
KRISLAI
Begėdiškai Meluoja!
Maldų ir Dar Maldų!
”1776.”
Vienu Mažiau.
Viskas “Vienbalsiai.”
Prostitučių Rolėje.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5*50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

' Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
hors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.

>
I

Vienas draugas iš Losi 
Creek, Pa., prisiuntė iškarpą
iš vieno Shenandoah vietinio
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laikraščio. Iškarpoje randame 
lietuviškų kunigėlių pareiški
mą prieš Tarybinę Lietuvą.

šį pareiškimą, pasak laik
raščio, skaitė ii' užgyrė arki
vyskupai bei kardinolai Dou
gherty, Stritch ir Spellman.

Atrodo, tos aukštos asabos 
meluoti neturėtų, bet meluo
ja sušilę. Beveik kas eilutė, 
tai melas. Ve pavyzdys. Jie 
sako, kad Tarybinėje Lietuvo
je “uždrausti bažnytiniai šliū- 
bai.”

O faktas yra, kad Lietuvoje 
ši i ūba i sutvarkyti taip, kaip 
ir čia Amerikoje. Bažnytiniai 
šliūbai nedraudžiami, kas jų 
nori. Atlikę civilines ceremo
nijas, gali eiti ir imti bažny
tinį šliūbą.

Tą visi žino. Tą laiduoja 
Lietuvos santuokos įstatymas. 
Tai kam šitaip begėdiškai me
luoja lietuviški kunigai ir 
amerikoniški kardinolai ir vys
kupai?

Chicagos “Draugas” ragina 
visus tikinčiuosius melstis ir 
melstis už nabašninką arkivys
kupą Matulevičių. Juo dau
giau būsią maldų, tuo greičiau 
jis tapsiąs šventuoju.

Mes manėme, kad žmogus 
šventai gyvendamas ant žemės 
tampa šventuoju danguje po 
mirties. Dabar išeina atbulai: 
maldos už numirusį gnešninką 
padarys g'riešninką šventuoju!

Man gi atrodo, kad mums 
naujų šventųjų nebereikia. Jų 
ir taip perdaug turime ir ti
kintiems žmonėms baisiai 
daug kaštuoja jų užlaikymas. 
Ypatingai Lietuvai šventųjų 
nebereikia—laisvi žmonės la
bai gražiai apsieis be jų.

1776 metais prasidėjo Ame
rikos revoliucija prieš Angliją. 
Tai buvo istoriniai metai.

Dabar šitie numeriai “1776” 
vėl garsiai skamba visų -ausy
se, bet jau visai skirtinga 
prasme. Kongresan yra įneš
tas bilius, vadinamas “II. R. 
1776” bilium. Jis apginkluo
ja prezidentą diktatoriškomis 
galiomis įtraukti Ameriką į 
karą už Angliją!

Tai nėra tik pripuolamas 
dalykas. Kaip anais senais Lai
kais “1776” reiškė istorinį pa
sisukimą, taip šiandien tie ke
turi numeriai reiškia istorinį 
Amerikos pasisukimą.

Numirė Graikijos diktato
rius Metaxas. Tai buvo pirmos 
klasės nevidonas ir liaudies 
smaugikas. 1936 metais jis 
pasiskelbė diktatorium. Jo va
dovybėje Graikija tapo įvelta 
į karą.

Metaxas išvaikė Graikijos 
seimą ir šautuvais sunaikino 
visas darbininkiškas organiza
cijas.

Prieš du metu jis flirtavo 
su Hitleriu, bet paskui parsi
davė Anglijai, žmogus buvo 
be sąžinės ir be širdies.

Pagaliau ir Pittsburgho sme- 
tonininkai atlaikė savo “sei
mą” ir prakeikė Lietuvą. Tai 
buvo sausio 19 d.

Visas rezoliucijas jie priė
mė vienbalsiai. Ir kaipgi ne: 
vienas žmogelis bandė pakel
ti ranką prieš, bet, pasak 
“Naujienų,” jis tuojau “buvo 
gražiai paprašytas apleisti su
sirinkimą.”

žingeidu ir tas, kad šitam 
Pittsburgho smetonininkų są
jūdžiui vadovauja menševikai 
Bakanas ir Dargis. Kalbėto
jais jie nutarė kviesti kunigą 
ir Smetonos pasiuntinį Dauž- 
vardį.

Nūnai mūsų broliai menše
vikai visur labai gražiai tar
nauja smetonininkams ir kle-

Siūlo Amerikos Ka
ro Laivais Lydėt

Prekinius Laivus
Amerikos Karo Ministeris Šaukia Kuo Greičiausiai “Be 

Ceremonijų” Užgiri Prezidento Planą Anglijai Gelbėti
Washington. — Dauguma symą, kuris teigia, jog su-

kongresmanų komisijos už- manymas H. R. 1776 dėlei 
sieniniais reikalais atmetė karinės galios prezidentui 
svarbų pataisymą prie prez. neįgalioja prezidentą šios 
Roosevelto sumanymo H. R. šalies karo laivais lydėt pre-
1776: tas pataisymas reika- kinius laivus kariaujančiom 
lavo uždraust kariniais Am-Lšalim.
erikos laivais lydėt preki
nius laivus su karo reikme
nimis Anglijai. To vietoj 
komisija užgyrė kitą patai-

Sumanymas Uždrausti 
Streikus Karo Pabūk

lų Dirbyklose
Washington. — Pirminin

kas kongreso komisijos dė
lei laivyno reikalų įnešė su
manymą uždraust pilną 
unijos pripažinimą dirbyk
lose, kuriose gaminami bet 
kokie reikmenys pagal Am
erikos ginklavimosi progra
mą. Jo sumanymas taipgi 
reikalauja, kad visi ginčai 
tarp darbininkų ir samdy
tojų turi būt verstinai tai
komi per tam tikrą valdiš
ką komisiją.

Už nepasidavimą tokiam 
taikymi • skiriama bausmė 
iki $5,000 ir iki vienų metų 
kalėjimo.

Amerikos Ministeris 
Numato Karą Šiai Ša

liai Greitoj Ateityj
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo ministeris 
Stimson užreiškė senatoriui
La Follette’ui:

“Europos karas savo pa
sėkomis kasdien ateina vis 
arčiau ir arčiau Jungtinių 
Valstijų.” 

t

Siūlo Dovanot Karo Pa
būklus Anglijai

Ministeris Stimson sakė:
“Mes nenorime Anglijai 

tik skolinti. Tikrūmoj mes 
stengiamės nupirkt jos pa
galbą mums apsigint. Mes 
perkame — ne skoliname. 
Mes perkame sau apsaugą, 
kolei mes ruošiamės.” — 
Pasak ministerio Stimsono, 
tai Anglija šiuom savo ka
ru “ginanti Ameriką.”

Anglų Lakūnai Užmušė 
Daug Nekariškių Vokiečių

Berlin, saus. 30. — Anglų 
orlaiviai dviejose vietose 
Vokietijoj užmušė bei su
žeidė daug nekariškių gy
ventojų, bet nepadarė kari
nių nuostolių, sako vokie
čių komanda.

rikalams kaipo saldžiosios po
litinės prostitutės. Bakanas ir 
Dargis tik eina Grigaičio ir 
Michelsono pėdomis.

Šis pataisymas yra išsi
suk i n ė j i m as. Nes jeigu 
Jungtinių Valstijų konsti
tucija ar koks kitas įstaty
mas leidžia prezidentui įsa- 
kyt kariniais laivais] lydėt 
prekinius laivus svetimai 
kariaujančiai šaliai, tai pre
zidentas ir gali liept Ameri
kos karo laivynui lydėt to
kius prekinius laivus, visai 
nepaisant šitokio pataisy
mo, kuris įterptas sumany
mui H. R. 1776.

Kongresinė komisija dau
guma balsų atmetė ir kon
gresui a no Hamiltono Fisho 
pasiūlymą uždraust perlei- 
dinėt karinius Amerikos 
laivus bet kuriai kariaujan
čiai šaliai be kongreso už- 
gyrimb.

Kitas kongresmano Fisho 
pataisymas reikalavo už
draust kariaujančių šalių 
laivams apsistot Amerikos 
prieplaukose bei taisytis jos 
laivastatyklose ilgiau kaip 
tris paras, pagal tarptauti
nius įstatymus. Kongresma- 
nų komisijos dauguma at
metė ir šį pataisymą.

Karo miniseris Stimson 
šaukė kuo greičiausiai už
giri visą prezidento planą 
“be jokių ceremonijų, kad 
jis galėtų veikt taip, kaip 
matys reikalą.”

Sen atorius Vandenberg; 
republikonas, reikalavo, kad 
karo ministeris Stimson at
virai, pasakytų, ar jis stoja 
už tai, kad Amerika “savo 
prekiniais laivais gabentų 
karo reikmenis” Anglijai 
“ir kad Amerikos karo lai
vai lydėtų prekinius laivus” 
į Angliją:-

Ministeris Stimsonas at
sakė-: “Aš tikrai tikiu, kad 
taipriurėtų būti. Tik aš ma
nau, kad šis sumanymas ge
riau išreiškia mano mintį. 
“Aš vykdau prezidento po
litiką.”

Kongresmanų komis ija 
priėmė sekamus pataisy
mus prie Roosevelto suma
nymo:

Jeigu šis sumanymas taps' 
įstatymu, tai jis galios tik 
iki 1943 m. birželio 30 d.

Prezidentas kas 90 dienų 
praneš kongresui, kokius
žingsnius jis padarė pagal 
tą sumanymą. Bet į šį pa
taisymą įdėtas sakinys, kad 
jis turi teisę nepranešt kon
gresui apie tokius dalykus, 
kuriuos jis laikys slaptybė
mis, reikalingomis šalies 
gynimui.

Dar vienas pataisymas 
sako, kad prezidentas tarsis 
su armijos ir laivyno vadais 
apie perleidinėjimą karo

PRANCŪZU KOMUNISTU PARTIJA GYVUOJA IR 
VEIKIA, NEŽIŪRINT AŠTRIU PERSEKIOJIMU, 
SAKO FRANCUOS KAPITALISTU ORGANAS
Paryžius. — Francijos 

Komunistų Partija gyvuoja 
ir veikia, nors vokiečių ir 
francūzų valdovai visokiais 
būdais stengiasi ją nuslo- 
pint, kaip rašo Paryžiaus 
“Temps,” organas dviejų 
šimtų turtingiausių Franci
jos šeimynų. “Temps” sako:

“Valdiškai buvo uždaryta
Komunistų Partija; jos 
nuosavybė užgrobta, jos lai
kraščiai uždaryti ir tūks
tančiai veiklių jos narių 
suvaryti į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas. To
nežiūrint, vis tiek Komunis- kas dar nepadaryta.”

Šešių Tūkstančių Darbininkų Streikas 
Prieš Traktorių Fabriką Chicagoje

Chicago, Ill. — Sustreika
vo 6 tūkstančiai darbininku 
prieš traktorių fabriką, 
priklausantį International 
Harvester K o r p o r a c ijai. 
Streikui vadovauja CIO 
unija. Reikalauja pridėt už
darbio ir sužmonint darbo 
sąlygas.

Korporacija turi karinių 
valdžios užsakymų už 10 
milionų dolerių. Užsakymai 
phskirstyti tarp šešių kom
panijos fabrikų.

Tos pačios korporacijos 
fabrikai Vokietijoj ir Fran- 
cijoj šiuo*laiku gamina ka
ro reikmenis kariaujan
tiems Europoj . kraštams, 
kaip nurodė unijos pirmi
ninkas Grant Oakes.
Streikierių Reikalavimai:

Per valandą mokėt bent 
75 centus darbininkui ir 65 
centus darbininkei.

TARYBŲ LIETUVOS MOKSLU AKADEMIJA
Vilnius. — Tarybų Lietu

vos vyriausybė nusprendė 
greitu laiku atidaryt Moks
lų Akademiją.

Ši akademija turės sky
rius humanitarinių, visuo- 
meniniai-ekonominių, gam
tinių ir praktikinių mokslų.

Lietuvos- Mokslų Akade
mijos žinyboje bus visi mu
ziejai ir kitos mokslinės 
įstaigos, taipgi knygynai 
tarnaujantieji moksliniams 
dalykams.

Pirmininkas Akademijos

VOKIEČIAI 4 KARTUS BOM
BARDAVO ANGLIJA
Anglų Pranešimas:

London, saus. 30. — Vo
kiečių orlaiviai dienų ketu
ris kartus, tarpais smarkiai, 
bombardavo Londoną ir ki
tus Anglijos miestus.

Vokiečių kanuolės iš 
Francijos per dvi valandas 
apšaudė Doverį, pietinėje 
Anglijoje.

pabūklų svetimam kraštui, 
jeigu tie pabūklai nėra tam 
tyčia užsakyti arba pirkti 
svetimos šalies valdžios.

tų Partija neiškriko.
“Ji išlaikė savo veikėjų 

kadrus ir palaiko ryšius su 
savo nariais.

“Su stebėtinu lankstumu, 
Komunistų Partija prisitai
ko prie naujosios būklės. Ji 
surado naujus būdus, kaip 
sėkmingai vest savo darbą 
tarp įvairiausių žmoniij 
sluoksnių.

“Policija nuolat medžioja 
komunistus; kasdien suran
da ir sunaikina naujus ko
munizmo centrus; bet daug

Panaikint darbą nuo ka- 
valkų.

Damokėt paimtiem į ka
riuomenę darbininkam, kad 
jie ir kaipo kareiviai gautų 
tiek įplaukų kaip dirbdami 
šiame fabrike.

Užtikrint, kad iš kariuo
menės sugrįžę darbininkai 
bus priimti atgal darban.

Ilgiau šiai kompanijai 
dirbusiam darbininkam pri
pažint pirmenybę gaut dar
bo.

Darbininkai d a u gmeniš- 
kai pikietuoja užstreikuotą 
fabriką. Pikietininkai nešė
si iškabas su įrašu: “Sidney 
McAllister (k o r p o r acijos 
pirmininkas) gauna 41 do
lerį per valandą; o aš gau
nu 70 centų.”

Užstreikuotas Harvester 
Korporacijos fabrikas ir 
Rock Falls, Ill. Ten taipgi 
CIO unija veda streiką.

organizavimo komiteto yra 
profesorius Krėvė-Mickevi
čius, žymus lietuvių rašyto
jas ir mokslininkas.

“Lietuvos Akademija vei
kliai dalyvaus mūsų jaunos 
Tarybinės Respublikos kū
rybiniame darbe ir plėtoji
me tautinės mūsų ekonomi
jos ir kultūros,” pareiškė 
profesorius Krėvė-Mickevi
čius.

ANGLAI UŽĖMĖ ITALŲ 
MIESTĄ DERNA LIBIJOJ

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas, saus. 30. 

—Anglai visiškai užėmė 
Derną, italų prieplaukos 
miestą Libijoj, 130 mylių į 
vakarus nuo pirmiau anglų 
užimto Tobruko. Dabar ita
lam telieka tiktai vienas di
desnis pajūrio miestas Ben- 
ghasi, rytinėje Libijoje.

Vichy, Francij a. — Vadi
nami “laisvieji francūzai” 
giliau įsiveržė į italų Pieti
nę Libiją.

ORAS. — Šį penktadienį 
bus šalčiau.

Amerikos Valdžia iš 
Anksto Rūpinasi Gra
bais Savo Kareiviam

Karo Ministerija Užsakė Puspenkto Miliono Korteliu Busi
miem Užmuštiem bei Sužeistiem Amerikos Kareiviam
Washington. — Amerikos 

karo ministerija iš anksto 
apklausinėjo grabų fabri
kantus; nori užsitikrint, 
kad jie pridirbdins gana 
grabų, jeigu kils “greitas 
būtinas reikalas,” kitaip sa
kant, jei ši šalis bus įtrauk
ta į karą.

Dabar Jungtinių Valstijų 
karo ministerija užsakė už 
$45,000 atspaudint puspenk
to miliono kortelių, vadina
mų “Emergency Medical 
Tags.” Kortelėse bus pažy
mėjimai, pagal kuriuos len
gviau galima būtų patikrin
ti užmuštus bei sužeistus 
Amerikos kareivius.

Kiekviena kortelė yra 
dviguba. Viena, audeklinė 
kortelės dalis bus prisegta 
užmuštam ar sužeistam ka
reiviui; kita dalis bus laiko
ma armijos archivuose. Prie 
kortelės skiriamos kareiviui 
pririšta varinė viela, su ku
ria galima būtų parankiai 
prikabint kortelę nukau
tam bei sužeistam kareiviui.

Sykiu su kortelėmis spau- 
dinami nurodymai karinėms 
slaugėms ir gydytojams:

“Jeigu ligonis kelionėje 
numirs, pažymėkite laiką ir 
vietą jo mirties. Pažymėki
te ligoninę, kur jis buvo pri
imtas arba kas padaryta su 
jo kūnu. Jei kareivis, po gy
dymo, sugrįžta į savo parei
gas, pažymėkite šį faktą.

“Labai svarbu pilnai pa- 
žymėt organizacija, kurios 
narys yra ligonis, ryšium 
su kariniu jo rekordu; tatai 
reikalinga, kad galima bū
tų patirt, kiek mūšiuose nu- 
kaujama bei sužeidžiama, ir 
suplanuot medikalius aptar
navimus mūšiams.”

Tos kortelės su vardu 
Jungtinių Valstijų armijos 
turi būt prisegamos užmuš
tiem bei sužeistiem karei
viam “prie krūtinės arba 
kaip galint arčiau krūti
nės,” sako vienas iš patvar
kymų.

Daily Worker dėl visa to 
rašo:

“Nors kongresas dar ne
priėmė sumanymo, reika
laujančio duot prezidentui

HITLERIS SAKO, ANGLIJA 
JIEŠKO TALKININKŲ

Berlin, saus. 30. — Hitle
ris, kalbėdamas 8-nių metų 
sukaktyje savo valdžios, pa
reiškė, kad Anglija “dabar 
tiktai įieško talkininkų, ku
rie už ją kariautų.” Jis sa
kė, kad vadinama Anglijos 
demokratija tai tik tušti žo
džiai. Anglijos valdžia, gir
di, tarnauja “tiktai reika
lams mažos saujelės žmo
nių,” kapitalistų, “ir tikru
moje yra atžagarefviškiau- 
sia valstybė pasaulyje.” Hit
leris taipgi pabrėžė, kad

Roosevelt u i karinę galią, 
bet karo ministerijos valdi
ninkai jau ruošiasi neišven
giamiem įvykiam tokiame 
atsitikime, jeigu kongresas 
padarys tą sumanymą įsta
tymu ... Dabar užsakytos 
kortelės kareiviams yra bai
sus priminimas, kur veda 
karinė prezidento progra- ..... ” ma.

Fisho Siūlymas Pataisyt 
H. R. 1776 Rilių Prieš

Sovietus
Washington. — Republi

konas kongresmanas Ham. 
Fish, be kitko, įnešė tokį 
pataisymą prie prezidento 
Roosevelto sumanymo dėlei 
visuotinos paramos Angli
jai ir “kitiem talkininkam”:

“Išbraukt Rusiją iš tokių 
šalių, kurioms Amerikos 
valdžia galėtų duot pagal
bos, kuri būtų jom būtinai 
reikalinga pagal prezidėntb 
supratimą.”

K o n g r esmanų komisija 
atmetė šį pataisymą.

London. — Vokiečiai pas
kandino vieną Holandijos 
submariną.

Allis - Chalmers Auto. 
Streikieriai Reikalauja

Pridėt Algos
Milwaukee, Wis. — Jau 

antra savaitė kai streikuoja 
7 tūkstančiai Allis - Chal
mers fabriko. Streiką veda 
CIO Jungtinė Automobilių 
Darbininkų Unija. Reika
lauja pakelt algą 15 procen- • 
tų, tai būtų mokėta ne ma
žiau kaip 75 centus už dar
bo valandą.

Kitas streikierių reikala
vimas — sugrąžint darban 
tūkstantį atleistų darbinin
kų, kuriem priklauso pirme
nybė kaipo ilgiau šiai kom
panijai išdirbusiem darbi
ninkam.

Čia yra keturi federalės 
valdžios atstovai kaipo tai
kytojai darbininkų su fab
rikantais. Jie dar nesuvedė 
unijos atstovus j tiesiogines 
derybas su fabrikantais. O 
unijos atstovai “sutiktų de
rėtis kad ir 24 valandas per 
dieną,” pareiškė Haroldas 
Christoffel, pirmini nkas 
248-to unijos skyriaus.

Kompanija turi karinių 
užsakymų ir gauna stambių 
pelnų.

“Anglija subudavojo savo 
imperiją plėšimais ir smur
tu per 300 metų.”



Antras puslapis Penktadienis, Sausio 31, 1941

(ArsvE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BV

sės žmonių kenčia skurdą ir badą, jie 
yra žudomi, jų namai naikinami, jie pri
versti praleisti valandų-valandas rūsiuo-, 
se, subvėse,—po žeme iškastose olose!
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Brooklyn N Y., six months _____  $3.25
Foreign countries, per year  ........... $8.00
Foreign countries, six months   $4.00 
Canada and Brazil per year .... $5.50
Canada and Brazil, six months _____  $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Anglijos Darbo Žmonės Kovoja
Socijalisto, vidaus reikalų ministerio, 

Morrisono žygis—uždarymas Anglijos 
darbininkų dienraščio “Daily Workerio” . 
ir savaitraščio “The Week”—sukėlė ne
paprastai didelį bruzdėjimų to krašto 
darbo žmonėse. Klausimas iškilo ir par
lamente. Komunistas atstovas Gallacher, 
remiamas pažangiųjų darbiečių, teisin
gai pareiškė:

“Uždarymas ‘Daily Workerio* įvykin
tas tuo pačiu laiku, kai buvo pasimota 
konskriptuoti darbininkus; tatai buvo 
padaryta tam, kad užgniaužti protestą 
prieš konskripciją.”

Pasaulyje garsusis mokslininkas, J. B. 
S. Haldane, kuris yra “Daily Workerio” 
redakcinės tarybos pirmininkas, pradėjo 
mobilizuoti Anglijos darbininkus ir in
telektualus kovai už tai, kad “Daily 
Workeriui” būtų sugražintos teisės išei
dinėti legaliai. O jeigu valdžia turi ką 
nors prieš šį dienraštį, tai ji privalo įsta
tymų keliu eiti teisman. “D. Workerio” 
leidėjai) yra pasirengę stoti teisman ir 
apginti’savo poziciją.

Mokslininkas Haldane nurodo ir tai, 
kad įstatymas (“Defense ' Regulation 
2-D”), kurį parlamentas priėmė pereitą 
vasarą, ir sulyg kuriuo “Daily Workeris” 
tapo pasmaugtas, galėtų būti pritaikytas 
tik atsitikime, jei Anglijoje būtų pada
ryta invazija. Taip bent buvo suprasta, 
kai įstatymas buvo diskusuojamas par
lamente; taip aiškino valdžios žmonės.

Dabargi socijalistas Morrisonas atėjo 
ir be niekur nieko, be jokio rimtesnio 
kaltinimo, be jokio nusikaltimo įrody
mo, ėmė ir užsmaugė vienintelį darbi
ninkų dienraštį.

Iš fabrikų, angliakasyklų ir dirbtuvių 
darbininkai siunčia rezoliucijas, reika
laujančias sugrąžinti “Daily Workeriui” 
teisę išeidinėt legaliai. Net ir tūla libe- 
raliniai-buržuazinė spauda smerkia Mor
risono žygį. Reikia tikėtis, kad ši Angli
jos darbininkų kova prieš socijalisto re
akcininko žygį bus laimėta.

Podraug ši kova teikia didelio įkvėpi
mo ir pamokų Amerikos darbininkams. 
Anglijos darbininkai, mat, parodo, kaip 
reikia vertinti savo spaudą ir kaip už ją 
reikia kovoti.

Ir dėlto, kad Anglija galėtų karą lai
mėti, kad ji paskui ir vėl, kaip po perei
tojo karo, galėtų pasauliui diktuoti, Am
erikoje yra žmonių, kurie nori ir vėl 
Ameriką įtraukti į tą baisiąją karo liep
sną!

Tam tikslui dabar yra svarstomas kon
greso ir senato komisijose bilius— 
“Lease-Lend-Bill” vadinamas. Jei šis bi
lius bus pravestas, Amerikos visi resur
sai eis Anglijai, kad jos viešpačiai karą 
laimėtų; gali neužtekti resursų,—paskui 
juos gali būti siunčiami ir Amerikos žmo
nės, kaip jie buvo siunčiami 1917-1918 
metais.

Štai, kodėl Amerikos žmonės privalo 
kovoti prieš pasiūlytąjį bilių. Štai kodėl 
jie turi kovoti prieš Wall gatvę, pasirįžu- 
sią įtraukti mūsų kraštą į žmonių sker
dynę! Jie turi kovoti, kol dar nepervėlu!

Moteris falangistė (fašistų organizacijos narė, ap- 
sijuosusioji žiurstu) aiškina šeimininkėms Mad
ride, kaip padaryti valgį iš apriboto maisto kiekio.

Diskusijų Eiga Dėl “Laisvės” 
Redakcijos Raporto

tais metais jis gelbėjo 
Čiurliui.

J. Stakovas pasakė, kadruose 
kitų kai kurių korporacijų [gerinimui galo nėra. Z J 
ir kooperacijų šėrininkai kia paraginti moteris dau
sų važiavę kalba, diskusuoja 
daugiausiai apie turtą irpi- 
nigus-uždarbius, o mes čia 
suvažiavę vyriausiai rūpi
namės mūsų dienraščio tu
riniu. Nurodė į kai ku
riuos netikslumus, pasiro
džiusius “Krisluose” ir re
dakciniuose straipsniuose.

K. Lukauskas nurodė į kai 
kuriuos, jo nuomone, netik
slumus “L.” žiniose. Kores
pondencijos kartais esti 
Iperilgos ir dėlto ne visi 
skaitytojai jas perskaito

J. Bimba mano, 1 
kų iš Lietuvos telpa “Lais-

Jų Karo Tikslai: ‘‘Laimėti Karą”
Amerikos spaudos korespondentai pa

klausė nesenai atvykusio Washingtonan 
Anglijos ambasadoriaus lordo Halifaxo, 
koki yra Anglijos karo * tikslai. Lordas 
Halifaxas atsakė, kad vyriausias Angli
jos imperialistų karo tikslas yra jį (ka
rą) laimėti. Paskui, girdi, Anglijos vieš
pačiai su kitais sau lygiais pasaulyje da
lykus sutvarkys taip, “kad nebūtų prie
žasčių kitam karui prasidėti.”

Vokietijos imperialistai sako kaip tik 
tą patį: jų karo tikslas—karą laimėti, 
“kad ateityje nebūtų karų.”

Vieni ir kiti, vadinasi, sau vyriausiais 
tikslais pasistatė karą laimėti ir “pa
naikinti priežastis karams ateityje.”

Ir dėl tų “garbingų” imperialistų tiks
lų pasaulio žmonės šiandien žūsta ir ken
čia baisų skurdą ir priespaudą.

Francijoje žmonėms stokuoja maisto, 
—dabartinis skurdas atsilieps net kitoms 
gentkartėms. Belgijoje žmonės gyvena 
pusbadžiai. Vokietijoje ir Italijoje—tas 
pats. Anglijoj—negeriau. Be to, kad ma-

Anglija Keičia Kovos Būdus
“Krasnaja Z vėzdą,” Raudonosios Ar

mijos organas? daro.į^ržvalgą dabartinio 
karo bėgio, ^aikržštis^ pažymi, kad da
bar Anglija yra galingesnė, kaip ji buvo 
birželio mėnesį, 1940 metais. Ji mobiliza
vo .skaitlingą armiją ir apsiginklavo. Ji 
perėjo nuo pasyvaus apsigynimo prie už
puolimo. Jos orlaiviai dažniau bombar
duoja Vokietijos miestus ir karo cent
rus. Ji daugiau atsikerta prieš Vokieti
jos oriai vyną. .

Laikraštis numato, kad Vokietijai iš
kelti savo jėgas Anglijoj jau yra kur kas 
sunkiau, kaip buvo po Francijos sutrėš- 
kimo. Bet tokis Anglijai pavojus dar ne
praslinko, nors jos karo laivynas ir yra 
daug galingesnis už Vokietijos karo lai
vyną.

Galinga Vokietijos sausžemio karo 
mašina vis vien dar negali prie Anglijos 
prieiti. Anglija gi išmesta iš Europos 
kontinento ir turėdama daug silpnesnę 
armiją už Vokietijos negali Europos 
kontinente Vokietiją įveikti. Atrodo, kad 
karas gali būti ilgas. Anglija stengsis 
auklėti savo karo jėgas, įtraukti žmo
nių ir žaliavos rezervus, o ji jų turi daug. 
Bet jai tam reikia laiko, daugiau laiko. 
Vokietija, turėdama paruoštą armiją, 
stengsis užduoti Anglijai smūgį, kad ka
ro galą priartinus savo laimėjimu.

Kas dėl Italijos, tai laikraštis pabrėžia, 
kad vienas trečdalis jos armijos yra pri
verstas kautis prieš Graikiją, kitas Af
rikoj ir trečias stovi Italijoj, kurios 
kraštus reikia ginti nuo Anglijos karo 
laivų užpuolimų ir miestus nuo orlaivių.

Anglija, pradėdama užpuolimą prieš 
Italijos jėgas Afrikoj, pastatė italus į 
blogą poziciją. Ir jeigu jai seksis tas už
puolimas varyti pirmyn, tai ji gali ir vi
sai supliekti Mussolinio armijas Afrikoj. 
Nors tas dar nereiškia Anglijos karo 
laimėjimą, bet tai būtų didelis moralis ir 
medžiaginis smūgis Italijai. Bet gali ita
lai ir atsigriebti, nes jiems teiks pagalbą 
Vokietija. Prie to, Italija ir Vokietija no
ri savo pusėn laimėti Franci ją, kurios 
jėgos Afrikoj daug reiškia.

.Aštuntasis LDS Vajus
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” (vasario 1 d.) skelbia, kad 
nesenai įvykęs LDS Centro Valdybos su
važiavimas nutarė paskelbti vajų už ga
vimą naujų narių į LDS. Vajus prasidės 
š. m. kovo men. 1 d. ir tęsis iki birželio 
1 d., 1942.

Vadinasi bus užtenkamai laiko kiek
vienam LDS nariui pasidarbuoti savo or
ganizacijai. Per šį vajų visi nauji nariai 
bus priimti į apdraudos skyrių be įsto
jimo mokesties. Vajininkams duodamos1 
geros dovanos—pirmoji siekia $100.

Toji pati “Tiesa” skelbia, kad per pas
kutines dvi savaites 16:ka LDS kuopų 
gavo naujų narių. Vadinasi, kur tik 
dirbama, ten ir darbo vaisių susilaukia
ma.

Taigi reikia tikėtis, kad ir šis, iš eilės 
Aštuntas, Vajus LDS atneš gražių vai
sių. .

Redakcijos raportą (raš- rodosi, nevertėtų nei disku- 
tišką) patiekė R. Mizara. ’suoti, bet reikia priimti pa- 
Po jo kalbėjo A. Bimba apie"” 1 1 
turėtą korespondentų suva
žiavimą šeštadienį. Jis nu
rodė, kad, dėl blogo oro, ko
respondentų suvažiavimas 
nebuvo toks didelis, kokio 
buvo tikėtasi. Bet visi su
važiavimo dalyviai patiekė 
daug gerų, konstruktyvių 
minčių apie korespondenci
jų turinį ir bendrai apie vi
są laikraštį. Jis nurodė, kad 
nors “Laisvė” koresponden
cijų turi daug—-daugiau, ne
gu bile kokis kitas Ameri
kos lietuvių laikraštis, — 
čiau tik tuomi nesitenkina
me. Mes turime jas gerinti, 
tobulinti. Tam tikslui ir ko
respondentų.; suvažiavimas 
buvo sušauktas. Yra vietų, 
pav., kaip Philadelphia, kur 
“Laisvę” skaito daug žmo
nių, bet korespondencijų iš 
ten negauname 
kai; per 
phijos lietuvių 
vadinasi, neatsispindi. ~ ’

Šiuo metu, kada valdžia nių __ „A.__ d____ L.__ „--c,
bando slopinti darbininkų j kuomet jie to užsitarnauja, 
streikus, o darbininkai, ne-[imkime pavyzdžius iš nau- 
paisydami reakcijos, eina į! 
kovą už didesnes algas ir 
geresnes darbo sąlygas, bū
tinai reikia mums daugiau 
rašyti apie tąsias kovas, 
apie streikus, apie visą dar
bo žmonių bruzdėjimą prieš 
karą. Korespondencijose tu
ri tas atsispindėti. Todėl mes 
norime, kad mūsų kores
pondentai to nepamirštų, 
kad jie nepraleistų neapra
šę darbininkų streikų. Gal 
būt mes turėsime įvesti 
specialį skyrių, pavadintą: 
Iš Fabrikų ir Darbininkų 
Kovų Lauko. Tokis skyrius 
galėtų pasirodyti bent kar
tą per savaitę.

Antroje sesijoje prasidė
jo suvažiavimo dalyvių dis
kusijos redakcijos raporto 
klausimu. Diskusijose daly
vavo visa eilė šėrininkų. Pa
sistengsime trumpai paduo
ti pagrindines mintis disku
sijų dalyvių kalbų.

J. Šimaitis: Mūsų miesto 
ir apylinkės laisviečiai pasi
tenkinę “Laisvės” turiniu. 
Jiems ypačiai patinka “Kri
slai”. Žmonės 
“Keleiviu”, “r| 
tais laikraščiais, kurie tai- dalyvauti laisviečių suvažia- 
pina šmeižtus prieš Tarybų jvime, kuriame yra minima 

būti “Laisvės” 30 metų amžiaus 
veiklesni; mes sukaktis. Taipgi 

turime aplankyti visus tuos nuomonę, kad 
žmones, kurie “Laisvės” dar “Laisvės” skyrius 

pasikalbėjus su daromas gilesnis, 
jais, paaiškinus jiems daly- prie suaugusiųjų 
kų padėtį, jie “Laisvę” už- skaitančių skaitytojų.

A. J. Stripeika kalbėjo niai nubankrutuotų. Juk ir

tiektas raportas ir eiti prie 
kitų dalykų svarstymo. Dėl 
korespondencijų galima tiek 
pasakyti: “Laisvė” jų turi 
daugiau negu bile kokis ki
tas lietuviškas laikraštis, ir 
jos švaresnės, geresnės.

L. Pruseika: Sutinkame 
su d. Mizara, kad “Laisvės” 
linija buvo teisinga ir laik
raštis įdomus, bet gerinimui 
laikraščio vietos . visuomet 
buvo, ir yra. Todėl tenka pa
daryti keletas pastabų. Va
kar mes kalbėjome apie 
“Laisvės” “Vietos Žinių” 
skyrių. Visi sutikom, kad 
šis skyrius gali ir turi būti 
įdomesnis, , gyvesnis, turi-' 
ningesnis. Žinoma, viena re
dakcija negali padaryti to 
skyriaus; įdpmių.^ Reikia už
kinkyk visa’eilė žmonių, ku- 

. rie rašytų. Mes kalbėjome 
reguliariš-!vakar ir apie paveikslus. 

Laisvę” Philadel- Reikėtų mūsų spaudoje tal- 
Sy^nimas, pinti daugiau paveikslų taip

• vadinamų “paprastų žmo- 
” ir apie juos aprašymų,

josios Lietuvos spaudos. Ką 
d. Bimba paminėjo apie įve
dimą naujo skyriaus — iš 
dirbtuvių ir darbininkų ko
vų su kapitalistais. Jūsų 
reikalai su Philadelphia yra 
panašūs tiems, kokius mes 
turėjome su Detroitu. Bet 
vilniečiai su detroitiečiais 
dalykus ištaisėme ir viskas 
dabar eina normaliai. Ra
ginkime žmones, kad jie 
mūsų dienraščius užsakytų 
saviškiams Lietuvoje. Yra 
pas mus, Čikagoj, žmonių, 
kurie mano, kad “Vilnis”— 
viskas, “Laisve” rūpintis 
visai nereikia, net cento-ki- 
to aukų jai pasveikinti ne
nori duoti. Manau, kad 
Brooklyne yra žmonių, ku
rie panašiai nusistatę lin
kui “Vilnies’. Toks nusista
tymas yra nesveikas ir su 
juo reikia kovoti.

J. Ramanauskas kalbėjo 
apie tai, kaip jis platina 
“Laisvę” savo apylinkėje 
(Miners’villėje) ir kaip jis 
jai rašo.

J. K a r s o na s pareiškė 
piktinasi džiaugsmo suvažiavimu. Jis

giau rašyti, reikia jos lavin
ti, kadangi be moterų nega
li būti laimėta kova.

Diskusijoms pasibaigus, 
R. Mizara tarė keletą žo
džių. Jis pareiškė pasiten
kinimo, kad suvažiavę lais- 
viečiai visi draugiškai rei
kalus rišo, kad jie visi suti
ko vienu svarbiausių klausi
mų, būtent, su bendru “Lai
svės” turiniu. “Kol mes su
sitaikome visi politiniai, kol 
mes tuo klausimu neturime 

kad laiš->.inčVr -rVi-rČ-U’ ?hkiti-,Vi: 
— - si antraeiliai ir trečiaeiliai 

vėje” perdaug, nes daugelis dalykai pasilieka tik maž- 
tų laiškų yra panašūs kits:mozl1ais’ n?s.™e? 1 -

Laisvė” ime ^en^vai ištaisyti.” Kad 
Hniia Taino-i mūs^ laikraštyje, jo turiny- 

kfd y1/1, trūkumų ir spragų, 

dakcija tą jaučia labiau, ne-

kitam. Politiniai “ 
išlaikė gerą ; 
kalbėtojas nurodė, 
svarstant “Laisvės” turi
nį, nereikia pamiršti ir __ 
nansinių problemų. 0 šiuo 
metu, kada priešai skelbia 
dienraščiui boikotus, tai i 
daugelis darbininkų noriai - 
aukoja laikraščiui paremtine Rameiujas 
savo centus, jei tik yra pa- :Padekavojo visiems diskusi- 
prašomi. Jis pats su R. Au-j^ dalyviams ir korespon-

“Laisvės” tentams, kurie davė savo 
tūlu’Pabarimų ir kurie rašinėja 

A:dienraščiui. Jis, be to, ra- 
l^^ gino visus mūsų bendradar-

~ (lygas, kuriose mes gyvena
me, į pasaulinius ir mūsų

to niekas neužginčija, re-

gu kiti. Todėl visos pasta
bos, visi nurodymai, kurie 

•ičia buvo pareikšti, bus ima
ma dėmesin ateityje, parei
škė jis. Be to, kalbėtojas

čiumi prieš pat
suvažiavimą paprašė
patersoniečių ir jie sumetė j
pasveikinti dienraščiui J __  _2. . , .
$19. Tas pats galima leng-'J)lus atsižiūrėti į tąsias sa
vai padaryti ir kitur. [lygas, kuuose mes gyvena- 

jme, į pasaulinius ir musų 
E. Vilkaitė mano, kad ko šalies reikalus, ir kvietė bu- 

dėti, lavintis, kad suvažiavę 
Juos sekančių metų suvažiavi-

jau ko, bet laiškų iš Lietu-1 
vos nereikia šalinti, 
daugiausiai, žmonės skaito. 
Ji žino katalikų darbininkų, 
kurie seniau eidavo prieš 
“Laisvę”, o dabar, susipaži
nę su padėtimi Lietuvoje 
(per laiškus), stoja su ja. 
Kai kurios korespondenci
jos yra nuobodokai parašy
tos.

S. Petkienė nurodė, kad 
jai teko būti katalikų pra
mogose, kur ji girdėjo kuni
gus aštriai kalbančius prieš 
“Laisvę” dėlto, kad parapi- 
jonys skaito “Laisvę”. Jau
nimo skyrius reikėtų gerin
ti.

J. Nalivaika pažymi, kad 
visi klausimai, kurie čia yra 
liečiami, esti direktorių ta
rybos susirinkimuose svars
tomi. Todėl jis nori pasa
kyti tik tiek, kad tie kalbė
jusieji, kurie sakė, jog ko
respondencijos esti per il
gos, ne visuomet turi tiesos. 
Jeigu yra kas parašyti, tai

man visi būtume politiniai 
ir kultūriniai gilesni ir tas 
viskas. „ atsispindėtų mūsų 
dienrašty j.

Prieteliaus Balsas
Drg. F. Bukniui.

Brangus Drauge: Aš la
bai gailiuosi, kad negalėjau 
dalyvauti “Laisvės” suva
žiavime pereitą sekmadienį. 
Ta prakeikta influenza pa
sičiupo ir turėjau atsigulti 
lovon. Dabar nežinau, kaip 
ilgai reikės gulėti. Dakta
ras liepia niekur neiti.

Labai man gaila, kad ne
galėjau dalyvauti. Bet ma
čiau “Laisvėje”, kad viskas 
gerai nusisekė. Tai labai 
smagu buvo girdėti.

Duok gerus linkėjimus 
nuo manęs d. L. Pruseikai.

Draugiškai,
George Stasiukaitis.

Klausimai ir Atsakymai
Klaūsimas

Godojama Redakcija: Mel
džiu tamstų, būkite taip 
meilingi ir atsakykite į ma
no klausimus: 1) Jeigu A- 
merika būtų įtraukta į ka
rą, ar žūtų žmonių pinigai, 
padėti į bankus, paštą bei
įbondsus? 2) Jeigu užeitų 
vokiečiai, ar kita kokia val
džia, ar darbininkų minėti

Tėvyne” ir ki-ir kiti džiaugiasi, kad gali1Pjn^ai žūtų? 3) Kaip jums

Lietuvą. Mes turime 
drąsesni ir

neskaito;

pareiškė 
angliškas 
turi būt 
taikomas 
angliškai

išrodo, ar Amerika bus į- 
traukta į karą?

Skaitytojas.
Atsakymas

1. Ne būtinai tie pinigai 
turėtų žūti. Žūtų gal tik to
kiam atsitikime, jeigu A- 
merika karą visai pralaimė
tų ir finansiniai-ekonomi-

sisakys.
J. Skairus: Man patiko re-daugiausiai apie “Laisvės” pereitam kare pinigai ban- 

daktoriaus raportas. Jis bu- platinimą. Jis mano, kad kuose bei pašte nepražuvo, 
vo neilgas, bet aiškus. Man “Laisvė” turėtų generalinį! 2. Žinoma, kad žūtų, nes

čia tuojau būtų įvestas toks 
fašizmas, koks yra Vokieti
joje. Tačiau nėra jokios 
baimės, kad kada nors vo
kiečiai užkariautų Ameriką. 
Tai tik yra baubas, kurio pa- 
gelba Amerikos kapitalisti
nė spauda baugina Ameri
kos liaudį, idant būtų leng
viau šį kraštą įtraukti į da
bartinį karą.

3) Šis klausimas labai 
svarbus. Amerikos įtrauki
mas ar neįtraukimas į karą 
priklausys nuo to, ką pasa
kys Amerikos žmonės. Roo- 
sevelto valdžia ir kongre
sas, aišku, tempia šį kraštą 
į europinę skerdynę ir jį 
įtemps, jeigu nepakils Ame
rikos liaudis prieš tas val
džios pastangas. Už tai be 
galo svarbu dabar kovoti ir 
protestuoti prieš kariškus 
žygius.
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Isn’t a Lith a Better American Because 
He’s a Lith?; More Criticism of‘Problems’

ar- 
of 
inI’M TAKING Walter Kubilius’ 

tide “Analyzing the Problems 
Lith-Americans” very seriously, 

fact so seriously that I conclude
that there is a problem, else why 
should Walt Kubilius spend time 
writing about it. The problem re
duced to simple terms may be stat
ed as follows: There’s jpme decline 
in membership, interest and activity 
in groups, especially the choruses 
Beside this probfem. Walt poses 
another: There is a lack of creative 
talent in our groups. Few writers, 
playwrites, artists, etc.

At present whether loss in mem
bership and interest can be direct
ly traced to the present ideological 
drive of the United States or not 
remains a question but it is safe 
to say that the present revival of 
patriotism and Americanization of 
Americans cannot help but per
meate our groups. Any groups tend
ing to connect itself in any way 
with culture of the old world will 
and is being discouraged. Today it 
is not how much culture one can 
preserve from Lithuania or any 
other nation to enrich the U. S. it 
is how rapidly one can shed him
self of every vestige of “foreign” 
influence that is the tendency, and 
one not to be dismissed 
How will this 
groups ? How 
now?

The article under discussion 
here, “Analyzing the Problems 
of Lith-Americans,” which was 
published last month, attempt
ed a study of the three main 
problems faced by Lith-Amcr- 
ican choruses. These problems, 
the writer submitted, are: 1, 
maintaining and increasing 
membership; 2, educating our 
members to be better citizens 
by understanding the contri
bution of Lithuanians to 
America; and 3, conducting 
cultural activity which con
tributes and enriches the life 
of all those who participate. 
The third problem was discus
sed in more detail while the 
first and second were inade
quately touched upon. The 
writer of the present article 
discusses some pertinent as
pects of these problems in the 
hope that further discussion 
will clarify them. Comment is 
invited.

women who have been in this coun
try some 20 to 30 years can’t un
derstand our plays or at least lis
ten to them. We have listened to 
some of the Lithuanian, plays and 
corkers they were too.

-*• If they are really interested in 
our cultural development and not 
their re-living of the past they will 
be more than happy to have us go 
on our own. The whole darn trouble 
is that we’ve been so infused with 
their conception of what we should 
be like that we haven’t struck out 
lor ourselves. It really hasn’t been 
encouraged. We’re apologetic and 
ashamed because we don’t speak 
the Lithuanian language fluently. 
I believe that if we are to develop 
culturally we shall have to become 
more mature and confident of our 
attempts to produce such culture. 
Our only other alternative is 
tighten our groups and hold
somehow. But to tighten means to 
shrink, too.

to 
on

>®AiaS
Wives Take Part in 
Peace Campaign

YOUTH LOOKING
FORWARD TO
“TOWN MEETING”

WASHINGTON. — More than 
3,000 youths from every part of the 
country will tackle their individual 
Congressmen and Senators in the 
fight to stop the war-dictatorship 
bill HR 1776 when they converge 
upon the capital for the Town Meet
ing of Youth, during the weekend 
of Feb. 7, according to advance 
reports to the local bureau of the 
American Youth Congress made pu
blic.

DETROIT, Mich. — The wives 
and members of the United Auto 
Workers’ Plymouth Local, No. 51, 
know that the vital issues of the 
day—trade unionism, civil liberties 
and war—are issues that affect their 
very lives. The attendance of women 
at the second annual educational 
convention of the Plymouth workers, 
this past week 
they took an 
ceedings.
j The women 
the tree main 
ference — “Organized Ford,” “De
fend Our Civil Liberties,” and “Keep 
America Out of This War.” And 
they knew just how they would be 
able’to help their husbands in carry
ing out these nolicies.

“Organize Ford?” said 
Alice LaMotte, wife of the regional 
director of the U. A. W., “Why 
that means breaking down the dic
tatorship Ford has built for him
self. We’re helping by talking to 
the wives of Ford workers, and 
showing them how they will have 
more security at home if their hus
bands join the union — we know 
what the union has done for 
families.”

Said Mrs. Gladys Dcarnley, 
of the chairman of 
cational committee, 
vil liberties? Why, 
fending the union’s
I want to work shoulder to shoulder 
with my husband — a successful 
union means better homes for our 
families.” And Mrs. Dcarnley 
should know — she has two boys, 
nine and ten years old, and still 
manages to do active work in the 
auxiliary.

“Keep America Out of War means 
to defeat the Lend-Lease Bill,” said 
Mrs. Josephine Edlen, still young- 
looking and attractive though she is 
the mother' of six. She is the wife 
of the president of the Plymouth 
Local. “I guess you know how all 
of us mothers feel about the Lend- 
Lease Bill,” she went on. 
boy Carrall’s 23, and I’m doing eve 
rything I can to see that 
all the other young men 
country won’t be sent to 
Wall Street’s profits.”

Mrs. May Asli, wife of 
mouth worker, said: “Our 
at home —a fight for better housing 
and more nurseries, and against 
rising food prices. It seems to 
the government has forgotten 
about the one-third ill-housed, 
clothed and ill-fed. Let’s start in 
own backyard to build a democracy 
that works.”

The attitude of these auxiliary 
women at the educational conven
tion was an indications that they, 
along with their husbands, have al
ready started on the job of build
ing such a real democracy.

end, was large, and 
active part in pro-

delegates supported 
slogans of the con- 

Organized Ford,

Joseph Cadden, executive secreta
ry of the Congress, declared that 
the Town Meeting “will be a gigan
tic expression of youth’s determina
tion to stop the war drive dead in 
its tracks and stern the attacks on 
democracy.”
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Talent Among Us
Walt Kubilius in his article wants 

to know where our artists, writers, 
designers, singers, dancers and act
ors are. If he means where they are 
among the Lithuanian-Americans, I 
say that we haven’t got any 
preciable number of them. If 
have some, they are mainly in 
American field where there is 
audience and more substantial 
cognition.

It is well nigh impossible to
velop talent within a small, restric
ted group. How in heaven’s name 
can we expect our Lithuanian-Amcr- 
icans to develop in an atmosphere 
where the adults arc
with footsteps and not with pro
gress ?

Where is the sense in 
young American born fellows and
young women to become writers, 
painters or what have you among 
the Lithuanians? I think it is ri
diculous to suppose such a thing 
can happen. Language forms a na
tural 
there 
their 
person
self in the 
to him and 
cognized goes out into the 
to make his fortune, 
concerned with our
group that we are assuming we are 
a nation in itself. We cannot and 
will not be prototypes of the in
tellectual Lithuanians we have now. 
We are essentially Americans.

—S. Nyomas.

deepest-dyed sentimentalists won’t 
admit that we are not carrying on 
the language. In fact, 
us know but a casual 
with' it. And I 
folk songs will 
tually. Aside

very few of 
acquaintance 
the beautiful 
to us, even

those two, *1

believe 
be lost 

from 
any other heritages 
Lith.-Americans arc 

Upon i supposed to- follow in the footsteps 
i of. It’s all very beautiful to hear 

If you notice in the papers and I OUr elders dcclain on the beauty 
generally, American writers are gi-1 and attractiveness of Lithuania, but 
ven a greater prominence than ever I We who have never been there can- 
before, music societies are search- • not share their thoughts. We are 
ing for American symphonies, dig- i here, very realistically here lo make 
ging for talent, playing music they a jiving and get along the best we 
would have scorned a short time can. And if that is the sum total 
before, American clothing designers j of the culture to be followed I’m 
are encouraged. Buy

lightly, 
tendency affect our 

Is it affecting

“Americanism” and Its Effect 
Culture in the U. S.

them 1 
can’t think of 
of culture we

American, Į afraid we haven’t much to work on, 
think American, be American. You į and i do Wjsh those well meaning 
are a good American insofar as you - Lithuanian parents would stop ex
prescribe, follow and execute l‘ 
'American way of life.”

Sooner or later national groups 
such as ours shall have to take this 
force 
going 
along 
make 
way expected to follow in the foot
steps of our parents is a sad indi
cation of the confidence they place 
in our own individual development.

the | pecting us to turn out, by some sort 
j of a miracle, into duplicate copies 
of them.

into consideration, and we’re 
to be hard put to develop 
any definite paths unless we 
changes. That we are in any

Working and Conducting Activity 
for Ourselves

ap- 
we 
the 
an
re-

de t V

concerned

expecting

' If 
means 
uanian 
States 
say it

“Following” Footsteps
following in the footsteps 
the continuation of the Lith- Į 

language in the United
by Lithuanian-Americans, I !

Unless we are hopelessly infantile 
and have to cling to the cultural ap
ron strings of our parents we shall 
develop along our own lines. Alrea
dy most of our groups have done 
so. For instance, our brand of 
sports have been like none Lith
uanians experienced, and some dra
ma groups have evolved that pro
duce, direct and act their own plays 
in the American language. I person-

is impossible, and only the i ally don’t sec why adult men and

We are thinking of giving a stick of candy bonus every day to those 
of you who are faithful and work hard.”

in most cases and 
be an audience’ for 
Any talented young

barrier 
must 

works.
will naturally express hirn-

terms most convenient 
as soon as he is re

world 
We are so
own little

Britain on Offensive in Southern Theatre 
Of War; Deadlock May Be Possible

Recent military events show a 
considerable intensification of act
ivity of the British armed forces, re
jection of traditional methods of 
yielding the initiative to the enemy 
to compel him to wear out his 
strength in offensive operations, 
writes Krasnaya Zvezda, newspaper 
of the Red Army, in its military re
view.

“The main principle of British 
strategy, based on thp all conquer
ing factor of time, has proved in
applicable. Contrary to the war ol 
1914-18 the continental blockade o( 
Germany is at present impossible of 
realization,” writes the Red Army 
paper.

"Brief periods of lightning opera
tions were clearly unable to exhaust 
the military and economic might of 
Germany. At the same time consi
derable difficulties arose in the way 
of the further development of Ger
man operations: to shift military 
operations to the British Isles is no 
easy task. The powerful German mi
litary technique proved insuf
ficiently strong for overcoming the 
water barrier, three to four score 
kilometers wide, controlled by the 
strong British Navy. The danger of 
Invasion is not past but now it ac
quires an entirely different signi
ficance. Compared with the way it 
was in June 1940, England’s resis
tance has immeasurably increased. 
Therefore, attempts at invasion at 
present would demand tremendous 
efforts by Germany.

"On the other hand, if both sides 
renounce the problematic possibi
lity of achieving *victory through a 
decisive clash on the land theatres 
in preference to waging a ’battle 
over England,’ the war may be pro
tracted for many years.’

"The situation imperatively de
manded that the British command 
intensify the struggle and deal pain
ful blows to the enemy. Ih the Me
diterranean basin there is a more 
favorable correlation of forces and 
considerably broader possibilities for 
utilizing the chief factor of British 
might — the navy.

"Therefore it was quite natural 
that the British command decided to 
launch an offensive in the Mediter
ranean theatre. In spite of the hea-* 
vy burden of conservation, Great 
Britain’s war machine started slow
ly to operate in the new, unac
customed direction. Britain changed 
to the offensive ...

"The development of military ope
rations in the Greek theatre op
portunity diverted approximately 
one-third of the Italian troops. 
Moreover , the Greeks continue to 
retain the initiative and are slowly 
forcing the Italians in the direction 
of the sea. The reverses of the Ita

lian troops in Albania prepared a 
favorable ground for Britain for lhe 
development of active operations in 
Africa. The British generals proved 
apt pupils. They carried through 
their operation on the basis of fully 
modern methods. Having first crush
ed the enemy’s airforces at his own 
airdromes, the R. A. F. subsequent
ly energetically supported the ope
rations of the land troops in the 
field of battle. Following the Bri
tish capture of Sidi Barrani, as 
was also the case in recent battles 
in Europe, motorized units, disre
garding enemy groups remaining in 
the rear, swiftly moved forward 
causing disorganization in the ranks 
of the retreating troops.

“At the moment of British change

Student Groups 
Face Fight

MADISON, Wis. — Student peace 
groups of the University of Wiscon
sin have refused an unprecedented 
demand for their membership lists 
by the university administration.

Those asked to turn over their 
lists were the University League for 
Liberal Action (American Student 
Union chapter) and the Young Com
munist League.

The demand, never made before 
of recognized campus political orga
nizations, came in the midst of a 
rapidly spreading class-room peace 
movement to oppose Roosevelt’s 
“lend-lease” war plan, and Wiscon
sin Governor Heil’s student train
ing ROTC proposals.

The membership list demand was 
first made upon the Young Commu
nist League following an unsuccess
ful administration attempt last De
cember to arbitrarily prevent the 
YCL from distributing leaflets on 
the campus.

At a closed meeting of the Uni
versity controlled committee con
sidering the present case, represen
tatives of student organizations 
stressed that this move violated a 
state statute forbidding “partisan 
and sectarian tests’ in the Universi
ty. The committee has as yet taken 
no action.

Meanwhile lhe growing campus 
peace movement is being mobilized 
to fight against this attempt to 
blacklist, student anti-war organiza
tions. It is especially significant 
that this effort to blacklist peace 
groups is made by a University of 
which draft administrator Dykstra 
is president.

to a counter-offensive, about half 
the Italian troops in Libya were al
ready missing. This makes Gra
ziani’s position critical. True, Gra
ziani, has a strong ally — the vast 
roadless expanse of* Libya but a re
treat far into the desert is equiva
lent to catastrophe while a move
ment along the coast would inevi
tably be menaced by the British 
Navy. The appearance of air forces 
in the Mediterranean basin, of 
course, restricts somewhat the free
dom of maneuvering of the British 
navy but cannot, however, complete
ly prevent its military operations.

“Simultaneously with the Libyan 
operation the British launched an 
offensive also on other African 
fronts. The military operations be
gun on the Sudan frontier are ol 
great significance. After the fall ol 
Kassala, the British troops crossed 
the frontier of Eritrea. The Italians 
are retreating towards Agordat si
tuated approximately 160 kilometres 
from the Sudan frontier. If the Bri
tish offensive develops successfully 
their advance to Agordat will cre
ate a serious danger to the import
ant center of Eritrea, its capital 
Asmara and also the port of Mas- 
sawa — base of the Italian naval 
forces in the Red Sea.

“Utilizing the vast reserves of 
manpower of its dominions, Britain 
has now the full possibility of de
veloping extensive operations on all 
the fronts of East Africa.

“It is not excluded, however, that 
the British command would not re
sort here to a method of wearing 
out the enemy and prefer to wait 
until the Italian army, isolated from 
the metropolis had exhausted its re
sources.”

Vaccine Ship Sunk
CHICAGO. — The sinking of a 

ship which was carrying 500,000 
doses of a new influenza vaccine to 
Great Britain for a major test of 
the medicine’s preventative powers 
was reported in an editorial in the 
magazine Hygeia.

Pointing out that the medical 
profession still knows comparatively 
little about the cause of influenza, 
the editorial said the 1940-41 epi
demic appeared to have spread east-

The Winner

A very slim fellow named Hall 
Won a prize at a fancy-dress ball. 
He Explained with a grin:
“I’m so terribly thin, . .
That I’ve entered as'nothing at all.’4

Bacevičius to Play 
At Cleve. Conc’t

CLEVELAND, Ohio. — Many 
Clevelanders perhaps have not heard 
yet that the combined Cleveland 
Lithuanian organizations are giving 
a concert for Professor Bacevicius, 
pianist-composer. The concert is to 
be held in the Little Theatre of 
Cleveland’s Public Auditorium at E. 
6th St. and St. Clair Ave.

Philly Working 
For Youth Meet

will

Youth

of the 
peace

PHILADELPHIA.— This city 
be represented at the Town Meeting 
of Youth in Washington over the 
Feb. 7 weekend by more than 40(# 
delegates representing every variety 
of youth organization, it was an
nounced by the Philadelphia 
Council.

Emphasizing the solidarity 
labor movement with the
aims of the youth gathering, the 
Philadelphia CIO Industrial Union 
Council at its latest meeting elect
ed a full delegation to Washington.

Both the youth section of the 
and pianist, is now jouring America. National Association for the Ad- 

I vancemcnt of Colored People and 
■ the local chapter of 
I Negro Congress have 
' gates.

Special

We Clevelanders arc proud of the 
fact that we arc able to have Pro
fessor Bacevicius perform for us. 
He is a truly fine artist who, hav
ing won world fame as a composer

Appearing on the same program I 
will be our own Lyros chorus under { 
the leadership of Alice Brazis.

The time of the concert is Sunday,

the National 
elected dele-

Advance reports show that 2(XJ 
delegates from Chicago have alrea
dy paid their bus fares; 300 young 
people from every variety of orga
nization in Massachusetts have al
ready written for appointments with

Mrs I their Congressmen; two carloads 
from Oklahoma City and Norman 
will make the trip; from Los Ange
les, San Francisco, Seattle and Den
ver, delegates are already on their 
way.

Student delegations will be on 
hand from every major campus in 
the East, and from scores of uni
versities and colleges in the middle 
and far west.

“The resolution passed at the last 
CIO convention calling for coopera
tion between the youth and labor 
movements has borne fruit,” Cadden 
said, “as can be seen in the large 
delegations coming from the indus
trial centers where the trade union 
movement is strong. Detroit, Cleve
land, Pittsburgh, Youngstown and 
Akron will send busloads of young 
people from auto, steel and rubber.’

SOUTH REPRESENTED
The South will be fully repre

sented. Both Miami and New Or
leans have announced that carloads 
of delegates will be on hand. A 
sharecropper’s camp in Missouri is 
sending a carload. 
North Carolina are 
delegations.

Adult organizations

oui

wife 
edu-Plymouth’s 

“Defend our ci- 
that means de
right to strike.

Virginia and 
sending large

“My

he 
in

war

and 
this 
for

a Ply- 
fight is

the 
me 
all 
ill- 

our

Adult organizations here are co
operating with the Youth Congress 
in arranging for housing and in 
other preparations. The CIO Indus
trial Union Council and the Negro 
Ministerial Alliance are among lhe 
many bodies giving full assistance.

' Successful Technique
Willie—Mother, arc you going Io 

get that new coat you want from 
Santa Claus this Christwas?

Mother—I’m afraid not, dear.
Wilke- Have you tried throwing 

yourself on the floor and kicking 
with 
do?

your feet, and yelling, like I
already been 

groups as the 
Union and the 

___  ___  _____ , a citywide or- 
Į ganization of arts students. Stu
dent sentiment is expressed in a

____ buses have 
March 9, 1941 Irom 3.30 to 5.30 phartered bv such

Reserved seats only! So get American Studentp. m. 1
your tickets early. Prices are $1.50, 
$1.00, 75c, and 50c. You can got 
your tickets from committee mem
bers or at Dr. Siman’s office, 
E. 79th St •

It’s the Rich Wot 
Gets the Gravy!

An Actor’s Retort

935

ROME. — Charges that wealthy 
Italians were hoarding and harming 
the poorer, classes by buying up all 
country’s available food supplies 
were made by Giovanni Ansaldo, 
writing in Foreign Minister Count 
Galeazzo Ciano’s Leghorn news
paper, Il Telegrafo, of which he is 
.editor.

He urged the application of gen
eral rationing throughout Italy to 

that
ra- 

“cx- 
and

end “the scandal.” He said 
Italians would accept general 
tioning “gladly” since it would 
press the will of the majority” 
circumvent profiteering methods of 
a minority.

Fats, spaghetti and macaroni al
ready are rationed and the govern
ment has decreed drastic punish
ments—up to the death sentence— 
for hoarding .Nevertheless, accord
ing to Ansaldo, hoarding has been 
done on a large scale, causing a 
“sort of scandal which has irritated 
the conscience of the lower classes 
and caused much ill-feeling.”

Test Blackout’ Ordered 
For New York

NEW YORK, N. Y.- -Mayor La 
Guardia’s City Defense Council, 
which has launccd a program to 
place this city on an actual war
time footing, will conduct a series 
of night, air-raid blackouts com
mencing next -month, 
who is chairman of 
announced this week.

Section after section 
according
blacked out at assigned intervals.

A blackout of the entire city will 
he ordered approximately six months 
from now, after the miniature air
raid scares have been tried out.

the Mayor, 
the Council,

Youth Arts Forum,
“Mr.

of 
to the plan,

the city, 
will be

Remedy
Some gals use a pill to get rid 

of a headache, but others use a 
headache to get rid of a "pill.

dent sentiment is
recent editorial in the Daily Penn
sylvania, student paper,
stated: "We owe neither side any- 

. thing; why should wę sacrifice our 
inen by fighting other people’s 
wars ? Let’s keep the American 
youth over here and the chaos over 
there.”

Losses Go Up

which

by 
en- 
up- 

totaling 58,212 tons, 
five British vessels ag-

LONDON. — Shipping lost 
enemy action during the Week 
ded midnight, Jan. 19, took an 
ward swing, 
including
gregating 34,772 tons and six allied 
ships totaling 23,440 tons, the Ad
miralty said.

It ended a three week period in 
which shipping losses had been very 
low. Losses for the week ended 
midnight Jan. 12 were 30,225 tons.

CLEVELAND, O. — Cleveland’s 
CIO unions moved to mobilize their 
75,000 members in a fighting cam- 
paigne to defeat the President’s war 
dictatorship bill.

Action against the so-called lend- 
lease bill was voted by delegates to 
the Cleveland Industrial Union 
Council who pledged themselves not 
’to surrender our 
to any one man.”

The resolution, 
debate and after 
attempted to defeat it through ma- 
noeuvers, also blasted the Presi
dent’s war program, declaring it 
“has been accompanied by a drive 
against the entire labor movement 
by the Administration.”

The CIO Council will organize a 
city-wide mass meeting to explain 
to “the citizens of Cleveland the 
peril confronting them through the 
‘Lease-Lend’ Bill.” Another action 
outlined in the fight is to send a 
delegate to the APM Emergency 
Planning Conference which opened 
yesterday in Washington.

The resolution was quickly follow
ed by an even more strongly word
ed declaration by Local 735 of the 
United Electrical, Radio and Ma
chine Workers .

democratic rights

passed after long 
social democrats

There Is no such penalty for error 
and folly as to see one’s children 
suffer for it.—W. G. Sumner.

Never part without loving words 
to think of during your absence.— 
Richter.

ROME. —. Giuseppe Tassinary, 
agriculture minister, decreed that 
effective February 1 no spaghetti, 
rice or 
served 
except 
card.

As a
tti and rice will be served every 
day in restaurants instead of five 
days a week as heretofore.

other rationed food will be 
in any restaurant in litaly 
on presentation of a ration

concession, however, spaghc-

THE

Forrest,” said McCullough, 
“I never in my life saw you play 
Lear so well as you did tonight.” 

“Play Lear,” Forrest replied, 
rising from his chair and indignantly 
towering to his full height. “What, 
do you mean, sir? 1 do not play 
Lear. I play Hamlet, Richard, Vir- 
ginius, if you please, but, by God, 
sir, I AM Lear.”

This will be the first time that 
Italians who eat in restaurants vili 
be compelled to use ration cards.

LOUDSPEAKER
By Mike O’Phone

The feminine squeals of pain and 
anguish which sleepy Brooklynites 
heard last Tuesday came from 
Emily Klimas and Helen Baltrušai
tis who were slaving away to have 
the Metro Shout issued by the lime 
of the Metro LDS Council meeting 
Friday...

town. According to the Vilnis En- 
gish Section, things arc picking up 
in Chicago . . .

thing nice about State IIos- 
wc hear tell; is that you 

a lot of interesting people 
Frank Yakstis is now in a

One 
pi tais, 
meet 
there,
position to meet them for he has 
landed a job as attendant at one of 
the Hosps in L. I....

the evening 
complaining 
men who 
fail to re-

Peter Gustaitis spent 
of Laisve’s Banquet by 
about dastardly young 
borrow text books but 
turn them. Our sympathies, Pete ...

Eddie Shaw and Bill Paske, hav
ing passed Civil Service exams with 
high ratings, expect to be working 
in the Sanitation Dept, within a few 
months ...

Rumor hath it that Florida’s sum
mer warmth will lure away an
other group of Brooklyners who 
seek to escape from sleet and snow. 
Vete Zablackas and Helen Kaunuk 
are on the expecting-list...

since Joe Sacal arrived inEver
Chicago things have been rather 
dull and lifeless, particularly among 
the young women of Pittsburgh, 
New York, Cleveland and Youngs-

——

Speaking of expectations, Ann 
Wagnis is looking forward to May
time when she will visit Chicago for 
a two-weeks vacation. Ah. Maytime, 
when roses, hearts and flowers are 
in bloom ...

Johnny Blass, the word (ravels 
around, is pretty handy with the 
mitts especially when the situation 
doesn’t warrant it...

Some Mass’ers, the Bay State 
News informs, are looking forward 
to the Eastern Seaboard Conf, and 
other meetings in order to present 
a number of suggestions for im
provement of LDS activity ...

Bill Barkoski 
us (his card: “Dear 

my pilgrimage east from 
back-tracked north of 
to Summerville, Pa. on 
of the Red Bank rivei

Just hoard from 
who sends 
Frond: On 
Chicago I 
Pittsburgh 
the banks
to revisit a hamlet I left 20 years 
ago. In those former war years it 
was bustling with coal mining. 1 
looked up some 
Joe Yenosky, a 
two years ago. 
to his ankle in 
with the Yanks 
is healed and the boy is ready for 
a come-back, providing the present 
war preparations don’t play hell 
with the sport. Yours, Bill.”

old friends and one 
pitcher for Newark 
The damage done 

an exhibition game 
by Lou Gehrig’s hit
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Karas ir Sovietų 
Sąjunga
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menševikų praeitį. Jie seniai 
yra atsidūrę darbininkų prie
šų lageryje ir visi tai žino. To
dėl jūsų rašto negalėsime su
naudoti. Vis tiek dėkui už ra
šinėjimą.

3

Laiškas iš Laisvos Lietuvos REDAKCIJ0S atsakymaigauti valdžios vyrų sutiki
mą ir nuskirtą laiką, kada 
jie gali nueiti pas SSRS val
džios žmones. O prekybą ji 
vedė ir veda su visomis šali
mis, kurios tik teisingai ve
da ją, kurios tik nejieško 
to, ko nepametė.

(5) Tada išstoja “milita- 
ristai ir strategai,” kurie 
pradeda pasakoti svietui, 
kad “Stalinas neina kariau
ti, nes bijo,” “kad Raudono
ji Armija netikus.” Na, čia 
ir lietuviški smetonininkai- 
hitlerininkai prisideda su 
savo supuvusiu nikeliu, kad 
“Raudonoji Armija apiply- 
šus, apdriskus, basa, pėsčia, 
ginklus ant virvukių pasiri
šusi.” Betgi, kaip tada, ka
da prieš ją nusilenkė ir Fin- 
liandijos “pergalingi gene
rolai”, ir nei griebtis ne^ 
bandė Rumunijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ponai?

Ir daug, daug visokių spė
liojimų, išmislų girdime ir 
skaitome nedraugingoj 
spaudoj. O tas viskas nie
ko gero nedaro. Ypatingai 
dabar, kada Jungtinių Val
stijų gerovei reikia, kad 
kuo mažiau pletkų ir melų 
prieš ’ Sovietus būtų mūsų 
šalyje, kada mūsų šalies ge
rovei reikia, kad kuo geres
ni santikiai būtų tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos. Ir dalinai tas 
atsiekta, kada Roosevelto 
administracija panaikino tą 
“moralinį embargo.”

W. Patrijotui. — Neapsimo
ka užimti laikraštyje vietą su 
istorija apie Grigaičio ir kitų

ma liovėsi, bijodami atsisėsti į 
kalėjimą.

“Teisybė, siaučia visai arti 
karas, tai ir pas mus tas jau
čiama. Prie Smetonos vald
žios daug ko buvo trūkumas, 
nes neįveždavo iš kitų valsty
bių daugelio prekių. Tai da
bar naujoji vyriausybė negali 
taip greitai viską sutvarkyti. 
Taip, tai visko yra, tik dabar 
pas mus sunkoka nusipirk
ti geros medžiagos kostiumui.

“Kaip jūs klausėte, ar ga
lima ką nors atsiųsti, tai mes 
sužinojome, kad galima. Tik 
šilkiniai drabužiai dideliais 
muitais apdėti, bet vilnoniai, 
tai kad ir nauja medžiaga, ne- 
taip jau dideliu muitu apdė
ti. . .

“Iš Kauno į Vilnių
jau keletą įstaigų, iškels 
ir daugiau.”

Laiškas rašytas spalių 
dieną, 1940 m.

laiškas
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ir biznieriam

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triąngle 5-8622Philadelphia, Pa.

Lietuvių Amerikos Ūkėsų Kliubo Svetainėje
227 Lawrence St., Hartford, Conn.
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Nėra tos dienos, kad tur- nepadeda Anglijai”, kad ji 
čių spaudoj nebūtų kitokių būdama “neutrališka ir ves- 
išvadų Antro Pasaulinio dama biznį su Vokietija pa- 
Karo ir Sovietų Sąjungos 
klausime.

Dar taip nesenai, ir dali
nai dabar, kaip kurie did- 
lapiai rašo, kad Vokietijos- 
Italijos-Japonijos karo suo
kalbis yra pirmoj vietoj 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie Anglijos karo orlaiviai de- 

Hitleris gino Indijos miestus ir kai
mus, kada indusai reikalavo 
laisvės. Tada jie sužinos, 
kaip tie “demokratai” pri
rišdavo prie kanuolės gerk
lės indusų liaudies vadus 
ir sudraskydavo. Tokia An
glijos karaliaus “didybės” 
demokratija, prieš kurią 
su ginklu rankoj Amerikos 
žmonės sukilo dar 1776 me
tais ir per sunkias kovas 
išsilaisvino.

Kas dėl Sovietų Sąjun- 
suima į daiktą, tai išvada, gos neutralumo, tai ji nesi- 
kad kaip tik Hitleris, Mus- laiko tokio, kaip Jungtinės 
solinis ir Hirohito baigs šį' 
karą, tai visi puls Sovietus.

Į tai Sovietų Sąjungos va
dai atsako: Mes senai žino
me, kad mūsų šalis vienati
nė, kurioj nėra išnaudojimo 
žmogaus žmogumi, kurioj 
būdavo j amas socializmas. 
Mes senai žinome, kad mes 
kapitalistinių vilkų apsupti 
ir todėl taip vedame savo 
apsigynimo reikalus, kad 
mūs niekas niekados nega
lėtų netikėtai užklupti ir 
sumušti. Kas bandys mus 
pulti, tas bus jo paties že
mėj sumuštas.

(2) Tada veik tie patys 
rašytojai kelia kitą skanda
lą. Jie ima šauktis į Hitle
rio ir Mussolinio jausmus. 
Jie šaukia, kad šiame kare 
kapitalistinės valstybės nu
silpnės, kad žmonės pradės 
revoliuciją, kurs Sovietus, o 
jiems ateis į pagelbą sustip
rėjusi Sovietų Sąjunga, To
kius balsus mes girdime ir 
Romos popiežiaus, ir ^buvu
sio Vokietijos kaizerio, ir 
daugybės ponių ir ponų, di
plomatų ir rašytojų.

Na ir kas, tegul spėlioja 
kaip jie išmano. Mes žino
me vieną dalyką, kad kapi
talizmui savo mirties neiš
vengti, kad kam reikės at
likti jo pribaigimo rolę, tai 
tas ir atliks.

(3) Tada mes vėl girdi
me kalbas, kurios iškelia 
baisius apkaltinimus preš 
Sovietų Sąjungą, kam ji pa
laiko prekybą su Vokietija. 
Šaukia, kad “jeigu ne Rusi
jos duona, tai Hitleris jau 
būtų sumuštas, nes jis ba
dautų”. Šaukia, kad Sovie
tų žibalas naudojamas Vo
kietijos karo orlaivių.

Bet yėl tie patys ponai 
apsuka ir rėkia: “Rusija 
negali, daug padėti Voketi-

sako: “Žiūrėkite, 
jau paėmė Rumuniją, jis 
priėjo prie Juodųjų Jūrų, 
tai ir atsidaro kelią į kvie
čių Ukrainą ir žibalo Kau
kazą.” Arba: “Atminkite, 
kad Mussolinis nori įsteigti 
tokią imperiją, kuri ir So
vietų Ukrainą apimtų.” Ar
ba: “Atsimenate, kad Japo
nijos generolas Tanaka pa
liko testamentą, kuriame 
liepia Sovietus išvaryti iš 
Azijos.” Ir kada tą viską

dama biznį su Vokietija pa
deda Hitleriui.”

Apie Anglijos “demokra
tijos” gerumą lai jie pasi
klausia jos kolonijų gyven
tojų, o jų yra 10 kartų dau
giau, kaip Anglijos gyven
tojų. Tada jie sužinos, kaip

Valstijos, kurios “neutrališ- 
kos” būdamos paverstos į 
Anglijos karo arsenalą. Ten 
tokių privilegijų neturi nei 
Hirokito, nei Hitleris, nei 
Mussolinis, nei Chamberlai- 
nas. Ta šalis yra griežtai 
neutrališka, veda savo ne
priklausomą gyvenimą, jos 
valdžios žmonės netupinėja 
apie jokios šalies atstovus, 
priešingai, atstovai turi

Pastaba Laiku ir Vietoj
“Laisvės” num. 18-tam, re

dakcijos puslapyj, po antrašte 
“Daugiau Rūpinkimės Ameriki
niais Reikalais,” pasakyta, kad 
mes perdaug kalbame ir rašome 
apie Lietuvą, o užmirštame sa
vus reikalus. Pilnai reikia su
tikti. Jau raštai tik apie Lietu
vą ir Lietuvą pradeda atsibos
ti mūsų laikraščių skaityto
jams, o ar jie ką gero Lietuvos 
žmonėms daro ir ar Lietuva iš 
mūsų tiek daug tos propagan
dos reikalauja, mes nestatome 
klausimo.

Besirūpindami Lietuvos rei
kalais, mes nepravedėme, kaip 
reikia, net Literatūros Draugi
jos visametinio vajaus. Suren
gtose 25 metų jubiliejaus pra
kalbose daugelyje vietų negavo
me nė vieno naujo nario. “Lai
svės” vajus veik lygiomis išėjo 
su pernykščiu vajum ir daug 
kitų reikalų praslydo pro šalį. 
Ir kam Čia tiek daug tos propa
gandos? Juk mes į Lietuvą jau 
perseni grįžti. O bežiopsodami 
į Lietuvą užmirštame, kad mes 
čion privalome rūpintis savo 
senatvės likimu, kad reikia or
ganizuotai reikalauti savo se
natvės aprūpinimo.

Gi dabar, kuomet visomis 
dumplėmis pučiamas karo gai
sras, kuomet neriama virvė ant 
mūsų demokratijos kaklo, mes 
dar vis rūpinamės Lietuvos rei
kalais. Suprantama, kad netu
rime užmiršti ir Lietuvos, bet 

jai, nes ji badauja.” Lietu- tuom pačiu tarpu jau išmušė 
i valanda, kad mes, sukoncentra

vę savo kūną ir kraują, protą 
ir jėgas, privalome mestis į 
kovą prieš įvėlimą mūsų šalies 
į karą, už demokratiją, už išlai
kymą unijų bei darbininkiškų 
organizacijų, kol dar mūsų 
rankos ir lūpos nesurakintos, 
kol laikraščiajdar nenukryžia- 
voti!

viski hitlerininkai sako, kad 
būk rusai iš Lietuvos viską 
išvežė, kad jie “basi atėjo.” 
Tuo kartu Sovietai Lietuvai 
davė 300,000 porų skūros 
apsiavų; 200,000 gumos ap- 
siavų ir 15,000 tonų maisto, 
suteikė didžias sumas pini
ginės pagelbos elektros sto
čių statybai, naujų plentų 
pravedimui ir kitiems dar
bams.

Kada skaitai tokius ponų 
raštus, tai jauti, kad jie la
bai blogai jaučiasi, tikrai 
serga, didžioj desperacijoj 
ir galo su galu negali suves
ti.

(4) Tada vėl skaitome, 
kaip “gera Anglijos demo- 

, kratija” ir apkaltinimą So
vietų Sąjungai, kodėl “ji

Netrukus besisukąs visatos 
ratas, stabtels ties mumi ir pa
leis mūsų didžiąsias iškilmes— 
“Laisvės” piknikus, Baltimorėj 
ir Philadelphijoj. Baltimorės 
draugai, kaip “Laisvės” pikni
kuose, taip ir kituose, dides
niuose mūsų parengimuose, pa
sirodo vyriškai. O mes vis ne
prisirengiame, su jais atsilygin
ti iš pilno ir tikro. Tad ar ne 
laikas’ būtų mūšų Bendro Ko-

WATCH MAKER LAIKRODININKAS

miteto būsimam ppsėdyj pakelti 
klausimą, kad suorganizuoti 
bent 3 busus į “Laisves” pik
niką, Baltimore je?

Vienas, busas galėtų važiuoti 
per Niudžersę, kad paimti 
Camdeno ir Gibbstowno pasa- 
žierius, o antras per Chesterį, 
kad paimti chesteriečius. Ką 
sakote ant tokios propozicijos, 
draugai philadelphiečiai?

Vištelės Jau Susikarkino, 
Susigiedos ir Gaideliai

“Keleivio” num. 3-čiam mo
terų skyriaus vedėja, ponia Mi- 
chelsonienė, jau leido kokiam 
tai gaideliui P. Jurgėlai, spar
neliu pasirėžyti apie vištelę Ja- 
dvygėlę ir iška.karickotj jos 
kruvinų kelių stacijas į Lietu
vos nepriklausomybę. Tik visa 
bėda tame, kad ponios Jadvy
gos tie kruvini .keliai, prasideda 
ir baigiasi viso labo tik garbės 
pirmininkės titulais. Laurai 
uždėti ant jos galvos greitai 
nu leipsta.

Tai mat... Jau kanapėta su 
krūmine, rauclona skiauturėle 
vištelė susikarkino su juoda, 
varšavska skiauture penterka. 
Dabar tik tenka truputį palūkė
ti iki “Keleivio” raudonasis 
gaidys ‘susigiedos su, anot tos 
rusiškos dainelės, auksinėmis 
šukomis, sviestuota galvute, šil
kine barzdele gaideliu ir * pa
puoš, nors ir bananės luoba, 
“tautos vado” pamėlynavusią 
skiauturę.

Senas Vincas.

šį sekmadienį, 2 d. vasario, 
kalbės A. Bimba ir L. Prū- 
seika, Lietuvių Tautiškoj Sa
lėj, 928 E. Moyamensing Avė., 
Philadelphia, 2-rą vai. pj pię- 
tų. Visų “Laisvės” skaitytojų 
ir mūsų organizacijų narių pa
reiga patiems dalyvauti ir vi
sur išgarsinti šias prakalbas. 
Jiedu kąlbės svarbiais pasau
lio įvykiais, kas liečia Lietuvą, 
karą ir visą pasaulį.

A. J. Smitas.

Anthony Literskis, Worces
ter, Mass., gavo laišką iš Lie
tuvos nuo Salomijos ir Jono 
Federaičių iš Kauno. Apleidus 
pasveikinimus ir kitokius as
meniškus reikalus, 
skamba sekamai:

“Jūs klausiate, kaip dabar 
gyventi prie šitos valdžios. 
Mes turime pasakyti, kad da
bartinė valdžia tuojau ėmės 
gerinti darbo , žmonių gyveni
mą. Išdalino dvarininkų že
mes, paėmė į valdžios rankas 
stambias krautuves—magazi
nus, fabrikus ir didelius na
mus. Darbininkams pakėlė al
gas ir daug kitų dalykų pa
gerino.

“Tik buvusieji turtuoliai la
bai nepatenkinti. Jie išgalvo
ja visokias neteisingas žinias, 
griebia, išperka iš krautuvių 
prekes ir kitas šunybes daro. 
Bet už tai juos valdžia pradė
jo smarkiai bausti, tai daugu-|

Lietuvos Priešu Darbai
Čia socialistai, Lietuvos liau

dies pardavikai ir darbo žmo
nių išdavikai, labai džiaugiasi 
savo niekšiškais darbais. Tie 
renegatai dar mums bando 
primesti savo darbus. Pavyz
džiui, jie primeta mums Troc
kį, kurį juk patys trockistai 
nužudė, kad įvykdyti skilimą 
jų internacionale.

Arba jie mus vadina “ko- 
munaciais” ir “penktakojais,“ 
tik todėl, kad Sovietai neka
riauja su Vokietija. O ar jūs 
rengėte Sovietus, kad jie ka
riautų prieš nacius? Ne. Jūs 
nė žodeliu neužtarėte Sovietų 
Sąjungos. Bet pasaulio socia
listai su kapitalistais buvo įtai
sę naciškoj Vokietijoj sląstus 
ir manė, kad Sovietai įklius. 
Deja, Sovietai paėmė ir tuos 
sląstus perkėlė ant jūsų tako 
ir jūs su kapitalistais sykiu ei
dami įsmukote. O dabar no
rite, kad Sovietai jus išgelbė
tų. Nesulauksite to I

Dabar, ką jūs atsiekėte iš
mesdami mūsų knygyną? Mū
sų knygyne buvo šimtai cho
rams ir solistams dainų ir te
atrams veikalų, taipgi akto
riams apsirengimo drabužių. 
Visi tais daiktais naudojomės 
už dyką. O dabar, jeigu norė
sit naudotis, turėsite už viską 
mokėti.

O kaip su “Laisvės” išmeti
mu iš Kliubo? Jūs paniekino
te darbininkų apgynėją ir 
spjovėte veidan kiekvienam 
“Laisvės” skaitytojui, kurių 
čia yra keli šimtai. O sim- 
patikų dar. kelius sykius dau
giau. Jie yra visi Kliubo lan
kytojai. Tais savo žygiais 
juos galite nuo Kliubo atstum
ti. O tai išeis Kliubo nenau
dai.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 37 kuopos delegatai rapor
tavo apie Lietuvos šelpimo 
Fondą. Sakė, kad per jo gy
vavimą tapo išsiųsta trys šim
tai dolerių. Bet pinigai pa
siekė tik New Yorke Lietuvos 
konsulį. Turime kvitas, kad 
konsulis tuos pinigus priėmė. 
Bet vėliau reikalavome paro
dymų, ar jis tuos pinigus iš
siuntė Lietuvon. Tai gavom 
atsakymą, kad jis neturi lai
ko, nes dabar, girdi, daug au
kų plaukia ir labai yra užim
tas. Bet dabar buvęs konsulis 
nusipirko vištų farmą. Tai gal 
jau nebeliko nė cento tų mūsų 
aukų.

Mūsų delegatai sake: Mes 
bandėme, kad tos aukos bū
tų pasiųstos Lietuvos darbinin
kams, bet Lietuvos liaudies 
priešų buvo dauguma ir mes 
negalėjome nutarimą .pravesti.

L. K. Biuras.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

J, GARŠVA
Grąborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Jau 25 metai taisau laikrodėlius ir kas tik 
priklauso prie auksoriaus. Mūsų ilgų metų 
patyrimas {rodo, kad atliekame gerą darbą.

Parduodu visokių išdirbysčių laikro
džius ir žiedus už žemą kainą.

Draugijom bei organizacijom, kaip tai bava
ram ir tt., duodame specialę nuolaidą. Kam 
neparanku pas mus atvažiuoti, pribūnam | 
namus ant pašaukimo į bile vietą Brooklyne 

ir Queens.
Kreipkitės pas mus, o būsit pilnai patenkinti, nes pas mus gausit 

pigiau, negu bile kur kitur. Persitikrinkit.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 JAMAICA AVE. QUEENS VILLAGE, L. L

Privažiuot auto: Jamaica Ave., Hillside Ave arba Union Turnpike iki Springfield 
Blvd.; Jamaica Ave. iki 221st St. Eieveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bld. 
Queens Village bus, 8 Ave. Subway iš Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutinė* 
stoties—169th St. Paimt Queens Village buą ir išlipt ant 221 St.

Du Įdomūs Veikalai

“MIEGANTI LIAUDIS”
IR KOMEDIJA

Taipgi Bus ir Koncertine Programa
RENGIA LAISVĖS CHORAS

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

■

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir sulyg susitarimo.

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

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

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

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. Kaškiaučius

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 K centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—2

Chicagos Žinios

(Tąsa)
—Še, į mus suka.
Dabar daugelis iš rūbų suprato, kad 

tai kareivis, arba tik kareiviškai ap
sivilkęs. žalia milinė užmesta ant pečių, 
kepurė rankoje. Rodos, jis sustojo ir pa
mojo vyrams. Merginoms atrodė, kad tai 
joms moja.

—Ko jis nori?—klausinėjo viens kitų 
vyrai. Čia buvo Baltramiejus ir Petras 
—Linkai, Dauba, Ambrutis.

—Va, moja vėl. Gal koks plienčikas?
Kumečiai pamatė, kad kareivis vis 

greičiau, beveik tekinas pasileido į juos. 
Visai arti priėjo, šypsojosi.

—Ko vėpsot, ar nepažįstat? Baltrau, 
Jonai?!—atsiliepė kareivis, nusimesda
mas milinę.

—Jis! Juras, kad tave velnias! Gyvas 
tų?!

—Mes ir varpais tau paskambinom, 
kaput—manėm. Sveikas, sveikas!

Tarutis su kiekvienu mušė rankomis, 
su kaikuriais pasibučiavo. Į vienų, į kitų 
skruostą, — vyriškai. Paskum be žodžių, 
lyg nebuvo daugiau kas jiems pasisakyti, 
vedžiojo akimis kareivį draugai, o Juras 
—juos. Dar per petį vienam, kitam per 
pilvų jis bakstelėjo, ir susijuokė.

—Tai ką, musėt, komisaras koks... 
čia pas mumis. Kas tu dabar, bolševikas 
ar lietuvis?

—Už tėvynę apkasuose tupėjau.
Pasakojo Juras baisių dalykų, kaip 

jie Kolčaka į upę suvarė. Užėjęs toks šal
tis, kad kulka pro tokį orų nepraeina. 
Jie basi, gurguolę puolę įsiutę vilkai, o 
čia jų kuopos vadas: vyrai, mirtis arba 
laisvė! Kolčakas jiems flangu, jie — kai
riuoju sparnu, Kolčakas jiems batarėjų, 
jie... jie špygų. Kad paleidę kulkosvydį 
—per pusę valandos nuvalę frontų. Nėr 
kur dingt Kolčakui, o mūs kuopos vadas 
jam sdavaites, položite oružija! Jis, bes
tija,—šm o kš t per upę—ir prišalo uodegų. 
Rytų žiūrim—iš ledo pakaušiai . kyšo.

Juras pakliuvęs ir lenkų nelaisvėn, ma
tęs miestus, labai toli, didelius, kur gyve
na turtingi žmonės. Ai, kaip gyvena ten 
poneliai! Sodai ir žiemų žydi, žolę aplink 
namus, kaip ūsus ar barzdų nukerpa, su
šukuoja—iš neturėjimo kų veikti. Ištrū
kęs iš nelaisvės, per girias, kalnus par
ėjęs. Rodė Juras, kur jį sužeidė, į kojų.

—O tu, akis į akį—nušovei nors vienų?
—A, velnių! Nei aš ten žiūrėjau, nei 

kų—pyliau, ir baigta.
— Kiek mūsų kariuomenės, musėt, ko

kia divizija atsirastų?
— Divizija, dėde! Paklausk tu jo ver

čiau.... Juras žinai, ten Kaune raštus da
ro—žemės duosiu neturtingiems. Gal ir 
mum? — klausinėjo apstoję kareivį.

Kai tik sušneko apie žemę, ratu seniai 
ir jauni apstojo savanorį, lyg nuo jo tie
siogiai priklausė išspręst tokį svarbų 
klausimų.

—Už kų mes kovojom, kad ne už že
mę. Iš dvarų ponus — lauk, — visiems 
užteks. Taip ir bus. Lietuva nepriklau
soma jau, su kanstitucija.

— Na, o sakykite! Su kanstitucija! 
Tai kas jis yra?

Juras išaiškino konstitucijų vienu 
skverno mostelėjimu: dabar visur darbo 
žmonės kaizerius, carus už barzdų pa
kratė. Nė kvapo jų neliko. Gana jiems 
žmonijos prakaitų, kraujų gerti. Kas ne
dirbs — tas nevalgys. Lietuva visus ly
gius padarys. Ko jums daugiau, vyru
čiai, reikia? 
nbs. Žemės ?
Štai!

— Kažin? 
nas kietas.

Ir apžvelgė kumečiai dvaro žemę, lyg 
pirmukart jų pamatė. Ir akys visų juo
kėsi. Nenorėjo jie paleist Taručio, taip 
pranašiškai, drųsiai kalbančio apie negir
dėtų valdžių, Lietuvų, seimų, lygybę, bro
lybę. Nežinojo, tikėti ar ne. Jeigu šia va
landų jiems tikrai kas būtų pasiūlęs: išsi
rinkite sklypus, sėkite juose, statykite 
namus, nes savo protėvių baudžiauninkų 
aukomis juos įgijote, — nebūtų žinoję 
kaip pasielgti. Per savo gyvenimų jie 
veltui nebuvo gavę iš starastų, dvarinin
kų, caro nė kapui duobės, o čia staiga — 
žemė.

— šimts velnių, pasakoju jums, o man 
nieko nesakote! Kas naujo, kas gimė,

Italai Albanijoj 
dideli’j

gas senų narių palaikymui 
kuopose.

Pagaliau konferencija nusi
taria gauti 200 naujų narių 
Apskričio ribose.

—Rezoliucijų Komisija.

Roma.
padarė graikam 
nuostolių, paėmė kiek grai
kų į nelaisvę ir pagrobė au
tomatiškų ginklų. Italų or
laiviai įtūžusiai bombarda
vo motorizuotas graikų ei
les ir kariuomenės sutelki
mus.

206 Nauji Nariai Vien Chica- 
goj j Literatūros Draugiją. 
Konferencija nusitarė atei
nančiais. metais gauti vėl 
200 naujų narių LLD 1-mc 
Apskričio ribose. Nežiūrint 
prasto oro, konferencija pa
sisekė visais atžvilgiais.

Šalį išlaikyti nuo įvėlimo j ku
rą.

Konferencijos eigoj V. An
drulis tarė kelis žodžius apie 
Lewistown iečių bylą ir papra
šė tam reikalui aukų. Konfe
rencija suaukavo arti .$9.00,

Buvo iškeltas klausimas ir 
plačiai kalbėta apie abelnai 
veikimą ir apie moterų veiki
mą ypatingai. Beveik vienbal
siai sutiko delegatai, kad mo
terų kliu b ai veikia gerai ir 
progresuoja visuomenės da7’- 
be. '

Taipgi buvo priimta rezoliu
cija ateinančių metų 'veiklos 
klausimu, žemiau ta rezoliuci
ja ir talpinama.

Konferen cija užsibaigė 
draugiškoj nuotaikoj ir paki
lusiam ūpe daugiau dirbti ap- 
švietos ir kultūros skleidime 
Amerikos lietuvių tarpe.

Rep.

|Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojųvedė, mirė? Kaip jus čia Jarmala, vis 

grafo botagu valdo?
— Nieko, Jureli. Beje, Skinkių senis 

kojas pakratė. Laikas buvo. O kai tu į 
Lietuvos kariuomenę išėjai, va, Ginčą 
Petras pasiėmė geriausių pono arklį ir 
į bolševikus išjojo. Ar nematei jo?

Kai taip pasakojo kumečiai, Linkus 
Baltramiejus į šoną pasivedė Tarutį, ir 
visi matė, kai ausin šiam ką pasakė. Sa
vanoris lyg nustebo: Nu, nu? Negirdė
jau... — ir pažvelgė į laidarį, kur tebe- 
bliovė avys.

— Nueik nors nuraminti. Visi ant jos 
šunis karia.... — pasakė Linkus. — Nesi- 
gink, juk tu sudarkei mergaitę...

— Aš ir nesiginu, Baltrau. Galiu nu
eit. Tai kalba, kad aš? Turbūt, keikė 
mane?...

— Galų pasidaryt norėjo. Ai, kas čia 
buvo... skandinosi... Išgirsi. Nueik, dėl 
žmonių akių.

— Galiu nueit, man nesunku...
Ir vis dėlto sunkiai ėjo Juras, lyg į 

naujų mūšį. Pats savęs nesuprato, kas 
jo širdyje dėjosi. Skandinos... nusinuo
dyt norėjo... Kvaila mergšė! Kų jis jai 
gali pasakyti, nuo ko pradėti? Atsiminė 
jų, juk ir visu keliu galvojo. Ne ji—gal 
būtų visai čia negrįžęs. O dabar, kai su
žinojo, kad ji tokia — gėda jį plikino. 
Pamatė iš arti moteris ir pagalvojo: žiū
rės, varnos, kaip aš su ja... Tyčia pir
miausia prie jos prieisiu, ne prie jų.

Visai arti priėjo prie moterų, pro jas 
žiūrėjo ir niekur jos nematė. Pasisvei
kino su kiekviena, linksma staiga pasi
darė, o akys jos jieškojo. Tos, kuri abie
jų nuodėmę nešiojo. Už šulinio pamatė 
galvų, raudona skarele užgobtų. Arti
ma, gera ta skarelė, su baltais taškeliais. 
Pažino. Matydamas, kaip mergšės tarp 
savęs akimis dalinasi, nenorėdamas, kad 
jos pirmos apie tai pradėtų, pats susku
bo:

— Kur ta Monika... mano? Eisiu pas 
jų. Ar neatstums — ir pajuto drovu
mo šilumų veide. Piktai žiūrėjo į jį vie
na iš merginų — Marcė. Vengė jos žvil
gsnio Juras. Nueidamas išgirdo:

— Vertėtų tokioms gegutėms! Pade
da kiaušinius į svetimų lizdų ir išskren
da. Paskum kukuoja sau.

Tuos žodžius girdėjo ir Monika. Gir
dėjo ji vyrų švilptelėjus, bet neatsigręžė. 
Nusprendusi buvo ašarų nelaistyti, pik
tai į akis jam išdrožti, visų kartumų, tul
žį, kaip buvo Marcė mokiusi: prigavai 
mane, sutrypei gyvenimų, tai ko dar len
di?! Be tavęs kentėjau tiek, rašiau — 
neatsiliepei, iškentėsiu ir toliau. Moni
ka iš anksto laukė, koks jis bus geras, 
teisinsis, o ji droš: atsitrauk nuo mano- 
vargšės galvos. Nemyliu.

Girdėjo Monika, kaip jis peršoko per 
tvorų, išgąsdino avis, kurios būriu pasi
leido pro jų. Visai nebeliko jėgų ranko
se, tarytum iškart žirklės atšipo. Gu
linčios ties jos kojomis, avies akyje pa
matė, kaip veidrody, jo galvų. Visai ne 
taip jis pradėjo, kaip tikėjosi:

—Na, bobike! Nenori visai ir pasisvei
kinti ?

— Nenoriu.
— Nesimatėme ilgai. Pasiilgai, turbūt, 

manęs?
Monika nieko daugiau neatsakė. Jis 

pasilenkė, atėmė iš jos rankų žirkles, 
pirštais paėmė jai už nosies, atgręžė į 
save:

—Pažiūrėkim viens į kitų. Gal ir pa- 
sibučiuosim? — jis žvilgterėjo į tų pusę, 
kur paliko merginos. — Ar nieks nema
to?

Iš apačios delnu jis pakėlė moters sma
krų; ji vis norėjo nuo jo nusigręžti. Per 
prievartų priartino jų prie savęs ir tvir
tai suspaustas lūpas pabučiavo.

— Ko taip spunksai? Pyksti, varne
le? Na, nusišypsok. Parodyk, parodyk 
dantukus.

Juras ranka, kaip žiedų, norėjo iš- 
skleist jos lūpas, bet Monika nesišyp- 
sojo, tik žiūrėjo į jį ramiai, lyg į nepa
žįstamų, o krūtine lipo gailestis, pyktis, 
džiaugsmas, viskas iš karto. Jis matė, 
kai jos gerkle, sakytum, atrytas kąsnis, 
atėjo žodis:

(Bus daugiau)-------------------

Sausio 26 d? “Vilnies” sve
tainėj įvyko Literatūros Drau
gijos Pirmo Apskričio metinė 
k o n f e r e ncija. Sekmadienio 
oras buvo snieguotas ir sunku 
buvo atvažiuoti iš kolonijų į 
konferenciją. Delegatus pri
siuntė 10 kuopų, kuriose pri
klauso arti 800 narių.

Taipgi atvyko delegatas ii- 
Wisconsin apskričio, tai d. K. 
Kisielius.

Konferenciją atidarė Aps
kričio pirmininkas d. A. Yu- 
ris. Jis perskaitė dienotvarkį, 
kurį nariai priėmė ir pakvie
tė F. Abeką pakalbėti svar
besniais konferencijos uždavi
niais.

Kalbėtojas nurodė, kad ju- 
bilėjiniam vajuj visa eilė kuo
pų gražiai pasidarbavo, vien 
Chicagos kuopos gavo per 
200 naujų narių. Geriausia 
vajuje pasižymėjo 19 ir 116 
kuopos. Asmeniniai geriausia 
pasidarbavo dėl Literatūros 
Draugijos auginimo d. Matu- 
kaitis. Jis gavo į 116 kuopa 
virš 30 naujų narių. Antras 
daugiausia vajuje pasižymėjo 
drg. Urbonas.

F. Abekas baigė kalbą pa
brėžiant, kad. svarbiausias mv- 
,sų uždavinys, tai palaikymas 
narių organizacijoj, o tam rei
kia padaryti susirinkimus 
įdomesniais, abelnai šviesti 
narius.

Konferencijos pirm ininku 
išrinkta K. Ahekienė, sekreto
rium St. Vėšys (tai Apskričio 
sekretorius) ; į rezoliucijų ko
misiją išrinkta A. Stalnionis, 
U. Andrulienė ir F. Abekas.

A. Yuris trumpai raportavo 
apie Apskričio Komiteto vei
kimą. St. Vėšys paskaitė išsa
mų raštišką iš Komiteto veiki 
mo raportą.

Wisconsin .— 8-to LLD Ap
skričio broliškas delegatas K. 
Kisielius, pasveikino konfe
renciją ir nurodė, kad jų Ap
skritys nedidelis, tai nedidelis 
ir veikimas, bet jie darbuoja
si pagal išgalę.

žymėtina iš Apskričio pir 
mininko A. Yurio raporto tas. 
tai jo nurodymas, kad mažės 
nėse kolonijose už Chicagos 
ribų mažai veiklumo rodo i)' 
mažai ką atliko naujų narių 
gavime. Todėl jis kreipė dė
mesį būsiančiam Komitetui, 
jog dėti pastangas kuopų iš
judinimui į veikimą kolonijo
se.

Nuo 10 kuopų konferencijai 
buvo išrinkta 54 delegatai. 
Bet ne tik iš tolesnių kolonijų 
negalėjo dėl blogo oro atvykti 
delegatai, tačiau ir chicagiškių 
kuopų kaip kurie delegatai 
n e pribuvo.

Prasčiausia pasirodė 19-ta 
kuopa. Jos nei pusė delegatų 
nepribuvo į konferenciją. Kon
ferencija nupeikė tokį delega
tų neatsakomingumą link or
ganizacijos.

Rezoliucijos
Konferencija priėmė keletą 

rezoliucijų:
Panaikint L e w is townieciu 

bylą; panaikinti taksus nuo 
maisto produktų ir rezoliuci
ją už Johnsono Aktą, kad šią 
r------------------------------------- -
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PHILADELPHIA, PA.

Senoji ir Naujoji Lietuva”
LIETUVIU SUSIRINKIMAS IR

Rengia Lietuviu Literatūros Draugijos 10-ta Kuopa

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

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

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

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

Lietuviui Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

I

B

nari’i

mūsų

Gražiuoju neatiduos... Po-

Dantys yra — bus ir duo- 
Jos nereikia toli jieškoti.

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kaina $1.00 su prisiuntimu.

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 4-9508

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

K,

Rezoliucija Literatūros Drau
gijos Budavojimo Reikalu
Lietuvių Literatūros Drau

gijos Pirmo Apskričio konfe
rencijos delegat., išklausę Ap
skričio valdybos ir kuopų de
legatų raportus, ypač jubilėji- 
nio vajaus ir kuopų veikla, 
konstatuoja sekamą faktą: 
Tos kuopos, kurios tuoj po jv- 
bilėjinio vajaus paskelbimo 
energingai suskato naujus na
rius verbuoti j kuopas, turė
jo geras pase-kmes. Tą liudija 
kuopos: 19, 116, 104, 79 ir 86. 
Minėtos penkios kuopos ga
vo 176 naujus narius laike ju- 
bilėjinio vajaus.

Antras faktas, ‘kurį delega
tai diskusijose išryškino, tai 
padarymas kuopų susirinkimų 
įdomesniais ir vaisingesniais. 
Tos kuopos, kurios po biznio 
susirinkimų rengė prelekcijas 
ir draugiškumo sueigėles, tu
rėjo skaitlirigesnius susirinki
mus, pasižymėjo senų 
palaikymu Draugijoje.

Trečias faktas, tai
Draugijos kuopų permažas 
dalyvavimas abelnam ameri
koniškam pažangiam judėji
me. Dėlei stokos įsitraukimo į 
abelnus reikalus mūsų kuopas 
daro išskirtas iš bendrojo šios 
šalies žmonių, gyvenimo.

Ketvirtas požymis, tai mū
sų kuopų neveiklumas mažes
nėse kolonijose ir nesistengi- 
mas tenai tarpe lietuvių skleis
ti apšvietą ir išeiti į platesnį 
veikimą.

’ Todėl Lietusių Literatūros 
Draugijos Pirmo Apskričio 
metinė konferencija, įvykusi 
sausio 26 d., 1941 m., Chicago, 
111., apsvarsčiusi aukščiau pa
žymėtus klausimus, nutarė:

1. Būsianti apskričio valdy
ba turi daugiau rūpintis kuo
pų aktyvizavimu "kolonijose ir 
karts nuo karto pasiųsti į ko
lonijas Apskričio atstovą, ku
ris dalyvautų tėn kuopų susi
rinkimuose.

,2. Akstinti ir padėti kuopom 
įsitraukti į amerikinį pažangu 
judėjimą.

3. Tuoj pradėti naujų narių 
vajų, visur Apskričio ribose, 
ypatingai stengtis gauti naujų 
narių į mažesnes kuopas kolo 
nijose už Chicagos ribų.

4. Konferencija ragina kuo
pas ir įpareigoja būsiantį Aps
kričio Komitetą, kad rūpintųsi 
padaryti kuopų susirinkimus 
skaitlingesniais, v e i klesniais. 
tai duoti prelekcijas svarbes 
niais gyvenimo klausimais kuo 
pų susirinkimuose, rengti pra
mogėles ir dėti visas pastan

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.
426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Svarbus Pranešimas
Keliaujantiems į Floridų

Keliaudami į saulėtą Floridą, visada sustokit pas

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

visokių gėrimų ir švarius kambarius nakvynei.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ/ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St.
Tel. EVergreen 7-8451 

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Brooklyn, N.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip PetnJčių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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KOKIU TIKSLU BUVO SUŠAUKTA SLA 
PENKTO APSKRIČIO KONFERENCIJA?

Pereitą sekmadienį, sausio 
26 d., įvyko SLA Penkto Aps
kričio konferencija Alliance 
svetainėje, Brooklyne. Tai bu
vo virš dviem metais pavėluo
ta konferencija. Nes konstitu
cija sako, kad apskritys kas 
metai laikys savo konferenci
ją

Kažin ar ir dabar apskri
čio valdyba būtų paspęjus su
šaukt konferenciją svarstyt ti
kruosius reikalus Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje, aps
kričio, jo kuopų ir narių. Bet 
buvo vienas pašalinis dalykas, 
kad tautininkai apskričio val
dyboje jau turėjo pasiskubint. 
Tas dalykas tai susu k t lizdą, 
iš kurio jie galėtų užsipuldi- 
nėt Tarybų Lietuvą, Sovietų 
Sąjungą, atakuot pažangų 
Amerikos lietuvių judėjimą, 
na, ir pakolektuoti pinigų 
smetoniniams pabėgėliams ir 
neva atsteigimui, kaip jie sa
ko, Lietuvos nepriklausomy
bės.

Konferencijos Eiga
Konferenciją atidarė aps

kričio vice-pirmininkė p. Vi- 
nikienė 11:50 vai. dieną ir pa
skyrė mandatų komisiją. Pir
mininkas Pijus Bukšnaitis ne
pasirodė.

Kol mandatų komisija vei
kė, p. Vinikienė pakvietė kai 
kuriuos delegatus bei valdy
bos narius pakalbėti. Kalbė
jo sekami:

Ambrazevičius šaukė sau
gotis “penktakojų, pardavi- 
kų,” kurie,’ girdi, “jau parda
vę Lietuvą kalmukams, tai 
žiūrėkime, kad jie taip ne
padarytų ir su mūsų Susivie
nijimu.”

A. B. Strimaitis papasako
jo kai ką iš SLA praeities ir 
ėmė deklamuot, kad “Lietuva 
parduota kalmukam — dirbki
me išvaduot Lietuvą iš kalmu
ku! Būkime idealistai!” šis 
ponas nušnekėjo, kad, girdi, 
dabar esąs jau ir “Lietuvos 
vardas panaikintas, o jai duo
tas tik numeris, kaip kokiam 
kaliniui.”

Vitaitis, buvęs “Tėvynės” 
redaktorius, ragino dėt pa
stangųx įvest šį SLA apskritį 
j platesnę veiklą, nes “dabar 
vos trečius metus sušauktas 
apskričio suvažiavimas.”

Dr. Vinikas, SLA centro se
kretorius, sakė, jog reikėtų 
apskritys sustiprinti: tai būtų 
centras kooperatyviam kultū
ros darbui. Vinikas gyrė Lie
tuvos pasiekimus per 20 metų. 
Bet, girdi, mes tikėjomės ir 
patys kada nors rast prieglau
dą nepriklausomoj Lietuvoj; 
tai gal todėl nustojome čia 
Amerikoje veikliai darbuotis. 
Bet dabar turėtų būt kas kita. 
Nes, pasak Viniko, “Lietuvos 
valstybė žuvus; pavojus, kad 
ir lietuvių tauta būsianti iš
naikinta; todėl turime stiprint 
savas organizacijas — lietu
vybei.”

Užsibaigus kalbom, manda
tų komisija pranešė, kad šioj 
konferencijoj dalyvauja 18 de
legatų nuo septynių kuopų ir 
4 apskričio valdybos nariai.

K o n f erencijos pirmininku 
vienbalsiai išrinktas brookly- 
nietis užeigos savininkas p. 
Mikalauskas.

Iš valdybos raportų pasiro
dė, jog SLA Penkto Apskri
čio ribose New Yorko ir New 
Jersey valstijose yra 26 kuo* 
pos, bet 19 kuopų, nepriklau
so apskričiui.

Raportai
Už nedalyvaujantį pirminin

ką Bukšnaitį raportavo vice
pirmininkė Vinikienė. Kad bu
vo pramiegotos dvi apskričio 
konferencijos, p. Vinikienė sa
kė, jog tai dalinai todėl, kad 
“buvo daug surpraiz parių” ir 
kitokių parengimų.

Apskričio sekretorius P. 
Bajoras, iždininkas A. 13. Stri
maitis ir valdybos narys Albi
nas Trečiokas vieni kitus kalti
no už konferencijų nesušauki- 
mą ir už neiškolektavimą po 
1c metam duoklių nuo narių į 
apskričio iždą. Net ši konfe
rencija nebuvo pagarsinta or
gane “Tėvynėje,” o tik “Vie
nybėje.”

J. Ormanas, St. Strazdas ir 
K. Vidikas kalbėjo reikalais 
apskričio stiprinimo.

Tiškevičius šaukė: “Turėki
me planą Lietuvai vaduoti, ta
da ir kitos kuopos rašysis į 
apskritį!”

A. B. Strimaitis siūlė į 
konstituciją įdėt skyrių su nu
rodymais, kaip kuopoms bū
tų naudinga priklausyt aps
kričiui.

Pirmininkas Mikalauskas pa
tarė valdybai “užmiršt savo 
ypatiškus ir politiškus krome- 
lius, o dieną kitą padirbėt ap
skričio naudai.”

Vitaitis pažymėjo, kaip pa
vyzdingai Chicagos apskritys 
bendradarbiauja su kuopomis. 
Jis ragino prie kuopų susirin
kimų pridėt ir kultūringų pra
mogėlių, kad nariai geriau' 
lankytųsi, o ir pašaliniai žmo
nės taip susidomėtų Susivieni
jimu.

Nutarta rengt vasarą aps
kričio išvažiavimą ir tuomi rū
pintis pavesta valdybai. Nu
tarta už 1940 m. neimt iš na
rių po lc duoklių į apskričio 
iždą.

Ambrazevičius reikalavo nu
tari, kad SLA centras pa
smerktų Staliną, girdi, “už į 
Lietuvos užgrobimą.” Strazdas 
siūlė tatai pavesti ’ apskričio 
valdybai.

J. Ormanas pareiškė, kad 
mes čia negalime iš anksto, 
aklai užgirt nežinia kokią re
zoliuciją, kurią pagamintų 
valdyba. Kitas dalykas, tai 
Susivienijimas yra broliška sa
višalpos organizacija, ir čia ne 
vieta tokio*ms rezoliucijoms. 
Jos tik kiršina narius vienus 
prieš kitus, ardo Susivieniji-

mo Veiklą ir kenkia organiza
cijai.

Pirmi įlinkas Mikalauskas 
(taikydamas Ambrazevičiui) 
pastebėjo: “Mos čia esamo 
broliai ir seserys, todėl neturi
me ‘bolševikuotis’ ar kitaip 
pravardžiuotis.”

Pagamint rezoliuciją Lietu
vos klausimu buvo išrinkti 
Strazdas ir Vitaitis.

Tuo tarpu Ambrazevičius 
siūlo pareikalaut rezoliucijoj 
išmest Susivienijimo vice-pir- 
mininką Mažiukną, kad jis, 
girdi, “išstojęs už Staliną prieš 
Lietuvą.”

Tiškevičius į tai atsake: 
“Redaktorius Jurgelionis susi
pyko su Mažiukna; čia reika
laujama be teismo apsidirbti 
su Mažiukna. O gal Jurgelio
nis kaltesnis? Visas klausi
mas turi būt atiduotas SLA 
Pildomajai Tarybai.

Prieš Ambrazevičiaus įneši
mą kalbėjo ir Vitaitis. Galu 
gale, Ambarzevičiaus sumany
mas liko atmestas.

Lukoševičius pasiūlė, kad 
Penktas Apskritys šauktų vi
sų draugijų konferenciją nu- 
tart, kas reikia veikt Lietuvos 
klausimu.

J. Ormanas atsakė, jog tai 
“ne mūsų dalykas—mes esa
me fraternalė, o ne politinė or
ganizacija.”

Tiškevičius siūlo sušaukt, 
lietuvių organizacijų suvažia
vimą iš visos Amerikos “Lie
tuvai atvaduoti.” Būsią priim
ti ir bolševikų atstovai, sako, 
kad “mes galėtume ten juos 
numaskuot prieš plačią visuo
menę.”

Strazdas skaito rezoliuciją, 
kurios turinys šitoks: Pa
smerkt Sovietų Sąjungą kaip 
Lietuvos “užpuolikę;” darbuo
tis už “nepriklausomos Lietu
vos atstcigimą;” sušaukt lie
tuvių organizacijų suvažiavi
mą iš visos Amerikos, idant 
sudaryt “aparatą Lietuvai at
vaduoti;” šelpt Lietuvos pabė
gėlius.

Prieš rezoliuciją kalbą J. 
Ormanas. Jis, be kitko, pažy
mi, jog Amerikos valdžia, ma
tomai, rengiasi į karą prieš 
Hitlerį; o jūs čia siūlote siųst 
aukas pabėgėliams į Vokieti
ją; tais pinigais pasinaudotų 
naziai. Juk ir Amerikos Rau
donasis Kryžius sulaiko pašal
pos siuntimus į Vokietiją .da
bartiniu laiku.

Vidikas prašo balso tu o m 
klausimu, bet negauna.

Už rezoliuciją balsavo 16; 
prieš ją 4, o 2 susilaikė nuo 
balsavimo.

Nauja Valdyba
Valdybon 194 į m. tapo iš

rinkti :
St. Strazdas pirmininku; V. 

Ambrozevičius vice-pirminin- 
ku; Pr. Bajoras sekretorium 
(tas pats) ; A. B. Strimaitis iž
dininku (tas pats) ; organiza
toriais Ant. Lukoševičius ir 
Alb. Trečiokas.

Sulig to, kaip konferencijos 
dalyviai vieni kitus vadino, 
tai buvo 19 “ponų.” du “bro
liai” ir vienas “draugas.” Tiek 
buvo skirtingų išsitarimų be
kalbant įvairiem konferenci
jos dalyviam.

Vienas iš ‘Dalyvių.

Liuteriečiai Kviečia 
Visus į Balių

Dr. Marlin Luther Draugys
tės 35-tas metinis balius įvyks 
jau rytoj, šeštadienį, vasario 
(Feb.) 1-mą, Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St., 
Brooklyne.

Pradžia 7:30 vai. vakaro, 
įžanga iš anksto 35c., prie 
durų 45c. šokiams gros Ado
mo Jezavito orkestrą.

Dr. Martin Luterio D-ja per 
daug metų yra žinoma savo 
smagiomis, draugiškomis pra
mogomis, į kurias visada susi
renka visokių pažiūrų žmonių, 
kadangi ir liuteriečiai neka- 
mantinėja, nepersekioja kas 
kam pritaria ar nepritaria— 
kviečia kas, jie nueina, prašo 
paremti, jie paremia, kaip bro
lis brolį, be rausimos! į žmo
gaus sielos gelmes, be užgau- 
dinėjimo. , ■

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė;

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus.

; Didelis pasirinkimas visokių 
j; Vynų ir Degtinės

j Turime ir kambarių pernakvot į 
■ ; arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEID AT
; Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

< U I K r. *
D Nf Y I

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
1991'8 UWOS

VISI Į PRAKALBAS SAUSIO 3!-MOS 
VAKARĄ, PILIEČIU KL1UBE!

Paskutiniu kartu norime pri
minti visiems prakalbų lanky
tojams, kad Leono Prū.seikos 
vienintelė šiuo kartu Brookly
ne būsima prakalba įvyks šio 
penktadienio yąkarą, sausio 
31-mą, Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė. 
Pradžia 7 :30 vai. vakaro.

Leonas Prūseika pradžioj 
sekamos savaitės išvyksta į. 
“up-state” New Yorką pake- 
liuje į Chicagą, iš kur ir vėl 
negreit jo sulauksime, negreit 
jį išgirsime. Todėl prieš iš
vykstant pasinaudokime viena
tine proga išgirsti įdomią jo 
prakalbą apie svarbius įvykius

Lietuvoje, mūsų šalyje Ameri
koje,' taipgi ir pasauline plot
me. O naujų įvykių dabar 
daug. Norint juos visus gerai 
suprasti ir atsiminti, reikalin
ga yra laiką nuo laiko sueiti ir 
gerai išsiaiškinti.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Įžanga nemokama.

Rengėjai.

Pataisa
“Laisvės” bankiete tarpe iš

šauktų kalbėt buvo R. Matu
sevičius, newyorkietis, taipgi 
J. M. Karsonas iš Lowell, 
Mass. Jiedu praleista nepažy
mėti kalbėjusių sąraše.

Taipgi nepaminėta Marytė 
Brauniūtė, dirbusi prie padavi
mo į stalus bankiete.

MIRĖ

35-tas METINIS 35-tas

BALIUS
Ruošia

DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTE

Šeštadienį, Vasario 1, February

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand St., Kampas Havemeyer St

Brooklyn, N. Y. 
9

Pradžia 7:30 valandą vakaro

Adomo Jezavito Orkestrą Gros Šokiams
įžanga: iŠ anksto— 35c. Prie durų—45c

Anna Jedyna, 61 m. amž., 
101 Grand St., mirė sausio 30 
d., St. Catherine ligoninėj. Pa
šarvota graboriaus J. Garšvos 
šermeninėj, 231 Bedford A v., 
Brooklyne. Laidos šeštadienį, 
vasario 2-rą d., 2 vai. po pie
tų, Alyvų Kalnelio kapinėse, 

sh *
Frances Samas, 49 m. am

žiaus, 1156 Glenmore Avė., 
mirė sausio 29 d., Brooklyn, 
ligoninėj. Pašarvota namie. 
Laidos pirmadienį, vasario 3 
d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. Garšva.

IŠRANDAVOJIMA1
Pasirenduo.ja fornišiuotas kamba

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

Mrs. Zacharauski, 1325 DeKalb 
Ave., (viršutinės lubos), Brooklyn, 
N. Y. (21-23)

SUSIRINKIMa J
BROOKLYN, N. Y .

Penktadienį, sausio 31 d., jvyks 
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)

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

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

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

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

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų , 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonhj 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expelled ?. l<ein.aląukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

153

KONCERTAS ir BALIUS
DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO STATYMO NAUDAI

Rengia
DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO FONDO KOMITETAS

PRITARIANT VIETINIOMS MIŠRIOM^ ORGANIZACIJOMS, 

DRAUGIJOMS BEI KUOPOMS

Įvyks Sekmadienį

Vasario 2 February
GRAND PARADISE BALLROOMS
318 Grand St. (Kamp, iiavemeyer st.) Brooklyn, N. Y.

John Nevins Orkestrą Šokiams

PROGRAMOJE DALYVAUJA:
APREIŠKIMO PAR. CHORAS, vad. muz. Jonas Jankus 
ANGELA MASLAUSKAITe, sopranas, ir 
ADELINE DRAGŪNAITĖ, kontraltas

Šios mėgiamos dainininkės dainuos solo ir duetą 
DOROTHY BUBNIŪTĖ, klasiška šokikė 
AIDBALSIAI—ENSEMBLIS, vad. Bronė šalinaitė 
BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ, žinoma solistė 
JOE (THOMAS) TAMAŠAUSKAS, harmonistas 
MARGARET DIGRYS, žymi smuikininkė.

Programa prasidės 4 p. m., šokiai 7 p. m. 
Įžanga 50c. Rezervuotos vietos 75c.

Vien tik šokiams jžanga 35c.

SKELBKITES “LAISVĖJE”,-------,----------- ---------------- _.
GREEN STAR BAR & GRILL

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA ’

ip~
Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 

“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 
visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
------------------------------------------- ei

LAISVES1 BAZARAS
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14,15 ir 16 February
* ' N *

Prašome Nesivėlinti su Pridavimu Bazarai Dovaną

Ginkluotiem plėšikam, užė- 
jusiem į brangakmenių krau
tuvę, 386 Park Ave., N. Y., 
išgąstis brangiai kainavo—vos 
spėjus paimt $5,000 vertės 
apyrankį, sukaukė signalas ir 
jie pabėgo ten pat palikę de- 
sėtkų tūkstančių vertės bran- 
gumynus.

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

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 Ramoškaite iš Hartford, Conn.

Įžanga: Febr. 14-tą 15c., Febr. 15-tą 20c. ir Febr. 16-tą 20 centų.




