
KRISLAI
Pasikalbėję Dirbsime.
Ko Mes Prašome?
Tarpe Kūjo ir Priekalo.
Vienas Trečdalis.
Sveiki, Draugai!
J. Jukelis.

Rašo A. Bimba
—

Negražus oras pakenkė mū
sų korespondentų konferenci 
jai. Visa eilė draugų iš toli 
mesnių vietų negalėjo pribūti. 
Traukiniais išlaidos didelės, o 
automobiliais sniegas sugadinę 
kelius.

Vienok pasitarimą turėjo
me. Nuoširdžiai padiskusavo- 
me dienraščio reikalus. Visi 
draugai nurodė mūsų laikraš 
tyje korespondencijų rolę. Tu
rime jų turėti dar daugiau u 
dar geresnių.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naujų 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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Angly Mokslininkas 
Smerkia Valdžią, kad 
Ji Uždarė D. Worker

Visi mes pasigedome ir pa
geidavome korespondencijų >š 
dirbtuvių, unijų ir streikų, tie
siog iš proletariate kovų. Pa- 
siryžome šitą spragą greitai 
užkišti. Kviečiame visus drau
gus — ir nedalyvavusius kon
ferencijoje — talkon.

Nepamirškit dirbtuvių, uir- 
jų ir streikų. Darbai yra pa
gerėję. Algos neauga. Darbi
ninkai organizuojasi į unijai. 
Streikai siaučia. ,

Tiek čia geros, brangios me 
džiagos mūsų koresponden 
tams! Nerasi tokios vietos, kur 

•šitos medžiagos nūnai nebūtu 
Tik apsidairykite, draugai.

London, saus. 28. — Visa
me pasaulyje garsus Anglijos 
mokslininkas J. B. S. Haldane 
pasmerkė savo krašto valdžią, 
kad jinai uždarė Anglijos Ko
munistų Partijos dienraštį 
“London Daily Workerj.” Jis 
atsiuntė po laišką kiekvienam 
Anglijos seimo nariui: daik
tiškai pasakė, kad Daily Wor
ker kovojo už tikrus, daiktiš
kus, geriausius Anglijos dar
bo žmonių reikalus.

Anglijos Komunistų Parti
ja stato savo kandidatus sei
mo rinkimams. Tikisi didesnių 
paeskmių, negu bet kada pir
miau.

s*».

Ir 
mai.

Šveicarija tapo paliesta bombų: Basle mieste sugriauti oro bombų na- 
Šveicarai skelbia, kad tatai padarė Anglijos orlaivininkai, lekiant į 

arba iš Italijos.

Daugėja Protestai
Prieš Roosevelto
Karinį Sumanymą

Niekas neprašo užmiršti 
mūsų lietuvišką dirvą. Rašyki 
iš jos reikia. Bet ko redakci
ja prašo ir pageidauja, tai, 
kad prie tos lietuviškos dirver. 
būtų pridėta ir klasių kove? 
dirva — tiesiai iš dirbtuvių 
apie darbus ir algas, tiesiai ’š 
unijų apie jų problemas ir jų 
veiklą, tiesiai iš streikų apie 
darbininkų reikalavimus ir ko
vos eigą!

GRĘSIA PRANCŪZAMS LI
GOS IR IŠSIGIMIMAS DĖL 

MAISTO STOKOS
100,000 ELECTROS DARBININKU REIKALAUJA PRIDĖT ALGOS

Mussolinis baisiai įklimpę 
Afrikoje. Jis gali visai netel 
ti imperijos Afrikoje.

Beveik taip pranašauja Ta
rybų Sąjungos Raudonosios 
Armijos organas “Raudonoji 
žvaigždė.” Laikraštis sako: 
Italijos armijai trauktis nuo 
Viduržemio jūros į sausžemi, 
pražūtinga. Ten karščiai bai
sūs, ten tik smiltynai, ten van
dens nėra, o pristatyti irgi ne
galima.

Bet taip pat pavojinga 
trauktis jūrų pakraščiu. Iš j ti
rų Anglijos laivynas kapoja 
italų armiją.

Tarpe kūjo ir priekalo.

New York. — Jungtinė 
Elektrininkų, Radio Darbi
ninkų ir Mašinistų Unija 
(CIO) nutarė reikalaut pri

ede t jiems po dešimtuką ai- 
fr^prauŽy\iždeginio7“Je7gu S°s Per valandą keturiasde- 
jie negaus sviesto, pieno ir šimt trijuose fabrikuose Ge- 
kitų būtinų valgio dalykų,'neral Electric ir Westing- 
tai naujoji francūzų karta 'house kompanijų. Tie fabri- 
galės tapt nykštukais kūniš- ]{ai samdo 100 tūkstančių 
kai ir protiškai, sako vai- d;lrbininkų. 
diški gydytojai.

Vichy, Francija.— Pran
cūzų dauguomenei taip 
trūksta maisto, kad gręsia 
pldtus siautimas influenzos

Dvidešimt viename Gene-
Marseilles, Francija. — ral Electric fabrike CIO 

Areštuota penki vyrai, ku- unija pripažinta kaip vie- 
rie plėšė maistą iš krautu- nintėlė darbininkų atstovė, 
vės. Policininkų užklupti, Dabar reikalaujama, kad ir 
jie šaudė ir sužeidė vieną dvidešimt du Westinghouse 
policijos inspektorių. , fabrikai padarytų vieną 

bendrą sutartį su šia unija.

Marseilles

ANGLŲ ORLAIVIAI MA
ŽAI ŽALOS PADARĘ 

ITALIJAI
Sužeistas ir Skęstąs 

Anglijos Didlaivis
Kadaise prezidentas Roos< • 

veltas mokėdavo gražiai pri
siminti apie vieną trečda'į 
Amerikos žmonių, kurie yri 
prastai apsirengę, prastai pa
valgę arba nedavalgę, ir gyve
na laužuose! Dabar jis aph 
tai pamiršta.

Bet tuo tarpu gimė dar vie 
nas nelaimingas trečdalis. Jį 
pagimdė rekrūtavimas jauny 
vyrų į armiją. Vienas treč 
dalis visų armijon * pašauktų 
jaunų vyrų su sukrikusia sve • 
kata. Jie netinka armijai. Jid 
fiziniai paliegėliai!

Tai vis vaisius to nepaval 
gymo, to neapsirengimo ir tu 
neturėjimo pastogės.

Roma, saus. 28.—Anglų 
orlaiviai numetė kelias bom
bas į Italijos lėktuvų sto- ta radio x --------
vykias Catanijoj ir Neapo- Anglijos transporto laivo 
lyj. Mažai nuostolių tepada
rę, kaip sako italų koman
da.

Miami, Florida. — Girdė- 
pranešimas nuo

BETHLEHEM PLIENO 
KORPORACIJA TAR
SIS SU DARBININKAIS 
Bethlehem, Pa. — Virši

ninkai Bethlehem Plieno 
Korporacijos sutiko derėtis 
su Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komitetu. Pusant
ro tūkstančio korporacijos 
darbininkų dvi dienas nėjo 
į darbą gale praeitos sa
vaitės.

Kai Korporacija pasiža
dėjo tartis su tuom komi
tetu (CIO unija), tai jo gal
va Van A. Bittner pirma
dienį pašaukė darbininkus 
atgal į darbą.

CIO stengiasi sutraukt į 
uniją visus 18. tūkstančių 
čionaitinių plieno darbiniu-|Jį 
kų. šiuo tarpu Bethlehem 
Plieno Korporacija turi 
valdiškų užsakymų už bi- 
lioną ir 850 milionų dolerių, 
gamint kanuoles ir kitus 
karo reikmenis.

dėt algų ir pasirašyt sutar
tį su Jungtine Automobilių
Darbininkų Unija (CIO). Amerikos žmonių 
Pikietininkų eilėse dalyvau- fpeso.”

Kongresmanų Komisija Atmeta Atstovus Organizacijų, 
Nusiteikusių prieš Karą; Laiko Slaptus Posėdžius

Washington. — Visašališ- 
kas CIO Moterų Pagalbinis 
Komitetas per savo pirmi
ninkę Kathryną Lewis atsi
šaukė į visas CIO moteris 
ištisoje šalyje kovot prieš 
prezidento Roosevelto su
manymą H. R. 1776, kuris 
reikalauja visuotinos pagal
bos Anglijai. Atsišaukimas 
sako:

“Tas sumanymas siūlo 
duot naują ir neribotą galią 
vienam žmogui, Jungtinių 
Valstijų prezidentui daryt 
tokius žingsnius, kurie ga
lėtų įvilkti šią šalį į Euro
pos karą, neatsiklau siaut

ar kon-

Nuo pirmadienio minima 
kongresinė komisija laiko 
posėdžius prie uždarų durų. 
Taip slapta jai kalbėjo Am
erikos valstybės ministeris 
Cordell Hull, generolas Ge
orge C. Marshall, armijos . 
štabo galva; admirolas H. 
R. Stark, karinio orlaivyno 
galva generolas G. H. Brett, 
ir kiti remiantieji prez. 
Roose vėl to planą.

SUŠAUDYTA TŪKSTANČIAI 
REVOLIUCINIŲ KAREIVIŲ 

CHINIJOJE

London, saus 28.—Nors 
priešo karinis laivas torpe- 
davo ir iš kanuolių apšaudė 
anglų didlaivį “Empress of 
Australia”, bet šis laivas 
dar atplaukė į vieną anglų 
prieplauką.

“Empress of Australia,” 
kad karinis priešo laivas jį 
torpedavo ir iš kanuolių ap
šaudė. Tas anglų laivas, 21,- 
833-jų tonų įtalpos, likęs 
sužeistas ir pradėjęs skęst 
už poros šimtų mylių nuo 
Vakarinės Afrikos. Jis ga
beno anglų kariuomenę.

Streikas prieš Karinių
Įrankių Kompaniją

Cleveland, Ohio. — Su
streikavo 600 darbininkų 
prieš American Įrankių 
Kompaniją. Reikalauja pri-

Literatūros Draugijos sekre
torius Dominikas šolomska ’ 
sako, kad Kūboje susiorgam 
zavo Draugijos nauja kuopa 
Susirašė net 14 draugų. Bin 
ir daugiau.

Nežinia, kiek lietuvių tojo 
Kūboje šiuo tarpu randasi. Bei 
svarbu, kad jie nežada atsi 
likti nuo savo brolių 
lyse.

Tokio. — Japonijos vald
žia žada pradėti griežtai 
kontroliuoti šilko pramonę, 
kad bile amerikinis japonų 
šilkui boikotas nepakenktų.

VIENUR LAIMĮ GRAIKAI, 
0 KITUR ITALAI.

Leon. Prūseika Kalbės 
Schenectady, Mieste- 

ryj ir Buffalo, N. Y.

kitose ša

nam kairiųjų socialistų susi
rinkime, kuriame kas nors ma
ne su juo supažindino. Nuo 
to laiko per virš dvidešimts 
metų, ir kai jis gyveno Brook- 
lyne, ir kai paskui išvažiavo

Graikų Pranešimas:
Athenai. — Graikai užė

mė aukštumas į šiaurius 
nuo Klisuros, Albanijoj; at
mušė italų “T u s k a n i j o s 
Vilkų” diviziją, privertė ją 
pasitraukt atgal; paėmė į 
nelaisvę , 500 italų kareivių 
su tuzinais oficierių ir pa
grobė nemažai karo pabūk-

nemažai 
kur nesi-

O pas mus dar 
kampų ir kampelių, 
randa LLD kuopų. O lietuvių 
ten -gyvena nemažai. Ar tai 
ne apsileidimas?

Chicagon, mūsų artima pažin-'lų*
tis nenutrūko. | Graikų orlaiviai vėl bom-

--------  bardavo italų vieškelių maz- 
Drg. Jukelis buvo vienas iš Berate ir Elbasane.

Rašant šiuos krislus, tele
grama pranešė liūdną žinią iš 
Chicagos. Numirė drg. J. Ju 
kelis.

Į asmenišką pažintį su d 
Jukeliu teko susieiti, berods 
pradžioje 1919 metų. Tai vie-

tų, kurie nė valandėlei nebu
vo nustoję karštos vilties į dar
bininkų laimėjimą. Jis buvo 
su jais ir vienas iš jų. Jis daž
nai bardavo jaunesnius drau
gus už nerangumą ir pesimiz
mą. Jis mokėdavo gražiai su
gyventi, su jaunimu ir jauni
mas jį karštai mylėdavo.

Netekome gero draugo, 
kimo kovotojo.

Italų Pranešimas:
Roma. — Italai keliose 

vietose sumušė graikų žval
gus, paėmė kiekį jų į nelais
vę ir. pagrobė automatinių 
ginklų.

išti- ORAS.—Trečiadienį dalinai 
apsiniaukę; šalčiau.

“Vilnies” redaktorius L. 
Prūseika grįždamas į Chi- 
cagą bus ir turės prakalbas 
sekamuose miestuose:

Antradienį ir trečiadienį, 
vasario 4 ir 5 dienomis, 
Schenectady, N. Y.

Penktadienį, vasario 7 d., 
Rochester, N. Y.

Sekmadienį, vasario 9 d., 
Buffalo, N, Y.

Rengkite ir gerai garsin
kite prakalbas.

D. M. šolomskas.
ITALAI VIS SUMUŠAMI 

ALBANIJOJ
Struga, Jugoslavija. — 

Anglų orlaiviai vėl bombar
davo Valoną, italų prieplau
ką Albanijoj. Italija per šią 
prieplauką gabena savo ka
riuomenę ir karo reikmenis 
į Albaniją prieš graikus.

Graikai užėmė Vaizą mie
stelį pajūrio srityje.

Jeigu šis sumanymas bū- 
‘ 1 “preziden

tas galėtų nuspręst panai
kint visus darbininkam nau
dingus įstatymus šioje šaly
je.”

Kongresmanų komisija at
metė reikalavimus Ameri-’1 
kiečių Taikos Mobilizacijos, 
Amerikos Jaunuolių Kon- - 
greso ir įvairių kitų pažan
gių ir darbininkiškų orga- 

stos dirbę per 12 valandą ir.nizacijų, kurios reikalavo, 
balsuos, ar eiti streikam i kad ta komisija savo posė- 
Reikalauja pridėt algos po džiuose leistų kalbėt tų or- 
5 iki 12 centų valandai. Jie ganizacijų atstovams prieš 
turi CIO uniją. prezidento sumanymą.

ja po tris ir keturis šimtus
darbininkų. Kompanija turi j tų priimtas, tai 
miliono dolerių vertės už
sakymų gamint įrankius or
laiviams statyt ir amunici
jai dirbt.
Gumos Darbininkai Reika

lauja Daugiau Algos
Akron, Ohio. — Šį penk

tadienį darbininkai Seiber- 
ling Gumos Kompanijos su-

Chungking, Chinija. — 
Centralinės chirių valdžios 
kariuomenė užpuolė šaudyt 
dalis Ketvirtosios Armijos, 
kur dauguma kareivių bu
vo liaudiečiai bei komunis
tai. Užpultieji gynėsi. Mū
šiai siautė kelias dienas. 
Keturi tūkstančiai Ketvir
tosios Armijos kareivių nu
šauta ir sužeista. Du tūks
tančiai įkalinta. Valdžios 
generolai sako, jog tai neva 
todėl, kad ši armija neklau
sė jų komandos.

Pažangūs chinai bijo, kad 
valdžia panašiai naikins ir 
revoliucinę Aštuntąją Ar
miją.

Sudaryta Nauja Karinė 
Valdžia Rumunijoj

Bucharest, Rumunija. — 
Ministeris pirmininkas ge
nerolas Ion Antonescu su
darė naują valdžią iš aukš
tų karininkų. Šioj valdžioj 
yra tik du geležingvardie- 
čiai fašistai—teisdarystės ir 
propagandos ministerial.

Gręsia sušaudymas vi
siems kraštutiniams gele- 
žingvardiečiams, kurie vei
kliai dalyvavo sukilime 
prieš Antonescu valdžią. 
Būsiąs sušaudytas ir jų va
das Horia Simą, buvęs mi
nisteris vice-pirmininkas.

Suardytas palociškas na
mas Malaxo, stambaus gin
klų ir amunicijos fabrikan
to. Geležingvardiečiam su
kilėliam tas namas tarnavo 
kaip karinių pabūklų 
dėlis.

Streikas Fabrike Kare 
Reikmenų Japonam
Elizabeth, N. J.—Sustrei

kavo pustrečio tūkstančio 
darbininkų prieš Phelps Do
dge fabriką, kuris gamina 
Japonijai tam tikras dalis 
kanuolių. Streikas paskelb
tas todėl, kad kompanija 
pavarė iš darbo vieną dar
bininką, kuris jat dirbo per 
18 metų.

New York. — Angliškas 
dienraštis “Daily Worker” 
I>ereito antradienio laidoje 
išspausdino editorialą, ku
riame skelbia, kad Mr. Will- 
kie misija Anglijon ir Airi- 
jon bus tam, kad įtraukti 
Airiją į karą Anglijos pu
sėn.

Du Areštuoti už Valdiškų 
Dokumentų Išvogimą

Cairo, Egiptas, sausio 28. 
—Anglai paėmė į nelaisvę 
dar vieną (jau septyniolik
tą) italų generolą Libijoj, 
neskaitant 1,100 Italijos ka
reivių, kaip praneša anglai.

Philadelphia, Pa.
Washington. — Areštuo

ta valdininkėliai H. G. 
Grandall ir L. Haynes, kad 
jiedu išvogę kai kuriuos do
kumentus iš Civilės Tarny
bos Komisijos. Valdžios ag
entai tyrinėja, ar tokie po-

san” pieriai buvo perleidinėjami 
šnipams svetimų šalių.

N. Y. Gubernatorius Siūlo 
Nukirst 9 Milionus DoL Nuo 

Bedarbiu Pašalpas

Dublin, Airija. — Airių 
ministeris pirmininkas E. 
de Valera pakvietė W. L. 
Willkie į svečius. Dabar 
Willkie Anglijoje.

LABAI TOLIMAS SVE
ČIAS PAS MUS

Šį sekmadienį, vasario 2 
d., 2 vai. po pietų Philadel- 
phijoje įvyks didelis lietu
vių masinis susirinkimas ir 
prakalbos. Vieta: Lietuvių 
Svetainėje, 928 E. Moya- 
mensing Avė.

turėsime net du 
Jau buvo garsin- 
kalbės Antanas 
Brooklyno. Bet

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
Lehman pasiūlė seimeliui 
nukirst apie 9 milionus do
lerių nuo bedarbių šelpimo 
fondo per metus ir suma
žini paramą viešoms moky
kloms. Gubernatorius taipgi 
patarė seimeliui, kad nu
muštų 21 milioną dolerių 
valstijinių taksų turčiams, srityje ir ties Assabu. • *

kalbėtoju, 
ta, kad 
Bimba iš 
dabar gautas pranešimas, 
kad turėsime taipgi net iš 
Chicagos Leoną Pruseiką, 
“Vilnies” redaktorių. Taigi, 
bus du žymūs kalbėtojai. 
Jie kalbės mūsų gimtinio

Kituose Frontuose
Anglų lakūnai bombomis 

sudegino kelis priešo orlai
vius tupėjusius stovykloje krašto Lietuvos ir Antro- 
Catanijoje, Sicilijoje. Anglų; jo Pasaulinio karo reika- 
kariuomenė veja toliau at- lais.
gal italus pietiniai rytinia-1 Įžanga visiems dykai. Bu
me Afrikos fronte, KassaloSjkite visi ir visos!

Rengėjai.

Y. - - --------
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jungė Jungtines Valstijas su Anglija ka
ro eisenoj, kad negalima surasti, kur 
Anglijos baigiasi karo reikalai ir kur 
Amerikos prasideda. Kapitalistiniame 
pasaulyje diplomatija yra papuošta gra
žiais žodžiais, bet už jų visada yra pra
garmė ir vienų kitais neapykanta.

Kur Seniau Balia vo j o Kun. 
Radvilai-Nūnai Švietimo 

Centras

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

Act of March 3, 1879.

Juozas Jukelis
Su mirtimi Juozo Jukelio Amerikos 

lietuvių pažangioji darbininkų visuome
nė neteko pasišventusio, uolaus veikėjo. 
Jukelis nebuvo koks tai “didžiai moky
tas” vyras. Jis buvo prasilavinęs politi
niai darbininkas ir talentingas kalbėto
jas.

Savais laikais, prieš 20 metų, Juozas 
Jukelis daug prakalbų sakydavo ir turė
davo gero pasisekimo, nes jis mokėdavo 
savo kalbas paįvairinti satyra ir humo
ru. Vėlesniais laikais velionis, dėl seno 
amžiaus ir dėl darbo, negalėjo dažnai va
žinėti su prakalbomis. Bet jis be palio
vos veikė Čikagoje-Roselande. Jis buvo 
ALDLD narys; jis buvo USA Komunistų 
Partijos narys ir veikėjas. Mums rodosi, 
kad komunistu velionis buvo nuo to lai
ko, kai USA Komunistų Partija įsikūrė. 
O prieš Komunistų Partijos įsikūrimą 
velionis Jukelis buvo uolus veikėjas Lie
tuvių Socijalistų Sąjungoje; buvo josios 
Pildomajame Komitete.

Kitais žodžiais, velionis Juozas Juke
lis yra daug nusipelnęs šio krąštto darbi
ninkų judėjimui. Jo pasišventimas, jo 
prisirišimas prie revoliucinio ' judėjimo, 
jo uolumas gali būti pavyzdžiu kiekvie
nam darbininkui.

Tegu velionio Juozo Jukelio gražūs 
darbai bus pavyzdžiu mums visiems. Te
gu jis po ilgo visuomeninio darbo ramiai 
ilsisi. O jo giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

.4u/tsas ir Kraujas
Karas, tai baisi žmonijos katastrofa. 

Jis naikina namus, miestus, žmones, gy
vulius, javus ir viską. Karas reikalauja 
baisiausių išlaidų jo vedimui, kitais žo
džiais, naikinimui ir jis milžiniškus tur
tus sunaikina. Mūsų šalis dar oficialiai 
nėra kare, o jau baisiausia skolų našta 
auga kasdiena. Prezidentas pareikalavo 
iš kongreso veik 18 bilionų dolerių veik 
išimtinai karo reikalams.

Anglija, kaip sako Amerikos valdžios 
iždininkas ponas Henry Morgenthau, 
vien į 6 mėnesius, tik Jungt. Valstijose, 
išmokėjo už karo reikmenis auksu $4,- 
346,000,000, o tai dar ne viskas.

Tikrų davinių sunku gauti, bet apskai- 
tliuojama, kad Anglijai kasdien karo ve
dimas atsieina nuo $31,000,000 iki $36,- 
000,000. Į šią sumą neįskaitoma baisūs 
nuostoliai, kokius padaro Vokietijos ka
ro orlaiviai Anglijos žmonėms.

Diplomatijos Žodeliai ir Tikrovė
Laike prezidento Roosevelto inaugura- 

‘cijos (įvesdinimo) jis gavo pasveikinimą 
nuo Japonijos imperatoriaus Hirohito. 
Japonijos visagalis imperatorius sveiki
no labai gražiais žodžiais ir linkėjo, kad 
tarpe Japonijos ir Jungt. Valstijų vieš
patautų “draugiškumas.”

Roos^eltas taip pat saldžiais žodeliais 
atsakė, kad “jis labai džiaugiasi gavęs 
tokį pasveikinimą nuo Jo Didenybės.”

Šie gražūs žodeliai nieko bendro netu
ri su plika tikrove. Visi žino, kaip Japo- 
nija-Vokietija-Italija sušijūngę. Jos jau 
per metų metus Viena kitą remia visais 
joms naudingais klausimais. Iš antros 
pusės, prezidentas Rooseveltas taip su

Kada Bus Galas Žudynėms?
Rumunijoj žmogaus gyvastis labai pi

gi. Į kelias dienas ten užmušta 5,500 
žmonių ir daug sužeista. Suruošta po
gromai prieš žydus ir darbininkus.

Kada niaujasi už galią Anglijos agen
tai; Hitlerio pasekėjai priešakyje su da
bartiniais valdonais ir generolu Antones
cu ir Rumunijos kraštutiniai fašistai iš 
“Geležinės Gvardijos”, tai tuo kartu ken
čia liaudis.

Darbo žmonės Bukovinoj ir Moldavi
joj pradėjo tverti Sovietus, kad jų pagal
ba apsaugojus savo gyvastį. Tas atvedė 
prie pasiutimo visas imperialistines ir 
fašistines grupes ir tie gaivalai puolė 
darbininkus ir žydus. Suruošė eilę bjau
rių pogromų. Vien Rumunijos sostinėj 
Buchareste nužudė apie 2,500 žmonių, 
o provincijojose apie 3,000. Virš 10,000 
žydų tautybės žmonių, palikę viską, per
bėgo į Sovietų Sąjungą, kad išgelbėti sa
vo gyvastį.

Mes manome, kad tokis barbarizmas 
ir žiaurumas ilgai nebus galimas. Tam 
turės būti padaryta galas.
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Nazių Spauda įdūko
Iš Berlyno rašo korespondentas P. 

Knauth, kad vokiečių spauda labai įdū
ko prieš prezidentą Rooseveltą. Ji rašo, 
kad Rooseveltas yra didžiausias agreso
rius. Sako, kad Anglija ir Jungtinės Val
stijos nori ir ant toliau “pasauliui dik
tuoti ir jį valdyti.”

Vokiečių spauda įrodinėja, kad Roose
veltas daro viską, kad kuo daugiau,pa
bloginus santikius tarpe Jungtinių Vals
tijų ir Vokietijos. Ir tuo pat kartu tvir
tina, kad nepaisant, jeigu Amerika ir bus 
įtraukta į karą, tai vis vien ji nieko ne
galės padaryti Vokietijai, Italijai ir Ja
ponijai—trijų fašistinių valstybių sąjun
gai.

Finų Generolo Pripažinimai
Dar nėra metų laiko, kaip Finijos pro

vokacija baigėsi prieš Sovietų Sąjungą, 
bet jau sklaidosi, kaip kokioj ugniavie
tėj dūmai, apie karo eiseną. Pamename, 
kiek tada buvo pasakų apie “finų perga
les” ir “Raudonosios Armijos pralaimė
jimus.” Mes tada sakėme, kad tai pro
paganda. Vėliau tą pripažino daugelis 
tų pačių korespondentų, kurie pirmiau 
skleidė tuos melus.

Dabar į Švediją atvyko finų geenrolas 
Oehquist, kuris laike karo buvo finų ar
mijos komandierium Vyborge ir Kareli
jos Siaurumoj, tai yra, svarbiausiame 
Finliandijos fronte—Mannerheim Linijoj 
ir kurią Raudonoji Armija sukriušino. 
Jis štai ką sako, kaip rašo švedų laikraš
tis “Ny Dag.”

“Finijos armijos komanda, karo pra
džioj, nedakainavo Raudonosios Armi
jos jėgas, nesuprato, kad Raudonoji Ar
mija galės taip pasekmingai pravesti at
akas prieš Mannerheimo Liniją. Finijos 
komanda manė, kad taip galingas tvirtu
mas ji tikrai galės išlaikyti, bet tame 
apsiriko.

“Sovietų tankai, kuriuos buržuazinėj 
spaudoj Švedijoj naikino tūkstančiais, 
kaip buvo priprasta rašyti, numetus ant 
jų gazolino bonką, tikrumoj yra nau
jausios rūšies baisūs karo įrankiai.

“Rusų artilerija, kuri pagal buržuazi
jos spaudos pranešimus, buvo bejėgė 
prieš finų taiklią artileriją, daug geres
nė ir galingesnė už finų artileriją.

“Finų armija taip pat labai buvo su
mušta Karelijos Siaurumoj, “iki to laiko, 
kaip buvo pasirašyta taika, kad Raudo
noji Armija galėjo į kėlias savaites už
imti visą Finliandiją be jokio keblumo, 
jėigū Sovietų Sąjunga būtų turėjus im
perialistinius nohus ją užkariauti.”

Tai tokia teisybė.

Lietuvos TS Respublikos 
įstaigų kėlimasis į Vilnių 
jau pradėtas. Be anksčiau 
persikėlusių Geleži nkelių 
Valdybos įstaigų šiomis die
nomis į Vilnių jau per
sikraustė Sveikatos ir Švie-
timo liaudies komisarijatai.

vilai. ’šiuose rūmuose, kaip 
rašoma senesniuose vado
vuose po Vilnių, būdavo la
bai daug visokių puotų. 
Kartą įsilinksminę ponai 
šaudė po rūmų apylinkę be-

Švietimo liaudies komisari- 
jatas įsikūrė buvusiuose ku
nigaikščių Radvilų rūmuo
se, statytuose 17 a. Rūmai 
yra Volano gatvėje meniš
koje aplinkumoje. Priešais 
rūmų fasadą tarp senovinio 
vienuolyno ir gatvės yra 
gražus gazonas. Nors iš 
viršaus rūmai atrodo seno
viški ir jų išviršinės sienos 
meniškai beveik neimponuo
ja, bet vidus ir gražiai .iš
puoštas ir kaip senovės pa
minklas įdomus. Laiptai, 
kurie rymo tarp visos eilės 
kolonų, yra marmuriniai ir 
papuošti meniškomis vazo
mis. Koridoriai normalaus 
didumo. Laukiamųjų kam
puose taip pat stovi kolo
nos. Ypatingai graži didžio
ji salė, kurios visuose ketu
riuose kampuose įrengtos 
i m p o n u o jančios krosnys, 
kurios kūrenti gal ir nela
bai patogios, bet turistui 
daro įspūdžio. Dabar šitoje 
salėje įsikūrė Suaugusiųjų 
švietimo valdyba. Vėliau ji 
persikels į kitus rūmus, 
esančius Mykolo gatvėje. 
Tie rūmai dabar dar tik
tam tikslui paruošiami. Mi
nėtoji salė, persikėlus Su
augusiųjų švietimo valdy
bai, bus naudojama susirin
kimams. žodžiu, Švietimo 
liaudies komisarijatas turi 
nuosavą didžiulę menišką 
salę, papuoštą kolonomis, 
piešiniais ant sienos ir gra
žiai dekoruotu kopulu.

Vidurinio mokslo valdyba 
įsikūrė • rūmų trečiajame 
aukšte, Specijalinio mokslo 
ir meno reikalų valdybos— 
tuose pačiuose rūmuose, tik 
įėjimas iš Mykolo gatvės. 
Pastarųjų dviejų valdybų 
būstai atrodo prasčiau kaip 
pirmųjų dviejų, bet užtat į 
juos visiškai atskiras įėji
mas. Aplamai visi šie rūmai 
aptarnavimo atžvilgiu nėra 
patogūs, nes turi apie šim
tą krosnių, kuriuos aptar
nauja 5 kūrikai, bet kaip 
senovės paminklas impo
nuoja. Ponų Lenkijos val
dymo laikais juose buvo mo
kyklų kuratorija, o dar se
niau, XVII šimtmetyje, kaip 
minėta, čia gyveno didžio
sios Lietuvos ^kunigaikštijos 
didikai kunigaikščiai Rad-

lakstančias kuosas,, bet vie-
na strėlė pataikė į Myko
lo bažnyčios chorą, kur bu
vo daug moterų vienuolių 
bernardinių. Kai kurias iš 
jų strėlė sužeidė. Kadangi 
kunigaikščiai Radvilai buvo 
dideli reformacijos bei pro
testantizmo skelbėjai ir glo
bėjai, o už vienuoles užsi
stojo katalikų vyskupas, tai 
dėl tos strėlės vos nekilo pi
lietinis karas, nors šiaip jau 
muštynių buvo. Užtat da
bar labai gražu, kad rūmai, 
buvę liaudžiai ir švietimui 
tolimi, dabar tampa kultū
ros organizaciniu centru. 
Tai simboliška pergalė tam
sos, kuri taip ilgai Lietuvą 
praeityje lydėjo. Rūmai su 
laiku bus kaip reikiant at
remontuoti, įtaisytas juose 
centrinis šildymas. Tuomet 
jie dar labiau simbolizuos 
mokslo ir modernizmo per
galę. T. L.

WILLKIE LONDONE DAR
BUOJASI DEL GREITOS 
PARAMOS ANGLIJAI

London, saus. 27.—Repu- 
blikonų kandidatas į Jung
tinių Valstijų prezidentus 
Wendell L. Willkie įteikė | 
Roosevelto laišką, ištisai jo 
paties ranka rašytą, Wins- 
tonui Churchill’iui, Anglijos 
ministeriui pirmininkui.

Anglų premjeras Church
kill davė šaunius pietus 
Willkie’ui. Šis gi pareiškė 
troškimą, kad Jungtinės 
Valstijos pristatytų Angli
jai kuo daugiausia orlaivių 
ir kuo greičiausia.

Willkie Anglijoj tyrinėja, 
kokių karo pabūklų jai la
biausia reikia ir kaip Am
erika galėtų Anglijai sėk
mingiausiu būdu padėt su- 
mušt vokiečius. • Willkie, be 
kitko, aplankė vokiečių or
laivių suardytą anglų pini
guočių centrą Londone.

Willkie ketina pasimatyti 
su Airijos Respublikos mi- 
nisteriu pirmininku de Va
lera ir įtikint jį, kad Airija 
leistų Anglijai naudotis ai
rių prieplaukomis ir orlai
vių stovyklomis kare prieš: 
vokiečius. i

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

580 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel: Ilumooldt 2-7964

Proto Pamišimas.
Drauge gydytojau, kreipiuos 

si į Jus su sveikatos klausimu 
per mūsų “Laisvę.”

Jau keliolika savaičių, kaip 
mano dukrele apsirgo keista 
liga. Pradėjo klajoti ir įvai
rias nesąmones šnekėti. Sako, 
ji girdi, būk tai kas kėsinasi 
ją nužudyti.

Ji yra 44 metų, 5 pėdų ir 
4 colių, sunkoka—185 svarų. 
Vedusi, 23 metus gyvena su 
vyru, turi dvejetą vaikučių: 
14 ir 16 metų.

Nebuvo sirgusi jokia liga, 
tik kartais šaltį pagauna. Prieš 
keletą metų buvo ant opera
cijos. Daktaras sakė, kad jai 
gimtuvė buvusi sudraskyta ir 
ne vietoj. Po operacijos buvo 
sveika.

Aš pati jau esu 65 metų, bet 
nesu sirgusi panašia liga ir ne
su girdėjusi, kad mūsų famili- 
joj būtų kas nesveiko proto.

Buvo pas gydytoją. Sakė, 
kad ji šiaip yra sveika, tyik 
labai nervuota, ir sakė, kad 
jai prasideda gyvenimo pakai
ta. Davė vaistų geriamų ir 
piliulių, bet nieko gero. Kitą 
sykį vėl pas tą patį gydytoją. 
Čia ji gydytojui pradėjo pasa
koti, būk ją kas tai užhipno
tizavo. Gydytojas nustatė, 
kad ji pradeda sirgti proto li
ga. Patarė jai eiti į ligoninę.

Vaistų ji nebenori imti jo
kių. Sako—aš sveika. Mes pa- 
tėmijom, kad jai prieš mėnesi
nes tą dieną į galvą užeina 
baisus Šurnas. Sako, kad kė
sinasi ant jos gyvasties. Po
rą sykių jieškojo šautuvo, kad 
nusižudyti. O kai prasideda 
mėnesinės, tai ir vėl nusispa- 
kajija. >

Namiškiams nesikėsina nie
ko bloga daryti,’ bet, kai už
eina tas negerumas, tai pasi
daro pikta ir neperkalbama. 
Kur užsimano eiti, negalima 
sulaikyti.

Namuose apsiruošia, kaip ir 
prieš susirgimą, tik viską pa
miršta, ir, jeigu ko klausiama, 
rodosi, kad negirdi, greitai ne
atsako.

Ari ji galėtų, pasveikti na
mie ? Ar nėra kokių vaistų ? 
Gal koks maistas būtų gerai ? 
O gal reikėtų į ligoninę? Bet 
ji nesileidžia nei priminti li
goninės.
Atsakymas.

Tas gydytojas, pirmą kar
tą ją išegzaminavęs, matyt, 
turėjo gero pamato manyti, 
kad tai jai paeina nuo gyveni
mo pakaitos. Iš tikrųjų, gy
venimo pakaita velka paskui 
save ilgoką eilę visokių nege
rumų. Esti ir pamišimų, psi- 
chozų.

Jeigu taip butų, tai ligoni
nėn ją baladoti gal ir never
tėtų. Tegul jai gydytojas daž

nai ir didelėmis ’dozomis įlei- 
dinėja į raumenis su adata 
moters lyties sunkos (estroge
nic hormone, estradial benzo
ate). Stebėtinai gerai veikia. 
Pataiso daugybę moterų, ne 
tik gyvenimo pakaitos metu, 
bet ir jaunų ir senyvų. Dažnai 
ne tik nervai pasitaiso, bet ir 
protas ir visi galai.

Kaip ten nebūtų, o tos mo
teriškos sunkos jai būtinai 
duokite—su adata. Jeigu šis 
būdas nebūtų pasekmingas, 
tai, po ilgo bandymo, gal ir 
ligoninėn galima būtų. Mais
tas, žinoma, visuomet svarbu. 
Svarbu, kad būtų nesugadin
tas, daug turėtų vitaminų, mi
neralų.

Laiškas iš
Lietuvos

Pataria Grįžti į Tarybų Lie
tuvą Gražiai Gyvenimą 

Praleisti
Patersonietis Čalis Pa- 

driežis gavo laišką nuo sa
vo švogerio A. Celiečiaus, iš 
Garliavos miestelio., netoli 
Kauno. Pažymėjęs, kad da
bar Lietuvoje prasidėjo 
naujas gyvenimas po to, kai 
pabėgo Antanas Smetona, 
A. Celiečius rašo: .

“Jeigu galėtumėt, tai 
parvažiuokit pas mus. Da
bar pas mus yra darbinin
kiška valdžia. Galėsime ge
rai gyventi. Turime duonos 
ir mėsos ir praleisime tas 
kelias senatvės dieneles.

“Toliau pranešu, kad 
pereitą vasarą neturėjome 
nei vyšnių, nei obuolių, nes 
žiemą iššalo daug medžių 
ir pagadino medžių žiedus. 
12-ką medeli (i taip sušalo, 
kad vasarą išdžiuvo.

“Pranešu apie savo gyve
nimą. Turime ketures kar
ves ir .tris arklius, astuo
nias avis ir kiaulių, septy
nias žąsis, dvyliką vištų. 
Viskas yra gerai, kad tik 
Dievas duotų sveikatą pa
gyventi ilgiau. Jeigu suei- 
nat su Jurgiu Mačiavičium, 
tai duokit jam nuo mūs la
bas dienas...”

Iš laiško matome, kad 
vidutiniai ir smulkūs ūki
ninkai, o taipgi visi darbi
ninkai ir inteligentai yra 
pasitenkinę. Šis laiškas už- 
duęda smūgį visiems tiems 
fašistų-socialfašistų ir kle- 
irikalų ąpaudos melams, ku
ri skelbė, būk “rusai viską 

i iš ūkininkų atima.” Melas 
melu ir pasiliks!

Orlaiviams inžinai, ganhiriami Fairlawn, N. J., Wright Aeronautical Korpora
cijos fabrikuose.

Angly Kariuomenė Apsupo 
Derną, Libijoj

Cairo, Egiptas. — Anglai 
su tankais ir kanuolėmis 
apsupo Derną, italų prie
plaukos miestą Libijoj, 175 
mylios nuo Egipto rube- 
žiaus. Prasidėjo artilerijos 
mūšiai.

Rytų Afrikoj, italų kolo
nijoj Eritrėjoj anglai pra
laužė antrąją italų apsigy
nimo liniją ir užėmė Bishą 
su geležinkelio stočia.

Per dešimt dienų anglai 
paėmė į nelaisvę 700 italų 
karių Rytinės Afrikos fron
te.

Maskva. — Graikai Alba
nijoj sueikvojo trečdalį vi
sų Italijos karo rašo 
“Raudonoji Žvaigždė”.
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Karas nesą darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

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

trečias puslapi?

Socialdemokrate L. Pureniene 
Rašo Lietuvos Spaudoj

Darbininkėms Nesuprantama 
Ponios Trumpa Atmintis

Jeigu jums teko girdėti bile 
kurio plauko smetonininkų 
prakalbas, tai jūs jau girdėjo
te, kad Lietuvoje visi “neko- 
munistai”, “nežydai” ir “ne- 
kacapai” buvo “sušaudyti.” 
Jeigu jūs skaitėte bent kuri 
smetonlaižių laikraštį, jūs irgi 
jau matėte tas pačias melodi
jas. O jeigu dar klausėte ko
kio lietuviškai liežuvio apvers
ti nemokančio radijušnikėlio 
“graudžių verksmų”, tai jūs 
dar “žinote” ir tai, kad “da
bar neleidž lietuvišk kalbėt 
Lietuv”; būk ten daugiau ne
liko nieko lietuviško.

Kad kas būtų buvęs sušau
dytas, mums dar neteko girdėt 
ir Tarybų Lietuvos priešai nei 
vieno tokio sušaudymo neįro
dė. Kad laikraščiai lietuviški 
išeina skaitlingesni ir kelerio
pai po daugiau, tai irgi matyt 
iš ateinančių iš Lietuvos laik
raščių. Iš tų pačių laikraščių 
iš karto buvo matyt ir dabar 
vis daugiau ateina davinių, 
kad tūkstančiai Lietuvos inte
ligentų, priklausiusių skirtin
goms sriovėms ir organizaci
joms nuo komunistų ar žydų, 
bendradarbiauja su naująja 
Tarybų Lietuva.

Advokatė Purėnienė

Daug kam iš amerikiečių bu
vo girdėta viena iš žymiųjų 
Lietuvos social d emokračių 
moterų Liuda Purėnienė, figū
ravus daugelyje politinių by
lų advokate-gynėja. Pasirodo, 
ir ji dirba su Tarybine Lietu
va. Ir net (nesakykit Grigai
tienei su Michelsoniene) ben- 
dradarbiauja-rašo Tarybinės 
Lietuvos Komunistų Partijos 
organe “Tiesoje.”

Ką ji rašo? Rašo vienu iš 
svarbiausių klausimų — apie 
skirtumus moterų-motinų gy
venime Sovietų Sąjungoje ir 
prie kapitalizmo. Toje dalyje 
jos rašto, kur kalbama apie 
moteris darbuose ir politiko
je, advokatė Purėnienė rašo:

“Kapitalistinėse valstybėse 
labai daug rašoma ir kalbama 
apie moterų lygias su vyrais 
teises. Tų valstybių daugumo
je moterims tos teisės yra pri
pažintos, bet jos pasilieka vien 
popieriuje, nes kapitalistinei 
santvarkai esant negalį būti ir 
kalbos nei apie ekonominį mo
ters — darbininkės išlaisvini
mą, nei apie jos politinį bei vi
suomeninį išlaisvinimą.

“Tik Didžioji Spalio socia
listinė revoliucija, sutriuškinu
si kapitalistų ir dvarininkų 
valdžią ir panaikinusi išnau
dojimą žmogaus žmogumi, vi
siškai išlaisvino moterį ir pla
čiai atidarė jai kelią į visas 
darbo ir mokslo sritis. Taigi' 
tik socialistinėje Tarybų są
jungoje, vadinasi, vienoje šeš
toje viso žemės rutulio dalyje, 
kur jau įgyvendintas socializ
mas ir kurio įgyvendinimas 
užfiksuotas Didžiojo Stalino 
Konstitucijoje, moteris turi 
vienodas su vyrais teises į dar
bą, į atlyginimą už darbą, į 
poilsį, į socialinį draudimą į 
lavinimąsi, į mokslą.

“Visose srityse Tarybų mo
teris pasiekė niekur kitur ne
matytų rezultatų. (Mūsų pa
braukta.—Sk. Ved.)

“Iki Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos iš kiekvie
no šimto dirbančiųjų moterų 
penkiasdešimts penkios, vadi
nasi, daugiau kaip pusė, buvo 
padienės bei nuolatinės tar
naitės ir dvidešimts penkios, 
tai yra, ketvirtadalis, • buvo 
samdinės žemės ūkyje (bat- 
rački). O 1937 metais Tarybų 
socialistinių respublikų sąjun
goje jau tik 1.8 procento dir
bančiųjų moterų buvo namų 
darbininkėmis, o 88 nuošim-

čiai visų darbininkių ir tar
nautojų dirbo socialistinės 
pramonės ir transporto įmonė
se, valstybinėse, kultūrinėse ir 
visuomeninėse įstaigose. 1939 

! metais moterų dalininkių ir 
tarnautojų skaičius pasiekė 
10,500,000, kas sudarė 37.d 
procentų visų Tarybų sąjungos 
darbininkų ir tarnautoju.

“Visų mokslo įstaigų durys 
plačiai atvertos Tarybų sąjun
gos moterims. Aukštose TSRS 
mokslo įstaigose 1 sausio 1938 
metų mokėsi du kartu daugiau 
moterų, negu visose kartu pa
imtose kapitalistinėse Europos 
valstybėse. Aukštose mokyklo
se studenčių skaičius jau bai-
gia pasivyti studentų skaičių 
kiekvieniems 47 studentams ati
tinka 43 studentės.

“TSRS-je dabar yra daugy
bė moterų ne tiktai gydytojų, 
inžinierių, technikų, įmonių di
rektorių, bet ir tolimojo plau
kiojimo kapitonų, ir garsių 
didvyrių lakūnių ir pasaulinių 
mokslininkių ir liaudies komi
sarų bei TSRS Aukščiausios 
Tarybos narių. O kiek yra iš
garsėjusių moterų stachano- 
viečių, Tarybų sąjungos hero
jų ir ordinų, nešiotojų!

“Kolchozuose dešimtys tūks
tančių moterų dirba traktori- 
ninkėmis, kombainų valdytojo
mis, pienininkystės ūkių pri
žiūrėtojomis, brigadininkėmis 
ir panašiai. . .”

Veikia Išlaikyti 
Vaikus Namie
Apart daugelio veiksnių, ku

riuos planuoja New Yorko mo
terys savo programoj, kad iš
laikyti sūnus ir vyrus namie, 
nesiimtus juos į karo lauką, šį 
penktadienį nemažai moterų or
ganizacijų siunčia delegacijas 
į Washingtoną sykiu su bendrų 
organizacijų delegacijomis.

Liekančios namie irgi ką nors 
veikia — jo ruošia įspūdingą 
demonstraciją delegacijai iš
leisti. Prieš delegacijai išvyks
tant, sausio 31-mą, 10:30 vai. 
vakaro, jos susirinks Pennsyl
vania stotin, New Yorke, neši
nos puodais, šluotomis, mapo- 
mis ir kitokiais virtuvės įran
kiais, kad tuomi dramatizuoti 
obalsį, kuris šaukia moteris 
“išeit iš virtuvių, kad išlaikyt 
sūnus nuo tranšėjų.”

Binghamton, N. Y.
LLD 20 Kp. Moterų Skyriaus 

Metinis Raportas
Susirinkimų laikyta 12. Pa

skaitų įvairiuose klausimuose 
—6. Prakalbos surengtos 3 : 
dvejos sveikatos klausimu, kur 
kalbėtojais buvo Dr. J. J. 
Kaškiaučius ir Dr. I. Pine, ir 
vienos prakalbos buvo reng
tos bendrai su LDS 6 kuopa, 
atžymėjimui Lietuvos pervers- 
mp. Kalbėtojum buvo drg. 
R.. Matusevičius. Buvo su
rengtas ’ vienas teatras, kur 
dd. wilkesbarrieciai suvaidi
no komediją “Išdykus Pati,” ir 
vienas išvažiavimas, nuo kurių 
pelno liko $46.76.

Moterų Skyrius palaikė at
stovybę Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietiniame skyriuje, 
kol jis gyvavo.

Dalyvavo CIO vietinių bro
liškų organizacijų konferenci
joje, kurioje buvo svarstoma, 
kaip praplėsti organizavimo 
darbą neorganizuotų darbinin
kų tarpe.

Bendrai su kitomis draugi
jomis veikta apvaikščiojime 
Pirmosios Gegužės.

Turėjo pasiuntęs delegates 
į LLD 12 apskričio pusmetinę 
ir metinę konferencijas. Ben
drai su LLD' 20 kuopa darba

Gręsiant influenzos epidemijai, Chicagos Universiteto studentė ima bandymus 
naujų čiepų, išrastų per daktarus E. R. Lenrette ir F. L. Hersfoll. Menama, 
kad jie padėsią sulaikyt influenzos plitimą. Dabar ypatingai bijoma jos pliti
mo karių kempėse.

Prisiminimai apie Dzūkiją
Rašo Elena Baranauskienė

Pradedu rašyti šiuos žodžius ir abejoju, 
ar jie bus tinkami laikraščiui—ar ne. Ra
šau į laikraštį pirmą kartą savo gyvenime.

Jau septyni mėnesiai prabėgo, kaip pa
likau savo gimtinį kaimą Savilionis, kaip at
sisveikinau su tėveliais, diedukais, broliais, 
gimnėms ir kaimynais. . . Kaip atsisveiki
nau visus saviškius ir pažįstamos, tai visi 
sakė: “Tu Eliute, tai laiminga, tu važiuoji 
į ‘aukso šalį’—Ameriką, o mes- visi pasilie
kam čia skurde ir varge.” Negalėjau viena 
pati sau įsivaizdinti, kaip ta “palaiminta” 
Amerika atrodys, kadangi žmonės kaip kal
ba apie Ameriką, tai kiekvienas vis skirtin
gai nupasakoja apie ją.

Atvažiavus ūmai iš Dzūkijos atsilikusio 
kaimo į tokį pasauliniai garsiausį didmiestį, 
kaip New Yorkas, tai reikia gerų nervų, 
kad nesudurnavotum žmogus, bežiūrėdamas 
į tokią stebuklingą civilizaciją.

Pirmu kartu atvažiavus iš kaimo'į Kauną, 
tai jau atrodė, kad esi tartum kokiam ro
juje; jau tenai iš kaimo žmogus atvažiavęs 
nemoki nei elgtis, nei vaikščiot—visko tik 
bijaisi, sarmatiniesi. Na, o čia paskui tenka 
važiuoti per Vokietiją, tenka matyti Berly
nas ir kiti Vokietijos miestai; pagaliau dar 
Italijoje keletas didelių miestų, kaip Genoa 
ir kiti—pastarieji miestai jau nepalygina
mai didesni ir už mūs Kauną.

Na, o kaip pribuvom New Yorkan, tai at
rodė viskas tartum virte virė: tik tos įvai
riaspalvės šviesos mirga; viskas tik juda, 
kruta, automobiliai tik triūbina; žmonės 
kaip kokie neužtvenkiami upeliai tik plau
kia šaligatviais. Ot, rodos, viskas tik ūžia, 
braška; ir į tą viską žiūrint atrodė, kad čia 
kiekvieno piliečio gyvybei gręsia pavojus bi
le minutę iš tokio nepaprasto judėjimo.

Begyvenant ir beaugant Dzūkijoj, kaime, 
toli nuo miestų arba miestelių,—buvo labai 
ramu; net ir perdaug ramu.

Mūs kaime augome apie astuonios mergi
nos. Nesvarbu, ar kurios geriau gyvenorh ar 
prasčiau,—nei viena nebuvome niekur mies
te ant “movies”—krutančių paveikslų ; nei 
viena nebuvome važiavusios automobiliu sa
vo gyvenime; pagaliau tik berods viena iš 
mūs tarpo turėjo progą būti mūs sostinėje 
Kaune (aš irgi tik tada pamačiau Kauną, 
kaip ruošiausi išvažiuoti iš Lietuvos). Mūs 
kaime buvo mokykla (pradinė), bet iš mer
gaičių ne visos baigusios tą pradinę mokyk
lą. Nors mokslas buvo privalomas, bet dau
guma senesnių kaimo žmonių sakydavo, kad 
ant ūkio mokslas nereikalingas, nebent, jei
gu gautum progą būti valdininku, o mergina 
jeigu gautų progą apsivesti su valdininku, 
tai tada kas kita.

Mes, merginos, susirinkusios kur nors vie
nos visada kalbėdavomės ir tardavomės, 
kaip patikti bi kokiam valdininkui ir su juo 
apsivesti. Juk mes puikiai žinojom ir ma- 
tydavom, koks buvo puikus gyvenimas pir
miau Lietuvoje valdininkams. Valdininkų

žmonos buvo viskuo aprūpintos, gyveno per
tekliuje, šilkinėmis drapanomis apsirėdžiu- 
sios, visų gerbiamos (daugelis jas gerbė iš 
prievartos, veidmainiškai) ir tt.

Mūs kaimynas Jurgaitis turėjo sūnų val
dininką, kuris buvo kaipo pasienio “baro 
viršininkas.” Jis sūnui parvažiavus į svečius 
dažnai sakydavo: “nu, ateis jumi, balvonai, 
kada nors juodos dienos... pasibaigs šitos 
svieto marnastys. . ,‘Ba jau jūs nežinote nei 
kaip vaikščiot, nei kaip rėdytis, nei kaip no
sis riest. . . ” Bet kas iš kaimiečių galėjo ti
kėti tokiems senio Jurgaičio žodžiams. Mums 
atrodė, kad nėra ant svieto tokios spėkos, 
kad galėtų pajudint Lietuvos valdžią ir val
dininkus. Nes ir mūs kareiviai buvo taip 
įkvėpti, užagituoti, kad nėra tokios kitos ša
lies ir kariuomenės, kuri apgalėtų buvusią 
Lietuvos kariuomenę ir vyriausybę.

Labiausiai mes merginos, kaimietės, bijo- 
» davome komunizmo. Viena, kad už bile ko

kį komunistinį dalykėlį būdavo labai didelė 
bausmė; o antra, pirmiau Lietuvoje buvo 
skleidžiama tokia mintis, kad “bjauriausias” 
elementas—yra komunizmas ir komunistai. 
Mūsų didieji “patrijotai” vis kalbėdavo, kad 
nėra blogiau ant svieto gyvenančių šalių, ir 

- nėra niekur blogiau žmonėms, kaip mūs bu
vusioj kaimyninėj Lenkijoj, ir dar blogiau— 
Sovietų. Sąjungoj. . . Bet labiausiai mus nu
stebino, kuomet pamatėm pereitą pavasarį 
atvykstant Sovietų mechanizuotą kariuome
nę. Daugelis dzūkų negalėjo tikėti savo aki
mis žiūrėdami į tokius Sovietų kariškus .pa
būklus—tankus, sunkvežimius, arklius ir į 
pačius kareivius bei jų apsirėdymą. Juk tai 
buvo mums pasakojama, kad jų viskas pras
čiausia, o čia, žiūrim, kad gal niekur stipres
nės ir galingesnės kariuomenės nėra, kaip 
Sovietų . . .

Dar Apie Merginų Bedas ir Rūpesčius

Didžiausia rūpestis mums merginoms bu
vo, taipgi mūs tėvams—tai phsoga... Jei
gu mergina turėdavo didesnę pasogą, tai jai 
buvo progų apsivesti daugiau, o jeigu mer
gina neturi pasogos, nežiūrint, kad ji ir 
gudri bus ir graži—prisieina nabagei likti 
senmergiauti. O pasogas surinkt prie senos 
(Smetonos) vyriausybės, jeigu nedidelis 
ūkis, žodžiu sakant, buvo negalima, o jeigu 
ūkininkas skolins dėl pasogos, tai gręsia var
žytinės. Mūs kaime didžiuma jaunimo buvo 
nevedę todėl, kad vaikinai daugiausiai bu
vo vis po kelis brolius, todėl broliai visi ne
gali namie vestis—nėra ant ko. Vienas kitą 
ragina, kad išeitų kur į žentus, o Tų vietų, 
kur žentas reikalingas—jau beveik niekur 
nebuvo. Mes, merginos, galvodavom apsives
ti su ūkininkaičiu, bet kurį jau tik tu pasi
rinksi, gal jau ir susitaikytum su viskuom, 
tai žiūrėk, tam jaunikaičiui ūkininkui reikia 
trims seserims ir vienam ar dviem broliam 
išmokėti dalios. O pakol tokias dalis išmo
kėsi,. tai ir žila senatvė atsirems, ir dar jos 
vis bus nepabaigta mokėti.

(Pabaiga sekamoj Mot. Skyriaus laidoj)

vosi šiemetiniame “Laisvės” 
vajuje. Moterų Skyriaus na
rės išplatino “Moterų žinių” 
60 egz. Daugiausiai pardavė 
J. Navalinskienė, O Girnienė 
ir O- Mikolojunienė.

Moterų Skyrius aukojo iš 
savo iždo šioms įstaigoms: 
“Laisvės” bazarui $5, Ameri
kos Lietuvių Moterų Tarybai 
$17, “Daily, Worker” $5, ir 
Taikos Kongresui $2. Viso iš 

iždo išaukota $29.00. Moterų 
Skyrius metinių įplaukų turė
jo $90.40. Išlaidų—$55.06. Su 
1-ma sausio, 1941 m., Moterų 
Skyrius turi iždę pinigų $35.-. 
34.

Per metus naujų narių pri
rašyta 9. Išsibraukė 7. Su pra
džia metų narių yrą 45.

Moterų Skyriaus
Sekr. O. Girnienė,
Ižd. O. Mikolojunienė.

“Dvynukiniai” Kostiumai

šiemet yra madoje sporte ir 
šiaip neformalėse išeigose vil
kėti taip vadinamus “dvynu- 
kinius” kostiumus, kurių žake
tai būna panašiai pasiūti ir 
tokios pat medžiagos taip vai
kinui, taip merginai. Skirtu
mas būna tik tame, kad jam 
pasiūta kelinės, o jai—sijonu
kas. Ir skrybėlės, kam tinka, 
galima gauti abiem vienokios.

Pramogėlėje susėdusios mo
terys kalbėjosi ir žiūrinėjo vie- 

jrfos iš. jaunųjų atsineštą vietinį 
laikraštį. Visų akysna greit į- 
strigo platus aprašymas ponios 
Eleanor Strobing bylos prieš 
negrą tarną Joseph Spell.

Laikraštis raštu ir paveiks
lais išrodinėjo, kaip ponia Stru- 
bing atrodžius Vyriausiame 
Teisme, Bridgeporte, kokia ji 
kilni, kaip išmintingai kalbė
jus;'ir 1.1.

Tačiau visų atyda apsisto
jo ties ta vieta, kur aprašyta, 
kad ponia tuojau po pasiskel- 
bimo atakuota per negrą buvo 
sakius policistams, būk tarnas 
ją žaginęs 4 kartus, o pati teis
me liudijo, kad 3 kartus. Jos 
liūdymo sukliuvimą jos advoka
tai aiškino tuomi, kad ji buvus 
taip nukamuota, jog nebeatsi
menanti.

—Neatsimena!—šuktelėjo nu
stebusios bent kelios.

—Gal ponios gyvenime tai 
ir menkas dalykas, lengva už
miršti.

—Ir dar per kelias savaites, 
nuo gruodžio 10-tos, galėjo už
miršti. Pasaka. Už desėtkų 
metų negali užmiršti net pa- 
gązdinimo tokiu nuotikiu.

—Gerai sakai. Aš dar ir 
šiandien matau, kaip gaspado- 
rių sūnus mane vijosi ir kaip 
užkliuvusį už agrastyno pali

Abekienes Mar
šruto Reikalu 
Pora savaičių atgal buvo 

formaliai paskelbta Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšio pra
kalbų maršrutas ir paskirtos 
dienos kolonijom. Lig šiol jo
kių permainų nesigirdi, nesi
randa. Tas duoda suprasti Są
ryšio Komitetui, kad visos ko
lonijos panaudos joms skirtas 
dienas. Tad tik primenam ir 
prašom rūpestingai rengtis 
prie prakalbų.

Lapelių užsakymą siųskite 
“Laisvei,” pažymėdami laiką, 
vietą, programą, ir kiek rei
kalaujat. O “Laisvės” spaus
tuvė greitai aprūpins jūsų už
sakymą. S.

Šeimininkėms
Vaisių Pyragas su Obuoliene

Imk vieną puoduką sėkluotų 
razinkų, po pusę puoduko su
pjaustytų riešutų, stulpeliais 
(panašiai'barščiams) supjaus
tyto citrino ir sucukruotos ap- 
elsinos (orange) žievės, pus
trečio puoduko miltų, 2 šaukš
tukus kepamos sodos, 1 šaukš
tuką gvaizdikėlių (cloves), 
pusę šaukštuko muškato (nut
meg), pusę šaukštuko drus
kos, pusę puoduko ištarpinto 
sviesto ar kitų riebumų, 1 puo
duką cukraus, 1 kiaušinį, pus
antro puoduko nepersaldžios, 
tirštos obuolienės (apple 
sauce), šaukštuką vanillės, 2 
šaukštukus citrinos (lemon) 
sunkos, 1 šaukštuką, sutarkuo
tos citrinos žievės, du šaukštu
kus šaltos kavos. ;

Ištrink riebumus, dalimis 
sudedant cukrų, ir gerai išpla
kus sudėk taip pat gerai iš
plaktą kiaušinį. Sudėk obuo
lienę, sudėk pirmiau priruoš
tus — persijotus su sausai
siais .prieskoniais miltus ir ge
rai išmaišyk. Tada sudėk irgi 
anksčiau paruoštus ir apmil- 
tuotus vaisius ir vėl išmaišyk. 
Sudėk į vieną didelę ar porą 
mažesnių anksčiau priruoštų, 
išsviestuotų blėtų, tuojau dėk 
į iki 300 laipsnių F įkaitintą 
pečių ii’ tokiu karščiu kepk 

kau bekeikiant ir užsirakinau 
klėtyje.

—Ir aš atsimenu, kaip va
žiuojant Amerikon koks stam
bus laivo viršyla, atėjęs neva . 
-ko patikrinti, bandė su manim 
vięna užsirakinti prausykloje, 
žvėris, būtų negailėjęs mane, 
dar nesuaugusią jaunuolę, pa
leisti į nežinomą kraštą ir žmo
nes su “dovana”, kad ne mano 
geri dantys ir nagai.

—Bet ponia iš nusilpimo ne
begalėjus atminti, — pastebėjo 
kita.

—Iš nusilpimo! Bet ji buvo 
dar gana stipri. neskęsti, stipri 
policiją susirasti. O kaip pa
našų prievartos gyvenimą per
gyvena moterys kekšnamiuose 
ne per vieną dieną, bet per mė
nesius, metus. Ir atsimena, 
dar kaip atsimena.

Moterys dar turėjo daugiau 
pastabų ir atsiminimų, kuriuos 
lygino su ponios neatsiminimu. 
Joms neaišku buvo ir tas, ko 
poniai reikėję turėti namuose 
vyrą tarną, kad ją nuogą prie 
maudynės sutiktų ir susigun
dęs ta jos nuoga, balta “grože” 
ją turėtų “gvoltavoti”. Kitais 
žodžiais, spaudoje dramatizuo
jamas ponios Strubing tariama
sis prietikis į paprastas mote
ris įtakos nepadarytų. Jos ma
no, kad ponios neatsiminimas 
atsako klausimą, ar ji buvo ne
gro tarno nuskriausta.

T. P. -

“Šuns Gyve- 
mmas

... Taip būdavo ir taip dabar 
yra atsiliepiama apie biedno, 
skurdžiaus žmogaus gyveni
mą. Tuomi taip pat turima 
mintyje ir tikrasis, biedno 
žmogaus šunelis.

Bet ne taip yra su “Aukš
tos Klasės” šuneliais. Aną die
ną iš puošnaus laivo America 
jūreivis išsinešė menu — šu
nienos duodamų valgių są
rašą. Kiek prisimenu, tai to
kio pasirinkimo negavome nei 
mes, seniau trečia klase atva
žiavusieji keleiviai, štai kaip 
minta tie keturkojai ponaičiai:

SEKMADIENĮ

Pusryčiams — supjaustyta 
virta jautiena, jautienos sriu
ba, smulkiai supjaustyta ža
lia salota, kvietiniai sausai
niai.

Pietums—malta virta avie
na, avienos sriuba, malti žali 
špinakai, sodos sausainiai.

Ir taip toliau. Kasdieną 
nauji patiekalai. Gauna ir žu
vies, ir paukštienos, ir kelių 
rūšių duonų, net saulėj džio
vintų. Jie turi gaut vitaminų, 
ir mineralų, ir visko kito, turi 
gaut balansuotą maistą. Išne
šęs tą menu, jūrininkas sako:

“Šiais laikais, kada pašalpa 
ir WPA yra nukapojama iki 
kaulo, aš atrandu, kad skaityt 
menu yra labai interesinga. 
Man pasidarė įdomu, kaip 
maitinimas tų šunų prilygtų • 
maitinimui žmonių ant pašal
pos. Ištiesų stebėtina, kada 
socialė sistema leidžia savo 
keliaujantiems darbinirfkams 
ir kampininkams badauti iki 
mirties, kuomet ponija maitina 
savo aukštos kilmės šunes ba
lansuotu maistu.”

Budapest, Vengrija, sau
sio 27.—Mirė užsieninis 
Vengrijos ministeris grafas 
St. Csąky, Vokietijos ir 
Italijos draugas.

apie pusantros valandas, ši
taip keptas vaisių pyragas bū
na drėgnas ir gerai laikosi.
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“Laisves” Redakcijos Raportas Šeriniu kų 
Suvažiavimui, Įvykusiam 10II Metais 

Sausio Men. 26 d., Brooklyn, N. Y.
(Pabaiga)

Ligi Lietuva buvo caristinės Rusijos 
pavergta, mūsų laikraštis teikė visokią 
pagalbą Lietuvos liaudžiai, kad ji juo 
greičiau nusikratytų caristinio režimo. 
Kai Lietuva buvo okupuota kaizerinės 
Vokietijos kariuomenės, “Laisvės” pozi
cija buvo, kad kaizerizmas kuoveikiau- 
siai žlugtų ir Lietuvos liaudis pati savo 
reikalus tvarkytų ir savo ateitį spręstų.

Kai Rusijoj carizmas žlugo, kai už
siliepsnojo Didžioji Spalio Revoliucija, 
kai Vokietijoje žlugo kaizerizmas, “Lai
svė” stovėjo už tai, kad Lietuvą valdytų 
pati liaudis, darbo žmonės, o ne prasi- 
radusi lietuviška buržuazija, tarnavusi 
carizmui ir kaizerizmui. Kai 1918 metais 
Lietuvoje prasidėjo liaudies kova už ga
lią, kai ten kūrėsi tarybų vyriausybė, va
dovaujant Vincui Kapsukui-Mickevičiui, 
“Laisvė”, kaipo darbininkų leidžiamas ir 
palaikomas laikraštis, stovėjo pusėje Lie
tuvos darbininkų ir valstiečių; ji stovėjo 
su tarybų valdžia, prieš buržuazijos val
džią.

Tuomet Lietuvos darbo žmones buvo

gresan kovai prieš fašizmą Lietuvoje, 
nūnai eina išvien su aršiausiais fašistais, 
su smetoniškais medaliais apsikabinėju
siais liaudies priešais! Jie dergia tarybų 
vyriausybę, jie dergia ypačiai “Laisvę” 
ir “Vilnį”, kam šitie du dienraščiai pa
rašo tiesą apie tarybų Lietuvą, kam jie > 
užgiria Lietuvos liaudies valią, liaudies 
žygį.

Visa toji “šventoji sąjunga” naudoja 
hitleriškas priemones prieš pažangiąją 
visuomenę ir tarybų Lietuvą. Jie pradė
jo. skelbti anti-semitizmą. Jie renka iš 
Amerikos lietuvių visuomenės aukas ir 
siunčia jas hitlerinėn Vokietijon ten 
esantiems smetoniškiems žvalgybinin
kams. Jie eina su pačiais aršiausiais re
akcininkais Amerikoje. Jie stovi už tai, 
kad Amerika būtų įvelta į karą. Jie 
skundžia muš. Jie užgiria pogromiškus 
prieš darbininkus žygius. Jie skelbia 
mums boikotą. Jie bando terorizuoti 
tuos biznierius ir profesionalus, kurie 
skelbiasi mūsų spaudoje. Jie skundžia 
įvairioms įstaigoms paskirus asmenis, 
kurie bendradarbiauja mūsų spaudoje!

kad Šiuo metu mūsų korespondentai tu
ri kreipti daugiau dėmesio į fabrikus, į 
darbininkų kovas, į streikus, kadangi 
šiandien darbininkų streikai turi nepa
prastai daug ir politinės reikšmės. Re
dakcija svarstė ir planavo įvedimą mūsų 
dienraštyj bent sykį per savaitę specia- 
lio skyriaus, kuriame tilptų korespon
dencijos iš darbininkų kovos lauko, iš 
fabrikų, dirbtuvių ir streikų. Kiek tas 
mums pavyks padaryti, daugiausiai pri
klausys nuo to, kaip mūsų bendradar
biai, mūsų korespondentai su redakcija 
tame reikale kooperuos.

Redakcijos personalą sudaro: V. Tau
ras, A. Bimba, D. M. šolomskas, S. Sas- 
na; Walter Kubilius, J. Barkus ir R. Mi- 
zara. Keli iš šitų darbininkų “Laisvei” 
dirba jau per virš arba arti 20 metų. Re
dakcijos personale viešpatauja draugiš
kumas ir harmonija. Nebuvo jokių ne
susipratimų, jokių kivirčių. Visi svar
besnieji klausimai sprendžiami kolekty
viai.

Su bendradarbiais redakcija susitaikė 
gražiai. Tiesa, buvo šian ir ten atsitiki
mų, kad vienas ar kitas bendradarbis gal 
nepasitenkino redakcijos nuosprendžiu 
dėl jo rašinio, bet tokių įvykių pasitaikė 
retai.

Politiniais klausimais gausiausiai pa
rašo senas laikraštininkas, žurnalistas 
Juozas‘Baltrušaitis. Nemažai rašo Rob. 
Matusevičius. Dailiosios literatūros, mū
sų meno reikalais daug rašo Pr. Balsys, 
St. Jasilionis, Senas Vincas, Pr. Pakal
niškis, V. Bovinas ir kiti. Turime ir sa- 
tyristų, kurie patiekia įdomių feljetonų 
—labiau pasižymėję yra Paulius, P. Ba
ranauskas ir kiti. Sveikatos skyrius per 
tūlą laiką buvo sure tėjęs, nes jo vedėjas 
gerb. dr. Kaškiaučius buvo labai užim
tas gaminimu “English-Lithuanian Self
Instructor’’, kurį nesenai “Laisve” išlei
do. Dabar gerb. daktaras ir vėl pradės 
dažniau sveikatos skyrių paruošti.

Būtų galima suminėti dar visą eilę mū
sų bendradarbių, mūsų korespondentų ir 
straipsnių rašytojų, bet dėl tam tikrų 
priežasčių geriau to nedaryti.

Baigiant šį pranešimą, tenka ištarti 
visiems mūsų bendradarbiams didelė ir 
nuoširdi padėka už bendradarbiavimą, 
už uolų ir draugišką kooperavimą.

Tegyvuoja mūsų bendradarbiai, mūsų 
vajininkai, mūsų darbuotojai, mūsų 
skaitytojai! Tegyvuoja dienraštis “Lais
vė”!

me, tai fašistinis ir “demokra
tinis” imperializmas kertasi 
liaudies iškaščiais. čia tai glū
di nelaimė darbininkų klasei, 
prisieina daugiausiai nukentėti 
ir panešti visą tų sunkumų 
naštą ant savo pečių.* * *

Dėlko mūsų šalies preziden
tas Rooseveltas yra pasišovęs 
taip skubiai teikti bilijonų do
lerių auką Anglijos imperia
lizmui? Valdonai nujaučia ir 
mato, kad fašizmo bei naziz- 
mo pamatai jau pradeda braš
kėti. Ypatingai Italijos visur 
pasireiškė karo fronte pralai
mėjimai. Sprendžiant iš gau
namų žinių Italijos naminė si
tuacija dar blogesnė. Italijos 
darbo liaudis visur pradeda 
nerimauti. Jie laukia progos 
ir prisirengia prie permainos 
tos šalies santvarkos.

Pacific.

London, saus. 27.—Ang
lai skelbia, kad Ethiopijos 
partizanai kariautojai už
mušė bei į nelaisvę paėmė 
200 italų karių ties Debra 
Tabos-Dessye, į rytus nuo 
Tana ežero.

Pastabos
persilpni: buržuazija, su pagalba Vokie
tijos ir Lenkijos ponų, juos nugalėjo. 
Lietuvą užvaldė ir Lietuvos liaudį engė 
ir išnaudojo “savi” išnaudotojai. Bet 
Lietuvai per ilgą laiką grūmojo pavo
jus ir iš lauko: pirmiau Lenkijos impe
rialistai, paskui luenkijos ' ir Vokietijos 
fašistiniai imperialistai grūmojo jai pa
vergimu. Mūsų dienraštis tuomet griež
tai stovėjo už tai, kad Lietuva turi iš
likti nepriklausoma. Mes ir čia buvome Į 
su Lietuvos liaudimi, kuri, nors paverg
ta, visvien stojo prieš imperialistinius 
Lenkijos ir Vokietijos plėšikus. Mes sto
vėjome su Lietuvos liaudies reikalų gy
nėjais, kurie, smetoniškojo fašizmo įka
linti, kankinami, kėlė savo balsą prieš 
smetoniškąjį režimą ir prieš tai, kad 
Lietuvos liaudžiai netektų būti imperia
listinės Lenkijos arba imperialistinės 
Vokietijos vergijoj, kad,jaį netektų neš
ti dviguba priespaudos našta. Podraug 
“Laisvė” nuolat ir nuolat reikalavo, kad 
Lietuvoje būtų įsteigta demokratija, kad 
iš Lietuvos kalėjimų būtų išlaisvinti po
litiniai kaliniai anti-fašistai.

Pagaliau, Lietuvoje įvyko visų lauktas 
ir tikėtas perversmas. Smetoniškas reži
mas negarbingai susmuko. Arti 14-ką 
metų engęs Lietuvos liaudį fašizmas per 
vieną dieną,—birželio 15 dieną—pakratė 
kojas. Įsikūrė liaudies vyriausybė, su 
Justu Paleckiu ir prof. Krėvė-Mickevi
čium priešakyje. Įvyko Liaudies Seimo 
rinkimai, kuriuose dalyvavo beveik kiek
vienas. Lietuvos pilietis, turįs teisę bal
suoti.

Liaudies Seimas, savo ruožtu, 1940 me
tų liepos 21 dieną paskelbė Lietuvą Ta
rybų Socialistine Respublika. O rugpjū
čio 3 dieną Aukščiausias Sovietų Sąjun
gos parlamentas, Sovietas, Lietuvą priė
mė į SSSR tautų šeimą.

Ar reikia, gerbiamieji, aiškinti, kokią 
poziciją tuo klausimu užėmė mūsų dien
raštis? “Laisvė” ir čia atvirai ir tvirtai 
atsistojo su Lietuvos liaudimi, su josios 
tarimais, su josios žygiais. Ji stovėjo ir 
tebestovi su Tarybų Lietuva. •

Mes nuolat ir nuolat pabrėžiame tą 
faktą, kad Lietuva iki šiol buvo pirmu
tine šalis, padariusi soči j alinę revoliuci
ją, patapusi Tarybų Respublika be vieno 
šūvio iššovimo, be vieno žmogaus kraujo 
lašo. Ji patapo tarybine teisėtu, parla
mentariniu keliu. Mes galime tik pasi
didžiuoti, kad mūsų tauta parodė pasau
liui pavyzdį, kaip galima iš fašistinių 
klampynių, iš fašistinės tamsos, išeiti į 
saulėtą, gražų, garbingą ir laisvą naują, 
socialistinį gyvenimą!

Lietuvos Priešai ir “Laisve”
Griežta atmaina Lietuvos socialinėje 

santvarkoje įnešė griežtų atmainų ir 
Amerikos lietuviuose. Visi Lietuvos liau
dies priešai, pradedant fašistais ir bai
giant socij alistais, sudarė “šventą sąjun
gą” kovai prieš tarybinę Lietuvą ir prieš 
tuos, kurie stoja su ja. Jie griebiasi bjau
riausių priemonių kovai su pažangiąją 
visuomene ir su ta spauda, kuri stovi su 
Lietuvos liaudimi, ypatingai su “Laisve” 
ir “Vilnimi.”

Tie patys socijalistai, kurie prieš ke
lis metus įėjo Amerikos Lietuvių Kon-

Tik vakar gavau laišką iš vieno pro
fesionalo, kurio pavardės ir gyvenimo 
vietos dėl tam tikrų priežasčių negaliu 
skelbti. Jis rašo, kad prieš jį į tam tik
ras įstaigas yra pasiųsta net 35 skundai! 
Skundžia fašistai, skundžia kunigai, 
skundžia socijalistai! Visi išvien.

Jie šmeižia kiekvieną, kuris tik eina 
išvien su Lietuvos liaudimi, pravardžiuo
dami “kacapais,” “burliokais,” “penkta- 
kojais,” -“komnaciais” ir kitokiais. Di
džiausias ir uoliausias pravardžiuoto jas 
ir plūdikas, reikia pasakyti, yra “Naujie
nų” redaktorius, ponas Grigaitis, išėjęs 
mokslus darbininkų aukomis. Jis duoda 
toną visiems fašistams, klerikalams ir 
socijalistams.

Žinoma, plūdimasis, pravardžiavimas 
mums nekenkia. Jis tik parodo tikrąjį 
veidą pačių plūdikų. Jis būtent parodo, 
kad jie neturi argumentų;

Mūsų dienraštis pravardžiavimų ne
naudoja net ir polemikoje. Mes vadina
me juos tikruoju jų vardu: liaudies prie
šais.

Pastaruoju metu apie Lietuvą mes 
daug rašėme. Rašėme daug todėl, kad 
reikia supažindinti skaitytoją su nau
juoju gyvenimu, naująja santvarka. 
Apie Lietuvą teks mums rašyti ir atei
tyje.

Yra draugų, kurie mano, kad mes 
kreipiame perdaug dėmesio į priešų 
spaudos melus. Jie sako: “Fašistų-kleri- 
kalų-socijalistų spaudos melai apie Ta
rybų Lietuvą Lietuvoje dalykų padėties 
nepakeis, Lietuvos žmonės socijalinį per
versmą padarė nesiklausę jų ir jie atei
tyje nesiklaus, kas reikia daryti...”

Tai yra tiesa.
Nepaisant, ką fašistai - socij alistai-kle- 

rikalai darys, kiek jie šmeiš, kiek jie 
bliaus, Lietuvoje padėties nepakeis. Pa
tys Tarybų Lietuvos priešai tatai pui
kiai žino. Ir jie šmeižtus ir plūdimus ir 
faktų apie Tarybų Lietuvą iškraipymus 
naudoja ne tam, kad tuomi manytų Lie
tuvoje fašizmą sugrąžinti. Ne! Jie nori, 
jie deda dideliausių pastangų Amerikos 
lietuvių protus užnuodinti, juos antago- 
nizuoti prieš Tarybų Lietuvą; juos pa
traukti • reakcininkų pusėn Amerikoje,— 
patraukti karo ruošėjų pusėn. Štai ko
dėl “Laisvė”, kaipo liaudies švietėja, 
kreipia dėmesio į priešų melus, juos at
muša, priešus numaskuoja!

Mes nuolat ir nuolat pakartojame: 
veltui visoki priešų boikotai, visokios 
provokacijos, visoki skundai prieš mū
sų dienraštį ir jo bendradarbius ir vei
kėjus! “Laisvė”, pasekmingai išgyvavusi 
30 metų, gyvuos ir toliau, skleisdama 
šviesą po tamsybės pakampius!

Bendrai dėl Turinio
Bendrai apie “Laisvės” turinį galime 

tiek pasakyti: redakcija dėjo pastangų 
padaryti “Laisvę” įdomią ir turiningą; 
ji dėjo, pastangų įtraukti į mūsų bendra
darbi^ eiles juo didesnį skaičių žmonių. 
Kiek mums tatai pavyko padaryti, te
sprendžia suvažiavimo dalyviai.

Vakar turėjome nedidelį mūsų kores
pondentų ir bendradarbių susirinkimą. 
Ten buvo apsvarstyta mūsų korespon- 
dericijų turinys. Buvo prięita_.i$vądttg,

Šių Dienų Klausimas
Anglija daro viską savo pro

paganda, kad tik patraukti sa- 
von pusėn ir suklaidyti tuos, 
kurie jai neutralūs. Visiems 
gerai atmenama Abisinijos ka
ro metai. Tuo metu Anglija 

• nei piršto nepakėlė prieš Ita
lijos užpuolimą ant nekaltu 
tos šalies piliečių. Šiandie An
glija “karalių karaliui” teikia 
visokeriopą pagelbą ir siundo 
buvusį tos šalies valdoną, kad 
pastarasis Italijos valdomą 
Abisiniją kariniai užpultų, ar
ba civilį karą sukeltų prieš tą 
pačią Italiją, kurią Anglija 
taip duosniai rėmė. i

* * *
Anglija dabar valdo rytinę 

dalį Airijos. Kad patraukti sa
vo pusėn nepriklausomą nuo 
Angį. Ariją, ji vardu Hitlerio 
paleidžia savo paukščių eska
dras ir naikina nepriklauso
mos Airijos turtą, kad sukelti 
airių neapykantą prieš vokie
čių tautą ir šaukia per savąją 
spaudą: “žiūrėkite, ką Hitle
ris daro! Nori pasmaugti Airi
jos demokratiją!” Bet, airiam 
nereikia tos ylos toli jieškoti. 
Ji išlindo Anglijoj.

* * sis
Richmond, Calif. Berods, 

Fordas, čia nupirko vienuolika 
akrų žemės plotą, ant kurio 
statys laivų, išdirbystę. Kom
panija turi užsakymą trisde
šimts laivų statyti po dešimts 
tūkstančių tonų, kiekvienas 
laivas atsieis po milijoną, še
šis šimtus tūkstančių dolerių. 
Dirbs septyniTūkstančiai, pen

ki Šimtai darbininkų.
Mare Island, Calif, valdžios 

laivų ir amunicijos išdirbystė- 
jc dabar dirba diena, naktį 
virš penkiolika tūkstančių dar
bininkų. šiandien čia dirba 
vienu trečdaliu daugiau, ne
gu kad dirbo pereitam pasau
liniam kare. Valdžia mano 
pakelti šios išdirbystės pro
dukciją ir darbininkų skaičių 
padidinti iki dvidešimts tūks
tančių. Pačiam čiukuryje pro
dukcijos dar daug darbininkų 
čia randasi be darbo. Tas aiš
kiai priparodo, kad praėjusi 
depresija atvaizduos gerlaikį 
prieš ateinančią depresiją, ka
da šie darbininkai bus atleisti 
nuo gaminimo laivų ir amu
nicijos. 

* * *
Na, o kur San Francisco, 

Oaklando, Los Angeles ir San 
Diego laivų ir amunicijos iš
dirbystės? Vien Californijos 
valstijoj šitie šimtai tūkstančių 
darbininkų nieko gero savo 
šaliai nepagamina. Priešin
gai, gamina ir atneša kaip sa
vo tautai, taip ir kitom tau
tom pražūtį! Jau dabar ren
kamos taksos nuo darbininkų 
ant reikalingų gyvenimo pro
duktų- yra jaučiamos. Kas bus 
kaip tie bilijonai išleisti nai
kinimui gyvybės ir turto reikės 
sumokėti taksų pavidale ? Ge
rai tiems, kurie dabar susi
kraus milijonus be darbo. Tie
sa, dabar ir darbininkai už
dirba dolerį kitą daugiau. Bet 
taip ūmus pareikalavimas dar
bininkų gyvenimo nepagerina.

Atvažiavę iš kitur priversti už 
viską brangiau mokėti ir dau
gelis negauna rendavoti tinka
mų butų pragyvenimui. Tuo 
būdu šimtai gyvena su šeimo-1 
mis auto traperiuose, palatko- j 
se ir skiepuose. Aišku, tokia-1 
me padėjime kad ir daugiau 
uždirbant darbininkui laimės . 
nesimato.

Suprantama, kapitalistinis 
bei imperialistinis susigrupa- 
vimas esamose šalyse numato 
ateinantį pavojų. Kaip jiems 
save nuo to pavojaus paliuo- 
suoti, nėra kitokios išeities, 
kaip ant žūt-būt eiti toliau. 
Tarptautinis kapitalizmas bei 
imperializmas nuo seniai pla
navo ir manė, kad esantis fa
šizmas bei nazizmas pavaduos 
juos ir užims pirmas eiles ko
vos fronte prieš darbininkų 
klasę. Bet kaip šiandie mato-

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

530 SUMMER AVE. 
i Į Arti Chester Avenue b

NEWARK, N. J.

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

—i------————j
r——

Clement Vokietaitis ;į 
; LIETUVIS ADVOKATAS į 

] 50 Court Street Į
Brooklyn, N. Y.

i Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET j;
Brooklyn, N. Y.

i' Tel. Evergreen 8-7179
** ■** . i

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

265 NEW YORK AVENUE
* Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

Anglų kariuomenės žvalgas Afrikoje stebi priešo 
orlaivių judėjimą.
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SVARBIOS KNYGOS
____________ . b

TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS:
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų ; 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c. i

Dingus Rožyte
Parašė Pranulis

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų. j

Ko Nori Kun. Coughlinas?
• 1

Parašė R. Mizara b

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.

Puslapių 32. Kaina 5 centai. "

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 1

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus nežL ; 
nodamas .kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras ;

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 K centų.

Su reikalavimais kreipkitės: |Į

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA i
427 Lorimer St. ' Brooklyn, N. Y.
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Trečiadienis Sausio 29, 1941

LDPK Vakarienes Pasekmės
šeštadienį, sausio 18 d., įvy

ko Lietuvių Draugiško ir Poli
tiško Kliubo metinė vakarienė, 
Gedimino salėj. Publikos bu
vo gana daug ir visi buvo la
bai pasitenkinę vakariene.

Dar atskaitos nebuvo pa
daryta pilnai, bet numatoma, 
kad kliubui liks nemažai pel
no. Keletas lietuvių biznierių 
parėmė kliubą, paaukodami 
įvairiais daiktais dėl vakarie
nės, kas buvo gauta per ren
gimo komisiją, kurią sudarė: 
V. Bočiulis, P. Bugailiškis ir 
J. Vilkaitis. Paaukavusieji: J. 
Dirso $4.25 vertės, W. & V. 
Wissman $4.25, E. & A. Sul- 
kowski — $3.80, M. Dilis $2, 
S. Mocejūnas — $2, J. šilinis 
$1 ir smulkesniais surinkta $3.

Vakarienės surengimo komi
sija, kuri daug pasidarbavo 
dėl kliubo,/buvo sekama: V. 
Bočiulis, J. Vilkaitis ir K. 
Pauža. Gaspadinės: A. Bočiu- 
lienė, M. Paužienė, P. Andri- 
šiūnienė ir A. Balaišienė. G. 
Švedienė daug prisidėjo ener
gingu darbu tikietų platinime.

Visi atliko kilnų darbą, ku
rie pasidarbavo dėl kliubo, nes 
šis kliubas vjsuomet remia 
progresyvį darbininkų veiki
mą. Tiems, kurie nori tapti 
šios šalies piliečiais, kliubas 
padeda formališkai ir finan
siškai. Tad visiems patartina 
prigulėti. Koresp.

Worcester, Mass.
Drg. E. Čeponienę Patiko 

Nelaimė
Elzbieta Čeponienė, gyve

nanti po No. 23 Canton gatvės, 
22 dieną sausio išėjo į krau
tuvę parsinešti pyragaičių, 
krautuvėje kojai paslydus, 
puolė ir susilaužė kairiąją 
ranką. Nuvežus į ligoninę 
surado, kad rankos abudu 
kaulai trūkę.

Draugė E. čeponienė pri
klauso prie LDS 57 kp.

Veliju draugei greito pa
sveikimo. A. C.

Great Neck, L. I.
Sausio 7 d. šv. Franciškaus 

draugystė metiniam susirinki
me užtvirtino naują valdybą. 
Draugystė rengiasi prie iškil
mingos jubilėjinės vakarienės, 
įvykstančios 8 vasario.

Sergantis narys P. Bečis, 
kuris šiuo sykiu randasi Flo
ridoj pataisymui sveikatos, 
pripažintas legaliai sergančiu 
ir pasilieka po pašalpa. 

# ♦ *
Sausio 10 Lietuvių Piliečių 

Kliubas savo metiniam susirin
kime perrinko visus viršinin
kus: pirm. F. Klaston, vice- 
pirm. D. Smaidžiūnas, finansų 
sekr. J. Kupčinskas, iždinin
ku Pilvinis, užrašų sekr. P. 
Bočiui susirgus, laikinai sekr. 
pareigas ėjo M. Hancinkevi- 
čius ir sutiko pasilikti iki jį 
pašauks į kariuomenę.

Kliubas šiame susirinkime 
padarė porą žymėtinų tarimų. 
Išrinko delegatą jaunuolį 
Kupčiūną į ateivių gynimo 
konvenciją, įvykstančią Atlan
tic City, 29 kovo ir paskyrė 
penkis dolerius pasveikinimui.

Taipgi nutarta pasiųsti au
ką 15 dolerių su užuojautos 
pasveikinimo laišku kliubo ne
nuilstančiam darbuotojui, o 
šiuo laiku sergančiam nariui 
P. Bočiui. 

* ♦ *
Sausio 19 /įvyko prakalbos 

Lietuvos klausimu, kurias su
rengė bendras draugijų komi
tetas. Kalbėjo J. Siurba. Pra
kalbos pavyko. Ne per skait
linga publika atydžiai klausė 
prakalbos, po prakalbos buvo 
daug klausimų, į kuriuos kal
bėtojas gal ir perdaug smulk
meniškai, bet nuęsekliai atsa
kinėjo. Susirinkimas pasibai
gė patenkinančioje nuotaikoje. 
Padengimui lėšų aukavo po 

25c., Klim Kutkus, Sabenkie- 
nė, Urbonas, Hamsky ir 
Frank. Viso surinkta $3.31.* * *

Pirmyn Choras jau muštra- 
voja vaidylas s.uvaidinimui po
puliarios ir labai juokingos 
operetės “Velnias Statinėje.”

Choras šiuo tarpu vis mažė
ja nariais, ypatingai basais. 
Sausio 22 drg. Mačis Hancin- 
kevičius išvažiuoja Dėdės Ša
mo kariuomenėj tarnauti. Cho
ras nesuspėjo nei atsisveikini
mo suruošti, bet šių žodžių ra
šytojas linki varde Choro tau, 
drauge Mači, kuo geriausio 
pasivedimo tavo tarnystėje ir 
taipgi sykiu prašau nepamirš
ti mūsų nors retkarčiais palai
kyti susisiekimus. I. U.

Wilkes Barre. Pa.
Gražus Parengimas

Vasario pirmą dieną LLD 
43 kuopa rengia “Chop Suey” 
vakarienę su tikslu sukelti fi
nansinės paramos kubpos rei
kalams, kokių susidaro kuopai 
gyvuojant.

Ši kuopelė niekad neatsilie
ka su aukomis svarbiems rei
kalams, kada josios iždas ne
būna išsisėmęs. Todėl ir šiuo- 
mi sykiu pereitam kuopos su
sirinkime buvo nutarta su
rengti šią vakarienę. O kada 
kuopoje bus ištekliaus, tai 
kuopa ir ant toliaus neatsiliks 
su aukomis dėl svarbiu reika
lų.

Šita draugiška vakarienė 
įvyks pas draugus Radzievi- 
čius namuose. Kviečiame kuo
pos narius ir tuos, kurie prita
ria šiai organizacijai, o dar 
nėra josios nariais, dalyvauti 
šioje sueigėlėje ir tapti šios 
organizacijos nariais. Taipogi 
lauksime svečių ir iš toliau.

Mylintiems pasišokti, turėsi
me .ir muzikantą. Prie valgių 
turėsime ir alaus, čia susirin
kę smagiai laiką praleisim ir 
tuom pačiu sykiu paremsim 
finansiniai šią organizaciją. 
Vieta jau daugeliui yra žino
ma: B. RadzieviČius, 9 Carbon 
Lane. Pradžia 6-tą valandą 
vakare. Įžanga tik 25-cėntai. 
Kviečiame dalyvauti .

LLD 43 Kuopa.

Philadelphia, Pa.
Imkime Brooklyniečių Pavyzdį

Sausio 19 dieną buvo pami
nėjimas 25 metų LLD kuopos, 
į kurį buvo pakviesta iš Brook- 
lyno grupė artistų, kurie savo 
užduotį puikiai atliko. Taip 
pat svarbius dalykus papasa
kojo drg. šolomskas apie Lie
tuvos įvykius.

Būtų malonu, kad philadel- 
phiečiai turėtų savo artistų 
grupę ir kad nereikėtų iš kitų 
kolonijų kviesti.

Tad, draugai, stengkimės 
organizuoti ir turėt savus ar
tistus, kurie galėtų linksminti 
mus philadelphiečius. Tankiau 
rengkime parengimus, tai tuo
met geriau gyvuos mūsų judė
jimas. Be meno grupės yra 
sunku visokie dalykai atlikti. 
O labiausia daugiau galima 
būtų jaunuolių pritraukti į 
mūsų tarpą, kurie gali nau
dingą darbą atlikinėti. Tad 
ant susirinkimų kelkite meno 
grupės klausimą.

F. B.

Miami, Florida
Šiuo tarpu čionai yra atva

žiavusios iš Kearny, N. J., po
nios Vancevičienė ir Ilodelie- 
nė. Jos yra apsistojusios Hotel 
Marion. Labai linksmai laiką 
leidžia ir atostogauja.

J. M. B.

Detroit, Mich. — 1,200 
merginų, krautuvių tarnau
tojų, laimėjo streikų prieš 
Neisners Brothers kompa
niją. Joms kiekvienai pridė
ta po $3 algos per savaitę. 
Streikui vadovavo CIO uni
ja.

Kartais ir Susipykimas Naudą 
Neša

Vietos meno spėkos biskį 
tarp savęs apsipyko. To pasek
mėje atgaivintas Liuosybės 
Dailės Ratelio Choras. Tam 
tikras komitetas, kuris buvo 
išrinktas iš Teatrališko Rate
lio, pirmą susirinkimą sušau
kė Liet. Taut. Namo Svetai
nėje, sausio 12, 1941 m. Su
sirinko daug draugų, dailės 
mylėtojų, nemažai jaunimo. 
Buvo ir choro vedėjas M. Bo- 
lis iš So. Bostono.

V i s a p u siškai išdiskusavo 
Choro atgaivinimą. Nutarė 
pirmas praktikas turėti 16 
sausio. Ta vakara oras buvo 
prastas. Nežiūrint to, suėjo 
ženoti ir atsivedė savo dukte
ris ir sūnus ir šiaip pavieniai. 
Po vadovyste M. Bolio tik 
traukia dainuškas/ kad net vis
kas skamba.

Po praktikų jaunuolė B. 
Butkytė tik triūsėsi po archi- 
vą, jieškodama lietuviškų dai
nų su notomis.

* * :|:
Moterų Apšvietos grupę ir

gi naujų spėkų gavo. Nors 
nekurios narės sunkiai serga, 
bet kaip pasveiks, stos ir vėl 
į meno eiles. Reikia, pažymė
ti, kad moterų apšvietos kliu
bas pirmutinis po mūsų ap
snūdimo pradėjo darbuotis 
meno srityje po vadovyste A. 
Mineikytės.

Vasario 8 Moterų Kliubas 
rengia vakarą su šokiais ir 
dainomis. “Daina be Galo” 
įvyks Liet. Taut. Namo Sve
tainėje. Įžanga tik 35 centai.
Nors Sykį Likos Patenkintos

Vietos kunigas J. švagždys, 
su savo pasekėjais, sušilęs dar
buojasi šmeižime Lietuvos Ta
rybų Respublikos ir Sovietų 
Sąjungos. Dabar kunigo šir
dis nors kiek atsigavo, nes 
dabar su prakalbų maršrutu 
važinėja geras naujos Lietuvos 
plūdikas, adv. St. Gabaliaus- 
kas. Pradžioj sausio jam pra
kalbas buvo surengę Stough- 
tpne. Jis ten visokių nesąmo
nių pripliauškė apie naują 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. Be 
jokių faktų šmeižė, kiek tik 
galėjo.

Bet ten buvo pažangių lie
tuvių ir broektonietis p. Kli
mas, kuris laiko barbernę 
Stoughtone. Kaip jis pradėjo 
šmeižiką tarkuoti tikrais fak
tais apie naują Lietuvos san
tvarką, tai Montellos klebo
nas su savo klapčiukais ir kal- 
bėtojum bėgo iš Stoughtono, 
nieko nepešę.

Montelloj jam prakalbas 
surengė parapijinėj svetainėj, 
sausio 17. žmonių suėjo vidu
tiniškai. šmeižikas naujos Lie
tuvos santvarkos sakė, kad jis 
išbuvo Lietuvoj tris mėnesius. 
Sakė, kad Kaune esąs kokis

AISVES* BAZARAS
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14,15 ir 16 February
Prašome Nesivelinti su Pridavimu Bazarui Dovanų

Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn 
Choras iš Great Necko ir vietinis Aido Choras. Taipgi bus solistų: dainuos 
Antanas Višniauskas iš Bayonnės, ir Biruta Ramoškaite iš Hartford, Conn.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen vi- 
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.

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

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

Kiekvieną Vakarą Šokiai; Kiekvieną Vakarą programa

Įžanga: Febr. 14-tą 15c., Febr. 15-tą 20c. ir Febr. 16-tą 20 centų.
VAfiPAS BAOY 36-4A Stagg Street Broddyn, N. Y.

n įr r' .■ į-.k'įr.n -n. t u i -it*rfmi'Am, y-i >

ten iš Maskvos švaršas, kuris 
Paleckiui duoda įsakymus, 
kaip tvarkyti šalį, atėmė iš jo 
(Gabaliaucko) storelį ir pini
gus. .Girdi žmonės nenori 
dirbti savo žemės, palieką vis
ką ant laukų. Užkliuvo jam 
ant liežuvio ir Leninas, Stali
nas ir kiti Sovietų Sąjungos 
vadai. ' Agitavo, kad Amerika 
duotų Anglijai pagelbą. Iš ne
susipratėlių aukų surinko apie 
šešetą desėtkų dolerių.

Žolynas.

Bridgeport, Conn.
Sausio 18 d. Liet. Svet. atsi

buvo tikrai puikus pažmonys, 
taip vadinama “shower” pare, 
kurią surengė K. Ramučiai sa
vo dukrelei Lilijai Ramučiūtei, 
kuri rengiasi trumpoj ateityj 
sueiti į vedybinį gyvenimą. 
Lilija Ramučiūtė buvo Bridge- 
porto Liet. Jaunuolių Choro 
narė nuo pat pirmos dienos 
choro susitvėrimo. Todėl ją 
pažinojo daugelis lietuvių, 
kaipo choro dainininkę. Taip
gi jos tėveliai Ramučiai yra 
seni Bridgeport© gyventojai, 
todėl ir juos visi Bridgeporto 
lietuviai gerai pažįsta. O ka
dangi yra draugiški žmonės 
ir maloniai sugyvena su kiek
vienu, tai susirinko didelis 
skaičius jo prietelių į taip 
gražią p arę.

Stalai buvo nudabinti pui
kiausiais valgiais ir gėrimais 
iki sočiai kiekvienam atsilan
kiusiam svečiui. Puiki orkes
trą grojo šokiams iki anksty
vam rytui.

Publika smagiai pasišokusi 
ir gardžiai pavalgiusi bei iš- 
sigėrusi, sveikino Ramučiutę 
jos būsiančiomis sutuoktuvė
mis ir visi nuoširdžiai linkėjo 
jai maloniausio šeimyninio gy
venimo.

Taipgi ir aš linkiu nuošir
džiai laimingiausios ateities 
Lilijai.

M. Arison.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I f Vapor Room, Turkish Room, Russian I 1
I I Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- I /

tesian Water, Restaurant, Barber Shop, JI 
Sleeping Accomodations.

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

Penktas puslapis

Italai Praneša
Roma. — Italų orlaiviai 

sėkmingai bombardavo ir 
kulkasvaidžiais apšaudė an
glų kariuomenės’ sutelkimus 
Libijoje; nukirto žemyn 8 
anglų lėktuvus.

Rytų Afrikos fronte ne
įvyko nieko tokio, kas ver
tėtų minėti.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 31 

d. sausio, 7:30 v. v., Jurginėj Svet., 
180 New York Avo. Visi nariai pra
šomi būti šiame susirinkime. Nes 
turime daug svarbių reikalų. Taipgi 
delegatai duos raportus iš 2-ro 
Apskr. konferencijos. — Sekr.

(24-26)

MATTHEW P. BALLAS 
{BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

660

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

BROOKLYN, N. YGRAND STREET

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-

I tais viršais ...............................$1.35
Kantičkos, visokių giesmių kny

ga ......................................... $1.75
Sapnų knyga, apdaryta šu pa

veikslais ................................$1.60
Tūkstantis naktų, didelė knyga 

apdaryta .............................
Lengvas būdas išmokt angliškai 
Mikaldos Pranašavimai ..........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam ^e yra naudingi .....

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ............

M. Žukaitls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60d

$1.50

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
Le VANDA

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskai

UNDERTAKER

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-078S
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

0 O1

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

oo



j

Trečiadienis Sausio 29, 1941Šeštas puslapis .L . . . " ' ' I. A I S V ®

Jtov Yorto^^ferZInioL Dovanos "Laisvės” Bazarui

Unijų Lokalai Suskubo 
Remti Mokytojus

Daugelis darbo unijų lokalų 
—ir Am. Darbo Federacijos ir 
CIO—subruzdo siųsti protes
tus Rapp-Coudert komitetui ir 
kitiems jstatymdavystės atsto
vams. Protestuose užtaria 
Mokytojų Unijos 5-tą Lokalų 
ir reikalauja, kad Rapp-Cou
dert komitetas nenaudotų Lo- 
kalo 5-to narių sąrašų įtrau
kimui mokytojų į juoduosius 
sąrašus.

Mokytojų Unija gavus tu
zinus tokių protestų telegra
mų kopijų. Visose telegramo
se pripažįstama, kad vėliausia 
Apeliacijų Teismo patvarky
mas, leidžiantis įstatymdavys- 
tės komitetui pareikalauti mo
kytojų unijos narių sąrašo, 
yra smūgiu darbininkams.

Protestai buvo siųsti pačiam 
Coudert, komiteto pirminin
kui, taipgi Joseph R. Hanley,
New Yorko Valstijos senato 
didžiumos vadui; kalbėtojui 
Oswald D. Heck ir Paul Win- 
dels, Rapp-Coudert Komiteto 
vyriausiam advokatui.

Nuo pereito penktadienio, 
kada buvo paskelbtas Apelia
cijų Teismo nuosprendis, iki 
antradienio, buvo pasiuntusios 
protestus sekamos unijos: Ply- 
tninkų Pild. Taryba, AF of L; 
Typographinės Unijos Lokalas 
6-tas; United Electrical, Radio 
ir Mašinistų Unija, CIO; Uni
ted Mine Unijos Distriktas 50- 
tas; Kailių Darb. Unijų Jung-j 
tinė Taryba; Am. Laikrašti-: 
ninku Gildija; Federalių Darb. j 
Susisiekimų Sąjungos N. Y. i 
Apylinkės Taryba; Ofisų ir 
Profesionalų Darb. Lokalai 16- 
tas ir 18-tas; Valstijos, Aps
kričių ir Miestų Darb. Jung-j 
tinė Taryba.

Taipgi pasiuntė protestus 
Visų Teisėms Gint Konferen
cija, Komitetas Demokratinei 
ir Intelektualei Laisvei, Pro
gresyvių Komitetas Atbudavot 
Darbo Partijai.

Ypatingai Darbo Partijos ■ 
Progresyvių Komitetas, per 
savo viršininkus Morris Wat
son ir Eugene P. Connolly sti
priai pareiškė, kad jis ener
gingai rems Albanėj tokius 
įstatymus, kuriais būtų už
drausta grobt unijų narių są
rašus, nežiūrint kuo tas grobi
mas būtų pridengiamas.

Parėmė Bankietą
Ona Ormanienė, pirko “L.” 

bankieto bilietą iš anksto, bet 
negalėjo dalyvauti bankiete, 
taigi už bilietą sumokėtą su
mą 4$ 1.50 aukojo dienraščio 
labui. Bankieto komisija šir
dingai dėkoja už auką.

Karys Jack Walfish pa
šauktas teisman už pergreitą 
važiavimą mieste teisinosi, 
jog taip pasitaikė iš priprati
mo, kadangi jis vairuojąs ka
rišką tanką po 75 mylias per 
valandą. Visgi teisėjas Solo-
man jį nuteisė 30 dienų 
kalėti.

Išgirskite Leono Prūseikos Prakalbą
Penktadienį, sausio 31 die

ną, 7 :30 vai. vakaro, Lietuvių 
Amerikos Piliečių, Kliubo Sve
tainėj, 280 Union Ave., Brook
lyn, kalbės Leonas Pruseika, 
“Vilnies” redaktorius iš Chica- 
gos.

Iš taip toli retai tenka iš
girsti kalbėtojus. Draugas L. 
Pruseika į rytus atsilankė pro
ga “Laisvės” dalininkų suva
žiavimo: Pruseika daugelis iš 
senesnių Brooklyno gyventojų 
pažįsta ir žino, kad jis yra 
geras kalbėtojas.

Dabar gi, pasaulyj daug yra 
labai svarbių įvykių ir jie rei
kalinga išaiškinti. Afrikoj an
glai muša Mussolinio armijas. 
Albanijoj graikai vis labiau 
stumia italų fašistų jėgas prie 
jūrų. Tuo kaitų Mussolinio sė
bras Hitleris sėdi ir laukia. 
Kas bus pavasarį? Ar Hitleris 
užpuls Angliją?

Amerikos visa eilė turčių ir 
valdininkų užsidegė karo karš
čiu ir galvatrūkčiais rengiasi 
karau. Karo reikalams skiria
mos pasibaisėtinos .sumos 
pinigų. Dalis senatorių ir kon- 
gresmanų kovoja, kad išlai
kyti taikoj mūsų kraštą?
. Kas naujo įvyko Lietuvoj 
nuo tada, kai iš ten pabėgo 
Antanas Smetona? Kodėl 
Amerikoj Smetonos kavalie
riai laukia jo atvykstant? Ko
dėl Smetona suplanavo atva
žiuoti į Ameriką ?

šie ir daugelis kitų labai 
svarbių klausimų bus išaiškin
ta. Visus “Laisvės” skaityto
jus prašome atsilankyti į pra
kalbas ir apie tai pranešti jū
sų pažįstamiems. Prakalbas 
rengia Literatūros Draugijos 1 
kuopa.

Komisijos Narys.

Del Dariaus-Girėno Pa
minklo ir Koncerto

Pranešame gerbiamai visuo
menei, kad koncertas ir balius 
Dariaus-Girėno paminklo pa
statymo naudai, kuris bus sek
madienį, vasario (Feb.) 2* d., 
1941 m., Grand Paradise sa
lėje, 318 Grand St. Brook
lyn, N. Y., jau pilnai paruoš
tas. Tad prašome publikos 
nesivėluoti, nes koncertą ati
darys lygiai 4 vai. po piet.

Dėl patogumo patartina įsi
gyti įžangos tikietus iš anksto, 
juos galite gauti Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliube, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., 
pas gaspadorių J. Karpų, taip
gi galite užsisakyti ir per te
lefoną šaukdami Evergreen 
4-9672 ir pasakyti, kokios kai
nos norite. Rezervuotom vie
tom 75c, kitos vietos po 50c; 
šokiams 35c, kurie parsiduos 
tik prie durų.

Pataisa
Pirmadienio “Laisvėj”, au

kojusių “Laisvės” bazarui są
raše buvo skelbta, kad K. Pe- 
trikienė aukojo $5. Turėjo bū
ti : “Aukojo $5 vertės pasida
bini mo setą.”

Pinigais
ALDLD 153 kp., San Fran

cisco, Calif., $5. J. Lazaus
kas, Brooklyn, N. Y., $1.

Vietiniai, apart dovanų, 
prašomi tas dienas pasilaikyti 
liuosomis, kad, galėtume daly
vauti bazare.

Maspeth, L L
Serga

Kaip ir visur dabartiniu 
laiku, taip ir Maspethe, ma
žai yra žmonių, kurie galėtų 
pasakyti, kad visai sveiki. 
Veik kiekvienas žmogus arba 
turi šaltį, arba tik ką persir
gęs, jau sveiksta, štai, perei
tą sekmadienį nematėm drau
gų Kalvaičių “Laisvės” ban- 
kiete, o priežastis to—draugė 
Kalvaitienė serga.

Linkime draugei Kalvaitie- 
nei greit pasveikt.

Koresp.

Teisia Namo Savininką
Išrinkta taip vadinamoji 

“blue-ribbon džiurė” teisti Leo 
J. Alexander, 52 m., 15 Cen
tral Park West, kurio valdo
mų namų gaisre prie 17 Doy- 
ers St., Chinatown srityje, su
degė 7 chiniečiai birželio 21- 
mą, 1939 m. Pats gyvendamas 
poniškuose namuose, Alex
ander kaltinamas nedaręs įs
tatymais reikalaujamų pataisų 
prie Doyers St. esamose lau- 
žynėse, kad gaisrui ištikus 
žmonės galėtų išsigelbėti.

Nauji Kursai Paruošimui 
Mechanikų

Su vasario 10-ta atidaroma 
naujas technologijos institu
tas Brooklyn Law School, 375 
Pearl St. Keturi šimtai baigu
sių vidurinę (high) mokyklą 
bus mokinami per 5 mėnesius. 
Mokins nemokamai. Pirmo 
kurso lėšoms paskirta $140,- 
000. Tiems kursams esą apli
kacijas įteikę 6,000 asmenų.

Iš Brooklyno neužilgo išveš 
į kempes dar 1,400 gvardie
čių. Tūkstantis iš jų išvyks į 
Sackett’s Harbor, N. Y., o ki
ti į Fort Devens, Ayer, Mass.

Dėl sniego audros, sulaiky
ti visi išskridimai iš LaGuardia
orlaivių stoties vėlai pereito 
sekmadienio vakarą.

Daiktais
S. Sapiega, 291 Kent Avė., 

Brooklyn, bonką vyno.
Drg. Sakavičienė iš Bayonne, 

N. J., parvežė iš Floridos gra
žią elektrikine (“Shell”) lem
pą ir padovanojo bazarui.

J. Ramanauskas iš Miners- 
villės, Pa. (farmerys), padova
nojo 4 tuz. kiaušinių.

Bazaras Jau Čia Pat
Iki bazaro beliko vos dvi 

savaitės. Jis įvyks vasario 14- 
tą, 15-tą ir 16-tą dienomis, 
Central Palace salėse, 18

IŠRANDA VO JIM AI
Pasirenduoja fornišiuotas kamba

rys, karštas vanduo, geru šildomas. 
Tinkamas vyrui arba moterei. Gali
ma privažiuoti Myrtle Ave. linija 
arba DeKalb gatvekariu. Esame na
mie vakarais po 6 vai. šeštadieniais 
ir sekmadieniais per dieną.

Mrs. Zacharauski, 1.325 DeKalb 
Ave., (viršutinės lubos), Brooklyn, 
N. Y. (21-23)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

t

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių ;-pąrsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE.

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

d

F. W. SH ALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

Tarp Lietuvių
______ •

Petras Juknys, dirbęs dien
raščio “Vienybės” redakcijoj, 
(kuomet “Vienybė” dar buvo 
dienraščiu), išbuvęs apie šešis 
mėnesius be darbo, dabar 
džiaugiasi gavęs gerai apmo
kama d arba Washburn Wire 
Co. dirbtuvėje.

Petras Juknys buvo- mano 
geras draugas, nes mums kar
tu teko dirbti prie dienraščio 
“Vienybės.” Dirbom tada pasi
šventusiai, dirbom daug ir dir
bom labai blogose sąlygose. 
O atlyginimas už mūsų pas
tangas buvo labai menkas ir 
kaltais pasitaikydavo, kad 
mums atmokėdavo tiktai padė
ka arba prižadėjimais.

Kuomet “Vienybė”, kaipo 
dienraštis, apsirgo džiovos li
ga, man pasitaikė gauti daVbas 
“Laisvėj”, o Petras per šešis 
mėnesius išbuvo be jokio užsi
ėmimo. Dabar Petras džiau
giasi gavęs gerai apmokamą 
darbą, o aš irgi džiaugiuosi 
savo gero draugo laime.

Linkiu savo draugui pasto
viai užsilikti jo naujame dar
be. 

❖ * *
Vestuves

šeštadienį, vasario 15 d., 
Karalienės Angelų par. baž
nyčioj, So. 4-th ir Roebling 
Sts. susiveda Anna šagzda, 
gyv. 188 Conklin Ave su Juo
zu Lugauskti. Vestuvių poky
lis įvyks J. & J. svetainėje, 
147 Thames St.

Linkime jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo.

J. B.

Paminklo Projektas
Kiek pirmiau buvo rašyta, 

kad jaunas lietuvis dailinin
kas p. Joe Stelmok gamina 
paminklo projektą, tinkamą 
statyti ant Lituanicos aikštės. 
Dabar pranešamo, kad tok is 
projektas jau baigiamas pa
ruošti ir bus labai žingeidus. 
Išvaizda šiokia: Trikampis, as
tuonių pėdų pločio, kiekvie
nas šonas vienodo platumo, į 
viršų eina smailyn, aukštumas 
vien kamieno turėtų būti vie
nuolikos pėdų, ant kurio vir
šaus bus uždėta šešių ir pu
sės pėdų aukštumo figūra, 
reiškianti Lietuvą arba Lietu
vos motiną, žemiau figūros 
vienas paminklo šonas vaiz
duos Floyd Bennett orlaivių 
stotį su orlaiviu Lituanica ir 
lakūnų pilnais paveikslais ruo
šiantis skristiantra pusė sim
bolizuoja Amerikos pakraštį ir 
debesuotą padangę, iš kur la
kūnai su orlaiviu pakyla ir 
skrenda per Atlantą, pasiekę 
Europos kontinentą žūva Sol
dino miške. Ant trečio pa
minklo šono užrašai lakūnų 
mirties, kelionės bruožai ir is
torija tragiško jų žuvimo. 
Trumpoj formoj paminklo 
projektas rodo savyje gilų 
įspūdį, bet ar bus tinkamas 
galutinam statymui, kol kas 
nežinoma. Vienok šį puikų 
dailės darbą visi turėsite pro
gą matyti ruošiamam koncerte 
vasario 2 d., Grand Paradise 
salėje. Mūsų dailininkas p. 
j. Stelmok yra pasiryžęs pa
rodyti savo kūrinį gražioj 
formoj ir apibudinti jo reikš
mę.

Dariaus-Girėno Fondo Sekr.
Antanas Gudonis.

Manhattan Avė., Brooklyne. 
Ruošiantie j i jam dovanas pra
šomi suskubti. Ypatingai vis 
tebepasigendama tų gražiųjų 
žiurstų, kurių nemažai pasiū
davo ir prisiųsdavo worceste- 
riečių LLD Moterų kuopa ir 
draugės iš kitur, ir kurie išei
davo pirm visko, amerikoniš
kai tariant—kaip “hot cakes.” 
Veikiausia, jie dar siuvami ir 
sulauksime prieš pat bazarą. 
Norime tik priminti, kad jie 
labai laukiami.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausįų bra
vorų alus / ėlius. 

Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.
426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Redaktoriai — Negeri 
Žmonės

MIRĖ
Emily Millikan (buvusi Ku-

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS

Į Įdomiai Jpuošta lietuviška aludė; 
ant Grand Street 

Rheingold extra Dry Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių j

Vynų ir Degtinės ]
•

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. 5 Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

I

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip PetrUčių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Tūlas Brooklyno lietuviško 
pusvalandžio radi jušninkas, 
kuris save vadina “Onkul žio
vauja”, aną dieną ve kaip išsi
žiojo :

“Prašiau redaktorių, kad 
papasakotų pasaulines žinias 
mano pusvalandyje oro ban
gomis, bet negavau nei vieno 
redaktoriaus. Dėl to jums ži
nias papasakojo angliškai vie-

nickienė), 72 m. amžiaus, 68 
Rockaway Ave., Brooklyn, mi
rė sausio 25-tą. Pašarvota na
mie. Bus palaidota sausio 29- 
tą, šv. Jono kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. Garšva.

liui” oro bangomis ir išvadina 
sau nepatinkamą asmenį “ka- 
capu.”

m.............................................................................................. -n

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

nas iš šios stoties patarnauto
jų. Vėliau manome gauti “ge
rą žmogų” — ne redaktorių, 
kuris žinias jums perduos lie
tuviškai.

Pasirodo, kad Onkul žio
vauja 'neranda nei vieno gero 
žmogaus tarp lietuviškų, jam 
pritariančių redaktorių. O ka
dangi “Laisvę” jis boikotuoja, 
tai prie šiosxredaktorių kreip
tis jam nepatogu?

Bėda tų laikraščių skaity
tojams, jeigu tąrp jų redakto
rių nėra nei vieno gero žmo
gaus.
v Iš I^anuolės Šovė j Uodą

T>s pats Onkul žiovauja ki
tame savo radijo " programos 
pusvalandyje savo. asmenišką 
pagiežą išpila “visam pasau-

Girdi, reikia “to kacapų iš
mesti iš bažnyčios, organizaci
jos biznierių, taipgi ir laik
raščių.” (?)

Pažįstu aš tą vadinamą “ka- 
capą.” Jis yra geras katalikas, 
geras lietuvis, ir visai nepana
šus į kacapą.

Na, o Onkul žiovauja ant jo 
pyksta ir jis pavartojo visuo
menišką įstaigą jo išplūdimui. 
Manau, kad neilgai gyvuos 
tokiems tikslams naudojamos 
ir tokių kaip Onkul žiovauja 
vadovaujamos organizacijos.

Kuomet žmogus pradeda 
uodus šaudyti iš kąnuolių, — 
savo asmeniniam/kerštui išlie
ti /vartoja tokį dalyką, kaip 
radio, tai j ir. negali tuo radiu 
ilgai naudotis.

Anonymas.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir1 krajavus 
nudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio j 
dydžio, kokio pa- < 
geidaujama. Tai-' 
pogi atmaliavoju 1 
įvairiom.spalvom J

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

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

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro •

BROOKLYN, N. Y.
--------i--------------------------------------------------ii

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

I Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661




