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Faktai ir Plepalai.
Smetona Brazilijoje.
Užgniaužė Protestą.
Kepa Žmones.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome višų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dient 
raščiui.

“Darbininkas” sausio 28 d. 
rašo:

“Dėl komercinio su sovietais 
biznio Amerika turėjo pakan- 
mai progų nusivilti. Sovietai 
tiek suubagėjo, kad su jais 
prekyba neša kur kas daugiau 
minusų, kaip pliusų. Ameri
kos kapitalas tik ranka į tai 
numojo.”

Tai netiesa, tai paprastas 
protiškai nesveiko redakto
riaus plepalas.

Faktai kalba visai ką kitą. 
Amerikos kapitalas nenumojo 
ranka. Priešingai, labai gra
žiai laižosi prie prekybos su 
Tarybų Sąjunga.

Ir prekyba auga ir Ameri
kai iš jos didelė nauda, štai ir 
skaitlinės:

1936 metais Jungtinės Vals
tijos išvežė Tarybų Sąjungon 
prekių už $33,427,000, o įve
žė iš Tarybų Sąjungos už $20,- 
514,000 — balansas Amerikos 
naudai buvo apie $13,000,000.

1939 metais išvežė į Tary
bų Sąjungą prekių už $56,- 
638,000, o įvežė tik už $25,- 
022,000 — balansas buvo apie 
$31,000,000!

O 1940 metais Amerikos 
prekių Sov. Sąjungon išvešta 
už $100,000,000.

Brooklyn© smetoninis “radi- 
jušas” ketvirtadienio vakare 
pranešė “liūdną” žinią: An
tanas ir Zosė Smetonai va
žiuoja Brazilijon. O jų čia 
nekantriai laukė Lietuvos prie
šų suvienytas frontas. Jau ir 
komitetą buvo sudarę ir balių 
surengę jų pasitikimui.

Dabar baisus nusiminimas, 
stačiai panika. Nei vienas ne
gaus į barzdą Smetonai pa
bučiuoti. Nebegaus progos 
nei Michelsonas su ' Grigaičiu 
prieš Smetoną asmeniškai pa
sitursinti, priklaupti, koją pa
bučiuoti ar paprašyti atleidi
mo už sugriešijimą anais me
tais, kai jie buvo sudarę ben
drą frontą su komunistais 
prieš Smetoną.

Kaip matosi, visai prasti py
ragai.

O Smetona traukia Brazili
jon todėl, kad jis ten turi di
delę plantaciją. Ten jam dirb
ti nereikės.

O kas čia, jeigu būtų atvy
kęs? Aukų žmonės neduoda. 
Gal būtų prisiėję . su buvu
siais caristiniais generolais 
kuriame nors viešbutyje dišes 
mazgoti.

Argi Jadvyga neparašė An
tanui ir Zosei, kad čia iš kle
rikalų, tautininkų ir menševi
kų aukų visiems išmisti bus 
pusėtinai sunku?

Anglijos parlamente tiktai 
11 narių balsavo prieš užda
rymą “Daily Workerio.”- Bet 
ar tas parodo tikra padėtį? 
Ne. .. . ..

Dabar paaiški, kad Darbo 
Partijos lyderiai buvo susišau
kę partijos atstovų kokusą ir 
patvarkė: Kas balsuos prieš 
valdžią, prieš “Daily Worke
rio’’ uždarymą, važiuos lau
kan iš partijos!

Partijinė disciplina paveikė. 
Leiberiečiai pabijojo netekti 
šiltų vietų.

Bet pačiame krašte, kaip 
pasirodo, šis valdžios žygis 
prieš spaudos laisvę susilau
kė garsių protestų. Protestuo
ja darbo unijos, inteligentija 
ir profesionalai.

Sausio 30 dieną Chicagoje 
gaisre sudegė penki negrai. 
Kiek anksčiau čia Brooklyne 
iškepė italas. Prieš keletą die
nų New Yorke gaisre iškepė 
du chiniečiai.

Tie/gaisrai kilo ir žmonės 
žuvo todėl, kad jie buvo pri
versti gyventi laužynuose. To
kių pavojingų sląstų mūsų 
didmiesčiai pilni.

Valdžia bilionus dolerių iš-
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Broliuojasi Fronte
Graikai su Italais;
Daro "Paliaubas”

CIO STREIKAS ELIZABETHE, N. J.
KLIUDYSIĄS KARINIUS UŽSAKY

MUS UŽ 230 MILIONŲ DOLERIU

Italai ne Bailiai; Jie Ginty Savo Kraštą, kaip ir Graikai;
Bet Jie Priešingi Užpuolimo Karui prieš Graikiją

Tepelini Sritis, Albanija, nėra juodmarškiniai (fašis- 
Čia vietomis graikų ir ita
lų kovos frontai taip arti 
vienas kito, kad graikai ir 
italai kalbasi tarp savęs 
garsiai šaukiamais žodžiais 
ir daro paliaubas, kaip rašo 
koresponde ntas United 
Press, amerikinės žinių ag
entūros:

“šiąnakt gerai pamiego
kime!” kartais sušunka 
graikai.

“Mes sutinkame!” atsako 
italai.

Taip ir pertraukia mūšius.
Kai kada italai pertrau

koje nemiega, bet šnekasi. 
Kuomet jie pradeda kalbė
tis apie politiką,—kaip man 
graikai sakė,—tada italų 
oficieriai šitaip įsikiša: jie 
muša šūvius iš kelių trum
pų apkasinių kanuolių, kad 
pabudintų graikus. Tada vėl 
visi grįžta į savo kautynių
vietas ir būna ten iki rvto. įbuvo į eilę statomi. Užmuš-

Vienas jaunas italų leite- tų italų kūnai, visaip susi- 
naritas, kuris sakėsi kilęs iš kraipę, susisukinėję, juoda- 
vienos seniausių Italijos šei-^vo ant sniego ir buvo krau- 
mų, štai ką man pranešė:

“Mūsų kareiviai nėra bai
liai. Visas dalykas tame, 
kad jie netiki į šį karą. Jie

1,000 Streikierių Pikietuoja Fabriką; Hillmanas 
Patarė Bosams Nepri pažint CIO Unijos

Varžo Kongrese
Balsus prieš Karinį 

Prezidento Bilių

tai); jie yra šeimų tėvai. 
Jie kovotų už savo namus 
lygiai taip, kaip graikai. 
Bet kaip jie jaučiasi, kada 
juos atsiunčia į šiuos bai
sius kalnus užpult šalį, kuri 
pusei jų niekad net galvon 
nedinktelėjo? čia jau visai 
skirtingas dalykas.”

Vienas graikų paimtas į 
nelaisvę vyresnysis italų ka
rininkas, tamsiomis akimis 
ir baltais žvilgančiais dan
timis, patraukė pečiais ir 
tarė: “Tai vis pripuolami 
karo nuotikiai; šiandien jū
sų viršus; rytoj gal bus mū
sų viršus.”

Vienas jaunas graikų ka
reivis pavėžino mane troku 
į rytus nuo Klisuros. Va
žiuodamas aš mačiau su- 
kriušintą italų šarvuotą au
tomobilį, kaip kiaušinio luk
štą! 60 ar 70 italų belaisvių

Elizabeth, N. J.—Tūks
tantis streikierių pikietuoja 
Phelps Dodge vario dirbi
niu fabriką, kuris turi kari- 

V C/

nių užsakymų Amerikos 
laivynui už 30 milionų do
lerių. Jeigu kompanija ne
padarys darbininkam nuo
laidų, jie šauks streikan tos 
kompanijos darbininkus ir 
kituose miestuose bei vals
tijose,- kaip sako šio strei
ko vadai.

Elizabethe dabar prieš tą 
kompaniją streikuoja 1,600 
darbininkų. Įvairiose kitose 
vietose jai dirba dar 6,400 
darbininkų, abelnai 8,000. 
Kompanija viso turi karinių 
valdžios užsakymų už 
milionų dolerių.

Streikui vadovauja 
Jungtinė Elektrininkų,
dio Darbininkų’ ir Mašinistų 
Unija. Streikieriai laiko su
sirinkimus Lenkų Tautinėje 
Svetainėje, 50 Bayway Ave., 
Elizabethe, N. J.

Jau pirm to... darbininkai 
buvo sustabdę darbą vienai
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CIO 
Ra-

'narni palei kelią palaidoji
mui.

Amerika Finansuoja Pi
lietinį, Tarpusavio 

Karą Chini joje

AMERIKOS MINISTERIS 
“BAISIAI SUSIRŪPINĘS” 

ANGLIJA
Washington. — Amerikos 

laivyno ministeris Knox sa
ko : “Aš baisiai susirūpi
nęs/’ kad ši šalis gal nepa
spės duot Anglijai reikia
mos pagalbos, o tada bus 
jau “pervėlu.” Knox, todėl,New York. — Pirmoji N. 

Y. Times laida sekmadienį 
rašė, kad Amerikos valdžia 
įdomauja susidūrimais tarp 
Chinijos tautinės armijos ir 
“raudonosios” kariuomenės.

Prez. Rooseveltas paskoli
no Ghinijai 100 milionų do
lerių ir žadėjo dar daug 
daugiau padėt Chinijai. Ko
dėl? Šį klausimą atsako 
Earl Browder Daily Worke- 
ryj: Rooseveltas, duodamas 
paskolą Chinijos Chiang 
Kai-sheko valdžiai, leido jai 
suprast, kad Chiang turi 
slopint chinų komunistus ir 
tolintis nuo Sovietų Sąjun
gos. Tai todėl Chiango val
džia ardo sąjungą padarytą 
1938 metais tarp Chinijos 
tautininkų ir komunistų. 
Tai todėl Chiango tautinė 
armija dabar išvien su ja-1 įmp Lavalį į savo minis- 
ponais apsupo revoliucinę' įerjų kabinetą ir bendradar- 
Ketvirtąja Armiją ir veik- biautų su vokiečiais. Lavai 
dama sykiu su japonais,^ iš- yra galininkas sandarbinin-
žudė keturis tūkstančius 
Ketvirtosios Armijos karei
vių. Po to Chiang Kai-she- 
kas išsklaidė šia didvyrišką 

i revoliucinę armiją, nors ji
nai buvo laimėjus šaunių 
pergalių prieš joponus.

Athenai. — Graikai 
trimis pusėmis apsupo 
lūs Tepelini, Albanijoj.

jau 
ita-

leidžia karo reikalams, o ne
sirūpina galbėjimu žmonių iš 
tų. laužynų. .

'dienai ir nakčiai todėl, kad 
fabrikantai pavarė iš darbo 
Williama Wolfe, veiklų CIO 
unijos narį. Bet kai kompa
nijos pirmininkas Wylie 
Brown prižadėjo priimt tą 
unijistą atgal ir derėtis su 
unija dėl darbininkų reika
lavimų, tai jie buvo sugrįžę 
dirbt.

Darbininkai ypač reikala
vo pravest tarp jų balsavi
mus ir pripažint tokią uni
ją, kokią jie pasirinks. Fa
brikantai atmetė šį reikala
vimą, pagal > patarimą Sid- Jam nepakenčiamos kalbos 
ney’o Hillmano, Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos pir
mininko, kuris taip pat yra 
narys valdiškų šalies “gyni
mo” komisijų.

Hillmanas sakė, jog fab
rikantai turi sutartį su sa
vo kompanična unija, tai, 
girdi, to ir užtenka, ir fab
rikantam nesą reikalo derė
tis su CIO unija.

Dabar atvykę valdiški 
tarpininkai stengiasi sutai
kyti streikierius su kompa
nija. '■

Senato Komisija Žada Greit Sustabdyt Žmoniy Parodymus 
Kas Liečia Tą Bilių; Taikos Mobilizacija Reikalauja Balso

Washington. — Senatorių 
komisija užsieniniais reika
lais yra pasinešus greitai 
uždaryti svarstymus prez. 
Roosevelto sumanymo 1776 
dėlei visapusiškos paramos 
Anglijai ir trumpiausiu lai
ku perduot šį sumanymą vi
sam senatui.
* Senatorius Walter F. Ge
orge, komisijos pirminin
kas, sako, daugiau negalė
sime pakęst visų tų šnekų.

1,000 TAIKOS DELEGATŲ 
WASHINGTONE

Į Washingtoną suvažiavo 
daugiau kaip tūkstantis 
Taikos Mobilizavimo dele
gatų nuo darbo unijų, pa
žangių organizacijų, savi
šalpos draugijų ir kt. iš 
New Yorko, Pennsylvani- 
jos, Massachusetts, Mary- 
lando ir kitų rytinių vals
tijų. Jie eina pas kongres- 
manus ir senatorius, ragin
dami ir reikalaudami. at
mest karinį prez. Roosevel- 
to bilių 1776. Bus įteiktas 
ir pačiam prezidentui rei
kalavimas su tūkstančių 
žmonių parašais.

To biliaus karštas rėmė
jas kongresmanas E. E. 
Cox penktadienį atvirai pa
sakė, jog tai bus “karinis 
įstatymas.”
Prezidentas Piktai Smerkia 

Biliaus Priešus
Prez. Rooseveltas vėl

žmonių, kurie ateina į se
natorių komisiją ir nurodi
nėja, kad reikia atmest pre
zidento karinį sumanymą 
arba pamatiniai jį pataisyt. 
O senatorių komisija dar 
tik vieną savaitę svarstė 
prezidento planą, perklau- 
sinėdama “liudininkus” kal
bančius apie jį.

Senatorių komisijos pir
mininkas George grasina 
griežtai aprėžt laiką priė
mimui pašalinių žmonių su 
įvairiomis nuomonėmis apie^VžsipuoTė"

IŠTEISINTAS NEGRAS, KURIS BUVO 
KALTINAMAS, BOK JIS ŽAGINĘS 

SAVO BALTA PONIĄ
Bridgeport, Conn.—Aukš- tik pagal jos pačios reikala- 

tesnysis valstijos teismas vimą jis nuvežė Strubingie- 
pripažino nekaltu negrą nę prie to vandens. Ten ji- 
Josephą Spell, kuris buvo nai išlipo ir pareikalavo pa
kaltinamas, būk išžaginęs likt ją. Jis šaukė ją atgaljau perveiu. ivnox, uouei, ^tuvina,ma,s, uuk. Įbauginęs nnv ją. ais sauKę ją augai 

ragina kongresą kuo grei- savo samdytoją Eleanorą j į automobilį, bet ji atsisakė.
čiausiai užgirt karinį prez. Strubingienę, 
Rooseveltto bilių dėlei vi
suotinos pagalbos Anglijai

turtingą ir 
labai ponišką biznieriaus 
pačią. J. Spell, 31 metų am
žiaus, tarnavo jai kaip šo
feris ir abelnai pritarnau- 
tojas.

Teismo džiurė buvo suda
ryta vien tik iš baltųjų—še-

STREIKAS UŽDARE 52 
WHELAN VAISTINES- 

" TABAKINES
Ney York. — Sustreikavo

apie 1,000 tarnautojų prieš ši vyrai ir šešios moterys.
52 Whelan vaistines (aptie- Kaltintojas, valstijos pro- 
kas)-cigarų krautuves. Tar- kuroras Lorin W. Willis at- 
nautojai reikalauja daugiausišaukė į džiurę, kad ji “tu- 
algos. Streikui vadovauja 
CIO unija.

Vokiečių Spaudimas Fran- 
cijos Valdžiai.

Paryžius. — Vokietija vis 
stipriau reikalauja, kad 
Francijos Vichy valdžia su 
Petainu priekyje atgal pri-

kavimo su naziais.

ri pripažint kaltu šį nelabą 
negrą.” Nes, girdi, jeigu jis 
būtų išteisintas, tad šiai po
niai Strubingienei būtų 
“baisiausia panieka ir pa
žeminimas, daug blogesnis 
likimas negu mirtis.”

Joseph Spell, mat, parodė 
teismui, jog jinai pati dasi- 
prašė, kad jis lytiškai ją pa
tenkintų. Jis sakė, kad viso 
turėjo su ja tik vieną^ lytinį 
susinešimą ,a u t o. m o b ilyje 
Strubingų garaže, pagal jos 
pačios įprašymą.

Strubingienč pasakojo", 
būk jis ją išžaginęs tris ar 
keturis sykius; būk paskui 
ją surišęs, užkišęs jai bur
ną, būk grūmodamas peiliu 
išreikalavęs pasirašyt, kad 
ji duos jam pinigų; būk pa
skui jis pagrobęs ją, auto
mobiliu išsivežęs ir įmetęs į 
Kensico vandens rezervua-

Vokiečiu Lakūnai Dienomis 
Atkakliai Puola Londoną
London. — Per kelias pa

skutines dienas vokiečių or
laiviai dienos laiku įnirtu
siai bombardavo Londoną ir 
kitus Anglijos miestus po 
tris ar keturis sykius. Pir- 
miaus tik naktimis jie taip 
smarkiai atakuodavo Angli- rą ir norėjęs ją paskandinti.
j 3- Kaltinamasis parodė, kad

Taip Strubingienč ten ir 
pasiliko, o jis parvažiavo 
namo. Bet paskui ji sugal
vojo savo pasaką.

Teisėjas Foster, duoda
mas patvarkymus džiūrei, 
pažymėjo, kaip patys sau 
prieštarauja Strubingienės 
pasakojimai. Pavyzd žiui, 
vieną kartą ji šnekėjo, būk 
Joseph Spell ją išžaginęs 
miegamajam jos kambaryj, 
paskui ji sakė, kad tai kita
me kambaryje, toliau,—kad 
trečiame kambaryje “ant 
arba arti akmeninių grin
dų.” Panašių prieštaravimų 
pas ją buvo labai daug.

Jinai buvo gavus vieną 
daktarą liudyti, būk ji iš
žaginta. Bet keturi kiti dak
tarai paliudijo, kad nėra jo
kių žadinimo ženklų pas ją.

ANTRO TEISMO PAVO
JUS SPELL’UI

Kai tik Joseph Spell tapo 
išteisintas, tuoj aus valstijos 
prokuroras-kaltintojas Lo
rin W. Willis pašoko ir iš
reikalavo laikyt Spellą už
rakintą kalėjime dar 48 va
landas. Tuo tarpu prokuro
ras, pagal savotišką Con
necticut įstatymą, turi “tei
sę” užvest antrą bylą kaipo 
apeliaciją piHeš išteisintą 
žmogų. Ar prokuroras Wil
lis taip panaujins bylą prieš

'■a
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tą sumanymą.
Kongresmanų taisyklių 

komisija perleido Roosevel- 
to bilių 1776 svarstyt kon
greso atstovų rūmui šį pir
madienį ir paskyrė tiktai 
tris dienas svarstymam. Po 
triųjų dienų kongresmanai 
diskusuos . to biliaus patai
symus.
Taikos Mobilizavimas Rei- rių Wheelerį kaip neva na- 
kalauja Balso Senatinėje ;zių pritarėją.

Neseniai pirmiau Roose- 
Amerikiečių Taikos Mobi-’veltas apšaukė prieškarinę 

lizavimo organizacija mušė senatoriaus Wheelerio kal- 
telegramas visoms darbo bą “niekšiška ir nepatrio- - 
unijoms ir pažangioms 
draugijoms visoje šalyje, 
kad jos darytų spaudimą se
natorių komisijai užsieni
niais reikalais, idant pri
verst šią komisiją išklausyt 
balsą žmonių nusistačiusių 
prieš diktatorišką preziden
to sumanymą. Sako:

“Kongresas neduoda žmo
nėm teisės pasisakyti prieš

Irių Wheelerj, kovotoją 
prezidento sumanymą, 
seveltas pareiškė, kad buvęs 
Amerikos ambasadorius W. 
E. Dodd jam sakė, kad se
natorius Wheeler 1934 m. 
sakęs, kad naziai vis tiek 
užviešpatausią Europą. 
Šiuom paskalų prezidentas 
įstengiąs! perstatyt senato-

Komisijoje

tiška.”

Didžiosios Vokiečių Ka 
rniolės Ardo Piet- 

Rytinę Angliją
Vokiečiai Praneša:

Berlin. — Toli siekiančios 
vokiečių kanuolės vis bom- 

i karuiprezidento bilių kongresi-ibarduoja svarbias 
nčse komisijose užsieniniais pramones pietiniai-rytinėje 

. Anglijoje.reikalais.
“Kongresas užčiaupia 

burną darbininkams, Taime
riams,' negrams, P 
nėm ir jaunuolių organiza
cijom... Mes turime suda
ryti' vieną galingą žmonių 
reikalavimą, kad kongreso 
komisijos išklausytų, ką tu
rime pasakyti mes ir visi 
kiti.”

Spellą, ar ne, tatai jis pasa
kys šį pirmadienį.

Minimas Conn, valstijos 
įstatymas prieštarauja Jun
gtinių Valstijų konstituci
jai. Nes šalies konstitucija 
uždraudžia antru kartu 
teist žmogų pagal tuos pa
čius kaltinimus.

Vienas vokiečių subma-
. rinas paskandino kelis pre- 

kinius anglų laivus, viso 27,- 
000 tonų įtalpos, ir sveikas 
sugrįžo namo.

Vokiečių orlaiviai sunai
kino dar 14,000 tonų preki
nių Anglijos laivų.

Vokiečių lakūnai suardė 
eilę fabrikų Cambridge ir 
Nottinghame, susprogdino 
amunicijos sandėlį arti Lon
dono.

London. — Anglai toliau 
žygiuoja pirmyn prieš ita
lus Libijoj ir Eritrėjoj.

Washington. — Mirė 
, Wm. G. McAdoo, 77 metų

ORAS. — Šį pirmadienį,’amžiaus, velionio prezidento 
apsiniaukę, šalčiau ir snig-(Wilsono žentas ir buvęs jo 
šią. Iministeris.

■ t*"' • •* < * .J. • k,
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Todėl, nereikia paisyti, ką Anglijos im
perialistų išauklėtas ir apginkluotas Hit
leris šaukia. Amerikos liaudis privalo 
saugoti savo kraštą, savo gyvenimą, sa
vo likimą. Karas—pražūtis darbo žmo
nėms. Kariaujančių Europos kraštų dar
bo žmonės, anksčiau ar vėliau, pasiųs ša
lin savo Hitlerius, Mussolinius ir Chur- 
chillus—jie padarys savo taiką, sykį ant 

‘ visados panaikindami karo priežastis ir 
užtikrindami laimingą gyvenimą!
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Hitlerizmo Sukaktis
Pereitą savaitę Hitleris sakė prakalbą 

Berlyne savo režimo aštuonerių metų su
kakčiai atžymėti. Jis rėkė, jis grąsino, 
jis grūmojo Anglijos “demokratijai.” Jis 
skelbė pasauliui, kad šiemet, t. y., 1941 
metais, jis pasieksiąs savo tikslo: Angli
ją ir visus priešus sutriuškinsiąs.

Kiek tai liečia jo grūmojimus, nieko 
juose naujo nesimato. Juk jis grūmojo, 
kad Anglija būsianti palaidota 1940 me
tais, bet gi tas viskas pasiliko tik grū
mojimu. Ir mums čia kuomažiausiai ten
ka kalbėti apie tai, ką jis grąsina kitiems 
ir ką jis mano daryti.

Aštuonerių metų nuo hitlerizmo įsi
kūrimo proga mums svarbu priminti, 
kas Hitlerį padarė tąja pabaisa, kokia 
šiandien jis patapo. Kas dėl to vyriau
sias yra kaltininkas? Niekas kitas, kaip 
tik Anglijos imperialistai. Jie diktavo 
Versailės “taikos” sutartį. Jie patys pas
kui tąją sutartį sulaužė, kada pamatė, 
kad Vokietijoje atėjo hitlerizmas, kuris 
žadėjo sunaikinti Sovietų Sąjungą. Jie 
padėjo Hitleriui apsiginkluoti. Anglijos 
imperialistai ir jų talkininkai padėjo jam 
ir Mussoliniui sunaikinti Ispanijos res
publiką. Anglijos imperialistai padėjo 
Hitleriui pasmaugti Austriją. Jie padėjo 
Hitleriui sunaikinti Čechoslovakiją—An
glijos imperialistai sugalvoja ir pravedė 
Municho išdavystę. O paskui viskas sekė 
iš eilės, iki hitlerizmas šiandien pradėjo 
smaugti tą pačią Angliją.

Hitleriui, beje, padėjo ir Francijos 200 
šeimų, kurios tąjį kraštą valdė. Jam pa
dėjo ir Ispanijos fašistai, ir Amerikos 
Wall gatvė, ir pagaliau, Europos socijal- 
demukratija.

Tie žmonės, kurie šiandien daugiausiai 
šaukia prieš hitlerizmą, už karą, per per
eitus metus Hitlerį rėmė ir vis siundė 
jį pulti Sovietų Sąjungą!

Kai Hitleris jų nepaklausė, kai jis So
vietų Sąjungos pabijojo, tuomet šitie po
nai paskelbė Vokietijai karą. Dėl to karo 
daugiausiai kenčia darbo žmonės—tiek 
Vokietijos, tiek Anglijos, tiek Italijos, 
tiek visų kitų kariaujančių kraštų.

Amerikos Wall gatvė taipgi nori 
įtraukti ir mūsų kraštą į karą. O jei 
jai tas pavyks,-jei Amerikos liaudis prie 
to ją prileis, tuomet ir šito krašto žmo
nės bus privesti prie to baisaus skurdo 
ir vargo, kuriame gyvena kariaujančių 
Europos ir Afrikos ir Azijos kraštų 
žmonės.

Kunigų Politika--Bjauri Politika!*
“Amerika” skelbia, kad pabėgusiem pas 

Hitlerį smetoniškiems žvalgybininkams 
šelpti “katalikai jau beveik 3,000 dol. da
vė.” Tai maža, palyginti suma. Jei im
sime dėmesin tą faktą, kad vienas geras 
fašistinis klerikalas gali lengvai pra
švilpti $3,000 per metus, tuomet maty
sime, jog toji suma nėra didelė. Bet ir 
tie $3,000 yra surinkti labai ir labai ne
gražiais būdais.

Kunigai, mat, skelbia savo parapijo
ninis: aukokit, o jei n^aukosit, tai jus 
dievas baus, po mirties pragaran gar
inėsite. Labiau apsišvietęs katalikas į 
tai nekreipia daug dėmesio, bet tamsios 
davatkėlės, aišku, ima ir iškrapšto iš ko
jinės ar “skarelės” dolerinę arba net 
penkinę. Bet tokia aukų rinkimo politika 
—bjauri politika, apgavimo politika!

Kitaip yra su socialistais, sako “Ame
rika”. Jie iki šiol “dar nieko” nesurin
ko. O pliaukšti, plūsti pažangiuosius Am
erikos lietuvius jie nori daugiau, negu 
klerikalai. Tautininkai taipgi iki šiol vos 
tesurinko tik apie 200 dol. Jie rinko au
kas “tautos vadui” partraukti. Jie rinko 
aukas Jadvygai Tūbelienei šerti. Jie rin
ko aukas Smetonos žentui ir kitiems fa
šistams. Tuo būdu 200 dol. yra tik lašas 
okeane!

Viskas, tad, rodo, kad bendras fašistų-- 
klerikalų-socijalistų darbas tegalimas tik 
šiais frontais: plūdime pažangiųjų Ame
rikos lietuvių, plūdime Tarybų Lietuvos, 
skleidime anti-semitizmo. Na, o aukų 
rinkime jie susitaikyti negali, nes visuo
menė jiems tų aukų nenori duoti!

Ją reikia už tai pasveikinti!

Už Ką Kas Kariauja?
Kanadiečių “Liaudies Balsas” rašo:

“Senatorius Meighen, atsakydamas 
Anglijos darbo ministeriui Bevinui į pa
reiškimą, kad po karo turės užviešpa
tauti socializmas visame pasaulyje, pa
stebi: “Ar tai už tai mes kovojame? Aš 
manau, kad ne. Jeigu tokion linkmėn 
mes einame; jeigu nuosavybė, pelnas, at
lyginimas už triūsą, pamatinis žmonijos 
instinktas siekti įsigyti, turėti, bus at
imta, tai aš tuomet nesijaučiu, kad yra 
už ką nors kovoti.”

“Senatorius Meighenas ųenorėtų kovoti, 
jeigu žinotų, kad nebus galima susikrau
ti milijonų pelno. Gerai, bet už ką tuo
met kariauti darbininkams, jeigu bus 
viskas palikta taip kaip dabar, nedarbas, 
išnaudojimas ir persekiojimas?”

Darbo žmonės turi kariauti ne už ka
pitalistų reikalus, bet už savo klases rei
kalus. O kad kariauti už savo klasės 
reikalus, tai jiems nereikia važiuoti į 
imperialistinį karo frontą. Jie privalo 
kariauti ten, kur gyvena, kur dirba, nes 
ten yra jųjų frontas.

Tacoma miesto (Washington© valstijoj) majoras Cain iąspęktuoja naujai suor
ganizuotą “Naminį Apsigynimo Korpusu,” kuris, pagaj tūlus, gąli būti naudo- 

jamas streikams laužyti. . .

(Feljetonas)
(Artikulas II)

Tai pabėgėlių šelpimą taip 
ir nepavyko padaryt visuo
menišku reikalu, ponai ge
nerolai. Nieko nepadarysi.

Jeigu dievas nedavė kar
vės, tai priversti tenkintis 
ožka. Pasirodo, kad tas ne
tiesa, būk Amerikoj dau
giau pinigų, negu proto. 
Pas mus nei pinigų—nei 
proto. Mūsų generolai grie
bėsi darbo neapgalvotai ir 
taip susimaišė, kaip kaimy
nų neženklintos avys. Da
bar ne bent St. Michelsonas 
su savo Saliamonu galėtų 
pažinti, katras generolas 
kuriai srovei priklauso. Vie
ni šokosi rinkti pinigus Lie
tuvos atvadavimui, kiti pa
bėgėliam šelpti, kiti dova
nom pirkti, dar kiti plojo 
katutes Hitleriui, kad tas 
ir pabėgėlius pripenės iki 
sočiai ir Lietuvą atimsiąs 
nuo bolševikų ir atiduos 
Smetonai. Tokiu savo elge
siu mūsų generolai suklai
dino ir tuos žmones, kurie 
gal būt ir aukoję nikelį-kitą. 
Kaip matot, pinigų stoka su 
kiekviena diena vis darosi 
didesnė ir didesnė.

Štai, va, jums naujas bly
nas: Europoje apsireiškė 
komitetas, už visus vyriau
sius komitetus vyriausias. 
Tai lietuviško fašizmo su
puvęs kelmas, persodintas 
naujon vieton, ponai gene

rolai. Mums teks daug su
dėti maldų, daug sugiedoti 
psalmių, kad tas puvėkšlis 
išsprogtų ir pražydėtų, kaip 
Erono rykštė.

Visiems yra žinoma, kad 
malda be pinigų, tai kaip 
tuščias bliūdas ant stalo. 
Todėl, nežiūrint visokių kliū
čių, pinigų turim gauti, kad 
čia ir dar taip. Kadangi mū
sų prakalbininkai dėlei savo 
liguisto temperamento mū
sų siekinių žmonėm išaiš
kinti nepajėgia, tai privers
ti esam tuo reikalu išleisti 
knygą. Atsižvelgiant į fak
tą, kad visi generolai moka 
skaityti, svarbą literatūros 
nematau reikalo aiškinti. 
Knygoj turi būt gerai iš
keikta visi fašizmo (ypač 
lietuviško) priešai. Taipgi 
turi tilpti klerikalų, fašistų 
ir socijalfašistų sutarties 
agrymentas. Ir smulkmeniš
kai išaiškinta, kad Lietuvos 
valstybei kitokia vjįdymosi 
forma negalima, kaip tik 
klerofašistiniai - socijalfa- 
fašistiniai “demokratinė”. 
Kad padaryt knygą popu- 
liariška, turi būt iliustruo
ta žvalgybininkų ir mūsų 
generolų atvaizdais, atžy
mint, kiekvieno nuopelnus 
fašizmui. Kada knygą išpla- 
tinsim, manau, kad mūs 
finansinė padėtis žymiai 
pagerės. Bet turim žinoti, 
kad šis darbas turi būt at
liktas greičiausiai galimu

laiku, nes straksėjimas vie
toje prapuldys mus.

Medaus mėnesiai jau pra
švilpė. Dabar įžengiam į nu- 
susimo peri j odą ir šeimyni
nių kivirčių, kas žymia da
lim jau pasireiškia. Nepasi
tikėjimo šmėkla taip ir 
slankioja paskui kiekvieną 
generolą. Kožnas tykoja 
progos apmaut savo frentą. 
Jeigu šis faktas pasiektų 
aukotojus, nuostoliai pasi
darytų milžiniški.

Mat, pakol valdžia dar 
ne mūsų rankose, tai prie
varta rinkliavos nepravesi. 
Tą faktą patvirtina mūs ne
pavykę bandymai skųsti sau 
nepatinkamas ypatas bei 
draugijas. Neduok dieve, 
karas pasibaigtų ir reakci
ja atslūgtų, tai mūsų ragai 
pasiliktų mums tiek naudin
gi, kaip negyvam jaučiui.

Su pabėgėlių šelpimu, kad 
jie būtų mūs nepažinti, tai 
išeina tikra dievo koronė. 
Kaip dabar išsiaiškina, tai 
kiekviena generolų grupė 
pasišovus šelpti tik savo gi
mines ir pažįstamus. Tie 
garbe užtikrinti vienų ki
tiems prižadai, kad visi 
veiksim išvien, išnyko kaip 
migla, vėjui pūstelėjus.

Sekančiame artikule turė
sim išsidirbti aiškią progra
mą, kaip ir kokius pabėgė
lius šelpsim.

Visada jum viernas,
Paulius.

Oi, Kalba Jie, Kalba.
I.

Amerikos lietuviai vargoni
ninkai turi savo sąjungą, lei
džią savo žurnalą “Muzikos ži
nios,” vadinasi, rūpinasi meno 
auklėjimu.

Pereitą vasarą muzikė B. ša- 
linaitė pasakė mačiusi mano 
straipsnį “Genijus Muzikas Pa
ganinis” talpinamą “Muzikos 
žiniose.”

—Ar su tavo žinia jie spaus- 
dinasi? — paklausė ji manęs.

—Ne, nieko nežinau,—net nė 
to žurnalo nesu matęs. Jei 
spausdinasi, tai bus ne kitaip, 
kaip iš “Laisvės” pasiėmę, nes 
mano straipsnis tilpo “L.” num. 
124-125, 1940 m.

Parūpo man ar “Muzikos ži
nios” paminės iš kur straipsnį 
gavo? Ar perleis straipsnį be 
cenzūros? Parašiau leidėjams ir 
paprašiau, kad atsiųstų man 
tuos žurnalo numerius, kuriuose 
straipsnis apie Paganinį telpa.

Gavau pažadėjimą, kad at
siųs, kaip tik straipsnis bus 
baigtas spausdinti (mat, jis 
buvo dėtas dalimis, penkiuose 
numeriuose).

Sulaukiau “Muz. žinių” nu
merius. žiūriu ir matau, kad 
bažnyčios tarnai nedrįso pami
nėti, jog straipsnis imtas iš 
“Laisvės.” Jie nubraukė ir ma
no pažymėjimą, kad straipsniui 
medžiagą ėmiau iš Nik. Karin- 
cevo knygos “Paganinis,” ver
stos M. Męškauskienės, išleis
tos P. Kežįnaičio, Kaune.

Jie drįso nubraukti ir porą 
paragrafų strąipsnio pabaigos, 
kur pasakomą, jog Paganinis 
“Netikėdamas į stebuklus, ku
riuos jam gyvenime dažnai pri- 
męsdavo, hekęsdamas juoda
šimčių, kuriems vaikystėje jį 
versdavo groti, prieš mirtį Pa
ganinis atsisakė nuo visų reli
ginių apeigų. Įpykę dvasininkai 
uždraudė jį Nicoje laidoti.

begalimą,—ne, ne! Redaktorius 
N. Kulys, mat, yra prižiūrimas 
dvasios vado...

' II.'
Kai vargonininkų cenzūra 

braukia žodžius apie Paganinio 
atsisakymą nuo visų religinių 
apeigų, tai tuo pačiu kartu ji 
drįsta “skelbti svietui,” (“Muz. 
žinių” num. 1, 1941 m.) kad 
“liūdni mūsų tautai buvo pra
eitieji metai — Lietuva paver
gta. Drauge su tuo liūdni me
tai mūsų dainai ir giesmei.” 
Lietuvos grobikas siekiąs “kaip 
galima greičiau sunaikinti lie
tuvybės žymes... MūsiĮ* daina 
vejama lauk iš žmonių sielų, jos 
vietoje kacapiška skiepijama.” 
Mūsų dainos jau kasamos “į 
laidotuvių duobę.” Girdi, “nebe
sulauksime greit atskrendant 
mūsų naujų dainų mūsų pačių 
kompozitorių sukurtų,” o jų 
vieton dabar būsią- žarovskių, 
Morozovų, Tulpinskių, šliom- 
kių ir tp...

Užsimerk prieš gyvenimą ir 
giedok giesmę, kurį ąmžiais ba
žnyčios priedangoj yra gieda
ma, tai ne kažkiek reikia gu
drumo. Užsimerk prieš faktus, 
kad naujų dainų parašymui 
konkurse dalyvavo geriausi lie
tuviai poetai ir lietuviai kom
pozitoriai, ir giedok, ką tau lie
pia giedoti dvasios vadai, — 
būsi išganytas...

Ar naudosis vargonininkai iš 
faktų? Gal ir naudosis. Gal kai 
kurie Jų yra ir gryna sąžine, 
tik kasdieninės duonos yra 
verčiami giedoti prieš savo no
rą. Taigi pasakau: Lietuvai 
naujoms dainoms muziką rašė 
net 167 autoriai, o atskirų dai
nų atsiuntė konkursui net apie 
450. Gi konkurso laimėtojais 
buvo visi lietuviai: J. Švedas, 
A. Mikulskis, Alf. Karnaitis, 
Pr. Sližys, A. Budriūnas, J. 
Bielionis, j. Karosas.

kas piano virtuozas prof. Vy
tautas Bacevičius. Jis pasaulio 
akyse kelia lietuvių vardą, jam 
pažangieji lietuviai ruošia kon
certus. O jūsų cenzoriai-dvasios 
vadai skelbia Bacevičiui boiko
tą, draudžia ir jums nueiti į jo 
koncertus. Juk tai nepadoru!

St. Jasilioni.s.

John G. Winant, 
kurį, sakoma, prez. Roosevel- 
tas paskyrė Amerikos amba

sadoriumi Anglijoje.

Clevelando Gatvekarių Dar
bininkai Reikalauja Dau? 

giau Uždarbio

Cleveland, Ohio. — Na
riai Gatvekarių ir Bušų 
Darbininkų Unijos atmetė 
pasiūlymą pridėt jiem tik 
po 2 centų daugiau algos 
valandai. Jie priklauso Am
erikos Darbo Federacijai. 
Reikalauja pakelt algas -13 
iki 16 centų valandai, kad 
darbininkas • per valandą 
gautų nuo 85 iki 95 centų 
iš viso.

“Paganinio kūnas buvo bal
zamuotas ir nuvežtas laidoti į 
Genują, kuri genialiam smuiki
ninkui plojo, kai jis dar buvo 
vienuolikos metų vaikąs. Po 40 
metų liūdnai ir iškilmingai ly
dėjo Genuja savo dydįjį tautietį 
į paskutinę ramybės vietą.”

Taigi, vargonininkai neapsiė
jo jr be cenzūros. Pasakyti, kad 
genijus Paganinis atsisakė nuo 
visų religinių apeigų — jau ne-

Lietuva neturės dainos bado. 
Ji dainuos naujas laisvės dai
nas, ji dainuos darbą, pasiryži
mą. ir pergalę!

Oi, kalbate jūs, vargoninin
kai, kalbate tuščias zaunas. Jei 
nedrįstate iš dvasinės cenzūros 
išeiti viešumon ir atsimerkę 
pažvelgti į gyvenimą, tai ne
drįskite skelbti to, kas yra 
prieš tiesą. Juk tai nepadoru!

Amerikoj vieši lietuvis muzi-

Bethlehem, Pa. — Bethle
hem Plieno korporacija per
nai pasikuopė rekordiniai 
ankstus pelnus—$48,677,254, 
daugiausia iš karinių užsa
kymų.

Pittsburgh, Pa.—CIO plie
no darbininkų unija reika
laus daugiau algos.

Laiškas is 
Lietuvos

Gerbiama “Laisvės” Redak
cija: Prisiunčia jums laišką iš 
Lietuvos. Jį man sugrąžino 
“Keleivis,” atsisakydamas pa
talpinti. Tai matote, kaip “Ke
leivis” bijo teisybės, kaip vel
nias kryžiaus.

z J. Simutis, 
Nashua, N. U.
Laiškas:

1940, spalio 17
Lietuva, T.S.R.
Povilas Šova
Turgaus gt. Nr. 36 
Telšiai.

Brangus mano broli, brolie
ne ir visi namiškiai! Aš su vi
sa šeima labai dėkoju už laiš
ką, kurį nuo jūsų gavau. Bran
gus broli ir broliene-: Jūs no
rit žinoti, kas dabar pas mus 
naujienų? Tai aš jums šį tą ir 
parašysiu.

Sovietų kariuomenė pas mus 
atėjo neprašoma, bet tada 
Lietuva Sovietų Sąjungai ne
priklausė. Tik vėliau, per įvy
kusias demonstracijas ir mi
tingus darbininkai pradėjo 
reikalauti Lietuvą įjungti į So
vietų Sąjungos Respublikų tar
pą. Ir tas jų noras buvo išpil
dytas. Tokiu būdu mes šian
dien ir gyvename didžiojoj So
vietų Sąjungoj.

žemes, tai teisybė, iš visų 
dvarininkų ir stambiųjų ūki
ninkų atėmė. Dabar žemės 
niekas daugiau neturi kaip Š0 
ha. Iš kunigų ir vienuolynų 
žemė yra taip pat atimta ir 
atiduota bežemiams ir maža
žemiams.

O kad šaudo kunigus ir žmo
nes, tai yra gryna melagystė. 
To Lietuvoje dar nebuvo. Taip 
pat mūsų niekas nevaro dirbti 
į kitas Sovietų Sąjungos Res
publikas, o dirbame, kaip ir
pirmiau, mūsų pačių Lietuvoj. 
Bažnyčia nuo valstybės tai tik
rai yra atskirta ir kunigams 
algų ir jokių pašalpų nebemo
ka o šiaip bažnyčiose kunigai 
gali dirbti, ką nori ir kas jiems 
patinka. O kaip jūs, brangus 
broli ir broliene, rašote, kad 
pas jus kalba, kad Sovietų 
Raudonosios Armijos kariai 
yra nuplyšę ir išbadėję, tai 
irgi gryna melagystė. Teisybė, 
pas juos nėra to puošnumo, 
kaip pas mūsų ar kitų valsty
bių karius. Sovietų Raudono
joj Armijoj žiūrima ne į gro
žį, bet į praktiškumą, čia yra 
svarbiausias dalykas, kad dra
bužis būtų šiltas, patogus dė
vėti, o ne blizgučiais žibėtų.

Paleckis gimęs yra Telšiuo
se, bet dabar prieš įžengiant 
Raudonąjai Armijai, gyveno 
Šiauliuose. Bet yra dar ir ki
tas komisars, kuris visą laiką 
gyveno Telšiuose, tai liaudies 
komisaras Gedvilas.

Apie mūsų pinigus ir mes 
dar nieko nežinome, ar jie bus 
ar nebus. Kariuomenė mūsų, 
tai yra palikta, tik kiek kitaip 
ją pertvarkius.

Su gyveimu pakol kas dar 
nieko nejaučiame. Iš dalies 
viskas pabrango, bet ir darbi
ninkai daugiau uždirba. Pir
miau paprastas darbininkas 
į dieną uždirbdavo 5, 6 lt., o 
dabar nuo 10 lt. iki 20 lt. O 
kur samdo raudonarmiečiai 
ką nors dirbti, tai moka nuo 
20 iki 30 lt. ir daugiau.

Bedarbių pas mus dabar ne 
tik nebėra, bet jau trūksta 
darbininkų.

Teisybė, buvau pamiršęs 
parašyti, kodėl pabėgo Anta- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Prašau redakcijos paaiš

kinti hektaro didumą ir kaip 
jis lyginasi su amerikonišku 
akeriu.

M. Bcndinckas.
Atsakymas

Hektaras lyginasi, mkž 
daug, dviem ir pusei ameriko
niškų akerių, tai yra: 1 hek-’ 
taras yra 2.47 akerio.
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Pavienių Asmenų Sveiki
irimai Laisviečių Suvažiavimui

Žemiau talpiname sveiki- kais ir redaktoriais. Aukoja 
nimus, prisiųstus “Laisvės” po $1.00: Repšys, J. Bakšys, 
b-vės šėrininkų suvažiavi- Graniškas, J. Daugėla ir P. 
-mui. Tūli šitų sveikinimų Sadauskas; po 50c: J. Rau- 
nebuvo suvažiavime (įvykti- Jusaitis, Lansienė, Kalakau- 
siame sausio 26 d:, Brook- skienė, Ig. Lažas, J. Lukas, 
lyne) skaityti, nes pervėlai P. Bacevičia, G. Deksnis, J. 
atėjo. j Skliutas, B. Mizara, Tg. šu-

Su sveikinimais spausdi- penas, Petravičia, J. Žali- 
name ir aukotojų vardus ir mas, P. Banionis, J. Davido- 
sumas, po kiek kas aukojo, nis ir V. Yencus. Po. 25c: 
Iš viso aukų suplaukė $807.- L. Valančauskas, M. Žukie- 
20. Visiems sveikintojams nė, H. Janulienė, M. Kizie- 
ir aukotojams tariame nuo
širdžią padėką.—“L.” Red.

nė, Grosman, Pelkauskas, 
V. Čėsniutė, Novikienė, F. 
Mazurka, A. Miliauskas, P. 
Butkevičia, A. Rutkauskas, 
A. Čeponis, S. Janulis ir J. 
Girdauskas. Po 15c.: Vasi- 
lienė ir A. Dvareckienė. Vi
so $16.55. Priduota per P. 
Plakštį.

Philadelphia, Pašiame suvažiavime vesti 
mūs dienraštį/Laisvę’ ir to
liau tuom keliu, kuris.visuo
met stovėjo mūs reikalų 
sargyboj—už taiką, laisvę 
ir demokratiją. ‘Laisvė’ 
mums teikia gausiai ir tei
singas žinias iš mūs tėvy
nės Lietuvos. Lai gyvuoja 
‘Laisvė.’ Čia prisiunčiu 
$52.00. Aukojo sekanti po 
$5.00: ALDLD 2 kp. mote
rų skyriaus pelnas nuo pa
rengimo; P. Gasparas ir J. 
Gavenavičius. Po $2.00: J. 
Kubiliūnas, J. Buzevičius, 
dd. Buivydai ir K. Zinskie- 
nė; prof. B. F. Kubilius 
$1.50; M. Lemežienė $1.15; 
po $1.00: J. Naujokaitis, rJ. 
Mickevičius, J. Žekonis, M. 
Dambrauskienė, M. Damb
rauskas, A. Barčius, P. Žu
kauskienė, J. Kazlauskas, J. 
Matulevičius, J. Zulienė, T. 
Niukienė, K. Kazlauskienė,
J. Rainardienė, A. pankus,
K. Žukauskas, M. Skersto- 
nienė, Dr. F. J. Borisas, M. 
Kazlauskas, J. Petruškevi
čius, B. Januškienė, J. Šū
kis, H. Tamošauskienė, G. 
Likas ir J. S. Smulkių $2.- 
45c. Draugiškai, H. Tamo
šauskienė.” K

Hudson, Mass.
“Gerb. draugai ir drau

ges! LDS 66 kp. sveikiname 
kurie _ visokiais/L.’ metinę konvenciją su 

$2.00, linkėdami geriausių 
pasekmių svarstyme dien
raščio reikalų. Draugiškai, 
J. Jaskevičius, Ižd.”

Hudson, Mass.
“Brangūs (delegatai - šėri

ninkai: Mes .Hudsono dien
raščio ‘L.’ skaitytojai svei
kiname šį suvažiavimą su 
jauka $9.00. Lai gyvuoja

raštų iŠ šios šalies darbi
ninkiško judėjimo. J. Mic
kis, sok)\”

Cleveland, Ohio.
LLD 15 Apskr., įvykusioj | 

konferencijoj, sausio 18 d.1 
“Lais- 

---- • - šėrininkų suvažiavimą 
E. Baranaus-su $10.00. Taipgi linkime 

padaryti gerus tarimus “L.” 
naudai. J. Kalakauskas, 
Sekr.”

Šolomskienė, M. Misevičie
nė, G. Wareson, O.- Mali
nauskienė, A. Balčiūnas ir nutarė pasveikinti 
K. Kreivėnas. Po 50c: W. jvės” 
Baltrušaitis, ' 
kienė, J. Augutienė ir A.1 
Višniauskienė. Viso $10.00.

“Laisvės” Administracijos 
darbininkai sveikina suva
žiavimą: Po $1.00: P. Buk- 
nys, L. Kavaliauskaitė ir 
M. Sinkevičiūtė.

Pasikalbėjimas Dviejų

ne-
Pa- 
įsi-

Neseniai įvyko pasikalbėji
mas tarpe dviejų profesorių, 
būtent profesoriaus Muziko ir 
profesoriaus Kliniko. Dėl jūsų 
informacijos, prof. Klinikas 
savo laiku užlaikė kliniką ir 
gydė plaučių ligonis stebuk
lingu būdu. Paskui Dėdės Ša
mo žvalgai užtiko ir klinika 
turėjo išsikraustyti.

O'dabar ve pasikalbėjimas:
Prof. Muzikas: Kaip tams

tos dabar žiūrite į gyvenimą, 
pavyzdžiui, į Rusiją ir į Lietu
vos perversmą ir t.t. ?

Prof. Klinikas: Aš tam esu 
griežtai priešingas. Tasai per
versmas įvyko‘labai skubotai. 
Reikėjo dar palaukti mažų- 
mažiausia vieną tūkstantį me
tų. Jeigu tada būtų įvykęs 
perversmas, tai gal tie be
moksliai būtų susipratę ir ži
noję kaip save tvarkyti. Pa
vyzdžiui, Rusijoje carą nuver
tė ir visus batiuškas išvijo iš 
Rusijos, darbininkams atida
vė viską, laukus, miškus ir 
pinigus, bet darbininkai vėl 
viską sugrąžino valdžiai at
gal, o patys badu miršta, basi 
ir nuogi vaikštinėja. Valdžia 
juos pristatė prie darbo—ne 
kur jie nori, bet kur liepia. 
O jeigu kuris nepaklausytų, 
tai galvutė nusiristų. Ar su
pranti, mano mielas profeso
riau ?

Prof. Muzikas: Bet tamsta 
gerai atmeni, kaip mudu vei
kėm toms pačioms idėjoms. 
Tamsta rėždavai karštus ir 
graudingus spyčius dėl darbi
ninkų užsiritęs ant steičiaus, o 
aš organizuodavau iš darbinin
kų raudonus chorus ir dainuo
davom per tamstų spyčius rau-

doną “Internacionalą.” Ir tam
sta liepdavai darbininkus vers
ti carus ir ponus ir visokius 
auksinius dievaičius. O dabar 
tam visam esi priešingas!

Prof. Klinikas: Ar dar 
supranti, po kvarabais? 
vyzdžiui, Lietuvoje buvo
steigus biednų žmonių valdžia 
su Smetona priešakyje, žiūrėk, 
dabar tas tavo raudonas “In- 
ternationalas” atėjo į Lietu
vą su raudona armija, išvijo 
tą valdžią ir biednas Smetona 
turėjo sprukti iš Lietuvos 
svetimas šalis. Gal būt pri
bus į Ameriką sau duonos pra
šyti. Ar supranti ?

Prof, 
ninkai 
Reiškia,

Prof, 
vėl savo
ninkai, taip, kaip Rusijos, kur 
pastatė, ten ir stovi, todėl, kad 
jie bemoksliai. Tai tiek tuo 
tarpu.

“Sveikinu “L.” Bendrovės 
šėrininkų suvažiavimą. Lin
kiu visiems draugams ir 
drugėms kuodaugiausia nu
veikti dėl 1941 metų, čia 
prisiunčiu money orderį $5. 
A. Zavish.”

Ft. Lauderdale, Florida
“Kadangi dienraštis “Lai

svė” per savo gyvavimo lai
ką visados buvo darbo liau
dies laikraštis, buvo jų ge
riausias organizatorius ir 
švietėjas ir visados stovėjo 
sargyboje jų reikalų apgy
nimui, todėl mes esam įsiti
kinę, kad jis ir ant toliaus 
apgįns ir kovos su dar di
desne energija ir pasišven
timu, kaip prieš karo ren
gėjus ir visokius išnaudoto-

NEWARK, N. J.
Surinkta Sietyno Choro 

koncerte, sausio 25 d., peV 
O. Stelmokaitę, Šimkienę ir 
T. Kaškiaučių. Po $1.00: P. 
Jankauskąs, D r. Kaškiau- 
čius, ir J. Marcinkevičius. 
Po 50c.: A. Palson, Albert 
W. Palson, Jr., John Geru
lis, A. Kunevičia, G. A. Ja
mison (56c.), Miškeliūnienė, 
Jankauskienė, Staniulienė, 
A. Kušlys ir K. Stelmokie- 

Felix Lapsevičius 35c.
styti bendrovės reikalus. I Po 25c.: A. Janush, Bur- 
Prie sveikinimo pridedame kauskienė, J. Stasiulis, E.

Skeistaitienė, Savige, Drau
gė, Kabalienė, Dan Martin-i jus,, taip pat ir prieš viso- 
ko, V. Danielius, F. Jes- kius fašistus ir Smetonos 
manta,, P. Jesmanta, Vito pasekėjus,
Žilinskas, V. Grigutis, J. būdais šmeižia mūsų tėvų 
Juodeška, C. Grybas, J. Ži- ir brolių žemę—Lietuvą. Su 
linskas, P. Ramoška,

EASTON, PA.
“Draugai:—

Kuoširdįngiausiai sveiki
name 1941 metų “Laisvės” 
Bendrovės Šėrininkų Suva
žiavimą, linkėdami ir ant 
toliau pasekmingai augti ir 
bujoti ir tęsti apšvietos dar
bą tarpe šios šalies Lietu
vių. Ypatingai šiuo momen
tu, kada mūsų broliai ir se
sutės pasiliuosavo iš polinki jam pasekmingai svar-mė. 
smetoninio fašizmo jungo, 
mūs dienraštis “Laisvė” tei
gia mums teisingas žinias 
iš Lietuvos, jis pasidarė dar 
turtingesnis vertingais raš
tais Lietuvos rašėjų ir poe
tų, ir mes tai labai įverti
name. Prie to nepamirštami 
yra ir amerikiniai reikalai, 
nes “Laisvė” visuomet veda 
teisingą kovą už taiką, 
prieš išnaudojimą ir paver
gimą, už kasdieninius dar
bininkų reikalus.

Tad, lai gyvuoja mūs 
dienraštis “Laisvė”!

Lai gyvuoja darbininkų 
solidarumas!

Draugiškai,
ALDLD 13 kuopa, 
Easton, Pa.

B. E. Senkevičiene, 
Sekretorė.

P. S. Su pasveikinimu 
siunčiame dovanų $5.00.”

EAST NEW YORK — 
RICHMOND HILL, N. Y.

“LDS 13 kp. sveikina ‘L.’ 
šėrininkų suvažiavima ir

V 4-

$5.00.
A. Bieliauskiene, Sekr.”

“ALDLD 185 kp. sveiki
na “Laisvės” šėrininkų su
važiavimą, linkėdama jam 
sėkmingai svarstyti Ben
drovės reikalus. O kad svei- Marcinkevičia, J. Degutis, 
kinimas nebūtų tuščias, čia'E. Šimkus, S. Mikionis, ~ V.
rasite ir $5.00.

V. Paukštys.”

BROOKLYN, N. Y.
Algirdas Dobinis, 

niausiąs 
darbininkas, sveikina šėri
ninkų suvažiavimą ir perka 
2 šėrus. $10.00.

GREAT NECK, N. Y.
Mes, greatneckiečiai, svei

kiname šį “L.” suvažiavimą 
ir linkime, kad “L.” būtų ir 
ant toliau taip reikšmingas 
Am. lietuvių liaudies dien
raštis. Po $2.00: Bečių šei
ma ir Marcinkevičiai. Klas- 
tonas $1.50. Po $1.00: Lau
žaičiai, Lideikis, Kasmaus- 
kai, Griškevičia, Ig. Urbo
nas, Alex Ringis. Drg. ‘ Ši- 
mokaitis ir Kupčiūnas po

jau- 50c. Viso $12.50. ALDLD 72 
spaustuvės kp. įgalioti, F. Klaston ir F. 

B. Lideikis.
Apgailestaujame, kad 

kuopa negali pasveikinti 
“L.” suvažiavimą, dėl stokos 
finansų, tačiau kuopos var
du F. Lideikis pasistengė 
gauti naują skaitytoją. To
dėl priskaitome prie aukų 
$5.50, viso $18.00.

Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas sveikina 
“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimą ir perkame 2 serus. 
Centro Kom. $10.00.

SHENANDOAH, PA.
Sveikina dienraštį “Lais

vę” ir visus čionai susirin
kusius, aukoja “Laisvei” 
$5.00. K. Motuzą.

BROOKLYN, N. Y.
V. Skuodis, užlaiko užei

gą 564 Whyte Ave., $5.00; 
Merkevičienė $2.00. Po $1: 
Mrs. S. Titenis, “L.” rėmėjas, 
E. Vilkaitė, H. Jeskevičiutė, 
“L.” rėmėja, M. Purvėnienė. 
Po 50c.: J. Šimėnas, Debsie- 
nė, M. Ivanauskienė. Po 
25c.: J. Garofalo, Visockie- 
nė, J. Anzul, Lukmanas ir 
Valmus. Viso $15.75.

LDS Centro raštinės dar
bininkai sveikina dienraščio 
“L.” suvažiavima: J. Siur- 
ba, $2.00. Po $1.00: J. Ga- 
siunas, J. Orman, Anna 
Vaznytė, Frances Pakalniš
kienė ir Elsie Gasiunienė. 
Viso $7.00.

*‘L.” Bankieto virtuvės 
darbininkai sveikina suva
žiavimą; Po $1.00: M. Šveg- 
ždienė, A. Zablackienė, K.

Paulauskas, M. Lazauskas, 
A. Kaziukaitis, St. Šimkus, 
V. Šermuks, V. Žilionis, G. 
Stasiulis, S. Vilkas, Gabalie- 
nė, M. Vitkauskas, A. Kuš- 
lys. Miškeliūnienė, 50c. Vi
so $25.00.

Maspeth, N. Y.
Pasveikinimas su $20.00, 

nuo ALDLD 138 kp. ir LDS 
14 kp. Lai gyvuoja “Lais
vė” !

Brooklyn, N. Y.
Per M. Stakoff surinkta 

aukų sekamai: J. Kalvaitis 
$2.00; po $1.00: A. Bepirš
tis, G. Bernotas, J. Stepo
naitis ir M. ir A. Stakoff. 
Viso $6.00.

Minersville, Pa.
ALDLD 14 kp. sveikina 

“Laisvės” bendrovės suva
žiavimą su auka $5.00. Per 
veteraną J. Ramanauską.

Philadelphia, Pa.
ALDLD 149 kp. sveikina 

“Laisvės” suvažiavimą su 
$5.00 ir linki pravesti sėk
mingus ir naudingus tari
mus. Kuopos susirinkime li
kosi nutarta, kad Philadel- 
phijos apylinkės ir labiau
siai Brooklyno iš “Laisvės 
draugai daugiau atkreiptų 
atydą į Phila.
“Laisvės” naudai pikniką, 
daugiau pristatytų darbi
ninkų, nes mes permatom, 
kad šiemet jų truks, Phila. 
jau pailsės. Taipgi “Lais-

v

rengiamą

pasveikinimu siunčiame 
mažą dovaną $11.00. Auka
vo sekanti: A. ir M. Vali- 
lioniai $5; Po. $1.00: S. ir J. 
Jurevičiai, P. Beeis; E. ir J. 
Finenco ir E. Vitartienė. 
Draugiškai, P. Beeis.”

Lawrence, Mass.

Draugės — “L.” Šėrininkai! 
Sveikinam jumis suvažiavu
sius, kurie svarstysite dar
bininkiškus reikalus. Nors 
mes negalėjom prisiųsti de
legatą atstovauti mūsų LL- 
D 37 kp., bet vis prisidedam 
su maža auka $3.00. Linki
me jums laimingai svarsty
ti Bendrovės reikalus.
Penkauskas, Sekr.”

Stoughton, Mass.
“Sveikinam šėrininkų 

važiavimą ir linkim 
nutarimų.
siunčiame $5.00. Juozas ir 
Agnė Petrukaičiai.”

Woodside, L. I.
“Brangūs Draugai: Svei

kinu “L.” 30 m. Jubilėjinį 
suvažiavimą ir linkiu - viso 
gero jai bu j o t. Štai 30 ‘gri- 
venų’, gaila, kad negaliu 
tiek dolerių. Money orderis 
už $3.00. Draugiškai, Pra
nas Cvirka”.

So. Boston, Mass.
“Laisvės” šėrininkų suva

žiavimui: Draugai-gės, lais- 
viečiai ir šėrininkai — Svei
kinimas nuo S. Bostono my
linčių dienraštį “Laisvę”, 
draugių ir draugų. Velinam 
jums geriausio pasisekimo

Brangūs Dra ugai ir dienraštis ‘Laisvė’. Aukojo:
C1 i m 1 r H i ! -w i ♦ \z • r\r\ ~r^ zn-4 zx r\Jaskevičius $3.00. Po $1.00: 

G. . Šidlauskas, J. Geo. Sa
dauskas, F. Kaulakis, M. 
Perednis, . M. Kazlauskas. 
Po. 50c: Martha Baron, F. 
Bukatik. Draugiškai, J. 
Jaskevičius.” 

r

(Tąsa bus)
S.

su- 
gerų 

Su šiuomi pri-

JERSEY CITY, N. J.
Sveikina “L.” suvažiavi

mą sekanti draugai: J. B. 
Paserpskis, $1.50;’ J. Krei
vėnas ir M. Sabaliauskas, 
po $1.00.

WORCESTER, MASS.
Mes, Worcesterio “Lais

vės” skaitytojai ir simpati- 
kai, sveikiname dienraštį 
“L.” kaipo vieną iš užtarė
jų darbininkų klasės reika
lų, ne tik čionais, bet ir mū
sų tėvynėj Lietuvoj. Užgi
name dienraštį 100 nuošim
čių ir lai gyvuoja ilgai su 
visais darbininkais, vajinin-

bombosVieno Londono miesto taksio likimas, kai jis buvo užgautas vokiečių 
skeveldrų.

Worcester, Mass.
Aido Choras, po vadovyste 

drg. J. Karsokienės, sulošė 
operetę “Grigutis” sausio 26 
dieną. Apie 4-tą valandą tuš
čių sėdynių jau neliko. Gali
ma spręst, kad publikos buvo 
virš penkių šimtų. Lošimas 
prasidėjo puse valandos vė
liau, negu buvo garsinta. Pir
mas atidengimas prasidėjo 
4:30 vai., o užsibaigė 8 va
landą. Tai gana ilgas veika
las.

Aktoriai ir dainininkai visi 
buvo drąsūs, nes jie jautėsi, 
kad klaidos nepadarys, nes vi
si savo roles gerai mokėjo. Tai 
ir drąsiai išėjo priešais ma
sinę publiką, nesuklupo neį 
vienas.

Nebūdamas publikoj, tai ir 
aprašyt visos operetės nega
liu.

Aš manau, kad atsiras drau
gų, kurie plačiau aprašys. O 
gal atsiras tokių, kuriem ne
patiko tas mūsų, lošimas. Bet 
didžiuma išreiškė pagyrimą 
drg.’ J. Karsokienei ir visam 
Chorui.

Netyčia gavau išgirsti, kad 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
direktorius prof. Kubilius kal
bėjo drg. J. Karsokienei, kad 
ji prirengtų Aido Chorą pil
dyt radijo programas, nes Ai
do Choras yra gerai išlavin
tas. Kadangi operetės “Grigu
tis” repeticijos įvykdavo sek
madieniais <ir trečiadieniais, 
taigi nuo dabar reguliariai 
įvyks repeticijos kiekvieną 
trečiadienį. Taigi, nepamirški
te visi dainininkai ir daininin
kės būti laiku ir atsiveskite 
naujų narių. .
Aido Choro Korespondentas.

Maskva. — Šiemet Sovie
tų Sąjungoj pagaminta 1,75 
moksliniai judamieji pavei
kslai.

Dilginę.

vakarienė. 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

Muzikas: Bet darbi- 
iš Lietuvos nebėga, 
jiems ten gerai.
Klinikas: Vot, jis ir 
kalba. Lietuvos darbi-

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 

♦ 

rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

“LAISVĖS” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

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.OO; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

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

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvę
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Į Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val- 
’ džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 

Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusėi 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas

PaStas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administratę

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

alus ir ėlius. 
būsite Brook- 
užeikite susi-

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų 
Kada 
lyne,
pažinti. t 

426 South 5th Street %
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Svarb u sP panešimas
Keliaujantiems į Floridą

Keliaudami į saulėtą Floridą, visada sustokit pas

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

visokių gėrimų ir švarius kambarius nakvynei.

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

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

Marin’s Inn, Route No. 1
■1 MILES NORTH OF EAU GALLIE, FLORIDA
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

(Tąsa)
Anksti tą rytą pakilo Juras, dar su 

tamsa, nusiklausęs tolimo kaimo gaidžių. 
Šaltu lietaus lašų vandeniu, kurio pribė
go per naktį nuo naujojo stogo pilna lie
pinė, nuogai išsirengęs jis nuplovė kiek
vieną sąnarį, nugramdė su smėliu paau
sius, kojas. Tratančiomis žiaunomis jis 
apibėgo keliskart aplink savo namą, su
šilo, apsirengė iš vakaro paties išsiskalb
tais marškiniais, nugrubusiais nagais su- 
sisagstė stropiai išdulkintas kareiviškas 
galifė,—gera ir lengva pasidarė. Barzdą 
teko apgraibomis, be veidrodžio ir muilo 
nuskusti, bet tie nepatogumai, naujo gy
venimo trūkumai, negalėjo sunaikint 
vestuvinės nuotaikos. Dar niekad nebu
vo toks nevikrus skustuvas Juro rankose, 
—barzda dejuote dejavo, bet šiaip ar 
taip atkasė nosį, smakrą, o kas liko—tai 
dėl Miko. Ai% pas bobą, ar į grabą—pasi
puošt juk reikia.

Užsklendęs duris, jau augs tai išplau
kus saulei, Tarutis leidosi per kadugynus 
dvaran, retkarčiais atsigrįždamas pasi
žiūrėti į savo lizdą, kuriame žadėjo pra
sidėti dviejų gyvenimas ir atkakli kova 
už duoną, savos padangės kampelį, lygiai 
dalijantis laimėjimus ir pralaimėjimus. 
Rodos, kad mažas langutis jam mirkčio
jo, sakydamas: eik ir parvesk moterį, su
teiks tiems namams šilimą.

Kumetynėse buvo iškeltos mažutės 
vestuvės—išleistuvės, pirmiesiems nauja
kuriams, atsiskyrusiems nuo dvaro. Dėl 
jaunosios klampios būklės netiko per
daug baliavoti, o Taručio kišenė taip pat 
neleido. Dėl tų pačių nedateklių, jungian
tis dviems vargingiems žmonėms, buvo 
nutarta vestuves kelti tik jaunosios pu
sėje, kuri padarė viską, ką galėjo: iš
kepė pyragą, grįžus iš miestelio juos 
pasitiko senu papročiu: merginos ir vai
kinai šlavė kelią, iškaišė skudurėliais 
vartus. Prie kumetynių durų porą priė
mė su duonos rieke ir rūgšties stikline; 
visi vestuvininkai gavo stiprius pietus, 
su kopūstais ir prielaidiena. Ir toliau 
jaunieji gavo tai, kas buvo pagaminta iš 
piršlio ir svočios malonės, iš bobų suneš- 
tuvių. Juras visai nenorėjo puota prasi
dėti, bet artimieji, kumečiai prikalbėjo:

—O ko mums nepabaliavoti. Tau, Ju- 
ruk, nieko nereikės daryti. Patys valgį 
ir gėralą susinešim.

—Je! Tegul pro vieną galą boso ne
bėgs—pradursim kitą galą. Ko mums ne- 
pašokt, nepauliavot!

Monika pašonėj neturėjo nei tėvų, nei 
brolių, gal tik vieną kitą giminę—devin
tą vandenį nuo kisieliaus, tačiau sužvie
gus muzikanto Linkaus klarnetai, kviesti 
ir nekviesti namą paėmė. Ko neįveikė 
degtinė, alus,—daina įveikė, sušildė ves
tuvininkus, atsirado kalbos, atsiminimai 
apie tėvų vestuves ir pramogas, apie se
nuosius laikus, baudžiavą.

Iki vidurnakčio lojo šunes, skundėsi 
klarnetą. Smalsuoliai, atėję iš toliau' ir 
netilpę tvankiame kambaryje, aplink lan
gus grūdosi, stiebėsi pasižiūrėt jaunųjų, 
ypač jaunosios", kaip ji laikosi, ar never
kia, kad “tokia”, kuo ji akis dengia. Re
tos buvo vestuvės, neįprastos, kad jau
noji po stalu slypėtų, kviečiama šokti ne
išeitų. Todėl ir kalbų buvo:

—Vaje, vaje, kaip gyvens tokie. Su
manė plikąs nuogą vesti... bus ašarų, 
vai bus...

—Jeigu mylėsis—gyvens. Žeme pasi
klos, dangum užsiklos. Aš, Ona, išėjau 
ne taip—už našlio... Tegul sako: geriau 
už baslio, negu už našlio, o kad mylėda
vęs—ir grynas vandenėlis mums medu
mi buvo.

. —Ugi, mudu su Domininku irgi ši
taip, bernaudami susirišome. Ko tik ne
prišnekėjo man tekant: aš miegosianti 
ant medinių pagalvių, vyras trečią dieną 
mane išgrūsiąs. Didžiausios kalbos eina 
iš pavydo. Kai užvydi, mergele, tai ir 
avižėlė patvory prašneka. Matysite, gy
vens ir Taručiai, — darbštūs, jauni. Ju
ras nepametė jos su vaiku—nepames ir 
su penkiais.

Monikos kraitis tilpo mažoje skrynelė
je, kurią kitą rytą išsivežė pasisėdus — 
visą tarnaujančių merginų sandėlį. Tuo 
ir baigėsi vestuvės. Niekas jų nepalydė
jo 1 naują šalį. Paskui skolytą vežimą se- 

* kė Jarmaltfš dovanota ožka, kurią Špo

sininkai taip pat apkabinėjo skuduriu- 
kais, po kaklu parišo varpelį.

Su pasididžiavimu vyras parodė pačiai 
savo darbo vaisius: krosnį, virtuvėlę, lo
vą, net sienoje įkaltas vinis rūbams pasi
kabinti. Kiekvieną daiktą Monika lietė 
rankomis, džiaugėsi, savaip perdėdama, 
pertvarkydama.

—Gyvensim čia, kaip Adomas su Jie- 
va,—sakė Juras, sukdamasis aplink šei
mininkę.

Taip prasidėjo poros gyvenimas. Pir
mąja naujakurių ir jaunavedžių naktį 
praleido abu po kareiviška miline, su ma
žu nuotykiu. Nespėjo akių sumerkti, pri
sikalbėję apie ateitį, geresnius laikus, 
migdomi liūdno ožkos mikenimo, pririš
tos prie durų, kaip užėjo smarkus, lie
tus, ir šalti lašai pasipylė pro lubas, tie
siog ant guolio.

—Ir anksčiau krito, bet ne tiek daug. 
Stogas naujas,—turbūt lubos, Monikut...

Atsikėlė jiedu, atitraukė lovą į kitą 
pasienį, o ten, kur sruvo vanduo, padė
jo dubenį. Bet ir naujoje vietoje, nes
pėjo viens kito sušildyti, ėmė lašnoti. 
Vėl teko Adomui ir Jievai pernešt guo
lį į naują vietą, bet pro lubas biro ge
riau, negu pro rėtį, ir jaunavedžiai iki 
ryto kamavosi su lova, lyg paties dan
gaus persekiojami ir gainiojami nuo nuo
dėmės, kol medinė, greitomis sukalta lo
va išniro, ir atklydusiai į pabalius pėn- 
pių porai teko iki pat ryto ištupėti ant 
krosnies.

Lipydami, durstydami savo lizdą, nau
jakuriai taip susitvarkė, kad ramesne 
širdimi galėjo laukt svečio, kurio atėji
mą nuspėjo neramios, pilnos ilgesio, Mo
nikos akys.

Iš ten, kur kilo tamsiai mėlyna naktis, 
tarytum upės dugnas nuklotas sidabro 
žuvų žvynais, iš vasaros vakarų keliavo 
nuostabus burtininkas. Niekam nema
tant jis tepė gelsvai auksinėmis varso
mis medžių lapus, krauju nugirdė puti
nų uogas ir galingu kvėptelėjimu nukrė
tė prinokusį vaisių.

II
Atsirado jis vieną rytą netikėtai, jiem 

abiem gerai nežinantiem, kaip tatai vyk
sta. Vyras puldinėja šen bei ten, daktarą 
minėjo, bobutę, bet viskas buvo .vėlu. Gal 
ne vėlu, gal dar buvo galima, nes gim
dančioji šaukė veik pusę dienos ir, lyg 
sprogdinama iš vidaus, kelis kartus šoko 
iš lovos.

Šauksmas buvo toks baisus, kad jis, 
vyras, neturėdamas kur dėtis, rankomis 
susiėmęs galvą, puolė lauk, ten sumišęs, 
nežinia ko stvėręsis, griebė kapoti ža
bus, paskum metė kirvį ir kąsdamas iš 
nerimo savo nagus, lyg į jį patį būtų 
perėjęs žmonos skausmas, virto į vidų, 
stipriai griebė besiblaškančią rankomis 
ir laikė, laikė, kol jį patį privargino, iš
mušė lipnus prakaitas.

Apie daktarą negalėjo būti kalbos. Jis 
negalėjo dabar jos palikti nė valandė
lei. Be to, reikėjo arklys, vežimas su
kalioti. Daktaras nelauks ir dėl pinigo.

Naktį ji nurimo ir išblyškusi, užsimer
kusi, laikydama jo ranką, pasakė:

—Kvailiuk, tu pats turėsi... man...
Vyras sumišo, sulaikė kvėpavimą ir 

laukė, kada ji parodys, pašauks, kada 
bįrs galima ką nors daryti. Jis gaudėsi, 
puldinėjo, sėdosi prie jos, užklojo ją ak
linai; taip nebuvo gerai: vėl nuklojo iki 
pusės ir pagalvio kampuku nušluostė jos 
smilkiniuose prakaito lašelius. Buvo be
išbėgąs į kumetynes, nuo pusiaukelio grį
žo. Ji tebegulėjo aukštielninka, rami, tik 
akimis nenustojo jo rijusi, lyg susigėdu
si, atmestomis rankomis, stipriai gniau
žė pagalvį. Motinos plaukai buvo kaltū
nais susiguzulavę ir prilipę prie šlapios 
kaktos. Pluoštelis įsivėlęs į lūpas.

Jos akys kaskart neramesnės darėsi, 
vis šaukė jį prie savęs:

—’Eikš šen, tik tu neišeik... galą gau
siu... viena...

Norėjo dar kažką sakyti, staiga pakėlė 
galvą ir trenkė ją toli į šoną, į lovos 
briauną.

—Kaip ledas...—pasakė, ir kai jis pa
klausė :

—Monikut, kas kaip ledas?—ji atsakė: 
—Nieko, aš sau...
Abu žiūrėjo vienas į kitą ir laukė.

” (Bus daugiau) f

(Tąsa nuo 2-ro pusi.}
nas su savo draugais. Kad ir 
pirmiau pas mUs stovėjo Ęau- 
donoji Armija, tur būt jau ži
note. Tai Smetona su savo 
draugais suimdavo slapta ko
kį raudonarmietį ir jį kan
kindavo, norėdami išgauti ka
rines paslaptis. Tokiu būdu 
prasidėjo ginčai tarp Lietuvos 
ir Sovietų ir pas mus dėl tos 
priežasties įžengė Raudonoji 
Armija.

Dabar pas mus gyvenimas 
linksmas. Raudonarmiečiai ro
do kino filmas, rengia koncer
tus, šoka rusų tautinius šokius 
ir visa tai yra darbo žmonėms 
veltui, čia nereikia mokėti nė 
vieno cento. Raudonarmiečiais 
mes esame labai patenkinti. 
Jie drausmingi ir sąžiningi vy
rai. Nepasiklausę ar nesumo
kėję jie nepaims nė vieno cen

to ar papiroso. Gali jiems vel
tui siūlyti kažin ką, jis neims, 
jeigu iš jo nepaimsi pinigų. 
Tai tokia yra Raudonoji Armi
ja, o visa kita yra tik plepa
lai.

Dabar, brangus broli ir bro
liene, aš jums išsiunčiu ir lie
tuviškų laikraščių iš mūsų 
pirmųjų kūrimosi dienų. Iš jų 
jūs aiškiai suprasit mūsų lie
tuvių nuotaiką. Taip pat jū
sų, broli ir broliene, prašysiu 
prisiųsti Amerikos lietuvių 
laikraščių. Jeigu siųsit, pri- 
siųskite keletą numerių ir ko
kių nors katalikų laikraščių, 
norim žinoti, ką tie buržujai 
rašo apie mus, kokias mela
gystes jie išgalvoja. O dabar, 
mielieji, broli ir broliene, ra
šysiu jums sudiev ir linkime 
mes visi jums viso geriausio.

Stanislava ir Povilas 
Šovai su Šeima.

Chicago, III.
Brighton Park

LDS 76 kp. metinis susirin
kimas įvyko 6 d. sausio Holly
wood svetainėje, 2417 West 
43rd St. Į susirinkimą atsilan
kė pusėtinas skaičius narių. 
Kp. pirm. drg. St. Baranaus
kas susirinkimą atidarė 7:30 
vai. vakare. Ir pareiškė, kad 
šis susirinkimas yra metinis ir 
gana svarbus. Jame kp. viršai
čiai išduos savo raportus. Tad 
visi malonėsite užsilaikyti rim
tai ir pavyzdingai, kad ge
riau galėtumėte suprasti ra
portų svarbumą. Ir paprašė 
užrašų raštininkės drg. Stu- 
kienės perskaityti protokolą iš 
praeito kp. susirinkimo.

Perskaičius protokolą vien
balsiai buvo priimtas, kaip 
skaitytas. Toliau sekė laiškų 
skaitymas, kurie buvo vien
balsiai priimti. Vėliau sekė 
kp. viršaičių pasikeitimai. 
Naujas kp. pirm. J. Temkait, 
vice-pirm. A. Powell ir užra
šų raštininkė A. Vaitkus. Seni 
pasiliko: J. B. Jusevičius, fi
nansų rašt., J. Jacobs, iždinin
kas ir iždo globėjos: Anna Ja
cobs ir Frances Urosky.

Toliau sekė kp. viršaičių ra
portai, kurie buvo vienbalsiai 
priimti. Šiek tiek įdomesnis 
raportas buvo finansų rašti
ninko, kuris smulkmeniškai 
išdėstė įeigas ir išlaidas 1940 
metų. Toliau sekė priėmimas 
5 naujų narių, kurie buvo pri
rašyti per jubilėjinį kp. ban- 
kietą. Tie naujokai nebuvo 
suspėta priimti kp. susirinki
me gruodžio mėn.

Buvo išduoti įvairių komisi
jų raportai, kurie buvo vien
balsiai priimti. Taip pat išda
vė raportą finansų raštininko 
knygų peržiūrėjimo komisija.

Knygas radus geroje tvar
koje vedamas. Visęs kvitos, 
iždininko išduotos priimtų pi
nigų, yra įrašytos į knygas, 
kiekvieno mėn. Taip pat ir iš
mokėjimai pinigų patikrinti 
kvitomis. Ir užtvirtino finan
sų raštininko raportą geru ir 
teisingu visais atžvilgiais.

Toliau nebuvo jokių užvilk
tų kp. reikalų, prieita prie 
naujų reikalų. Drg. M. Saka- 
lienė liko išrinkta atstovaut 
mūsų kuopą Apskričio valdy
bos susirinkimuose. Vaj min
kai ir eiliniai nariai pasižadė
jo geriau pasidarbuoti ir gau
ti naujų narių prirašyti prie 
k p. ir Susivienijimo.

J. B. Juseyičius.
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F. W. SHAUNS
(SHAUNSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikianti garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499
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Easton, Pa.
Mūsų Ligoniai ir Kitos Žinutės

Mūsų miestelyj išsiplėtus 
šalčio arba lęngvo gripo liga. 
Veik kiekvienoj šeimynoj ran
dasi jos sergantis narys. Tar
pe lietuvių tas pats. Sekma
dienį, 26 d. sausio, įvykusia
me Piliečių Kliubo susirinkime 
veik pusė valdybos nebuvo, 
paguldyti nelabosios ligos, 
pradedant su kliubo pirminin
ku d. K. Strauku. Straukas 
yra ir LDS 51 kp. nariu. Kiti 
tos kuopos nariai, kurie sun
kiau serga, yra Petras Grui- 
nis, kuris serga sunkiai ir jau 
ilgas laikas. Jonas Nekrušas, 
randasi Eastono ligoninėj, jam 
padaryta operacija ant ran
kos, jo žmona yra Betts ligon- 
buty, labai pavojinga opera
cija jai padaryta. Taipgi 
Betts’o ligonbuty randasi fi. 
Kaulienė, LDS 51 kp. organi
zatoriaus žmona.

Eastono ligonbuty dar guli 
d. M. Entkus (Jahkienė), jai 
taipgi padaryta sunki operaci
ja. Nors ji nėra mūsų kuopos 
narė, tačiau vis dalyvaudavo 
mūsų parengimuose ir yra 
draugiška moteris.

Visiems ligoniams linkime 
greito ir laimingo pasveiki
mo I

Puikus Susirinkimas

Pereitas ’ Literatūros Draugi
jos 13 kp. susirinkimas, kuris 
įvyko 12 d. sausio, buvo vie
nas iš geriausių, nes dalyvavo 
didelis skaičius narių. Labai 
yra smagu *būti susirinkime, 
kada jis skaitlingas, rodos, 
smagiau ir darbuotis mūsų, or
ganizacijos labui. Atlikus biz- 
niškus reikalus, tarpe svarbes
nių, nutarta pasveikinti “Lais
vės” suvažiavimą su $5 ir iš
rinkta delegatė, taipogi nutar
ta prisirengti prie apvaikščio- 
jimo Tarptautinės Moterų Die
nos, kovo aštuntą. Turėta dis
kusijos. Diskusijos buvo la
bai įdomios, nes plačiai kalbė
ta apie naująją Lietuvą ir jos 
konstituciją. Diskusijose ėmė 
dalyvumą didelis skaičius na
rių ir niekas nenorėjo skirs
tytis net vakarienės laikui at
ėjus. Puiku!

Draugės ir draugai! Nau
jus ręetus pradėjome puikiai,

DR. J. J. KAŠKIAUC1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

; 530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue x r

NEWARK, N. J. ■

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622 -i

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

tęskime mūsų užsibrėžimą da
lyvauti susirinkimuose ir to
liau. Sekantis susirinkimas 
įvyks vasario 9 d. YMHA Sve
tainėje, 2:30 vai. po pietų. 
Kviečiami visi nariai dalyvau
ti, taipogi širdingai bus pri
imti ir ne nariai, kurie galės 
pas mus išsireikšti diskusijose 
po susirinkimo. Diskusijas tu
rėsime svarbias, unijų klausi
me, kas labai reikalinga vi
siems išanalizuoti. Bus ir kitų 
svarbių reikalų svarstoma.

Iš Lietuvos Priešų Prakalbų

Tūlą laiką atgal vienas ko
respondentas aprašė mitingą, 
kurį surengė kun. Garmus, pa
kviesdamas kalbėti adv. Ga- 
baliauską, tikslu, kad pašmei- 
žus dabartinę Lietuvos liau
dies tvarką. Praslinkus savai
tėms, dar ii’ dabar galhna iš
girsti tų “slaunių” prakalbų 
pasekmes. .Daugelis žmonių, 
jų tarpe švaresni ir daugiau 
susipratę katalikai, juokus da
ro iš tų prakalbų.

Tik kelios dienos atgal te
ko susitikti ir kalbėti su ne- 
kuriais žmonėmis, kurie sako, 
“tegul jį galas, tokį kalbėtoją, 
kad melavo, tai melavo. Sakė, 
kad raudonarmiečiai taip jau 
apdriskę, basi atėjo į Lietuvą, 
kad net baisu ir pažiūrėti, o 
tuo tarpu net kapitalistiniai 
laikraščiai sako, kad raudon
armiečiai yra puikiai apsiren
gę ir pavalgę...” Ir dar dau
giau iš ko turėjo pasijuokti.

Ypatingai Eastono žemai
čiai įsižeidę, nes “mokytasis” 
ad^. Gabaliauskas išvadino že
maičius arkliavagiais. . .

Well, kaip ten nebūtų, bet 
kaip kun. Garmus, taip Gaba
liauskas turėjo daugiau “džen- 
telmoniškumo” už Stilsoną, 
kuris čia irgi tūlas laikas at
gal kalbėjo. Tas mizernas 
žmogysta bandė “prisiekdin
ti” savo klausovus, kad neda
lyvautų su naujosios Tarybinės 
Lietuvos simpatikais, neitų į 
jų parengimus, prakalbas ir 
t.t. Tokio žingsnio neprisilei-

do daryti nei Garmus, nei Ga
baliauskas, nes puikiai žinojo, 
kad iš to išeis “piššš...”

žmonės dabar jau nebe kū
dikiai, kad kas jiems galėtų 
uždrausti eiti ten,, kur kas 
nori. Mes sakome, kad yra 
liuosa valia, tegul eina, tegul 
klausosi ir vienos ir kitos pu
sės ir lai daro sprendimą, kur 
teisingiau.

Juo daugiau melų, juo dau
giau šmeižtų ir purvo išlieja 
visokio plauko fašistinio reži
mo rėmėjai, tuo daugiau nu
stato žmones prieš save. Ki
taip ir būti negali, nes teisybė 
visuomet ima viršų.

Eugenija.

Vokiečių Lakūnai Narsiai 
Atakavę Angliją 

Vokiečiai Praneša:
Berlin, saus. 31.—Vokie

čių orlaiviai dienos laiku 
narsiai bombardavo Angli
jos lėktuvų stovyklas, karei
vines, automobilių eiles, fa
brikus, geležinkelius ir ki
tus kariniai svarbius punk
tus.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS £
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- < 
šokių kapinių; parsamdo auto- : 
mobilius ir karietas veselijom, i 

krikštynom, kitkam. i
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y. i
Telephone: E Vergreen 8-9770 >

H------------------------------------------------- [J
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
D--------------------------------------------- H

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodą, kaip krikš

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus 

Mariampolės Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTĖ
Parašė Pranulis

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

PUSLAPIŲ 82, KAINA 15c.

“LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

aE=ioi^~~Trocsggbililiii,il||.lį'.:zioig3.o
Lietuvių Kuro Kompanija

ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į Jūsų Seną ar Naują- Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen .7-1661

OE=30E=IO
EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN -
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES 

SPECIALISTAS
GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos uuo 11 iki 1 dienom 
' Nuo R iki .7 vakarais

Sekmadieniais nuo U iki 1

265 NEW YORK AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo # Utį 11 ryUto 
Ir ' suljrg susitarimo.
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Balandžio 20-ji Diena Bus Labai Reikš
minga Massachusetts Lietuviams

Jau teko daug skaityti apie 
pribuvimą ir platų koncertavi- 
mą šioje šalyje profesoriaus 
Vytauto Bacevičiaus. Tačiaus, 
kad ir gabiausias rašytojas 
arba atpasakotojas negalėtų 
perduoti kitiems tų įspūdžių, 
kokius galima įsigyti girdėji
mo, mintijimo ir jautimo orga
nais. Geriau sakant, tik ma
tant ir pergyvenant patį įvy
kį galima jį pilnai suprasti ir 
jausti tą aukščiausį įspūdį, ku
rį sukelia profesorius pianistas 
-virtuozas Vytautas Bacevi
čius.

Tiesa, iki šiol dar ir man 
nėra tekę girdėti to brangaus 
svečio iš Lietuvos — aukšto 
mokslo — talentingo muziko, 
skambinant pianu, bet turė
jau progą susitikti ir pasikal
bėti su gerbiamu profesorium.

Kalbėjdmės kas link rengia
mo koncerto, kuris įvyks ba
landžio 20 dieną, Jordon Hall, 
Boston, Mass. Taip, maloniai 
pareiškė muzikas virtuozas, 
rengiuosi duoti puikiausi kon
certą Bostone. Ačiuodamas 
jam už tai, jaučiau kokį tai 
didelį žmogaus gabumą, kuris 
ištikrųjų priduoda didelį pasi
tikėjimą juomi ir skatina 
smarkiausiai darbuotis ir šauk
ti plačiausias mases į būsiantį j

Bos-koncertą balandžio 20, 
ton, Mass., kad tik kuopla- 
čiausios masės galėtų išgirsti, 
pasigrožėti ir pasidžiaugti lie
tuvių tautos sūnumi, iškilusiu 
taip aukštai muzikos moksle.

Jordon Hall salė yra užtek
tinai didelė, kad sutalpinti ke
letą tūkstančių žmonių, todėl 
reikia dėti daug pastangų, kad 
sutraukti į koncertą plačiau
sias lietuvių mases ne tik 
Bostono apielinkės, bet ir visos 
Naujosios Anglijos, idant visi 
galėtų pasigrožėti aukštu mu
zikos talentu.

Jeigu profesorius Bacevi
čius savo puikiausiu piano 
skambinimu žavėjo Paryžių, 
Berlyną, Prahą, Varšavą, Ko- 
penhageną ir kitų Europos 
centrų gyventojus; taipgi Pie
tų Amerikoj, Argentinoj ir ki
tur, o vėlesniu laiku 
Yorke ir kituose 
Valstijų miestuose, 
bus be galo svarbu 
Naujosios Anglijos 
pasiklausyti tokio 
koncerto, kokį duos 
rius Bacevičius.

Visi aukščiausi muzikos kri
tikai pripažįsta profesorių Ba
cevičių aukštai iškilusiu muzi
kos moksle.

J. M. Karsonas.

New 
Suvienytų 
tai dabar 
mums — 

lietuviams 
puikaus 
profeso-

Ar Smetonininkąi Apvogė
Mūsų Draugus?

(Laiškas iš Francijos)
D. M. šolomskui,
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Les Milles, 29-XI-1940

Kuogeriausių linkėjimų 
visų čia esančių lietuvių.

nuo

Draugiškai
A. Tamošiūnas
Groupe de Repatriemcnt

. Camp Les Milles 
Aix cn Provence 
France.

Montreal, Canada

iš Amerikos, jis atsakė, 
nieko nėra gauta. Gavę 
laišką tuojaus surašėme 

reikalu pranešimą Sovie-

Brangus Drauge:—
Gavę Jūsų laišką iš 14-X 

sužinojome, kad Jūs nenusto
jote iki paskutiniojo laiko rū
pintis mūsų panama ir ją gau
siai mums teikėte. Bet pasku
tinioji Jūsų parama, pasiųsta 
mums Smetonos konsulo var
du, mus nepasiekė, t. y., iš 
minimo konsulo negavome nei 
cento, ir niekuomet mums 
konsulas nėra pranešęs apie 
jokius pinigus, gautus iš Jung. 
Valstijų. Kuomet 18 d. liepos 
konsulas Liutkus buvo atvykęs 
į stovyklą Argeles-sur-mer, 
mes jo užklausėme, ar nėra 
gauta konsulatan dėl mūsų pi
nigų 
kad 
Jūsų 
šiuo
tų konsului, kad dalyką išaiš
kintų, nes visi buvusieji sme
toniniai diplomatai Paryžiuje 
dabar, rodos, randas Sov. Pa
siuntinybės žinioje. Taip pat 
būtų gerai, kad mums prisiųs- 
tumėt datas, kada minimi pi
nigai (50 dol. ir 100 dol.) bu
vo išsiųsta ir to laiško nuora
šą, kuriame rašo, kad pirmą 
perlaidą (50 dol.) mums per
davė. Tas būtų dokumentas 
geresniam įrodymui.

Šiaip pas mus nieko naujo. 
Sovietų konsulatas rūpinasi 
repatriacija ir teikia materia- 
lę paramą. Kaip greitai išvyk- 
sim laisvojon savo tėvynėn nė
ra žinios, nes yra didelių sun
kumų su tranzito vizomis, ku
rias ne taip lengva išgauti.

Bendrai paėmus, esame la
bai geroje nuotaikoje, daug 
mokinamės, ruošiamės naujam 
gyvenimui, nes turime viltį ir 
esame įsitikinę, kad netrukus 
parvyksime savo tėvynėn ir 
ten darbuosimės.

Adv. Bagočiaus Prakalbos Lie
tuvių Reakcionierių Fronte
Kada Lietuvą graužė fašiz

mo sistema teriedama šalį ir 
darbo žmones, kada Smeto
na su savo šaika, nepasitikė
dami savo jėga, bijant liau
dies keršto, slapta vedė Lietu
vą prarijimui Lenkijos ir Vo
kietijos valdovams, kaipo pa
šarą kanuolėms—už kapitalis
tų interesus,—tada Amerikos 
ir Kanados fašistinio vienybės 
fronto agentai —- Bagočiai, 
Levandauskaį ar kokie ten ki
tokie, pas mus nesirodė gelbė
jimui Lietuvos žmonių nuo ka
ro ugnies. Jie tam slapta pri
tarė savo darbais ir elgesiu. 
Mus neapleido tiktai darbo 
klasės veikėjai: draugai Miza- 
ra, Abekas, šolomskas, Bimba, 
Dr. J. J. Kaškiaučius ir kiti, 
apsilankydami čia.

Išsilaisvinus Lietuvai nuo 
darbo žmonių, išnaudotojų na- 
zių okupacijos ir karo ugnies,

aplink pradėjo staugti demo
kratijos balsu fašistiniai kapi
talizmo vilkai, atsteigimui Lie
tuvos ponų nepriklausomybės, 
po priedanga Lietuvos nepri
klausomybės, kuri dabar ir 
yra pilnoj to žodžio prasmėj, 
priklausanti dirbantiesiems, o 
nepriklausanti ponams. Kokią 
mes pirmiau turėjome darbi
ninkai, tai tokią jūs dabar tu
rite, ponai. Vieni paskui ki
tus, 26 d. sausio atvažiavo ir 
ponas advokatas Bagočius iš 
Suv. Valstijų su prakalbų mai
šu pakeikti Sovietų Sąjungą, 
kam priėmė prie savęs į Są
jungą Lietuvą, nenorėjusią 
pakliūti Hitlerio naguosna.

DLKV Kliube adv. Bago
čius pasirodė visai silpnas sa
vo argumentuose — politikoj. 
Užbaigęs savo prakalbą tuo
jau nubėgo nuo scenos į už
kulisius išsigandęs klausimų. 
Nematęs jo, maniau, kad tai 
tvirtas politikierius atsibraški- 
kino iš Amerikos. O čia dar į 
pagelbą jam atėjo policijos 
būrys su viršyla ir slaptųjų 
lietuviškų agentų, kurie pra
džioj prakalbų sučiupo vieną 
vyruką už apykaklės ir išgrū
do laukan, ar areštavo, kam 
jis pajuokė lietuvius lenkber- 
nius - smetonininkus. Mat 
smetonininkąi, sumindami rau
doną vėliavą, sako, “iškelsime 
trispalvę vėliavą.” O tas iš už
pakalio suriku: “Su višta, su 
višta, su višta!” Reiškia, į uni
ją su ponų Lenkija.

Taipgi ir daugiau nuo ta
ko prašalino laukan, čia vėl 
įlindau per skiepą iš fronto ir 
klausau. Publikoj baubia ir 
ploja.

Kalbėtojas perbėgęs istorinę 
praeitį Lietuvos šaukia, kad ją 
pagrobė (kokie tai) kacapai. 
Kuomet p. A. Smetona pats 
pabėgo į užsienį, nuo Lietu
vos armijos demonstracijos 
Kaune, o ne nuo raudonosios 
Sovietų Sąjungos armijos ir 
Lietuva pati savo noru prisi
jungė prie Sovietų Sąjungos, 
kad nepakliuvus į nazių Rei
chą kanuolių pašarui, saugant 
šalį ir tautą nuo pražūties, nu
šlavus fašizmo utėles nuo kru
vino liaudies kūno. Jis šaukė, 
kad prasidėjus karui prieš 
bolševikus rusus, bus vėl at
gauta nepriklausomybė (po
nų) Lietuvos. Ir vėl abejoda
mas, kad nežinia, kas galės 
būti. O mes žinome, kad 
imperialistinės kiaulės, nudeg
tų purvinus snukius, kišdamos 
Sovietų Sąjungos daržan.

Toliau šaukia, kad neken
čiąs kitos tautos žmonių, kurs
tydamas publiką prieš kitas 
tautas ir tuom sykiu- francūzus 
ir kitus prieš lietuvius, kad iš
gintų ir 
ateivius, 
Bagočių 
netinka
mas darbo 
prie panaikinimo karų ir iš
naudojimo pasaulyje. Pylė 
nesąmonių maišą iš peties. Gir
di, Sovietų Sąjunga, kaipo to
kia (Unija), negali būti, nes 
tenai visokios tautos, religijos, 
jų prieštaravimai ir t.t. be ga
lo ir krašto, jokiu būdu nega
linti gyvuoti tokia Sąjunga. O

Amerikos Suv. Valst., Meksi
kos, Kanados ir kitos (kapita
listines) sąjungos, tai gali bū
ti. Būk Amerikoj vienokia 
kalba ir centras nevaldąs 
valsčių su jų savotiškais įsta
tymais. O Sov. Sąjungoj Viską 
valdąs centras. Tokis nesą
monių pylimas žemina lietu
vių, išeivių vardą užsienyje, 
nuo kurių pats Bagočius pa
spruko nuo estrados, bijoda
mas klausimų iš publikos.

Išsitraukęs iš užančio ėmė 
kritikuoti Sovietų Sąjungos 
Konstituciją. Klausykite !. . . 
Kiek čia visokių laisvių prira
šyta, o ar galima jomis nau
dotis? Tepamėgina kas juos 
pakritikuoti, kaip tuojaus bus 
nubaustas ir pan. Daug tokių 
atsirastų, kad tais Konstituci
jos paragrafais pasiremiant 
organizuotų jėgas sunaikini
mui tos sistemos darbo klasės, 
su visa industrija ir Dniepro- 
strojais. Priešams tokių lais
vių Sov. Sąjungos Konstituci
ja negarantuoja, kokių p. Ba
gočius pageidauja.

Kapitalistinių šalių konsti
tucijos garantuoja spaudos ir 
kitas laisves, kol jos negręsia 
jų sistemos viešpatavimui. Pa
vyzdys Ispanija ir kitos ša
lys, kur žmonės išbalsuoja val
džią sulyg konstitucijos, prieš 
išnaudotojų norus, tenai ponai 
kraujuos paskandina žmonių 
balsavimus po fašizmo dikta
tūra.

Mažai aukų tesurinko. Savi 
saviesiems neaukavo, betrauk
dami alutį skiepe.

Teišgirsta Bagočius ir visi 
žmonės jo “išgąsdinti,” kad 
dabar bus Lietuva surusinta, 
kur niekas neverčia būti ir 
mokintis rusiškai, kur pilna 
tautos laisvė žydi.

Bet kodėl Bagočius nešau
kia, kad išmokę angliškai 
Amerikoj gali suanglėti visi 
lietuviai ir jis pats?

Seniau čia buvo atsibalado- 
jęs iš Toronto koks tai Le- 
vandauskas, kuris taipgi šau
kė, kad komunistai mus regis
truoja, ir mes juos registruoki
me. Skersime visus raudonuo
sius! Pamišime šaukė toj pa
čioj salėj plojant būriui bobe
lių. Kviesią visą dar eilę ku
nigų kalbėti čionai kliubie- 
čiams.

LICENSES
j3 hereby given that License No. 

GB 11944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
th®. Ą*ę°hohc Beverage Control Law at 
5714—8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN D. TRETSCH
5714—8th Ave., Brooklyn N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 11878 has been issued to the undersigned 
to sell been at retail under Section 107 of 

A'coholic Beverage Control Law at 
1705 Sheepshcad Bay Rd., Borough, of Brook- 
lyn, County of Kings, to be consumed off the remises.
,„nr c. ABRAHAM SCHACHTER
1705 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

*8 hereby given that License No. 
BB 2956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

i*‘c,?hoVc Beverage Control Law at 
327 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the premises.

?AVEN & LILLIAN FRIEDMAN 
327 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

DING MO N E Y!

A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH!

ambassador' 
t 21 Jewels 

į $39’75;

ROBERT LIPTON 1
Jeweler : : Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET |- 
Tarpe Graham & Manhattan Avės. 1

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

Duodame ant Išmokėjimų

35c

Gamtmylis.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS
[domiai įpuoAta lietuviška aludė . 

ant Grand Street 
Rhelngold ?xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 

f
Turime ir kambarių pernakvot ; 

arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

išmuštų iš Kanados 
o sykiu ir patį adv.

iš Amerikos. Jam 
tarptautinis solidaru- 

klasės, vedantis

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, vasario 3 d., 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Narių pareiga da
lyvauti, nes reikės išrinkti delegatą 
į Harrisburg. — J. S. (27-28) 

WarOGRAEAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. ' 

Iš senų padarau ! 
naujus paveiks- ' 
lūs ir krajavus ! 
sudarau su ame- ; 
rikoniškais. Rei- s 
kalui esant ir'J 
padidinu tokio! 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-; 
pogi atmaliavoju! 
įvairiom.spalvom ;

! JONAS STOKES į 
512 Marion St., Brooklyn;
Kamp. Broadway ir Stono Avo. 

i tarpo Gatos Avo. ir Chauncey St. 
; Tel.: Glonmoro 5-6191

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Ąltoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaitis,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip PetrUčių Krautuvėse

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

0E=3OX

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBK1T&S "LAISVĖJE
Office Phone 

E Ver green 4-6971

n
9

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

OPEN DAY and NIGHT

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
' Brooklyn, N. Y.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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

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

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

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



Great Neck, LI.

r

NewWko^M^JZlnlos
“Laisvės” Bazaras Tarp Lietuvių
“Laisvės” bazaras šiemet, 

kaip atrodo, bus turtingas bra
ngiomis dovanomis. Mat, ke
linti metai iš eilės ruošiamas, 
tad dienraščio patri jotai. jau 
per ištisus metus apie tai gal
voja ir turi akį ant geru “bar- 
genų,” o kiti—ypač moterys— 
per ištisus metus mezgė, siuvo, 
dabino tūlus gražumynus.

Teko matyti K. šolomskie- 
nės ruošiamą dovaną — siu
vama labai graži kaldra ar 
koks tai lovai madnus užtiesa
las, su tūlais kitais pridėčkais. 
reikalingais miegkambario į- 
rengimui.

O draugė Juzė Žilinskienė 
iš Suffield, Conn., jau atsiun
tė labai gražų lovai užtiesalą 
ir rašo:

“Čia prisiunčiu nors menką 
dovanėlę “Laisvės” bazarui — 
savo rankų darbo užtiesalą 
ant lovos, kurio vertė bus apie 
25 doleriai. Linkėtina, kad jis 
atitektų kokiai mano kaimin- 
kai iš Didžiasaliu kaimo bei 
parapijonkai, kokiai dzūkaitei 
nuo Leipalingio. . .

’‘Draugiškai, JUZC ŽILINS
KIENĖ (ŽUKAIČIŪTĖ).”

“Laisvės” bazaras bus šio 
mėnesio — vasario — 14, 15 
ir 16-tą dienomis, Central Pa
lace, 18 Manhattan Avė., 
Brooklyne. Kasdien bus šokiai. 
Kiekvieną dieną puikios pro
gramos, su solistų ir chorų dai
nomis, kurias pildys vietinis 
Aidas, taipgi lietuvių chorai iš 
Long Island ir New Jersey.

Sukniasiuvių Sutartis 
Pratęsiama

Sukniasiuvių Unijos sutartis, 
pasibaigusi su sausio 31-ma, 
pratęsiama dviem savaitėm 
per ILGWU.

Derybos sukliuvo dėl unijos 
viršininkų reikalaujamo įvedi
mo “darbingumo” ir “moder
niško vedimo”. Tūli savinin
kai biją, kad spartos reikalavi
mas galįs juos išvaryti iš biz
nio. Jie reikalavę leist įvest 
daugiau darbą taupinančių ma
šinų, o darbininkai, tame nu
matę pavojų būti išmestais iš 
darbo, pradėjo kelti reikalavi
mą užtikrint saugumą darbo, 
tad unijos viršininkai savo 
“darbingumo” plane sutikę nu
sileisti, nebūt labai specifiški. 
Pataisytuose pasiūlymuose tik 
nusakoma, kad samdytojas tu
ri duoti tinkamas darbo prie
mones ir daugiau paslų, kad la
vinti darbininkai dirbti] tik 
griežtai savo šakoje.

Atrodo, kad unijos Viršinin
kai dabar žiūri į šapas ir dar
bininkus tarsi šapos būtų pačių 
darbininkų, dirbtų patys savo 
naudai, reikalas kovoti už ge
resnes algas ir kitokius darbi
ninkams pagerinimus būtų at- 
puolęs, tik bereikėtų pakelti 
darbo našumas, kad pakanka
mai pridirbti visuomenei reik
menų. K-a.

Unija Patenkinta Vadovybe
Rakandų Dirbėjų Unijos Lo

kalo 76-B neseniai įvykusiuose 
rinkimuose nariai pareiškė pa
sitenkinimą esama vadovybe. 
Tačiau, kad leist visiems pasi
sakyt, vistiek paleista balotai 
su instrukcijomis balsuoti už ar 
prieš.
* Balsavimuose, Max Perlow, 
manadžeris, gavo 1,027 balsus 
už ir 58 prieš. Panašiai iš
rinkta ir eilė kitų, o dar kiti, 
esant prieš kandidatuojančių, 
perrinkta paprastu 'būdu.

'Petro Didžio Užkariavimai’
Šaunus judis, ir S. Elsensteino

Mekslkinis veikalas: LAAKAb bAUUEJL
Nuoląt nuo 10:30 A. M. iki vidunakčio. Vėlus rodymas šiąnakt. 

20c Iki 1 P. M.; popiet 25c.
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ŠĮ VAKARĄ SVARBI PRELEKC1JA, 
“LAISVĖS” SALĖJE

Pirmadienį, vasario 3 dieną, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne, atsibus 
labai svarbios prakalbos.

Šį kartą bus aiškinami tie 
reikalai, kodėl Wall Strytas 
taip veržiasi į karą, kaip Ame
rika remia Angliją ir kaip ka
ras atsilieps į Amerikos dar
bo žmonių reikalus.

Kiekvienam yra labai svar-

ligoninėse Darbas 
Nedamokama

Valstijos, Apskričių ir Mies
tui Darb. Unija, CIO, pradė
jo kampaniją už išgavimą 
daugiau paskyrų miesto ligo
ninių reikalams, kad jų dar
bininkai būtų geriau apmoka
mi, kad sąlygos būtų page
rintos.

Unija darbuojasi surinkti 
daug parašų po rezoliucija, 
kuria prašo Dr. Willard Cole 
Rapleye, Ligoninių Komisio- 
nieriaus, reikalauti ligoninėms 
daugiau paskyrų, kurios, kiek 
suprasta iš majoro La-Guar- 
dijos pareiškimo, dar norima 
nukapoti. Majoras pereitą 
sekmadienį pareiškė, kad jis 
manąs reikėsiant nukapoti 
$50,000,000 nuo paskyrų įvai
riems miesto departmentams.

Unijos rezoliucija reikalau
ja pakelt algas visiems ligoni
nių darbininkamš: duoti dau
giau darbininkų, kad nereikė
tų persidirbti ir galėtų geriau 
aptarnauti ligonius; pakelt pa
skyras maistui, ir kambariams 
gyvenančių išlaukyje; duot 
progas pakilt į aukštesnius 
laipsnius; duot direktorių per
sonalą visada, ne vien tik tū
lomis valandomis.

Plaučių Uždegimai Vėl 
Paėmė 35 Gyvybes

Plaučių uždegimai yra vie
na iš daugelio viens kitam 
perduodamų-užkrečiamų ligų. 
Ir didžiausis jos pavojingumas 
yra, gal būt, tame, kad ji 
prasideda panašiai paprastam 
šalčiui ir tankiai jai nekrei
piama domės iki būna pervė- 
lu išsigelbėti. Ji taip pat pa
vojinga tuomi, kad ir pripa
žinus plaučių uždegimu, dai
ne tuojau galima pradėti tik
rai gydyti, kadangi plaučių 
uždegimo bakterijos yra dau
gelio rūšių, ir pirm visko rei
kia atitikti tą užatakavusiąją 
rūšį, o to ištyrimui reikia lai
ko. Taigi, iš suvėluoto pradė
jimo tyrinėti ir gydyti, tankiai 
pasišienauja mirtis.

Pereitą savaitę Brooklyne 
plaučių uždegimu mirė 35 
žmonės. Naujai susirgusių už- 
rekoduota 151.

Influenza susirgimai padau
gėjo 105, viso per savaitę su
sirgo 176. Taipgi padaugėjo 
susirgimai difterija, kokliušu, 
tymais, Skarlatina.

Per savaitę mirė nuo viso
kių priežasčių 581; gimė 787.

Ponas Willkie, kuris dabar 
yra Londone, buvęs telegrama 
užklaustas, ar jis kandidatuo
tų į kongresmanus iš 17-tO 
Distrikto, N. Y., atsakęs: “Ma
nęs neinteresuoja.”

Didžiojo New Yorko Fondas 
pereitais metais gavęs aukų iš 
4,480 įvairių darbininkų orga
nizacijų.

bu susipažinti su šiais klausi
mais, nes kiekvieną jie palie
čia.

Prakalbas rengia Literatū
ros Draugijos 1 kuopa, kuri 
jau senai kas antras pirma
dienis rengia apšvietos vaka
rus. Visus ir visas kviečiame 
atsilankyti. •

įžanga veltui.
Rengėjai

Komunistai Surinkę 
2,000 Parašę

Trys šimtai komunistų dar
buotojų aplankę gyventojus jų 
namuose Brooklyno 4-me Se- 
natoriniame Distrikte ir su
rinkę 2,000 parašų uždėt ant 
baloto Avrom Landy kandida
tu į senatorius, ir Vincent Cas
tiglione kandidatu į assembly- 
manus iš 16-to Assembly Dis- 
triko. /

Brooklyno 4-tą Senatorinį 
Distriktą sudaro 2-ras, 9-tas ir 
16-tas Assembly Distriktai 
(A.D.).

Specialiai rinkimai įvyks 
vasario 18-tą, kad išrinkti 
valstijos senatorių vieton bu
vusio Kleinfeld, kuris paskir
tas Vyriausio -Teismo teisėju 
per gub. Lehmaną.

Paskelbdamas spaudoje apie 
nominavimą savo kandidatų, 
Kom. Partijos Rinkimų Komi
tetas per savo pirmininką Pe
ter V. Cacchione sako, kad 
vasario 18-tos rinkimuose 
New Yorko žmonės “atsakys 
į Roosevelto-Lehmano-LaGuar- 
dijos karo programą, jų siūlo
mą Amerikos žmopėms. Šie 
rinkimai duos mūsų susiedijos 
žmonių atsakymą Hillmanams, 
Dubiriskiams- Antoniniams ir 
kitiems, karo ruošėjų batlai- 
žiams.”

Komunistai sako, kad, pa- 
reikšdami savo protestą prieš 
karą, tų distriktų žmonės pa
duos už komunistus daugiau 
balsų, negu yra buvę paduota 
visoj K. P. gyvavimo istorijoj.

Iššaukti Armijon
Pereitą savaitę iš .didžiojo 

New Yorko išgabenta į kem
pes virš tūkstantis jaunų, vy
rų, kai kuriomis dienomis net 
po puspenkto šimto. Tarpe 
jų išvyko daug lietuvių, 

t
Kiek sužinota, iš Brookly

no iššaukta Jonas Sadauskas, 
Edvardas Raskauskas, Juozas 
Jablonskis, Artūras šlimavi- 
čius, Petras Kudla, Juozas A. 
Pronskus, Jonas čeikis, Leo
nas Vasniūnas, Juozas Santi
nis, Pranas Toločka, R. Ma
žiuką, Kazys Masinis, R. Ana- 
retskas, Artūras Bdlzeris, Sta
sys P. Krapas, Jonas Gruški- 
nis, Juozas Milota, Jcfnas A.’ 
Kanapinskas, Benis Miliaus
kas, Pranas Pusčinskas, Edis 
Džioba, Jeronimas Josinskas, 
Jonas Buka, S. J. Ramanaus
kas, A. P. Grauna, Kazys Pe
tronis, Jonas Dobkauskas. Aš
tuonetą iš tų išvykę liuosno- 
riais, kiti draftuoti.

Iš Bronx iššaukti Pranas 
J. žvirblis, Kazys Akalskis, 
Juozas Karpavičius, Petras 
Miklasavičius, E. šenis, Juozas 
Bložis, Juozas Staris, Petras 
Dina, Vilius Meironas, Juozas 
Aperonis, Julius Pėskinis. Tre
jetą iš šių, regis, išvykę liuos- 
noriais.

Tai, žinoma, ne visi, kiek iš
vyksta, bet kiek spėta sužino
ti. N. K.

Brooklyno Navy Yard e pla- 
nupjama padaryt yietos dar 
dviejų karo laivų statybai, 45,- 
000 ton. dydžio, kokių čia da
bar negali statyt. Tokiam pa
didinimui vien žemė lėšuotų 
$15,000,000.

M. Maželienė, brooklynietė 
veikėja, dar vis serga, ilga 
liga ją labai prikamavo ir dar 
vis ne užbaiga.

Leonora Laučiūtė ir K. Mo
tuzas išvyko Chicagon, kur 
Kazio brolis Mečys- ruošiasi 
sutuoktuvėms su Leonoros se
sute Brone Laučiute.

Drauge Dainiuvienė girdė
jus iš savo gydytojo smagią 
žinią— pirmu kaitų po kelių 
savaičių kankynės su darbe 
užnuodyta ranka užtikrino, 
kad ranka sugys.

Brooklyniečiai Spūdžiai mi
nėjo savo vedybinio gyvenimo 
10 metų sukaktį.

Buvęs kunigų 1 a i kraščio 
“Amerika” redaktorius Ka
zys Vilniškis susituokė su bos
ton iete Elena Podelyte ir šiuo 
tarpu leidžia medaus mėnesį 
Floridoje.

Moterys kliubietės prašė 
manęs pareikšti simpatiją jų 
narei A. Greičius, jos sūnų 
Juozą iššaukus kariuomenėn. 
Tai sunkus pergyvenimas 
kiekvienai motinai šioje karo 
audrų gadynėje.

Lietuviai futbolininkai tu
rėjo išleistuvių sueigėlę savo 
komandos nariui Petrui Stro- 
liui, kuris iššauktas kariuo
menėn.

Brooklyniečiuose svečiuoja
si p. Martinkaitis,. seniau dir
bęs prie “Naujienų” Chicago- 
je, o pastaraisiais laikais far- 
meriaująs maimi apylinkėj, 
Pennsylvanijoj.

ž. R.

Central Brooklyn
Sausio 26-tą dieną anksti 

sekmadienio rytą, Juozui Ka
zlauskui einant namo nuo uoš
vio, jį koki niekšai užpuolė, 
smarkiai burną sumušė, ser
mėgą sudraskė ir žiedą atėmė. 
Gi žinia apie jo nelaimę labai 
ižgązdino jo žmoną Barborą 
ir dukrelę Rūtą.

Buvo nuvežtas į Kings 
County ligoninę. Kazlauskai 
gyvena ant South Ketvirtos.

Sausio 30 dieną smarkiai 
susirgo J. Juška. Jis guli lo
voje, namie, 79 Hudson Ave.

J. Juška yra gerai žinomas 
biznierius, turi batų krautuvę, 
187 Sands St.

C. B.

Irving Teatre Rodoma Du 
Įdomūs Judžiai

Sausio 31-mą, penktadienį, 
Irving Teatre, Irving PI. ir 
15th St., N. Y., pradėjo rodyt 
du įdomius judžius : “Petro | 
Didžiojo U ž kariavimai” ir 
“Laikas Saulėje”. Kiekvienas 
iš jų yra įdomus. Pirmasis per- 
stato Rusijos kovas Petro 
Didžiojo laikais. Jame daly
vauja 10,000 vaidylų. Parem
tas paskilbusio rusų rašytojo 
Tolstojaus aprašymu tų. istori
nių kovų. Antrasis judis Ei- 
sensteino gamintas Meksikoj. 
Rodys tik 1 savaitę.

Du ginkluoti plėšikai vidu
dienį dasigavo į bildingo 14- 
me aukšte, '333 7th Avė., N. 
Y., esantį Ackerman kailių 
firmos ofisą, sulaikė 5 darbi
ninkus ir atėmė $4,000 algų 
pinigų. Pabėgdami, keltuvo 
operatorių John Yahoves pali
ko surištą.

Louis Milano, Bernard Gold
stein ir Charles Amato, 20, 22 
ir 17 metų, sulaikyti kaltini
mu apiplėšime mirtinai pašo
vus George 'Goodman, laikiusį 
skalbyklą. 482. Howard Ąve.

Choras Pirmyn pasamdė di
delį busą važiuoti į “Laisvės” 
Bazarą, sekmadienį, 16 d. va
sario. Busas išeis 6 vai. vak. 
nuo A. ir J. Kasmočių Svet., 
91 Steamboat Rd. Kurie no
rite važiuoti, smagiai laiką 
praleisti su jaunuoliais, pra
neškite iš anksto, kad vietos 
nepritrūktų. Bušo komisija: J. 
Laužaitienė ir K. Lukauskas; 
ar šiaip Choro Pirmyn na
riams praneškite.

Komisija.

Alkaną “Stiprins” 
Kalėjime

B. Power, 30 m.,, bedarbis 
troko vairuotojas, apalpo 
Bridge Plaza teisme nuo išba- 
dėjimo. Apart kitų nedamiti- 
mo laikotarpių, jis išbuvęs ne
valgęs nuo sekmadienio iki 
antradienio. Teisėja Brill jį 
sulaikė už “valkatystę” po 
$100 • kaucijos, kad “atitaisyt 
sveikatą” kalėjime.

Unija Pasirašė Naują Sutarti
Viešbučių ir restauranų uni

jos New Yorke pasirašė sutar
tį su savininkais naujo Hines 
Restaurano, 42nd St. ir Park 
Ave., N. Y. . H

Nustatyta minimum algų 
skalė, pakels algas bėgyje 60 
dienų, pripažino uniją, duos 3 
dienas vakacijų su alga išdirbu
siems 6 mėnesius ir savaitę iš
dirbusiems metus.

Angly Kalbos Kursai Lavin
tiems Ateiviams

New Yorko Miesto Kolegija 
skelbia specialius (non-credit) 
kursus lavintiems ateiviams, 
kurie jau moka taisykliškai ko
kią kitą kalbą ir rašybą.

Kursai yra'padalinti skyriais 
ir į juos siunčiama sulyg to, 
kas kam labiausia reikalingą— 
teisingo ištarimo, susirašinėji
mo biznio reikalais, susirašinė
jimo socialio darbo srityje, li
teratūros, kalbėtojystės, ir tt.

Registracija vasario 3-čią 
nuo 7 lig 8:30 vakaro; 4-tą 
nuo 2 lig 3:30 po piet ir nuo 
7 lig 8:30 vakaro; 5-tą nuo 2 
lig 3:30 po.piet, Room 826 
23rd St. Bildinge, 23rd St. ir 
Lexington Ave., N. Y. Viso 
kurso mokestis $17.50. Pamo
kos prasidės vasario 5-tą ir 6. 
Klasės yra dieninės ir vakari
nės, kokios kam reikalinga.

Ponios Mary A. Miller duo
tieji $39,954 jos vyrui dakta
rui S. Miller, 95 St. Johns Pl., 
teismo nepripažinti paskolo
mis, kaip ji sakė, bet dovano
mis, kaip sakė jos vyras, ka
dangi ji neturėjo paskolos do- 
kumentų-kvitų.

LAISVES' BAZARAS
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14,15 ir 16 February
Prašome N e si vėlinti su Pridavimu Bazarui Dovanų

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 bas solistų: dainuos 
Antanas Višniauskas iš Bayonnės, ir Biruta Ramoškaitė iš Hartford, Conn.

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

Prasidėjo Lenktynės už 
Simpsono Vietą

Kongresmano Kenneth Sim
psono šermenims vargiai spė
jus pasibaigt St. James epis- 
kopalų bažnyčioj, New Yor
ke, pereitą antradienį, ten 
prasidėjo lenktynės ir knai- 
binėjimas viens kitam pašo- 
nėsna per įvairius politikie
rius republikonų ir demokratų 
partijose, kaip tarpusavyje už 
vadovybę, taip ir vienos parti
jos “čyfų” prieš kitus. Visi su
bruzdo lenktynėsna nominuoti 
kandidatą specialiams rinki
mams kongresmano iš 17-to 
Kongresinio Distrikto.

Distriktas yra vienas iš aris
tokratiškųjų, geriau žinomas 
kaipo “silk stocking” distrik
tas.

Republikonuose vieni norį 
nominuot valstijos senatorių 
Frederic R. ' Coudert, dabar 
vadovaujantį raganų gaudy
mui prieš mokyklų' sistemą. 
Nelabai ką jie daugiau ir turį 
ten išstatyti, tad gal Coųdert 
ir būsiąs nominuotu. Bruce 
Barton, Simpsono pirmtakū- 
nas, seniau buvęs iš to distrik
to kongresmanu ir pereitą ru
denį iš riaujo kandidatuoda
mas pralaimėjęs, dabar būk 
atsisakąs kandidatuot.

Tammaniečiai (demokra
tai) išstatysią savo kandidatu 
John J. O’Connor, seną darbi
ninkų priešą, seniau buvusį 
kongresmanu iš 16-to distrik
to.

Buvo užklaustas Eugene P. 
Connolly, New Yorko Apskri
čio Darbo Partijos pirminin
kas, apie Darbo Partijos pla
nus, bet jis atsakė dar neturįs 
jokio plano. Pernai Darbo 
Partijos kandidatu iš to dis
trikto buvo Morris Watson, 
Am. Laikraštininkų. Gildijos 
vice-prezidentas.

Darbo Partijos viršininkai 
sako, kad jų planai bus žino
mi tik po gubernatoriaus pas
kelbimo rinkimų ir partijos 
pild. komitetui atlaikius posė
dį,
a .....  —------------------------ —a

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
d--------------------------------------------------------- ;---------------------------------------gi
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Pagerbs Senuosius Unijistus
Typografmės Unijos Lokalas 

6-tas, paprastai vadinamas 
“Big Six”, skaitomas vienu iš 
seniausių lokalų šalyje, šį sek
madienį, Manhattan Center, 
ruošia iškilmes pagerbti narius, 
kurie išbuvę unijoj 50 ar dau
giau metų.

Burns Mantle, dramos kriti
kas, pats dar tebesiskaitąs tos 
unijos ,nariu Denver lokale, pa
kviestas pirmin.; Paul Robe
son, paskilbęs negras solistas, 
dainuos unijistams; gi kalbėto
jų sąstate turi miesto atstovą 
Newbold Morris, lokalo prezi
dentą Elmer Brown ir kitus.

Bučeriai Laimėjo Teisme
Amalgameitų Mėsos Pjaus

tytojų Unijos Lokalas 653, 
AFL, laimėjo New Yorko Ap
skričio Vyriausiame Teisme 
pripažinimą teisės laikyti bu- 
čeriams balsavimus pasirinki
mui. unijos. Unija pareiškė pa
sitenkinimą tokiu teisėjo Louis 
Valente nuosprendžiu.

Buvęs ginčas paliečia virš 
tūkstantį bučerių, dirbančių 
A. & P. krautuvėse.

J. Quinn, padėjėjas gara- 
džiuje, 215 W. 50th St., susi
žeidė įvairavęs mašiną atviron 
keltuvo olon ir su mašina nu- > 
kritęs ant viršaus keltuvo, bu
vusio žemesniąjame aukšte.

Susidūrus dviem aukštojo 
gelžkelio traukiniam prie 
Queensboro Tilto sužeista 3 ir 
sukrėsta. 52 keleiviai. Slidūs 
bėgiai buvę priežastimi.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI




