nebūdamas 
galėjo pastebėti. Prie to slėgi
mo labai daug prisidėjo prie
šų spauda. Juk pradedant kle
rikalais ir baigiant menševi
kais, jie melo kalnus suvertė 
ant Tarybų Lietuvos. Tai ar 
galima stebėtis, kad pas tū
lus žmones viešpatavo minėta 
sloga? Tai buvo natūralūs da-1 
lykas. Tik ačiū mūs spaudai ir 
susipratusių darbininkų avan-, 
gardui, kurie be gailesčio ir į 
paliovos mušė priešų melus į 

ant kiekvieno jų žingsnio, šioj i 
sunkioj kovoj mums į pagel- Į 
bą atėjo Lietuvos liaudis su 
savo laiškais. Lietuvos liaudis 
atvirai ir aiškiai pasisakė per 
laiškus, ką jie turėjo prie 
Smetonos ir ką jie dabar turi. 
Podraug Lietuvos liaudis per
spėjo Chicagos politinį dakta
rą ir Maikio Tėvą, kad jie ne
sirūpintų Lietuvos likimu, o 
žiūrėtų savo prįvačio biznio.

Kaip ten nebūtų, vis vien 
mūsų pereitą metą visoj Nau
joj Anglijoj atsibuvusiuose 
piknikuose laimėjome daug. 
Piknikuose: atsilankė nemažai 
publikos, mūsų organizacijos 
sustiprėjo žymiai finansais ir 
nemažai buvo pasakyta pra
kalbų, išnešta užuojautos re
zoliucijų ir paskleista daug 
darbininkiškos literatūros.

Kaip greit pradėjo iš Lie
tuvos plaukti laiškai, taip mū
sų vsuomenė pradėjo susio
rientuoti ir gausiau lankyti 
mūsų parengimus. Da taip ne
seniai mums pritarianti biz
nieriai ir profesionalai, vietoj 
važiuoti į mūsų piknikus, nu
važiuodavo savais keliais, kad 
nesusitikus su savo tautiečiais. 
Nūnai kas kita. Jie yėl su mu
mis ir tuomi didžiuojasi. Ko
dėl? Todėl, kad mes sakėme 
tiesą. Mes reiškėme Lietuvos 
liaudies troškimą. Kitais žo
džiais tariant, mes buvome ir 
esame su Lietuvos liaudimi— 
Tarybų Liėtuva!

Čia skaitytojams noriu per
duoti, kaip sentimentas pasi
keitė per jtris mėnesius Bos
tone. Užbaigus piknikus, pra
sidėjo rudeniniai parengimai. 
Aišku, rengimo komisijom bu
vo nemažai rūpesčio, kad ne
įsivelti į didelį deficitą. Boi
kotas eina visu frontu ir galo 
nesimato. Rodosi, pirmiausia 
buvo surengta LDS vakarienė. 
Žmonių, susirinko- ‘nedaugiau-

sia. Ūpas buvo nekoks. Rodos, 
kad rengėjams ir pelno mažai 
davė. Kiek vėliaus kliubas su
rengė vakarienę, čia susirin
ko du sykius tiek publikos ir 
visai kitoniškas ūpas buvo, ne
gu aukščiau minėtoj vakarie
nėj.

Laikas bėga. Laiškai plau
kia iš Tarybų Lietuvos, žmo
nės tuos laiškus skaito kaęčia- 
mose, ant kampų ir dirbtuvė
se. Priešams baisus smūgis. 
Rengiame LLD 25 metų gyve
nimo bankietą. Paimame dvi 
sales dėl bankieto. Po kiek 
laiko vienas komisijos narys 
atsako vieną salę, girdi: “ne
bus žmonių, tai turėsime nuo
stolių,” subarus, atnaujino.

Na, ar žinote, kas buvo? 
Tas bankietas buvo toks dide
lis, kad niekad pirmiau Bos
tone tokio nebuvo, šiame ban
kiete prisirinko tiek biznierių, 
jog pirmiau niekad tiek ne
prisirinkdavo, o kiti, kurie ne
galėjo atsilankyti, tai laiškus 
p r i s i u ntė, apgailestaudami, 
kad negali dalyvauti.

Mes bostoniečiai turėjome 
daug rūpesčio, kuomet atgimė 
Laisvės Choras ir užsimanė su
rengti savo naudai koncertą, 
žinant, kad fašistai su socia
listais nubalsavo mums salės 
neduoti (tos, ką sudegė), o ki
tos parankios nėra, išskiriant 
miestavą salę. Bet kokia ir 
čia viltis ką laimėti? Juk ši sa
lė, tai tik dideliems parengi
mams. čia laikė savo koncer
tą Vanagaitis-Babravičius ir 
tai neužpildydavo jos. Na, o 
ką ir kalbėti apie silpną Lais
vės Chorą.

Atėjus koncerto laikui, ne
buvo jokio stebuklo, o tik pil
na salė žmonių ir tai rinktinės 
publikos!

Dabar biskutis apie boiko
tą. Mums visiems yra žinoma, 
kad fašistai su socialistais nu- 
sibalsavo, kad nekalbėt su 
bolševikais. Bet kaip tik jie 
nusibalsavo, taip greitai užgi
mė naujas žodžio apetitas. Pa
vyzdžiui, jeigu eini gatve ir 
nesakai “gera diena” praeida
mas pro pažįstama, tai nei ne
pasijusi balsą: “Gal prie fašis
tų prisirašei, kad nekalbi?” 
Pažįstu visus fašistus So. Bos
tone, pažįsta jie mane taip 
jau, kuomet einu gatve, jie iš 
tolo kelia ranką ir priėję ma
ne užkalbina pirmiau, negu aš 
juos. Bet tik vienas keistas 
įvykis pasitaikė, kuomet susi
tikau “Keleivio” leidėją, sa
kau jam:

—Alio, Jurgi*!
Jis biskį lyg ir apsistojo, iš

kišo liežuvį, paėmė su kaire 
ranka už liežuvio, pakratė it 
tuščią rankovę ir gestais davė 
suprasti, kad jam nevalia kal
bėti su “bolševiku.” Manau 
sau, negi viena kiaulė išknis 
visas Lietuvos bulves.

Tai dar toli gražu, kad pil
nai nušvietus, ką mes nuvei
kėme per pereitus metus, bet 
teiksis skaitytojas pasitenkin
ti ir-tuom, ką čia suminėjau. 
Mūsų vyriausias tikslas lai bū
na tas, kad mes nebaigėme 
savo darbo. Šiais metais mes 
turime da smarkiau padirbėti, 
negu iki šiolei. Šį metą mes 
turime be galo didesnę ūkę 
ir daugiau įrankių, su kuo

dirbti!
Per kelioliką metų LLD kuo

poj vyravo suirutė. Priežasčių 
gal rastume daug, bet viena 
iš didžiausių, tai ta, kad fi
nansų sekretorius išslydo iš 
normalių gyvenimo vėžių. 
Ėmė daug laiko kuopų atsta
tyti į normales vėžes.

Dabar tenka pranešti, kad 
kuopa išsilygino su skolomis 
ir jau turi apie $30 savo kasoj.

šiem metam išrinkta kuopos 
valdyba iš gana pastovių drau
gų ir jiems pilnai galima pasi
tikėti. Valdyba susideda iš šių 
ypatų : pirm. Petruškevičius, 
prot. rašt. čeikienė, finansų 
rašt. Likas ir kasierius Matu
levičius. Jaunutis.

Toronto, Canada

Massachusetts Pažangiųjų Lietuvių 
Judėjimas Eina į Gerąją Pusę

gana skaitlingai ir šiek tiek 
veikdavo.

Pirmadienis, Sausio 20, 194T

dasi sergančių. Bet serga nepa
vojingai, pasveiksta.

Lucille Manners, soprano star of . 
NBC’s Cities Service concerts, j 
with Carol Kindy, young Manners . 
fan who bears a striking resem
blance to early Manners photos.

Bangiečiai Atnaujina Veikimą
Pastaruoju laiku Bangos 

Choras buvo kiek nutilęs, mat, 
po sunkaus darbo visuomet reik 
pasilsėti. Vos tik žiemai prasi
dėjus, bangiečiai energingai 
ėmėsi už darbo. Atsiekus savo 
uždavinius, Choro pirmininkas 
drg. Ch. Degutis porai savaičių 
chorą paliubsavo poilsiui, ir 
taip “bedykinėjant” devyniolika 
keturiasdešimtas “žilabarzdis” 
nuslinko į užmirštamą praeitį, 
vietą užleisdamas vos “garnio” 
atneštam devyniolika keturias
dešimt pirmam “Naujagimiui” 
— naujam metui. Nauji Metai, 
nauji uždaviniai, nauji darbai 
.bangiečius laukia. Jie vėl turi 
stoti į eilę ir žalius dirvonus 
purenti-arti-akėti, ir našų kul
tūros grūdą sėti.

Pradžia jau padaryta. Sausio 
7 d. ne tik visi “senieji” cho
ristai ant pamokų atsilankė, bet 
ir naujų veidų matėsi, kas pa
rodo, kad choras dar auga, sti
prėja. Na, o sausio 9 visi ban- 
giečiai-tės susirinko aptarti sa
vo tolimesnės veiklos planus, 
nes tik planingai darbą vedant 
galima tikėtis gerų pasekmių. 
Susirinkim., išklausęs raportus 
iš praeities, veikimo, vienbalsiai 
priėmė planus tolimesnei yeik- 
lai. Sekantį mėnesį nutartą pa
statyti operetę “Kerštinga Mei
lė.” Kiek vėliau ruošime kon
certą su perstatymu. Be to, nu
tarta pradėti ruoštis vykimui į 
Montrealą, vykti nutarta gegu
žės mėnesį.

Be to, su jaunuolių pritari
mu, nutarta ant jų uždėti “kon
tribuciją,” kad keturių mėnesių 
laikotarpiu, rečiau lankydami 
teatrus, mažiau pirkdami sal
dumynų, kas savaitė sutaupy
tų nors po 25 centus padengi
mui kelionės išlaidų. Tas cho
ro iždui būtų labai sveika.I

Likimas Bangiečius 
Nuskriaudė

Choras jaučia didelę spragą 
dėl dr-gų Byru nelaimės: Jau 
šeštas mėnuo kaip drg. Byrienė 
nelengvai serga, daugiausia lai
ko praleisdama ligoninėj. Ji už
sinuodijo vidurius, maudyda- 
mos Ontario ežere Woodbine 
maudynėse, kur lietuviai ir 
abelnai torontiečiai myli mau
dytis. Daktarai pataria važiuo
ti vakarų Kanadon, kur klima
tas yra sausas. Toronte -— ryti
nėj Ontarijoj sunku jai išgyti, 
išgijus pavojinga gyventi. 
Draugai Byrai — progresyviai 
ir labai draugiški žmonės. Drg. 
Byrienė “Liaud. Balso” vajinin- 
kus nekartą ožio ragan suvary
davo. Torontiečiai atjaučia jų 
nelaimę, bet draugai Byrai gal 
daugiausia tai jaučia. Jie' tik 
nutarė apsigyventi Toronte. Per 
keletą metų abu sunkiai dirbo 
ir taupė. Pora metų atgal at
sikvietė iš Lietuvos sesutę — 
drg. S. Šiulytę. Kiek vėliau pir
ko du gyvenamus namus, be to, 
turi neblogą darbą—biznį. Jis 
yra torontiečių milkmenas. Tai
gi, dabar vėl yra verčiamas su
kurtą židinį ardyti — naujus 
planus daryti.

Torontiečiai, ypatingai ban
giečiai, labai atjaučia draugų 
Byru nelaimę, nes netik gabių 
veikėjų, bet ir gerų choristų — 
soprano, alto ir tenoro neteko.

O gal tik laikinai. Bangiečiai 
linki drg. Byrienei greitai pa
sveikti ir ne tik ją,‘bet visą 
šeimyną* savo tarpe vėl tupėti.

Nežinomas Draugas..

Profesionalai, biznieriai ir 
darbininkai bendrai darbuo
jasi. Atlaikyta visa eilė svar
bių susirinkimų, kuriuose bu
vo išdirbta programa dėl pa
žangiųjų lietuvių organizacijų 
veikimo. Pasitarimuose veik
liai dalyvauja tokie žymūs ir 
gabūs profesionalai, kaip B. F. 
Kubilius, Dr. J. F. Borisas, 
adv. Peter Šimonis, biznieriai: 
Antanas Kupstys, S. 'Zaivis, 
K. Barčienė. Nuo darbininkų 
organizacijų veikėjai: J. Yes- 
kevičius iš Hudson, J. Grybas 
iš Norwood, J. M. Lukas iš 
Worcester, J. Burba So. Bos
ton, M. K. Bolys iš So. Bos
ton ir keletas kitų.

Visi bendrai ir draugiškai 
išdirbom programą kultūri
niam darbui Naujosios Angli
jos pažangiųjų lietuvių veik
lai, priėmėm veiklos deklara
ciją, kuri už poros savaičių 
bus paskelbta dienraščiuose. 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
vardu bus atidarytas radio 
bangomis pusvalandis, per sti
prią radio stotį WHDH, kuri 
pasieks visus Naujosios Angli
jos kampus, šį radio pusvalan
dį atidarom ne dėl biznio ir 
ne dėl privatinio pelno, bet 
dėl pažangiųjų lietuvių orga
nizacijų judėjimo auklėjimo, 
lietuvių kultūros, dailės, muzi
kos ir dainos skleidimui. Biz- 
niškų skelbimų duosim tik 
tiek, kad galėtum palaikyti 
radio stotį. Todėl yra perma
toma, kad iš pusės valandos 
laiko bus skiriama tik dešimt 
minučių dėl skelbimų, o 20 
minučių dėl dainų, muzikos ir 
organizacijų veikimo išpo- 
puliarizavimo. Pradžiai bus 
reikalinga nuo organizacijų 
ir pavienių žmonių aukų, bet 
vėliau, manom, galėsim vers
tis ir be aukų. Radio pusvalan
dis bus pradėtas, vasario (Feb
ruary) 23 d., 1941, 9 valandą 
iš ryto iki 9 :30. Aiškintoju bus 
adv. Peter Šimonis, muzikos 
dirigente bus I. Yermolovich- 
Kugel, biznio manageris-gas- 
padorius ministeris B. F. Ku
bilius.

Su muzikai e programa
mums nebus bėdos, nes mes

turim daugelį kolonijų chorus 
ir grupes, kurie gražiai dai
nuoja, taipgi turime gerų so
lisčių jr solistų, kurie sutiks 
pasitarnauti dėl pažangiųjų 
lietuvių judėjimo Amerikos 
lietuvių tarpe.

Kovo (March) 2 d., 1941, 
radio palaikymui įvyks puikus 
koncertas, Municipal Hall, So. 
Boston, 3-čią valandą po pie
tų. šis koncertas bus visų 
Mass, pažangiųjų lietuvių ir 
mes turime dėti pastangas, 
kad ta erdvinga miesto svetai
nė būtų kimštinai perpildyta.

Smetonininkams iš “Kelei
vio” ir “Darbininko” pastogių 
visai nervus pakrikdysim.

J. G.

Gruodžio 29 (1940 m.) pasi
mirė Jonas Laurinaitis iš Soho 
miesto dalies. Buvo senas Mok
slo Draugystės narys. Mirė su
laukęs apie 65 metus amžiaus. 
Buvo pavienis visą savo amžių. 
Pittsburghe išgyveno apie 40 
metų. Iš Lietuvos paėjo iš Kau
no rėdybos, Raseinių apskr., 
Skirsnemunės parapijos, Paim- 
srių kaimo. Buvo laisvas, pasi
turintis žmogus, paliko keletą 
tūkstančių dolerių savo sesers 
dukteriai, kuri jį ir palaidojo. 
Palaidotas Tautiškose Kapinė
se. Laidotuvėms patarnavo 
graborius Marčiulaitis. Beveik 
visi Mokslo Draugystės nariai 
velionį lydėjo į kapines.

Laurinaitis mirė netikėtai 
M. D. name. Velionis nesikišda
vo į jokią politiką ir neužsipul- 
dinėdavo ant nieko. Ilsėkis, Jo
nai, Amerikos šaltoje žemelėje.

Parvažiavo iš OCC kempės 
LDS 160 kuopos narys Jonas 
Armalis, pasaulinio karo vete
ranas. Nori mieste gauti kokį 
nors užsiėmimą.

D. P. Lekavičius.

Trenton, N. J.

Pittsburgh, Pa.
Įvairios žinios.

Sausio 5 d. įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 160 
kuopos susirinkimas savam na
me. Dalyvavo apie 22 nariai. 
Kuopos kasininku išrinktas K. 
Lukas ir perrinkta namo direk
toriai. Nutarta surengti šokius 
sausio 26 dienos vakare, apie 
7 vai. Nes tą pačią dieną įvyks 
LDS 8 Apskr. metinė konferen
cija. Į konferenciją kuopa iš
rinko penkius delegatus.

Senojo komiteto visi nariai 
išdavė gerus raportus iš perei
tų metų veikimo. Knygų peržiū
rėtojai sutiko su įeigomis ir iš
laidomis, tik su maža klaida. 
Naujoji valdyba užėmė vietas 
ir pradėjo mitingą. Visi pasi- 
rįžę darbuotis su energija.

Tiktai bėda, kad pas mūsų 
narius nėra noro lankyti susi
rinkimus. Pirmiau skusdavosi, 
kad negali pribūti, nes dirba 
naktimis, kiti esą nusidirbę, pa
vargę ir negali atsilankyti. Tad 
perkėlėm susirinkimus į sekma
dienius. Bet tie patys nariai vis 
tiek nesilanko. Tai yra jų dide
lis apsileidimas ir nepaisymas 
organizacijos reikalų. O labiau
sia apsileidę mūsų jaunuoliai. 
Pirmiau, kaip čia būdavo J. Sa
kai, tai jaunuoliai susirinkdavo

Taipgi pasimirė Greičių žen
tas J. Kalbarys, svetimtautis, 
biznierius, mėsininkas. Mirė su
laukęs apie/ 40 metų amžiaus; 
Liga buvo plaučių uždegimas. 
Alena Greičienė yra LDS 160 
kuopos narė. Velionis palaido
tas svetimtaučių kapinėse Mc
Kees Rocks.

Apsivedė J. Jankaus duktė. 
Vestuves iškėlė svetainėje. Ves
tuvės buvo iškilmingos, svečių 
buvo daug. Apsivedė su svetim
taučiu <Chas. Rosse.

Sausio 12 dieną įvyko Lietu
vių Literatūros Draugijos 87 
kuopos susirinkimas LDS 160 

‘kuopos name, 1320 Meddley St. 
Narių mažai . teatsilankė. Iš 
svarbesnių reikalų, tai nutarta 
surengti kartu su Moterų Drau
gija paskaitą ir kviesti J. Bal
trušaitį už prelegentą. Paskai
ta bus dabartiniais dienos klau
simais, apie Lietuvos įvykius 
ir tt.

Iš “Vilnies” administracijos 
gauta 25 kopijos naujos knygos 
“Naujoji Lietuva Faktų ir Do
kumentų šviesoje.” Stengsimės' 
išplatinti. Kalendorių beveik 
baigiame išparduoti.

Pittsburghe šiuo tarpu labai 
daug žmonių serga influenza. 
Beveik kiekvienoje stuboje ran-

čionai šaukiamas platus ma
sinis susirinkimas paminėjimui 
Lenino mirties. Susirinkimas 
įvyks sausio 26 dieną, Sunlight 
Elks Home svetainėje, 36 
Fowler St. Mitingas prasidės 
3 vai. po pietų.

Vyriausiu kalbėtojum bus 
žymus veikėjas ir rašytojas 
James W. Ford. Jis kalbės 
apie tai, kaip išlaikyti Ame
riką nuo karo.

Apart prakalbos, bus graži 
muzikos ir dainų programa. 
Dainuos žymi dainininkė Lau
ra Duncan ir pianu skambins 
Albert Moss. Rep.

Washington, saus. 17. — 
Kongresmanas Tinkham iš 
Mass, pareiškė, kad Roose- 
veltas su savo planu gelbė
ti Anglijai “išduoda Ameri
ką.”

Athenai. — Sniegas - kliu
do graikų karo veiksmus 
prieš italus.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

j . ...:..

‘LAISVES’ BANKIETAS
1______________________________—-------------------  --- ------------------------ ----------------

‘Laisvės” bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks sekmadienį, 26 d. sausio. j į j
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. Po šėrininką suvažiavimo vakare į į i

SAUSIO 26 JANUARY
—Įvyks— 1

BANKIETAS IR ŠOKIAI
------------ TRUMPA IR GRAŽI DAILĖS PROGRAMA —------------- ?

STASYS KUZMICKAS
Baritonas iš Shenandoah, Pa. 

Dainuos Solus

K. B. KRIAUČIŪNAS
Baritonas Padainuos Komiškų 

Dainelių

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Sopranas iš Harford, Conn. 

Dainuos Solus

Vakarienė' bus duodama 6:30 vai. vakare, šokiai prasidės nuo 1 vai.
PRAŠOME IšANKSTO ĮSIGYTI BANKIETO BILIETUS

BROOKLYN CENTRAL PALACE SALĖSE
18 MANHATTAN AVĖVienas blokas nuo Broadway BROOKLYN, N. Y

1 PASAMDYTA DVI SALĖS, VIENA ŠOKIAMS, O KITA VAKARIENEI

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

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

VAKARIENEI ĮŽANGA $1.50, ŠOKIAMS 40 CENTŲ



neužmirštinas ir todėl čia pri
siminiau.Los Angeles, Calif.

Gruodžio S-tą ALDLD 145 
kp. surengė šaunią vakarienę 
naudai laikraščių “Vilnies” ir 
“Laisvės.” Taipgi prisidėjo 
Laisvės Kliubas if LDS 35 kp. 
Žmonių nebuvo daugiausia, dėl 
siautimo influenzos; bet gi pa
sekmės gana gražios. Kalbėto
jas draugas M. Pūkis puikiai iš
dėstė mūsų spaudos reikalus ir 
jos vertę. Mokslininkas Nikū- 
nas paaiškino apie keletą gra
žių išradimų, akstindamas norą 
— jieškok... surasi, mokykis... 
išmoksi.

Pasilinksminimo programa 
buvo graži. Los Angeles Lietu
vių Choras gražiai dainavo po
rą dainelių. Draugės Wise ir 
Remus (Detroito Megleniūtės) 
meiliai dainavo duetą. Jaunutė 
Karveliūtė puikiai skambino 
pianu. Amerikietė Mrs. Le-Dug 
padainavo porą dainų labai ge
rai. Drg. Virbickas deklamavo 
komiškai. Anna Levanas, .kaip 
visada, sugabiai dainavo.

Vakaro vedėjas išreiškė šir
dingą ačiū visiem dalyviam.

Buvo išdalintos aukų rinkimo 
blankos, tad tas ir pavėlavo ko
mitetą su raportu. Aukautojai 
yra šie: J. G. Savis $2.00; U. 
C. Deiviai $1.50; po $1.00: F. 
Valuckis, M. Pūkiai, E. ir J. 
Babičiai, Repečkai, Bušienė-Oa- 
kvidienė ir Levanai; po 50c: C. 
Lewis ir Smithienė; po 25c: 
Casper, Butman, A. Bush, Mo- 
gela, Lallienė. Smulkmenų ne
minėsime. ALDLD kp. prisidė
jo su $3 ir LDS su $5. Nuo 
LLD išrinktos draugės Rufienė, 
Rado, Levišauskienė, Levanie- 
nė, dirbo sušilusios, kad pada
ryt sėkmingą vakarą.

Daiktais aukauta: N. Petru
lienė kvietkų vazoną, Pappela 
5 svarug saldainių. Pelnas va
karienės, laimėjimai ir rinki
mai padaro pelno $40, — ski
riami “Laisvei” ir “Vilniai” ly
giai.

Beje, draugas West Savicki 
ir Wilson griežė šokiam veltui. 
Ačiū visiem dalyviam ir aukų 
rinkėjams. Komitetas.

Lowell, Mass.
Šis Tas Pas Mus

Kai kada tūli koresponden
tai iš mūsų miesto rašydami 
pažymi, kad “mūsų miestelis 
nedidelis” ii* taip toliau. Bet 
aš manau, kad ir nemažas. 
Lowellj negalima vadinti “ma
žu,” nes jame gyvena su virš 
šimtas tūkstančių žmonių, bū
tent, 101,389 gyventojai, ži
noma, jis neprilygsta didmies- 
čiams, bet taipgi jau išbėgęs 
iš mažųjų.

čia išeina trys reakcioniški 
dienraščiai: rytinis “Lowell 
Courier Citizen,” “Lowell Ev
ening Leader” ir pats didžiau
sias —tris kart į dieną išei
nąs “ Lowell Sun.”

Be to, išeina vienas laikraš
tis francūzų kalboje ir vienas 
nedėlinis anglų kalboj, “Sun
day Telegram.” Neteko patir
ti, bet nėra abejonės, kad iš
eina ir daugiau vietinių spaus- 
dinių — žurnalų ir t. p.

Miestas pasižymi daugybe 
bažnyčių ir saliūnų, bet labai 
mažai mokslinių institutų te
turi, išskyrus vieną gerą teks
tilės amatų institutą, kiti ma
ži religijinio pobūdžio ir mok
slui mažai kuomi pasitarnau
ja. Miestas turi vieną radio 
stotj, WLLH 1000 kilovatų pa
jėgos.

Apart čia suminėtų ir daug 
nesuminėtų įstaigų, miestas tu
ri keturias dideles ligonines. 
Viena iš visų yra didžiausia ir 
geriausia — nepriklausanti 
nuo bažnyčių kontrolės,, tai 
Lowell General Hospital. Čia 
įvesta pažangi naujoviška sis
tema, čia geriausi vietiniai gy
dytojai, geriausias ligonių pri
žiūrėjimas ir ligoniams liuosa 
valia religijos reikaluose.

čia ir mano gyvybė buvo 
sutaupyta 1923 metais, kuo
met po mano baisiam akci- 
dentui, įvykusiam gruodžio 18 
d., 1922 m., išrodė visai ne
bebuvo vilties išlikti gyvam. 
Atsiprašau gerbiamų skaityto
jų, bet tas įvykis man niekad

-.41

Didelis Atsilikimas
Nesmagu pripažinti, bet 

teisybę reikia pasakyti, kad 
toms reakcioniškoms spėkoms 
vis dar tebesiseka įvairiais bū
dais mulkinti ir apgaudinėti 
nesusipratusius darbininkus. 
Stipri reakcioniška spauda, 
bažnyčių neribota galia ir va
lia ir besaikus girtuokliavimas 
be galo tamsina nesąmoningus 
darbo žmones. Tad nenuosta
bu, kad pas mus, kur yra 
įvairi industrija, daugybė dirb
tuvių ir darbaviečių, o išsky
rus čeverykų industrijos dar
bininkus, kiti visai nesusior
ganizavę į unijas.

Jeigu pasitaiko kurios nors 
dirbtuvės darbininkams su
streikuoti už būtiną reikalą, 
tai čia tuoj visos mulkinimo 
įstaigos eina savo, pareigas, 
kad neprileisti darbininkus 
prie laimėjimo: reakcioniška, 
kapitalistinė .spauda atlieka 
savo, gązdindama raudonai
siais; bažnyčios savo — “ne
klausykite komunistų.”

Na, ir taip lengvai darbda
viams pavyksta sudemorali- 
zuoti neorganizuotus darbinin
kus. Nesiorganizavimas į uni
jas, tai ne tik nepaisymas sa
vo darbininkiškų reikalų — 
nešimas sau ekonominių nuo
skriaudų, bet kartu yra ir pa
neigimas ir pažeminimas ame
rikinių idėjų ir tiesų, kurias 
mūsų šalies Konstitucija mums 
užtikrina.

Pereitą rudenį Waterhead 
Mill audeklų dažymo skyrius 
buvo išėjęs į streiką už padi
dinimą algų, nes dabar darbi
ninkų algos nepaprastai že
mos. Rodosi, buvo išėję visi 
ten dirbantieji. Ir jų reika
lavimai buvo labai teisingi. 
Bet kaip vėliau bjauriai išėjo! 
Streikieriams vadovauti pribu
vo A. Darbo Federacija. Bet 
dar bipinkai nesiorganizavo 
kovai, o pavedė Federacijos 
“lyderiui” ir arbitracijos ko
misijai išspręst visą dalyką. 
Už kelių savaičių streikas ta
po sugriautas, o darbininkai 
paskelbti streiko pralaimėto
jais. Ir taip palaidi, pakrikę 
darbininkai be unijos sugrįžo 
darban prie senų algų, tik dar 
prie pasunkėjusių sąlygų.

Kiek vėliau, ir visai nese
nai, tas pats atsitiko ir su 
staklių taisytojų streiku Boot 
Mill audinyčioje. Tokie daly
kai pas mus Lowellyj karts 
nuo karto kartojasi, ir vis dėl 
to, kad darbininkai neorgani
zuoti. Bet darbininkai iš to 
vis dar nepasimokina.

5,000 Influenzos Susirgimų
čia pastaruoju laiku pradė

jo smarkiai siausti influenza 
ir pneumonia. Pasiskleidė pla
čiai po miestą. Sausio 9 d. 
buvo priskaityta 5,000 susir
gimų. Vien tarpe mokyklas 
lankančių vaikų pasirodė 2,- 
500 susirgimų.

Sveikatos direktorius Dr. 
John J. McNamara pataria 
pajutus nesmagumą, tuojaus 
gulti į lovą ir pasišaukti gydy
toją.

Taigi, labai patartina būti 
atsargiems.

J. M. Karsonas.

Kaip Toli Matoma Degtuko 
Šviesa Naktį?

Berlin. — Vokiečių moks
lininkai ištyrė, jog naktį 
degtuko šviesa matoma per 
pusę mylioj, daržininės lik- 
tarnos — per mylią ir ket
virtadalį, o gerai apšviesto 
kambario šviesa per langą 
matoma 12 mylių ir pusę.

Šie tyrimai padaryti, kad 
sužinot, kiek anglų lakūnai, 
atskridę b’ombarduot vokie
čių miestus, gali pasinaudot 
įvairiomis šviesomis. Vokie
tijos valdžia, pasiremdama 
tais tyrimais, išleido griež
tesnius patvarkymus, kaip 
nakties laiku vokiečiai turi 
užtemdint bet kokias iš lau
ko matomas šviesas*

EXISVJI ] ’< • 11 k taisž puslapis
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nesidangsto 
vardais, bet 
veikia savo
Komunistų

sa- 
to-

RUETHER
of Otto H. Ruether 

Brooklyn, N. Y.

Tarpe Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON
Jeweler : Įsteigta 1892

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiai? 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave

Tel.: STagg 2-3842

/ -1,'JĮI'iHL,' .'.T. ■.»n 144i ĮiįiAHili'iĮį/ihiuIi 'iĮ.Iiii mi»

Laisvoji Sakykla

107

Str., Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed on the

ANNA GIVIS
Street. Brooklyn, N. Y.

Section 107at

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

SARAH WILKOV
Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

PHILIP BRINEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

JOSEPH ADLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
................................................................ I

107at retail under

Avenue, Borough of

nox

“Keleivio Redaktorius Mela
gis ir Ignorantas

“Keleivio” No. 2 šių. metų 
Michelsonas savo apžvalgų sky
riuje melagingai rašo: “Komu
nistai išsižadėjo savo vardo.” 
Tas parodo, kad “Keleivio” re
daktorius Michelsonas lošia ti
kro melagiaus ir ignoranto ro
lę ir tuom mulkina “Keleivio” 
skaitytojus. Komunistai niekad 
nėra išsižadėję savo vardo. Ko
munistai Bostone, kaip ir visoj 
Mass, valstijoj, yra legalūs ir 
veikia savo vardu ir viešai. Štai 
Komunistų Partija ruošia ma
sinį paminėjimą Lenino mir
ties. Atsibus Bostono Dailės- 
Kultūros Centre, Jordan hall, 
290 Huntington Avenue, Bos
ton. Kalbės Komunistų Partijos 
vadai, ir bus puiki muzikališka 
programa.

Todėl čia pareiškiu, kad Ko
munistę Partija 
jokiais svetimais 
visuomet ir visur 
garbingų vardu, 
Partijos vardu. .

Taipgi ir lietuviški komunis
tai savo vardo nemainė ir ne
maino. Michelsonas, kaipo me
lagis ir ignorantas, Amerikos 
Lietuvių Kongreso persiorgani
zavimą į Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybą vadina komunistų mai
nymu vardo. O tai nieko bendro 
su komunistų vardu neturi. Į 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
savo laiku i>r melagis Michelso
nas buvo atėjęs be jokios ar
mijos ir iš ALK pasitraukė be 
jokios armijos, nes iš 57 dele
gatų vos tegavo 6 pasekėjus. 
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
kaipo tokio misija atlikta, tik
slai atsiekti. Ir lapkričio 3 d., 
1940, savo metinėj konferenci
joj nusitarė ALK likviduoti, o 
suorganizuot Pažangiųjų Lietu 
vių Tarybą. Išrinktas veiklus 
komitetas, kuris ir varo darbą 
pirmyn.

Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
tikslas veikti lietuvių tarpe dai- 
lės-kultūros-apšvietos dirvoj. 
Ką ir bandom daryti, šaukiam 
lietuvių pažangiųjų susirinki
mus, aiškinam dienos ir moks
lo klausimus, rengiam koncer
tus, ir kas svarbiausia, tai jau 
einam prie atidarymo radio 
pusvalandžio, per kurį bus ke
liama lietuvių daina, muzika 
ir organiz. veikla. Pažangiųjų 
Lietuvių Taryba savo radio pir
mą programą pradės oro ban
gomis leisti vasario (Feb.) 2.3 
d., 1941 m., iš stoties WHDH, 
Hotel Turain, iš Boston, Mass. 
Ta stotis pasiekia visus Naujo
sios Anglijos kampus.

Pažangiųjų Lietuvių Tarybą 
sudaro kliubai. menininkų cho- 
rai-grupės, Liet. Literatūros 
Draugijos kuopos, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pos, Lietuvių Moterų Apšvietos 
kliubai, pašelpinės draugijos, 
žodžiu, visos lietuvių pažangio
sios organizacijos. Tik smetoni- 
ninkai iš “Keleivio” ir “Dar
bininko” pastogių . neprisideda. 
Bet nieks nei nepageidauja jų 
prisidėjimo.

“Keleivio” No. 2 melas ant
ras: “Norwoodo lietuvių koloni
ja, kuri randasi netoli Bostono, 
taip pat išvijo komunistus iš 
savo pastogės.” Tąi gryniausias 
melas. Norwoodo komunistų iš 
jokios pastogės niekas neišvijo. 
Komunistai .kaip veikė, taip ir 
tebeveikia, viešai ir savo var
du.

Dar kvailesnis tarimas> pada
rytas, o gal tik Michelsono gal* 
voje vaidinasi: “S. Boston Lie
tuvių Piliečių Draugija nutarė 
išmesti ir išmetė juos (su
prask, komunistus) iš savo sa
lės.” Minėta draugija neišme
tė nei vieno komunisto iš savo 
draugijos narystės. Bet gražiai 
iššlavė keleivinius, kaip Bago- 
čių ir kitus, iš valdybos. O kas 
liečia svetainės nedavimo dėl 
Komunistų Partijos arba pa
žangių organizacijų, tai yra ta
rimas daugiau negu juokingas; 
Lietuvių Svetainės So. Bostonas 
dabar neturi. Turi tik karčia- 
mai kambarį, ir kitą kambarį 
dėl šeimyninio pobūdžio pariu- 
kių. Komunistų Partijai tokiuos 
kambąriukųg naudoti vigai nėrą 

reikalo. Komunistų Partija 
vo parengimams naudoja 
kias vietas, kaip Boston Arena, 
Symphony Hall, Hotel Brat
ford, arba Jordan Hall.

Galimas daiktas, kad Komu
nistų Partijos pasisekimai “Ke
leivio red. Michelsonui nervus 
baigia krikdyti. Todėl bile ko
kių pažangiųjų organizacijų 
veikimas Michelsonui vaidinasi 
komunistų veikamu.

Lietuvių Komunistų Pirmo 
Distrikto Sekretorius 

John Grybas.

Poniški Karininkai Tebevąl- 
do Angly Armiją

London. — Pulkininkas 
Robert Chas. Bingham įtal
pino laišką Londono Ti- 
mes’e, kur tvirtina, kad iš 
ponų kilę oficieriai esą 
“drąsesni ir abelnai geres
ni,” o iš vidurinės ir darbo 
klases kilę oficieriai • tai, 
girdi, “labai dažnai suklum-

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL FELL
910 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Ave., Borough 
County of 
premises.

256 Rogers

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4120—10th 
County of 
premises.

4120—10th

NOTICE is hereby given that License No. 
C 476 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
984 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUNRISE BEER DIST. INC.
984 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

------------------- r.----- —
NOTICE is ‘hereby given that License No. 
GB 6890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverggo Control Law at 
626 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY
626 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 Cooper Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUISA M.
Administratrix Estate 
99 Cooper St..

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3121 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HAROLD J. YAUCH
3121 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Grand Str., Borough of 
County of 
premises.

459 Grand

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
304 Ditmas Ave., Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

304 Ditmas

NOTICE is
EB 2975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
463—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERNICE MASAI,EK
463—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2965 has been issued to the. undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5801 — 7t.h Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEXANDER J. SAPARATA & 
LOUIS BLOSNICK

Montauk Clam Bar & Spaghetti House 
5801 — 7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Anglų karo ministerija 
nori sustabdyt ginčus dėl 
to, katros klasės oficieriai 
geresni; sako, jog pulkinin
ko Binghamo išreikšta min
tis “visai nėra karo minis
terijos nuomonė.”

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Athenai. — Graikijos vy
riausybė užginčijo pirmesnį 
pranešimą, kad jos subma- 
rinas nuskandinęs prekinį 
italų laivą.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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.

I FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name
• GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

• ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBKITES ‘‘LAISVĖJE
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6480

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

00

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
LAIDIES’ DAY§

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

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

Sun. all day and night

701 GRAND STREET ft
TarnA (.raliam fir MT a ultnf fan Avna.

Liūdesio valandoje kreip 
kites pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

1113 Ml Vernon Sireet 
PHILADELPHIA, PA 
.Telefonas Poplar 4110

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKBY SHftWSM Brooklyn, N. Y.
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Aido Choras Pradėjo 

Smarkiai Augti

did-

Aido Choras, per eilę me
tų turįs kreditą geriausio ir 
veikliau šio lietuvių choro 
Brooklyne, seniausio lietuvių 
liaudies choro Amerikoj, taip
gi tituluojamas jaunimo cho
ru, nusisprendė tapti ir 
žiausiu lietuvių choru.

Kiek pamenu, Aido Choras 
niekad mažiausiu ar permažu 
dainuot nėra buvęs, niekad nė
ra sulaužęs pažado dėl daini
ninkų nesuėjimo. Tačiau ne
žiūrint narių inteligentiškumo 
ir pasiryžimo, kai būrys ma
žesnis, nekartą choro vedėjai 
bei patiems choristams būna 
rūpesties. Visuomet iš būrio ■ 
kam nors reikia dirbti progra- ’ 
mos laiku, kai kam pasitaiko 1 
susirgti, kitam išvažiuoti, ket
virtam išeit kariuomenėn.

A id iečiai nusisprendė, kad 
jie turi būti nuo rūpesčių ap
sisaugoję, paskelbta vajus su
sigrąžinti buvusius senus dai
nininkus ir gauti naujų. Ma
tomai, choro organizatoriai į- 
tikinančiai moka kalbėti, kad 
pereito penktadienio pamoko
se, sakoma, gauta apie 15 
narių. Gaila, kad biskį pavė
lavau pas choristus, tad visų 
vardų negirdėjau — atėjau 
jau vardošaukiui baigiantis ir 
kiekvieną perstatomą narį su
tinkant entuziastiška ovacija. 
Girdėti buvo sugrįžtant puikių 
dainininkų, jau buvusių aidie- 
čių ir lyriečių. Gauta ir visai 
naujų jaunų narių.

Užsimojusį patapti didžiau
siu, Aidą sveikino R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, trum
pai atžymėdamas, kad Aidas 
visuomet buvo ir yra brangus 
visai lietuvių liaudžiai’ kad 
laisviečiai taip pat visuomet 
yra gyvai susidomėję Aidu ir 
džiaugiasi jo laimėjimais. Lin
kėjo gražaus susiklausymo— 
sugyvenimo ir geriausios klo
ties Aidui ir jo vedėjai Aldo
nai Žilinskaitei.

Girdėti, kad sekamoms pa-1 
mokoms vėl turima būrys nau
jų narių.

Choro artimiausis išstojimas, 
regis, bus Baltike Kultūrinės 
Tarybos koncerte vasario 8-tą, 
Suomių Salėj, 15 West 126th 
St., New Yorke.

Majoras Stoja už Palengvi
nimą Firmoms Taksą

Šapose Protestai prieš 
Dunnigan Bilių

Protestuodami prieš pave
dimą neribotos karinės galios 
į vieno asmens—prezidento 
Ro ose vėl to—ran k as, d i d ž i o j o 
New Yorko darbininkai neuž
miršta ir problemų namie. Jie 
žino ir svietui drąsiai pasako, 
kad mūs pačių valstijos sei
melyje norimas pravesti-Dun
nigan bilius irgi yra aršiu fa
šistiniu m ierių.

Paskiausi prieš tą bilių pro
testus pasiuntė darbininkai S. 
Na i to ve & Co. 469 Seventh 
Avo., N. Y. Savo telegramose 
visiems valstijos assemhlyma- 
nams ir senatoriams, taipgi 
seimelio vadams pareiškė:

“Mes esame įsitikinę, kad 
tai yra žingsnis Jink fašizmo, 
kadangi tai yra įvada i ne- 
legalizavimą darbo unijų ir ki
tų mažumų partijų ir grupių.

“Mes ta žinome iš pavyz
džiu Vokietijoj, Italijoj ir ki
tose fašistinėse šalyse. Kaipo 
jūsų atstovaujamos srities gy
ventojai, mūsų šapos nariai

prašo Valstijos Įstatymdavys- 
tės atmest tą bilių.”

STREIKIERIŲ PROTESTAS

Panašų protestą pasiuntė ir 
streikuojanti Wishnetsky 
Co. darbininkai, sakydami:

“Mes stipriai protestuojam 
prieš pravedimą Dunnigan Bi- 
liaus. Mes pripažįstame tą bi
lių esant baisiu mieriu prieš 
darbininkus ir visas progresy- 
ves jėgas šioje valstijoje.”

“Dunnigano bilius yra fa
šistinis žingsnis. Palaikykit 
demokratiją. Atmeskit tą bi
lių,” telegrafavo Bertram Le
vy šapos darbininkai.

Panašius protestus siunčia 
daugybės šapų ir krautuvių 
darbininkai, šapose pietų per
traukose bei šiaip sušaukiami 
trumpi mitingai, apsvarstoma 
Washingtone ir Albany esami 
biliai ir sumetus po kelis cen
tus lėšoms, siunčiama protes
to telegramos.

ir

Ar Mums Reikalingas 
Pakėlimas Fėro?

Ar kas iš paprastų žmonių 
nori pakėlimo fėro, neapsimo
kėtų nei klausti, nes savo pir- 
mesniais sąjūdžiais ir atmuši
mais pakėlimo važiuotės mo- 
kesties žmonės pilnai parodė 
savo atsinešimą.

Ar mums reikalingas pakė
limas fėro ? Važiuojanti kas 
rytas ir vakaras į darbą, į mo
kyklą, arba vakarais su reika
lais, važiuojanti subrukti, kaip 
silkės bačkoje, choru atsako, 
kad ne. Kiekvienas mato, kad 
milionus žmonių kas dieną ve
žanti, no tuščiais važinėjanti 
traukiniai gali apsimokėti.

Ne tik traukiniai eina pil
ni, bet, pavyzd in, važinėjant 
IRT linijomis į Harlemą ir 
aukščiau, tenka nekartą sargo 
būt keliu sėdynėn pagelbėtu 
sutilpti, 
nių, bet 
kiausia 
krūtinei

Leonas Prūseika iš Chicagos Atvyksta 
j “Laisvės” Šėrininky Suvažiavimą

Dienraštyje “Vilnyje” pra
nešama, kad chicagiečiai į 
“Laisvės” šė.rininkų suvažia
vimą atsiunčia savo atstovu 
Leoną Prūseiką, ilgai buvusį 
brooklynietį-laisvietį. Kartu 
su juomi, kaip girdėti, atsiun
čia ir geroką puoštą pasveiki
nimų dienraščiui “Laisvei.” 
Rytiečių kolonijos, be abejo, 
pasispirs, kad neleisti chica- 
giečiams jas sukirsti.

Prašomė Įsigyti Bilietus
Bankieto svečiai prašomi įsi

gyti iš anksto bilietus. Tai la
bai svarbu svečių tinkamo pri
ėmimo ir bankieto naudingu
mo atžvilgiais.

Tarp Lietuviij

Bus ir Daugiau Tolimų 
Svečių

Gaunama pranešimų, kad ir 
kitų tolimų kolonijų ruošia- 
atvykti grupės “Laisvės” va-

ne-
ga-

si
|jininkų, korespondentų, rėmė
jų'ir skaitytojų, taipgi organi
zacijų’atstovų. Brooklyniečiai 
ir iš už upės—newjersieciai— 
rengiasi masiniai.

Vakare bus Bankietas

Kalbėdamas Miesto Kliubo 
sueigoj, majoras LaGuardia 
išsireiškė, kad jis stoja už pa
naikinimą 48 valstijų įstaty
mų, kuriais vietų valdžiom lei
džiama rinkti taksai iš korpo
racijų, nuo įplaukų ir tūli ki
ti. Jisai stojąs, kad tie visi 
taksai būtų renkami tik fede
ral ės valdžios, o paskui tam 
tikra dalis pervedama valsti
joms ir miestams. Vietiniams 
palikt taksavimą tik nejudomo 
turto ir įžangų.

Majoras sakė, kad dabarti
nė taksų sistema “negalės iš
silaikyti ilgai,” ji turėsianti 
neužilgo “pravirsti.”

Kaip kas metai, taip ir šie
met, suvažiavimo užbaigtu- 
vėms rengiamas šaunus ban- 
kietas-vakarienė, kuri prasi
dės 6:30, Central Palace, 18 
Manhattan Avė., Brooklyne. 
Vakarienės bilietas $1.50. 
Prie vakarienės bus ir alaus.

Šokiai prasidės 7 vai. ir'tę
sis per visą vakarą, šokiams 
ir vakarienei paimta dvi 
džiosios svetainės. Vien 
kiams įžanga tik 40 centų.

di-
šo-

Tai Bent Matematika!
šiame įvykyje pavardžių 

minėsiu, nes toks dalykas 
Ii pasitaikyt bile vienam. O ir
pasitaikė vienam lietuviui dar
bininkui ir kitam biznieriui, 
taipgi lietuviui. Abu jie žino
mi kajpo teisingi ir sąžiningi 
žmonės ir ner’vienas nenorėjo 
nuskriaust antrojo. Atsitiko 
ve kaip :

Darbininkas nueina pas biz
nierių išsimainyti penkinę, bet 
kadangi biznierius smulkių 
daug neturėjo, tai davė darbi
ninkui tik $1, o likusius ati
duosiąs vėliau. Abu ant to su
tinka. Po kiek laiko darbinin
kas išimaino kitą penkinę kur 
kitur, nueina pas biznierių ir 
sako: “Še, tau keturius dole
rius, o tu man atiduok atgal 
penkinę.” Biznierius pasiima 
keturius dolerius ir atiduoda 
darbininkui penkinę. Abiem 
atrodo, kad viskas tvarkoj.

Kaip jūs manot? Argi ištik
tųjų viskas tvarkoj ?

J. B.

Viduje ne tik sėdy
nei apsigrįžti, o tan- 
net atsikvėpti giliau 
vietos neištenka (gal

tai ir gerai, nes ir perdaug ko 
į plaučius prisitrauktum tokio
je spūstyje). Vagone lempu
tės mažytės tarsi kiaulės akys, 
tokiose sąlygose pervežant mi
lionus žmonių kasdieną susi
daro milžiniškos įplaukos ir li
nijų išlaikymui gali užtekti. Ir 
užtenka. To neginčija net fo
ro pakėlimo, siūlytojai.

Tad kam norima kelt fėrą ?
Yra, mat, bankieriai, kurie 

turi įdėję milionus dolerių į 
linijas ir jiems norima išmo
kėti milionus dolerių nuošim
čiais. Taigi, nikelį keleivis me
ta linijoms išlaikyt/kitą nikelį 
mes bankieriams.

Pakėlimu fėro iš žmonių bū
tų surinkta apie 43 iki 44 mi- 
lionų dolerių daugiau per me
tus.

Miestas yra įvesdinęs į savo 
greitosios važiuotės linijas virš 
bilioną dolerių, su priedu 
$326,000,000, kurie pernai su
mokėta perkant IRT ir BMT 
linijas. Tie investmentai ir su
daro miesto vertybes, kurios 
yra bank i erių rankose.

Pakėlimas fėro ir yra rei
kalingas tik tam, kad sumokėt 
bankams stambius nuošimčius. 

Po kiek manoma pakelti fė
rą ?

Majoro planas, kuris turįs 
daugiausia pritarimo miesto 
valdininkuose, esąs paskirstyti 
miestą į zonas, kurias prava
žiavus reikės mokėt antrą, 
paskui trečią fėrą, po 3 cen
tus už ekstra ząną. Mat, tuo 
planu tikimasi praeit su ma
žiau pasipriešinimo, kadangi 
tam tikra dalis arčiau važinė
jančių nemanytų patys būt pa
liesti 
dėtų.

Kritikuoja Kolegijos 
Administraciją

Amerikos Studentų Unijos 
Brooklyno Skyrius išleido pa
reiškimą, kuriame smerkia 
Brooklyno Kolegijos adminis
traciją dėl prašalinimo 7 stu
dentų iš vadovaujamų vietų 
studentų organizacijose, ku
rios juos tai vadovybei buvo 
išrinkusios. Sako, kad tuomi 
norima “užgniaužt ‘studentų 
balsas.” Ypatingai tame kal
tinamas kolegijos prezidentas 
Harry D. Gideonse.

Išmestieji perduos klausimą 
svarstyti studentų susirinkimui 
pradžioj sekamo semestro va
sario mėnesį.

Sako, Kad Galima Laukti 
Influenzos Epidemijos

Sveikatos komisionierius Dr. 
Rice perspėjo, kad susirgimai 
influenza pastarosiomis sa
vaitėmis daugėja ir kad gali
ma tikėtis “lengvos epidemi
jos lengvoj formoj” pasirody
mo mieste.

Pirmą savaitę sausio mėne
sio influenza susirgo 77 žmo
nės, sekamą savaitę 94, o tre
čią savaitę skaičiai pradėjo 
žymiai daugėti — pirmadienį 
susirgo 32, antradienį ir tre
čiadienį po 42, ketvirtadienį 
49 ir penktadienį 50.

Prisipažino Kaltu 
Nemokėjime Taksy

George Scalise, buvęs Bil- 
dingų Aptarnautojų Unijos 
(AF of L) prezidentas, teisme 
prisipažino kaltu viename kal
tinimo punkte dėl nemokėjimo 
valdžiai taksų už 1937-38-39 
metus. Jam bausmę paskirs 
sausio 30-tą.

Scalise jau yra nuteistas nuo 
10 iki 20 metų kalėjimo už 
vogimą unijos turto ir teisman 
į New Yorką buvo atvežtas 
iš Sing Sing. Jis dabar kalti
namas nuo to suvogto turto 
nesumokėjus valdžiai $103,- 
000 taksų.

\ J. GARŠVA]
& Graborius-Undertakcr 1 
| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS t

Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- a 
šokių kapinių; parsamdo auto- « 
mobilius ir karietas veselijom, ž 

krikštynom, kitkam. J:
231 BEDFORD AVE. | 

BROOKLYN, N. Y. 1
Telephone: EVergreen 8-9770 -a

ir prie protesto neprisi-

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Naujo Teatro Lyga steigs 
pastovų savo teatrą New Yor- 
ko mieste.

Graži Programa

Suvažiavimo ir bankieto sve
čiams teks pasigrožėti trum
pa, bet įspūdinga dainų pro
grama, kurią išpildys Stasys 
Kuzmickas, baritonas, iš She
nandoah, Pa., Biruta Ramoš
kaitė, sopranas, iš Hartford, 
Conn., ir K. B. Kriaučiūnas, 
baritonas, brooklynietis. Jis 
padainuos komiškų šlamelių. 
Taigi, prie grožės bus ir links
mų juokų.

Long Island Gelžkelių fir
ma atsisakė nuo elektrifikavi
mo “šiuo tarpu” Oyster Bay 
linijos. To reikalavo važinė- 
jantieji ta linija.

MIRĖ

“LAISVĖS” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14, 15 ir 16 Feb

Juozas Rokauskas (Rogers), 
69 m. ąmž., 86 Seigel St., mi
rė sausio 14 d. Kūnas buvo 
pašarvotas Bieliausko koply
čioj. Palaidotas sausio 17 d., 
Alyvų kalnelio kapinėse. 

* *
Veronika Shavelienė (Chav- 

el), 52 m. amžiaus, 941 Grtind 
St., mirė sausio 15 d. Kūnas 
pašarvotas graboriaus Bie
liausko koplyčioj. Bus palai
dota sausio 20 d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
grab ori u s Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEID AT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis.

Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 
dovaną—gražų laikrodį.

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

V. Maretskaja rolėje Alek
sandros Sokblovos Sovieti
niame judyje “Didžioji Pra-, 
džia;” naujame Irving Pla
ce Teatre, Irving Place, arti 
14th-St., N. Y. Toj pačioj 
programoj Sovietinės ir A- 
merikinės žinios ir margu
mynai. Būtinai pamatykite 
“Didžiąją Pradžią.”

Lankėsi Tolimų Svečių
Pereitą šeštadienį lankėsi 

“Laisvėje” Antanas Vasaris iš 
Montello, Mass., Stasys Kuz
mickas iš Shenandoah, Pa., 
Dr. M. D. Palevičius iš De
troit, Mich., taipgi J. Bimba įš 
Paterson, ir ,Dr. J. J. Kaškiau- 
čius iš Newark, N. J. Jie visi 
atvykę į LDS Centro Valdybos 
posėdį.

Pereitą savaitę taip pat lan
kėsi Dr. F. J. Borisas, bosto- 
nietis, atvykęs profesijos rei
kalais.

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
TeL Virginia 7-4499

totMvwBWMMMMt

Turės Kalėti už Laikymų 
Kekšnamio

Apeliacinis. Teismas New 
Yorke patvirtino kalėjimo 
bausmę Annai Swift, laikiu
siai kekšnamį 8 W. 70th St., 
New Yorke. Ji vadindavosi 
“daktare” ir sakydavosi duo
danti stebėtinai pagelbstin- 
čius “masažus” “pavargu- 
siems'? ponams.

Puikusis judis “Didžioji 
Pradžia” jau vėl pradėta ro
dyt sausio 17 tą, Irving Place 
Teatre, Irving PI. ir 15th St.

Leido Coney Island 
Pagerinimus

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
®lš senų padarau 

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

Einant parkų komisionie- 
riaus Robert Moses reikalavi
mu, Sąmatų Taryba užgyrė 
išleidimą $490,000 bondsų Co
ney Island pagerinimams, tarp 
kurių numatoma išvežt vieto
mis esamas raudonas smėlis 
ir pripilti baltu.

Pernai buvo pagerinta dalis 
tarp 15th St. ir Ocean Park
way. Tam išleista apie $844,- 
000.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 

laisniais, apgyventa įvairių tautų. 
Įplaukų būna tarp $350-$400 j sa
vaitę. Renda $45.00 j mėnesi. Par
siduoda už $2,000. Dėl daugiau in
formacijų, prašome kreiptis po an
trašu: 699 Gates Ave., Brooklyn, 
N. Y. (14-16)

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

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

Į Le VANDA i 
\ FUNERAL PARLORS t

t Incorporated v

f J. LeVANDA—E. LeVANDA
? Tėvas ir Sūnus Levandauskal ’
> UNDERTAKER <

| 337 Union Avenue j,
Brooklyn, N. Y. Į

j Tel. Stagg 2-0788 |
£ NIGHT—HAvemeyer 8-1158 |

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki U. rytai* 
Ir Riilyg sunitarimo.

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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
$2^ Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga "YCh

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

• Vietos 
e tuotos
• vynai,
• bravorų alus ir
• elius. Kada būsi*
• te Brooklyne, už-
® eikite susipažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties.

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

Brooklyn, N. Y. J 
Tel. Evergreen 4-9508 •

OEZ3OrZ~~TOC==riO I  -ttoezio

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

I Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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