
(KRISLAI

No. 18
y s

I

Savais reikalais.
Krikščionybės sutemos.
Visai naujas kelias.
Parodykite nors vieną.
Be mučėlninkų.

Rašo A. Bimba
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams* 
Užsieniuose $8.00
Brooklyn© $6.00 

Metams

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut, 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.

Sausio 25 d., tai yra, šios 
subatos vakare, turėsime “Lai
svės” korespondentų pasitari
mą. Pries' keletą metų panaši 
konferencija davė daug gero 
dienraščiui ir koresponden
tams. šiemet vėl norime su 
draugais pasitarti.

Kaip žinote, ant rytojaus, 
sausio 26 d., įvyks “Laisvės” 
bendrovės šėrininkų suvažia
vimas. šėrininkus, kūne taip
gi yra korespondentai, kvie
čiame atvažiuoti iš vakaro ir 
dalyvauti korespondentų kon
ferencijoje.

vakare 
didysis 

bankietas,

Tos pačios dienos 
po suvažiavimo bus 
metinis “Laisvės 
ai*ba vakarienė. Nepamirškite
dalyvauti. Tuojau įsigykite ti- 
kietus.

Girtis nereikia ir netenka. 
Visi žinote, kad “Laisvės” va
karienės esti pirmos klasės. 
Už tą pačią įžangą gausite ir 
pavalgyti, ir atsigerti, ir pa
sišokti, ir dar pasiklausyti 
gražių dainų.

Mums labai rūpi lietuviško 
jaunimo reikalai. Mes trokš
tame, kad tas jaunimas mokė
tų gražiai lietuviškai kalbėti ir

Kitos srovės tik plepa apie 
lietuvybę, o mes sušilę dirba
me jos išlaikymui, štai ir da
bar “Laisvė” išleido seniai lau
kiamą ir labai* reikalingą 
rankvedį čia gimusiam jauni
mui mokintis lietuvių kalbos. 
Rankvedis pavadintas: “Eng
lish-Lithuanian , Self-Instruc
tor.”

Tėvai rūpinkitės, kad jūsų 
sūnūs ir dukterys gautų šį 
rankvedį ir mokintus lietuviš
kai kalbėti ir rašyti

Da susilaukėm vieno agen
to iš Anglijos. Juomi yra po
etas Alfred Noyes. Jis atvažia
vo mus visus amerikiečius at
versti prie katalikybės.

Noyes sako, kad svietas nu
ėjo velniop dėl atsitolinimo 
nuo krikščionybės. O krikš
čionybe jis tepripažįsta katali- 
kizmą.

žmonija visai išdykusi. Visa 
krikščionybė per visą savo gy
venimą išauklėjo tiktai išdy
kėlius. Niekas Kristaus nepa
žįsta ir niekas jo nebemyli.

Šitokios išvados plaukia iš 
Noyes’ prakalbos, pasakytos 
katalikiškiems b i z n i e r iams 
sausio 19 d. New Yorke.

Sakė Noyes: “Jeigu mes tu
rėtumėme tik 1,000 tikrų ap
aštalų, kurie žino Kristų ir jį 
myli, visai nebūtų problemos 
dėl šio krašto ateities.”

Tai nebeliko nei vieno tūk
stančio krikščionių, kurie pa
žintų ir mylėtų Kristų! Blo
giau būti nebegali.

Bet Noyes ir kiti “apašta
lai” vistiek mums siūlo laiky
tis įsikibus tos krikščionybės.

Užteko dviejų tūkstančių 
metų. Reikia naujų kelių ir 
naujo gyvenimo, — gyvenimo 
' paremto mokslu ir tikros ly

gybės principu. Tokį gyveni
mą duos tik socializmas. To
kį gyvenimą pasimojo susikur
ti ir Lietuva.

Mašininkę Vadas Šaukia Visus
Kovon Prieš Bilių Dėlei 

Paramos Anglijai
Curran, Marininką Unijos Pirmininkas, Pareiškė, kad Roosevelto Sumanymas Gelbėti 

Anglijai tai “Žingsnis Linkui Karo ir Fašizmo įvedimo Amerikoj”
New York. — Pirminin

kas Visašališkos Marininkų 
Unijos, Joseph Curran pa
reiškė, kad prezidento Roo
sevelto sumanymas dėlei vi
suotinos pagalbos Anglijai 
tai “naujausias Amerikos 
valdžios žingsnis linkui ka
ro ir diktatūros.” Taip Cur
ran kalbėjo šios unijos ta
ryboje, atstovaujančioje 65 
tūkstančius o r g a n i z uotų 
marininkų. Jis šaukė unijos 
atstovus - taryboje:

“Mobilizuot visus narius, 
visas masines žmonių orga
nizacijas, kad būtų atmes
tas šis prezidento sumany
mas. Nes jeigu kongresas jį 
priimtų, tai Jungtinių Val
stijų prezidentas taptų dik
tatorium ir tiesiog įmestų 
šią šalį Į Europos karą.

Naujas Amerikos Am
basadorius Anglijai 

Turčius Republikonas
Washington, saus. 21. — 

Prez. Rooseveltas skiria 
nauju Amerikos ambasado
rium Anglijai Johną G. 
Winantą, turtingą republi- 
koną, prezidento politikos 
rėmėją. Seniau Winant bu
vo New Hampshire valsti
jos gubernatorius, o pasku
tiniu laiku — Tautų Lygos 
Tarptautinės Darbo Rašti
nės galva. Dabar Winant 
užims vietą Josepho P. Ken- 
nedy’o, iki šiol-buvusio Am
erikos ambasadoriaus An
glijai.

Prez. Rooseveltas prie 
ambasadoriaus Winanto 
skirsiąs vieną biznierių kai
po ministerį prižiūrėt ame
rikinių karo reikmenų pri
statymą Anglijai.

BŪSIĄS STREIKAS PRIES 
ORLAIVIU KOMPANIJA

San Diego, Calif., saus. 
21. — CIO unija dvylikai 
valandų atidėjo darbininkų 
streiką prieš Ryan orlaivių 
kompaniją. Atidėjimo reika
lavo valdiškas tarpininkas; 
bet manoma, kad streikas 
vis tiek įvyks. Darbininkai 
reikalauja 75 centų už dar
bo valandą.

Ta kompanija turi 10 mi
lionų dolerių užsakymus 
gamint karinius lavinimosi 
orlaivius Amerikai ir An-

vy-“Kartu mes turime kovot, kas sąmokslas, kurio 
kad išlaikytume savo kon- riausias tikslas yra įvest fa- 
stitucines laisves ir kovin- šistinę valstybę Ameriko- 
gas darbininkų organizaci-je... 
jas, prieš užpuolimus, ku
riuos daro reakcininkai. Tie 
reakcininkai stengiasi 
įstumt mus į karą ir įsteigt 
fašistinę diktatūrą šioje ša
lyje.

“Tuojautinis mūsų uždavi
nys dabar per kelis sekamus 
mėnesius yra bendradar
biaut su visais teisėtais 
žmonių judėjimais, kad iš
laikytume pilietines laisves, 
žodžio laisvę, darbininkų 
teisę organizuotis į jiem pa
tinkamas unijas, teisę lais
vai susirinkti, nes dabar 
gręsia pavojus visom šiom 
laisvėm ir teisėm.

“Dabar išsivysto milžiniš-

“Valdžia davė bilionų do
lerių užsakymus korporaci
joms, kurios pikčiausiai vei
kė prieš darbininkus. Jos ir 
dabar taip veikia, niekinda
mos ir laužydamos tokius 
federalius įstatymus, kaip 
kad Wagnerio, Algų - Va
landų ir Walsh Healfcy įsta
tymai,” kurie buvo išleisti 
darbininkų naudai.

Marininkų Unija ragina 
visas draugijas ir pavienius 
žmones kuo greičiausiai 
siųst protesto telegramas ir 
laiškus visiem kongresma- 
nam su reikalavimu, kad jie 
atmestų minimą prezidento 
sumanymą.

SUĖMĖ DU VYRU SU GINK 
LAIS LAIKE PREZ. ROOSE 

VELTO ĮKURTUVIŲ
Washington.— Slapta po

licija areštavo vietinį barz
daskutį vardu Joe Mara- 
belli prie prezidento Roose
velto pastolio - platformos. 
Pas areštuotą rado stambų 
revolverį užkištą už marš
kinių. Jis buvo apsirengęs 
Amerikos legionierio uni
forma; sakė, būk Amerikos' 
Legionas atsiuntęs jį ten 
kaip “garbės sargą.”

Tuo pačiu laiku suimtas 
senis Fred Green, apsivil
kęs senais kareiviškais dra
bužiais ir prisikabinęs nuse
nusią šoblę. Jis sakė, kad 
atėjęs prezidentą apginti.

Areštuotas dar vienas vy
ras laike prezidento įvesdi
nimo ceremonijų. Jis ką tai 
rėkavo, kai prezidentas va
žiavo automobiliu.

Nuteisti Du Amerikon 
Jūreiviai, Kurie Nuplė

šė Vokiečiu Vėliavą
San Francisco, Calif. — 

Miesto teisėjas Muilins pri
pažino kaltais du jūreivius 
karinio Amerikos laivyno, 
kad jiedu praeitą šeštadienį 
nuplėšė nuo vokiečių konsu
lato svastikinę veliaVą ir 
išniekino ją. Bausmė jiem 
bus kiek vėliau paskirta. 
Vienas jūreivis yra Harold 
J# Sturtevant, 19 metų am
žiaus, kitas Ervin G. Lac
key, 20 metų.

Jiedu buvo įnamiai laivy
no ligoninės protligių sky
riaus, tik 
suoti.

laikiųūi pali.uo-

Valdžia Atsipra- 
Vokiečius

SLEPIA KARINIUS FAK
TUS NUO KONGRESO

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull 
atmes' kongreso reikalavi
mus, kad valdžia parodytų 
kongresui/ ką jai pranešė 
Bullitt, buvęs Amerikos am
basadorius Franci jai, ir 
Kennedy, buvęs šios šalies 
ambasadorius Anglijai.

Amerikos 
šo

Washington. — Amerikos 
vyriausybė pareiškė apgai
lestavimą vokiečių amba
sadoriui, kad šios šalies jū
reiviai nuplėšė vėliavą nuo 
Vokietijos konsulato San 
Francisco j.

Prieš Valstijinį Nepiliečių 
t Registravimą

PREZ. ROOSEVELTO PA 
SIUNTINYS NEĮDĖSI Už 

ANGLŲ LAIMeJIMA
London. — Prezidento 

Roosevelto asmeniškas pa
siuntinys Anglijai, Harry L. 
Hopkins praeitą penktadie
nį kalbėjo Glasgowe nuo tų 
pačių pagrindų su W. 
Churchilliu, Anglijos minis- 
teriu pirmininku.

Tik piiTnadienį viešai pa
skelbta, jog Hopkins ten sa
kė, kad “milžiniška daugu
ma amerikiečių meldžiasi, 
idant Anglija laimėtų ka
rų.”

PROTESTAI PRIEŠ 
KARO BILIŲ

Duluth, Minnesota. — 4,- 
000 CIO unijistų medžio 
darbininkų pasiuntė reika- 
lavimą prez. Rooseveltui ir 
visiem kongreso nariams— 
atmest visuotinos pagalbos 
sumanymą Anglijai. Sako: 
“Tai būtų faktinas karo 
veiksmas. Amerikos sūnūs 
heturi būt užariami Euro
poj, kad dėl to tuktų ameri
kiniai pelnagrobiai.”

Superior, Wisconsin. — 
200 Vąlstijinės Kolegijos 
studentų mūšė telegramą 
senatoriui La Follette’ui, 
kad jis iš paskutiniųjų ko- 
įvotų, idant atmest preziden
to Roosevelto sumanymą, 
teigiantį pilną pagalbą An
glijai. Sako, “priėmimas to 
sumanymo tikrai įveltų mus 
j karą.”

Seattle, Wash. — Farme- 
rių Grange organizacijos 
vadovybė, atstovaujanti. 40 
tūkstančių farmerių, pa
reiškė, jog “šis karas yra le
galizuota žmogžudystė.” Jie 
atsišaukė į visus amerikie
čius protestuot prieš Roose
velto sumanymą dėlei pa
galbos Anglijai.

Athenai. — Nieko naujo 
Albanijos fronte.

SMARKEJA RIAUŠES 
RUMUNIJOJ

Chicagos kunigų “Draugas” 
(sausio 17 d.) šaukia:

“Kas besuskaitys kiek šian
dien miršta tautos vaikų iš
kankintų ne Rusijoje, bet Lie
tuvoje.”

Ištiesų suskaityti negalima, 
nes nėra ką skaityti. Lietuvo
je prie naujosios santvarkos 
nemirė dar nei vienas iškan
kintas tautos sūnus.

•Jei tam “Draugas” netiki, 
tegul parodo nors vieną nu
kankintą Naujoje Lietuvoje

Klerikalai, smetonininkai ir 
menševikai neturi mučelninkų. 
Plepa apie juos labai daug, 
bet nei vieno neparodo. Jiems 
pusėtinai pikta ir labai nesi
seka. Aukas renka mučelnin- 
kams, o nei vieno neparodo.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas atmetė Pennsylvanijos 
įstatymų savaip registruot 
nepiliečius s v e t u r g imius. 
Užtenka federalės valdžios 
pravesto registravimo.

Vokiečiai Smerkia Jų Vė
liavos Nuplėšimą

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai užreiškė, kad “skan- 
dališkai” pasielgė Amerikos 
jūreiviai, nuplėšdami Vo
kietijos vėliavą nuo jos 
konsulato; sako, tuomi pa
daryta “kuo blogiausias 
įspūdis vokiečiams.”

Vokietijos spauda paste
bi, jog policija matė ir ra
miai sau stovėjo, kai vėlia
va buvo plėšiama, liuo vo
kiečių .konsulato.
56

Sofija, Bulgarija, saus. 
21. — Be patvirtinimo pra
nešama, kad siaučia kruvi
nos riaušės Rumunijoj tarp 
fašistų ir jų priešų; taipgi 
sakoma, kad vokiečių ka
riuomenė daugelyje miestų 
neva kertasi su komunis
tais. Uždaryti Rumunijos 
rubežiai.

KAREIVIAI ANGLŲ 
LIAUDIES SUVA

ŽIAVIME

Naujoje Lietuvoje mučel
ninkų ir nebus. Į kalėjimus 
pateks, arba paspruks iš Lie
tuvos tiktai nevidonai ir kri
minalistai, žmonių .priešai.

AmerikosNew York.
karo ministerijos narys F. 
J. Trecker sakė, kad ši ša
lis tikrumoj jau dalyvauja 
Anglijos kare prieš 
čius.

London. — Paaiškėjo, kad 
Anglijos Liaudies Suvažia
vime sausio 12 d., be kitų, 
dalyvavo ir 56 kareivių de- 

vokie- legatai, išrinkti pačių ka
reivių.

ANGLAI MUŠA ITALUS 
2-SE FRONTUOSE

London, saus. 21. — An
glų komanda sako, kad jie 
veda sėkmingus karo veiks
mus prieš italus Tobruke, 
šiaurinėj Afrikoj; anglai 
taipgi sumušą italus Eritrė
joj, Rytinėj Afrikoj, ir Su
dane. Daugiau ethiopų par
tizanų kariaują prieš italus.

Vichy, Francija. — Pran
cūzų valdžia sako, kad ji ne
duos savo karo laivų vokie

čiam.

i

Federacijos Unija 
Remia CIO Streiką 

Bayonne j, N. J.
.< - - - - - - - - - - - - -

Šelpia Streikierius Finansiniai; Plečiasi Streikai prieš 
Int. Harvester Kompaniją, Gaminančią Karo Reikmenis
Barberton, Ohio. — Spe

cialiai sušauktas susirinki
mas Amerikos Darbo Fe
deracijos unijos narių, dir
bančių Babcock and Wilcox 
fabrike, saus. 19 d. pilnai 
užgyre CIO unijos vedamą 
streiką Bayonnė j, N. J., 
prieš tos pačios kompanijos 
fabriką tenai. Sykiu Darbo 
Federacijos unijistai nuta
rė iš savo iždo pasiųst $300 tarnybą, 
paramos b a y o n n i š kiams 
streikieriams ir užsidėt čia 
po 25 centus savaitinio mo
kesčio kiekvienam Federaci
jos unijistui paremti tuos 
streikierius.

reikmenų už 10 milionų do
lerių.

Minimų fabrikų darbinin
kai - streikieriai reikalauja 
pilnai pripažint jų CIO uni
ją; mokėt bent 75 centus už 
darbo valandą; panaikint 
paskubos darbą, nuo kaval- 
kų, ir užtikrint darbus ir al
gas tiem darbininkam, ku
rie paimami į kariuomenės

Bayonne, N. J. — Čionai- 
tiniai streikieriai prieš Bab
cock and Wilcox fabriką la
bai nudžiugo gavę piniginės 
parajnos Darbo Federacijos 
unijos iš Ohio. Streikieriai 
priklauso CIO Elektrininkų, 
Radio Darbininkų ir Maši
nistų Unijai. Jie reikalauja 
pridėt po 20 centų valandi
nės alfeos ir pagerint kitas' 
darbo sąlygas.

Babcock and Wilcox fab
rikai gamina reikmenis Am
erikos karo laivynui.

Chicago. — Sustreikavo 
300 darbininkų prieš Inter
national Harvester Kompa
nijos fabriką Rock Falls, 
Illinois. Streikuoja 15 šim
tų darbininkų prieš tos 
kompanijos fabriką East 
Moline, III.

Pranešama, kad rengiasi 
greitu laiku išeit streikan 
6,500 darbininkų prieš tos 
pačios kompanijos traktorių 
fabriką Chicago j.

International Harvester 
Kompanija turi valdžios už
sakymus pagamint karinių

PAGIMDĖ KETVERIUKUS, 
BET JIE GREIT MIRĖ

Michigan City, Indiana.— 
Eva Swanson’ienė vienu 
pradėjimu pagimdė tris 
mergaites ir vieną berniu
ką, bet per pusseptintos va
landos visi ketveriukai mi-
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Wilmington, Del.— Strei
kuoja visi 900 darbininkų 
prieš Amalgamated Odos 
Kompanijas. Kaętu su jais 
streikuoja ir komp. raštinių 
tarnautojai, mašinistai ir 
pečkuriai. Jau sutinka fab
rikantai eit į derybas su 
CIO unija vadovaujančia 
šiam streikui.

■
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Hitleris ir Mussolinis 
Ketina Šiemet “Su- 

_naikint” Angliją
Berlin, saus. 21. — Vakar 

Hitleris turėjo labai slaptą 
pasitarimą su atvykusiu 
Mussoliniu ir jiedu nus
prendė išvien daryt tokius 
karo žingsnius, kad šiemet 
kirst Anglijai “sunaikinantį 
smūgį,” kaip sako vokiečių 
politikai.

“1941 metai apvainikuos 
eilę pergalių, kurias vokie
čiai laimėjo” 1939 ir 1940 
metais, rašo “Essener Na
tional Zeitung,” laikraštis 
maršalo Goeringo, Vokieti
jos orlaivyno ministerio:

“Anglija bus sunaikinta... 
Šiandien pasaulis vėl stovi 
ant kranto istorinių įvy
kių.”

Greit Anglija Būsianti Bai
singai Užpulta

Roma. — Mussolinio lai
kraštis “H Popolo dTtalia” 
rašo, kad Vokietija pasiren
gus pradėt baisingą ofensy- 
vą prieš Angliją po kokių 
70 dienų.

> . v

■

j

g
I

I

■ 3 
r'jit

/'•I

per operaciją,

buvo mažyčiai,

Jie ne savaimi buvo gimę, 
bet išimti 
prapjovus motinai pilvą, 
Kūdikiai 
svėrė tik nuo dviejų svarų
ir ketvirtadalio iki dviejų 
svarų ir pusės kiekvienas.

Motina yra *menkutė — 4 
pėdų ir 11 colių aukščio ir 
sveria 98 svarus. Ji 35 metų 
amžiaus. Jinai tebėra ligo
ninėje, bet gražiai gyja.

Gal per Airiją Vokiečiai 
Pulsią Angliją

London. — Yra spėjama, 
kad vokiečiai gal nuleisią 
parašiutais iš orlaivių tūks
tančius smarkiausių savo 
karių į Airiją; tai gal bū
siąs pirmas jų žingsnis siun
time armijos prieš Angliją.

APTILO ORO ŽYGIAI

H< j*®

>’lJ

Graikai Sunaikinę Trečią 
Italy Submariną

Athenai. 
kandino jau trečią italų 
submariną.

Anglų lakūnai nušovė du 
italų orlaivius Graikijoj, o 
sava prarado vieną.

Graikai pas-

Anglai Praneša:
London, saus. 21. — Dėl 

blogo oro tik keli Vokietijos 
orlaiviai dieną mėtė pade
gančias bombas į Londoną 
ir kitus Anglijos miestus. 
Dėl tos pačios priežasties, 
anglų orlaiviai neskrido 
bombarduot Vokietiją.

ORAS. — Šilčiau. ■ w
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Visu Frontu!
Šiuo metu, kaip jau žinoma, Jungtinių 

Valstijų reakcininkai sudarė . bendrą 
frontą už karą. Vis ryškiau ir ryškiau 
nyksta bent kokios ribos tarpe republiko- 
no, demokrato ir socijalisto. Doresnieji 
elementai iš tų visų sriovių pasitraukia 
ir stoja kovoti prieš karą ir prieš įvedi
mą Amerikoje diktatūros.

Įdomu, kad lietuviškame gyvenime 
mes matome kaip tik vieną ir tą patį. 
Tiek fašistai, tiek socijalistai, tiek kleri
kalai (žinoma, jų lyderiai, jų spauda, jų 
viršūnės) eina išvien ne tiek “Lietuvos 
klausimu,” bet ir tarptautiniu klausimu. 
Tie patys elementai, kurie yra ne kartą 
pasireiškę už Hitlerį, ir tie šiandien iš
vien eina su Roosevelto administracija, 
traukiančia šalį į karą.

Kiekvienas iš tų savotiškų “bendra- 
frontininkų” mano ir, kur tik pasitaiko, 
sako: “Kai tik karas prasidės, kai Ame
rika oficialiai įsivels karan”, tuomet val
džia suims komunistus ir komunistų dau
giau nebeliks. O jegu taip bus, tai, girdi, 
mes galėsime rinkti aukas, išnaudoti 
Amerikos lietuvių visuomenę, kaip tik 
norėsime ir niekas mums dėl to nieko ne
sakys.”

Aišku, klysta tie ponai. Jei Amerikoje 
diktatūra laimės, tai bus užduotas smū
gis ne tik komunistiniam judėjimui, bet 
ir visam pažangiąjam judėjmui,—darbo 
unijoms ir kitoms organizacijoms. Tuo 
,pačiu žygiu reakcija bandys užduoti 
smūgį ir visam tautinių grupių judėji
mui, jų spaudai ir organizacijoms.

Todėl, kol yra laiko, kiekvienas Ame
rikos doras darbo žmogus lietuvis, bus 
jis katalikas ar kokis kitas, privalo griež
tai kovoti prieš karą ir prieš įvedimą 
Amerikoje diktatūros. O toji kova šiuo 
metu visųpirmiausiai sukasi aplink tą 
kovą, kuri eina dėl pasiūlyto H. R. 1776 
biliaus!

Darbininkai į Priešakį -
Pereitų metų pabaigoje Lietuvoje įvy

ko profsąjungų aktyvo ir stachanovinin- 
kų (greitadarbių) susirinkimas, kuriame, 
be kitų, kalbėjo ir Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto sekretorius A. 
Sniečkus. Jis. savo kalboje nurodė:

“Liaudies Komisarų Taryba ir Lietu
vos Komunistų (bolševikų) Partijos 
Centro Komitetas padarė praktiškų žy
gių, kad drąsiau būtiį traukiami darbi
ninkai į visą valdomą aparatą. (Ploji
mas). Čia negalima apsiriboti darbinin
kų iškėlimu į fabrikų direktorius, kurie 
daugumoje pasirodė verti jų iškėlimo, 
reikia drąsiau ir į kitus valdančius orga
nus kelti pasižymėjusių darbininkų, ku

rie nori dirbti, kurie duoda vilčių, kad 
iš jų’gali išeiti tinkami Tarybų santvar
kos darbininkai. Bet iš kitos pusės, iš
keliami darbininkai turi žinoti ir savo 
pareigas. Pirmiausia; jie turi kruopščiai 
mokytis ne tik savo srities praktiško 
darbo, bet kartu turi stengtis įsigyti ir 
bendrojo mokslo žinių. Kartu jie turi ži
noti, kad jų pareiga padėti tvarkyti visą 
mūsų tarybinį ir ūkišką aparatą taip, 
kad jis kuo geriausiai pildytų savo par
eigas socialistinės tėvynės ir visų darbo 
žmonių labui. Mes žinome, kad dar yra 
daug žmonių iš seno aparato, kuriuos 
per ilgą laiką anoji sistema griaužė ir 
kuriems iš karto sunku atsipalaiduoti 
nuo senų įpročių, biurokratizmo ir tt. Ir 
todėl darbininkai, atėję į valdomuosius 
Tarybų valdžios organus, patys moky
damiesi, kartu turi padėti ir tiems se
niems darbininkams, kurie nori eiti kar
tu ir sąžiningai dirbti, kad jie su visu 
atsidavimu įsitrauktų į tokį pat darbą, 
kaip yra įsitraukę visi stachanoviečiąi.”

Kitais žodžiais, šiuo metu Lietuvoje 
kiekvienas darbininkas, kuris tik turi 
gabumų, kuris tik yra lojalus tarybų vy
riausybei, kuris tik, pagaliau, turi pa
traukimo, gali pakilti, gali suvaidint mil
žinišką vaidmenį krašto kūryboje. Žino
ma, tai nereiškia, kad senieji tarnauto
jai, senieji darbininkai yra atstumiami. 
Kiekvienas, kuris tik nori dirbti ištiki
mai, jam duodama progų persiorijentuo- 
ti ir dirbti naujam gyvenimui.

Daugiau Rūpinkimės Amerikiniais 
Reikalais

Iki šiol pas mus, Amerikos lietuvius, 
perdaug buvo kalbama ir rašoma apie 
Lietuvą. Tiesa, Lietuvoje birželio 15 d., 
1940, perversmas buvo istorinės reikš
mės. Kur kas didesnės reikšmės pervers
mas buvo padarytas liepos 21 d. (1940), 
kai Lietuva buvo paskelbta tarybų res
publika.

Apie tai per tūlą laiką reikėjo daug 
rašyti ir kalbėti, kad Amerikos lietu
viams būtų aišku ir suprantama, kas ten 
atsitiko. Apie tai, žinoma, ir teks daug 
rašyti ateityje.

Bet šiuo metu Amerikoje dalykai eina 
tokia kryptimi, kad nei Valandėlei netu
rime jų pamiršti. Vyriausias šiandien 
klausimas: kaip išlaikyti Amerikoje de
mokratijos likučius, kaip neprileisti 
įtraukti mūsų kraštą į karą. Kaip apsau
goti darbininkams teisę streikuoti, orga
nizuotis, susirinkti ir leisti savo spaudą.

Šitie šiandien yra patys svarbiausie
ji dalykai. Jais turime rūpintis.

Klaidos Atitaisymas
Pirmadienio laidoje, sausio 20 d. “Lais

vės” antrame puslapyje, editoriale, įdės- 
tant korektūros eilutes, viena eilutė įdė
ta ne jai skirton vieton, todėl sumaišyta 
prasmė. Editoriale su antgalviu “Kas 
Darosi SLA Centre?”, šeštoji nuo pra
džios eilė skaitosi — “draudimo depart
ment įgaliotinių. Ve-”. Ši eilė turėjo 
skaitytis šiaip—draudimo department 
įgaliotiniai. Kaip. Taip skaitant ši eilė 
tinkamai susiriša' su sekama septintąja

* * *
Tame gi puslapyje, editoriale su ant- 

galviu “Tiems, Kurie Nori Pramokti Lie
tuviškai,” ketvirtoje nuo pradžios eilutė
je klaidingai sustatyta, jog knyga-rank- 
vedis turi 152 puslapiu. Tikrenybėj gi 
“English Lithuanian Self-Instructor” 
knyga turi 252 puslapius.

Atsiprašopie skaitytojus už tas nelem
tas klaidas.

Žinios iš Laisvos Lietuvos
Nebereikės Klajoti iš Vieno 

Dvaro į Kitą

Utena. Vieną savo 
draugą paklausiau ar ga
vot žemės.—“Ne tik gavau 
žemės, bet ir jos valdymo 
dokumentus. Dabar esu tik
ras, kad ir aš turiu savo že
mės šmotelį. Nebereikės 

„lakstyti pavasarį su akėčio
mis ir su tarbomis iš vieno 
dvaro į kitą. Aš išpusinin- 
kavatt penkioliką metų, o 
mano tėvas pusininkavo per 
visą savo gyvenimą. Iš Ta- 
rybių vyriausybės gavau de-

vynis ha, už ką jai atidėko
siu!, dirbdami stachanovie- 
tiškai.”

—Ką manote daryti su 
ga u t ąja žeme? — klausiu 
draugą Juozą:—Tris ha ap
ariau. Bus pavasario sėjai, 
o trys ha bus rugiams. Trys 
ha teko mums ir pievų. Pie
voj buvo daug kelmų ir krū
mokšnių. Kelmus išverčiau, 
iš jų turėsiu . gero kuro. 
Krūmokšnius iškirtau. Pa
vasarį statysiu trobesius, 
—baigė draugas su viltimi.

Gaukitc“Laisvei” naujų 
skaitytojų

Baigiami Rudens Ariniai

Rokiškis.—Kadangi šįmet 
derliaus nuėmimas buvo -su
vėluotas, tai pas ūkininkus 
buvo užsilikę plotai neartų 
dirvų, bet dabar tie plotai 
baigia nykti, nes ūkininkai 
sukruto juos arti.

Didesni plotai buvo likę 
neartų laukų pas naujaku
rius, bet dabar jau ir jie 
baigia aAi. Jiems talkinin
kauja kaimynai, giminės, 
pažįstami. Jei pabus gražus 
oras, tai bus suarti visi lau
kai. |

...

Kodėl Laisvoj Lietuvoj Reikia 
Daugiau Prekių?

Naujos Lietuvos priešai 
išgalvoja daug prieš ją ap
kaltinimų. Vienas iš jų yra, 
kad būk “rusai iš Lietuvos, 
išvežė pretes” ir todėl da
bar jų Lietuvoj yra stoka.

Lapkričio 6 dieną, Kauno 
teatre, Lietuvių Liaudies 
Komisarų „ pirmininkas M. 
Gedvilą sakė išsemiamąją 
kalbą apie dabartinę Lietu
vos padėtį ir tarpe kitko jis 
išdėstė, kodėl dabar Lietu
voj reikia daugiau reikme
nų, kode] krautuvės pratuš
tėjo. Jis sakė:

“Mes neturime užmerkti 
akių į tai, kad, vykdant di
džiules reformas, neabejoti
nai tenka susidurti ir su ne
mažais sunkumais. Tie sun
kumai neturi gąsdinti mū
sų ir neturi sukelti mums 
nusivylimo. Pirmas sunku
mas, kurį mes visi jaučia
me, yra prekių trūkumas. 
Tačiau pažiūrėkime, dėl ko 
šiandien susidaro šis prekių 
trūkumas, ar šiandien mūsų 
fabrikai mažiau gamina? 
Visai ne. Jeigu anksčiau vi
sa eile? fabrikų dirbo šešias 
dienas į savatę, tai šiandien 
beveik visi fabrikai dirba 
ne tik pilnas šešias dienas į 
savaitę, bet ir net dviem ar 
trim pamainom. Be to, fab
rikai, kurie anksčiau nevei
kė, šiandien yra paleisti į 
darbą. Vien tik pramonės 
darbininkų skaičius per šį 
trumpą laiką pašoko dau
giau kaip 3,000. Iš Tarybų 
Sąjungos ir kitų kraštų taip 
pat įsivežame nemažesnius 
prekių ir žaliavų kiekius, 
kaip ir anksčiau, o vis dėlto 
atvirai turime pasakyti, 
kad visoje eilėje vietų var
totojai negauna jiems rei
kalingų prekių.

“Šis dalykas darosi aiš
kus, kada pradedi stebėti 
mūsų ekonominio gyvenimo 
ankstyvesnę padėtį. Anks
čiau mažiau dirbo fabrikai, 
mažiau prekių buvo krautu
vėse, o vis dėlto krautuvės 
j ieškojo pirkėjo, prekės gu
lėjo sandėliuose. Tai vyko 
dėl to, kad 10 nuošimčių vi
sų gyventojų priklausė di
desnė pusė visų turtų, o 90 
nuošimčių gyventojų — ma
žesnė pusė visų turtų. Tik 
šie 10 nuošimčių gyventojų 
turėjo teisę į krautuvėse 
esančias prekes, kita gi di
desnė dalis gyventojų, gau

dama labai mažus atlygini-) 
mus, ar ir visai būdami be 
darbo, galėjo žiūrėti tik į 
vitrinos langus. Neturinčių 
darbo žmonių masės, kurių 
skaičius siekė 50,000 asme
nų,—toks skaičius bedarbių 
randamas pirmomis š. m. 
liepos dienomis, — negalėjo 
nieko pirkti, labai mažus 
kiekius tegalėjo vartoti tiek 
maisto produktų, tiek pra
monės gaminių. Šiandien iš 
šitų 50,000 bedarbių didelė 
dauguma įtraukta į darbą. 
Jie į dieną prie kelių tiesi
mo darbų, prie statybų, vi
dutiniškai uždirba 9—13 li
tų. Tiek uždirbdami, jie turi 
lygią teisę su visais kitais į 
tas prekes, kurios yra krau
tuvėse, kurios gaminamos 
fabrikuose. Kiekvienas gali 
patikrinti, kiek Pienocentro 
krautuvės parduodavo svie
sto anksčiau ir kiek dabar. 
Jeigu 1939 m. rugsėjo mėn. 
Pienocentro krautuvės par
davė 68,000 kg. sviesto, tai 
š. m. rugsėjo mėn. Pieno
centro krautuvės jau parda
vė 158,000 kg. sviesto. Į šį 
skaičių neįeina tas sviestas, 
kurį superka armija. Mėsos 
produktų pardavimas iš 
krautuvių Kaune pakilęs li
gi trijų kartų, manufaktū
ros gaminių—ligi trijų kar
tų. Taigi anksčiau, kada 
tik maža dalis gyventojų 
turėjo didesnius uždarbius, 
atrodė, galėjo būti pilnos 
krautuvės prekių, tačiau 
šiandien, pakilus gyventojų 
pirkimo galiai, mes mato
me, kad mūsų ūkis turi la
bai smarkiu tempu plėsti 
produkciją tiek^pramonėje, 
tiek žemės ūkyjė, kad galė
tų pilnai patenkinti darbo 
žmonių reikalavimus. Tie
sa, geroką dalį prekių nu
perka ne vien tiktai darbo 
žmonės, bet ir spekuliantai, 
kurie, sudarinėdami atsar
gas, tikisi iš to pasipelnyti. 
Jie įneša nepasitikėjimą ry
tojumi, jie dažniausiai ir 
užkrečia krašto gyventojus 
panika. Su jais, kaip buvo, 
taip ir toliau bus visu griež
tumu kovojama. Mūsų kraš
to gyventojams pilnai už
teks visų reikalingų prekių, 
nes visa eilė mūsų fabrikų 
jau pereina iš vienos per
mainos į dvi ar net »tris. 
Kai kurie tekstilės fabrikai 
dirba trimis pamainomis.

Sovietų Sąjungos laivyninės mokyklos studentai—būsi- 
mieji laivyno karininkai, kapitonai ir admirolai,—-Rau
donojoj Aikštėj, minint Spalio Rev. 23 metinę sukaktį.

normalu. Juk negali būti 
patenkinti stambieji žem
valdžiai ir dvarininkai, iš 
kurių atėmė žemę; negali 
džiaugtis drauge su mumis

Jau yra išskirta iš Tarybų 
Sąjungos Lietuvai 200,000 
porų odinių batų, 100,000 
guminių, 2,400,000 metrų 
įvairių tekstilės medžiagų. 
Jeigu pridėsime šias visas 
prekes prie mūsų krašte ga
minamų prekių, tai pamaty
sime, kad jų pilnai užteks, 
net ir didesniam mūsų nor
maliam vartojimui.

“Šiuo metu broliškos res
publikos duoda mums savo 
pagalbą ne tik grūdais, ža
liavomis ir prekėmis, bet’ 
siunčia mums į pagalbą ir 
žmones,, kad padėtų greites
niu laiku sukurti tarybų ap
aratą, paruošti lietuviškus 
kadrus, pavyti kitas respub
likas, nuo kurių atsilikome 
ištisais 23 bolševikiškais 
metais. Mes turime būti

ir tie prekybininkai, pramo
nininkai bei stambių namų 
savininkai, kuriems nebeli
ko pelningo biznio; negali 
girti Tarybų santvarkos ir 
įvairių rūšiųz dvasininkai; 
negali mūsų nekolioti visi 
tie, kurie neteko šiltų vietų 
valdžios aparate. O prie jų 
visų reikia dar pridėti ir 
“principinius” išorinius Ta
rybų santvarkos priešus. Tai 
ir bus visa opozicija. Kad 
taip yra, tai tuo nereikia nė 
stebėtis. Priešingai, nusteb
tume, jei jie visi liktų pa
tenkinti Tarybų valdžia. Ir 
tuo atveju reikėtų sakyti, 
kad pas mus kažkas netvar
koje. Tas piliečių kategori
jas tenkinti Tarybų respub
likai nėra reikalo.”

Štai tos priežastys. Po to, 
kai jau ši kalba buvo pasa-ypatingai dėkingi kitoms

Tarybų Sąjungos respubli-Į kyta, tai gruodžio 29 dieną, 
koms už visokeriopą pagal-
bą, mums teikiamą šiuo 
sunkiu pereinamuoju mo
mentu, kai neturime dar 
pakankamai paruoštų prity
rusių savų darbininkų.

“Mūsų laikinais sunku
mais naudojasi visa armija 
nepatenkintų. Ir tas yra

1940 metais, atėjo iš Kauno
žinia, kad Lietuva gavo iš 
Sovietų Sąjungos 300,000
porų apsiavų; 200,000 porų 
kaliošų (roberių) ir 15,000 
tonų maisto. Reiškia, ne ru
sai iš Lietuvos prekes išve
ža, bet jie jų duoda Lietu
vai. V. S.

Imigracijos Padėtis su 
Naujais Metais

Kvotos
Kvotos padėtis tankiai 

keičiasi; yra neišpasakytai 
sunku gauti vėliausių ir tei
singų informacijų apie kvo
tas. Paskutiniai raportai 
praneša, jog galima gauti 
vizų po nekuriu kvotų; net 
ir po Čekoslovakijos ir Is
panijos. Bet nekuriose šaly
se prašytojai vis turi laukti 
ilgą laiką, net kelis metus.

Turkijoj—tik dabar svar
stomos 1934 m. paduotosios 
vizų aplikacijos.

Rumunijoj — tik dabar 
svarstomos 1937 m. paduo
tosios vizų aplikacijos.

Graikijoj — asmenys, ku
rie padavė vizų prašymus 
sausio mėn. 1938 m. jau šau
kiami egzaminui.

Vengrijoj— asmenys, ku
rie prašė vizų kovo mpn. 
1938 m. jau šaukiami egza
minui.

Bulgarijoj — reikia lauk
ti septynis mėnesius.

Lietuvoj •— reikia laukti 
šešis mėnesius.

P o r t u g a 1 ijoj — reikia

laukti “kelis mėnesius.”
Francijoj — laukti šešias 

savaites.
Syrijoj — prašytojai pri

valo laukti labai ilgą laiką, 
teisingų informacijų nesi
randa.

t' . • '.I
’Vokietijos. ir Lenkijos 

Kvotos
Tikima, jog kvotos tų ša

lių vasario pirmą dieną, 
1941 m. pradės veikti. Ir ti
kima, jog prieš tą dieną bus 
galima gauti vizų po Kubos 
kvota.

Karas laikinai sustabdė 
senai vykdomą planą “pir
miau atvyk, pirmiau būsi 
aptarnautas.” Daugumoj at
sitikimų rasta, jog asmenys, 
kurių vardai užrašyti pir
mose eilėse, dėl kokių nors 
priežasčių negalėjo vartoti 
imigracijos vizą; negalėjo 
nuo savo šalies išgauti išva
žiavimo leidimo, arba nega
lėjo gauti perėjimo vizą nuo 
kitų šalių per kurias turėjo 
važiuoti pasiekti uostą, ar
ba pasiekę uostą negalėjo

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimai:

Prašau duoti atsakymą į 
mano klausimus:

(1) Kaip bus su Klaipėda, 
ar naujoji Lietuva nepareika- 
laus jos iš Vokietijos?

(2) "Ar teisybė, kaip tūla 
spauda rašo, kad jokių laik
raščių iš Amerikos dabar ne
leidžia į Lietuvą?

(3) Ar Lietuvoj bus litai ar 
rubjiai ?

(4) Ar galima bus į Lietuvą 
pasiųsti pinigų, kaip karas 
baigsis ?

(5) Kaip dabar didelė Vo
kietija su tais kraštais, ku
riuos ji užkariavo, ar ji di
desnė už Sovietų Sąjungą?

Darbininkas S.
Atsakymai

(1) KoJ kas Klaipėda pa
likta Vokietijai ir gal būti, 
kad Lietuva jos nereikalaus, 
nes dabar Lietuva yra dalis 
Sovietų Sąjungos ir ji turi 
daug išėjimų į jūras.

(2) Į Lietuvą eina “Lais

vė”, “Vilnis”, “Tiesa” ir žur
nalas “šviesa”. Į Lietuvą gal 
neleidžia tokių laikraščių, 
kaip “Keleivis” ir kiti, kurie 
rašo netiesą Lietuvos reikalais.

(3) Laikui bėgant Lietuvoj
bus tik rubliai, kaip ir kitose 
Sovietų Sąjungos respubliko
se. Dabar cirkuliuoja litai ir 
rubliai, už litą duoda 90 ka
peikų. \

(4) Taip, bus galima.
(5) Vokietija ir su užimtais 

kraštais yra kelis desėtkus 
kartų mažesnė plotu už So
vietų Sąjungą. Sovietų Są
junga užima 8,819,791 ket- 
virtainiškas amerikoniškas my
lias ir turi apie 200,000,000 
gyventojų. Vokietija su Len
kija, Belgija, Danija, Norve
gija, Luxemburgu, Holandija, 
ir okupuota Francijos dalimi 
užima tik apie 620,000 ' ket- 
virtainiškų mylių ir turi apie 
150,000,000 gyventojų. Aiš
ku, kad jeigu ji ir laimėtų 
karą, tai vis vien negalėtų vi
sus tuos kraštus pasilaikyti.
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Katas nesą darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmones, nenorime karo. Pra* 
neškim apie tai savo kongresmaftams!

M
TfeČ’ias puslapis
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Kovo 8-tai minėti Moterų Skyriaus 
laida išeis padidinta. Prašome j ją para
šyti, jai gauti skelbimų-sveikinimų, pa
rinkti aukų ir užsisakyti pundus pavieniu 
kopijų platinimui jūsų kolonijoj.
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Ponios Rooseveltienes Naujas 
Sumanymas

“Aš negirdėjau, kad oficia
lūs žmonės rekomenduotų ko
kius tai verstino darbo lage
rius mergaitėms. Aš visgi ma
nau, kad daugelis iš mergai
čių, kaip ir iš vaikinų, noriai 
sutiktų metus tarnauti lage
riuose naudai krašto, čia yra 
mano vienos mintis. Gal būt, 
aš iš jaunuolių ir perdaug rei
kalauju. Tačiau mylėčiau ma
tyti mergaites, kaip ir vaiki
nus tarnaujant kraštui.”

Ponios Rooseveltienes nau
jas planas mergaitėms, kad 
verstinai tarnautų darbo la
geriuose, yra grynai hitleris- 
tinis. Fašistinėj Vokietijoj 
jaunuolės verstinai varomos 
dirbti lageriuose, po tarnystės 
prie sunkaus darbo, tampa vi
sam amžiui ligonėmis.

Amerikos pažangus jauni
mas jau ne kartą išstojo prieš 
panašius (kaip šie pirmosios 
“leidės”) planus.

, J. Klevaitė.

Ponia Eleanora Rooseveltie- 
nė, mūsų šalies pirmutinė mo
teris (leidė), nori matyti Ame
rikos mergaites, kaip ir vaiki
nus (veikiausia tik iš biedniau- 
sių šeimynų mergaites), vers
tinoj tarnystėj darbo lageriuo
se.

Savo nuolatinėje špaltoje 
“World Telegram’oje” pirmu
tinė “leidė” rašo:

Binghamton. N. Y
Iš Moterų Skyriaus 

Susirinkimo
Penktadienį, sausio 3-čią 

dieną, atsibuvo LLD 20 kuo
pos Moterų Skyriaus metinis 
susirinkimas, šiame susirinki
me Moterų Skyriaus komite
tas išdavė metinius raportus, 
kurie likosi 
delegatės iš 
čio metinės 
davė platų
damos, kad konferencija buvo 
pasekminga, padaryta gerų 
tarimų. Delegačių 
priimtas.

šiame • susirinkime 
3 naujos narės, dd.

priimti. Taipgi 
LLD 12 apskri- 
konferencijos iš- 
raportą, atžymė-

raportas

prisirašė

Ne Visiems Vienodai 
Reikia Miego

Šeimynoje vienas vaikas ke
lia anksti ir visada būna iš
miegojęs, budrus. Kitas nuo
lat sunkiau prikelti ir atsikė
lęs, biskį pažaidęs ar pasimo
kinęs, vėl pasidaro apsnūdęs.

Seniau toki snaudėjanti vai
kai būdavo barami, tinginiais 
vadinami. Tačiau moderniška
me auklėjime į vaiko mieguis
tumą žiūrima kaipo į signalą 
ištirti vaiko sveikatos stovį. 
Kartais mieguistumas rodo 
esant vaiko kūne kokios nors 
rimtos ligos ar trūkumo. Kiti 
gali būti sveiki, tik silpnesni, 
reikalingi ilgesnio pasilsio at
būdavo! sueikvojamai energi
jai.

Tas pats ir su pilnamečiais 
žmonėmis. Vienas gali būti 
sveikas ir budrus išmiegojęs 6 
valandas, kitam reikia ma
žiausia 8-nių. Aprokuojama, 
kad vidutiniam žmogui reikia 
9 valandų gero miego per pa
rą.

Mėsos Kainos Skrenda į Padanges, 
Ruošia Ligom ir Mirčiai Puotą

Kojų Specialisto 
Prelekcija

Hartforde Susitvėrė 
Motery Kliubas

Šykštuoliškas Taupinimas 
Užmuš Mūs Vaikus

niūtė, F. žvirbliūtė ir L. Mi- 
kolojuniūtė. Dabar Moterų 
Skyriuje priklauso 6 jaunuo
lės, tai gražus būrelis jaunų 
mergaičių. Ateityje numato
me ir daugiau gauti jaunuolių.

Šiame susirinkime svarbesni 
tarimai buvo šie: Nutarta par
sitraukti visas keturias paskai
tas, kurias pagamino Ameri
kos Lietuvių Moterų -Taryba, 
apie Lietuvos istoriją. Minėtų 
paskaitų skaitymui yra daro
mi pasitarimai, kaip sutraukti 
daugiau publikos į tuos vaka
rus, kuriuose bus skaitomos 
paskaitos. Antras-irgi žymėti
nas tarimas, tai, kad užsisa
kyti 20 egz. platinimui to 
“Laisvės” numerio, kuris bus 
išleistas speciąlis, padidintas, 
atžymėjimui 8-tos dienos ko
vo, kaipo Tarptautinės Darbi
ninkių Dienos.

Pabaigus svarstyti Skyriaus 
reikalus, d. O. Girnienė skai
tė du straipsnelius iš gruo
džio 26-tos “Moterų žinių” 
laidos, “Moterų Konferenci
jos Tarimai” ir “Kaip Gyvena 
Moterys Mūsų šalies Kalėji
muose.” Minėti straipsneliai 
visoms patiko.

Sekantis Moterų Skyriaus 
susirinkimas nutartas laikyti 
pas-drg. J. Navalinskienę. Pa
geidaujame, x kad visos drau
gės pasistengtumėm dalyvau
ti jame ir nepamirštumėm 
naujų narių atsivesti.

Po susirinkimo, drg. Mikolo- 
junienė ir jos abidvi dukrytės, 
Onytė ir Lilutė, pavaišino su
sirinkusias drauges saldžiu vy
nu, arbatėle ir skaniais pyra
gais, Pasivaišinusios draugės 
ištardamos joms širdingą ačiū, 
išsiskirstė namo.

Moterų Skyriaus Ko
respondentė, O. G.

Ji—Kuomet mane vedei, aš 
maniau, kad tu drąsus ir nar
sus.

Jis—-Tai niekis. Įvardink 
nors vieną asmenj, kuris taip 
nemanė.

Bulvės geriausia dalis ran
dasi tuojau po žieve, todėl sto
rai skutant žievę vertingiau
sia dalis numetama. Su lupy
nomis virtos ar keptos bulvės 
nebūna taip apiplėšiamos.'

New Yorko valstijos farme- 
riai šiemet paliko laukuose 
daug kopūstų, nes neapsimo
kėjo nuimti dėl peržemų kai
nų.

New Yorke pastarosiomis 
savaitėmis mėsos kainos pa
brango po kelis centus ant 
svaro. Brangsta ir tūlos dar
žovės. Tas bendrai sudaro 
visom darbo šeimininkėm pro
blemą, o biednuomenės šeimy
nose tai bus priežastimi padi
dinto alkio, daugiau ligų, mi
rimų ir visokių nelaimių.

Alkis prie daug ko nuve
da.

Kaip skelbia New Yorko 
Miesto Turgaviečių Dep-to 
skaitlinės, kiauliena šiemet 26 
nuošimčiais brangesnė, negu 
pernai, jautiena 20 nuošimčių, 
veršiena 12, aviena 11 nuoš.

Mėsa yra pamatinis mais
tas darbininkų šeimose.

Darbininkai Nesutiks 
Badauti

^Tuo tarpu šapose eina žūt
būtinė kova ne tik už pakėli
mą algų, kas būtinai reika
linga kylant pragyvenimo 
reikmenims, bet ir už išlaiky
mą senų algų, kurios, ypatin
gai pradėjus valdiškus darbus, 
bandoma nukapoti viską pri
dengiant šalies gynimo eko
nomijos obalsiais. Yra vietų, 
kur bosai ir visoki. jų pakali
kai kumščiais darbininkams 
panosėn kaišydami krikštija 
“penktakolumnistais” ir “rau
donaisiais,” jeigu darbininkai 
nepriima nukapojimo algų ar 
pailgintų darbo valandų. To
kių nuotikių yra buvę ir tūlo
se lietuviškose šapose.

šeimininkės Irgi Nesnaus
Nereikia profesionalės die- 

tistės, kad žinoti, jog geras 
maistas reiškia gerą šeimos 
sveikatą ir ištvermę darbe ar 
moksle, reiškia gerą nuotaiką 
namie. Tą žino kiekviena mo
tina, kiekviena šeimininkė. Ji 
žino, kad ypatingai svarbu tu
rėti gero ir pakankamai mais
to augantiems vaikams, kad 
išaugtų sveiki, tinkami mūsų 
dienų greitam, didelės ištver
mės reikalingam gyvenimui. O 
jam bent 20 nuošimtis mūs 
jaunimo netinka — toks nuo
šimtis bendrai buvo atmesta 
pirmajame drafte. Vietomis, 
kaip, pavyzdin, Brooklyne, 
atmestų dėl nesveikatos skai-

čiai siekė 23 su virš 
čius visų iššauktųjų.

šeimininkės visur 
zuojasi kovai prieš 
pragyvenimo kainas,
ir sveiką gyvenimą šeimynai, 
už stiprius ir naudingus pilie
čius savo šaliai. M-tė.

nuošim-

mobili- 
aukštas 
už sotų

Gardner, Mass
Gruodžio 11-tą Moterų 

Kliubas laikė metinį susirinki
mą. Į valdybą išrinktos se
kančios narės: Pirmininke — 
Marė šlekienė, protokolų raš
tininke — Alice Strausienė, fi
nansų sekretore — Lucy J. 
Evaniuk, kasierka — Konstan
cija Aukštikalnienė, kasos glo
bėjomis — K. Adomaitienė ir 
B. Vaitekienė, gaspadinėmis 6 
mėnesiams J. Butkienė ir O. 
šablavienė, knygų peržiūrėji
mo komisijon K. Adomaitienė 
ir P. Progen, korespondente— 
L. J. Evaniuk.* *

Sausio 9 d. įvyko susirinki
mas ir nutarta surengti pra
kalbas paminėjimui Tarptau
tinės Moterų Dienos. Į komisi
ją išrinktos 
J. Evaniuk.

M. šlekienė ir L.
* *
Valstijų piliety- 
įvyksta kiekvie-

Suvienytų 
bes pamokos 
na sekmadienį, kaip trys (3:- 
00 P. M.) po pietų. Gera pro
ga pasimokinti tiems, kurie in
teresuojas gauti pilietybės po- 
pieras, nes mūsų mieste majo
ras uždarė vakarines mokyk
las, kuriose buvo mokinama 
pilietybės klausimų.

Šią klešą, Lietuvių Piliečių 
Kliube, mokina L. J. Evaniuk, 
išrinkta iš Moterų Kliubo.

Sekmadieniais po šitų pa
mokų taipgi ,susirenka Moterų 
Choras. Moterys, kurios inte
resu o jatės dainavimu, atsilan
kykite skaitlingiau.

* *
širdingai esu dėkinga vi

soms draugėms, 
neužmiršdamas suteikė tokią 
puikią^ Kalėdų “Surprise Par
ty” ir už tokias puikias do
vanas.

Man yra linksma, kad aš 
galėjau nors' kiek jums patar
nauti, ir ateityje, kaip ir pra
eityje, darbuosiuos kiek galė
siu su jumis.

žodžiais yra sunku išreikš
ti' savo dėkingumą, širdingai 
ačiū visoms. %

Lucy J. Evaniuk.

*

Valdžios ekonomistai apro- 
kavę, kad šiais metais maisto 
kainos pakilsiančios 10 nuo
šimčių. Tai bus iš jūsų ir ma
no kišeniaus.

kurios mane

Esant Los Angelyje teko 
girdėti- vieno žymaus kojų 
specialisto prelekcija (blogai, 
kad neprisimenu jo vardo). 
Minimas gydytojas pareiškė, 
jog šiandien, ypač jis pastebė
jo Jungtinėse Valstijose, ran
dasi didelis nuošimtis moterų’ 
bei merginų, kurios toli pir
ma laiko gauna savo veiduo
se dideles žymes, raukšles nuo 
dėvėjimo blogų, kojoms ne
tinkamų batelių-čeverykų.

Kalbamo kojų specialisto 
nuomone, būtent: — moteriš
kė dėvėdama netinkamus sa
vo kojom batus nevien kad žy
miai pažeidžianti savo bendrą 
kojų struktūrą, bet visų blo
giausia, jis pažymėjo, blogi, 
netinkanti kojoms, batai daž
nai peranksti apgyvendina mo
teriškės veide raukšles bei ją 
sendina. Be to, jis pastebėjo, 
jog prasti, netinkami batai 
pažeidžia, iškraipo, sugadina 
buvusias moteriškės' gražias 
kojas bei blauzdas ir kartu 
kenkia josios sveikatai.

Taipgi jis toliaus pažymėjo, 
kad šiandieną Jungtinėse Val
stijose randasi mažas nuošim
tis moterų su sveikomis, nesu
gadintomis nuo netinkamų ba
tų kojomis. Be to, jis pakar
todamas sakė, jog trumpi, 
siauri, su aukštomis kulni
mis moteriškės bateliai ne vien 
kad pažeidžia, iškraipo, suga
dina jos< kojas ir kartu sendi
na ją, bet tuo pačiu kartu ga
dina jos nervus, nervuoja ją 
ir bendrai kenkia jos visam or
ganizmui. Ypač/ kalbamas gy
dytojas pastebėjo, moteriškei 
einant senyn tas daug atsi
liepia ant jos kojų ir esanti 
tuo reikalu kebli padėtis.

Baigdamas, minimas kojų 
specialistas pareiškė, būtent: 
jei moterys bei merginos su
prastų bei įsivaizduotų ant 
kiek jų kojoms netinkanti ba
teliai daro blėdies, blogo, 
ypač jųjų grožiui bei jaunys
tei, tai, jo nuomone, jos būtų 
šimtą nuošimčių kalbamu 
klausimu atsargesnės.

Turim Saugoti Kojas
Liečiant virš kalbamą pre- 

lekciją, norisi žodį kitą tarti 
ir nuo savęs, kadangi šiandie
ną moteriškės kojos, tai ne
menka problema moterų gyve
nime. Jštiesų mes, moterys bei 
merginos, turėtume jsavo ko
jas taip lygiai saugoti, kaip 
kad saugojame savo veidus bei 
figūras. O gal dar. daugiau, 
nes štai ką turim neužmiršti, 
jog šiandien, ypatingai mūsų 
Jungtinių Valstijų, veikiausia 
99-ni nuošimčiai vyrų naujai 
sutikę moteriškę bei merginą 
visų pirmiausia meta savo 
žvilgsnį ne į josios veidą bei 
jos apsiėjimą arba išmintingu
mą, bet į josios kojas bei 
blauzdas. Na, ar tai ne svar
bus reiškinys moterų gyveni
me ? Tuo būdu mums, mote
rims, patinka ar ne toks mū
sų vyrų “gudrumas,” tačiau su 
tuo turime sutikti ir taikytis 
prie esančių aplinkybių. Taip 
dažnai mūsų vytų akyse mo
teriškės bei merginos išvaizda, 
jos išmintingumas, charakte
ris, būdas didelės rolės nelo
šia, nes apygražės kojos bei 
blauzdos • stovi pirmoje vieto
je mūsų vyrų akyse.
/

Nejuokaujant, aš dažnai 
tiesiog sau viena stebėdavausi 
išgirdusi iš, rodos, jau pla
čiai mąstančių vyrų išsireiški
mus, būk jiems moteriškės 
gražios blauzdos—kojos uži
mančios pirmą vietą. Rodos, 
netikėtina, bet tai faktas, ne
paisant, kaip mes apie.tokius 
vyrus manytume.

Tuo 
ginos

čia susitvėrė Lietuvių Mote
rų Kliubas iš 15-kos narių. 
Gera pradžia. Yra energingų 
ir darbščių moterų, kurios at
eityje gali atlikti daug nau
dingų visuomenei darbų.

Sausio 12-tą turėjome 3-čią 
iš eilės susirinkimą, kuriame 
nutarta surengti prakalbas pa
minėjimui Moterų Dienos, tai 
yra 8-tos kovo. Darbas paves
tas komisijai. Taipgi nutarta 
surengti žiurstų balius. Ir ta
me baliuje ir prakalbose pa- 
jieškoti naujų narių.

Į komitetą apsiėmė: orga
nizatore O. Brazauskienė, pro
tokolų raštininke V. Kazlau, 
finansų rašt. M. Mulerankie- 
nė, iždininke O. Giraitienė.

Linkiu Moterų Kliubui ge
riausio 
tam

Gvardijos narių be 
egzaminų.
pinigai taupinta štai

que, 
nos 
mis.

pasisekimo pasibrėž- 
darbe. O. Visotskienė.
Fort de France, Martini- 
pranešama, kad ten duo- 
kiekis apribotas porcijo-

Skaičiau pereito sekmadie
nio “Sunday Workeryje” ži
nią, kad Jungtinės Valstijos 
taupino $135,000 pasiuntimu 
į armijos kempes 300,000 Na- 
cionalės 
krūtinės

O tie 
dėlko:

Dabartinis krūtinės paveiks
lo nuėmimas lėšuoja apie 50c. 
per asmenį. Bet dabar baigia
ma pritaikyt mašina, kuri nu
ims paveikslus už 5 centus. Ir 
kad sutaupinti po 45 centus 
nuo žmogaus, tai tie vaikinai 
palikti laukti pavasario.

Gi Dr. Ransey Spillman, 
kuris tą klausimą iškėlė nese
niai įvykusiame New Yorko 
Apskričio Medikalės Draugi
jos posėdyje, nurodė, kad nuo 
10 iki 14 vaikinų iš kiekvieno 
tūkstančio gali turėti džiovą.

Nurodydamas tokio atidė
liojimo pavojų, ponas Samuel 
Bushwick, Amerikinės Džiovi-

šaliai 30 
sekamus

Lietuvos Darbininkės Džiaugiasi 
Saugumu ir Taika Šalyje

Kiekvieną rytą keldamasi 
,aš jaučiuosi esanti laisvą ir 
laiminga. Tai yra naujas, gra
žesnis gyvenimas, o kartu ir 
gyvenimo džiaugsmas, kuris 
mane apėmė pradėjus mums 
kurti socialistinę valstybę. Esu 
baigusi keturias rusų gimnazi
jos klases, ir mainiau, kad tuo 
būsiu šį tą atsiekusi. Bet ar 
tai buvo įmanoma Smetonai 
viešpataujant? Jau trylika 
metų kaip dirbu “Sanito”. fa
brike įvairiausius medikamen
tus. Per visus tuos trylika me
tų slėgė mane nežinojimas sa
vo ateities. Diena iš dienos 
man vaidenosi nedarbo šmėk
la. Niekados nežinodavau, ar 
rytą išėjusi į darbą nebūsiu 
ligi vakaro atleista, ir be dar
bo išmesta į gatvę.

Šiandien dalykai visiškai pa
sikeitė. Nedarbo šmėkla din
go. Jau vien dėl tos priežas
ties jaučiuosi turinti po savi
mi tvirtą pagrindą ir norą 
dirbti. Aš esu mūsų fabriko 
komiteto narys, tatai uždeda 
man didelę atsakomybę, kuri 
man labai rūpi. Tai yra labai 
gražus jausmas, turėti savo 
darbo draugų pasitikėjimą ir 
būti to pasitikėjimo vertai.

Be to, yra dar kita aplinky
bė, stiprinanti mano sąmonin
gumą ir didinanti mano darbo 
jėgas. Nuo pat tos dienos, ka
da Raudonoji Armija išvada
vo mus iš Smetonos priespau
dos, dingo visoks neaiškumas 
dėl ateities, dėl kurios aš ir 
mes visi turėjome drebėti. Už 
sienos šėlsta imperialistinis 
karas visame savo baisume.

Londone ir Berlyne, Milane ir 
daug kur kitur sproginėja vis
ką naikinančios bombos, meta
mos iš lėktuvų ant darbo žmo
nių, neišskiriant ‘ nei jų žmo
nų, nei vaikų, griauna jų na
mus ir kelia didžiausį vargą 
darbo žmonių' masėse, tų tau
tų, kurios yra įtrauktos į tą 
baisųjį karą.

Išmintingos mūsų didžiojo 
vado ir mokytojo draugo Sta
lino taikos politikos dėka mes 
likome išgelbėti iš tos baisio
sios nelaimės. Mes galime ra
miai dirbti ir kurt savo gyve- 
nmą. Mūsų pasienyje budi di
džioji ir galingoji Raudonoji 
Armija ir apsaugo mūsų ramų 
darbą. Kasdien aš pagalvoju 
apie tai, kokie mes esame lai
mingi. Kas būtų iš mūsų likę, 
jeigu ir toliau būtų dar val
džiusi Smetonos gauja? .

Dėkingumo jausmas drau
gui Stalinui, džiaugsmo jaus
mas, kad ir mes priklausome 
prie tos didžiosios laisvų ir 
laimingų tautlį bendruomenės, 
siekiančios nuo Baltijos jūros 
ligi Tolimųjų Rytų, nuo Ledi- 
niuotojo vandenyno ligi Duno
jaus, ir ramiai dirbančios sa
vo socialistinės valstybės ge
rovei laimės jausmas, kad aš 
pati esu laisva jr galiu laisvai 
dirbti, teikia man kiekvieną* 
dieną

ninkams Sąjungos preziden
tas, sako, kad namie, norma- 
liškose sąlygose, užsilaikyda^- 
mi sulyg savo sveikatos, vai
kinai gal pavojingai ir nesu
sirgtų. Bet sunkiose kario są
lygose iki pavasario džiova 
jiems gali suėsti plaučius. O 
kur užkrėtimai kitų ?

Ponas Bushwick taipgi nu
rodė, kad tai yra ne tik dide
lė žmogaus gyvybės ir svei
katos rizika, bet ir ėmimas
perdidelės finansinės atsako- ; 
mybės ateičiai. Jisai sako, 
kad pereito karo džiovininkai 
šaliai lėšavo apie po dešimtį 
tūkstančių dolerių kiekvienas 
per pastaruosius 20 metų. Tad 
ir šis per žiemą taupinimas 
$135,000 gali atsieiti 
milionų dolerių per 
20 metų.

Imant vien tik
kančių atžvilgiu, argi tai leis
tina žudyt žmogų? Argi mes 
leistume žudyt nors kokį gy
vį dėl taupinimo 45c? Nejau
gi galima daleisti, kad mūsų 
jaunimas tame galvatrūkčiais 
skubinime juos paruošti Euro
pos karui taip atpigo, jog ša
lis nebeištenka 45 centų jų 
sveikatos patikrinimui? Ir ko' 
mums brukti tuos milionus do
lerių Europos karui, jeigu jau 
savo sveikatos reikalams tų 
centų nebeištenkam ?

Man rodos, taupinkim ša
lies turtą apsaugai savųjų, o 
ne naikinimui svetimųjų. Pa
triotišką darbą dirba toji Džio
vininkams Sąjunga, kad ji ve
da kampaniją už apsaugą mūs 
vaikų sveikatos.

naujų jėgų darbui... 
O. Martinkaitiene 
“Sanito” fabriko darbi
ninkų komiteto narys.

Nuo Vandens
Mes Netunkam

N. M.

Šeimininkėm

būdu moterys mer- 
saugokite savo kojas.

Perkant batelius žiūrėkit, kad 
jie jūsų kojų neiškraipytų, 
negadintų, nes žinote kaip į 
jūsų kojas vyrai atsilieps metę 
žvilgsnius, jei jos bus suga
dintos dėvint netinkančius ba
tus.

Dėlei kasdieninio vartojimo 
bateliai,visuomet reikėtų pri
taikyti, kad jie kojoms tiktų 
visapusiai. Visuomet verta dė
lei kasdieninio vartojimo dė- 
vėt bateliai su mažomis, že
momis kulnimis. Dėlei šventa
dienių bei išėjimų, galima tu
rėt ir ne visai aukštomis kul
nimis, jei tik šiaip bateliai 
bus nesiąurūs bei ne per trum
pi. Be to, gražiai, tinkamai 
uždėtos geresnės rūšies koji
nės dėl 
blauzdas 
taiso bei

šventadienių kojas- 
daug padabina, pa
gražina.

M. Baltulioniūtė.

Nekartą girdėti išsireiškimų, 
kad tas ar kitas asmuo van
dens negalįs gerti, nuo van
dens tunkąs. Tačiau tai netie
sa. Daug skysčių suvartojąs 
žmogus gali pasunkėti, bet tai 
nebus nutukimas, tik tiesiogi
nes perpildyto organizme van
dens svoris. Neduok tam žmo
gui per kokią parą daugiau 
skysčių ir pamatysi, kaip jis 
greit praras svorio. Kas kita, 
jei reikia prašalint nutukimą 
—per parą kitą to nepadary
si.

Daugelis tų neva suliesėjimo 
patarėjų tuomi ir apvilia su
liesėjimo jieškotoją. Daug 
skysčių vartojąs žmogus pade
dama ant veik visai sauso 
maisto ir, žinoma, ūmai pra
randa svorio, tikisi suliesėjęs.j/

(Tąsa ant 5-to pusi.)

žmogaus

Šviesus Vaisių Pyragas
Imk 4 puodukus persijotų 

miltų, 1 šaukštuką kepamos pu
dros (baking powder), pūsę 
šaukštuko kepamos sodos, 1 
puoduką sviesto ar kitų riebu
mų, pusantro puoduko cukraus, 
% šaukštuko druskos, 5 kiau
šinių baltymus neplaktus, 1 
svarą besėklinių razinkų, pusę 
svaro smulkiai supjaustyto cit- 
rono, po pusę svaro sucukruotų 
ir smulkiai supjaustytų apelsi
no (orange) ir lemono žievių, 
ananaso (pineapple) ir rau
donųjų vyšnių, 1 svarą išaižy
tų ir supjaustytų migdolų 
(almonds), 1 šaukštą lemono 
sunkos, 1 šaukštuką almond 
extract, 5 kietai išplaktus 
kiaušinio baltymus.

Atmieruok persijotus miltus, 
pridėk kepamą pudrą, sodą ir 
druską ir vėl trejetą kartų 
persijok. Ištrink riebumus, 
dalimis įmaišant cukrų ir sy
kiu išplakant iki atrodys švie
sūs ir purūs. < Pridėk nepiąk- 
tuosius kiaušinių baltymus, po 
vieną iš karto, ’ vįs gerai iš
plakant po įdėjimo kiekvieno. 
Sudėk vaisius ir riešutus, dali
mis ir vis plakant po kiekvie
no įdėjimo, sudėk pusę miltų. 
Sudėk prieskonius ir paskiau 
likusius miltus, vėl gerai iš
plak. Tada atsargiai, lyg vy- 
niote, įmaišyk 5 kietai išplak
tus kiaušinių baltymus.

Supilk tešlą į blėtas, ku
rios buvo išsviestuotos, išklo
tos stora vaškuota popiera ir 
vėl išsviestuotos. Kepk lėtame 
pečiuje (apie 250 laipsnių F) 
iki iškeps, tik paskutinėmis 
15-ka minučių laipsniškai pa
keliant karštį iki 300 F. Ima 
kept apie 4 valandas laiko. Iš 
virš minėtų normų padaroma 
apie 7 svarai pyrago.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų



Lenino Vaikystes ir Mokslo Metai
A. J. ULJANOVA.

(Tąsa)
“Gerai, kad jis nedaro nieko 

sakydavo motina. Sykį, betgi, ji _ 
kojo, kad ir toks griekas atsitikęs. Jinai 
valė virtuvėj obuolius pyragui, ant stalo 
stovėjo krūvelė obuolių lupenų. Volodė 
sukinėjos aplink ir paprašė lupenų. Moti
na atsakė, kad žievių nevalgo. Tuo tarpu 
ją kas tai atitraukė: kai ji vėl atsigręžė 
į savo darbą, Volodės virtuvėj jau nebe
buvo. Jis žvilgterėjo į sodelį ir pamatė, 
kad Volodė sėdi tenai, o priešais jį, ant 
sodo stalelio, padėta krūvelė obuolių žie
vių, kurias jis skubiai valgo. Kai motina 
sudraudė jį, jis apsiverkė ir pasakė, kad 
taip daugiau nebedarysiąs. “Ir iš tiesų, 
—sakė motina,—jis nieko daugiau nebe- 
imdavo slaptai.” Kitą sykį, kai jam buvo 
aštuoneri metai, jis nuslėpė vieną savo 
nelaimę. Jį buvo tėvas paėmęs, sykiu su 
vyresniaisiais, pirmą kart į Kazanę, kad 
važiuotų iš tenai į Kukuškino sod
žių, pas tetą. Kazanėj, tetos bute, jis, įsi- 
bėgiojęs ir įsismaginęs su pusbroliais ir 
pusseserėmis, netyčia pastūmė mažą sta
liuką, nuo kurio nupuolė ant grindų ir 
dužte sudužo stiklinis grafinas. Į kamba
rį įėjo teta.

“Kas sudaužė grafiną, vaikai?—pa
klausė jinai.

“Ne aš, ne aš,”—sakė kiekvienas. “Ne 
aš,”—tarė ir Volodė.

Jis pabijojo prisipažint mažai pažįsta
mai tetai, svetimam but'e; jam, visų jau
niausiam mūsų, sunku buvo pasakyti: 
“ne aš”, tuo tarpu kai kiti lengva širdžia 
sakė: “ne aš”. Išėjo, tokiu būdu, kad gra
finas pats susikūlė. Praėjo pora ar tre
jetas mėnesių. Volodė seniai jau buvo iš
važiavęs iš Kukuškino ir vėl gyveno 
Simbirske. Ir štai sykį vakare, kai vaikai 
jau buvo sugulę ir motina, apeidama vai
kų loveles, priėjo ir prie Volodės, jis stai
ga apsiverkė.

“Aš tetutę Anę apgavau,—tarė jis rau
dodamas,—aš pasakiau, kad ne aš sudau
žiau grafiną, o juk tai aš jį sukūliau.”

Motina nuramino jį, tardama, kad pa
rašys tetai Anei ir kad ji, veikiausia, do
vanos jam. O Volodė parodė tuom, kad 
melo jis nekenčia, kad nors ir pamelavo, 
bijodamas prisipažinti svetimuos na
muos, jis negalėjo nusiramint, kol prisi
pažino.

slapta,” 
papasa-

Ill
Į gimnaziją jis įstojo devynerių su pu

se metų, į pirmą klasę. Ruošė į ją jį dvi 
žiemas mokytojas ir mokytoja miesto 
mokyklų, kurios buvo mums arčiausios. 
Mokytoja skaitės labai gera. Volodė pas 
ją bėgiodavo vienai, retai dviem valan
dom kasdien, nuo 8-9 vai., ar liuosomis 
mokytojos valandomis, paprastai nuo 9 
lig 10, kai mokykloj ėjo tikybos, rankų 
darbų ar piešimo pamokos. Labai vikrus 
iš jaunų dienų, jis skriste skrisdavo į pa
moką. Atmenu, sykį motina šaltą rudens 
rytą norėjo aprėdyti jį ploščiu, bet nes
pėjo apsisukti, o jo jau nebėra. Žvilgte
rėjo, norėdama pašaukti jį atgal, o jis 
jau besisuka už kampo.

Mokinos jis lengvai ir noriai. Jis buvo 
gerai apdovanotas, be to ir tėvas mokino 
jį, kaip ir vyresniuosius, brolį su sese
rim darbštumo ir rūpestingo atliki
mo to, kas užduota. Dar, atmenu, jo mo
kytojai pasakodavo, kad Volodei daug 
padedą tai, jog jis visados atydžiai klau
sydavęsis klasėj pamokos išaiškinimo. 
Turėdamas puikią atmintį, jis paprastai 
įsidėmėdavo klasėj naują pamoką, ir jam 
betekdavo tik truputį ją pakartot namie. 
Todėl, būdavo, tik prasidės vakaras ii’ 
mes, vyresnieji, imsimės valgomajam 
kambaryj dirbti, prie didžiojo stalo, prie 

' bendros lempos, kaip pasiro, jog Volodė 
jau išmokęs pamokas ir plepa, išdykauja, 
erzina mažuosius ir mus. O aukštesnėse 
klasėse tais laikais uždavinėdavo daug 
pamokų. “Volodė, liaukis!” — “Mamut, 
Volodė neleidžia užsiimti” Bet Volodei 
nusibodo ramiai sėdėt, ir jis išdykauja, 
juda, kaip skritulys.

Kai kada motina imdavos mažesniuo
sius į salę, kur jie dainuodavo, jai akom
panuojant rojaliu, vaikų daineles iš “Gu- 
selki”. Volodė mėgdavo dainuot, jis turė
jo muzikai gerą ausį ir gabumą. Bet 
ir čia jis ne visada rimdavo. Mažesnysis 
broliukas Mite, kokių 3 — 5 metų am
žiaus, buvo labai gailestingas ir niekaip 
negalėdavo baigt dainuot lig galo be aša
rų “Kozliko”. Jį stengės išmokint, pri
kalbinėjo. Bet ką tik jis susidrūtins ir 
stengsis padainuot, nemirktelėjęs akim,

visas liūdnąsias vietas, kai Volodė su
kas į jį ir su ypatingu kirčiu, daryda
mas baisų veidą, bedainuoja: “Užpuolė 
oželį pilkieji vilkai.” Mite laikos iš visų 
jėgų. Bet beldikas nesiliauja ir dar tfa- 
gingiau, griaudindamas brolį, dainuoja: 
“Paliko bobutei ra—gus ir na—gus,” kol 
mažasis, nebeišlaikydamas, liete apsilieja 
ašaromis. Atmenu, aš bardavaus dėl to 
su Volodė, besipykindama, kam jis erzi
na mažiuką. IV.

Kai tėvas būdavo namie, jis ateidavo 
paprastai mūsų, vyresniųjų, gelbėti, ves- 
davos Volodę pas save į kabinetą ir tik
rindavo jo pamokas. Bet paprastai Volo
dė žinodavo visa. Tada tėvas imdavo 
klausinėt jo senųjų lotynų žodžių iš viso 
sąsiuvinio. Bet Volodė. atsakinėdavo ir 
juos neklysdamas. Ir jeigu tėvas netu
rėjo liuoso laiko užimti jį kuom nors ki
tu, pav., šachmatais, tad tyla valgoma
jam kambaryj tęsdavos neilgai. ■>

O šachmatus mėgo mūsų tėvas, ir tas 
mėgimas persidavė visiems broliams. 
Kiekvieną jųjų ėmė linksmumas, kai tė
vas šaukdavo juos pas save į kabinetą ir 
statydavo šachmatus. Tie šachmatai, ku
riuos tėvas didžiai brangino ir kuriais 
mes visi gėrėdavomės jaunystėj, buvo jo" 
paties ištekinti dar Nižnij Novgorode, 
prieš pervažiavimą į Simbirską. Mes visi 
išmokom jais lošti, ir vėliau, kai Vladi
miras Iljičas gyveno užsieny j emigraci
joj, motina jam išsiuntė juos. Bet Kra- 
kove, kur Iljičas buvo suimtas pasauli
nio karo pradžioj ir"iš kur jam, pasiliuo- 
savus, teko išvažiuoti, paliekant visus 
daiktus, buvo palikti ir tie šachmatai ir, 
deja, dingo.

Volodė lošdavo šachmatais su tėvu, su 
broliu Saša. Mes, mergaitės, lošdavom 
mažiau. Atsimenu tik vieną rudenį, kai 
mes visi,—tėvas ir mes, trys vyresnieji, 
—buvom labai įsitraukę į šachmatus ir 
sėdėdavome prie jų vėlai vakarais. Bet 
kai prasidėjo nuolatiniai užsiėmimai, te
ko, žinoma, atidėt į šalį tą lošimą, kurs 
paprastai labai užsitęsdavo.

Visa-ką darydamas rimtai, Volodė ir, 
šachmatais ėmė mokintis Jošt, kaip ir vy
resnysis brolis, iš rankvedžių, ir vėliau 
lošė labai gerai. Tas lošimas jam dažnai 
palengvindavo priverstiną gyvenimą so
džiuj, provincijoj, o vėliau—ištrėmime ir 
emigracijoj. Būdamas gi gimnazistu jis 
labai mėgdavo lošt šachmatais su Saša. 
Ir ne tiktai šachmatais. Jis mėgo lošt 
visa kuom, kuom lošė Saša, daryt visa,. 
ką darė Saša. Jis labai mylėjo savo vy
resnįjį brolį ir. sekė juom visame, lig pa
čių smulkmenų. Kad ir ko, būdavo, pa
klaustų Volodės: kaip jis nori lošt, ar 
eis vaikščiot, su sviestu ar pienu duot 
jam košės—jis atsakys ne iš karto, bet 
žiūri į Sašą. O tas tyčia vilkina su atsa
kymu, kytriai žiūrėdamas į brolį. Ir mu
du juokiamės iš jo. Bet ir pajuokimai 
neatpratino Volodės,-ir jis atsakinėdavo. 
“Kaip Saša.” Kadangi Saša buvo labai 
rimtas, išmintingas ir stropiai atliekąs 
savo pareigas berniukas, tad sekimas juo 
buvo didžiai naudingas Volodei, jis nuo
latos matė prieš save pavyzdį rūpestin
gumo, tikslaus ir atydaus atlikimo to, 
kas užduota, didelio darbštumo.

Tokiu būdu, tėvo ir motinos pavyzdys 
kartojos Volodei visą laiką Sašoje, o ka
dangi truputį vyresnių vaikų psichologi
ja yra artimesnė užaugusių psichologi
jai, tad aš manau, kad Sašos pavyzdys, 
karštai mylimo brolio, turėjo Volodei di
delės reikšmės. Ir ne tiktai darbo žvilgs
niu,—žmonių žvilgsniu. Saša buvo vi
siems mums pavyzdžiu, mes visi nepa
prastai jį mylėjom dėl jo jautraus, ma
loningo ir sykiu teisingo ir tvirto cha
rakterio. Volodė buvo iš mažumės karš
tas, ir Sašos pavyzdys, jo nuolatinio ly
gumo ir didelio patvarumo pavyzdys tu
rėjo visiems kitiems vaikams, tame skai
čiuje—ir,ypatingai Volodei, didelės reik
šmės. Iš pradžios sekdamas vyresniuoju 
broliu, Volodė vėliau ir sąmoningai ėmėsi 
kovot su tąja yda, ir kai jis labiau su
brendo, mes visiškai—ar kone visiškai— 
nebematom jame karščiavimos. Tokią 
pat kovą su savim ir savęs auklėjimą 
mes matom jame ir darbštumo savyje 
išdirbimo žvilgsniu. Nors mes ir sakėm, 
kad jis rūpestingai pildė, kas jam būda- . 
vo užduota ir puikiai mokinos, bet prie 
jo nepaprastų gabumų šitai jam vis tik 
beveik nieko nereiškė,—nereikėjo tempt 
jėgos, išsidirbinėt darbštumas^.

(Bus daugiau)

A “square table” conference over the question of “Whodunit?” ; 
engages the attention of (L. to R.) Basil Rathbone, Thomas 
McNight, Nigel Bruce and Edith Meiser, adapter of the Sherlock . 
Holmes scripts (NBC-Blue, Sundays, 8:30 p.m., EST). Rathbone

Is Holmes; Bruce, Watson, and McKnlght directs.

Chicagos Žinios
Drg. J. Jukelis Po Operacijos 

Sveiksta.

Jį Sužeidė Batų Taisymo 
Dirbtuvėlėj Mašina

Drg. J. Jukelis, nuoširdus 
veikėjas ir daug pasidarbavęs 
švietime lietuvių išeivijos A- 
merikoje, pusėtinai serga 
Cook apskričio ligoninėj.

Jukelio sveikata jau nebuvo 
pergeriausioj tvarkoj pirmiau. 
Mat jau metų našta. Jis eina 
antrą dalį septintos dešimties. 
Tokiam amžiuj gera sveikata 
tik retkarčiais pasitaiko.

Tačiau drg. Jukelis dar ga
lėjo dirbt. Jis taisė batus sa
vo dirbtuvėlėj. Kaip ten trū
ko mašinos Sriubas ir mašina 
virto ant jo. Sunki geležinė 
mašina aštriu kampu smogė 
jam į vidurius. Gerai, kad pa
sitaikė berniokas dirbtuvėj, 
kuris mokinasi batų taisymo 
ir gyvena su Jukeliu. Vaikas 
dar buvo namie, neišėjęs į 
mokyklą, tuoj praAešė žmo
nėm apielinkėj. Anie pribuvo 
į pagelbą.

Atvyko J. Kėžys, tos apie- 
linkės precinkto kapitonas. 
Savo mašina Kėžis J. Jukelį 
nuvežė į apskričio ligoninę. 
Čia jis gavo pirmą pagelbą. •

Dar Pusėtinai Serga.

J. Jukelis puldamas gavo 
ruptūrą, be to, dikčiai sužei
dė vidurius. Negana, kad te-

ko ruptūrą taisyti, bet teko 
ir numuštus žemyn vidurius 
pakelti, žodžiu, jis turėjo pu
sėtinai sunkią operaciją. Ligo
nis kiek geresnis, bet dar vis 
dikčiai serga.

Jukelį galite atlankyti ant
radieniais, ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
po pietų, o trečiad. ir šeš
tadieniais nuo 7 iki 8 vai. va
karais. Jis randasi Ward 5th, 
tai ant penktų lubų. Lanky
mo dienomis nereikia jokio 
leidimo, žinote warda ir ei
kite. Adresas: kampas Wood 
ir Harrison Sts.

Reikalinga Parama.

Drg. J. Jukelis daug uždirb- 
negalėjo. Ateina senatvė,

čia dar ta nelaimė. Jam rei
kės mažiausia 2-3 mėnesiai 
poilsio iki galės kiek užsidirb
ti gyvenimui.

Roselandiečiai, įvertindami 
veikėją ir tuo labiau kaip jį 
ištiko ši sunki nelaimė, suska
to rengti bankietą jo pagerbi- 

, mui ir parėmimui.
Vasario 1 d. Lietuvių Dar

bininkų 
veiklos 
tas.

Beje,
tas rengtis prie šio bankieto, 
tai dar nebuvo sunki nelaimė 
užgulus draugą J. Jukelį. Da
bar jis ligoninėj. Klausimas, 
ar galės dalyvauti savo 35 me-

ti

salėj įvyks J. Jukelio 
atžymėjimui bankie-

kaip pradėjo komite-
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tų darbininkiško judėjimo vei
klos atžymėjime?

Gales’ ar ne jubiliejantas 
dalyvauti atžymėjime, tačiau 
jam parama labai reikalinga. 
Todėl rengkimės prie drg. J. 
Jukelio bankieto: įsigykime ti- 
kietus išanksto.

F. Abekas..

bet visokio įsitikinimo žmonės 
turėtų susirinkti kuo skaitlin
giausiai už teisę gyventi ir 
budavoti Ameriką, o ne mirtį 
už fašizmą ir viską naikinti.

Worcester, Mass.
Visiems Paskaityti.

Atsiminus pirmą d. Sausio, 
kuomet Aido Choras turėjo 
pasilinksminimo vakarą, tai 
tūli mūsų progresyviai šiai 
lietuvių kultūros ir meno or
ganizacijai atsuko nugarą. 
Aš tokį elgesį skaitau netiku
siu. Čia reikia ateityje pasi
taisyti. Ne tiktai choro pa
rengimų reikia neapleisti, bet 
reikia visus progresyviškus pa
rengimus lankyti. Juk mes 
progresyviai dėl to ir gyve
nam, kad mūsų įstaigos, orga
nizacijos, draugijos, chorai, 
augtų ir bujotų, kad mes ga
lėtumėm pasidžiaugt savo. dar
bais ir kitiems pasigirti, štai 
pora gražiausių įvykių, kur 
bus puikiausia proga skaitlin
gai pasirodyt.

Sausio 26 d. Aido Choras 
suvaidins operetę “Grigutis.” 
Pats lošimas yra patraukian
tis, aktoriai yra rinktiniai, ir 
gerai savo roles išmokę. Pati 
operetė yra supinta su daug 
įvairių dainų. Aido Choras 
yra gerai organizuotas ir dai
nas gerai susimokinęs. Mūsų 
publika turi čia skaitlingai at
silankyti ir atiduoti kreditą 
Aido Choro mokytojai d. Kar- 
sokienei už šį puikų darbą. Ji 
čia pridėjo daug darbo ir 
energijos. Lošimas prasidės 
4 vai. po pietų, 29 Endicott 
St. svetainėje.

Vasario (February) 2 d., 6 
vai. vakare, 29 Endicott St. 
svetainėje, minėsim Leniną. 
Čia bus šaunus bankietas, dai
nų ir kalbėtojų, kurie kalbės 
už taiką Amerikos žmonėms, 
prieš karą ir fašizmą. Įžan
ga 75 centai.

Čia noriu pasakyti šią tie
są. Jeigu bent kuom yra rū
pintis šiandien mūsų gyveni
me, tai reikia rūpintis, kad 
Amerika nebūtų įtraukta į 
karą, čia ne tik progresyviai,

Sausio 10 d. vakare įvyko 
gražus susirinkimas abiejų 
LLD kuopų bendrai sušauktas, 
čia d. J. J. Bakšys išdavė 
gražų raportą ir įspūdžius iš 
savo darbuotės laike “Laisvės” 
vajaus. Bakšys sakė, daug 
žadėjo jam padėti, bet tie pri
žadai taip ir pasiliko, tik d. 
F. Repšys jam daugiausiai pa
dėjo. Pas žmones nuotaika 
yra graži, sakė d. Bakšys. Ge
ras pluoštas gauta naujų skai
tytojų, visi draugiški, klausi
nėja apie Lietuvos perversmą, 
ir daug pasižadėjo vėliau už
sirašyti “Laisvę.” O katrie dar 
turi “Amerikos Lietuvį,” tai la
bai nepatenkinti tos gazietos 
nešvariais ir melagingais raš
tais ir fašistine propaganda. 
Už tai daug žada Kibuko laik
raščio daugiau neskaityti.

Į “Laisvės” metinį suvažia
vimą, kuris įvyks 26 d. sausio, 
šis susirinkimas išrinko J. 
Skliutą ir sveikinimui suvažia
vimo susirinkimas sumetė apie 
$10. Ir paliko, kad d. Skliu
tas parinktų daugiau.

šis susirinkimas siunčia gi
liausius linkėjimus dienraščio 
suvažiavimui, su pageidavimu, 
kad “Laisvė” pasiliktų liau
dies dienraščiu, kokiu iki šiol 
buvo. J. M. K.

NEGRŲ NIEKINIMAS
Washington. — Negrai 

skundžiasi, kad valdžia ne
priima juos į karinę tarny
bą lygiomis su baltaisiais. 
Baltieji oficieriai skiria 
negram tik paprasčiausius, 
žeminančius darbus.

“VILNIES”

KALENDORIUS
1941 metams

Jau galima gauti “Lais
ves” raštinėje. Nuolaida 
literatūros platintojams. 

Kaina 25c.

‘LAISVES’ BANKIETAS
“Laisvės” bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks sekmadienį, 26 d. sausio.

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. Po šėrininkų suvažiavimo vakare

SAUSIO 26 JANUARY1!« I
Hi

BANKIETAS IR ŠOKIAI
—Įvyks—

TRUMPA IR GRAŽI DAILĖS PROGRAMA
K. B. KRIAUČIŪNAS

Baritonas iš Shenandoah, Pa. Baritonas Padainuos Komiškų 
Dainelių.

STASYS KUZMICKAS

Dainuos Solus

BIRUT A 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 AVĖ., vi.„. n.i... .... BROOKLYN, N. Y.

PASAMDYTA DVI SALĖS, VIENA ŠOKIAMS, O KITA VAKARIENEI

Kaip visuomet, taip ir šiuom kartu, “Laisves” bankiete dalyvaus daug svečių & kitų miestų. 
Pasimatykitė 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

-
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Trečiadienis, Sausio 22, f941. EAISVa Penktas puslapi

Iš Connecticut Valstijos Konferencijos 
Dėl Socialūs Legislatures

Konferencija įvyko sausio 
11, 1941 m., Hartford, Conn. 
Iš eilės šis buvo penktas su
važiavimas, pasekmingesnis ir 
skaitlingesnis delegacija ir 
svečiais. Kaip pasirodė iš ko
miteto raportų, 1937 metais 
delegatų buvo 110, 1938 me
tais 185, 1939 metais 300, 
1940 metais 250, o 1941 me
tais jau 477 ir arti dviejų šim
tų žiūrovų ar svečių. Dalyva
vo CIO ir AF of L darbo uni
jos, pašai pinės ir apšvietos 
draugijos, taipgi Amerikos 
jaunuolių organizacija, Gim
dymo Kontrolės Lyga ir daug 
bažnytinių grupių, bet ne Ro
mos katalikų.

Pirmas kalbėtojas buvo 
John P. Davis, sekretorius Na
tional Negro Congress. Jisai 
nurodė, kaip prezidentas Roo- 
seveltas reikalauja darbinin
kus pasiaukoti varde šalies ap
gynimo. šitas yra šauksmas 
karo isterijos. Rooseveltas 
nemini nieko apie fabrikantus, 
kurie veda “sit-down” strei
kus, neišduodami reikalingos 
produkcijos, jei nemato did
žių uždarbių. Davis kvietė vi
sus darbininkus be skirtumo 
rasės, tikėjimo ir politinių įsi
tikinimų, vieningai kovoti ir 
nepasiduoti karo isterikams 
save išnaudoti kaip politiškai, 
taip ir ekonominiai. Aš, sako, 
džiaugiuos matydamas negrų 
nemažą delegacijų šiame su
važiavime. Matau darbininkų 
solidarumą ginti savo reika
lus. Jų reikalai yra vienodi— 
baltų ar negrų.

Antaras kalbėtojas buvo pir
mininkas Taikos Federacijos, 
kuris taipgi plačiai nušvietė 
šio karo visokius rėksnius. Sa
ko, buvo suvažiavimai valstijų 
gubernatorių varde visuotino 
apsigynimo, bet ar buvo pa
kviesti atstovai į tuos suvažia-

IMIGRACIJOS PADĖTIS 
SU NAUJAIS MĖTAIS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.; 
rasti vietos laive. Ir tokiu 
būdu šitos brangios vizos 
buvo eikvojamos.

Pertvarkyti tą viską, Val
stybės Departmentas nuta
rė “atrakyt” (unblock) kvo
tas ir pavėlinti vizų išdavi
mą ten, kur jos labiausia 
reikalingos.

Sulig Valstybės Depart- 
mento “atrakinimas” kvo
tos (unblocking quotas), 
reiškia, jog kuomet asmens 
vardas pasiektas ant kvotos 
surašo, jam viza duodama, 
jeigu jis turi keliavimo do
kumentus ir išvažiavimo lei
dimą, kuris pavėlina jį ap
leisti tą šalį idant jis galėtų 
sunaudoti vizą. Aplikantas 
gauna vizą. Pirmiaus, pir
mas vardas vis laikytas sa
vo vietoj, jog nors ir apli
kantas negalėjo sunaudoti 
vizą ir tokiu būdu visi se
kanti vardai buvo “užrakin
ti” (blocked).

Šitas padėjimas ypatin
gai liečia Vokietijos kvotą. 
Ir su šituo kvotos “atraki- 
rrtmu” pereitais keliais mė
nesiais didelis skaičius kvo
tos numerių buvo pavesta 
konsulatams Lisbone, Lon
done ir Shanghajui, pabėgė
liams, kurie tenais sukon
centruoti. Kaip greitai vizos 
problemos bus išrištos tuo
se pabėgėlių centruose, ti
kima, jog Vokietijos kvota 
pradės veikti visur, ir jog 
aplikantas bet kurioje daly
je pasaulio, jeigu tik galės 
nurodyti Amerikos konsu
lui, jog gali sunaudoti imi
gracijos vizą, turės laukti 
tik kelias dienas išgauti to
kią vizą. Kaip viršminėtai 
rašyta, tikima, jog Vokieti
jos ir Lenkijos kvotos tuoj 
pradės veikti visur.
v, CCFAU,

vimus nuo darbininkų unijų? 
Ne, nebuvo. Jie tarėsi, kaip 
sustabdyti darbininkų streikus 
už žmoniškesnį užmokestį. Jie 
taipgi reikalauja darbininkų 
pasiaukavimo dėl šalies ap
gynimo, o iš fabrikantų nėra 
jokio reikalavimo pasiaukoti 
šalies apgynimui. Todėl jūs 
šiandien susirinkę, ką jūs nu
tarsite, nepalikite ant popie- 
ros, bet veikite sugrįžę į savo 
organizacijas, pildykite savo 
užduotį. Taipgi šiandien išsi
rinksite pildomą komitetą, bet 
nepalikite viską aniems, vei
kite ir rūpinkitės patys visus 
jų atsišaukimus pravesti grei
tai ir nevilkinančiai.

Labai bus jums svarbus ir 
jūs organizacijoms šis ‘Conn. 
News” laikraštukas. Jūs pa
matysite kas savaitė, kas yra 
veikiama ir kas reikia veikti. 
Jūs šiandien girdėjot iš laiš
kų nuo jūsų valstijos kongres- 
manų ir senatorių, kuriuos jū
sų sekretorius buvo užkvietęs 
dalyvauti šiame susivažiavi
me. Visi atsisakė, nes esą la
bai užimti!

Po tam buvo skaitoma susi
važiavimo programa ir kokios 
rezoliucijos turi būt priimtos. 
Priimta sekami punktai:

1. Darbininkų teisės orga
nizuotis, kolektyviai derėtis 
ir streikuoti.

2. Darbininkams užtikrina
ma pilna apdrauda prieš be
darbę.

3. Protekcija prieš randų 
kėlimą.

4. Valstijos įplaukų taksų. 
(? Red.)

5. Public utilities.
6. Jaunuolių klausimas.
7. Negrų teisės.
8. Farmerių klausimas.
9. Rinkimų teisės.
10. Gimdymo kontrolės le

galizavimas Conn, valstijoj.
11. Kooperatyvai.
12. Vaikų darbo panaikini

mas.
Pasibaigus konferencijai bu

vo surengtas bankietas pager
bimui daktaro Lloyd Worley, 
civilių teisių komiteto pirmi
ninko, nes jisai apleidžia 
Conn, valstiją apie kovo mė
nesį. Dalyvavo arti dviejų 
šimtų delegatų.

Tada važiavom namo iš po- 
kilio ir prisiklausę prakalbų 
daugiausiai šios dienos klausi
mais.

S. Meison. .

šis ignorantas ir “Karės 
Nuotakos” veikalą vadino 
“penktakojų veikalu”, kuomet 
šis veikalas yra dar prieš pa
saulinį karą išverstas į lietuvių 
kalbą. Ir kuomet veikalų ko
misija buvo išdalinus roles, tai 
Botyrius atkalbinėjo aktorius, 
sakydamas, kad tai penktos 
kolonos veikalas. Kuomet A. 
Stučkiutė viešai tą pareiškė, 
tai ir pats Botyrius prisipaži
no prie to savo judošiško dar, 
bo.

Argi gali būt kas didesnis 
kliubui kenkėjas ir D grio
vėjas už šį elementą? Argi 
galima ilgiau toleruoti kliube 
šis kliubo kenkėjas fr griovė
jas, kuris neišsitenka nei or
ganizacijos, nei įstatų, nei 
žmoniškumo rėmuose! ?

Wilkes-Barre, Pa.
Apvalykim Progresyvį Kliubą; 

Suvaldykim Sabotažninkus!
Juokinga ir pikta darosi, 

kuomet maža grupelė fašistu
kų piestu stoja ir iš kailio ne
riasi Lietuvių Progresyvio Kliu- 
bo susirinkimuose. Jie gatavi 
sprogti iš piktumo, kad didelė 
didžiuma kliubiečių nėra fa
šistai, bet progresyviai žmo
nės.

Gruodžio 29 d., V. Potyrius, 
kliubo susirinkime, išliejo vi
są savo fašistinę tulžį ir viešai 
prisipažino, kad jis kenkė vei
kalų komisijai (J. Vilkeliui, 
Al. Grigaitienei, A. Ąmbra- 
zui) darbuotis kliubo naudai. 
Ir štai dėl ko jis taip darė 
(ja paties žodžiais tariant) :

1) Kam kliubas neišrinko 
delegatų į Philadelphijoj ka
daise buvusią fašistų konfe
renciją; 2) Kam kliubas at
metė fašistų rezoliuciją, ku
rioje buvo prašoma Roose vel
to, kad nepripažintų dabarti
nės Lietuvos valdžios; 3) Kam 
kliubo veikalų komisija nepri
siėmė sulošimui Jaunalietuvių 
(Liet, fašistų) išleistą veika
lą “Slidžiuoju Keliu”, kuria
me Smetona garbinamas, bet, 
vieton to, išsirinko ir jau bu
vo prisirengus sujošt “Karės 
Nuotakos.”

Už virš minėtus kliubo nu
tarimus ir komisijos darbuotę, 
šis elementas išdrįso kliubie- 
čius koliot, vadint penktako- 
jais ir kitokiais nepraustabur- 
niškaūi žodžiais. . ..

Tam pačiam susirinkime įsi
rašė keli pažangūs draugai į 
kliubą. Bet kadangi jie ne fa
šistai, tai mūsų pustuzinis fa
šistukų ir prieš tuos, niekam 
nekaltus, naujus draugus 
piestu stojo ir sukėlė kačių 
koncertą: pirmiausia, nei bal
sų nesiprašę, rėkė, tartum už 
liežuvių kariami, kad tie lie
tuviai, tai girdi, “ruskiai”, 
penktakojai,” “kacapai”, “ko
munistai” ir taip toliau ir tam 
panašiai.

Po priėmimui naujų narių, 
tie patys lygsvaros netekę ele
mentai, vėl šūkavo, kad ne
duot naujiems nariams balsa
vimo teisių susirinkime. Kiek 
vėliaus, vėl iš kailio nėrėsi, 
kad nauji nariai negalėtų ly
giomis teisėmis dalyvauti kliu
bo veltui nariams rengiamam 
Naujų Metų bankiete.

Tiesa, visas tas fašistukų 
užmačias rudis nusinešė ant 
uodegos, nes jie sudarė (nau
jų narių klausime) vos 7 bal
sus prieš visus kliubiečius (vi
so susirinkime dalyvavo 119 
narių). Tačiau ar mes kliu- 
biečiai galime ilgiau pro pir
štus žiūrėti į tuos betvarkės 
darytojus ir kliubo ardytojus?

Mūsų konstitucijos skyrius 
1-mas sako: “Tikslas: Vienyti 
krūvon visus šios apielinkės 
lietuvius”. O kokią vienybę 
Jurgelionio sufanatizuoti fa
šistukai skleidžia tarpe lietu
vių ?

Tiesa, jie jau atvirai zur- 
za ir prieš kliubo konstituci
ją. Jiems, matyt, norėtųsi ge
riau turėt hitleriškai-fašistinę, 
negu demokratišką kliubo 
konstituciją.

Ir jeigu mes, pažangiečiai, 
nesilankysime į kliubo susi
rinkimus ir nesuvaldysime 
virš minėtų gaivalų, kurie sa
ve nesusivaldo, tai jie ir atei
tyje varys savo juodą ir pra
gaištingą darbą kliube.

Kliubo susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
nedėldienį, 1:30 vai. po pietų. 
Sekantis susirinkimas įvyks 26 
d. sausio. 

* * ❖

neleistina bile kokiai grupelei 
švaistytis, o juo labiau atža
gareiviams. Užkirskime tam 
kelią, kol da ne pervėlu; ne
laukime, kol nariams išsisems 
kantrybė. . .

Bepartyvis.

Cleveland, Obin
Draugai, Draugės, Darbo 

Žmonės Lietuviai!
Ką Leninas' reiškia jums? 

Kaip gali Lenino mokyfnas pa
gelbėti mums atsiekti taiką ir 
geresnį gyvenimą ?

Ateikite į Lenino atminčiai 
susirinkimą ir išgirskite Wm. 
Z. Fosterį.

Šis didžiulis masinis susirin
kimas atsibus sausio (Janua
ry) 26 d., 2 vai. po pietų. 
Ballroom’e Public Auditoriu- 
m’e, ant East 6th & Lakeside 
Ave.

Taip pat pamatykite gra
žius. Sovietų krutamus paveik
ius. Ir išgirskite plačiai pagar
sėjusį dainininką Paul Robe
son.

Įžanga 30c. iš kalno, o 40c. 
prie durų. Su savim atsiveskite 
savo šeimyną, frentus ir dar
bo draugus-ges, o būsite už
ganėdinti ir pasilinksminsite.

Visi Clevelando ir apylin
kių lietuviai ir lietuvaitės da
lyvaukite kuodaugiausia šia
me masiniame susirinkime.

M. Valentą.

Nuo Vandens Mes Netun- 
kame

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
Tačiau vos tik troškuliui davė 
valią, prarastasis svoris atau
go.

Normaliai sveikam žmogui 
paprastai ir gausus gėrimas 
vandens nepadarys svoryje 
skirtumo. Kiek išgers, tiek jis 
šlapumu ir prakaitu praras. 
Bet tūluose inkstų bei širdies 
nesveikavimuose,, tie organai 
gali nespėti praleisti vandens 
ir susidarę kūno audiniuose la
takėliai gali perdaug apsun
kinti kūną ir būti priežastimi 
perdidelio išpurtimo. Tačiau 
tai nebus nutukimas.

N. D.

Mexico City.— Dabartinė 
Meksikos prezidento Cama
cho valdžia ruošiasi par- 
samdyt savo šalyje karo 
laivų ir orlaivių stovyklas 
Jungtinėms Valstijoms. 
Prez. Camacho tikisi gaut 
100 milionų dolerių paskolos 
iš prgz. Roosevelto valdžios.

Šią proga noriu tarti kelis 
kritikos žodžius ir kliubo pir- 
mipinkui, d. A. škarnuliui.

Kad tu, broli, škarnuli la
bai daug prisidėjai prie minė
to kliubo išauginimo, tai tame 
negali būt dviejų nuomonių. 
Bet kad kliubo susirinkimus 
vesdamas darai tankiai dide
les klaidas, tai irgi yra faktų. 
Geras .pavyzdis jūsų klaidų 
kad ir pereitas susirinkimas: 
Argi pirmininkas, kuris turė
tų būt gerai susipažinęs su 
parlamentariškomis tiesomis ir 
organizacijos konstituciją, bū
tų leidęs prie tokios betvar
kės, kokią sukėlė fašistiškai 
nusistačiusi grupelė ?

Nejaugi pirmininkas neži
no, kad jis yra autorizuotas 
sustabdyt koliojimus (“penk
takojai,” “kacapai”, “stalinie- 
čiai”, ‘ruskiai” ir tt.) ? Nejau
gi pirmininkas nežino, kad 
gavusiems balsą ir į Klausimą 
kalbantiems (A. Šukiui, V. 
Valukui ir kitiems), fašistukų 
daromos obstrukcijos (tinka
miau pasakius—kačių koncer
tas) turėjo *būt griežtai su
stabdytas? Nejaugi pirminin
kas nežinotų, kaip, kur,, kada 
ir prieš ką vartot savo auto
ritetą ?

Baigdamas tiek pasakysiu: 
Mūsų Lietuvių Progresyvia 
Kliubas susideda iš . visokių 
pažiūrų žmonių. Todėl.. jame

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ..................................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais .... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ............................... 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ..........................................$1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .................................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ........... ................... $3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ..... 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ...........  $1.50

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

in

Le VANDA Į
FUNERAL PARLORS į

Incorporated j
J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai ■

UNDERTAKER J

?37 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

F. W. SHAUNS Į
(SHALINSKAS) |

FUNERAL HOME I
84-02 Jamaica Avenue J

Opposite Forest Parkway |
WOODHAVEN, N. Y. *

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 •
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

ROBERT LIPTON
Jeweler : : {steigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avea.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreipi 
kites pri° manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
moderniškų patarnavimų.

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

PHILADELPHIA, PA
Telefopas Fopląr 4X10

[OESJOI
SSHS3E29SK8SSEES

" inr

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

u MATTHEW P. BALLAS
O (BIELIAUSKAS)

Į] LAISNUOTAS GRABORIUS
0 Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
j Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-

j I damos mylimiems pašarvoti dovanai
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. 1

i
OKSJOKSSSSSSįlO)—... . Z---------------- --

FRANK DOMIKAITIS
RESlUUR^ClJzl

♦

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” 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 Thone Inside Phone

EVergreen 4-6971 EVergrcen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

. 29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

VARPOKEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, K Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

iunčlatue duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
m t jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

SmmMM
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NewYorto^ Progresyviai Laimėjo
Kepėjų Rinkimuose

CIO Jauni
mo Sąs- 
kridis

Pirma darbo unijos indus
trinio jaunimo konferencija, 
šaukiama per CIO, įvyks šį 
šeštadienį, sausio 25, 10 vai. 
ryto, Transporto Darb. Salėje, 
98 Flatbush Ave., Brooklyne. 
Siunčiami delegatai iš lokalų 
ir tėmytojai iš šapų.

Konferencijoj tikimasi de
legatų iš apie 200 grupių..

Kalbėtojai pakviesti Philip 
Murray, CIO pirmininkas, ir . 
John L. Lewis, buvusia CIO j 
pirmininkas. Taipgi kalbės Jo
seph Curran, Michael J.Quill 
ir Saul Mills.

Aido Choras 1 Vakaru 
Paaugo 13-ka> Narių

Pavyzdingas Pasidarbavimas 
Aido Chorui

Petras Grabauskas ir Niko
demas Pakalniškis pasiryžo 
padidint Aido Chorą. Ir štai, 
praeito penktadienio vakare 
jųdviejų žodžiai stojosi kil
nu! Perstato 13 narių, jaunų 
ir suaugusių—buvusių Aido 
Choro narių ir visai naujų. Ir 
tai dar ne viškas. Jie pareiš
kė, kad greitoj ateityje Aido 
Choras susidės iš 100 narių.

šis pavyzdingas darbas tu
ri būti akstinu ir kitų koloni
jų mūsų choram, šis faktas 
parodo, kad. kas veikia, tai ir 
pasekmes turi. Tai tiek šiuo 
kartu.

Aido Choro K ores p. G. K.

'Laisvės’ Suvažiavimui 
Jau Gauta Sveikinimų

Marcantonio Kalbės Oklahomos Aukoms 
Ginti Mitinge Šį Vakarų

Darbo unijos ir kitos masi
nės organizacijos pareiškė en
tuziastišką užgyrimą Tarpt. 
Darb. Apsigynimo šaukiamam 
masiniam mitingui šį trečia
dienį, sausio 22-rą, Manhat
tan Center, 34th St. ir 8th 
-Ave., New Yorke.

Mitingas ruošiamas išaiš
kint Oklahomos reakcininkų 
atakas ant darbininkų toj val
stijoj einant kriminalio sindi- 
kalizmo įstatymu, kuriuomi 
dabar nuteistas Alan Shaw ir 
kiti, taipgi būsiąs aiškinamas 
supuolimas Oklahomos reak
cininkų atakų su atakomis 
mūsų pačių valstijoj — New 
Yorke, kurios čia vedamos 
per Rapp-Coudert Komitetą.

Mitinge kalbės profesorius 
Frederick Ewen iš Brooklyno 
Kolegijos, kuris yra tapęs

Rapp-Coudert Komiteto atakų 
objektu Now Yorke, kaip kad 
Alan Shaw, su garbės požy
miais baigęs Brooklyno Kole
gijoj mokslą, tapo auka Ok
lahomos sindikalistinių įsta
tymų.

Vito Marcantonio, paskil- 
bęs taiką ir žmonių teises gi
nąs kongresmanas, kuris da
bar yra pasinėręs kongreso 
darbuose Washingtone, orlai
viu atskris iš Washingtono 
pasakyti prakalbą šiame mi
tinge. Taipgi bus kiti žymūs 
kalbėtojai, tame skaičiuje ir 
plačiai žinomi autoriai Muriel 
Draper ir Dashiel Hammett, 
ir Morris Watson, Am. Darbo 
Partijos vadas.

Įžanga mitingui 25, 35 ir 75 
centai. Pelnas eis Oklahomos 
reakcijos aukoms ginti.

Dar savaite prieš suvažia
vimą jau keletą organizacijų 
ir asmenų buvo atsiuntę bei 
asmeniškai įteikę “Laisvės“ 
administracijai savo pasveiki
nimus šėrininkų suvažiavimui, 
kuris įvyks sausio 26-tą, Proo- 
klyne.

Stasys Kuzmickas iš She
nandoah, Pa., kuris pats at
vyks į suvažiavimą ir dainuos 
po suvažiavimo įvyksiančiame 
bankiete, aukojo $1, taipgi at
vežė nuo LDS 3 4-tos kuopos 
iš to pat* miesto $3.

ALDLD 2-ras Apskritys, 
Brooklyn ir apylinkėj, sveiki
na suvažiavimą su $10.

Prof. Vytautas Bacevičius, 
pats negalėdamas dalyvauti 
suvažiavime, kadangi turi 
vykti -į Waterbury su paskai
ta, iš anksto pasveikino su
važiavimą su $10.

East New Yorko LLD 185 ■ 
kuopa sveikino su $5 ir LDS 
13-ta kuopa su $5.

S. Maczėnas, Tacoma, Wa
shington,’ atsiuntė $2.

Tai pirmosios kregždės. Iki 
suvažiavimas atsidarys sausio 
26-tos rytą, Pil. Kliubo salėj,

280 UiHon Avė., desėtkai or
ganizacijų ir asmenų, kaip ne
galėjusių asmeniškai pribūti, 
taip ir atvykusių suvažiavi- 
man, kurie išgali, bus apdo
vanoję “Laisvę“ joS metinio 
suvažiavimo proga.

Dalyvaus Bankiete.
Šimtai brooklyniečių ir iš 

apylinkės lietuvių prisidės 
nors dalelyte moralės ir ma
terials paramos dalyvauda
mi “Laisvės“ metiniame ban
kiete. ' c

Bankietas įvyks tuojau po 
suvažiavimo, abiejose didžio
siose Central Palace salėse, 
18 Manhattan Avė., Brookly
ne. Vienoj per visą vakarą 
bus šokiai, o kitoj vakarienė 
ir pobankietinės vaišės. Ban- 
kietui bilietas $1.50, vien šo
kiams 40c.

Bankieto trumpą, bet gra
žią dainų programą išpildys 
Biruta Ramoškaitė iš Hart
ford, Conn, ir Stasys Kuzmic
kas iš Shenandoah, Pa.

Brooklyniečiąi ir iš apylin
kės lietuviai kviečiami daly- 
vaut šiame šauniame bankie
te.

Kepėjų ir Saldumynų Darb. 
Uhijoš lokalo 3-eio rinkimuo
se progbešyvių sleitas laimėjo 2 
iŠ 3 biznio agentų vietų. Išrink
ti TTenky Ėeckman ir Jack Ču- 
rylo, abu buvę progresyvių są
raše, abu piktai atakuoti reak
cininkų, pravardžiuoti raudo
naisiais ir tt. Septyni kandida
tavo trim vietom.

Taipgi lokale buvo lenktynės 
ir vice-prezidento vietai. Jon iš
rinktas Gus Kramer, progresy
vių remtas kandidatas prieš 
George RaUer, kurį rėmė rau- 
donųj ų kandžiotojai.

Lokalo Piki. Taryba, suside
danti iš 63 narių, didžiumoj ir
gi susideda iš progresyvių. Lo
kalas seniai prisilaiko progre
syvės politikos. Pastaraisiais 
keliais metais žymiai yra paau
gėjęs ir gavęs sėkmingų sutar
čių pasekmėj savo progresyvės 
politikos, šie rinkimai kaip tik 
ii- parodė, jog nariai supranta, 
kad progresyvės politikos ir 
progresyvės vadovybės klausi
mai labai glaudžiai surišti su 
unijos laimėjimais ekonominėj 
dirvoj.

Prirakintas prie neštuvo ir 
apstatytas sargais, William 
Esposito perkeltas iš Bellevue 
į Rikers Salos kalėjimo ligo
ninę.

Unija Ruošiasi įvesdinti 
Viršininkus

Kariuomenėn Ima ir 
Beraščius

n Smith’o Tyrinėjimus Keru Prilygino 
Naziškam “Liaudies Teismui”

Nežinomas vyras, apie 50 
metų amžiaus, pereitą pirma
dienį nuo George Washington 
Tilto nušokęs į Hudson Upę 
ir dingęs vilnyse.

Brooklyno Distrikto proku
rorę padėjėjas Tur.kuš išdavė 
garantus, įkaitinančius Harry 
Maione ir Frank Abbandanto 
pirmo laipshio ^žmogžudystėj, 
kaipo narius Murdeh Inc.

a ’ i Ąr,

D. Callghan, 15 m. vaikas, 
apsidegino ir tapo pavojingai 
sukrėstas užsimojus įlipti į 
bokštą, kuriame suvesta elek
trizuotos pajėgai teikti vielos.

PAJIEšKOJiMAI (
Pajieškair Jurgio Mohtvilos, 

laiką gyveno Pennsylvania valstijoj. 
Labar girdėjau, kad gyvena Sheboy
gan, Wiš. Turiu svarbų beikalą, pra
šau jo paties atsišaukti arba kas žtf 
no kur jis yra, meldžiu pranešei,- H 
anksto, tariu šibdihgai ačiū. (17-19) f

Sandėlių ir Urmo Parduo
tuvių Darb. Unijos Lokalas 
65-tas ruošiasi iškilmingai pra 
mogai savo naujų viršininkų 
įvesdinimo proga.

Tai viena iš nedaugelio uni
jų, neturinčių savo eilėse 
frakcijinių kovų ir pasižymin
ti tąpkiais laimėjimais, nors 
jos nariai, palyginamai, turi 
ne perlengviausias sąlygas ko
voms laimėti, kadangi dirba 
mažomis grupėmis.

Įvesdinimo pokilis rengia
ma sausio 27-tos vakarą, Man
hattan Center, ’ su prakalbo
mis ir su pačios unijos narių 
parašytu ir perstatytu teatra
lišku vaidinimu . “Dainuokite 
Kovodami“. Naujai išrinkta 
yra 13 viršininkų su Arthur 
Osman, prezidentu, priešaky
je, kuris buvo išrinktas be
veik vienbalsiai visų dalyva
vusių rinkimuose.

Drafto taryboms įsakyta im
ti kariuomenėn ir nemokančius 
anglų kalbos bei rašybos, bile 
tik rekrūtai supranta papras
čiausius patvarkymus. Išeinant 
iš to patvarkymo paimta ir gru
pė chiniečių, su kuriais vos tik 
susikalbėta ir tik šiaip taip 
gauta reikalingos informacijos.

Reikėtų toks patvarkymas 
įvesti ir norintiems gaut pilie
tybę, kaip kad įvesta imant ka
riuomenėn. Juk ir viena ir kita 
tarnyba liečia tos pat šalies rei
kalus.

Atleido nuo Bausmes.
Michael Filippo, buvęs jau

nystėj pabėgęs iš Colorado ka
lėjimo ir New Yorke išauklė- 
jęs šeimyną, besąlyginiai at
leistas nuo bausmės. Jo pa
dėtis iškelta aikštėn jam pa
sisakius teisybę laike ateivių 
registracijos.

Artistas Vėl Išrinktas 
Unijos Viršininku

United American Artists 
Lokalo 60-to viršininkų rin
kimuose, įvykusiuose pereitą 
savaitę, Rockwell Kent, artis
tas, vėl išrinktas Lokalo pre
zidentu trečiam terminui.

Lokalas yra dalimi United
Office and Professional Wor- zonui numatytas $152,006,271 
kers, CIO. Savo pasimojime 
suorganizuoti artistus, muzėjų 
darbininkus, WPA projektų 
ir kitus su meno darbais su
rištus žmones, lokalas svarsto 
galimybes palaikyti nuolatinį ir sparnais. Devyni iš jų neiš- 
organižatorių, ko neturėjo iki laikė ‘ledų gadynės“, kiti nu- 
šiolei. * tirpinta, sugydyta ir paleista.

Užgyre Miesto Mokykloms 
Budžetą

švietimo Taryba pereitą pir
madienį savo posėdyje už gyrė 
švietimo reikalams biudžetą 
kaip kad jis buvo nustatytas 
Sąmatų Taryboje. Biudžetas 
1941-1942 metų mokyklos se-

Užėjus ledijimo audrai pe
reitą ketvirtadienį, Columbus 
Circle apylinkėj surinkta 35 
karveliai su apšalusiais nagais

NAUJAS ŠAUNUS SOVIETŲ JUDIS

x "Didžioji Prądžia”
Psichologinė drama naujosios Rusų moteries.

Taip pat naujausios Sovietinės ir Amerikinės žinios ir margumynai.
.Nuolat nuo 10:30 A. M. iki vidunakčio. 15c. iki 1 P. M. Popiečiais 20c.

IRVING PLACE THEATRE IrvinK 14 st-
“Nauji namai vien tik užsienių judžiams.”

Valgykite 
MEDŲ

•
NELAUKITE

kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

•
Valgykite Medų Vietoj 

Cukraus
Sako Dr. J. J. Karkiančius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje“ galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisves“ ofi

są ir apsirūpinkite su 
* medum.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

1OTOGRATAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių., 

— Iš senų padarauĮ i 
n a u jus paveiks- ' 
lūs ir krajavus

“"‘"Į sudarau su ame- ![ 
F rikoniškais. Rei- r kalui esant ir [ 
Į padidinu tokio F- dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

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

EVergreen 4-0072 SLocum 0-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES

Miesto Tarybos komiteto 
vedamasis tyrinėjimas Civilės 
Tarnybos Komisijos pereitą 
pirmadienį tapo ūmai nutrau
ktas tos komisijos pirmininkui 
Paul J. Kern pašokus ir pa
reiškus, kad komitetas vedąs 
ne tyrinėjimą, bet “kangaroo 
teismą“ ir “lynčiavimo pa- 
rę.”

Kern, nepaisydamas Al 
Smitho, Jr., komiteto pirmi
ninko įsakymo ncateit į posė
džius, atėjo į popietinę sesi
ją.

Jis atėjo į posėdžio kamba
rį kaip tik tuo laiku, kaip 
Emil K. Ellis, kamantinėjan
čio komiteto advokatas, darė 
sutrauką dienos liūdymų, kal
tindamas Kerti esant “vyriau
siu provokatorium.“

“Ponas Kern bandė paslėpt 
ir suvaržyt... .“, kalbėjo Ellis.

Kaip tik tuo laiku Kern pa
šoko ant kojų.

“Sėsk“, šaukė tarybininkas 
Smith.

“Šiandieniniai liūdymai 
duoda atsakymą. . . ”, bandė 
toliau kalbėt Ellis.

“Tie liūdymai neatsako į 
nieką”, atšovė Kern.

Smithas pradėjo tvoti kū
jeliu norėdamas Kern paso
dinti, bet tas paėjęs arčiau 
pareiškė:

“Aš turiu teisę padaryt pa
reiškimą.”

“Tu čia niekam neturi tei
sės,” šaukė Smithas.

Kern pasakė,, kad Louis 
•Griiss, kuris per 8 kartus ne
išlaikė Civilės Tarnybos eg
zaminų, vedąs tyrinėjimus 
kaipo narys Ellis štabe apie 
tai, kaip buvo išduodami dar
bai.

nešimo, vistiek įėjo. Ir įėjęs 
išrėžė savo pastabas, sakyda
mas :

“Šio komiteto procedūra 
yra verta vietos greta Liau
dies Teismo Vokietijoj, ka
dangi komitetas atsisako įsi
leis! kaltinamųjų liudininkus, 
atsako teisę kaltinamiesiems 
turėt gynčjus-patarėjus, atsi
sako leist kaltinamiesiems per- 
klausinėti priešingosios puses 
liudininkus, atsisako prisitai
kyt jokių elementarių taisyk
lių, kas liečia parodymus, at
sisako pagamini tyrinėjimų 
nuorašus, apart neprieinamais 
iškaščiais samdyt privatišką 
stenografą .ir . dabar atsisako 
net leisti kaltinamuosius būti 
laike tos paikos ir nesąfhoniš- 
kos eigos.“

Neužilgo po Kern atėjimo 
į teismabutį, Ellis reikalavo 
atidėti tyrinėjimo posėdį iki 
sekamos dienos.

Ellis neturėjo reikiamos di
džiumos įkaltint Civilės Tar
nybos komisionierių panieki
nime komiteto, kaip jis to bu
vo reikalavęs rytinėj sesijoj.

Po uždarymo sesijos, jos tą
są perkeliant į antradienio ry
tą, Ellis ir Kern dar ginčijo- 
josi—Ellis grąsindamas šiuo 
ir tuo, Kern aiškindamas, kad 
Ellis ir jo komitetas turį but 
prašalinti. Ellis grasino iškel- 
siąs Kern’o “praeitį“. O tos 
praeities griekais, anot Elllis, 
Kern prasikaltęs, kada, būda
mas .Michigano Universitete 
jis kovojęs už išlaisvinimą 
Sacco ir Vanzetti 1920 m. ir 
vėliau. T—as.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 6-šių kambarių namas 

kartu su garadžium ir saulekamba- 
riu (Sun Parlor). Sutinkame par
duoti už prieinamą kainą. Namas 
randasi geroj vietoj. Prašome kreip
tis pas: T. A. Wiegand, 9042—211th 
St., Queens Village, N. Y. (18-20)

SUSIRINKIMaJ
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54 skyriaus me
tinis susirinkimas įvyks sausio 22 
d., 7:30 v. v. Liet. A. P. Kliube, 280. 
Union Avė. Nariai prašomi dalyvau
ti. —Ch. Nečiunskas, Sekr.

(17-18)

IŠRANDA VOJTMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys, yra šiltas vanduo, garu šildo
mas. Kambarys didelis ir šviesus. 
Galima ii' valgį pasidaryt. Kreipkitės 
po antrašu: 180 Hooper St., Apt. 33, 
Brooklyn, N. Y. (17-19)

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

530 SUMMER AVE. 
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Į J. GARŠVAI
' £ Graborlus-Undertaker . ji

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS j 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- j 
šokių kapinių; parsamdo auto- < 
mobilius ir karietas veselijom, * 

krikštynom, kitkam. j
231 BEDFORD AVE. j 

BROOKLYN, N. Y. į 
Telephone: EVergreen 8-0770 į

GYDO IR DARO OPERACIJAS

280 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

ValandoR nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo .r> iki 7 vakarais
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUfc
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir aulyg susitarimo.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Brooklyn, N. Y,409 ir 436 Grand St
s 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

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susjėjimams Įstaiga 

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Kern pereitą pirmadienį tre
čiu kartu buvo įkaitintas už 
paniekinimą komiteto, kada 
jis rytinėj sesijoj atsisakė pri
statyt rekordus kas liečia pa
skyrimą Violos Calder trafiko 
manadžerio padėjėja prie 
miestavos radio stoties WN- 
YC, nežiūrint fakto, kad ji 
egzaminuose tai vietai išėjo 
antraja.

P-lė Calder liūdijo, kad ji 
darbą gavo dėlto, kad ji su
kirto visus kitus kontestantus 
atsakymuose muzikos klausi
mais. ' , «■

Po rytinės sesijos prie durų 
buvo pastatyta sargyba, kad 
Kęmo neįleisti į posėdžių kam
barį po piet. Bet Kern) atė
jęs 3145, išklausęs sargo pra- K z

Pradėjo Tretįjį Draft?
Pereitą pirmadienį pradėta 

trečias iššaukimas kariuome
nėn, kuris pravedamas kur 
kas sparčiau.

šiame trečiajame iššaukime 
iš miesto paims 4,623 vyrus. 
Pirmesniuose dviejuose kartu 
iššaukta 5,910. Pirmuosiuose 
dviejuose iššaukimuose neda- 
pildė kvotos, tad likusis skai
čius—441—bus iššaukti kartu 
su trečiuoju draftu.

Trečiame iššaukime iš New 
Yorko ims 1,328, Brooklyno 
—1,845, Bronx—928, Rich
mond (Staten Island)—107. 
Priėmimas dabar vedamas tik 
dviejose Armorėse-—-34th St. 
ir Park Ave., New Yorke, ir 
168th St,’Jamaica.

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
įdomiai IpiioSta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold 9xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot ! 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ŽEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
H. Degiitis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI .PATYRŲ BARBERIAI

MM

• Vietos
• tuotos
• vynai,
9 bravorų alus ir j
• ėlius. Kada būsi- j
• te Brooklynę, už-
• eikite susipažinti.

J 426 South 5th Street
• Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties.

Kiekvieną sabalą • 
* karšta vakarienė. •

Atskiras kamba- e 
rys, užėjimui su • 
moterims. Nede- •' 
Domis atdaras J 
nuo 1 valandos • 
dieną iki vėlai. • 

Brooklyn, N. Y. j 
Tel. Evėrgrecn 4-9568 •
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą "burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavlmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661




