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trys tūkstančiai žmonių su-

patapo lais- 
nelabai tiki 
ir jų kauli-

eilė kitų senatorių ir kon- 
gresmanų.

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

Fašistai-socialistai-klerikalai 
įsteigė dar vieną fondą “Lie
tuvai gelbėti.” šis fondas 
įsteigtas Pittsburghe, Pa. Tam 
tikslui Pittsburgh© ponai įkū
rė ir komitetą, kuris rengia 
prakalbas kunigui Prunskiui ir 
p. Daužvardžiui.

Jau tik kalbėtojų vardai 
gražiai pasako, kokios Lietu
vai laisvės nori šitie ponai. 
Jiems rūpi Lietuvon grąžinti 
kapitalizmą, jiems rūpi grą
žinti ten smetonizmą. Bet jie 
to niekad nesulauks!

Amerikos Lietuviu Kataliku 
Federacijos centras yra nuta
ręs, kad lietuviškos parapijos 
sukeltų $10,000 pinigų “Lietu
vos sūnums (pabėgėliams iš 
Lietuvos smetonininkams — 
R. M.) gelbėti.” Pasirodo, kad 
parapijonys nesiskubina į tą 
fondą savo pinigus aukoti, 
štai kun. Matulaitis rašo “Ku
nigų Vienybės Biuletine:”

“Kaip kitur—nežinau; bet 
mano buvimo vietoje sukelta 
tik trečdalis kvotos.” Ir kuni
gėlis toliau sako : “Manau, jog 
panašiai įvyko ne vienoje ko- 
I /vn i Izi

su tūkstančiais

tis nuošaliai nuo šio karo ” 
Amerikiečių Taikos Molu-1

Reikia pasveikinti tuos pa
rapijomis, kurie atsisako savo 
sunkiai uždirbtus centus duoti 
šelpimui Lietuvos liaudies 
priešų ir finansavimui tos 
bjaurios kampanijos, kurią da
bar prieš Tarybų Lietuvą varo 
fašistai-klerikalai-socialistai.

Daug parapijom; gauna nuo 
savo giminių Lietuvoje laiškų, 
—laiškų, kuriuose giminės 
džiaugiasi perversmu Lietuvo
je, kuriuose jie kviečia savo 
sūnus, dukteris ir brolius grįž
ti Lietuvon, kun 
va. Toki žmonės 
kunigų pasakoms 
nimams aukų.

Mūsų pareiga skleisti dau
giau literatūros tarpe katali
kų darbo žmonių. Jiems rei
kia siūlyti mūsų laikraščiai ir 
knygos, kur jie dar daugiau 
tiesos apie Lietuvą susiras.

KRISJLAI
Reikia Juos Pasveikinti!
Dar Vienas Fondas!
Gaila Draugo Jukelio.
Kunigai Leisią Žurnalą.

Rašo R. Mizara

Washington; —šį šešta
dienį, vasario 1 d., suva-

“tikslas zi(^ento sumanymą H. R. gresą ir prezidentą, jog mes
11776. Šis sumanymas rei-'neremiame kišimosi į karą, 

______  kalauja duot prezidentui kad Amerikos saugumas ir 
diktatorišką galią dėlei vi- jos laisve 'reikalauja laiky- 
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Tik Roosevelio
Planas Tegalįs Iš

gelbėt Angliją

500 UNIJŲ IR KITĮJ ORGANIZACIJŲ AT
STOVU VAŽIUOJA Į WASHINGTONA 

TAIKOS REIKALAUTI

Siūlymai Kongresui 
Prieš Unijas ir 

Sfireikus

* <

_.....

Washington. — Amerikos 
iždo ministeris Morgenthau 
pareiškė senatorių komisi
jai užsieniniais reikalais:

“Aš esu tikras, kad jeigu 
kongresas atmes šį (prezi
dento) bilių 1776, tai Angli
jai nieko daugiau neliks da
ryt, kaip tik nustot karia*. 
vus”...

Anglija, Graikija ir Cbi- 
nija “negalės tęst kovos, jei 
šis sumanymas nebus priim
tas,” sake ministeris Mg“- 
genthau.

Thomas Lamont, partne
ris stambiausio bankininko 
J. P. Morgano, reikalavo vi
suotinos pagalbos Anglijai 
pagal prezidento Ropsevel- 
to sumanymą. >

Amerikos karinio štabo 
galva generolas G. C, Mar
shall ragino kongresą už- 
girt sumanymą H. R. 1776; 
tvirtino, kad jeigu jis būtų 
priimtas, tai “Anglija galė
tų laimėti karą; bent aš to 
karštai trokštu.”

Vokietija turinti 36 tūks
tančius karinių orlaivių ir 
užtenkamai jiems gazolino, 
kaip teigė generolas Mar
shall. Ore vokiečiai esą ke
turis kartus tiek stipresni 
už anglus.

Prieš Roosevelto plarą 
dėlei Anglijos gelbėjimo 

! darbuojasi senatoriai Nye, 
Wheeler, Hiram Johnson /r

Gaila draugo Juozo Juke
lio! Gaila darbininkų klasės 
veikėjo. Jis daug dirbo. Ir 
dar būtų galėjęs dirbti, jei ne 
negailestingoji mirtis.

Velionis buvo savamokslis, 
kaip ir daugelis mūši; veikė
jų, bet gerai politiniai prasila
vinęs ir visuomet pilnas ener
gijos žmogus. Savo prakalbo
mis, kurioms jis turėjo talen
tą, velionis Juozas Jukelis ati
darė ne vienam darbininkui 
akis. Jis daug prisidėjo prie 
mūsų organizacijų išauklėji
mo, prie mūsų spaudos stipri
nimo.

Atiduodami Juozui Jukeliui 
užsitarnautą pagarbą, mes, 
draugės ir draugai, patys tu
rime daug darbuotis, kad už
pildyti tą spragą, kurią pa-, 
darė jo mirtis!

Dalyvaudamas laisviečių su
važiavime, Juozas Ramanaus
kas pasakojo šių žodžių rašy
tojui apie savo archyvą. Pa
sirodo, kad jis turi daugybę 
lietuviškos literatūros, išėju
sios prieš kelias dešimtis me
tų. Jis turi daug tokių žur
nalų ir laikraščių, kokių šian
dien jau beveik negalima nie
kur kitur surasti.

šį savo archyvą Juozas Ra
manauskas žada pervesti Lite
ratūros Draugijos Centro Ko
mitetui.

Amerikos lietuviai kunigai 
nutarė įleisti savo žurnalą. 
Jiems, matyt, atrodo, kad dar 
permažai jie išlieja smalos per 
jau turimą spaudą.

Be tjo, “Kunigų ’ Vienybės 
Biuletinis” rašo, kad lietuviai 
kunigai mano kurti “Litera
tūroj Draugiją Amerikoje,” 
kuri leistų kunigiškas knygas.

MIRĖ GRAIKIJOS DIKTA
TORIUS METAXAS

Jie tvirtina, kad tas pla- žinos į Wash|ngtoną apie 
nas pilnai įveltų Ameriką į 500 taikos atstovų nuo dar- 
karą ir užkartų jai diktatū
rą.

Nesako, Kodėl Anglija 
Kariauja

Į klausimą, ko Anglija no
ri pasiekt šiame kare, lor
das Halifax, naujasis An
glijos ambasadorius Ameri- ,v . v 
kai, atsakė laikraštininkam zm,onilJ ParaslJ atmest^pre- 
tik tiek, kad jos 
yra laimėt karą.”

bo unijų, bažnyčių organi
zacijų, nuo savišalpos drau
gijų ir jaunuolių organiza
cijų iš New Yorko, Bosto
no, Philadelphijos ir kitur. 
Jie įteiks prezidentui Roo
se veltui ir kongresui reika
lavimus

“Prezidento sumanymas 
dėlei karo reikmenų skolini
mo Anglijai parodo, kaip 
pragaištingai mes stovime 
arti to punkto, kur būtų 
siunčiama mūsų kariuome
nė dalyvaut besmageniškoie 
Europos skerdyneje. Tas 
sumanymas parodo, kaip 
sparčiai karinės jėgos vei
kia, idant įsteigt pilną kari
nę diktatūrą Amerikoje.

“Mes turime įtikinti kon-

Washington. — Kongre
so teisių komisija ketina 
“tyrinėt” unijas karinėse 
pramonėse, kaip įspėjo kon- 
gresrrianas H. Sumners.

Kongresmanas Carl Vin
son, pirmininkas laivyno 
reikalų komisijos, žada 
įnešt sumanymą verstinai 
taikyt norinčius streikuot 
darbininkus su samdyto
jais visuose laivų. statymo 
darbuose ir užgint darymą 
tokių sutarčių, kurios pil-

’nai pripažintų uniją 
pramonėj.

Karo reikalų komisijos 
pirmininkas Andrew May 
žada įnešt kongresui tolų 
pat sumanymą prieš strei
kus ir unijas darbuose rei
kalinguose armijai.

Nužiūrima, jog Amerikos 
karo ir laivyno ministerial 
remia sumanymus, reika
laujančius apeit Walsh-He
aley įstatymą, kuris nusako 
būtinas darbininkam algas 
ir sąlygas.

Jų Didlaivis Tor
peduotas

London. — Anglų vyriau
sybė sako, kad didžiulis jų 
kareivinis laivas “Empress 
of Australia” nebuvo torpe
duotas ar iš kanuolių ap
šaudytas, ties vakarine Af
rika: Jis “saugiai stovi vie
noje prieplaukoje.”

Anglai spėja, )<ad tai vo- 
ikiečiai paskleidę} melagingą 
radio atsišaukimą neva iš 
to laivo.

Washington. — Senato
rius Hiram Johnson sako, 
kaip Anglija neatidavė Am
erikai senų skolų, taip ne
atiduos ir naujų.

Ryšyj su tuom dr. Wal
ter Scott Neff, sekretorius!lizacija šaukia visas unijas 
Amerikiečių Taikos Mobili- ir kitas darbo žmonių orga- 
zacijos, išsiuntinėjo laiškus nizacijas kuo greičiausia 
daugiau kaip trim šimtam bendrai veikti, idant sumuš t 
darbininkiškų organizacijų; minimą prez. Roosevel’.o 
Jis rašo: planą.

KLAUSIMAS ANGLU SEIME DĖLEI KO 
MUNISTU LAIKRAŠČIO UŽDARYMO

Italijos Turčiai Kuopiasi 
Daugius Maisto ir 

Slepia

Rumunijos Valdžia Ar 
čiau Bendradarbiaus 

su Naziais

Athenai, Graikija, saus. 
29.—Po operacijos numirė! 
generolas J. Metaxas, Grai
kijos ministeris ’pirminin- 
kas-diktatorius, 70 metų 
amžiaus. Nauju ministeriu 
pirmininku tapo bankinin
kas Aleksandras Korizis. 
Žada vykdyt tokią pat poli
tiką, kaip ir Metaxas.

Washington. — Anglija 
dejuoja, kad greit išsisems 
jos doleriai, už kuriuos ga
ilėtų pirkt karo reikmenis iš 
Amerikos.

Vokiečių Lakūnai Die 
nos Laiku Bombar

davo Angliją

ITALAI PAKLIUVĘ I SLAS
TUS LIBIJOJE

Anglai Skelbia:
Cairo, Egiptas, saus. 29. 

—“Laisvųjų Prancūzų” ka
riuomenė iš pusiaujo (ekva
torinės) Afrikos įsiveržė 
200 mylių į italų koloniją 
Libiją, pasiekė miestą Mar- 
zuką ir taip sudarė .siųstus 
italam tarp anglų, iš vienos 
pusės, ir francūzų, iš ant
ros.

Anglai Praneša:
London. — Vokiečių 

laiviai dieną ilgokai bom
bardavo Londoną ir kelis 
kitus Anglijos miestus, bet 
menkai žalos tepadarė.

Anglų laivai šūviais iš 
kanuolių nukirto du vokie
čių orlaivius į jūrą.

or-

SIŪLO JUNGTINĖM VALSTI
JOM UŽIMT KOBA

Havana, Kuba.—Areštuo
tas kubietis advokatas Ra
fael Calzadilla, kad jis mu
sė telegramą prez. Ropsevel- 
tui, ragindamas privienyt 
Kubą Jungtinėms Valsti
joms.

Washington. — Senato
rius Smathers įnešė kongre
sui sumanymą padaryt Kubą 
viena iš Jungtinių Valstijų.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečių lakū

nai bombomis padegė vieną 
geležinkelio stotį ir prekinį 
traukinį; nušovė vieną ang
lų lėktuvą; sužeidė nedidelį 
anglų prekybos laivą.

Šį kartą nei vienas anglų 
orlaivis vakar neatskrido 
bombarduot Vokietiją ar 
jos užimtus kraštus.

Vokiečiai didžiomis ka- 
nuolėmis iš Franci jos bom
bardavo Doverio prieplaūką 
ir kitus kariniai svarbius 
punktus piet-tyrinėje Ang
lijoje.

Roma; — Mussolinis, pa
siuntė savo žentą grafą 
Ciano, užsieninį ministerį į 
karo frontą prieš graikus 
Albanijoj.

London. — Darbietis an
glų seimo atstovas Bevan 
įnešė sumanymą nupeikt 
valdžią, kad jinai uždarė 
Komunistų Partijos dien
raštį Daily Workerį ir sa
vaitraštį The Week. Po gin
čų seime, įnešimas tapo at
mestas. 297 balsais prieš 11 
tapo užgirtas valdžios pasi
elgimas su tais komunistų 
laikraščiais.

Komunistas seimo atsto
vas Wm. Gallacher atrėmė 
valdžios padarytą įtarimą, 
kad Daily Worker neva 
trukdęs šalies gynimą nuo 
Hitlerio. Gallacher pareiš
kė:

“Mes nekenčiame hitleriz- 
mo vis tiek kokiame pavi
dale jis pasirodytų. Keturi 
nariai Daily Workerio di- 
rektoriato mirė Ispanijoj 
bekovodami prieš Hitlerį ir 
Mussolinį.

“Daily Worker niekad 
nemėgino kenkt šalies apsi
gynimui ar puldyt piliečių 
ūpą; ir Anglijos valdžia ne
gali parodyt nei vieno fak
to, kad Daily Worker būtų 
taip daręs”, sakė Gallacher.

Profesorius Haldane, pir
mininkas Daily Workerio re
dakcijos, parašė laišką vi
daus reikalų ministeriui 
Herbertui Morrisonui, dar- 
biečiui, kad atšauktų pat
varkymą, kuriuom Daily 
Workeris uždarytas; tuo
met lai valdžia traukia Dai
ly Workerį į viešą teismą ir 
tegu parodo, kur ir kaip jis 
nusikalto prieš šalies gyni
mą.

Ministeris Morrison, už
darydamas Daily Workęrį, 
visiškai nenurodė, dėl kokių 
“prasižengimų” šis laikraš
tis slopinamas.
Tūkstančiai Anglų Prot^s- 
tuoja prieš Daily Workerio 

Uždarymą
Glasgow. —'Daugiau kaip

Roma. — Italų spauda 
smerkia turčius, kad jie su
pirkinėja ir kraunasi valgio 
dalykus, kiek tik gali; todėl 
vis labiau trūksta maisto 
dauguomenei gyventojų.

Valdžia yra nutarus šau 
dyt tokius maisto produktu 
supirkinėtojus; bet jie vis 

ėjo į protesio susirinkimą tiek nesiliauja. “r 
dėl to, kad Anglijos valdžia dalas labai erzina 
uždarė komunistų dienraštį 
Daily Workerį. Susirinku- ” 
siems kalbėjo Wm. Gallach
er, komunistas anglų seimo

zemes- 
niąsias klases,” kaip ra- 

jšo “II Telegrafo,” laikraš
tis užsieniu reikalu ministe- c c

atstovas. Klausovai sudėjo r^° Ciano.
beveik du tūkstančius dole- -...... ' ............... =
rių į Daily Workerio aps.i- JMS lg METŲ BERNIUKUS I 
gynimo fondą.

Clydeside laivastatyklų 
darbininkai, South Wales 
angliakasiai ir mašinistai1. London, saus. 29.—Angli- 
daro protesto susirinkimus Jos v^džia šaukia į kariuo- 
prie dirbyklų, reikalaudami, !men? jaunuolius nuo 18 iki

ANGLUOS KARIUOMENĘ

&

Bucharest, Rumunija 
Rumunų ministeris pirmi' 
ninkas ir užsieninis miniu- 
teris Ion Antonescu paskel
bė, kad Rumunija “turės 
artimiau bendradarbiauti su 
Vokietija ir Italija.”

Teisia šimtus Sukilėlių
Atiduota kariniams tein- 

Tas skan-‘ manls šimtai kraštutinių

kad valdžia atšauktų savo 
įsakymą prieš Daily Wor
ker}.

Londone, Norwiche, O.T- 
forde ir Birminghame įvy
ko masiniai susirinkimai 
pasmerkt valdžios įsakymą.

19 metų ir vyrus nuo 37 
iki 40 metų.

Dabar Anglija turi 4 mi- 
lionus armijos ir milicijos.

Jau pirmiau pašaukti į 
kariuomenę vyrai nuo 

36 metų.iki'
20

Nuskandinta 11 Anglijos - 
Laivy per Savaitę

London. — Nuo sausio 12 
iki 19 d. vokiečiai nuskandi
no 11 Anglijos ir jos “talki
ninkų” prekinių laivų, viso 
58,212 tonų įtalpos.

Prašome į Talką

įnirtę Mūšiai tarp 
Italu ir Graikų

šį ketvirtadienį, sausi o- 
January 30 d., įvyks svar
bus brooklyniečių susirinki
mas “Laisves” bazaro rei- graikus, 
kalu. Reikia virš šimto dar
bininkų bazarui. Prašome 
visų norinčių padėti savo 
dienraščiui būti šiame su
sirinkime. čia bus pasiskir
stymas darbais bazarui.

Taipgi prašome rinkti au
kas bazarui. O kurie patys 
turite paskyrę dovanas, tai 
prašome tuojau priduoti 
jas.

Susirinkimas bus “Lais
vės” salėje, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 
yąl. vakare.

Graikai Praneša:
Athenai, saus. 29.—Grai

kai pradėjo smarkią ofensy- 
vą prieš italus Albanijoj. 
Italai su tankais įnirtusiai 
puolė graikus, bet graikai 
atmušė juos ir per kauty
nes durtuvais išvijo italus 
iš kai kurių pozicijų Klišu- 
ros-Tepelini srityje.

Italai vartoja vis daugiau 
didžiųjų kanuolių prieš

geležingvardiečių fašistu, 
kurie dalyvavo sukilime 
prieš dabartinę Rumunijos 
valdžią. Daugelis teisiamų
jų bus sušaudyti. 17 studen
tų Brasove nuteista po tris 
iki dešimties metų kalėti. • 
Plėšikai ir Geležingvardie

čių Ginkluotojai
Teisiamas ginklų ir amu

nicijos fabrikantas M. Ma- 
laxa, kuris davė sukilėliams 
tankus, kulkasvaidžius ir 
kitus ginklus. Pastatytas 
teisman Marin Miheaitsa, 
buvęs majoras Bucharest*) 
priemiesčio Serban Voda. 
Pas jį rado tiek išplėštų L 
įvairių reikmenų, kad užpil
dė jais 70 didelių trokų. Jie 
daugiausia išplėšti iš žydų 
krautuvių.

Per kratas sostinėje Bu- 
chareste kariai atėmė 
šautuvų ir revolverių 
kulkasvaidžius.

. -V'

Būsi-

5,602 
ir 39

4,500,000 Ženkleliu 
miem Užmuštiem ir Sužeis

tiem Amerikos Kariam __ _ _ i
Washington, saus. 29.— 

Amerikos armijos komanda 
užsakė atspausdint pus
penkto miliono kortelių, su 
kurių pagalba geriau bus 
galima patikrinti tuos ka
reivius, kurie taps užmušti 
bei sužeisti būsimame kare.

o,.,.,,-.........

Vokiečiai Vėl Kirtę Smūgį 
Anglijos Laivams 

Vokiečiai^Praneša:
Berlin, saus. 29.—Vienas 

vokiečių submarinas pas-

Italų karo laivai bombar
davo užnugarines graikų li
nijas į pietus nuo Chima- 
ros.

‘ Graikai nušovė žemyn du 
italų orlaivius. Anglų lakū
nai smarkiai bombardavo 
Elbasaną, ^varbų karinį ita
lų centrą.

Sugabenta daug naujos kandino 11,500 tonų Angli- 
italų kariuomenės į šiaurinę jos prekinį laivą. Vokiečių 
Albaniją. orlaiviai sunaikino vieną 

prekinį anglų laivą 4,600 to- .
ORAS. — Šį ketvirtadie- nų ir sužeidė du kitus lai-

- nį ir šąlčiau. vus į vakaru,s nuo Ajpjo.s.
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Chinijos Liaudis ir Chiang
Kai-shekas

Kada 1928 metais Chinijos liaudis nu
galėjo imperialistinius generolus, tai ge
nerolas Chiang Kai-shek, kuris ėjo su 
liaudiečiais, suorganizavo pasiutusį 
buržuazijos užpuolimą ant komunistų ir 
revoliucinių kovotojų. Dešimtimis tūks
tančių kovotojus žudė.

Dabar Chinija jau ketvirti metai gina
si nuo Japonijos imperialistų. Japoni
jos armijos “suklimpo”. Buvusi Chinijos 
Raudonoji Armija padalinta į Ketvirto, 
Aštunto ir Devinto Kelio armijas parodė 
didžiausios drąsos ir sugabumo kovoj. 
Jos išvystyta partizanų veikla paralyžia
vo Japonijos armijos užnugarį.

Bet štai generolas Chiang Kai-shek su
traukė 40,000 savo jėgų ir užpuolė Ket
virto Kelio armiją, kuriai vadovavo ko
vingas jos vadas Yeh Ting, kurioj buvo 
tik 10,000 kovotojų. Prasidėjo žiaurus 
mūšis. Kova ilgai truko. Ketvirtoji ar
mija buvo nugalėta. Sako, kad ji neteko 
4,000 užmuštais. Chiang Kai-sheko armi
ja paėmė 2,000 jos kovotojų į nelaisvę. 
Suėmė ir generolą Yeh Ting; kurį ren
giasi teisti.

Chiang Kai-shek kaltino,’ būk Ketvir
toji armija užėmė frontą, kur jai neleis
tina, būk atsisakė klausyti karinės dis
ciplinos. Bet jau dabar paaiškėjo, kad 
šis kaltinimas yra tik pateisinimas to 
bjauraus užpuolimo.

Tikrumoj užpuolimas padarytas todėl, 
kad Chinijos buržuazija, jos Kuomintan- 
go partija, bijo Chinijos revoliucinės vei
klos. Tūli vadai daugiau bijo Chinijos 
liaudies kaip Japonijos imperialistų. Tai 
ir užpuolimas ant Ketvirtojo Kelio Ar
mijos buvo tuo sumetimu padarytas, kad 
pakirtus Chinijos revoliucines jėgas, kad 
daugiau galios palaikius buržuazijos ran
kose. Numatoma, kad generolo Chiang 
Kai-sheko jėgos ruošiasi tokiam užpuo
limui ant Aštunto ir Devinto Kelio armi
jų. Jeigu tas pasikartos, tai neišvengia
mai Chinijoj atsinaujins karas tarpe so
vietinio ruožto jėgų ir Chiang Kai-sheko. 
Tas neišvengiamai apsilpnins Chinijos 
atsparumą. Chinijos komunistai baigė 
karą prieš Chiang Kai-sheką, kad vi
siems bendrai atremt Japoniją, bet jeigu 
generolas Chiang Kai-shekas nesiliaus 
puolęs liaudį, tai jis gali susilaukti visko!

Generolai Ministerių Sudėty j
Rumunijoj sudaryta nauja valdžia su 

generolu Antonescu priešakyje, kuris už
ima ministerių pirmininko ir užsienio 
foinisterio vietą. Generolai ir kiti kariš
kiai užima kitas vietas. Generolas J. la- 
eobici,—karo ministerio vietą; generolas 
Dimitru Popescu — vidaus reikalų; ge
nerolas Radu Rosetti—apšvietos; gene
rolas Niholae Stoinescu,—finansų; ge
nerolas George Potopeanu—ekonomijos; 
generolas Grigore Georgescu—viešų dar-

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiama “Laisvės” Redak
cija:

Malonėkite man atsakyti 
į šį svarbų klausimą: Ar 
dabar galima parvažiuoti į 
Lietuvą ir ant visados apsi
gyventi tam, kuris yra Lie
tuvoje gimęs? Ar dabartine

Badas Kariaujančioj Europoj
Ponas H. Hooveris sako, kad Vokieti

jos pavergtos demokratinės šalys yra ba
do padėtyj. Vien Belgijoj baisus bado 
pavojus. Belgija ir taip buvo daugiau 
industrinė, negu žemdirbystės šalis. Ka
ro liepsna nušlavė daug sandėlių su mai
stu, grūdais ir miltais. Karo veiksmai 
nutrypė laukus. Iš priežasties tų įvykių 
ir pašaro stokos 1940 metais Belgijoj su
mažėjo ant 1,100,000 kiaulių skaičius, 
kurių viso Belgijoj jau liko tik 260,000. 
Bado pavojus greitai artinasi.

Tas yra Franci joj. Maisto suvaržymas 
didelis Lenkijoj, Vokietijoj, Anglijoj ir 
Ispanijoj. Tik Lietuva, susijungus su So
vietų Sąjunga, nejaučia baisaus bado pa
vojaus.

Reikalauja Aviacijos Diktatoriaus
Prezidentas Rooseveltas reikalauja ne

ribotos galios remti Angliju ir veikti ka
ro klausimais. Bankieriai ir fabrikantai 
reikalauja diktatorių gamyboj, kurie ga
lėtų uždrausti darbininkų streikus. Da
bar iš Washingtono praneša, kad karo 
departmentas reikalauja “caro”—dikta
toriaus aviacijos industrijoj, kuris būtų 
visagalis. Yra užsakyta 14,000 karo or
laivių Anglijai ir 19,000 Amerikai. Užsa
kymus nori pakelti iki 50,000. Sako, kad 
diktatorius būtinai reikalingas. Liaudis 
prieš tai kovoja.

Japonija Kalba Rūsčiai
Imperialistinės Japonijos spauda labai 

rūsčiai rašo prieš Jungtines Valstijas. 
Laikraštis “Nichi-Nichi” rašo:

“Jeigu Jungtinės Valstijos ir ant to
liau taip veiks, išstos prieš Japoniją To
limuose Rytuose, jeigu nesiskaitys su 
Japonijos nusistatymu, tai jos patirs, ką 
reiškia Japonijos nusistatymas.

“Būtų didelė kriminalystė mesti visą 
žmoniją į karą, vardan ‘tiesos ir taikos/ 
kam dirba Jungtinės Valstijos. Ir todėl 
Japonijos žmonės nori, kad Amerika pa
keistų savb nusistatymą.

“Jeigu Amerikoj didžiuma gyventojų 
remia Roosevelto politiką—remti Angli
ją, remti tuo klausimu bilių,—ir mano, 
kad ir tada, kada Amerika stos karan, 
Japonija prieš tai neišstos, tai labai klys
ta.”

Admirolas Nabpmasa Suyetsugu rašo, 
kad dabar Japonija turinti galingesnį 
karo laivyną už Ameriką, kad jos laivy
nas remiasi ant galingų tvirtumų nuo 
Kurdiškų iki Spartley salų ir.sako: “Jei
gu Amerikos karo laivynas kiš ten nosį, 
tai jis pateks į spąstus.”

Jau Tūkstantis Laivų Nuskandinta
Washingtone jūrininkystės komisionie- 

rius skelbia, kad nuo karo pradžios, tai 
yra, nuo rugsėjo 3 dienos, 1939 metų, iki 
gruodžio 7 dienos, 1940 metų, pagal jo 
žinioje esančius faktus, yra nuskandin
ta 964 prekybos laivai, su 3,619,624 tonų 
įtalpos.

Per tą laiką Anglija neteko 436 laivų, 
bendhai 1,765,851 tono įtalpos. Norvegi
ja neteko 129 laivų, 344,803 tonų; Vokie
tija 70 laivų, bendrai 386,630 tonų, Itali
ja 16 laivų; 82,618 tonų; paskui seka ki
tos šalys.

Imant atydon tą, kad šios skaitlinės 
apima tik iki gruodžio 7 dienos, tai iki 
dabar jau bus virš 1,000 laivų nuskan
dinta. Į šias skaitlines dar neįskaitoma 

l karo laivai, kurių žuvo jau apie 200 lai
vų. Tai toki baisūs nuostoliai ant jūrų.

kelbti. Kadangi dabar Eu
ropoje siaučia karas ir nie
kas iš Amerikos nevažiuoja 
Lietuvon, tai ši problema 
nėra skubi.

tarybinė Lietuvos valdžia 
įsileidžia tokius imigran’ 
tus? Jeigu taip, tai kur ir 
pas ką reikia kreiptis gauti 
leidimą?

Senas “Laisvės”
Skaitytojas.

Atsakymas:
Nesame matę Lietuvos

vyriausybės pat v ar kymųUietybė. Aišku, kad šiuo tar-< 
šiais reikalais. Su laiku, be j pu Lietuvon gali grįžti ir 
abejonės, tokie patvatky-j'pastoviai ten apsigyventi 
mai bus padaryti ir pas- tiktai Lietuvos piliečiai.

Tačiau mums atrodo, kad 
dėl apsigyvenimo Lietuvoje 
ar kur kitur yra svarbu ne 
gimimo vieta, bet šalies pi-

Su kiekviena diena darosi jūras užduoda jūrų susisie-(orlaivių, kuriems gera dir- 
blogiau Italijos fašistų jė- kimui smūgį, 
goms Afrikoj. Mes tą per-- Antras dalykas, tai fašls- kurios turi daug salų, už- 
mateme dar tada, kada Ita- tinė tvarka. Italijoj pir- lajų, galės daug sėkmingiau 
lijos fašistai manydami, kad miausiai įsigalėjo fašizmas, kautis prieš Anglijos karo 
greitai bus parblokšta An- Jis išgelbėjo tos šalies ka- laivyną. Iš pradžios Angli- 
glija, puolė į karą, idant iš 
,jo pasipelnyti.

Mussolinio armija su
mušta Egipte ir išmesta į 
Libiją, kur ji praranda mie
stą po miesto, tvirtumą po 
tvirtumos. Mussolinio armi
jai nesiseka ir Ethiopijoj, lintą užpuolimo karą. Jie lūs, tai sunku permatyti, 
prieš kurią jau anglai pra- 'užpuolė Ethiopiją, Ispaniją 'Gal jam stoka išlavintų jė- 
dėjo ofensyvą. Sugrįžo į Albaniją,. Franciją, Graiki- gų? Gal jį pusėtinai apgrio- 
Ethiopiją jos “karalių ka- ją ir pirmieji pradėjo karo vė anglų orlaivių atakos, ką 
ralius”—Haile Selassie ir jis 
skelbia kovą. Nesiseka Mus
solinio armijai ir Albanijoj, 
nors vėlesniais laikais ten 
ir Graikijos armija mažai 
turi pasisekimo. Albanijoj, 
kaip sako pranešimai, Ita
lijos fašistai koncentruoja 
jėgas kontr-puolimui ant 
graikų, bet vis vien kol kas 
graikai dar vis slenka prie 
Valonos ir kitų svarbių ita
lų pozicijų.

Prisiminus tą, kaip gar
siai Mussolinis šūkavo, kaip 
dar metai atgal kapitalisti
nė spauda kėlė jo galybę į 
padangę, statė Mussolinį, 
kaipo kokį milžiną prieš So
vietų Sąjungą, dėjo viltis 
ant jo, kad jis “neleis So
vietų Sąjungai” atsiimti Be- 
ssarabiją, “kad jis išgelbės 
civilizaciją nuo bolševizmo,” 
tai stojasi klausimas: kas 
su Mussolinio jėgomis pasi
darė ?

Mes visada sakėme, kad 
Italijos fašistai nėra galin
gi, kad Mussolinis perdaug 
giriasi.

Pirmas dalykas, Italija 
yra labai .biedna šalis, ji 
neturi anglies, metalų, žiba
lo, be kurių .^negalima karas 
vesti. Jos gelžkelių susisie
kimas labai’ mažas, gelžkc- 
liai eina tik' pajūriais, ma
žai viduje šalies jų yra, jos 
susisiekimas rymo ant lai
vų, o Anglija “valdydama”

va veikti Viduržemio Juroj

pitalizmą ir dvarponius nuo jos karo laivynas bijojo pri- 
susmukimo. Bet jis atnešė1 siartinti prie Italijos.
Italijos liaudžiai didžiausi,vėliau jis su pagelba orlai- 
vargą ir skurdą, atsilikimą vyno pradėjo 
ir beviltiškumą. I_

Trečia, Italijos fašistai į ir prieplauką. Kodėl Itali-I 
trumpą laiką jau veda ke-|jos karo laivynas nėra veik

tai sunku permatyti.

Bet

x.____„j vis dažniau
įpulti Italijos karo laivyną

turėdama laisvės ant jūrų 
tuo pat kartu sudarė tokias 
sąlygas, kad ji savo armiją 
Afrikoj vis stiprina, dau
giau ten atveža kareivių iš 
Naujos Zelandijos, Austra
lijos, Indijos. Daugiau at
veža ginklų. Tuo kartu Af
rikoj (Libijoj ir Ethiopijoj) 
Italijos armijos darosi vis 
labiau atskirtos nuo pačios 
Italijos. Ethiopijoj visai 
mažai gauna padrūtinimų. 
Gi dabar karo vedimas la- 
,bai daug reikalauja amuni
cijos ir dažnai pakeisti nu
sinešiojusius ginklus. Prie
šo orlaiviai vis daugiau nai
kina ginklus, amuniciją ir 
maisto sandėlius. T^dėl, rei
kia pasakyti, kad Italijos 
armijos Afrikoj nestiprėja,žygius prieš Angliją ir jos

pusiau koloniją—Egiptą. Šį po Taranto įvykių. Gal yra ypatingai Ethiopijoj.
dalinai Mussolinis pripažino

karą negali Mussolinis pa
teisinti, kaipo apsigynimą. 
VisDmato, kad jis šalį įvėlė 
karan.

Ketvirta, iš priežasties 
Italijos ekonominio silpnu
mo silpnas jos ir karinis ap
siginklavimas. Mussolinis 
turėjo iš kitur parsivežti 
plieną, tai ir ginklus gami
nant jį taupė. Paimkime 
Italijos tankus. Jie mažiu
kai, žemukai, plonomis sie
nomis. Dar Ispanijoj jau bu
vo įrodyta, kad jie suskyla, 
kaip kiaušinio lukštas, ka
da į juos pataiko. Argi gali 
2 tonų ir pusės plieno “če- 
rapokas” atsilaikyti prie 50 
arba 80 tonų milžiną, gink
luotą kanuolėmis, kokių tu
ri Sovietų Sąjunga, kokių 
pasirūpino pasistatyti ir 
Anglija? Pasirodo, kad Mu- 
ssolinio tankai silpni. Su or- 
laivynu yra kiek geriau.

Penktas dalykas, tai An
glijos pirmenybė ant jūrų. 
Italijos fašistai turi galin
gą ir naują jūrų laivyną. 
Karo pradžioj jie turėjo 8 
šarvuočius; 20 kruizerių; 
120* naikintojų, apie 100 tor
pedinių greitų laivų ir virš 
100 submarinų. Tai didelis 
ir veik naujas laivynas. Tai 
daug didesnis už Vokietijos 
laivyną. Ir buvo manyta, 
'kad Italija su pagalba karo

koki kiti išrokavimai.
šešta, Anglija daugiau

Septinta, Italijos karo jė- 
(Tąsa ant 5-to pusi.)

Du Francijos arkliai “belaisviai,” kuriuos pasiė
mę vokiečiai naudoja karo prieš Angliją reikalam.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
S30 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Spaudos Kolekcionieriaus 
Laiškas

Iš Tarybų Lietuvos
(Šiauliuose gyvenąs Povi

las Gasiūnas yra lietuvių 
spaudos kolekcionierius. Pe
reitų metų kovo ir baland
žio mėnesį teko ir man pa
rinkti retesnės literatūros 
—knygų ir žurnalų—ir pa
siųsti visa tai jam dešimty
je pundelių, sveriančių po 
suvirš 4 svarus. Neseniai 
gautame registruotame lai
ške jis sakosi gavęs visus

Raudonąja Armija nubloš
kė fašistinį supelėjusį sme- 
tonininkų režimą. Jau sme
tonininkai nešaudys garbin
gų už laisvę kovotojų, vei
kusių dėl biednuomenės ge
rovės. Šiandieną tvirti esa
me, būdami garbingos Ta
rybų Sąjungos šeimos na
riais. Kaip yra džiugu, kad 
mes turime plieninę garbin
gą Raudonąją Armiją; ji 
saugoja mus nuo militariz- 

siuntinius.—St. Jasilionis). mo kraugerių ir nuo pries-
Gerb. Drauge:—
Sužinojau per mylimą 

draugą Jovarą, kad jūs dar 
negavote nuo manęs laiško. 
Aš kaip tik gavau spaudą, 
tuojau rašiau. Labai gaila, 
kad vertingas laiškas žuvo; 
jame buvo reikštas džiaugs
mas iš Lietuvos. Bet ką pa
darysi, kad karo ' šmėkla 
siaučia visame pasaulio van
denyne.

Skubiai siunčiu antrą lai
šką ir sveikinu visus Ame
rikoj gyvenančius draugus. 
Pas mus yra linksma Lietu
voje visiems darbininkams, 
liaudies valstiečiams, nes 
garbingasai Stalinas su

Gi kreiptis tuo reikalu 
reikia į Tarybų Sąjungos 
konsulatą New Yorke. Gali
te laišką adresuoti sekamai: 
U.S.S.R. C.0Ąsūlate, 7 East 
61st St., New York, N. Y.

paudos.
Smetonininkai jau buvo 

pasiruošę atiduoti Lietuvą 
naciams vergauti. Bet jiems 
tas nepavyko. Turėjo patys 
bėgti į užsienį, gelbėdami 
savo kudašių... šiandien 
Tarybų Lietuvoj rūpinamą- 
si visais žmonėmis: laisve, 
duona, kultūra, mokslu, 
šviesa; mokyklose mokslas 
veltui; kinai, teatrai dažnai 
veltui visuomenei. Menas 
kyla, teatrai persipildo 
žmonėmis!

Siųstas knygas ir laik
raščius visus gavau. Dalį jų 
atidaviau Jovarui.

Kartu su šiuo laišku siun
čiu savo kalbą, sakytą Ru
sijos revoliucijos sukakties 
minėjime. Taip pat siunčiu 
ir eilėraštį “Nevergausim”. 
Gal įtalpirisit laikraštin. 
Linkiu viso geriausio!

Povilas Gasiūnas.
Šiauliai. 20-XI-40.,

STRlENOS, GALVA, AKYS 
IR DAR KAS.

Gerb. daktare. Skaitydamas 
“Laisvėj” jūsų patarimus, esu 
užėjęs ir apie strėnas, bet kai 
man tuo kartu jų neskaudė
jo, tai ir galvon neįsidėjau. 
Teisingas yra posakis: kam 
neskauda, tas nedejuoja.

Bet šiuokart nei iš šio nei 
iš to pradėjo man skaudėti 
strėnas, žemai, palei klubus, 
per linkimą. Buvau pas dak
tarą, tai man strėnas ištepė, 
elektra išbrūžino ir subanda- 
žavo. Parašė receptą. Gavau 
piliulių imti ant dienos tris 
syk po valgio. Vartoju tas gy
duoles jau bent kelias dienas 
ir nesijaučiu geriau.

Nejaučiu skaudėjimo, kai 
guliu ar stoviu, bet, kai reikia 
pasilenkti ar iš lovos pasikel
ti, tai kaip peiliais duria.

Esu 60 metų amžiaus, 5 pė
dų ir kelių colių, 130 svarų.

Kitas su manim blogas da
lykas: galva man svaigsta; 
einu, kaip girtas; akyse du 
daiktai matosi. Gerklė taipgi 
negera, nesiryja gerai. Dak
taras sakė, reiktų išimt ton
siliai, bet ar nepersenas esu 
tai operacijai ?

Už patarimą ‘iškalno tariu 
dėkui.
Atsakymas.

Jums, Drauge, daktaras pa
taria išimti tonsilius. Veikiau
sia, jis jus gerai apžiūrėjo ir 
priėjo išvados, kad Jums 
tonsiliai (šaliniai) nesveiki. 
O nuo nesveikų, apkrėstų ton
silių gali atsirasti kad ir to
kie dalykai, kaip kad dabar 
jums: strėndieglis, galvos 
svaigstas, dvigubas regėjimas, 
gerklės negerumas ir t.t.

žinoma, tokie negerumai 
gali būt ir nuo kokių kitokių ;

priežasčių, ne nuo tonsilių. 
Bet,-jei Jums vietos daktaras 
pripažino nesveikus tonsilius, 
tai reikia kas su jais daryti. 
Nebūtinai, kad operacija. Ton- 
siliai galima gražiai prašalinti 
be peilio, su trumpųjų bangų 
diatermija (short wave dia- 
t h e r m y, electro-coagulation,

Prityręs gydytojas su dia- 
termijos mašina laipsniškai iš
džiovina po dalį tonsilių, kol 
jų visai nebepasilieka. Geres 
būdas, be kraujo lašo, nepa
vojingas. Daug geriau- už ope
raciją. O gal Jums tonsiliai 
nėra taip jau blogi. Ir blogoki 
tonsiliai galima išgydyti ne tik 
be operacijos, bet ir be diater- 
mijos.

Tokie tonsiliai reikia teplio
ti iš vidaus ir iš oro kokiu 
iodo preparatu, kad ir iodo ir 
glicerino mišiniu (puse iodo 
tinktūros ir pusė glicerino). 
To paties mišinio gerai ir vi
dun imti po lašą, kitą, su pie
nu, kas diena, arba bent kas 
antra diena. Karšti kompre
sai paausiais, gargaliavimai 
borinės rūkšties skiediniu irgi 
naudingas daiktas.

Kad Jums galva svaigsta, 
tai reikia surasti priežastį. Jei 
tonsiliai čia ryšių neturėtų, tai 
reikia pasižiūrėti kraujo slė
gimo, ar jis kartais nėra Jums 
peraukštas. Kad akyse iš vie
no du daiktai regisi, tai irgi 
neverta ilgai laukti be gero 
ištyrimo. O tatai tik ten pat 
ant vietos gydytojas galėtų 
padaryti.

Geras gamtinis maistas, 
gausa visokių vitaminų ir mi
neralų, ypač vitamino B miši
nio, geras poilsis, gilus kVė- 
pąvimas, pasivaikščiojirffai vi
suomet Jums naudon eis.

----------------------------- ----------------—-- --------------a. ..m
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
štai, gerbiamas skaitytojau, jums pui

kaus, lengvo ir pamokinančio skaity
mo. štai jums apysaka “žemė Maitin
toja!” Jos autorius yra žymusis Lietu
vos rašytojas Petras Cvirka, aukščiau
sios Lietuvos Tarybos narys ir uolus 
darbuotojas, “žemė Maitintoja” yra iš
versta į rusų, latvių ir, turbūt, kelias 
kitas kalbas. Nemažai šitos apysakos 
yra išversta ir į anglų kalbą—tilpo “In
ternational Literature” žurnale. Sovie
tų spaudoje ši apysaka buvo labai kri
tikų išgirta. Tiesa, pirmoji “žemė Mai
tintoja” laida Lietuvoje buvo smeto
niškos cenzūros apkramtyta. Autorius 
negalėjo pasakyti visko, ką jis pasakė 
kitose kalbose išleistoje apysakoje. Bet 
ir tokia, kokia ji buvo išleista Lietuvoje, 
autorius gražiai pavaizduoja nykų Lie
tuvos valstiečių gyvenimą Lietuvoje, kai 
ją valdė buržuazija.

Mes tikimės, kad šia apysaka visi 
mūsų skaitytojai bus pasitenkinę. Mes 
manome, kad jie, mūsų skaitytojai, pa
sistengs “Laisvę” daugiau prapaltinti; 
jie paragins kitus žmones, kurie dar 
“Laisvės” neskaito, ją užsisakyti.

—“Laisvės” Redakcija.

Letaį, didelėje tyloje grįžo blausi, ūka
nota diena. Ja paskelbė tolimų, dar mie
gančių, kaimų gaidžiai. Ilgai tos tingios 
ramybės nesutrukdė ne vienas garsas, 
kol saulės spindulys pragręžęs tamsą ne
nubėgo drėgnais, pradedančiais vilnytis 
pasėlio laukais. Pažadintas vabalas ir 
sliekas, palikę nakties migį, nerangiai at
sitraukė šešėlin.

Ūmai ganyklų plotuose pakilo baugus, 
įspėjantis, panašus į medžioklės ragą; 
balsas. Nuo jo suvirpėjo lapas, ir išsigan
dęs paukštis suplasnojo medžio viršūnė
je. Lyg iš ežero išplaukęs, kalvoje pasiro
dė palšas, degąs rytmečio ugnyje, saky
tum iš vario atlietas bulius ir žvilgan- 

• čiais ragais ardydamas velėną, palenkęs 
galingą sprandą, šnervėmis rydamas orą, 
išdidus savo sveikata ir jėga, kvietė 
kiekvieną gyvą kovon.

Gyvulio oda kakle susimetė į raukšles. 
Jis pakėlė galvą, kraujo pritvinusiomis 
akimis apžvelgė tolumą ir, rodos, įsitiki
nęs, kad nėra lygaus, kas galėtų bandyt 
su juo greitumą, vikrumą, muskulų plie
ną, mauriodamas pasileido slėnin, nešda
masis, lyg pergalės vainiką, ant smailių 
ragų pasimovusią žaliuojančią velėną.

Toje pusėje, kur tilo nubėgusio buliaus 
sudrebinta žemė, paskido didelė kaimenė, 
lydima piemenų šūkavimų, švilpavimų. 
Nuo raudonai dengtų, ilgų dvaro kloji
mų, takais ėjo būreliuose susimetę žmo
nės. Iš tolo sužvilgo dalgio ašmenys, 
grėblio kotas.

Prasidėjo sunki duonos pelnymo diena. 
Kiekvienas darbas, užgultas daugelio 
dvarionių rankų, bematant tirpo. Ten, 
kur vakar dideliu plotu žydėjo dobilų 
atolas, šiandien laisvai ganėsi žirgai, 
karvės, veršiai. Netoli jų, aplink suvers
tą iš varpučių ir samanų laužą, šokinėjo

Priešpiečiais, pro kuliamųjų mašinų 
dūzgimą, girdėjai be perstogės bliaunant 
avis, kurios suvarytos į laidarį, prie gir
dyklų, glaudėsi patvoriais, bėgiojo ratu 
ir virpėjo po žirklėmis. Penkios ar šešios 
moteriškės, padedamos piemenų, gaudė 
jas, stvėrė už gaurų, vertė ant žemės, 
rišo kojas ir kirpo tankią, švelnią vilną. 

. Mažieji avinukai slėpės už motinų ir jo
kiu būdu nenorėjo atiduoti šiltų kailinių.

Iš laidario kilo balsai:
—Griebk šitą, dručkių!... Tai man vy

ras, avies neįveikia, o prie sijono kim
ba!—juokavo mergikės.

Piemenukas, su ilgu vatiniu švarku, 
kuduliavo paskui aviną, nusitvėręs už 
ragų, bet neįstengęs jo išlaikyti, pats 
aukštielninkas išsitiesė žemėje. Kikenda- 
mos mergikės šoko gaudyti avino, atsi
minusios seną paprotį, kad ta, kuri pir
moji avikirpio metu bandoje jį pačiups, 
tą patį rudenį gaus vyrą.

—Marce, begėde, kur griebi?!
—Neleisk bėgt į savo šoną. Škude, 

škude!
—Jau turiu bjaurybę. Lai-lai-kyykite!
—Ištrūko tavo vyras! Tavo vyras — 

avinas!—kvatojosi piemenukas.— Marcė 
—ponia Avinienė...

Nuošaliai nuo draugių kikenimo, už 
šulinio, sėdėjo prie darbo atsiskyrusi 
mergina, kuri, kaip ir jos kerpama avis, 
nė karto neišdavė balso. Tik retkarčiais 

ji pakeldavo galvą, ta pačia ranka, kur 
laikė žirkles, nubraukdavo nuo akių plau
kus, giliai atsikvėpdavo. Pabaigus kirpti, 
ji išpančiodavo gyvulėlį, atsiklaupusi 
vienu keliu, paskum kitu, pasiremdavo 
ranka, sunkiai atsikeldavo ir nešdama 
jau gerai pastebimą vaisių, lyg slėpda
ma ką po priejuoste, nevikriai gaudė 
naują avį. Kiekvieną kartą į ją žiopsojo 
piemenukas su tokiu smalsumu, kad ji 
dar ilgiau gaišo; pati jautė, kaip dabar 
nepatogu, net žalinga bėgioti, tampytis. 
Ji žinojo, kad ir mergikės žiūri į tą jos 
vietą, galbūt, net šaiposi.

Seniai merginoje permainą pastebėjo 
dvariškės moterys. Tegul ji su jomis 
linksma buvo, bet moteriškos žinojo savo 
reikalus. Nuspėjo, kad ir linksmumas ne 
iš gero. Merginos paakiai tamsėjo nuo 
praverktų naktų, ranka netaip lengvai 
mėtė grėblį, pėdus, nelenktyniavo ji su 
draugėmis dainoje nė darbuose, vis save 
vadavo. Nuduotu vikrumu ji norėjo 
liežuvnešas apgauti, bet tai padaryti vis 
sunkiau buvo. Iškart dvare paplito kal
bos apie apgautą merginą. Davatkos net 
nuodėmės mėnesį žinojo ir tėvą iškasė. 
Nesunku joms buvo įspėti, nes geras 
pusmetis mergina su bernu Taručiu vie
ną riešutą krimto. Abu rankomis susipy
nę iš darbų grįždavo, abu vienu šaukštu 
valgė. Vakaruškose, suskridimuose mer
gina tokią dorybę rodė, kad su svetimais 
nei šokti, nei žaisti nėjo, saviškio nepa
siprašius. Visi sakė:— Tarutuks aplink 
mergučę, kaip apvynys aplink liepą.

Bet vyras išbėgo pavasariui auštant, 
savanoriams dainuojant, ir gando nebu
vo kur, ar gyvas dar. Tik artimiems 
draugams pasisakė, kad už brolybę, lais
vę, prieš ponus einąs kariauti. Grįžo jis 
kitą pavasarį su ilgu kardu prie šono, 
su misinginėmis sagomis sermėgoje, su 
bintais aplink blauzdas—jau Lietuvos 
kareivis. Porą dienų kumečiai matė mer
ginos palangėj jo žalią kepurę... pas
kum vėl lyg į vandenį įkrito. Vėl kaž
kur berno kardas švytravo, tik neramu, 
liūdna mergai pasidarė. Nuo to laiko pik
ti žmonės tik ir galando į ją savo liežu
vius:

—Medų buvo gera kopinėti, o kai bitė 
Įgylė—atata....

Ir dabar, kai tik mergina pakilo avies 
gaudyti, viena iš kirpikių pradėjo:

—Matai, pačią mažiausią griebia. Ne
pakelia jau. Pasitikėk vyrais! Nurūkė 
kaip papirosą ir numetė. Pražudė mer- 
gučei gyvenimą.

—Koks čia pražudymas! Nei jis kal
tas, nei ji. Atsitiko, va, ir viskas. Man 
taip būtų — spjaučiau visiems vėgroms, 
ir auginčiau.

—Nešnekėk, suėdė gyvenimą. Ne su 
viena taip. Kam ji dabar reikalinga?

—Nebijok, greičiau už tave susiras, ne 
tą—kitą. Didelė nauda, kad tu, Ona, pa
senai, nuvyto vainikas,—nieks veltui ne
imtų. Aš matydama jau jeigu senstu— 
tyčia pasigriebčiau vaiką.

—Pasigriebk, nieks tau nepavydi to 
gero.

—Ir pasigriebsiu. Ir užsiauginsiu. Jei
gu aš motinos širdį turiu — nė pragaro 
nebijosiu.

—O paskum paraku nuodysi....
Nuo amžių čia viešpatavo įstatymas, 

drąudžiąs be moterystės sakramento 
merginoms vaikauti. Nusidėjėle, paleis
tuve laikė žmonės tą, kuri padarydavo 
panašią “nuodėmę.”

Bijodama tamsių žmonių rūstybės ir 
prakeikimo, kurie buvo piktos, skaud
žios tvarkos įnagiai, daugybės panašių 
nusikaltimų šunkeliu nuėjo ir avių kir
pėjų apkalbama mergina. Įpuolusi į li
guistą baimę, pamesta mylimojo, prara
dus motinišką jausmą, sumanė ji pama
žu, niekam neįtariant, sunaikinti vaišių.

Tame darbe merginai padėjo garsi 
apylinkėje daktarė Vanagienė, davusi įs- 
čiaus pravalymui gerti paraką. Raganos 
vaistai vos ją nepasmaugė. Dvi dienas, 
lietuje ir šaltyje, mergina išgulėjo lau
kuose pusgyvė, kur ją surado dvaro žmo
nės. Bet vaisius joje nebuvo sunaikin
tas. Pabudo ir bruzdėjo, lyg žuvelė tin
kle.

Štai dėl ko viena iš avių kirpėjų pami
nėjo paraką, o antroji, vadinama Marce, 
nelaimingąją gynė.

Piemenukas ta proga, užsmaukęs ant 
pakaušio kepurę, vėl ką pasakė, ir visos

praplyšo kvatotis, kol jų nesudraudė sai-

—Tik iš kito nelaimės tyčiotis mokate. 
Eikte, eikite, begėdės. Vargšė, kaip nuo 
piktų kalių turi slėptis. Iš kur jūs, ar iš 
dangaus iškritote ?!

—Jee, Marcė aviną sugavusi irgi ma
no vaikais apsiversti. Chi-chi...

—Laikyk, laikyk liežuvį iškišusi, tuoj 
nukirpsiu,—grasė žirklėmis vienai iš 
pletkininkių Marcė ir atsistojus šuktelė
jo tai, kurią jos apkalbėjo:

—Monikut, palauk, aš padėsiu.
Mergina sugavo avį, pati viena ją su

rišo, nors Monika ir sakė: nereik, Mar
cele, pati galiu.

—Matau, kaip gali. Pailsėk, kas tave 
spiria, pačios pabaigsime. Be reikalo tu 
visų vengi, — spjautum... Nuo blogų 
liežuvių neišsisuksi, o geri žmonės—ne
atstums tavęs.

Monikai net dėkingumo ašaros ištriš- 
ko. Su ja Marcė visuomet tokia gera, 
gal dėl to, kad pati nemažiau vargo ma
čiusi, pamestinukė. Užjautė. Kad ne ji, 
Monika seniai būtų sau galą pasidariusi. 
Keliskart ją Marcė guodė: kai tu turėsi 
vaikiuką, aš jį nešiosiu, abi rėdysim... 
kepurikę jam pasiūsiu.

Hudson, Mass
Naujausios Žinios

LDS 66 kp. turėjo surengus 
balių, paminėjimui 10 metų su
kakties. Viskas labai gerai pa
vyko, pelno liko $33.

suren- 
Akto- 
buvo

L. P. Kliubas turėjo 
gęs koncertą ir teatrą, 
riai ir dainininkai visi 
norwoodieciai, kurie labai gerai
sulošė ir. gražiai sudainavo. 
Publikos buvo pilnutėlė svetai
nė ir visi labai užsiganėdinę. 
Taipgi pelno liko $45.

Taipgi turiu pažymet. kad 
pastaraisiais laikais kreditas 
priklauso draugėms S. žulanie- 
nei, M. Kazlauskienei, F. Sikor- 
skienei ir J. Kukauskienei už 
pasidarbavimą visokiuose pa
rengimuose. Bet ateityje ir ki
tos drauges turėtumėt dirbt, 
kaip kad seiliaus visos pasimai- 
nydamos dirbote. 

■■ -
Taipgi pas mus buvo atsiba- 

ladojęs iš Lietuvos pabėgėlis 
ponas Gabaliauskas su prakal
bomis — melų maišu. Prakal
bas jam surengė vietos kleri
kalai su sandarukais. Atsiba- 
ladojęs buvo kartu ir “Darbi
ninko” redakt. Na, ir melavo, 
pliurpė ir niekino Lietuvą, So
vietų Sąjungą ir jųjų valdžias. 
Jų kalbas neapsimoka čion ap- 
rašinėt ir vietą laikraštyj už
imti. Tik vieną dalyką čion pri
minsiu, kad ponas Gabaliauskas 
pasisakė, koks jis buvo ponas, 
nes turėjo 50 hektarų žemės, 
Vilniuje “Dry Goods” storą, pi
nigų turėjo bankuose pasidėję 
ant savo ir savo moters vardo 
ir turėjo 5 darbininkus — tar
nus bei tarnaites. Na, ir viską 
nuo jo valdžia atėmė! Kaip tik 
paspėjęs grynas pasprukt į 
užsienį.

Kvietė visus remt tą mintį 
Amerikoj, kas tik agituoja, kad 
šioji šalis įsiveltų į karą. Ir lie
pė' nesigailėt nei pinigų, nei sa
vo sūnų dėl karo. Girdi, kai 
Amerika įstos į šį karą, tai bus 
sunaikinti visi diktatoriai ir 
Lietuva vėl taps neprigulminga. 
Reiškia, jis norėtų, kad ir vėl 
Lietuvoj ponai ir kunigai jodi
nėtų ant darbininkų, juos kan
kintų, šaudytų ir jų prakaitą ir 
kraują gertų visokie parazitai, 
kaip jis p*ats. Aš nemanau, po
nas Gabaliauske ir Kneiži, kad 
jūs norai išsipildys kada nors. 
Pasaulinio progreso rato dar 
niekas neatsuko atgal, o jūsų 
visokios pliovonės tiek tereiš
kia, kai šunies lojimas ant mė
nulio. O darbo žmonės 
gerai pažysta ir jums 
duos jodinėti daugiau.

Nekask Kitam Duobės, 
Patsai Gali Įpulti

Kaip tiktai pasirodė prof. 
Vytauto - Bacevičiaus paskaitos 
apgarsinimai, tai smetonininkai 
pradėjo varyti propagandą 
prieš. Ragino lietuvius, kad nei
tų paskaitos klausytis. Praeitą 
sekmadienį per radijo pusva
landį, kurį laiko smetonininkas 
Aukštakalnis, tūlas Latrašius, 
kuris, kaip žmonės sako, vaikš
čioja sudriskusiomis kelinėmis, 
bet pliauškė, kad lietuviai neitų 
į progresyvių parengimus, pa
skaitas, prakalbas ar bent ko
kius parengimus.

Programos - vedėjas 
per apie 3 mėnesius, 
pradėjo skųstis, kad 
kas tai susiorganizavę
žią jo vardą ir jaunimą. Jisai 
turįs ant visų tų, kurie šmeižia 
jo vardą, daug ką pasakyti ir 
paskelbsiąs visų vardus viešai, 
kad visi žinotų, kas tie žmonės 
per vieni. Aš ir laukiau, bet ne
sulaukiau. Turbūt nabagas be- 
boikotuodamas progresyvius 
patsai save suboikotavo, taigi ir 
apsistojo pliauškęs. Dabar susi
rado kokį ten Latrašą, durnesnį 
už save. Lietuviška patarlė sa
ko: “nekaskie kitam duobės, ba 
patsai gali jon įpulti.” Arba, 
“nemėgink mušti kitą lazda, 
kadangi lazda turi du galu.”

Smetonininkų Pabėgėlis.

jau jus 
nepasi-

rengiaKovo 8 d. moterys 
“Costum Bali” paminėjimui 
moterų tarptautinės dienos.

Taigi, iš anksto yra visos 
moterys kviečiamos, kaip, vieti
nės, taip ir iš apielinkės, prisi
rengti prie to baliaus. Siūkitės 
įvairiausias drapanas, prijuos
tes ir kepures, nes bus duoda-

.i. ,; A,.; t
Tre&as puslapis

Panašiais žodžiais Marcė blaškė nėš
čios moters liūdesį. Monika jautė, kai 
po jos ranka smarkiai mušė išsigandu
sios avies širdis; ji klausėsi čia draugės 
žodžių, čia pasidavė savo minčių tėkmei, 
bet akis jos klaidžiojo toli, kur rudens 
atokaitoje juokėsi " plikos kalvos. Ten 
leidosi žemyn nedidelis žmogutis, plevė
suodamas ilgais, palaidais skvernais. Jį 
pamačiusi, Monika iškart nutilo, palei
do iš pirštų žirkles. Tarytum šilta vėjo 
srovė ją visą perpūtė. Ar tik ne jis?

Žmogus dingo pakai vė j e. Nenorėda
ma jo išleisti iš akių, kurio eisa, rankų 
laikymas Monikai pasirodė taip skaud
žiai artimas, taip seniai pažįstamas, ji 
pakilo. Vėl aiškiai matė matė jį pro avių 
nugaras.

—Kas ten?—paklausė Marcė, žiūrėda
ma į tą patį kraštą.

—Nieko...—ir norėjo akimis nuvesti į 
šoną Marcės žvilgsnį, bet nepavyko. Mer
gina įspėjo vergšės mintis: ji laukia jo. 
O gal ten ir jis?

Abi merginos žiūrėjo į vyrą, einantį 
tiesiog dvaro pusėn. Sustoję su dalgiais 
kumečiai taip pat rodė viens kitam ke-

(Bus daugiau)

Cranford, N. J
Susirgo P. L. Vaičionių sū

nus Richard. Jis guli Eliza- 
betho General Hospital. Jam 
buvo padaryta operacija sau
sio 23 dieną. Kiek teko girdė
ti, tai Richardo sveikata eina 
į gerąją pusę Aš nuo savęs 
linkiu jam kuogreičiausiai pa
sveikti.

J. Wizbor.

Philadelphia, Pa.
Vienas “šimtakojis” apznai- 

mino Philadelphijos lietuviams, 
kad sklokutė neveikė dėl savo 
organizacijos todėl, kad buvo 
apsiėmę statyti namą vienai or
ganizacijai — tur būt Republi- 
konų Kliubui. Bet dabar, girdi, 
kaip užbaigė namą statyti, tai 
■bus sudrebinta žemė su dangu
mi. O ta jų baisi armija susi
deda viso labo iŠ aštuonių 
ypatų. Štai jų pavardės: Lauri
navičius, Rutkauskas (“šimta
kojis”), Kutra, Sidabras, Alek
siejus, Jatužis, Mačelis ir mūsų 
gerbiamas Philadelphijos lietu
viams dar nežinomas P. Plun- 
gis. Plungis iki šiol dangstėsi 
neutral iškurnu, bet dabar tas 
nelabasis “šimtakojis” ėmė ir 
išbliovė visam svietui, kad 
Plungis jau pas skloką nusiri
tęs. Nesisarmatyk, Plungi, dir
bti atvirai, geriau žmonės pa
žins tave...

O dabar pažiūrėkime į jų bai
sius darbus, štai surašąs, kiek 
kuris gavo jų gazietai “Nauja
jai Gadynei” skaitytojų. Lauri
navičius atnaujino 5 senus skai
tytojus, Rutkauskas tris senus, 
Aleksiejus tris senus ir vieną 
naują gavo. Tai vis pinigais bus 
$12. Tai vajaus rezultatai. O aš 
esu tikras, kad ir už tuos senus 
skaitytojus jie patys pamokėjo, 
nes esu girdėjęs nuo “N. G.” 
skaitytojų, kad jie tos gazietos 
nebenori skaityti. Vargelis.

mos dovanos už gražiausius bei 
juokingiausius pasipuošimus.

Tas viskas įvyks L. P. Kliubo
Svetainėje. M. P.

Waterbury, Conn
Roma, sausio 28.—Italijos 

sosto įpėdinis karalaitis 
Umberto paskirtas koman- 
duot italą kariuomenę prieš 
graikus Albanijoj.
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PHILADELPHIA, PA.

Senoji ir Naujoji Lietuva”
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS IR

H

-

pliauškė 
paskiau 
prieš jį 
ir šmei-

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 18-ta Kuopa

Sekm., 2 d. Vasario-February 
2-rą valandą po pietų.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOJ SVETAINĖJ
928 E. Moyamensing Ave. Philadelphia, Pa.

Kalbės A. Bimba iš Brooklyno, ir 
L. Prūseika iš Chicagos

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų E?

Visi Philadelphijos ir apylinkės lietuviai kviečiami da
lyvauti. Bus plačiai išaiškinta ir atsakyta į visus klausi-, 
mus apie'Lietuvą. Kiekvienas turėsite progą kalbėtojui 
statyti klausimus. ' KOMISIJA.

ĮŽANGA VISIEMS VELTUI

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

LAISVES' BAZARAS
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14,15 ir 16 February
Prašome Nesivėlinti su Pridavimu Bazarui Dovaną

j

s

Kiekvieną Vakarą Šokiai; Kiekvieną Vakarą programa

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 Ramoškaitė iš Hartford, Conn.

i

Įžanga: Febr. 14-tą 15c., Febr. 15-tąx 20c. ir Febr. 16-tą 20 centą.
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Ketvirtas puslapis

Smetonininkai Atgyventais
Žodžiais Švaistosi

mingęsnės ateities. Bet už 
tai, kad mes einame su Lie
tuvos liaudies laimėjimais, 
mūsų priešai lyg proto ne
tekę pradėjo piemeniškai 
koliotis. Apart visokių ne- 
praustaburniškų epitetų, 
pradėjo mus vadinti: “bur
liokais” ir “kacapais”.

Kiek smarkesnis lietuvių 
darbininkiškas j u d ė j imas 
šioje šalyje prasidėjo su 
pradžia šio šimtmečio. Bet 
iki praeito imperialistinio 
karo, kuriame pleškėjo vi
sas kapitalistinis pasaulis, 
tas ankstyvas judėjimas bu
vo dar labai miglotas.

Tik Rusijoj darbininkų Burliokais seniau carų ir 
judėjimas, po 1903 metų, 
vadovybėje didžiojo darbi
ninkų klasės vado Vladimi
ro Iljičo Lenino, pradėjo 
kas kart vis labiau išsiblai
vyti. Ir pagaliaus, 1917 me
tais buvo suloštas tas didy
sis Aktas pirmą kart visoj 
istorijoj darbo klasės revo
liuciniam judėjime. Vado
vybėje Lenino likosi su
triuškintas carizmas, o su 
juomi ir kapitalizmas palai
dotas amžinai. Rezultate—

kunigaikščių gadynėse va
dindavo laivų traukėjus. 
Darbininkus prie laivų dir
bančius, kurie prikraudavo 
laivus visokiomis prekėmis 
ir įsikinkę į juos virvėmis 
vilkdavo Volgos upės pa
kraščiais nuo miesto iki 
miestui, perduodami iš ran
kų į rankas; Iš Kaspijos jū
rų—pradedant nuo Astra- 
chanio. Toliau nuo Caricino 
(dabartinio Stalingrado), 
Saratovo, Samaros, Kaza-V......-------- -------- ---------------------------------------- . ------------------- , ---------

įkurta Tarybinė Sąjunga’niaus, Nižnyj Novgorod ir 
šeštoje dalyjj/pasaulio.

Bet šioje šalyje darbinin
kiškas judėjimas, tame tar
pe ir lietuviškas, pradėjo iš
siblaivyti kiek sparčiau tik 
nuo 1919 metų; nuo įsikū
rimo komunistų partijos. 
Iki tam laikui lietuvišką 
darbininkišką judėjimą 
drumstė visokie politiniai 
šarlatanai pasinaudodami 
jaunučio judėjimo politiniu 
nesubrendimu ir jo silpnu
mu. Tačiaus ir tuo laiku, 
kuomet vėliau pažangieji 
lietuviai darbininkai ir pa
žangioji inteligentija jau 
buvo gerai klasiniai subren
dusi, įsisąmonėjusi ir išauk
lėjo eilę pažangių organiza
cijų, į kurias sutraukė ir 
klasiniai apšvietė tūkstanti
nes mases, tai ir tuomet 
dar dirbančiosios liaudies 
priešai iš taip vadinamų 
“socialistų”, liberalų ir kito
kių pirmesnių judėjimų 
nuotrupų, p r i s i d e ngdami 
Lietuvos liaudies meile, 
kaip galėdami kenkė ir 
trukdė tikrajai kovai už 
Lietuvos ir šioje šalyje dar
bo žmonių reikalus.

Iš “socialistų”, tautininkų 
ir katalikų ne vienas paple
pėdavo, jog ir jiems rūpinti 
Lietuvos liaudies gerovė. 
Ypač “socialistai”, tai ir 
prieš Smetoną bumptelėda- 
vo ką nors, nors į rankovę 
nosį įkišę, kad Smetona ne
išgirstų. Ir taip jie per tą 
visą laiką mulkino savo pa
sekėjus, nesusipratusius 
darbininkus iki Lietuvos

taip toliaus. Arba vėl grįž
tant atgal žemyn į Kaspijos 
jūrą.

Tie tavorinių laivų vilkė
jai, darbininkai, kurie dirb
davo nepaprastai sunkius 
darbus, buvo vadinami bur
liokais. Ir taip tas pavadi
nimas buvo įsigyvenęs veik 
visos Volgos pakraščiuose. 
Bet sykiu su žiauriuoju ca
rizmu pasinaikino tas neap
sakomai žiaurus laivatrau- 
kių darbas, o su tuomi kar
tu ir žmonių pravardžiavi
mas turės išnykti, jeigu dar 
neišnyko. Įsikūrus Sovietų 
Sąjungai, ten daugiau žmo
nės nebekinkomi prie laivų 
traukimo. Tą atlieka garo 
pajėgos. Žiaurios darbuose 
sąlygos ir visokie liaudies 
pravardžiavimai buvo pri
giję carų, kunigaikščių ir 
popų gadynėse.

Tas viskas sugriuvo, su
griuvus senajai sistemai. 
Bet dabar tais nudėvėtais 
pravardžiavimais užsiima 
priešai. Jie mano, kad nuo 
to mums labai skauda.

Žinoma, mums tas jų zau- 
nijimas tik tiek tereiškia, 
kiek mėnuliui • keturkojo 
ambrijimas.

“Kacapas”
Tai kitas Tarybinės Lie

tuvos užsigrūdinusių priešų 
“perlas”. Ir čia- jie mano, 
kad su šiais durnais pravar
džiavimo žodžiais: “burlio
kas”, “kacapas”, smetoni
niai fašistai ir socialfašistai 
meta akmenį į pažangiuo- 

liaudis apsijungus su Rau-'sius lietuvius. Ir tuomi 
donąja Armija iššlavė visą švaistydamiesi laisvos Lie- 
fašistinį brudą iš savo tėvy- tuvos priešai mano save iš
neš. Tai buvo galas jų veid- vaduoti iš tos melancholiš- 
mainystėm.

Tas naujas įvykis Lietu-jv^r^ metų, kaip juos 
voje, mums seniai tikėtasis, ^lalarĮsJ<as drugys krečia, 
taip garsiai trenkė Smetoną*?’ nieko, ponuliai apsipra- 
lauk iš Lietuvos, kad tas Kohodamiesi tik paro- 
trenksmas ant syk nuplėšė dote sa,vo ^meniską slip- 
veidmainiškas kaukes nuo 
“mūsų” lietuviškų “socialis
tų” ir taip vadinamų “de- joj Rusijoj—dabartinėj Uk- 
mokratų” snukių ir tuomi rainoj, daugiausia Černigo- 
svietui parodė, kokiais jie 
ištikrųjų yra.

Jie gailisi smetoninių fa
šistų ir Vilkais virtę kaukia 
prieš Lietuvos liaudį ir 
prieš pažangiąją šviesūniją. 
Jie staugia, kam Lietuvos 
liaudis sukūrė tarybinę Lie
tuvą. Kam ji prisidėjo prie 
didžiosios Sovietų Sąjungos 
ir tuomi pilnai apsaugojo 
savo šalį nuo imperialistinio 
karo, kuris jai visuomet 
gręsė. Priešai dūksta iš 
piktumo, kam mūsų senoji 
tėvynė apsivalius nuo išnau
dotojų žengia link daug ma
lonesnio gyvenimo ir lai-

kos padėties, kurioje jau

numą, daugiau nieko.
Senaisiais laikais, Mažo-

žmonių pavadini-

galima kam nors 
ožiškumą, tai tas

Philadelphia, Pa.

karštais

religinė

kų tūlų 
mais?

Jeigu 
priminti 
labai galima palyginti su
tarybinės Lietuvos priešais, 
kurie straksi, kaip ožiai į 
vandenį žiūrėdami.

Senųjų laikų ir dar kita- 
tautiškų žmonių grupių pa
vadinimai neturi mums jo
kio panašumo nei terminu, 
nei būdu, nei papročiais. 
Niekame negalime padaryti 
palyginimo.

Ir kam to reikia? Juk 
mes lietuviai, kol kas, turi
me savus pagal geografines 
teritorijas ir pagal kalbų 
tarmes pavadinimus—pra
vardžiavimus, kuriais kar
tais dar net ir pasididžiuo
jame: Aukštaitis, Žemaitis, 
Dzūkas, Zanavykas, Kala
kutas, Kapsas ir dar kitaip. 
Na, matote. Jei tik supyko
me, tai ir pradėkime berti, 
kaip žirniais vieni į kitus. 
“Amunicijos” pas mus daug.

Juk pas mus lietuvius tų 
pavadinimų yra daugiau ne
gu pas kitataučius. Tai kam 
dar reikia skolintis pas kai
mynus? Ar kad durniau at
rodytų? Fe, kaip tūli gud-. 
ragalviai bjauriai sukvailė
jo! Jie net pavojingai su
kvailėjo, nes jų pasekėjai 
jau pradėjo ant gatvių žmo
nes persiimdinėti.

Dėl smetoninio fašizmo 
subyrėjimo Lietuvoje iš 
“Keleivio”, “Naujienų”, ku
nigų “Darbininko”, “Tėvy
nės”, “Amerikos Lietuvio”, 
“Nauj. Gadynės”, “Vieny
bės”, “Dirvos” ir dar iš ki
tų fašistinių lizdų matyt, 
kaip liaudies priešai raitosi 
konvulsiškuose sopuliuose, 
ir vien tik dėl to, kad mūsų 
senoji tėvynė, amžiais vilku
si carų ir vėliau smetoninio 
fašizmo sungą, išdrįso pasi
kelti, pasipurtinti, nutrinti 
tą brudą nuo savo pečių ir 
dabar laisvai kvėpuoti pla
čiojoj proletarinėj tėvynėj 
Tarybų Sąjungoj, siekdama 
prie laimingiausios ateities.

J. M. Karsonas.

mos iš vieno kiemo į kitą užsi- 
riša akis, kad tik takas matytų
si. Nevalia į vyriškį pažiūrėti, 
ba religiniai budeliai gali smar
kiai nubausti ar net sudeginti 
ir t.p. Moteris — vyro vergė, 
po mirtina priesaika ištikimy
bėj. Bet mūsų susirinkimuose ir 
moterų būna atviromis akimis, 
sykiu su vyrais, po 
saulės spinduliais.

Aštriai įsikūnijusi
disciplina valdo liaudį. Jos turi 
prisilaikyti net pažangieji dar
bininkai, kad veikus liaudyje 
toliaus. Jię nupeikė Gandhi ir 
sykiu pabrėžė, kad jis biskį pa- 
drumstęs liaudį. O mums ją 
bus geriau pasukti savon pu
sėn. Jie sako: mes atrišime 
moterims ir tėvynei Indijai 
akis!

Indija turtinga, bet jos žmo
nės negali naudotis šalies gėry
bėmis. Matant kitus grobiant 
turtus, kovos ugnimi dega liau
dis prieš juos, pasiduodama 
programai darbininkų kovos 
už pasiliuosavimą.

Būrys minėtų draugų indijo- 
nų atrodė labai draugiški, kal
būs ir simpatiški. Ilgai negalė
jai su jais atsikalbėti ir persi
skirti. Jų kalboj taip lyg ir ma
tai Indiją, jauties joj esąs.

Susipažinę su Kanados dar
bininkų gyvenimu ir mūsų lin
kėjimais jų tautai padėti, kuom 
galima vieningumu, pareiškė, 
kad nėra tos jėgos, kuri nuga
lėtų darbininkų pasiryžimą pa
saulyje.

Atriškite moterims ir tėvy
nei Indijai akis, o mes su ju
mis! Gamtmylis.

Elizabeth, N. J

Montreal, Canada

Apie Seną Veikėją
Sausio 25 d. teko proga 

lankyti seną visuomenės veikė
ją S. Jankauską (Yąnkaus), 
kuris apie 20-25 metai atgal, 
gyvendamas Hoboken, N. J. 
daug darbavosi tarpe Jersey 
City ir New Yorko žemojoj 
miesto dalyje, kuomet ten gy
vavo Lietuvių Piliečių Kliubas. 
Apart pašalpos draugijų, S. 
Jankauskas ilgą laiką priklau
sė Socialistų Partijos kuopo
je, bet jau gera metų eilė 
kaip jis iš visuomeninio veiki
mo yra pasitraukęs. Be abejo, 
kad sveikata ir kitos gyveni
mo priežastys jį pastūmėjo 
prie ramesnio gyvenimo.

, S. Jankauskas išaugino la
bai gražią šeimą: jų sūnus, iš
augęs į labai gražų ir rimtą 
vaikiną, važinėja ant laivų. 
Vaikinas pasakoja, kad įsisiū
bavus Europoje karui, laivas, 
ant kurio jisai dirbo, pasiekus 
Australijos pakraščius, užėjo 
ant minos ir 
vo ir daug 
mokantiems 
išsigelbėti.

Vaikinas
vams ir savo dviem sesutėms 
daug gražių suvenierių iš Chi- 
nijos, Indijos, Australijos ir ki
tų šalių.

Kiek plačiau pasikalbėjus 
apie dabartinius įvykius Lietu
voje, kad turėti daugiaus tik
rų žinių, kaip dalykai vystosi 
senoje tėvynėje, užsiprenume
ravo dienraštį “Laisvę,” kuri 
teiks kasdieną jiems teisingas 
žinias.

ap-

žuvo. Kartu zu
jo įgulos; gerai 
plaukti, pavyko

yra parvežęs tė-

skirtingi

“jak cap.” 
didžiarusių kalboje: 
cap”.

vo, Charkovo ir Poltavos 
gubernijose, didžiarusius 
žemdirbius, kurie nešiodavo 
“ožiškas” barzdeles, vadin
davo “kacapais”. Mažaru- 
siai savo kalboje tardavo: 

Kas reiškia 
“Kak

Lietuviškai išeitų: 
kaip ožys. Iš to, suglaustoj 
formoj išsidirbo žodis:, “ka- 
cap”. Ir pagaliaus iš to, 
tam tikros grupės žmonių^, 
pagal jų kalbos tarmę būda
vo vadinami kacapais.

Na, ir į ką gi panašu? 
vadinti laisvos Lietuvos 
draugus-užtarėjrrs* senų lai-

Indijos Darbininkų Pasakoji
mai Apie Savo Šalį

Laikinai sustoję Montreale 
laivo civiliai Indijos darbinin
kai, pažymėti karo dalyvių žen
klais, paliko žinių apie savo 
šalį. Darbininkai, iš tolimų ry
tų žemės kamuolio,
rase, tautybe, kalba ir kitomis 
ypatybėmis, bet vieningi sie
kiais ir dvasia, stipriai paspau
dę rankas, dalinasi mintimis 
siekimui laisvojo rytojaus.

Užklausus, kokis skirtumas 
tarp jūsų tėvynės Indijos ir ju
mis apvažinėto pasaulio, jie 
atsakė: didelis ir vietomis ly
gus. Jei nenuskandins mūsų 
submarinai, tai parvešime sa
vo žmonėms, trokštantiems 
laisvės, vaizdingų žinių iš pla
taus pasaulio—palyginus, kaip 
jie yra bjauriai paniekinti, nu
žeminti ir išnaudojami turčių, 
o tas jiems užžiebs daugiau 
kovos ugnies pasiliuosavimui 
iš kapitalo vergijos.

Trys ketvirtadaliai Indijos 
gyventojų esą palinkę simpatija 
prie Sovietų Sąjungos. Valdžia 
nenorinti sovietinės, tvarkos. 
Kompartija nelegalė, .bet įta
kingai veikianti masėse. Jos va
dovybėj, jaunimas ir seniai 
kur nors tarp kalnų-miškų su
sirinkę laiko prakalbas, paskai
tas, platina ii* skaito brošiūras. 
Organizuojasi ir mokinasi ko
vai už pasiliuosavimą, kuriam 
esą pilnai įsitikinę.

Moterims užrištos akys, .ne
valia į šviesą pažiūrėti. Eida-

Žmona.

Akron, Ohio
----------o

Pasitiksime ir Pagerbsime 
Močiutę Bloor

Čionai labai plačiai kalba
ma apie atsilankymą senos 
kovotojos močiutes Bloor, au
torės knygos “We are Many.” 
Jinai čionai bus vasario 8 die
ną vakare. Jai yra ruošiamas 
pasitikimo bankietas Macedo
nian Hall kampas, Willbeth 
Road ir Firestone Parkway. 
Parengimas prasidės 8 vai. va
kare.

Labai 
lietuvius 
dalyvauti 
gerbimui 
girsti jos 
džiųosius 
lūs.

šiame

kviečiame 
ir vyrus, 

bankiete pa- 
Bloor ir iš- 

ie di-prakalbą apie di 
darbo, gaudies reika-

Rep

MKi Atarti

Bendroves Balius
Lietuvių Pirmos Paskolos 

Bendrovės balius įvyko sausio 
26 dieną Lietuvių Muzikalės 
Bendrovės Namo Svetainėje po 
num. 2715 E. Allegheny Ave. 
Aš atėjau į svetainę 6 valandą 
vakare, o jau svetainėje buvo 
pilna žmonių. Susitikau senų 
pažįstamų, Mankų, Biliūną ir 
seną veikėją Jurgį Lukoševičių. 
Mums besikalbant, komitetas 
susodino publiką prie stalų. 
Valgių buvo visokių ir daug, 
taipgi gėrimų — alaus ir deg
tinės. Kožnas stengėsi atsiimti 
savo įžangos vertės. Ši bendro
vė rdngia balius ne tam, kad 
pinigų pasidaryti, bet tam, kad 
šėrininkus pavaišinti.

Vakaro vedėju buvo p. žekas, 
kuris pirmiausia perstatė L. P. 
P. B. prezidentą p. Marcinkevi
čių, kuris aiškino apie savo už
duotį ir veiklą. Toliau perstatė 
Staniškį ir jo grupę vaikinų, 
kurie deklamavo ir dainavo. 
Paskui buvo iššaukti pakalbėti 
visi vajininkai ir veikėjai. Už
baigus kalbas, buvo duodamos 
kepuraitės per Centro sekreto
rių p. Čelediną.

Bet aš buvau labai nustebin
tas, kad pirmininkas neiššaukė 
pakalbėti Jurgio Lukoševičiaus, 
kuris yra Republikonų Kliubo 
prezidentas ir buvęs preziden
tas minėtos Bendrovės. O jo 
vieton buvo iššauktas kalbėti 
sklokutės čyfas Stilsonas, kuris 
pareiškė, kad jis pasidarbavęs 
šiai įstaigai, kai gyveno Phila- 
delphijoj. Bet daugelis žmonių 
sužiuro: kas jį čia kvietė į šį 
bankietą? Stilsonas ragino Ben
drovę turėti laikraštį sau už or
ganą, kaip “Naujoji Gadynė,” 
nes, girdi, be laikraščio Bendro
vė negalės gyvuoti. Vienas-žmo
gus pastebėjo: “Tu tiek padė
tum bendrovei, kiek padėjai so
cializmui.”

Po tam visam šurum-burum 
prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 
vėlumui nakties. Bankiete sve
čių buvo apie 250. Įžanga buvo 
$2 ypatai.

Dar apie Stilsoną. Jo atsilan
kymas turėjo tris tikslus: pir
mas, sustiprinti savo nelaimin
gą mažą sklokutę, antras — 
įlysti į bendrovę už patarėją, 
ir trečia — gauti savo gazietai 
keliatą skaitytojų. Mat, per va
jų čionai visai mažai tegavo. 
Bet aš tikiu, kad iš tų pelų ne
bus grūdų. Svečias.

buvo išrinktas piliečių, kad jis 
juos atstovautų ir užtartų, kai 
prisieis reikalas. Bet dauguma 
seimelio narių to nepaiso. Jie 
nežiūri į konstituciją.

Daug žmonių sako, kodėl ne- 
išrenkate savo atstovus, kad 
gintų jūs reikalus. Bet kada 
piliečiai išrenka savo atstovus, 
tai reakcionieriai neįsileidžia, 
pakol neištiria, ar jis kalba po
terius rytą ir vakarą, ar jis ei
na bažnyčion ir tt. O pakol vi
sas tas tyrinėjimas pasibaigs, 
tai jau bus laikas ir valstijos 
seimelio posėdį uždaryti.

S. G.

gas įtraukti Ameriką į euro
pinį karą. Kalbėtojai bus šie 
žymūs veikėjai: William Z. 
Foster, Claudia Jones ir Dr. 
Albert E. Blumberg. Bus ir 
dainų. Dainuos garsus daini
ninkas Mordecai Bauman iš 
New Yorko.

Susirinkimas įvyks Polish 
Hall, 510 South Broadway.

Rep.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Seattle, Wash
Reakcija Pradėjo Persekioti 
Unijos Darbininkus ir Praša

linti iš Unijos ir Sykiu 
iš Darbo

Mechanikų unijos lokalo 751 
vice-pirmininką Donald R. Kep
pler išmetė iš unijos už tai, kad 
jis prigulėjo prie Komunistų 
Partijos. To lokalo sekretorius 
Lloyd E. Poesnecker parašė 
laišką į Boeing kompaniją, kur 
tas draugas dirbo, gaudamąs 
$1.05 už valandą, ir Kepplėr 
tapo atleistas iš darbo. Tas jau
nas darbininkas dabar yra ant 
juodo listo. Tai vis reakcionie
rių juodas darbas.

Washington© valstijos seime
lis atsisakė priimti • į posėdį 
valstijos senatorių Westmaną 
už tai, kad jis buvo narys Ko
munistų Partijos. Dabar eina 
investigacija. Sako, kad išsiun
tė į Washington, D. C., reikala
vimą, kad atsiųstų jo rekordus. 
Sako, kad jis prigulėjęs prie 
partijos 1938-1939 metais, bet 
dabar nebeprigulįs.

Tai pasirodo, kokia šios ša
lies demokratija. Tas žmogus

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. V.

TeL Evergreen 3-11W

Baltimore, Md.
Protestuosim prieš Karą

šį sekmadienį, vasario 2 die
ną, pas mus įvyks nepaprastas 
masinis darbo žmonių susirin
kimas užprotestavimui prieš 
kapitalistų ir valdžios pastan

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

 HARTFORD, CONN.

Du Įdomūs Veikalai

“MIEGANTI LIAUDIS”
IR KOMEDIJA

“ŠALAPUTRIS”
Taipgi Bus ir Koncertinė Programa

RENGIA LAISVĖS CHORAS

Sekmad., Vasario 2 February
Lietuvių Amerikos Ūkėsų Kliubo Svetainėje

227 Lawrence St., Hartford, Conn.
Pradžia 2 vai. po pietų

Laisvės Choras kviečia visus Hartfordo ir apylinkės 
lietuvius pamatyti šiuos du puikius veikalus. Komedijoj 
bus daug juoko.
Įžąnga 50c Asmeniui. Kviečia Rengėjai.

EVergreen 4-0072 \ SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS 

SPECIALISTAS
GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo fl iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

SVARBIOS KNYGOS
TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS:
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS 
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 
spaudos viršeliai, augštos rūšies po*pieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Parašė Pranulis
Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 

dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mizara

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. Kaškiauėius

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

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 pusVplA lt centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

427

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Penktas puslapisKetvirtadien., Sausio 30, !Š4f

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

SKELBKITCS “LAISVĖJE
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

f

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

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.

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

}

Į SKAITYTOJŲ BALSAI
Rochester, N. Y

1'0-

D. M. š.

New Britain, Conn

OPEN DAY and NIGHT

Smūgiai Mussoliniui Afrikoj
35c

rūpestis

rūpintis 
susirgsi 
susirgs.

d. vasario, 2 vai. po 
Lastauską, 686 Cen- 
susirinkimas yra la- 

dalyvavimas kiekvieno

Office 1‘hone 
EVergreen 4-6971

$3.00 
35c 
25c 
15c

kp. 
:30

■

35c, prie durų 40c. šokiams 25c. 
Skanių užkandžių ir gėrimų. Šis 
veikalas yra svarbu pamatyti kiek- 
kienam lietuviui. Tad kviečiame da
lyvauti. — Kom. (25-26)

Prof. Vytautas Bacevičius 
Koncertuos

LAWRENCE, MASS.
Rusų Progresyvių Draugyste 

dys paveikslus sekmadienį, vasario 
2 d., 287 Erving Avė. (Rusų Svet.) 
Įžanga 35c. Bus rodoma ‘Manner
heim Line.” Yra svarbu, kad ir lie
tuviai pamatytų šį rodymą. — Kvie
čiame dalyvauti. (25-26)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Birutės Kliubo 

susirinkimas įvyks šeštadienį, vasa
rio 1 d., 7 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Kviečiame narius dalyvauti . —J. S.

(25-26)

Ar visi lygūs prieš įstaty
mus? J. Balsys.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 

susirinkimas 
sario (Feb.) 
pietų, L. D 
malonėkite 
daug svarbių draugijos reikalų ap
tarti; taipgi, kurie esat nemokėję 
už 1940 m., malonėkite užsimokėti. 
—■ Kuopos Valdyba. (25-26)

CAMDEN, N. J.
LDS ir ALDLD kuopų susirinki

mas įvyks 2 
pietų, pas J. 
tral Avė. Šis 
bai svarbus ir
nario yra būtina jo pareiga. Daly
vaukite laiku, kad galėtume tinka
mai sutvarkyti visus reikalus. —■ 
S. V. Sekr. (25-26)

CHESTER, PA.
Kuopa rengia linksmą vakarėlį, 

įvyks sekmadienį, vasario 2 d., 6 v. 
vak., Vytauto Lietuvių Pašelpinio 
Kliubo svetainėj. Prašomi atsilankyti 
Chesterio ir apylnikės lietuvius, bus 
vakarienė ir gera muzika, prie ku
rios galėsite pasišokti ir pasilinks
minti. — LDS Rengėjai.

(25-26)

bet
iš- 
tą 

ne

ne
iki 
už- 
20

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

Sun. all day and night

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

Vaizdas iš West Allis, Wis., kur 7,000 automobilistų darbininkų išėjo j streiką 
už didesnes algas. Jie priklauso automobilistų unijai (CIO).

17-tos ^kuopos svarbus 
įvyks sekmadienį, va- 
2 dieną, 3-čią vai. po 
.S. Kliubo. Visi nariai 

būtinai dalyvaut. Yra

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp., vasario 1 d. ruošia 

“Chop Suey” • vakarienę, draugų 
Radzevičių namuose, 9 Carbon Lane. 
Pradžia 6 v. v. Turėsime ir muzi
kantų, prie valgių bus ii’ išsigerti. 
Įžanga 25c. Kviečiame draugus da
lyvauti. — Kom. (25-26)

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

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

(24-26)

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

HARRISON-KEARNY, N.
Susirinkimas ALDLD 136 

įvyks sekmadienį, 2 d. vasario, 2 
vai., 15-17 Ann St. Kviečiame na
rius dalyvauti susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti. Patar
tina, kad tie draugai, kurie sykį į 
metus dalyvauja susirinkimuose, kad 
jie tankiau dalyvautų, susipažintų su 
naujais draugais. — K. Kuzmickas, 
Sekr. (25-26)

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp. ir LLD 42 kp. ben

dras susirinkimas įvyks vasario 1 
d., 7 v. v., O’Donnell Hali, 20 High 
St. Prašome abiejų kuopų narių da
lyvauti šiame susirinkime, nes bus 
valdybų rinkimas ir darbininkiško 
vairo nustatymas šiems metams. — 
Valdyba. (25-26)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. ir LDS kp. stato 

scenon keturių veiksmų dramą “Ne
regių Šeima.’ Vasario 2 d., 3014 Yc- 
mans Svet. Svetainė atdara 5 v. v. 
Lošimas 6 v. v. Bilietas iš anksto

“Laisvėje” 11 dieną sausio 
Dr. A. L. Graičūnas savo 
straipsnyj “žmogus pats kal
tas, kad jis greit pasensta,” 
sako : “nenustok augęs— būsi 
jaunas, sveikas ir sulauksi il
go amžiaus.”

Jis toliau priveda prie šimt
metinio ąžuolo. Jis dar auga! 
Audra, šalčiai nupurtina jo la
pus, didžiausi vėjai-uraganai 
jo nepalenkia, tik šakas, ir ne
retai jį patį iš liemens nulau
žia, bet nepalenkia! žiūrėk, 
atėjo pavasaris, jis ir vėl su
žaliuoja ir vėl išdidus!

Toliau jis sako: Atlikai, nu
veikei dienos darbą ir nesirū
pink rytojum!

Tas yra lengva pasakyti, 
kapitalistiškoj šalyj sunku 
pildyti. Lengva prilygint 
šimtmetinį ąžuolą, kodėl jis
sęsta, žaliuoja, kaip tik pavasa
ris prašvinta. Nes tam ąžuolui 
nereikia rūpintis rytojum, jį 
gamta aprūpina.

Bet žmogus, gyvendamas ka
pitalistinėj šalyj, turi 
rytojum. Duokim sau, 
pats ar tavo šeimyna 
Kas gi rūpinsis?

Antra svarbiausia
būna, kada žmogus turi jieškot 
darbo. Darbininkui neužtikrin
tas rytojus, šiandie dirbi, o ry
toj turi eit jieškot kito darbo, 
kad palaikius savo ir savo šei
mos gyvastį.

Tik tada žmogus nesirūpins, 
kaip jam bus užtikrintas ryto
jus, kada jis bus pavalgęs ir 
apsirėdęs ir kada žinos, kad jis 
bus aprūpintas ligoje bei senat
vėje. Tik tada mes nesirūpin- 
sim, kada žinosim, kaip negalė
sim dirbti, kad būsim pavalgę 
ir turėsime kur seną savo gal
vą priglaust.

Argi mes linkime tiem sene
liam ilgo amžiaus, kurie visas 
savo spėkas padėjo, o šiandie 
neturi kur prisiglaust, kurie gy
vena ant pašalpos, gaudami po 
$1.30 į savaitę? Koks jų gyve
nimas?

Trečias dalykas. Dėlko dar
bininkas greit pasęsta? Mes tą 
gerai žinom, kad žmogaus po 
45 metų kompanijos jau nelabai 
nori priimt į darbą. Pagal 
mūsų supratimą, kai žmogus 
sulaukia 45 metų, tai jis esti 
pačiam drūtume prie darbo. Bet 
kapitalistai kitaip žiūri į tokius 
darbininkus. Kitą kartą galėda
vai pameluot savo metus, bet 
dabartiniu laiku to negalima 
padaryt. Kaip nueini darbo pra
šyt, tai paduoda blanką apie pu
sę masto ilgumo ir turi ją tei
singai išpildyt. Turi išpasakot, 
kada gimei, kur gimei, dėl ko 
gimei, tėvo ir motinos vArdus 
paduot, savo “Social Security” 
numerį turi pažymet. O dar kai 
kur turi eit pas gydytoją ant 
ištyrimo, ar tikrai esi sveikas 
atlikt tą darbą, prie kokio ta
ve pristatys.

Dar kita priežastis, dėlko 
mes greit pasęstam, tai šių die
nų darbo skubinimas. Kaip pri
stato prie dabartinių mašinų, 
tai žmogus turi iŠstovėt per 4 
valandas bd atsikvėpimo. O kai 
pabaigi 8 valandas darbo die
nos, tai beveik esi visai niekam 
netikęs, nes visos spėkos esti

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

išeikvotos.
Kur kitą kartą prie tų pačių 

mašinų dirbdavo 10 darbinin
kų, tai dabar turi atlikt 5 dar
bininkai. O kaip sulauki žmo
gus 50 metų, paausiuose atsi
randa žilų plaukų arba pakau
šis pradeda plikt, tai darbda
viai į tave visai nė žiūrėt 
žiūri. Sako, kad jie turi 
valiai darbininkų. Jie turi 
tektinai jaunų vyrukų nuo
metų senumo, kurie gali greit 
bėgiot apie tas pekliškas maši
nas.

Tai dėl to mes taip greitai 
pasęstam prie dabartinio surė
dymo ir pakol kapitalistų sis
tema gyvuos, kol darbininkai 
neturės užtikrinto rytojaus, tol 
mes taip greit pasęsim, nebū
sim taip laimingi, kaip tas šim
tametis ąžuolas, prie kurio dr. 
Graičūnas mus prilygina.

Aš nekritikuoju dr. Graičū- 
ną, tik išreiškiu savo mintį dėl 
ko aš ir kiti darbininkai greit 
pasęstam. Senas Grinorius.

Eiti prieš Graikiją Vokieti
jos armijai, tai reikia eiti 
per Jugoslaviją arba Bulga
riją ir vėl įsigyti naujų 
priešų, jų tarpe gal ir Tur
kiją. Gal tik per Ispaniją, 
jeigu ji sutiks ir per Fran
ci jos kolonijas gali Hitleris 
pagelbėti savo sėbrui Afri
koj. Taip Mussoliniui ten 
yra blogai. Žinoma, kol kas 
Afrikos frontas tai' nėra 
sprendžiamasis karo fron
tas, kur būtų rišama karo 
laimėjimo ar pralaimėjimo 
klausimas.

raus gripo, aš papuoliau j New- 
Britain ligoninę. Taipgi buvo 
nepaprastas reginys. Ligoninė 
nenormaliai perpildyta ser
gančiais žmonėmis, influenza, 
gripu ir dirbtuvių sužeidimais. 
Visam New Britaino mieste 
yra 1800 influenza susirgimų. 
Oras nėra čia blogas, bet kodėl 
tiek daug sirgimų, tai negaliu 
žinoti.

Lygybė Prieš Įstatymus
Kur aš gyvenu, viena ame

rikoniška šeimyna su dviem 
mažais vaikučiais (vienas metų 
senumo, kitas šešių savaičių) 
nežinau už ką tapo areštuota. 
Bet svarbiausia, kad daktaras 
pripažino motiną silpnos svei
katos ir liepė jai gerti kvortą 
ir pusę pieno per dieną, kad 
galėtų žindyti savo kūdikį. 
Dabar ši motina ne tik pieno 
negauna, bet ir daug prastesnį 
maistą. Pavojinga jaunos moti
nos sveikatai ir augantiems kū
dikiams.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
gos padalintos. Dalis jų yra 
Ethiopijoj, kita Libijoj, tre
čia Italijoj, ketvirta Albani
joj, penkta Ispaiiijoj. Visos 
jos turi veikti skyrium, vie
na kitai mažai padėdamos.

Kada Italijos fašistai puo
lė Angliją, tai jie manė, kad 
greitai ji bus sumušta ir 
“žaibo greitumo karas’’ 
baigsis. Apsiriko. Karas 
užsitęsė, o kuo jis ilgesnis*., 
tuo Italijos fašistams blo-i 
giau. Jų ekonominiai tau- 
piniai mažėja, o Anglija tuo 
kartu dar tik pradeda savo 
milžiniškus žaliavų rezer
vus išjudinti.

Karo užvilkinimas pastū
mėjo Italijos fašistus į des
peraciją. Jie be tinkamo 
prisirengimo užpuolė Grai
kiją, nes manė, kad ją grei
tai įveiks ir iš Graikijos 
prieplaukų galės sėkmin
giau aprūpinti Afrikoj (Li
bijoj) savo armiją ir sėk
mingiau pulti, Angliją Egip
te ir Palestinoj. Bet Angli
ja buvo gerai apginklavus 
Graikiją. Graikija turėjo 
apie 600,000 paruoštą armi
ją, kuri ne vien atmušė ita 
lus nuo savo šalies, bet po- 
valiai stumia juos ir iš Al
banijos. Graikijos įstojimas 
karan suteikė Anglijai ge
ras prieplaukas ir daug ar
čiau prie Italijos, iš kurių 
anglai-graikai ir užšutina 
italams.

Vokietijos fašistai mete 
savo bombnešius • Mussoli
niui į pagelbą ir tie uždavė 
skaudų smūgį Anglijos ka
ro laivams. Tas tiesa, bet 
tas dar nepakeitė padėties.

Kas bus toliau, tai nelen
gva permatyti. Per pačią 
Italiją jai daug negali pade-, 
ti Vokietijos karo mašina.

Susipažinimas su Draugais
Turėjau progą susipažinti su 

New Britaino draugais Litera
tūros Draugijos susirinkime. 
Dalyvavo gana skaitlingas bū
relis draugų, didesnė pusė esa
mų kuopos narių. Draugai ne
atrodo seni, kaip paprastai na
riai nori išaiškinti savo nevei
klumo priežastį. Pas draugus 
yra geri klasinio susipratimo 
norai dar neišnykę. Reiškia, 
progresyviam veikimui dar ik- 
valiai yra spėkų ir dirvos. Tik 
reikia surasti noro. Atskiri 
draugai darbuojasi po biskį, 
bet ne organizuotai. Organizuo
tai daug daugiau būt galima 
nudirbti su tom pačiom spė
kom, negu dirbant pavieniai.

Po šiam susirinkimui valdy
ba nusiskundė, kad nariai po 
šiam skaitlingam susirinkimui 
vėl nustos lankę susirinkimus. 
Aš nuo savęs tik tiek galėčiau 
pasakyti, tai kad stengkitės 
draugai nebūti organizaciniai 
mirę. Mirtis bile kam 
prastai skamba.

Darbo Sąlygos
Aš jau rašiau apie North and 

Judd Co. sąlygas, bet dar tu
riu priminti keliatą nuoti.kių 
sveikatos klausimu. Man turint 
galimybės vaikščioti po visą 
šapą, išvaikščiojau žėdną šapos 
kampelį. Nekurios vietos šapo- 
je tiesiog negalimos įsivaizduo
ti, kaip galėtų būti darbininkai 
valdžios leidžiami tenai dirbti. 
Dienos šviesos kaip ir neįeina. 
Drėgna, dulkes, grindys 
juotos. Mašinos sukištos 
viena kitos taip arti, kad 
tik galima pajudėti.

Užėjus į Pirmos Pagelbos 
Biurą sveikatos reikalais, net 
keliatą sykių teko matyti pasi
baisėtinas reginys. Darbininkai 
ateina su sužalotais kūno są
nariais. Nukapoti pirštai, su
trinti kojų ir rankų pirštai, nu
degintos skirtingos kūno dalys, 
šičia moterys gal daugiausia 
turi nukentėti, ba jos dirba ant 
visokių skirtingų presų. Kada 
man priėjo kaleina prieiti prie 
nursės, tai aš jos paklausiau, 
kiek sužeidimų įvyksta per die
ną? Atsakė, tarpe 30 ir 40 per 
dieną iš 1,800 dirbančių darbi
ninkų. Išgirdęs šitą skaitlinę 
ko ne apslabau iš išgąsčio. Pa- 
mislinau sau, ot tai mesinyčia!

Dar nursė pridūrė, kad nor
maliu laiku sužeidimų būna tik 
apie 25 per dieną. Bet šiais pa
skubos laikais, tai pašoko iki 
keturiasdešimta.

Dėl influenzos ar kokio bjau-

Vasario 22 d. Prof. V. Bace
vičius koncertuos mūsų kolo
nijoj. Šį puikų .koncertą rengia 
D. L. K. Gedemino d-tė savo 
svetainėj. Taipgi bus ir paskai
ta skirtingą dieną. Tas vėliau 
bus pranešta, kada įvyks.

Muziką mylinti rochesterie- 
čiai džiaugiasi, kad Prof. V. 
Bacevičius neaplenkė ir mūsų 
kolonijos, kuri daugelio priskai- 
toma esanti geografiniam už
kampyje.

Komisijos Narys.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ..............................

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M. bukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

VARPOKEPTUVĖ

labai

25c 
60c 

$1.50

alie- 
prie 
kaip

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai įpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

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

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

tr* O’

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0785
NIGHT—IIAvemoyer 8-1158

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
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 | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksimo informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY ■ 36-46 Stagg Street Brooklyn, N. Y.



Sėstas puslapis

Laisves” BankietoNewWto'>zte^fc/2mloi
Kalbės Advokatas 

Andziulaitis
Pirmadienį, vasario 3 dieną, 

8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne, bus svarbus pamokini
mas apie šios šalies įstatymus, 
liečiančius darbininkus.

Kalbės advokatas Jonas W.
Andziulaitis (Anseli). < 
advokatas apsiėmė duoti 
lekciją apie New Yorko 
tijos ir šalies įstatymus, 
senatvėj gauti pašalpą, 
gauti kompensaciją, kada dar
bininką sužeidžia fabrike ir 
kitus svarbius įstatymus.

Susirinkimą šaukia Litera
tūros Draugijos 1 kuopa. Pra
šome visus ateiti.

Komisija.

Labai Svarbios 
Prakalbos

ML ir 0. Rainių Auksine 
Veselija

pre- 
vals-

Marcantonio Atvyks Kalbėti 
Unijistų Mitinge

Darbietis kongresmanas Vi
to Marcantonio pasižadėjęs 
pasakyti prakalbą Adatos A- 
matų Tarybos už Taiką ir Ci- 
viles Laisves šaukiamame ma
siniame mitinge vasario 
5:30 po 
bo. Bus

Penktadienį, sausio 31 die
ną, 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
Svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne, atsibus labai svar
bios prakalbos.

Kalbės “Vilnies” redakto
rius iš Chicagos Leonas Pru- 
seika. Jis aiškins visus svar
biausius klausimus:

Su kiekviena diena vis dau
giau didelių įvykių. Mūsų ša
lis prisiartino prie karo. Wa
shingtone rišama labai svar
būs klausimai. Nežiūrint to, 
kad tūlos įmonės dirba pilnais 
garais, bet bedarbių vis yra.

šiose prakalbose bus išaiš
kinta Amerikos darbo žmonių 
peraigos. Bus nušviesta bend
ra pasaulinė padėtis. Leonas 
Prūseika pateiks daug davi
nių apie Lietuvos naują gy
venimą, ką atsiekė darbinin
kai, valstiečiai, darbo inteli
gentija, visi nuoširdūs Lietu-

L. Prūseika

vos piliečiai ir kas yra tie žmo
nės, kurie niekina naują Lie
tuvos santvarką.

Ateikite visi ir visos ir daug 
naujo išgirsite! Įžanga veltui!

Kviečia Rengėjai.

Pereitą nedėldienį, 26 sau
sio, Motiejus ir Ona Rainiai, iš 
Jersey City, minėjo 50 metų 
sukaktuves savo ženybinio gy
venimo. Iškilmės įvyko šv. 
Onos svetainėje. Giminių, kai
mynų ir svečių susirinko apie 
du šimtai. Jaunavedžiai jau
tėsi tikrai smagiai, nes jiems 
pareikšta daug širdingiausių 
linkėjimų, jie gavo labai daug 
dovanų. Daug kas jaunave- 
vedžius sveikino telegramo
mis.

Brooklyniečiai J. Sutkus ir 
O. Ginaitienė buvo svotas ir 
svočia. Iškilmių suruošime 
daugiausiai pasidarbavo žen
tas A.‘Balčiūnas ir duktė Onu
tė Balčiūnienė, “Varpo” duon- 
kepyklos savininkai, sūnūs 
Karolis ir Feliksas ir Felikso 
žmona Aiva.

Dar Parėmė Bankietą
Vincas ir Konstancija Kar

tonai, Maspeth, L. L, apgailes
tauja, kad negalėjo dalyvauti 
“Laisvės” dalininkų suvažiavi
me ir bankiėte. Nors biskį 
vėliau, bet vistiek jie savo šir
dingai draugišką jausmą savo 
dienraščiui pareiškė ir sutei
kė auką $3. 

t
Širdinga Padėka . ,

Dėkojame visiems tiems, ku
rie dirbo dėl “L.” bankieto:— 
gaspadinėms ir patarnauto
jams. Taip pat tariame šir
dingą ačiū visiems dalyviams 
už gausų atsilankymą ir tvar
ku užsilaikymą.

Gaspadinėms: A. Zablaękie- 
nei, K. šolomskienei, M. Mi
sevičienei, M. Janulevičienei, 
EI. Baranauskienei, O. Mali
nauskienei, J. Augutienei, Na
vikienei, O. Višniauskienei, W. 
Baltrušaičiui, K. čirikui, G. 
Waresonui, A. Veličkai, Navi
kui ir kitiems, kurių vardai 
nesuminėta.

Veiteriams: A. Klimaitci, A. 
šolomskaitei 
M. Sincus,
Vaznytei, M.
Janulevičiūtei, M. Ašmenskai- 
tei, F. Pakalniškienei, A. Dobi-

niui, F. Zablackui, N. Pakai 
niškiui, F. Pakalniškiui, A. 
Purvėnui.

Stalų prižiūrėtojoms: N. 
Buknienei, A. Pakalniškienei, 
E. Mizarienei.

Baro darbininkams: J. Dai
niui, J.- Byronui, K. Levanui, 
M. Klimui, J. Visotskiui, J. 
G rūbini, G. Kuraičiui, R. Mi- 
zarai. Komisija atsiprašo vi
sų darbininkų ir dalyvių, jei 
kam kas nepatiko. Taipgi at
siprašom, jei katro pavardė 
būtų likus neįdėta.

Komisija:
A. Balčiūnas,
K. Kreivėnas.

J. GARŠVA Į
Graborlus-Undertaker i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ;
į

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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

>

j

r-

5-tą, 
piet, tuojau po dar- 
viešbutyje Diplomat,

Apart kongresmano, bus 
kalbėtojų ir iš pačių unijistų.

Mitingas šaukiamas tikslu 
pareikšt protestą prieš “Land- 
Lease” Bilių, kuriam eiliniai 
nariai adatos amatuose griež
tai priešingi, nors jų unijų po
nai viršininkai tą ir visus už- 
karinius valdžios žygius 
mia.

re- 
U-as.

Dobi-Stipriai susirgo Ona 
nienė, laisviečio Al. Dobinio 
motina. Randasi namie, 194 
Reid Avė. Linkime greit pa
sveikti.

Kviečiame į Talką
Šį- ketvirtadienį, 30 d. sau- ■ 

šio (Jan. 30) įvyks svarbus 
susirinkimas “Laisvės” bazaro 
reikalu.

Kviečiame įtaiką rinkti ba- 
zarui dovanas ir dirbti baza- 
re. Sausio 30 d. įvyks susirin
kimas, kuriame pasiskirstysi- 
me darbais. Kas tik galite pa
dirbėti bazare, prašome būti 
šiame susirinkime. Pradžia 8 
vai. vakare, “Laisvės” salėje.

Bazaro Komisija.

MIRĖ
m.57 

Brook-1 
Crown

Mykolas Poleskas, 
amž., 312 E. 35th St., 
lyn, mirė sausio 28 d. 
Heights ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas namuose. Bus palai
dotas sausio 31 d., šv. Kry
žiaus kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas).

Arti 10,000 vyrų sumobili
zuota valyt sniegą nuo gatvių 
New Yorko mieste.

Šimtas Unijij Jau Pasižadėjo 
Paremti Mokytojus

Pereito antradienio vakarą 
įvykusiame Mokytojų Unijos 
Lokalo 5-to narių generaliame 
mitinge, Manhattan Center, 
New Yorke, nariai užgyrė sa
vo pildančios tarybos raportą 
ir sykiu jos veiklą dėl Apelia
cijų Teismo nuosprendžio, ku
riame įsakyta duoti unijos na
rių sąrašus Rapp-Coudert ko
mitetui.

Unijos pild. taryba nutarė 
teismo patvarkymą pildyti, bet 
tą padarė su protestu ir rei
kalavimais senatoriui Coudert 
nenaudoti unijos narių sąrašo 
diskriminavimui, persekioji
mui ar įtraukimui narių į juo
duosius sąrašus. Taipgi išaiš
kino visuomenei, kad toks teis-

mo patvarkymas yra ataka ant 
darbo unijų.

Mokytojų Unijos narių susi
rinkime dalyvavo apie šimto 
unijų atstovai ir pažadėjo mo
kytojams savo unijų paramą 
kovoje prieš šią ataką. Jie pa
reiškė, kad jų unijos rems Al- 
banėj įstatymą, kuriuomi būtų 
uždrausta grobti unijų narių 
rekordus. Taip pat abiejų— 
AF of L ir CIO—unijų lokalų 
atstovai pasižadėjo kooperuoti 
su mokytojais už pilną valsti
jos paramą švietimui.

Charles Hendley, Lokalo 5- 
to prezidentas, pareiškė, kad 
nors, kas liečia teismus, keliai 
atrodo baigti, tačiau kova už 
liaudies švietimą ir unijos tei
ses dar nebaigta.

Toasmasterio pareigas ėjo 
J. Kačergius. Svečių buvo net 
iš Mahanoy City, Frackville ir 
Spencer, Mass. (A. Balčiūnie
nė), iš North Brookfield, 
Mass.—ši orai. Veselijoje bu
vo didelis brooklyniečių būrys. 
Visi giminės ir svečiai velijo 
Motiejui ir Onai. Rainiams gy
vuoti ilgus metus.

Motiejus išrodo stiprus se
nukas, nors jau turi 74 metus, 
o Ona išrodo daug jaunesnė 
už savo 70 metu, v

M. Rainis Amerikon atvyko 
1888 m. Gyveno daugiausia 
New Yorke ir apielinkėse. Su 
Onute apsivedė Tuckahoe, N. 
Y., kaip tik ji atvyko Ame
rikon 1891 m. Savo mieste, 
Jersey City Rainiai gyvena jau 
48 metus. Jie užaugino du 
sūnus Karolį ir Feliksą ir duk
terį Onutę (Balčiūnienę). Tre
čias sūnus Vytautas mirė.

Veselija oūvo tikrai gera ir 
praėjo draugiškiausioj nuotai
koj. Jaunavedžiai buvo susi
jaudinę tokiu dideliu dalyvių 
skaičiumi ir tokiuo širdingu
mu. Jie ačiavo už gausias do-

A. Bernotaitei,
11. Kavinaitei, A.

Sukackytei, A.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y .

Penktadienį, .sausio 31 d., įvyks 
Lietuvių Kriaučių Neprigulmingo 
Kliubo metinis susirinkimas, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo Svet., 280 Union 
Avė: Pradžia 8 v. v. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra svarbių klausimų. 
Bus ir rinkimai Kliubo valdybos 
1941 m. — J. Kairys, Sekr.

(25-26)
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Rainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
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Unijos Viršininkai Įvesdinta 
su Darbu už Taiką - Progresą
Urmo Parduotuvių ir San

dėlių Darb. Unijos Lokalas 65- 
tas turėjo masines savo virši
ninkų įvesdinimo iškilmes sau
sio 27-tos vakarą, Manhattan 
Center, kur susirinko apie pus
ketvirto tūkstančio narių.

Ir kada pažiūri ’ į vakaro 
programą, tai nesunku supras
ti, kas tokiame blogame ore 
suvedė minią narių. Pirmoj 
vietoj, įvesdinta 13 viršininkų 
su Arthur Osman priešakyje, 
ir 69 
koks
kaip kad būna aristokratiškų 
ponų 
unijose. Ir čia nebuvo tų įky
rių “brolis” “brolio” gyrimų. 
Jeigu kur buvo kas panašaus 
į gyrimą, tai buvo surišta su 
dideliais unijos laimėjimais.

pild. komiteto nariai, ne 
vienas didelis “brolis,”

vadovaujamose” tūlose

Per 1940 m’etus unija pa
dvigubino narių skaičių—da- 
siekė 8,400; laimėjo šimtus 
tūkstančių dolerių nariams pa
didintomis algomis; pasirašė 
kelis šimtus naujų kontraktų; 
gavo tūkstančius apmokamų 
dienų laike ligos, švenčių,'va- 
kacijų; pagerino darbo sąly
gas.

Unija labai daug prisidėjo 
darbe už taiką ir šioj pramo
goj salė buvo išpuošta iškabo 
mis, šaukiančiomis darbuotis 
prieš “Lease-Lend” bilių. Kal
bėtojai ragino remti jaunimo 
sueigą Washingtone vasario 7- 
8-9 dd.

sveikinimų.
Šioj žinioj negalima suminė

ti visų dalyvių vardus, nes 
būtų labai, labai didelė jų ei
lė.

Vėl i j am 
ilgo, ilgo 
sveikatos.

Motiejui ir Onutei 
gyvenimo ir geros

Brooklynietis.

Teat rininką Reikalai

Močiutė Bloor Kalbėsianti 
Brooklyno Mitinge

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

F. W. SHAUNS 
(SIIALINSKAS) 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra- 

alus'ir ėlius.vorų
Kada būsite Brook-

užeikite susi-

Atskiras

atdaras nuo 1 vai.

Kiekvieną su batą 
karšta

užėjimui 
rimis. Nedėliomis

vakarienė.
kambarys, 
su mote-

lyne, 
pažinti.
426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

dieną iki vėlai.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 4-9508

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengVŲ išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip PetnJčių Krautuvėse 

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Brooklyno komunistai garsi
na, kad 4-to Senačorinio Dis- 
trikto rinkimų kampanijos ati
darymo masiniame mitinge 
kalbės visoj Amerikoj ir pa
sauliniai pagarsėjus komunistė 
Ella Pveeve Bloor, darbininkų 
visur vadinama “Močiute” dėl 
jos amžiaus—79 metų—ir iš 
meilės jai, kadangi jinai 50 
su virš savo amžiaus metų pa- 
šventus vadovaudama darbi
ninkų kovoms.

Prakalbos būsiančios Bo
rough Park Casino, 3804 14th 
Ave., Brooklyne, sausio 30rtos 
vakarą.

Brooklyniškio Lietuvių Liau
dies Teatro valdyba ir būrelis 
aktorių užvakar turėjo entu
ziastišką susirinkimą. Minima
me susirinkime padaryta daug 
įvairių tarimų. Peržvelgta pra
eitis—ir ateitis.

Turėta pasekmingas marš
rutas su dviem komedijom— 
“Kurčias žentas” ir “Aš Nu
miriau,” bet... pora pakvie
timų dar liko nepatenkinta. . . 
Kažin kodėl taip ?

Pagaliaus nusitarta greitai 
imti naują veikalą ir mokintis. 
Veikalą parinks ir vaidylomis 
rūpinsis išrinkta nauja valdy
ba, kuri susideda iš sekamų :

Pirm. — V. Bovinas, iždi
ninkas — V. Gužas, sekr. — 
P. Baranauskas; režisierium, 
taipgi pasiliko Aldona šert- 
vietytė ir papildymui valdy
bos įeina t— G. Klimas, Bag
donienė ir Stakovas.

Virš minėti asmenys rūpin
sis : veikalų suradimu ir jų 
skaitymu, aktorių sukvietimu 
ir kitais reikalais.

Liet. Liaudies T. Sekr.,
P. Baranauskas. i

L.K.N.

S. Picone, 2 metų, įtraukė 
subliuškusį baliūniuką nosim 
Išgązdinti namiškiai sušaukė 
policiją ir porą daktarų vaiką 
gelbėt. Balionas lengvai iš
traukta repliukėmis.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirenduoja forpišiuotas kamba

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

Mrs. Zacharauski, 
Avė., 
N. Y.

1325 DeKalb 
(viršutinės lubos), Brooklyn, 

(21-23)

SilOVA
® A LIBERAL

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH I

S tai 
ndresū/į.

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

r

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

AMBASSADOR 1

2) Jewels

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

MISS AMERICA
• 1 7 Jewels 

L *3375 ••

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

Iš senų 
n a u jus 
luš ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
į vairiom.spalvom

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

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

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET I 
Tarpe Graham & Manhattan Aves.

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

! Duodame ant Išmokėjimų

8

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

101=10

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir j dės tinkamų “burner’* 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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