
jį* »

KRISLAI S

New Jersey Fabrikef

JIE PATYS PASIRINKS SAU UNIJĄ

Vincas Vitkauskas — Pir
miau Jiems Angelas, o 
Paskui—Velnias.

Rašo R. Mizara
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PONAI PLANUOJA NAUJĄ TEISMĄ PRIEŠ JĮ 
Bridgeport, Conn. — Tur-
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dai?
Keturi “Vadai”, Keturi 

Priešai.
L. Pruseika Išvyksta.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00 

Metams

Prašome visų ^Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vienų tiapŪR 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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Nesenai Amerikos socijalis- 

tu partijos lyderis, Norman 
Thomas, liudijo USA kongre
se, kur jis pasisakė už gink
luotą pagalbos teikimą Angli
jos “demokratijai.”

Apie tą patį laiką Anglijos 
socijalistų lyderis, darbo mi- 
nisteris, Bevin, kovojo už tai, 
kad būtų pravestas verstino 
darbo įstatymas Anglijos dar
bininkams, priverčiantis juos 
dirbti ten ir taip, kaip “de
mokratiškoji” valdžia įsakys.

Apie tą patį laiką kitas An
glijos socijalistų lyderis, vi
daus reikalų ministeris, Mor
rison, be jokio apklausinėji
mo ir tyrinėjimo, uždarė ang
lų darbininkų dienraštį “Dai
ly Worker” ii- savaitraštį 
“The Week”.

Apie tą patį laiką Franc i- 
jos generalinis Franc, socija
listų partijos sekr., socijalistų 
lyderis, Faure, Petaino val
džios tapo paskirtas į fašis
tinį parlamentą,—podraug su 
fašistais Jacues Doriot ir pulk, 
de la Rocque.

štai jums, gerbiamieji skai
tytojai, kokiais “dideliais” ir 
“žmoniškais”, kokiais “darbi
ninkų klasei naudingais” dar
bais užsiima socijalistų lyde
riai I

Verda Nauji Sąmoks
lai prieš Išteisintą 

Negrą Šoferį

Graikai Atėmė iš Italų 
Kelias Pozicijas Darbininkai Laimėjo

Athenai. Albanijoj įvy
ko tik siauri vietiniai karo 
veiksmai tarp graikų ir ita
lų. Keliose vietose graikai 
laimėjo nedidelius susikir
timus: užėmė kelias svar- 

v. . . 1v. . . Tie ponai ir ponios dabar ^as pozicijas; pagrobė
čia! ir aukšti ponai ir po-apipylė telegramomis Conn. daug automatiškų ginklų

i.inios šičia draugai Eleano-.gubernatorių R A. Hurley, nuo ital paėmė j nelaisvę 
r- ros Strubingienes, baisiai protestuodami, kad Spellas 270 priešo kark tarp iu 
i- pasipiktinę, kad prisiekdin-išteisintas, ir tuo būdu keks itak oficierius 1 
p tųjų teismas išteisino neg- Strubingienė, jų draugė, pa- ' 

rą Josephą Spellą, buvusį žeminta. Jie pasiryžę kaip 
Strubingienes šoferį. Jinai nors apsidirbt su Spellu. 
kaltino Spellą, pasakoda
ma, būk jis ja tris kartus iš- o n -> , , , ,* • ] Spellas dar tebelaikomas ka-zaginęs, • mėginęs nuskan- ,-1.. rp
dint ir tt. Bet teismas palai- leJ.ime’ nuteisintas. Tuo
kė jos pasakas išmisllis ir m!’ pag;i' keiStą Conneeti- 
pripažino Spellą nekaltu.

Šiuos žodžius berašant,
Išsiveržė Kruvinos 
Riaušės tarp Angly 

Ir Piet-Afrikiečiy

Leonas Pruseika išbuvo 
Brooklyne virš savaitę laiko. 
Jis dalyvavo metiniame lais- 
viečių suvažiavime. Jis aplan
kė daug brooklyniecių. Jis 
pasakė Brooklyne gerą pra
kalbą ir, šiuos žodžius rašant, 
jis rengiasi Brooklyną apleisti.

Patiko jam brooklynieCiai, 
o jis—brooklyniečiams.

Grįždamas Čikagon, Prusei
ka aplankys Schenectady, Ro
chester} ir Buffalo.

Brooklyniečiams smagu, kad 
L. Pruseika juos aplankė ir 
laisviečiai jam yra dėkingi už 
parinkimą Čikagoje “Laisvės”

Elizabeth, N. J< — Pasi
baigė 1,600 d a r b i n i n kų 
streikas prieš Phelps Dodge 
vario dirbinių korporacijos 
fabriką. Streikieriai laimė
jo svarbiausią savo reikala
vimą. Fabrikantai yra pri
versti leist patiems dirbi- 
ninkams nusibalsuot, kokia 
unija turi būt jų atstovė ko- 
lektyvėms deryboms su [dieniais; dvigubai mokėt 
samdytojais. Balsavimai bus 
pravesti priežiūroje valdiš
ko Šalies Darbo Santikių 
Komiteto.

Streikui vadovavo CIO 
Jungtinė Elektrininkų, Ra
dio Darbininkų ir Mašinis
tų Unija. Ši unija neabejo
ja, kad balsavmuose didelė 
dauguma darbininkų pasi
rinks ją kaip savo atstovę.

Streikas kilo vyriausiai 
todėl, kad korporacija atsi
sakė leist darbininkams nu
sibalsuot, kokios unijos jie 
nori, nežiūrint, kad Šalies 
Darbo Santikių Įstatymas 
pripažįsta darbininkam žią 
teisę. >

Čionaitinis Phelps Dodge 
fabrikas turi 30 milionų 

Iš anksto buvo pagamin-'dolerių vertės užsakymus 
tas judamasis paveikslas gamint reikmenis Amerikos
vardu “Vorošilovo Maršas,” įkaro laivynui. Kiti šios

korporacijos fabrikai turi 
karinių valdžios • užsakymų 
dar už 200 milionų dolerių..

šiuomi elizabethiečių lai
mėjimu džiaugiasi darbinin
kai ir visuose kituose kor
poracijas fabrikuose įvai
riuose miestuose ir valstijo
se. Jie taipgi tikisi priverst 
fabrikantus leist darbinin-

KL. E. VOROŠILOV’AS

Visa Sovieto Sąjunga 
Pagerbia Vorošilovą 
Jo 60 Mėty Sukakty]

kam s pasirinkt pageidauja
mą uniją.

Phelps Dodge fabriko 
darbininkai Elizabethe, N. 
J., dabar išstatė sekamus 
reikalavimus:

Įvest penkių dienų, 40 
valandų darbo savaitę; pus
antro karto tiek mokėt už 
darbą viršlaikiais ir šešta-

3

'sekmadieniais ir kitomis 
| šventėmis; nedaryt jokio 
| skirtum o prieš negrus ir 
ateivius darbininkus.

cut įstatymą, yra duodama 
“teisė’* valstijos prokurorui 
užvest naują bylą kaipo 
apeliaciją prieš Spellą.
Gręsia Spellui Teismas New 

Yorko Valstijoj
Westchester, N. Y., aps

kričio prokuroras Al. T. 
Gallacher sako, 
a.

Spellą teisman neva

Johannesburg, Pietų Af
rika. — šeštadienį ir sek-

Maskva. — šį antradienį, 
vasario 4, visoj Sovietų Są- 

madienį siautė kruvini su-jungoj iškilmingai minima 
sikirtimai tarp anglų poli- 60 metų amžiaus sukaktis 
cijos ir kariuomenės, iš vie- maršalo Klimo E. Vorošilo- 
nos pusės, civilių gyventojų, vo, šalies gynimo tarybos 
iš antros pusės, Johannes- pirmininko ir liaudies ko- 
burge, Sąjungoje Pietų Af- misarų tarybos vice-pirmi- 

kad jįs!rikos, anglų pusiau-koloni-įninko. Vorošilovas taip pat 
rimtai galvoja” patraukt j°s- Žiauriuose susidūrimuo-iyra narys Sovietų Komunis- 

kaip se aFe 140 asmenų rimtai tų Partijos Politinio Biuro. 
va ■ žymiausi sovietiniai pie

šėjai Maskvoj ir Leningra- 
____ _____ Connecticut! Nekariškiai piet - afrikie-|de suruošė parodas savo pa- 

■nomnininkni snnJ' 'valstTjoj^"plepėjo, būk Spel-.čiai’ šalininkai savo krašto veikslų, kuriais vaizduoja 
uumunimiuu sunai- autOmobilvie > buvęs ia nepriklausomybės, respubli- šalies gynimo dalykus ir pa- 

Bardios prieplaukoj_____________į ^ew Yorko kiečiai> sakosi, laikę tik ra- veiksludja Vorošilovo gyve-
Prisiekdintųjų mib kultūrinį, nepolitinį su- nimą ir revoliucinius ir ka- 

sirinkimą, kada juos užpuo- rinius jo darbus. 
ilė anglų policija. Iš to ir ki
lo kruvinos riaušės.

Vokiečiai ir Italai Nu
skandinę Septynis 
Anglijos Laivus
Italų Pranešimas:

Roma. — Vokiečių orlai
viai bombomis nuskandino 
keturis prekinius anglų lai
vus Viduržemio Jūroje. 
Vieną iš tų priešo laivų vo- ( 
kiečiai bombininkai sunai
kino ' 
Libijoj. Tai buvo 10,000 to- . 
nų įtalpos laivas. Be to, vo- valstiją. . v. . .
kiečiai lakūnai sužeidė tris teismas netikėjo ir šiai jos 
anglų laivus. pasakai.

žmogvagį (kidnaperį). Nes sužeista. Dauguma sužeistų-
Strubingienė, laike bylos Jfa„ are?Iiai:
Bridgeporte, <

pasakai.
Italų submarinas Atlanto ^v^asJ^,a jos. vadinamą Anglų policija ir kariuo- 

“ ,» asmeniškas menė ašarinėmis bombomisVandenyne nuskandino tris <<za^in,m^’”
prekinius Anglijos laivus, Paeios Strubingienes dakta- ; ir tankais sklaidė respubli-|

15,000 tonų įtalpos. J^as. Fl’* G. Zeier iš White kiečius, tarp kurių buvę
, N. Y., pripažino karčių Anglijos' priešų ir

viso
sveikinimui aukų: išviso jis jų šie laivai gabeno karo reik- P^bis,
atvežė arti pusantro šimto do- menis Anglijai iš Amerikos. Bridgeport© policijos, sar- Vokietijos šalininkų.

žentui J. J. Teuffel’iui, jog
, _ sek" jinai “turėjo susitarimą” su . . . , ...

Kalbant apie mūsų gerus mingai bombardavo anglų SpeMu kad jis lytiškai v? leidyklas dviejų tautinių 
draugus, tenka priminti, kad prieplaukas ir fortus Salų-1 ’ ’ ‘ - t—1——
šiuo metu jų labai daug sirgo me ir Bardioj, Libijoj, 
arba dar serga.

Štai net keli, kurių, jei ne li
ga, niekas nebūtų sulaikęs 
nuo dalyvavimo “Laisvės” su
važiavime: Jurgis Stasiukaitis, 
iš Cliffsidės, draugė Matulie
ne, iš Jersey City, N. J., d. Če
puliai ir J. Juška iš Brooklyn©. 
Jei dar visi nepasveiko, 
kiu jiems kuoveikiausiai

.sveikais!

lerių.

lin-
būti

pra-“Vilnyj” mačiau tokį 
nešima:

“Dar yra lietuvių, kurie nė
ra matę “Vilnies”.

šiuos žodžius reikia gerai 
įsidėmėti. Jie svarbūs. Jie la
bai daug pasako. Niekas nea
bejoja, kad tokių lietuvių dar
bo žmonių yra labai daug. 
Niekas neabejoja, kad yra 
daug lietuvių darbo žmonių, 
kurie dar nėra matę ir “Lais
vės”.

Tuo būdu mes turime įsipa
reigoti, kad juo didesnis 
skaičius lietuvių darbo žmonių 
matytų ir “Laisvę” ir “Vilnį”.

Kai jie su šiais dienraščiais 
susipažins, juos pamėgs, pas
kui patys pataps karšti, uo
lūs šių dienraščių - platintojai.

Gyvename laikotarpį, kada 
. toki dienraščiai, kaip “Lais
vė” ir “Vilnis”, yra nepava
duojami apšvietos organai.

Andai “Amerika” parašė, 
kad ^>uvęs Lietuvos Jcariuome- 
nės vadas, gen. Vincas Vit
kauskas, “buvęs labai sujau
dintas ir nurodęs, kad iš visų 
negerovių žmoniją gali išgel
bėti tik komunizmas.. . ”

s™

Vokiečių orlaiviai

patenkintų; tai buvo jos pa
čios užgaidas.

Anglų kareiviai šturmą-

BALSAI SENATO KOMI
SIJOJ APIE KARINĮ 

SUMANYMĄ

Washington, vas. 3. —Šia

u piet-afrikiečių laikraščių, iš- 
beldė langus ir apardė 
spaustuves ir raštines. Iš
mušta langai ir daugeliui

Philadelphia, Pa. Pur- .krautuvių, sudaužyta daug 
tuole ponia Fr. Rutan ienė automobilių gatvėse, 
ir kiti aukšti Philadelphijos Dar ir pirmadienio rytą 
ponai ir ponios, artimi Stru- vįenur kitur kartojosi susi-ponai ir ponios, artimi Stru-

savaitę senatorių komisijoj Vingienės draugai, bombar-;kjrįįmaį tarp Pietų Afrikos
užsieniniais reikalais kalbės protestą. telegr amo- 
prieš karinį prezidento su
manymą senatorius Whee
ler ir buvęs Wisconsino gu
bernatorius Ph. LaFollette.

Agituot už tą sumanymą 
parlėks iš Anglijos Wendell 
Willkie.

Tas pats gen. Vitkauskas 
tapo išrinktas j Aukščiausią 
SSSR Sovietą!

mis Conn, valstijos guber
natorių Hurley, kam Con
necticut teismas išteisino 
Josephą Spellą, buvusį 
Strubingienes šoferį. Jie or
ganizuotai veikia ir reika
lauja būtinai “apvalyt jos 
vardą, apgint jos garbę.”

Strubingienė dabar 
dasi Philadelphijoj su 
vyru.

respublikiečių ir anglų

ran- 
savo1

Atsimenu gerai: kai Vit
kauskas vedė Lietuvos kariuo
menę į Vilnių, kai Vitkauskas 
buvo paskirtas kariuomenės 
vadu vietoje gen. Raštikio, 
tuomet ta pati “Amerika” be 
ribų garbino jį, kaipo didvy- kiečių kanuolės, šaudyda- 
rį, kaipo geriausį patrijotą. *v ------~ -

Tai buvo tie laikai, kai gen. 
Vitkauskas tarnavo esant Lie
tuvoj fašizmui.

Bet kuomet tas pats Vincas 
Vitkauskas atvirai perėjo tar
nauti Lietuvos liaudžiai, tuo
met jis patapo klerikalams 
“nekošer” ir tapo pasmerktas 
amžiams.

Bet ar Vincas Vitkauskas 
paiso, kad jį fašistai-klerika- 
lai-socijalistai smala spjaudo!

po-

ANGLAI GAL GAUS 38 
DANIJOS LAIVUS, STO

VINČIUS AMERIKOJ

Anglai Atėmę iš Italy 
Svarby Miestą Agor- 

datą Eritrėjoj
M

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Anglai 

užėmė Agordat miestą su 
geležinkelio stočia Eritrė
joj, “itališkoj” Rytinėj Af
rikoj. Per įnirtusį mūšį jie 
daug italų nukovė ir šimtus 
paėmė į nelaisvę. Agordat 
yra “raktas” , į Massawą, 
italų prieplauką Raudonojoj 
Jūroj, už 100 mylių toliau į ' 
rytus.

Agordato kautynėse an
glai sunaikino 11 italų tan
kų ir pagrobė daugius ka
nuolių ir kitų ginklų ir šar
vuotų automobilių. Italai 
dabar bėga linkui Kereno, 
40 mylių toliau į šiaurių ry
tus.

o

ir m

X

ir jis dabar pradėtas rodyt 
pačioje dienoje Vorošilovo 
60 metų amžiaus sukaktu
vių. Šis judis vaizduoja 
ypač Caricino mūšį, kurio 
pasekmėje tapo sunaikintos 
b a 11 a g v ardiečių armijos. 
Vorošilovas garbingai atsi
žymėjo tame istoriniame 
mūšyje.

Vorošilovgrad, So v. Uk
raina. — Šis miestas ypač 
plačiai ir iškilmiai mini Vo
rošilovo 60 metų amžiaus 
sukaktį. Nes arčiausiai su 
šiuo miestu rišasi Vorošilo
vo gyvenimas ir revoliucinė 
veikla. Minėjimai įvyksta 
visuose miesto teatruose, 
kliubuose, Vorošilovo vardo 
muziejuje ir kitose kultūros 
įstaigose. Sudaryta specialė 
paroda paveikslų, kurie nu- 

I piešti šio miesto artistų. 
Paveikslai, be kitko, rodo 

i Stalinu ir 
i P a r c h o m e n ku Caricino 
fronte, lemiamajame mūšy
je prieš baltagvardiečius.

New York. — Patirta 
jog Anglija neatlaidžiai:v ...
reikalauja, kad Amerika Į h o „
pervestų anglam 38 preki
nius Danijos laivus stovin-

Vok. Kanuolės ir Oriaiviai eius Jungtinių Valstijų 
Padarę Daug Žalos Anglam prieplaukose. Sakoma, kad

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Didžiosios vo-

Amerikos vyriausybė rim
tai svarsto šį Anglijos rei
kalavimą.

Hartford, Conn

Anglai iš dviejų pusių 
žygiuoja prieš Barentu, kur 
tikisi apsupt 15 iki 17 tūks- 

" itančių italų kariuomenės.

Athenai. — Italų orlaiviai 
. v _ . . Iper paskutinį mėnesį užmu-

Streikas pries Taipraiterių — nekariškius graikus 
Kompaniją ir sužeirtx 9o.

Sustreikavo keli šimtai 
darbininkų ir darbininkių 
prieš Underwood-Elliott Fi- 
įsher rašomųjų mašinėlių 
kompaniją. Reikalauja dau
giau algos. Fabrikantai pa
siūlė peržiūrėti darbininkų 
algas. Darbininkai atmetė 
tokį pasiūlymą. Streikui va
dovauja Amerikos Darbo 
Federacija. - Rep.

**•

ir sužeidė 93.

KONGRESMANAI PENKTA
DIENI BALSUOSIĄ 

KARINI SUMANYMĄ

mos iš Franci jos, padarė 
• naujų nuostolių Rytinei ir
IPietinei Anglijai; pataikė į 
! įvairius kariškai svarbius 
.punktus.

Žemai skrisdami, vokie
čių orlaiviai apardė dvi 
anglų lėktuvų stovyklas ir 
sunaikino bei sužeidė dau
gelį ten buvusių orlaivių. 
Vokiečių lakūnai taip pat

Italai/Laimėję Kelis Mūšius 
Prieš Graikus

lai-socijalistai smala spjaudo I į v1 1
Jis nepaiso ir nepaisys, bet sėkmingai bombardavo du 

eis su Lietuvos liaudimi į švie- fabrikus ir vieną prieplau- 
sesnį ir laimingesnį gyvenimą! ką Rytinėje Anglijoje.

Italų Pranešimas;
Roma. — Keliose vietose 

Albanijoj italai išvijo grai
kus iš pozicijų ir padarė 
jiem didelių nuostolių. To- 
moizza klonyje italai užmu
šė 200 graikų, tame skaičiu
je tris priešo ofcierius. Ki
tur italai paėmė graikų į 
nelaisvę ir pagrobė daug 
ginklų.

ANGLŲ AMBASADORIUS 
DARBUOJASI PRIEŠ 

SOVIETUS
Washington. — Anglijos 

ambasadorius lordas Hali
fax reikalauja, kad Ameri
ka nepraleistų Sovietam 
aukštos rūšies gazolino, fa
brikinių įrankių ir kai ku
rių metalų.

London. — Anglų koman
da tikisi sunaikinti arba ne
laisvėn paimt 100,000 italų 
kariuomenės Rytinėje Af
rikoje.

ORAS, 
šalčiau.

Šį antradienį

ANGLŲ LAKŪNAI SMAR
KIAI BOMBARDAVO VO

KIEČIŲ POZICIJAS
Anglai Praneša:

London. — Daugiau kaip 
šimtas Anglijos orlaivių die
ną bombardavo ^vokiečių 
kanuolių batarejas šiaurinė
je Franci jos pakrantėje ir 
atakavo vokiečių prieplau
kas ir valtis Boulogne, 
Breste ir kitur*. Jie taipgi 
bombardavo vokiečių orlai
vių stovyklas * Ostende ir 
Bercke.

Šiuo žygiu anglai nušovė 
tris vokiečių orlaivius, o sa
vo prarado tik vieną.

Washington, vas. 3.— Rė
mėjai prez. Roosevelto ka
rinio biliaus 1776 gelbėti 
Anglijai tvirtina, kad kon
greso atstovų rūmas penk
tadienį šią savaitę balsuos 
tą bilių; ir teigia, kad jis 
būsiąs priimtas didele dau
guma balsų. Roosevelto ša
lininkai stengiasi kaip ga
lint greičiau uždaryt disku
sijas ir pervaryt šį prezi
dento sumanymą.

ANGLAI ATAKAVO ITA 
LŪS SARDINIJOJ

London, vas. 3. — Anglų 
orlaiviai sėkmingai bom
bardavo italų lėktuvų sto
vyklas ir sandėlius saloj 
Sardinijoj.

Athenai. — Graikai sako
si kad jie artinusi prie italų 
prieplaukos Valonos, Alba
nijoj.

$
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Antras puslapis

Arijonizmas ir Anglo-Saksizmas
Hitlerizmas įnešė Vokietijon “arijo- 

nizmą.” Sulyg hitleristų teorija, “arijų 
rasė” yra gabiausia rasė ir todėl jinai 
turi kitas tautas ir rases pavergti—ari
jonizmas privalo pasaulyj viešpatauti. 
Žydai — hitlerizniui nepakenčiamiausioji 
tauta. Ją reikią pirmiausiai išnaikinti ar
ba visiškai izoliuoti nuo “arijų.”

Na, ir Vokietijos imperijalistai šian
dien, švaistydamiesi tokiais ir tam pa
našiais obalsiais, vergia tautas, kariau
ja ir ruošiasi užgrobti dar didesnius pa
saulio plotus, kai sumušią Anglijos im- 
perijalistus.

Iš kitos pusės, anglai imperijalistai 
skelbia, būk jųjų rasė—anglo-saksų rasė 
—esanti aukščiausia. Nors pastarieji ma
žiau anglo-saksiniais obalsiais švaistosi, 
tačiau jų visvien neišleidžia iš rankų.

Įdomu, kad ir pas mus Amerikoje yra 
žmonių, kuriuose paminėtieji kariaujan
čių imperijalistinių kraštų imperijalistų 
iškeltieji “patrijotingi” obalsiai randa 
atgarsio. Iš vienos pusės, vokiečių šali
ninkai, ypačiai šiame krašte užnuodintais 
protais vokiečiai hitlerininkai, naudoja 
viską, ką sako Hitleris, o. iš kitos pusės 
reakcioninkai “amerikonai” naudoja an- 
glo-saksizmą kaipo didelį dalyką savo 
propagandoje prieš vokiečius. Socijalis- 
tai, kurie sakosi esą ir demokratai ir 
tarptautieČiai, vis daugiau ir daugiau 
lenda į Anglijos imperijalistų propagan
dos bučių.

Štai Socijal-demokratų Federacijos or
ganas “New Leader” andai pareiškė, kad 
amerikiečiai turį būti pasirengę mirti už 
anglo-saksų demokratijos pergalę!

Gi toji anglo-saksų demokratija kėri 
tame, kad ji laikė ir tebelaiko milijonus 
žmonių pavergusi nei kiek nelengviau, 
kaip hitlerizmas, kaip “arijizmo demo
kratija” !

Amerikos darbo žmonės neturi pasi
duoti nei “arijonams” neigi “anglo-sak- 
sams.” Darbo žmonėms turi rūpėti taika. 
Jiems broliai visi, kurie dirba. Jiems 
draugai, kurie kovoja už taiką. Jiems ne
prieteliai, kurie engia kitas tautas, kurie 
skirsto pasaulį į rases ir tautas, į augš- 
tesnes ir žemesnes, kurie rengia plėšikiš
kus karus ii’ į juos verčia eiti žūti darbo 
žmones!

Reikia pastebėti, kad ir lietuviuose yra 
žmonių, kuriems yra apdūmęs akis “ari
jonizmas” ir “anglo-saksizmas.” Bet 
abiejų tų liogerių žmonės susitaiko vie
nu klausimu: šmeižime naujosios Lietu
vos ir tų, kurie eina su Lietuvos liaudi
mi.
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Spell Išteisintas
Skąitytojas veikiausiai jau bus susi

pažinęs su teismu, pereitą savaitę užsi- • 
baigusiu B ridgeporte, Conn. Ten buvo 
teisiamas juodveidis darbininkas, vardu 
John Spell. Jis buvo apkaltintas žagini- 
me (“rape”) savo ponios, turtingos balt- 
veidės. Visas dalykas buvo taip sutaisy
tas, kad iš pradžių atrodė, jog tasai dar
bininkas bus pasiųstas ilgiems metams 
kalėti. Kai tik Spell buvo suareštuotas, 
komercinė spauda buvo paleidusi savo 
girnas melams ir provokacijoms malti 
prieš negrą šoferį, kuris buvo išlaikytas 
keletą dienų kalėjime kaipo didžiausias 

:'nusikaltėlis.
'■ Reikia pasakyti ir tai, kad, jei tokis 

įvykis būtų įvykęs, sakysime, 
Georgijoj, Floridoj, ar kurioje kitoje pie
tinėje valstijoje, tai nebūtų sulaukta nei 
teismo: suimtasis negras būtų buvęs nu-

A

linčiuotas sužvėrėjusių ku klux klaniškų 
govėdininkų. Tokių įvykių jau esame 
matę tiek ir tiek.

Bet čia visgi buvo Connecticut vals
tija, o ne Florida. Tai viena. Antra, iki 
šiol vestoji kova už negrų teises, iki šiol 
iškeltasis sąmokslas Scottsboroj, Alaba- 
moj, kai ten buvo kadaise bandyta nu
žudyti devyni nekalti berniukai, ir kitur, 
paveikė ir šitoje byloje.

Dėka tam Spell buvo išteisintas, nes 
teismo eigoje aiškiai pasirodė, kad kal
tas buvo ne negras, bet jo ponia. Teismo 
eigoje aiškiai pasirodė, kad jokių žagini- 
mų nebuvo. Ten buvo iškelta vienas 
svarbus faktas: kapitaliste išdykėlė, už
sigeidusi lytiškų susinešimų su negru, 
juos turėjo ir paskui pasirįžo tąjį jpatį 
negrą tarnautoją pasiųsti kalėjimam 
Betgi dvylika dorų piliečių, kurie spren
dė Spello bylą, poniutės ir valstijos už
gaidų nepriėmė, Spell išteisino!

Negerai dabar jaučiasi ir komercinė 
spauda, kuri bandė Spellą pasmerkti dar 
prieš teismą, kuri patikėjo pasileidusios 
samdyto jos piktam liežuviui.

Kam Gyventi Gražu ir Miela--Net 
ir Karo Metu

Žinių agentūros United Press kores
pondentas praneša iš Londono, kaip gy
vena to miesto “šviesuomenė.” Londono 
ponai karo sunkumų mažai jaučia arba 
visai nejaučia, sako korespondentas. 
Naktiniai kliubai perpildyti publika— 
žvilgančiose uniformose karininkais, pa
nelėmis, poniomis ir ponais. Visur or
kestrai, visur muzika, visur dainos ir šo
kiai. Šampanas laisvai liejasi, gardžiau
sio maisto užtenkamai.

Gaila, kad tas pats korespondentas ta
me pačiame rašinyj nieko nemini apie 
Londono biednuomenę. Bet mes tą pui
kiai žinome iš kitų, anksčiau gautų tais 
klausimais pranešimų. Biednuomenės 
gyvenimas—kančia. Ne tik jai stokuoja 
drabužio, maisto; daugybė darbo žmo
nių yra išmesta iš savo lūšnų ir namų, 
kurie yra sunaikinti bombų. Biednuome- 
nė naktis leidžia subvėse, giliai iškastose 
šaltose nuo orlaivių slėptuvėse; biednuo- 
menė leidžia savo gyvenimą kaip pra
gare.

Nelabai senai prie vieno didelio Lon
dono viešbučio keletas moterų suruošė 
pikietą. Jos nešiojo iškabas, reikalaujan
čias pagerinti gyvenimą nuo karo nu
kentėjusiai biedųuomenei. Dėlto tos mo
terys buvo apskelbtos komunistėmis ir 
jėga tapo žiauriai nuguitos nuo viešbu
čio durų!

Amerikos darbo žmonės privalo iš to 
padaryti savo išvadas: jei mūsų kraštas 
bus įtrauktas į karą, tai stambioji bur
žuazija, turčiai dėl to nei kiek nenuken
tės. Priešingai: jie tik prisigriebs dau
giau turto, atsiras daugiau milijonierių, 
o darbo žmonės turės kęsti baisų vargą, 
kuomet jų vaikai bus siunčiami kažin 
kur žūti už turčių reikalus.

. štai, kodėl mes nuolat ir nuolat kelia
me savo balsą prieš karą, už taiką, už 
tai, kad mūsų kraštas nebūtų įtrauktas

Naudos Gazus?
Vis daugiau ir daugiau pradedama 

kalbėti apie tai, kad neužilgo Vokietija 
bandysianti išsodinti savo karo jėgas į 
Anglijos salas ir jas jėga užimti. Apie 
tai kalba, žinoma, daugiausiai patys an
glai, kadangi juos tas labiausiai paliečia. 
Nėra abejojimo, kad Hitleris gali bandy
ti tą daryti, nes tai jo tikslas, jo sie
kimas.

Kaip vokiečiai mano invaziją padaryti 
Anglijos salose,—taipgi daug nuomonių. 
Vieni mano taip, kiti—kitaip. Niekas, 
tačiau, tikrai nežino. Pats gyvenimas ta
tai parodys—ir gal būt neužilgo. Ar vo
kiečiai pajėgs užimti Anglijos salas? Į 
tai taipgi niekas negali atsakyti. Negali 
atsakyti nei Churchillas, nei Hitleris. Tai 
priklausys nuo visos eilės dalykų.

Vienas, tačiau, 'su invazija klausimas 
susijęs yra sekamas: ar bus naudojama 
nuodingieji gazai? Šis klausimas šiuo 
metu taipgi yra plačiai kalbamas. Vieni 
mano, kad taip, bus. Esą, jei Hitleris ne
galėsiąs užimti Anglijos salų su ginklo 
ir bombų pagalba, tai jis naudosis nuo
dingais gazais. Esą, šiuo metu yra išras
ta tokių gazų, nuo kurių žmonių neap
saugos netgi ir dujinės maskos!

Be abejo, jeigu tokių gazų turi Vokie
tija, tai jų turi ir Anglija. Jeigu vokie-
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Daugiau Sveikinimų
K. Mikolaitis, Baltimor

davinius žmonijos apšvietei die’n;aščiu seniau> tai būtų 
Šį kai t negalėdami dalyvaut iurgjęS tapti dienraščiu a- Iravrn an maaia nū lz-m~ x -

J. L. žemaičiai $5.00.
Rumford, Me.

“Sveikinu dienraščio 
šėrininkų suvažiavimą

Md., $1.00; ALDLD. 52 kp., įritės į vietinės valdžios įstai- 
per J. Miller, iš Detroit, gas ir prašykite paaiškinimo. 
Mich., $5.00; S. Maczenas, Nebijokite, už tai nebaus.

kaitų su visais,. pasveikin- yVaizcĮoje esamos padėties, 
darni suvažiavusius uzsimo- be lo gvarbu <L; turg. 
kame bausmę uz nedalyva- ti • skaityti ir skleisti į 
vimiį L. Mankiencs $2.00 ir kitus žmon's lietuvius. Per

ir
c.

žiuoja sąmoningieji lietuvių sveikinimų> tai pat? pavie-

ir su
Ona

draugai apšvietos skleidė
jai, svarsto tolimesnius už

ir 
ap-

niai jį siunčiu. ‘L.’ laikraš
tis, jei jis nebūtų patapęs

daugelį metų nebuvau ga
vęs liauju skaitytojų, bet 

‘L.’ šiemet du metinius naujus 
ir skaitytojus gavau laike va-

Organizacijų, ir Pavienių Asmenų Sveiki 
nimai Laisviečių Suvažiavimui

(Tąsa)
Hudson, Mass.

“LLD 103 kp. sveikina 
dienraščio ‘L.’ šėrininkų su
važiavimą su $5.00 ir linki 
geriausių pasekmių gyvuoti 
ir skleisti klasinę apšvietą 
lietuviuose. M. Kazlauskie
nė, Rašt.”

Hudson, Mass.
“Lietuvių Piliečių Kliubas 

sveikina ‘L.’ šėrininkų suva
žiavimą su auka $10.00. Mes 
pasitenkinę ‘L.’ vedama lini
ja ir tikime, kad dabartinio 
karo liepsnojančio sūkuryje 
laikysis kas naudinga dar
bininkam ir linkime gyvuot 
ir augt drūtyn. A. L. Tamo
šiūnas, Rašt.”

Jewett City, Conn.
“Sveikinu dienraščio ‘L.’ 

šėrininkus, bendradarbius, 
piešėjus, redaktorius, darbi
ninkus ir visus dienraščio _ ______ a ±___
rėmėjus. Linkiu geros svei-'raščio ‘L.’ Bendrovės 
katos ir tvirtos energijos 
dabartiniam laike, kada mū
sų dienraštį ‘L.’ puola visa 
melų armija' iš visų kampų. 
Netik ‘L.’, bet ir jos rėmė
jus. Bet, draugai, mes ge
rai žinome, kad su melais 
toli negali nueiti, o jei ir 
nueis, negalės sugrįžti, nes 
teisybė pastos melams kelią 
ir melai turės žūti greit at
eityje. Čia įdedu $5.00. Jie- 
va žvingihene.”

Charleston, So. Carolina
“Gerb. ‘L.’ Bendrovės Da

lininkai, Rėmėjai ir ‘L.’ šta
bas! Nors-aš labai toli nuo 
jūsų šioj taip įspūdingoj 
dienoj esu, bet gal mano 
troškimas būt su jumis nie
kad neišsipildys dėl mano 
nelemtų aplinkybių. Tai 
nors ant šios popieros pri
dedu savo didžiausius linkė
jimus visiems dalininkams- 
rėmėjams, darbuotojams, 
‘L.’ skaitytojams ir “L.’ šta
bui, pasveikindama su tris
dešimt metų ‘L.’ sukakties, 
čia įdedu $5.00, ir vėlinu, 
kad ji skleistųsi ir. vestų 
mus į tikrą laisvę ir nenu
stotų nešusi taip reikalau
jamą šviesą ir tiesą per il
giausius metus. Brangioji 
‘L.’ lanko mane per 16 m. 
ir tikiuos, kad lankys mane 
kol mano pajėgos leis. Lai 
gyvuoja ‘L.’ irklai gyvuoja 
tie, kurie p’alaiko ją 
ja bendradarbiauja, 
Kvederiute.”

Detroit, Mich.
S. Tvari jonas, laimėjęs 9- 

tą dovaną “L.” vajuje, $7, 
prisiuntė čekį atgal, pažy
mėdamas, jog aukojo “L.” 
suvažiavimui.

Hartford, Conn.
“Per praėjusius kelis me

tus teko dalyvauti ‘L.’ savi- 
ninkų-šėrininkų suvažiavi
muose ir bankietuose, tai 
pasiliko tradicinis dalykaš- 
šventė. Tai smagiausias gy
venime momentas. Suva-

velinu geriausio pasisekimo, jaus, mat, Lietuvos įvykiai 
Linkiu visiems pasidžiaugti su ‘L.’ dvasia supuola. Iš- 
laisva Lietuva. Malonu bū- kelkit, draugai, obalsį, kaip 
tų ir man dalyvauti šiame išjudint aptingėlius veikė

jus, nes atgaleivių riksmas 
apkurtina nevieną. Auka 
$1.00. D. G. Jussius.”
Vytautas Bacevičius Sveiki

na “Laisvės” šėrininkų 
Suvažiavimą

“N u o š ir d ž i a i sveikinu 
“Laisvės” šėrininkus, jų su
važiavimo proga ir linkiu 
“Laisvei” padvigubinti ^iais 
metais savo prenumeratorių 

Kadangi mūsų skaičių, bei atvesti į teisin- 
pasveikinimas nebūtų tiktai gą kelią tuos mūsų tautie- 

A. čius, kurie dar nesiorien- 
tuoja dabartinėj Lietuvos 
situacijoj, nes tapo nelai
mingomis fašizmo aukomis. 
Ta progą prašau priimti 
mano kuklią auką $10.00. 
Vytautas Bacevičius.”

E. Orange, N. J.
“Gerbiamieji šėrininkai! 

Kadangi esu nesenai sugrį
žus namo po operacijos ir 
negaliu ' apleisti namus, tai 
nors su auka ($2.00) sveiki
nu susirinkusius ir linkiu 
laimingai ir gražiai tarti 
reikalus, idant būtų gerai 
mūsų dienraščiui ‘Laisvei’. 
Draugiškai, K. Žukauskie
nė, ‘L.’ vajininkė.”

suvažiavime, bet negalima 
dėl didelio tolumo. Tai pri
sidedu nors su maža auka 
$2.00. Vienas doleris dien
raščiui ‘L.’, o kitas doleris 
auka išvežimui Ispanijos 
kovotojų iš Francijos. Drau
giškai, A. Kiliene.”

Bridgeport, Conn.
“Nuoširdžiai sveikiname 

dienraščio ‘L.’ šėrininkų su
važiavimą . ‘

tušti žodžiai, tai per 
Bimbą priduodam ir aukų 
$6.00. Aukojo šie draugai 
po $1.00: J. Valinčius, J. 
Vaitekūnas, J. J. Mockaitis, 
M. Arisonas, V. Jasiulis ir 
J. B. Yusaitis. Be to, drg. 
J. Valinčius pasipirko dien- 
____  ______ _ _j šėrą 
už $10. Tad viso labo pasi
daro $16.00. Draugiškai, J. 
J. Mockaitis.”

Bayonne, N. J.
“Gerbiamieji: Buvo su

rengta pariukė dėl sugrįžu
sių iš Floridos: P. Sakavi- 
čienei, W. Barštis, J. Stan- 
kaitienei. Suruošė K. Čiur
lys, L. Graičiunienė, V. Ker- 
šulis ir J. Stankaitis. Daly
vavo draugų ir iš kitų ko
lonijų. Kuomet svečiai link
sminosi, tai drg. Čiurlis 
kvietė vieną po kitam ką 
nors pakalbėti. Drg. Skipa- 
ris priminė, kad pasveikinti 
‘Laisvės’ suvažiavimą. Au
kavo sekanti po $1.00: V. 
Barštis, P. • Sakavičienė, L. 
Graičiunienė, K; Čiurlis, V. 
Keršulis, A. Abraitis, dd. 
Skiparai, dd. Stankaičiai ir 
dd. Endriškevičiai. Po 50c: 
L. šlančiaukas, A. Augulie- 
nė, M. Hocimavicz 
Millmin. A. Lukaitis, 
Viso $11.25.”

Chester, Pa.
“Gerb. ‘L.’ šėrininkai 

bendradarbiai! Aš labai 
gailestauju, kad negaliu da
lyvauti šiame ‘L.’ suvažiavi
me kaipo narys-šėrininkas. 
Užtai su šiuom laišku svei
kinu kad ir maža auka, $2. 
Esu tikras, kad šis suvažia
vimas sustiprins dar geriau 
dienraščio ‘L.’ tarpe Ameri
kos lietuvių darbininkų ap- 
švietą. Draugiškai, P. Šla
jus.”

Stamford, Conn.
“Draugai: Sveikiname ‘L.’ 

šėrininkų suvažiavimą: Do
minick Burba, $4.00; Wil
liam Deksnys $3.00 ir Mrs. 
Anna Philipse $1.00. Drau
giškai, M. Burba.”

Quincy, Mass.
“Gerb. Draugai! Priimkit 

iv šį sveikinimą lyg iš neži
nomo kampelio, kadangi gy

venimo aplinkybių atskirtas 
nuo worcesteriečių draugų

čių imperijalistai naudos juos prieš An
glijos žmones, tai Anglijos imperijalistai 
naudos juos prieš Vokietijos žmones. 
Tuomet žmonių naikinimas būtų tokis di
delis, kokia'pasaulis dar nėra matęs.

Būtų gerai, kad gazų vartoti negalė-

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

Tel.: Humboldt 2-7964

Tacoma, Wash., $2.00; J. 
Egeris. Nashua, N. JžL, $2; 
Literatūros Draugijos 2-ras 
Apskr., Brooklyne, $10.00; 
S. Kuzmickas, Shenandoah, 
Pa., $1.00; LDS 34 kp. She
nandoah, Pa., $3.00; iš'Na
valinskų parės, Binghamto- 
ne $5.50; E. Žilinskas, Suf- 
field, Conn., $2.00; Geo. Sta- 
siukaitis, Cliffside, N. J., 
$10.00; LLD 79 kp., Rose
land, Ill., $2.00; LDS 4-to 
Apskričio, Clevelande, per 
J. Sakalauską, $5.00.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiama “Laisv.” Redakcija: 
Noriu jūsų paklausti apie “in
come tax.” Aš esu ženotas, 
neturiu vaikų. Turiu vienos 
familijos namą ir daug perei
tais metais taisiau. Taipgi tu
rėjau daktaro didelę bilą. Ar 
galima išrokuoti iš įplaukų už 
tuos dalykus? Pereitais metais 
aš uždirbau $2161.12. Meldžiu 
greitai paaiškinti, ba iki kito 
mėnesio 15 dienos taksai turi 
būti sumokėti. Tikro vardo 
nedėkite. Iš kalno ačiū.

Senas Skaitytojas.
Atsakymas

Vedusieji nemoka “income 
tax” už įplaukas iki $2,000. 
Kadangi jūs uždirbote virš tos 
sumos, tai turite gauti taksų 
blankų ir išpildyti. Ant tos 
blankos yra paaiškinta, už ką 
ir kiek galima iš įplaukų iš
rokuoti.
nors būtų neaišku, tai kreip-

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Neregulingi Kraujavimai.
Drauge gydytojau, rašau 

jums laišką, prašydama pa
tarimo per “Laisvę.”

Esu vedusi 13 metų 
riu 11 metų mergaitę, 
keletą metų išėmė man 
kiaušidę (ovarą) : tai
rimta operacija. Paskui, 
kokių metų,' man užeidinėjo 
kraujavimai, tai gydytojas 
man daVė tokių vaistų plau
tis, ir nuo to apsistojo tie 
kraujavimai.

O dabar aš jau perleidžiu 
gyvenimo pakaitą, nes man 
jau suėjo 37 metai amžiaus. 
Aš dar tebeturiu mėnesines, 
bet retai: per 2 ar 3 mėne
sius, bet kraujuoju smarkiai. 
Man tas labai rūpi. Skaudėt 
man neskauda. Ir man po 
truputį pasirodo kraujo ir 
dažnai, nuo lytinio susijaudi
nimo. Padaro keletą lengvų 
dėmių. Mano vyras skaito 
“Laisvę”, tai malonėkite pa
tarti per dienraštį. Bus labai 
dėkui.

Atsakymas.
Sakote, kad Jums jau eina 

gyvenimo pakaita. Būtų ank
stoka, 37 metų moteriai. Pa
prastai gyvenimo pakaita įsi
taiso beveik dešimčia metų 
vėliau: apie 45-46 moters am
žiaus -metus. Bet, žinoma, es
ti ir labai ankstyvų ir taipgi 
labai vėlyvų gyvenimo pakai
tų.

Kurios moters silpnos kiau
šidės, gyvenimo pakaita gali 
įvykti kad ir Jūsų amžiuj ar
ba ir dar jaunesnei moteriai, 
apie 34—35 metus. O mote
rys veikliomis kiaušidėmis 
davaro ir iki 50—52 metų,

tų nei vieni nei kiti. Būtų gerai, kad 
pats karas juo greičiau užsibaigtų. Bū
tų gerai, kad kariaujančių kraštų darbo 
žmonės patys paimtų savo žinion visus 
reikalus, o karo ruošėjus, imperialistus, 
pasiųstų velniop.

kol galop mėnesinės visai iš
nyksta.

Kad Jums, Drauge, visas 
blogumas paeina nuo silpnų 
kiaušidžių, tai netenka daug 
abejoti. Jums jau seniai pra
šalino vieną kiaušidę (kad ji 
Jums, be abejo, buvo ligota), 
o pasilikusi vienintelė kiauši
dė, matyt, eina prie išsisėmi
mo. Mėnesinės Jums jau re
tai teužeina—per 2 ar 3 mė
nesius. O kai dėl tų dažnes
nių kraujavimų (nuo susijau
dinimo), tai čia gali būti nie
ko ypatingo, tik taip sau— 
viena gyvenimo pakaitos ypa
tybių. Antra vertus, gal Jums 
yra kokio įdegimo lyties or
ganuose : kokios slogos gim
tuvės burnoje (apačioje) ar 
kur makšty (gimdymo kana
le).

Už vis geriausia Jums, 
Drauge, būtų nueiti pas savo 
gydytoją; tegul jis išegzami- 
nuoja asmeniškai ir ištiria ti
krą dalykų būklę. Taip pa
darykite, kad išvengus kokių 
pavojingų susipainiojimų, kad 
nebūtų paskui pervėlu.

Matot, gimtuvėje dažnai 
atsiranda navikų, svetimų au
galų. Jie gali būti nežalingi 
—gerybiniai, lyg kokios kar
pos, kurios tarpais pakrau
juoja. Tokiais atsitikimais 
daug gera galima padaryti 
atatinkamų liaukų gydymais: 
gydytojas įleidinėja moteriai 
giliai į didžiuosius raumenis 
lytinių liaukų sunkos, ir nuo 
to tokie navikai pamažu eina 
mažyn ir susitraukia.

Bet gali būti ir pavojingų 
—blogybinių navikų (vėžių), 
čia jau dalykas rimtas ir lūku
riuot negalima: kuo greičiau 
deginti su Rentgeno (X) spin
duliais arba su 
pjaute išpjauti 
ką.

Tai, Drauge, 
kite: tegul gydytojas ištyri
nę j a.
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As I Was
Saying

,7. Stenat.

We know you’ve heard of the 
lease-lend-give aid to Britain 
bill, Imt what do you think of 
it?

Unfortunately, too often one’s 
opinions are colored by the 
newspapers one reads, 
sometimes pretty hard to think 
for yourself when all the head
lines are trying to make you 
think another way. Propaganda 
is no longer something that

• Europe worries about, but 
something that’s here to worry 
us plenty.

As yet we haven’t found too 
many newspapers that are cap
able of discussing it with rea
son and common sense. Most of 
them act as if they’ve been 
studying Hitler’s private news
papers and taking lessons.

Maybe you have an opinion 
on the bill. Let’s hope that it’s 
an opinion based upon reason 
and common sense. But if you 
still are not sure whether the 
bill is leading us to war or 
peace, ask yourself these ques
tions :

Who will have power to in
volve us in war if the bill is 
passed? The President or the 
people? One man or the people?

WhaJL will passage of the bill 
mean? Dictatorship or demo
cracy?

If it is dictatorship — do we 
want to follow in Hitler’s foot
steps? And what for?

----- o------
After reading Nyomas’ ar

ticle on the present “swing” to 
hot-stuff patriotism and 
Lithuanian movement, we’d 
to add a few words to the 
cussion. .

This writer, for one; loves his 
country and is more concerned 
with her welfare than with the 
lock, stock and barrel of whole 
Europe. Lithuania included. z

But this is the thing that too 
many people fail to recognize:

Because I am an American 1 
will not allow propagandists in 
my cęuntry to make me hate 
and distrust whatever Europe, 
Lithuania included, has contri
buted to the development 
growth of America.

The only real Americans 
those who appreciate and 
derstand the world and Ameri
ca’s relationship to its wars, 
culture, knowledge and life.

I don’t trust any man who 
wraps himself in an American 
flag for the unexpressed, purp
ose of making us jump 
European slaughter.

It’s no coincidence 
the past few months 
tism” has been splattered all 
over the movies, the radio and 
the newspapers. I am sure that 
every American who loves his 
country and the welfare of its 
people feels bitter and angry 
that patriotism should be so ex
ploited for the sake of money, 
dollar bills and propaganda.

It is at a time like this when 
patriotism is twisted and de
formed that I think Lith-Am- 
erican youth groups, clubs, cho-

• ruses and so on should be more 
conscious of the fact that they 
are descended from Lithuanian 
immigrants.

We can only be true Americ
ans when we have an honest 
perspective as to how 
try was shaped, and 
came into being and 
parents came here.

The history and background 
of America and the lives of our 
parents is rich, tremendously 
rich, in the struggle for demo
cracy and a cleaner, nobler life.

As an American I am asham
ed and disgusted at the vile and 
degrading propaganda being 
tossed to us wrapped in the 
flag. It is by no accident'that 
this 
with 
quite a few people are inte
rested in;

We are essentially Americ
ans. Yes. We are also essen-

It’s

the 
like 
dis-

and

are
un

into the

that in 
“patrio-

our coun- 
why it 
why our

“patriotism” rises up 
the drive to war that
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CONSCRIPTION: Is Your
Chib Ready for a Send-Off?
Quite a 

Americans 
ed by the

various -Army

communities 
D. S. youth 
various types

number of Lithuanian- 
have already been affect
draft and are now serv

ing their year in the
training camps.

In a number of 
where there are L. 
branches and choruses
of parties were held in honor of the 
boys that were going away. But be
cause of the speed with which a 

the colors a 
youth clubs 
to wake up 
that one of

draftee is called to 
number of Lithuanian 
were “caught napping” 
one morning and find 
their most active and popular mem
bers is wearing the khaki.

In order to help various LDS 
branches and youth clubs arrange 
affairs for conscriptees the LDS Na
tional Youth Committee of the LDS 
published in the February 1 issue 
of the Tiesa the following suggest
ions which should come in handy to 
branches, choruses, teams and clubs:

‘When the fellow gets his notice- 
to go, he has only five days after 
notification to appear for induction 
into the Army. Thus, you may see a 
fellow on Sunday and he will not 
yet know when he will be drafted, 
but when Saturday comes around, 
he is already inducted into the Ar
my.

“A number of members were call
ed already and the branch and 
“Conscription Committees” were 
caught unawares. The branch was 
unable to have a farewell party or 
anything arranged. The member was 
gone before they even knew it.

How to Solve the Problem.
"How can we remedy the situa

tion? First, each branch must 
HAVE a “Conscription Committee.” 
This committee should list the 
names and addresses of all the re
gistered members in the branch as 
well as their numbers and classifi
cations as soon as these are receiv
ed. /

“Secondly, the committee 
pick out 
“class 1” 
these few 
committee 
committee
will be able to organize a farewell

party for the members within the 
four oj’ five days and all members 
will be glad to attend as soon as 
they receive a personal message, a 
telephone call or a postal card to 
attend the fareWell party.

“It should be the most active and 
the most live wire persons who 
should make up the committee. 
They should show by example that 
it is possible to carry out the plans.

What Can Be Done?
“Briefly, let us summarize a me

thod of carrying ou the plan as 
adopted by the Youth Committee:

CONSCRIPTION 
your branch of 
and most depen-

must 
the lowest numbers in 
and keep in touch with 
boys particularly. If the 
is an active live-wire 
and works efficiently, it

“1. ELECT A
COMMITTEE in 
the most live-wire 
dable persons.

“2. Decide at your next meeting 
that the branch will pay the draft
ed member’s 
year.

“3. Arrange 
ence between 
the conscript, 
council bulletin to him. Finxi out if 
ho wants the Tiesa to be sent to 
him; and notify the National Office.

“4. Find out when his- birthday is 
and have your members send him a 
gift or a card. Arrange to have the 
branch send him a gift.

“This holds true for other holi
days and occasions when appro
priate action shoud be made. Send 
the name and address to the Tiesa 
and ask that other members who 
know him to send him a letter or 
a' greeting.

“5. Visit the family of the con
script to see’ if the family is in 
need or perhaps the family cannot 
write in English and you would be 
able to write a letter to the con
script from his parents.

“6. Ask the conscripted member 
to write letters to the Tiesa about 
life in the camp.

“7. Help the conscript in every 
way so that he would feel that he 
is a member of a real fraternal or
ganization. This is very important 
and the conscript will feel that he 
has not been forgotten by his fellow 
members and appreciate his organi- 
ation much more.’

dues for the entire

to have correspond- 
branch members and 
Send your branch or

fl?

nri

won’t sign myyou Town Hall meeting of Youth’ petition, then 
to the devil!’’

“If go

Army Maneuvers
HATTIESBURG, Miss. — 

maneuvers involving more 
five times the number of troops the 
United States ever assembled in 
peacetime war games will be held in 
June and July, it was announced 
here. Major Gen. R. S. Beightler 
Sr., commanding the 37th Division 
at Camp Shelby, said 360,000 
diers would participate in an 
yet to be selected.

Army 
than

sol
area

Uncertainty! Fell demon of 
fears! The human soul, that 
support despair, supports not thee.

—Mallat.

our 
can

tially human beings who do not 
want to fall for the vicious an
ti-alien hatred and pro-war 
propaganda being exploded 
around us as a bursting shell 
shatters and tears apart the 
life of a human being.

Army Tags for 
U.S. Army Dead

WASHINGTON. - President 
Roosevelt’s war powers bill may 
not have been enacted yet, but War 
Department officials are getting set 
for the inevitable consequences if 
the bill does become law.

They have ordered 4,500,000 medi
cal tags to identify soldiers who 
will bo killed or wounded in battle.

“Emergency Medical Tag” is the 
official name of these grim remind
ers of where the President’s war 
program is leading. All of the tags 
boar the name of the U. S. Army, 
and are to be placed “over the 
breast or as near it as possible.”

A few months ago, the war De
partment conducted a survey of the 
coffin industry to make sure that 
there would be enough caskets in 
case of an “emergency.”

Detailed instructions come with 
the tags of the war casualties, and 
one of the hints to workers who 
will be engaged in identifying ca
sualties to war time nurses and me
dical attendants reads as follows:

“If the paitent dies enroute, note 
here the time and place of death. 
Note the hospital where the patient 
was admitted for definite treatment, 
or the disposition of the body.. If 
the soldier is returned to duty from 
any station on the route of evacua
tion prior to admission to hospital, 
record that fact.”

Another pointer to the .clerks who 
will have to make the records of 
the dead and wounded reads:

“Full identification of the organi
zation of which the patient is a 
member is highly important in con
nection with his military record 
and is necessary for studies of battle 
casualties and planning for medical 
service in combat.” "

Third of Draftees 
Found Unift

Cleveland Invites All Bowlers to 
National LDS Bowling Tourney

townCLEVELAND, Ohio. — If the bowling alleys,in every 
are taken up, there’s one reason why: pin teams are preparing 
for the National LDS Bowling Tournament to be held in 

this town. From the Mississippi River to the Atlantic Lith 
bowlers are looking forward to^--------- ---  ’
this event.

A large and capable committee 
has already been elected with John
ny Balchunas as. its head and it is 
already at work preparing for the 
big event. Here’s all the info every 
LDS bowler needs:

dered one of the finest bowling em
poriums ever built. There are 20 
of the finest and most modern al
leys. There isn’t a single pillar to 
obstruct the bowler’s view. It has 
an excellent P. A. ’system for an-

blanks and you shall receive them 
as soon as they come off the pres
ses. John Pot ritus, 3130 So. Lowe 
Ave., Chicago, is handling the West
ern end of the Tourney and Joe 
Adams is in charge of Detroit area.

SCORES AND HANDICAPS
The tournament scoring will lx? on 

a handicap basis. Your average will 
be taken and subtracted from 200. 
Seventy percent of the difference 
will bo added to whatever 
bowl in the tourney. This will 
everyone an equal chance.

ENTERTAINMENT AND 
HOUSING

Don’t worry. Cleveland is 
known as the most hospitable 
town in the country. (Ask

you 
give

well 
LDS 
any

nouncements, etc. and will be a big' LDSer who has ever been here!) We

The Date
The National LDS Bowling Tour

nament will be held on the first 
weekend in May — the third and 
fourth days of the month. The first 
arrivals will be able to start early 
and play their matches on Satur
day evening. Others who will arrive 
later, can start on Sunday and one 
thing sure, those arriving later will 
have a busy day. •

The Place
Mercury Recreation, 1810 

79th Street, Cleveland. It is

aid in running off the entire tour
ney as smoothly as possible. The 
latest type of lighting scientifically 
arranged to be most advantageous 
for bowling, a long refreshment 
and seating facilities for some 
or so spectators are a few of 
features.

bar 
300 
the

East 
consi-

War Powers Bill 
Meets Opposition

Who Can Participate?
Every LDS insurance member is 

eligible for the National Tourna
ment. Associate members who have 
ben in th organization for at last 
six months and all those who parti
cipated the entire season in LDS 
Bowling leagues, provided they are 
sanctioned by the bowling league 
committee.

W ASHINGTON. — At least' 400,- 
000 men' of those to be called for 
selective service between now and ( National 
next July will bq .rejected owing to 
physical defects, the United States 
Public Health Service revealed this 
week.

The estimate was based on a 
comparison of the second million 
men drafted during the first World 
War with those being conscripted 
now. It was revealed that due to 
the sharp inroads made on the na- 

I tion’s health by the depression, ail
ments which did not affect drafted 
men in 1918 are cropping up in ever 
increasing instances among the 
youth of today.

Public Health statisticians disclos
ed that examination of conscripts 
called for service during the past 
three months showed a large num
ber with physical defects. They as
serted that there was every reason 
to expect at least one-third of the 
17,000,000 eligible 
he draft will not 
ry service.

Simultaneously,
that the people’s health will be fur
ther undermined through various 
speed-up processes introduced in in
dustry by the National Defense Pro
gram.

Studies conducted by physicians 
and nurses in several heavy indus
try area, particularly Detroit, Pitts
burgh, and California revealed that 
defense orders have greatly increas
ed industrial hazards, and that eve
ry indication points to increases in 
diseases.

Commenting on the problem, Dr. 
Paul A. Neal of the Industrial Hy
giene Division 
Public Health 
at this time 
were exposed 
one half
rous dusts one milliorT to carbon 
monoxide, three-fourth million to 
lead poisoning and thirty-four thou
sand to arsenic.

. WASHINGTON. — Popular pro
test against President Roosevelt’s 
Lend-Lease Bill was this week 
sweeping the nation like a prairie 
fire despite the Administration’s at
tempt to muzzle the opposition to 
the bill by shpouding the Congres
sional hearings on the measure in 
the secrecy of executive ses
sion.

With a veritable deluge of pro
test letters and telegrams pouring 
in on the capital, the popular op
position to the bill was further arti
culated by attacks on the unpopular 
measure by the American Peace Mo
bilization, the National Negro Con
gress, the American Youth Congress 
and hundreds of the CIO and AFL 
trade unions, as-well as many civic 
organizations throughout the coun
try.

Kathryn Lewis, chairman of the 
Coordinating Committee 

for Women’s Auxiliaries and six 
other officers, appealed to all CIO 
auxiliaries .to fight the lend-lease 
bill. A letter signed .by the daughter 
of John L. Lewis warned that 
measure menaces “every labor 
in the land.”

THE EVENTS
For men there will be team com

petition (5 on a team), doubles and 
singles. The same events shall be 
held for women, too. The entry fee 
will be $1.50 per event per bowler 
which includes the bowling costs 
and the rest shall go towards pri
zes. The deadline for entries will 
be on April 20th, 1941. The entry 
blanks will soon be printed and 
mailed to each branch. You can 
write to the National Office, 419 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y., or 
to Johnny Balchunas, 1314 E. 66th 
Street, Cleveland, O., for entry

are making arrangements with a 
hotel and there will be plenty' of 
places to stay over if you do not 
want to go to a hotel. As for enter
tainment, well, you know us! Be
sides, there will be a bowler’s 
breakfast on Sunday morning with 
prominent LDScrs in attendance.

HOW ABOUT ADVERTISING?
A publicity committee has been 

already elected and is working on 
local publicity. At least a hundred 
show cards will be distributed all 
over Cleveland and articles will ap
pear in local papers. Every possible 
medium shall be used to make this 
tourney a big success.

PRIZES
Besides other prizes, there will be 

a trophy for the winning girts’ team 
and one for the winning men’s team. - 
A miniature gold bowling ball will 
be awarded to winners of the Men’s 
and Women’s Singles, Doubles and 
All Events leaders.

Later on, additional details and , 
complete rules shall be published: 
For the present we thįpk the above 
information will suffice. Members 
in adult branches, both young people 
and adults may participate as well 
as members in youth branches and 
youth divisions. The tournament is 
open to all LDS members no matter 
where thČy may be.

INFLUENZA: Just What You
Can Do About It

the 
law

the220 delegates to 
conference remained 
to demand that the 
Relations Committee

American Youth 
in a bold pro- 
this gag, to de
session of its

for service under 
be fit for milita-

it was disclosed

of the United States 
Service stated that 

one million workers 
to silicosis, one and

million to other dange-

Fifty of the 
APM. working 
in Washington 
Senate Foreign 
give a hearing to the progressive
organizations of the people, which 
the APM charged were gagged by 
the House Foreign Affairs Com
mittee.

In addition, the 
Congress, decided 
test move against 
vote the opening
Town Hall meeting in • Washington, 
Feb. 7, 8 and 9 to an open heading 
on the war powers bill, at which 
the witnesses who were denied a 
hearing by the House Committee 
will be given a chance to present 
their case.

The war powers bill, accoridng to 
expert analysis* would empowei- the 
President to use American armed 
forces in any part of the world 
without consulting Congress, and to 
lend, lease or give away money and 
arms in any quantity he sees fit 
and to any nation and for any pur
pose which he alone may decide. It 
also empowers him to disregard all 
previous legislation, such as Labor 
laws, the Johnson Act, the Neutra
lity , Act, and even Constitutional 
Amendments. — like the 13th, 14th 
and 15th — and thereby gives him 
full dictatorial powers.

problem—due to that, some patients 
Jose their jobs or they lack the 
finances necessary during illness 
and, owing to their responsibilities 
to dependents, cannot rest long 
enough and have a decent convales- 

--------- — ------------- * vengru wncie this is impossible, 
also think in terms of the welfare weaknesses remain which may pre- 
of the individual. What should each pare one for later diseases, even if 
person, what should his family do n0 complications, like pneumonia 
when he contracts this illness? ( ancj other conditions, have developed 
Even if no epidemic will occur this 
time, influenza is always present 
somewhere, usually in a light and 
not dangerous form.

Of course, if a reliable physician 
is in charge of the case, it is his du
ty not only to treat the sickness as 
such, in a narrow way, but the pa
tient as a whole, as a person, and to 
explain both to him .and to the fa
mily all that they need to know in 
order to prevent complications.

In the very simple cases, which 
are the rpajority, intelligent people 
who are 
useful in 
himself.

By DR. B. L.
If we wish to be practical, it 

not sufficient to study influenza 
an epidemic or pandemic disease, 
a social calamity and as a frequent vV1I „ ailvl 
relative of war conditions. We must'Where

not alarmed, can be 
helping the patient

is 
as 
as

very 
cure

amount of ven- 
While undue ex
drafts, must be 
is an essential

Interest Congers 
Gyp Farmers

WASHINGTON. — Interest of 36 
per cent and more charged to farm 
tenants and sharecroppers by South
ern plantation owners is only one 
of a number of interesting items 
turned up in a government report. 
‘The Plantation South, 1934-37,” is
sued by the WPA here .

These interest rates, charged on 
the “furnish” advanced to share
croppers so they can keep on eating 
while working for the planters, are 
"two or three times the rates paid 
by the planters for short-term cre
dit,” the report says. They averaged 
about $14.50 a month, which may 
help to explain the prevalence of 
pellagra, rickets, beri-beri and other 
malnutrition diseases among share 
cropper adults and children.

, Sharecropper incomes average 
about $400 a year, according to the 
report, which surveyed 246 planta
tions with nearly 4,000 tenant and 
cropper families.

NEW ORLEANS, La. — Workers 
at the Henderson Sugar plant here 
voted 144 to 83 for the CIO in an 
NLRB election, CIO Regional Dir
ector F. C. Pieper announced this 
week. •

THE

LOUDSPEAKER
By Mike O’Phone

Richard Vaichonis, a member of out of 3. Isn’t that right, Francis?... 
the Elizabeth LDS Vanguards in now 
recovering from an appendix opera
tion at the Elizabeth General 
pital. Last August in the 
Track and Field Meet Richard 
three first places, setting a 
record 
friends 
ry...

Hos- 
LDS 
won 
new
Hisin the broad jump.

wish him a speedy recove-

—o— 
Sholomskas is expected to 

year’s vacation in the army,
Matt 

take a 
beginning some time in March.

Maspeth “no pasaran” when it 
met Brooklyn last Sunday in the 
bowling tourney. Maspeth lost, 3

.—o— '
Aldona Barnot, we hear, will be 

the local Aido Chorus’ delegate to 
the Town Meeting of Youth to be 
held in Washington this week-end.

—o—
Biruta Ramoška and Prof. Bace

vičius, two of the • best 
among Lithuanians here, will be 
the same program this Saturday 
the Joint Baltic Festival in N.

BE CALM
First, it is .important to be 

and to create a more or less cheer
ful atmosphere around the patient.

The wrong kind of suggestion of
ten results in greater damage than 
the sickness itself, which may be 
less contagious than excessive fear. 
In fact, fear itself may beęome an 
epidemic, mentally speaking. During 
all times of great stress, whether it 
be a fire, an inundation, a war or a 
quickly spreading disease, fear may 
be a harmful factor. It is due to pa
nic that a mother may temporarily 
lose her mind and “save” a chair 
while forgetting the baby in the 
smoke and flames. Ambitious and 
anti-social individuals make use of 
scare as a tool to get votes or to 
paralyze the people’s will-power and 
resistance.

During epidemics, any sneeze, any 
ordinary upset, any deviation from 
the normal, to which usually nobo
dy pays any attention—and this is 
not always laudable — becomes a 
dreaded symptom, and the belief 
that the disease is here, is readily 
accepted.

Be calm, think, do not lot your, 
mind abdicate!

Then, do not forget that the bo
dy with its inborn resistance and de
fences will do a good deal toward 
its own healing, if the mind will 
help, if self-confidence is not lost. 
Even the best’ doctor and the best 
remedy will have greater difficulties 
if the patient and his family or his 
attendants are discouraged from 
the beginning or if they fail to co
operate properly and intelligently.

Influenza, like some other dis
eases, is self-limited and self- 
curable,

calm

during the acute attack.
The patient’s room should be the 

best possible, the sunniest, or at 
least with the brightest light, and 
where the greatest 
tilation is possible, 
posure to cold, to 
avoided, fresh air
necessity. As soon as the patient is 
sufficiently dressed and covered, the 
window should be so opened that 
the air in the room is as pure as* 
it can be under the circumstances. 
Do not fear that fresh air will bring 
on pneumonia,, as many ignorant 
people do. On the contrary, this 
complication is, also, often acquired 
through the lack of fresh 
through air that is too stale, 
mobile

air, 
im-

and unchanged.
person in charge of the 
more direct care, when a 
cannot be afforded, should

pa-

and useless.
patient’s nursing person 
remember that this disease,

talents 
on 
at

Great Neck’s Olga Lukauskas re
ports that the IsLanDerS are plan
ning a spiffy party at a New York 
hotel quite well known among 
Lith youth

is self-limited
if uncomplicated.

REST!
rest in bed is in itself a 
many cases the chief cure, 
patient’s friends should not

Rest, 
cure, in 
So, the 
say, discouragingly: “Nothing is be
ing done, just staying in bed!” A 
sickness which is so much cha
racterized by fever, muscular pain, 
respiratory troubles acute digestive 
and nervous disorders, surely needs 
as. much rest as possible. It is too 
bad—and this is a social-economic

The 
tient’s 
nurse 
wash hands thoroughly before jand 
after coming in contact with the 
sick person. To have a plain wash
able gown or at least an apron, 
hanging near the entrance, of the 
sick-room, and worn only there, 
goes a long way toward preventing 
the spread of the disease, first V 
the caretaker, then to others. St 
does, by the way,. the patient’s iso
lation into a room for himself, 
wherever this is feasible. That per
fect cleanliness and the smallest 
number of objects in the room, li
mited to strictly necessary things, 
are needed, should .be self-under
stood. Anything that catcheb and 
holds dust, and later gives it up 
and soils the air is bad.

Masks and other paraphernalia 
that were employed for a time dur
ing the 1918 epidemic until thėir 
valuelessness became evident, are 
foolish

The 
should
as we know now, does not spread 
indirectly, that is through objects, 
but directly only through the con
tact of the patient with other 
people. It becomes disseminated by 
the sick person, before he is aware 
of his illness, or even if he knows 
about it, but he is, often by neces
sity, neglectful, and walks around 
and works, so exposing the public.

As to the patient’s feeding, there 
are various opinions. I belive, he 
should be fed less than in his nor
mal state, perhaps he should even 
fast for 24 hours or so — drinking 
water allowed — especially if there 
is a medium or high fever. If he 
does eat, he should partake of food 
that is less substantial than in his 
usual life. The patient himself is 
often a guide in this respect. 'He 
has no appetite, no desire for any 
food.

NEXT WEEK: "The Mechanism 
Of the Eye” by J. F. Boris.



Ketvirtai puslapis

PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—5

MINERSVILLE, PA.

(Tąsa)
—Pasakok, Juimk... Tu sakyk man 

ką nors.—Ji dar arčiau prilenkė jį prie 
savęs:

—Ramink mane, bijau.
Vyrą gerokai sukrėtė tokie žodžiai. 

Jis užsikniaubė ant jos, bet daugiau ne
buvo apie ką galvoti: žmona pradėjo 
sunkiai alsuoti, dar labiau gniaužti jo 
rankas. Netrukus jas paleido, atstūmė ir 
greitai atmetė nuo savęs storą antklodę. 
Bandė verstis šonu, bet Juras ją subarė:

—Tau ten skauda?... Nereikia taip.
—Praėjo. Tuščia po krūtine. Gert.
—Gert?
Mintis apie vandenį jį sukrėtė, kilo 

abejonės, jis lyg atsiminė, kad kažkada 
vanduo gimdančiai pakenkė: mirė. Ne, 
rodos, pienas.

—Gert, mažyte... tuojau, tuojau!
Nespėjo jis išbėgt, kažkur sugaišo be- 

jieškodamas puoduko, pirštu jį praplovė. 
Išgirdo ją šūktelėjus.

Dabar ji gulėjo šonu, plačiai atidariu
si akis, žiūrėdama į vieną tašką asloje. 
Švito. Juras pamanė, kad ji žiūri į nude
gusios balanos galiuką. Pasidarė be galo 
liūdna ir nežinia kas veikti. Jis norėjo 
pakelt balaną, kad ji ten nežiūrėtų, ir 
susigėdo dėl tokios kvailos minties. Pats 
sau širdyje ėmė prikaišioti, kam jis toks 
drimba, ir vėl pasilenkė, kad ją pabu
čiuotų daug kartų į kaktą.

Aušra liejosi pro langą, ir tolumoj 
šmėkštelėjo klaidžiojąs laukų pakrašty 
didelis medis.

—Jeigu tau...—Jis pasakė, ir kažko
dėl šita nebaigta mintis pasiekė ją.

Gulinčioji susidūrė su jo žvilgsniu. Ju
ro akys buvo pilnos drėgmės. Kaktoje 
ryškiai degė vario pasaga,—kažkada gi
rioje, su medžiu, pramuštas randas. 
Nors ji ir negirdėjo pilnai jo žodžių, bet 
šią valandą, kai abu gyveno viena min
timi, viena kančia, belaukdami naujo, 
trečiojo jų vargams ir džiaugsmui, iš vy
ro akių ji viską išskaitė ir delnu pris
paudus jo burną, pasakė:

—Kvailiuk, nemirsiu. Kodėl tu taip 
manai ?

—Aš nesakiau to... peliuke.
Monikos veide atsirado raudonų dė

mių, kurios lyg debesų šešėliai slinko ly
gia kaip ežeras kakta. Prakaitas nudžiū
vo, tik smilkiniuose išvirto pora mėlynų 
gyslų.

—Jau eina... eina! — pasakė ji pro 
vaitojimą.

Tėvas puolė, pamatė viską, apie ką 
anksčiau su baime, pasibjaurėjimu galvo
davo. Dabar nenustebo. Viskas buvo taip 
paprasta, jokių pašalinių minčių, tik vie
na didelė baimė prieš naują gyvybę. Jis 
nežinojo ką darąs, bet tą valandėlę ne
buvo kada abejoti, ar tai gerai, ai1 ne. 
Ji, motina, dėl to riktelėjo porą kartų, 
smarkiai ir skausmingai. Tik daug vė
liau stebėjosi, kaip neatsitiko nelaimė. 
Šypsodamosi sakė:

—Gal tu peranksti...
Netrukus į motinos skausmingą riks

mą atsiliepė tokiu pat, klikiu kačiuko 
balsu naujas žmogus, kuris atėjo taip ne
tikėtai, laisvai, paprastai.

Motinai nebelaužė stuburkaulio, ji išsi
tiesė ilga, stilbi, ir palengvėl jos vidurių 
pakilimas nuslūgo. Veidas užsidegė roži- 
nai. Ji buvo graži, tikrai graži: visas kū
nas liepsnojo.

Vienu laiku Juras buvo pabūgęs dėl 
kūdikio, kuris gulėjo greta, dar nevisai 
atsiskyręs su motina ir, rodos, nekvėpa
vo. Ji pridėjo didelę plaštaką prie ma
žojo, padengdamas ja beveik visą busi
mojo savo pavaduotojo kūnelį, ir paju
to ten savo, tėvo, širdies aidą.

* Kitus dalykus jis sutvarkė jos pataria
mas: pajieškojo vilnų ir užkimšo mažiu
kui bambutę.

Saulė jau gerokai pakilo, kada motina 
pramigo vieną ilgą valandą. Iš jos bur
nos tekėjo seilės. Juras kelis kartus bu
vo nušluostęs lūpas; ji, galbūt, sapnavo, 
dėlto, kad antakiai pasikeldavo, kaip aš
trūs kregždės sparnai, skruostuose šyp- 
snis įspausdavo duobutes. Galva gulėjo 
palenkta ant kairiojo peties, lūpų kam
pelis praplėštas, panašus į juodai raudo
ną žaizdą.

Pabudo ji staiga, kaip ir krito į mie
gą, akimiš”šūrado VUiką, paskum vyrą.

Jos gomuriu nutekėjo praryta seilė. Ma
tyt, kažką norėjo sakyti. Nusišypsojo 
savo kūdikio tėvui, nieko nesakė, pačiu
po jo ranką, pridėjo prie lūpų, didelę, 
krumplėtą leteną. Juras nežinojo ką da
ryti, davė bučiuoti, judėjo, lyg būtų jį 
kutenę, paskum pajuto ant savo rankos 
ašarą. Jos ašarą. Dėl šito ir jam ir jai 
buvo labai gera, lengva, su mažu kvai
tuliu galvoje. Tą valandėlę jiedu buvo 
laimingi, kaip niekuomet.

Daug valandų jie buvo laimingi, be žo
džių, be pasisakymų. Galėjo dabar ka- 
žinkas įvykti, jokia naujiena nebūtų nu
stebinusi: nelaimės laukuose, rūpesčiai 
dėl žemės.

Tėvas, sušildęs savo pūtavimu kūdikį, 
pakilo ir pasileido tekinas į kumetynes; 
pranešė trumpai, kas atsitiko, pasiskoli
no virdulį. Jį klausė supuolusios mote
rys — mergaitė ar berniukas? Čia jis 
pats tikrai nežinojo. Ak, argi svarbu! 
Žinokite, kad sveikas, gyvas, didelis vy
ras!

— Vyras! — atsiminė.
Jurui rodėsi, kad aplink jį visi judėjo, 

sukosi. Marcė jį draugiškai apkūlė į 
nugarą, kam jiems iš anksto nepranešė. 
Juk galėjo visaip būti. Tai svietas, lau
kia iki paskutinės valandos!

Juras drovėdamasis pasiteisino, kad 
žmona išskaičiavusi visai savaitei vėliau, 
bet jau nelaimė įvyko, — ką gi!

Tėvas dulkėjo su virduliu atgal. Iš už
pakalio jam tebešaukė:

— Arbatos! Juruk, šiltos arbatos mo
tinai!... Pala, pati ateinu tavo vyro nu
maudyti.

Marcė apsvarstė, kad pačiai reikia ei
ti: žinojo, kad neturi motina kažinkokių 
saknėsių, nė pieno. Gimdytojai būtinai 
reikia atsigauti.

— Gerai, kad geruoju baigėsi. Na, te
gul tik auga artojas.

Marcė nubėgo pas gerąją Ulijoną. Pas 
ją visuomet skrynioje, po Rakčiuku, uo
ga, grybas, medaus korys laikydavosi, — 
vaistams, kaip ji sakydavo. Gal todėl 
ją ir vadino kumetynėse — Gerąja.

Čia jau žinia spėjo apibėgti namus 
apie naują žmogų, atėjusį gyvent ir savo 
ašara, prakaito lašu prisidėjusį į draugę 
laistyt nederlingą, pelkėtą, jų būsimą že
mę. i.

Geraširdė Ulijona įkrėtė vyšnių į lėk
štelę, į skudurėlį įvyniojo gerojo cukraus 
penkis gabaliukus.

— Širdis atsigaus moteriškei nuo to 
rūgštymėlio, sakau. Atsimenu, kai mano 
pirmasis atsirado — nieko negerdavau, 
nė į burną, tik citrinos rūgšties, pupele... 
Bėgsiu pati pažiūrėt. Vyras — bene jis 
išmano!

Gerokai įdienojus, Juro lūšnon susitel
kė ir daugiau moteriškių iš kaimynystės, 
kurios tūpčiojo aplink motiną, kilnojo 
vaiką, vystė, svėrė. Žinojo iš moterų 
kiekviena savo artimųjų padėtį, todėl 
ateidama viena atsinešė vystyklų, kita 
margą juostą, iš batisto. Ulijona porą 
marškinėlių prižadėjo — ir dar vienerius 
pasiusianti iš didesnių: išaugę vaikai, o 
daugiau jai neprireiksią.

— Oi, Ulijona, neatsižadėk! Ir aš taip 
po antrojo sakiau. Ką tu sužiūrėsi Die
vo galybę. O kai pradėjo ristis, tai iki 
šešių, ir tai dar ne galas. Rodos, nety
čia, bežaidžiant... Jau kiek Dievulio skir
ta, tiek ir turėsi.

— Ką tu čia, pupele, Dievo! Išdyki
mas vienas. Prisiperi daug, o kai reikia 
apvilkt, pavalgidint — nei Dievui nei 
šventam Bernabušui. Nei tu visų pamo
kysi, nei suspėsi — į vagis išvirsta. Žiū
rėk ponų — turi po vieną, po du — ir 
viskas. Nei rūpesčio kai išauga, nei į 
karą tokių, o tavo, vargšele, ir dreba 
širdis: čia paims,'išmuš, kaip priblūdusį 
šunį...

— Sakai ponų... Negi jų kitaip įtaisy
ta. Visi, rodos, nuogi gimstam. O Bili- 
nauskienė kad gimdė — daktaras ant 
daktaro, koks ūžesys, koks alasas! O ta
vo — gali mirt, dvėst!

Kiekviena iš moteriškių turėjo pasipa
sakoti, kaip jai su pirmuoju, su antruo
ju buvo, kaip viena sunkiai pernešė, o ki
ta tą pačią dieną stojusi išėjo liuobtis.

(Bus baugiau)

Grupė minersvilliečių me- 
dinčių-sportininkų, kurie ne
praleidžia nė vieno sezono, ka
da atsidaro ant stirnų. Čia ma
tosi tos grupės visi medinčiai 
ir sukabintos stirnos, nušautos 
Pennsylvanijos giriose Center 
apskrityje. Jie visi 7 nušovė 
po stirną pereitų metų sezone.

Viršuje, iš kairės antras, tai 
K. Senkus. Antroje eilėje an
trasis ir 3-čias į dešinę sėdin
ti: M. Paukštis ir A. Jurevi
čius. Du laiko tavernas, t. y., 
K. Senkus ir M. Paukštis. A. 
Jurevičius ’ yra angliakasys^

Nebūtų svarbu, kad jie 
sportą myli ir draugauja. Bet 
svarbu, kad jie stovi pažan
giųjų pusėje ir progresyvį ju
dėjimą. remia. Svarbiausia,

kad jie šiandieninės Tarybų 
Lietuvos valdžia pilnai paten
kinti.

Mano supratimu, šitokio nu
sistatymo sportininkus pami
nėti mūsų liaudies spaudoj ne
gali būti nusižengimas, bet 
garbė! Jie yra dienraščio 
“Laisvės” skaitytojai ir rėmė
jai!

Trys jaunuoliai—J. Jurevi
čius, P. Ganda, James Laska. 
Jie lietuviai. Bet kad jie nė
ra atsižymėję lietuviško jauni
mo progresyviame sporte, tai 
ne jų kaltė. Senių kaltė, kad 
juos prie to neišauklėjo. 7-tas 
yra lenkų tautos, bet tarptau
tiniai draugiškas.

J. Ramanauskas.

Chicago, III.
Iš Roselando LDS 139 Kp. 

Darbuotės
Sausio 3 d. įvyko 139 k p. 

susirinkimas. Reikia pripažin
ti, kad kaipo metiniame susi
rinkime, tai narių dalyvavo 
per mažai. Nariai turėtų 
kreipti daugiau domės į kuo
pos susirinkimus, tai susirin
kimai būtų gyvesni.

Kaipo mėtiniam susirinkime, 
tai buvo įvairių raportų, iš per
eitų metų darbuotės. Svarbiau- 
sis raportas buvo, tai finansi
nis knygų peržiūrėjimo, komi
sijos. Iš raporto pasirodė, kad 
per pereitus metus kuopa yra 
gražiai pasidarbavusi. Per vi
sus metus kuopos naudai bu
vo sukelta finansų apie $200.

• Išmokėjimų kuopos ir abelnai 
visuomenės reikalams turėta 
apie $140. Dėl 1941 m. kuo
pos ižde liko virš $50. Perei
tais metais Centrui kuopa yra 
pasiuntusi $2,053.13. Gi Cen
tras kuopos nariams pašalpo
mis ir pomirtinėmis yra iš
mokėjęs tik $610.99. Vadina
si, iš mūsų kuopos per perei
tus metus Centras pelnė $1,- 
442.15.

Per pereitus metus kuopa 
nariais paaugo 6-šiais. Dabar 
narių yra 128 ir 9 vaikų, sky
riaus. 139 kp. visuomet daly
vauja progresyviai-visuomeniš- 
kam judėjime.

šiame susirinkime įvyko ke
lios permainos valdyboj. Už
imdami vietas naujai išrinkti 
valdybos nariai pasižadėjo 
dirbti ištikimai sulyg išgalės. 
Ypatingai kuopos nariai turė
tų įsitėmyti permainą finan
sų sekr. Nuo dabar visais LDS 
139 kp. reikalais kreipkitės 
prie naujo finansų sekr. P. 
Petronio, 10453 S. State St.

Visų narių pareiga lankyti 
kuopos susirinkimus ir žiūrė
ti, kad duoklės būtų užmokė
tos. Metinis susirinkimas baig
ta geroj nuotaikoj. Po susi
rinkimo turėjome šurum-bu- 
rum ir draugiškus pasikalbėji- 
jimus. ,

Nariai, nepamirškit sekamo 
susirinkimo, kuris bus vasa
rio 7 d.

P. J. Petronis. ,

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVerg^een 8-0770

Worcester, Mass.
Daug Publikos Prisirinko Ope

retės ' “Grigučio” Pažiūrėti

Sausio 26 d. Aido Choras 
perstatė scenoje operetę “Gri- 
gutį.” Tai penkių atidengimų 
meiliškai-tragiškas veikalas. 
Tik fanta^iškai meiliškas, be 
jokio klasinio idėjiškumo. Ta
čiau Aido Choras, vadovybėj 
Josephines Karsokienės, labai 
vykusiai atvaidino, visi akto
riai kostiumuotus drabužius 
dėvėjo, ukrainų tautybės. Dai
navimas labiausia žmonėms 
patiko. Aktoriai gana gerai 
pritaikyti savo rolėms: Kupro- 
tasai Tarnas buvo tikrai tipiš
kas — A. Vilčiauskas. Mariu
tės, šurajaus duktės, sunkiau
sią ir ilgiausią rolę atliko M. 
Sukackienė, labai aktingai. 
Šurajus — J. J. Bakšys sukė
lė didelį juoką, ateidamas su 
naščiais ir pora viedrų. Gri
gučio rolėj V. Tumanis gerai 
tiko.

Patapas, kuris Mariutę pa
viliojo nuo Grigučio, jaunas 
jaunuolis A. Daukša, pagirti
nai gerai lošė. Aiškią lietuviš
ką kalbą naudoja ir gerai ak- 
tina. Mitrius — J. Sabaliaus
kas geriausias juokdarys, tiko 
savo rolei. Elenos šieniūtės 
rolei A. Zitkiūtė gerai tiko, 
gerai lietuviškai kalba. Dara
ta, Grigučio sesuo, taipgi tiku
si savo rolei — V. Mickevi
čiūtė. Burtininkė — II. Ja- 
nuolienė, savo permainyta kal
ba, —■ nelabai kas-ją pažino
jo. Justės rolei Mačiulienė 
taipgi tiko.

Publikos buvo pilnutėlė Lie
tuvių Svetainė. Daugumas taip 
ir kalbėjosi, kad taip daug 
publikos. Buvo iš kitų miestų 
svečių. Pirmininkavo J. Skliu
tas. Sakė, kad jis ne choris
tas, bet kadangi choristai vi
si užimti lošimu, tad jam ir 
prisiėjo pirmininkavimo parei
gas atlikti.

Po pirmo akto buvo per
statytas prof. Kubilius iš Bos
tono tarti kelis žodžius kas 
link Pažangiųjų Lietuvių Ta
rybos Naujoj Anglijoj. Jis 
trumpai ir gerai kalbėjo. Taip
gi pirmininkas pranešė publi
kai, kad tą pačią dieną fašis-

tinis elęmentas turėjo sušau
kęs N. A. draugijų atstovų ir 
pavienių žmonių konferenciją 
LPK Svetainėje, kaip gelbėti 
Smetoną. Konferencija buvo 
labai mizerna, labai nusiminus 
ir menkutė. Vienas mano 
frentas po lošimo dar pakuž
dėjo, esą, adv. šalna visai su

gadinęs ūpą fašistu konferen
cijoje. Vėlai atvažiavęs ir pa
stebėjęs, kad bėdos galį būti 
per daug veikti dėl Smetonos 
sugrąžinimo į Lietuvos valdo
nus, kadangi Washingtonas 
geresnius santykius su Sovie
tais padarė.

D. J.

Antradienis, Vasario 4, 1941
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GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

F’* v. . .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.

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

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 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas ...

Paštas ..........................................................................................................

Gatvė ar kaimas ......................

Apskritys ........................................................................................................

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra 
ei jai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Paraše Kun. Dr. Jonas Starkus 

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

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

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

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

r-JO i .„...„į, ,',iogaoi
Lietuvių Kuro Kompanija

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

ŪMūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir (dės tinkamą “burner” I I 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame M
O aprokavimus be jokio mokesčio. O

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

j Telefonas EVergreen 7-1661

OiaOI==3OL^.JQl, . ^,-n IOE=«O
EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS 

SPECIALISTAS
GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valąndos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo fi iki 1 vakarais 
Sekmadieniais nuo ’U iki 1

265 NEW YORK AVENUE 
Brooklyn Jf. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.



i’enkUn puslapis

OPEN DAY and NIGHT

r

VYRAMS 
DALYKUS

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI

APIE LYTIES
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

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

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS KOI

Waterbury, Conn

Jersey City, N. J
Pasveikinimas

ir 
iki

Si

rū- 
lai-

Ir taip reikalams 
susidarė tūkstančiai 
O kai žmonės drą- 

paprašydavo darbo,

Jeigu būtų pasidar- 
tai veikiausiai būtų su- 
daug daugiau. Kai iš 
mažos lietuvių koloni-

iki 
tos 

mažažemiams
Didesniuosius 

nes

B A LIBERAL
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH I

Mike Vaitekūnui, 
Norwood, Mass.

P. Vaitekūnas, 
Kaunas 1940-XI-20 

Gerbiamas Dėde:
Gavau iš tamstų laišką, šir

dingai ačiū. Aš džiaugiuos, 
kad Dėde jauties tvirtas ir ne- 
pamirštat savo gimtojo krašto, 
įdomaujatės juo.

Dėde, klausiat, ar aš seniai 
Kaune gyvenu. Aš Kaune gy
venu jau pusė metų. Aš per
eitą pavasari tarnaudamas pas 
tą dvarininką, persilaužiau 
ranką, tai jis bijojo, kad aš 
sirgdamas pas jį nebūčiau. 
Jis mane sergantį atvežė į 
Kauną ir davė tarnybą, ir pa
sakė: “Aš rūpinuos tik dėl to, 
kad tu tiek metų pas mane 
ištarnavai, ir buvai labai ge
ras.’’

Iš sykio, kaip atvažiavau į 
miestą, buvo gana bloga pa
dėtis. Atlyginimo gaudavau 
200 litų mėn. Iš tų dar išskai- 
tydavo nemažai ligonių kasai, 
darbo rūmams ir įvairiems ga
lams. Dirbdavau vidutiniai 14 
vai. į dieną. 8 vai. išbūdavau 
ekspedicijoj prie alaus išdavi
mo, o 6 vai. siuntinėdavo į 
miestą įvairiais reikalais.

Dabar gyvenimo sąlygos vi
sai pakitėjo. Dirbu tiktai 8 
vai., gaunu atlyginimo 360 lt. 
į mėn., jokių išskaitymų nėra. 
Dirbu savo darbą ramia sąži
ne, nes žinau, kad manęs nie
kas pro įmonės vartus nemes 
į gatvę.

Po darbo studijuoju Liau
dies Universitete organizacijos 
skyriuje, o vakarais einu į 
gimnaziją mokintis ketvirtoj 
klasėj. į savaitę gaunu vie
ną dieną poilsio, tai tą dieną 
sunaudoju kinui, valstybės te
atrui. Ankstyvesniais laikais 
šios įstaigos buvo laikomos 
prabangos ir liuksuso reikalu, 
darbo žmogui nebuvo įmano
ma užeiti dėl brangumo. O ais
tra, kaipgi eisi nuplyšęs, ir ap
lamdytais rūbais ten, kur sėdi 
dekoltuotos ponios su savo šu
niukais! Net paskutiniu laiku 
buvo įsigalėjęs paprotys Kau
no restoranuose! Jeigu darbi
ninkas norėdavai užeiti į res
toraną ir būdavai be šlipsės, 
tai neleisdavo sargas.

šiandien, Dėde, visai kitoks 
vaizdas. Pilni kinai, pilni te
atrai žmonių, tik ne liuksusi
nių ponių, bet paprastų dar
bininkų, visi vienodi, visi nu
švitusiu veidu, sotūs ir apsi
rengę. Seniau kinuose, ar te
atruose mums rodydavo kaip 
Anglijos, ar Francijos supuvu
si ir išsigimusi aristokratė 
miršta,' ir spardosi, leipsta mir
ties agonijoj, kad jos kas ne
pabučiavo. f* 
tom kultūrines filmas, sukur
tas pačių darbininkų. Daug 
ko galima pasimokyti ir pri
taikyti gyvenimui.

Mokykla pas mus buvo ta
riamas žodis, kaip didžiausia 
šventė. Tiesa, mokykloms bu
vo statoma puošnūs rūmai, bet 
jos visą laiką buvo pustuštės, 
nes jas lankė valdininkų ir 
dvarininkų vaikai. Valstiečio 
sūnui ar dukrai mokykla buvo 
tik svajonė ir tuščia iliuzija, 
šiandien Tarybų Lietuvoj ati
daryta daug naujų mokyklų, 
Liaudies Universitetų, gimna
zijų, medicinos ir veterinarijos 
fakultetų, ir devynios galybės 
įvairių amatų mokyklų. Jos vi
sos yra perpildytos nuo anks- 

, tyvo ryto, iki vėlaus vakaro 
lankytojais. Jas lanko seni, 
jauni, dideli ir maži, nes kiek
vienam yra prieinama, kiek
vienam piliečiui, ar pilietei vy
riausybė ateina į pagelbą, jį 
išugdyti ir paruošti gyveni
mui, taip, kad jis būtų nau
dingas sau ir visam Tarybų 
kraštui.

Iki šiol puošnūs miestų na
mai ir dirbtuvės, kaip koks 
baubas, įvarydavo darbinin
kams baimės, nes nežinojai, 
kada tave išmes iš buto, ar 
dirbtuvės, šiandien viskas yra 
nacionalizuota ir atiduota į 
darbininkų rankas. Direkto
riai, komisarai ir įmonių vedė
jai yra patys darbininkai. Dar- 
binįnkąi dirba ir tvąrko visos

nius. O kurie paliko, ateityje 
turės neišvengiamai savo pra
kaitu užsidirbti sau duona, nes 
Tarybų Lietuvoj ponų nebė
ra. Tas žodis yra liaudies vie
šai prakeiktas. Kas nedirba, 
te nevalgo!

tautos ir valstybės reikalus.
Anksčiau darbininkas žmo

gus susirgai, ar nustojai svei
katos senatvėj, nieks tavim ne
sirūpino, galėjai badu mirti, 
nieks tavęs, nematė. O dabar 
visi gydytojai, ligoninės vel
tui. Jeigu kuris turi savo nuo
savo turto, tai gydytojui už 
apžiūrėjimą reikia mokėti 1 
litas, šiaip seneliai, paliegė
liai, visi surenkami į tam tik
ras prieglaudas — žinoma, tik 
ne į tokias, kokios buvo se
niau kunigų užlaikomos. Vai
kus, kas nori, veda į tam tik
rus darželius, jie ten yra 
pestingai, gražiai ir švariai 
komi.

Ūkininkams paliko tik 
30 ha žemės normą; virš 
normos išdalino 
ir bežemiams,
dvarus paliko nedalinę, 
ten yra kuriami kolchozai, kas 
žemės ūkiui duoda nepapras
tos reikšmės. Mažesnius dva
rus ir centrus išdalino valstie
čiams, taip pat tų dvarų trio- 
bėsius ir visą inventorių, tur
tą nusavino. Miestų gi dides
ni namai ir krautuvės yra nu
savinta, bet dar daug yra ir 
pačių savininkų žinioj. Dides
niuose dvaruose, kaimuose ku
riamos naujos mokyklos, ligo
ninės, parkai, bibliotekos 
sanatorijos, kurių pas mus 
šiol beveik nebuvo.

Rusų kariuomenės turim 
bai daug, bet jie ir labai man
dagūs žmonės, iš mūsų nieko 
neima. O jei perka, tai krau
tuvėse už pinigus.

Aš jums, Dėde, šias eilutes 
rašiau nesivaduodamas viena
šališkos nuomonės, bet vado
vaujantis kritiškai, įvertinant 
tiesą.

Jūs, Dėde, tik įsivaizduoki
te, kas buvo anksčiau. Tiesa, 
anksčiau buvo pravesta žemės 
reforma. Už nusavintą žeftię 
ir miškus dvarininkams buvo 
brangiai, apmokėta. Bežemiai 
gavo žemės, bet nieks jiem į 
pagelbą neatėjo, neigi dan
tims žemę grauši! Prisideng
dami kilniais darbais, Vailo
kaičių, biznierių ir įvairių suk
čių bankai atėjo su savo kre
ditais ūkininkams į pagelbą. 
Ūkininkai nieko nenujausda
mi, ėmė paskolas labai aukš
tais procentais. O vėliau nebe
pajėgdami apmokėti palūka
nas, darė procentus. Ir taip 
beveik visų, ne tik naujakurių, 
bet ir smulkesnių ūkininkų 
žemė vėl grįžo į dvarininkų 
rankas, nes už kiekvieną nesu
mokėtą litą buvo skubiai nu
rašomas Jr parduodamas iš 
varžytinių valstiečio turtas.

Šiaip visą laiką buvo nedar- 
_. ; bas, nepakenčiamas žmonių
šiandien mes ma- skll,.das. ūkininkas> pagami. 

nęs savo prekę, nerasdavo 
rinkų jai parduoti. O darbinin
kas būdavo bedarbis, arba 
gaudamas šunišką atlyginimą 
negalėjo nusipirkti reikmenų. 
Valstietis prie Smetonos val
džios negalėjo užimti jokios 
tarnybos, viskas buvo atiduota 
dvarininkams ir Smetonos gi
minėms.
vystantis, 
bedarbių, 
sesnieji 
tai būdavo per spaudą apšau
kiami tinginiais, girtuokliais, 
o be to, dar žiaurūs policmo- 
nai su bananais kailį išpur
davo.

žemaičio priežodis: vilkas 
negali būti nestaugęs, o kuni
gas nemelavęs!

Kunigas Benediktas F. Gau- 
ranskas, šv. Juozapo parapi
jos vikaras, pamatęs apgarsi
nimus, kad LDS 49 kuopa ren
gia paskaitą prof. Vytautui 
Bacevičiui, 26 sausio Venta 
svetainėje, ant Green St., šeš
tadienio rytą, 25 sausio, nubė
go į vietinio laikraščio ofisą 
(“Waterbury American“) ir 
išrietė savo istoriją, kad atva
žiuojąs į Waterbury komunis
tas laikysiąs paskaitas ir tu
rėsiąs prakalbas. Jisai esąs 
čionai atvažiavęs kaipo rusas 
ir su pagelba Rusijos ambasa
doriaus. Jam rengia šias pa
skaitas vietinė Komunistų Par
tija ir ponia Bronė Rašimas 
Lucas, kuri vadovauja Vilijos 
Chorą, bet nežinanti, ar jisai, 
prof. Bacevičius esąs komunis
tas ar ne.

Gauranskas manė, kad kai 
jis praneš per laikraštį, tai po
licija atvažiuos į parengimo 
vietą ir išveš visus rengėjus ir 
patį profesorių. Bet jisai ap
siriko ir pasirodė molų sklei
dėju ir grinorium, kad neži
no, jogei Komunistų Partija 
yra legalė, kaip ir kitos par
tijos, nes praeituos visuotinuos 
rinkimuose Conn, valstijoje 
turėjo savo kandidatus į vald- 
vietes. Dabar dauguma jo pa
ties parapijonų juokiasi iš jo. 

❖ * *
Sausio 30 d. pranešta iš 

Hartfordo, kad Underwood 
Elliott Fisher Co. darbininkai 
nubalsavo tęsti streiką po pa
sitarimo su valdininkais dirb
tuvės, kurie nesutiko pakelti 
10 centų į valandą, bonus mo
kėti ir duoti vakacijas su už- 
mokesniu. šiandien pragyveni
mas kyla, o kompanija atsisa
ko pakelti algas savo darbi
ninkams. Kaip kompanija 
praneša, streikuoja daugiau 
kaip 2,000 darbininkų. Neskel
bia, kokia unija vadovauja.

Waterburietis.

Bet vieną gražią dieną vir
to viskas. Ir tos dienos aš ne
pamiršiu, kol gyvas. Prisiar
tino prie Kauno tūkstančiai 
moderniškų tankų, ištisos rau
donosios armijos kariuomenės 
kolonos; šimtai eskadrilių, 
milžiniškų bombanešių, užsto
jo saulę. Tūkstančiai darbi
ninkų su vėliavų jūra pasipy
lė gatvėmis, orkestrais ir re
voliucinėmis dainomis sudrebi
no žemę. 'Džiaugsmas, entu
ziazmas, darbininkų vargo ir 
skurdo išvagotuose veiduose 
pasirodė ašaros. Nes Lietuva 
buvo tai vienas didelis kalėji
mas. O buržujai ir kruvini 
darbo liaudies išnaudotojai, 
matydami, kad priėjo laikas 
už savo juodus darbus gauti 
sau apyskaitą, movė į užsie-

gus pamokėta narinės duok
lės į LDS centrą už narius Bu- 
drevičių ir Vernickienę, ir pi- 
nigiška parama suteikta Mer
kevičiui, Sadauskui ir Lekevi- 
čiui. Skaitlinės neskelbiu, bet 
pabaigoje metų tai padarysiu.

- Boikotas
Per ilgą laiką buvusi Lais

vės Draugija, o dabar Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopa, rengdama parengimus 
kviesdavo ir Šv. Jurgio .Drau
giją prie bendro darbo, šv. 
Jurgio Draugija iš šių paren
gimų turėdavo naudos, kaip 
moralės, taip ir materialės. 
Bet visada priežodis sako, jei
gu tu kam gerą darai, tai jisai 
visuomet tau blogo velija. 
Taip įvyko ir su Jurgio Drau
gija, ir, štai, 18 d. sausio visos 
katalikiškos draugijos bendrai 
surengė balių, nekviesdamos 
prie bendro , darbo LDS 133 
kuopos.' Reiškia, paskelbė 
mums boikotą. Bet kokios iš to 
pasekmės ? Balius nepavyko, 
žmonių buvo visai mažai, mat, 
tas visas katalikiškas organi
zacijas sudaro tie patys žmo
nės, būrelis nedidelis, ir be 
kitų kolonijų lietuvių paramos 
jų parengimai būna skysti. Aš 
esu įsitikinęs, kad tokis elgę
sis iš Šv. Jurgio Draugijos pu
sės nieko LDS 133 kuopai blo
go nepadarė, nieko nenustojo
me.

Gerai ar Blogai
Šios kolonijos progresyviai 

lietuviai, ypatingai Lietuvos 
perversmo klausimu, laikosi 
pasyviai, prakalbų nerengia, 
dalykų neaiškina, ir tik porai 
žmonių tenka visus dalykus ir 
ir su visais, su kuriais tik su
eini, dalykus diskusuoti. Gi 
iš priešingos pusės įvairios pa
mazgos pilama ant dabartinės 
Tarybų Lietuvos. Priešinga pu
sė buvo surengusi tūlam Ga- 
baliauskui prakalbas. Tasai 
ponas kalbėdamas nesigailėjo 
pagiežos. Tie, kurie buvo pra
kalbose, sako, kad geras pluo
štas šmeižtų teko ir dienraš
čiui “Laisvei”.

Well, reikalas tuomi susido
mėti. Atsakymas būtinai rei
kalingas ir reikalingos progre- 
syvės prakalbos, kad išaiški
nus dalykų stovį ir Tarybų 
Lietuvos tvarką, nusistatymą 
ir ką gero duoda Lietuvos dar
bo žmonėms. K. Biuras.

London. — Vokiečių arti
lerija iš Franci jos bombar
duoja pietiniai-rytinį Angli
jos ruožą 45 mylių ilgio ir 
iki 14 mylių pločio. Tas ruo
žas yra srityje Kento, Ash- 
fordo, Folkstone’o ir Ra- 
mesgate. Siauriausia vieta 
jūros protakos tarp Angli
jos ir Franci jos yra 20 my
lių. Dabar vokiečių kanuolių 
šoviniai ne tik perlekia per 
tą jūros siaurumą, bet pa
siekia Anglijoj vietas dar 
12 iki 14 mylių toliau nuo 
kranto.

Vokiečiai turi kanuolių 
šaudančių per 90 mylių iki 
155 mylių. Jomis jie galėtų 
ne tik iš Francijos, bet iš 
Holandijos bombarduot 
Londoną. Tačiau kariniai 
Anglijos žinovai tvirtina, 
kad vokiečių artilerija iš 
taip toli tik retai pataikytų

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ............................ 1........ 50c
Ta pati knyga, Celuliodaš gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

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

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

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

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

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.

$3:00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

OX=ZOI

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.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6486

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

Managed by

RHEA TEITELBAUMIND.|J4G>MQNEY!

Ml‘$$ AM6RJCĄ 

.17 Jewels 
.4337A

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

Šį metą “Laisvės“ šėrininkų 
suvažiavimą mes jersiečiai pa
sveikinome su $15.50. Aukavo 
A. žavišus ir J. šalčius po $5. 
A. Matulis $2. J. B. Paserpskis 
$1.50 ir J. Kreivėnas su M. Sa
baliauskų po $1.

Teisybė, specialės agitacijos 
nevedėm, tai ši yra liuosnorių 
auka, 
buotą, 
rinkta 
tokios
jos, tai reikia pasakyti, kad 
pralenkėme daug skaitlinges- 
nes lietuvių kolonijas, ypatin
gai Elizabeth Port, ir savo 
kaimynus iš Bayonnės.

Kalbant apie aukas, tai 
reikia priminti, kad pereitais 
metais iš neskaitlingo lietuvių 
būrelio ir tik keliem pasidar
bavus, buvo pasiųsta įvairiems 
reikalams $309.05. Turiu pri
minti, kad tai grynai vienų 
progresyvių lietuvių darbas 
ir iš šios skaitlinės didesnė pu
sė pinigų buvo parama dien
raščiui “Laisvei.“ Aukota dar 
sekamiem reikalam: Lietuvos 
paramai $20, “Vilniai“ $26, 
“Liaudies Balsui“ $15.50, Am
erikos Lietuvių Kongreso New 
Jersey skyriui, kuris nūnai lik
viduotas, $7.30. LDS seimo pa
sveikinimui $10.35, Dariaus ir 
Girėno paminklo komitetui 
$4.70, vietinių Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 133 kuo
pos narių paramai, kurie bied- 
ni, paseųę, ir reikalingi para
mos, $71. Dienraščiui “Lai
svei“ aukomis ir skaitytojais 
pasiųsta $174.20.

Šiais gi metais padaryta 
pradžia gera. Padarytas lai
mėjimas ir už surinktus piiiD

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

ROBERT LIPTON
Jeweler Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avcs.

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

Duodame ant Išmokėjimų
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168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

* w
* * i-V

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir Įcaluas.

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



Antradienis, Vasario 4, 1941

Turi $26,000 Pinigų ir Ubagauja

nak-

teiš-

Jo-

-LAISVES' BAZARAS
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

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

18 MANHATTAN AVĖ.

Kiekvieną Vakarą Šokiai; Kiekvieną Vakarą programa

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

Iš Draugo Leono Prūseikos Prakalbų
Susižeidė Amilija Liepienė

Brooklyn, N. Y.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

ATSIIMKIT LAIŠKĄ

Prašome atsiimti._

su

M. Klimas, Misevi- 
Balčiunas, O. Mar- 
Urbonas, V. Diržu- 
Kreivėnas, Danelis,

pa
tai 
ją

kūdikio. Prašome kreiptis 
A. Long, 262 S. 4th St., 
N. Y. (Apt. 9).

(29-41)

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

bus
Uni-

vakarienė. 
kambarys,

ban- 
$25, 
ben-

lėjimą. Jis sumokėjo $26.00 
bausmes, tai dar j Am vis vien 
liko $25,933.02. Klausimas, 
ar jis liausis ubagavęs, ar vėl 
užsiims ta “profesija”.

“Laisvės” Administracijoj 
randasi laiškas iš Immigration 
Dept, dėl Kazimiero Balecko- 
nies.

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai Ipuošta lietuviška alud? 

ant Grand Street 
Rheingold 9xtra Dry Alui* 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynu ir Degtinės

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga jaunos mergaitės ar 

moteries dirbti prie namų darbo ir 
prižiūrėti 
pas Mrs. 
Brooklyn,

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse 

M. PETRAITIENE IR SENAI

F. W. SHAUNS 
’’(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

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

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

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

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

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

Gaukite “Laisvei” nauji} 
skaitytojų

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka, 

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVIClUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Šettąs puslapis <’

NewWtoaM^i Žinios
Smetonininky ‘Vienybei’ 

Visur Tik ir Matosi 
Komunistai”

Smetona Nuvažiavo Brazilijon Pamatyt 
Savo Kavos Plantacijas

Antanas Smetonas viešpa
taudamas Lietuvoj per ketu
riolika metų su fašistais hitle
rininkais, smaugdamas Lietu
vos liaudį, plėšdamas aukštus 
taksus už kiekvieną dalyką, 
susikrovė sau daug pinigų.

Jis žinojo, kad Lietuvoj fa
šizmas amžinai negalės vieš
patauti, tai todėl gabeno pi
nigus į užsienius, ten dėjosi į 
bankus, pirkosi sau palocius 
ir įsigijo kitokius turtus.

Yra patirta, kad jis turi ir 
Brazilijoj, Pietų Amerikoj, 
kavos auginimo plantacijas 
(laukus). Yra sužinota, kad 
.jis dabar ir išvažiavo į Brazi
liją. kad geriau sutvarkyti ten 
savo tas plantacijas.

Brooklyne smetonininkai — 
hitlerininkai apgavinėjo žmo
nes, kad greitai jų tas vadas 
atvažiuos ir po Grand Strytą

negu jų smetoniška makaulė, vaikštinės. Dabar apsivylė, 
tai jau ir “komunistas”. Ge-'jų vadas nuvažiavo ten, kur 
rai žmonės sako: “Baimė turi jis turi turtų, 
dideles akis”, taip ir yra su 
ponais iš “Vienybės”.

Literatūros Dr-jos Narys.

Smetonininkų “Vienybėj” 
šaukia, kad advokatas J. W. 
Anseli kalbės “komunistams”. 
Gerbiamas advokatas Andžiu- 
laitis buvo apsiėmęs pakalbėti 
apie New Yorko valstijos įs
tatus Literatūros Draugijos 1 
kuopai, ši Draugija nėra ko
munistų organizacija. Tą ži
no ir ponas Tysliava, nes dar 
taip nesenai vis prašė, kad 
Literatūros Draugijos sekreto
rius duotų jam į “Lietuvą” 
straipsnį apie Draugiją.

Literatūros Draugija susior
ganizavo 1915 metais, kada 
Amerikoj ne tik nebuvo Ko
munistu Partijos, bet nei kal
bos nebuvo apie komunistus.

Bet smetonininkams-hitleri- 
ninkams iš “Vienybės” toki 
faktai nežinomi, neapeina, 
bet kas tik kitaip protauja,

Dabar Brooklyno smetoni- 
ninkai-hitlerininkai vėl apga- 
vinėja lietuvius pasakodami 
visokius išmistus, būk * “tiek 
daug privertė sniego, kad nei 
laivai, nei vežimai, nei trau
kiniai negalėjo važiuot”,— ir 
būk todėl Smetona, važiuoda
mas į Brooklyną, pataikė nu
važiuoti į Braziliją.

Tie ponai slepia tiesą nuo 
lietuvių. Jie net ponią Jadvy
gą peystatydami niekur nepa
sako, kad ji yra Smetonienės 
sesuo, kad Smetonos švogerka. 
Jie žino, kad lietuviai neap
kenčia Smetoną ir visą jo Sai
ką. Todėl jie ponią Jadvygą 
perstato tik “didele viešnia”.

Taip yra kiekvienu Lietuvos 
klausimu. Jie apgavinėja lie
tuvius, skelbia melus apie su
šaudymus žmonių, kurie svei
ki užima savo vietas, kaip ge
nerolas Antanas Gustaitis. Jie 
kiekvieną klausimą apverčia 
aukštyn kojomis.

Diplomatas.

Pabaltijos Tautų 
Koncertas

šeštadienį, vasario 8, 7:30 
vai. vakare, Finų Svetainėje, 
15 West 126th St., New Yor
ke, atsibus labai svarbus Pa
baltijos tautų koncertas ir ba
lius.

Koncerte dalyvaus žymiau
sios jėgos. Nuo lietuvių : Aido 
Choras, vadovaujamas A. Ži
linskaitės, pagarsėjęs pianis
tas Vytautas Bacevičius; so
listė Biruta Ramoškaitė. Da-

ras, vadovaujamas Saros Gi- 
bert, solistas Henry Pakaln, 
finų choras, vadovaujamas 
Hannes Saari ir baletistės So
nia ir Gertruda Tyven. Bus 
Radiševo Rusų Liaudies Šoki
kų Grupė, vadovaujama Ale- 
so Kročano. Po programai šo
kiai.

Bilietų kaina 75 ir 50 cen
tų. Visus ir visas prašome da
lyvauti, nes pelnas skiriamas 
ateivių gynimo reikalams.

Rengėjai.

Penktadienį, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo svetainė
je atsibuvo L. Prūseikos pra
kalbos. žmonių buvo pilna 
svetainė, tūliems net atsisėsti 
vietos neužteko.

Leonas Pruseika kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmu kartu 
apie perversmą Lietuvoj, tai, 
ką socialė revoliucija davė 
Lietuvos darbininkams, vals- 

darbo inteligentijai 
itį, kuri susidarė

Amerikoj tarpe lietuvių. Drg. 
Pruseika nurodė, kad smeto- 
nininkai, isterikai, nieko neat
sieks su savo skandalais, “boi
kotu” ir šaukdami prieš lietu
vius “burlokais” ir “kaca- 
pais”. Jis sakė, kad Ameri
kos lietuviai yra su Lietuvos 
liaudimi ir už naują santvar
ką.

Antroj kalboj dėstė karo 
eiseną ir tą pavojų, kokis su
sidarė Amerikai būti įveltai 
karan. Karo nori turčiai, ku
rie iŠ jo darosi pelnus. Roose- 
velto kalbos apie tai, kad “mi- 
lionieriai nepralobs iŠ karo,” 
nieko bendro neturi su tikro
ve, nes jau ir dabar plieno, lai
vų biidavojimo, ginklų ir amu
nicijos gamint. kraunasi sau 
milžiniškus pelnus, o tą viską 
liaudis turės padengti mokė
dama aukštus taksus.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos lėšų, padengimui ir kas

Dariaus-Girėno Paminklui Statyti 
Pramoga Gerai Pavyko

Gal būt, kad antras po “Lais-įdėlį; apie jį plačiai paaiškina, 
vės” toks pasekmingas parengi-: Apart kitko, aiškina, kad ant 
mas, kaip programos sudėčia,| viršaus paminklo stovės mergi- 
taip žmonių skaičiumi, tai bu-Ina. Kada apie tai pirmininkas 
vo pereitą sekmadienį Dariaus-1 pradėjo aiškinti, tad ponas Ma- 
Girėno paminklo statymui pa
rengimas. Truputį ilgokas pro
grama, bet gana turtinga. 
Štai, kas šią programą pildė:

1) Dainuoja Apreiškimo Pa
rapijos iCh.; 2) dainuoja solo 
— Angela Maslauskaitė, paskui

Adelė Dragūnaitė irgi solo; 
toliaus padainuoja abi duetą.
3) Išdygsta ant scenos jauna 
lietuvaitė ir puikiai pagroja 
smuiku solo — jos vardas — 
Margaret Digrys. 4) Dainuoja 
vėl Apreiškimo Parapijos Ch.

Laike programos pasako il
goką kalbą J. šaltys, kuris yra 
Dariaus-Girėno Paminklo Sta
tymo Komiteto pirmininkas; jis 
pamini, kad aukų surinkta 1,- 
000 dolerių, bet pagal užsibriež- 
tą paminklo projektą — reika
linga mažiausiai 5,000 dolerių. 
Čia ant scenos pirmininkas pa
rodo ir to paminklo mažą mo-

liks, tai Literatūros Draugijos 
apšvietos reikalams. Aukų su
dėjo net $30.35. Tai graži 
visuomenės parama. Didesnes 
sumas aukavo: Po $1 Sutkus, 
K. Sejonas, P. Kapickas, Lie
pienė, Laksmen, W. D. Kas
par ir V. Bacevičius. 75c au
kavo J. šiels; po 50c: A. Ta
mošiūnas, J. žemaitis, K. De
gutis, ir D. M. šolomskas. J. 
Rusiackas aukavo 30c. Po 25 
centus aukavo: P. Gustaitis, 
J. Rimša, J. Grybas, P. Rai
nys, A. Mureika, A. Kalvai- 
tienė, V. Baltrušaitis, V. Ven- 
ckunaitė, L. Butkevičius, S. 
Vaitkienė, P. Babarskas, c A. 
Bimba, K. Levanas, A. Navi
kienė, Liutvinskas, A. And
riulis, K. čirikas, A. JKrauja- 
lis, P. IZenamas, J. Gasiūnas,
J. Baležius, J. Kalvaitis, K. 
žemaitis, Jakštas, Peter, Ma- 
zuraitienė, P. Buknys, A. Mic- 
kūnas, J. Siurba. K. Rainys, 
M. Purvėnas, J. Weiss, Butkus
K. Kaulinis, J. Jasulaitis, V. 
Rudaitis, 
čius, A. 
čiukienė, 
laitis, K.
J. Dainius, O. Čepulienė, A. 
Verkutis, J. Jasulaitis, StoČ- 
kus, K. Laukaitienė, Andriuš- 
kevičienė, Kavaliūnas, P. Poš- 
kaitis, Paškevičius, Laukaitis, 
Laukaitienė, A. Dagys, S. Ori
škus ir S. Sasna.

tusevičius, ilgai vadovavęs Lie
tuvių Radio Valandą, iš publi
kos smarkiai suriko: “Kodėl 
jūs tą bobą norite užkelti ant 
viršaus paminklo, o ne orlai
vį!?” Už tai poną Matusevičių 
tuojaus iš koncerto išmetė lau
kan ...

Pirmininkui paprašius, — 
rinkta aukos ir nurinkta 
$147.82. Stambiausią auką davė 
susidėję biznieriai — 25 dole
rius.

Toliaus sekė vėl programa; 
sekantis, 6-tas numeris, turėjo 
būti New Jersey Lietuvių Ra
dio Merginų Choras, bet kažin 
kodėl nepasirodė.

Todėl sekantis numeris — 
Darata Bubniūtė mikliai pašo
ko. Juozas Tamošauskas pa
grojo solo ant armonikos. Na, 
ir pagaliaus Biruta Ramoškai
tė labai vykusiai sudainavo 
trejetą dainelių. Po jos pijanti 
skambino Ona Daukantaitė ir 
Lilija Milčiūte; tada vėl pašo
ko Darata Bubniūtė ir paskuti
niai programoj Aidbalsiai, už
baigė su tinkamomis dainelėmis.

Kalbantis po programos su 
žmonėmis, ir klausantis nuomo
nių, koks numeris iš programos 
jiems geriausiai(patiko, tad at
sakymas nuo daugelio buvo, 
kad Biruta Ramoškaitė galėjo 
būti vyraujanti šio koncerto iš
pildyme, Bubniūtė, kaipo šokė
ja, Aidbalsiai, ir smuikininkė— 
Margaret Digrys — buvo se
kanti.

Laike programos buvo tru
putį ir komedijos: dviese vyrai 
bestumdydami ant scenos pija- 
ną, jį parsigriovė ir ilgokai tur- 
sinosi prie jo. Iš to publikai 
tiek pasidarė gardaus juoko, 
kad šypsojosi, kol išsiskirstė.

Publikos buvo pilna Grand 
Paradise svetainė; daug svečių 
matėsi atvykusių iš kitur. Ka
dangi progresyviai pilnai ko
operuoja šiam Dariaus-Girėno 
Paminklo statymui, tad ir šia
me parengime daug matėsi jų 
dalyvaujant.

Pasibaigus programai, sekė

Darbo Partijos Progre 
šyviai Remia Taikos 

Mobilizaciją
Brooklyno Progresyvių Ko

mitetas Atbudavot Darbo Par
tijai pareiškė, kad jis teiks vi
sokeriopą paramą Amerikinės 
Taikos Mobilizacijos masiniam 
mitingui, šaukiamam šio ket
virtadienio vakarą, vasario 6, 
Brooklyn Academy of Music, 
Lafayette Ave., Borough Hall 
sekcijoj.

Komitetas savo pareiškime 
sako, kad “išlaikymas darbi
ninkų teisių yra/neatidalomai 
surištas su išlaikymu taikos... 
Kartą sunaikinus teises dar
bininkų ir teisės visų kitų gru
pių mūsų susiedijoj, kovojan
čių už taiką, irgi neilgai 
laikytų.”

Kalbėtojais mitinge 
Joseph Curran, iš Jūreivi
jos; Michael J. Quill, Trans
porto Darb. Unijos, Bella V. 
Dodd, Mokytojų Unijos;
seph Dermody, Elektristų, Ra-

| dio ir Mašinistu; Ewart Gui- 
nier, Valstijos, Apskričių ir 
Miestų Tarnautojų Unijos; Ir
ving Schurman, Maliorių, ir 
C. H. Van Tyne, Amerikinės 
Taikos Mobilizacijos.

Lietuviai Iššaukti 
Armijom

Pereitą savaitę, apart minė
tų pirmesnėse “Laisvės” lai
dose, iššaukta armijon new

ly ork ietis Walter Kulas; broo- 
klyniečiai: Albertas Jokuba- 
vičius, Stepas Ožbalis, Walte- 
ris Pelčius, bronxięčiai; N. 
Simanavičius, Jonas Traina, 
Edvardas čerenis, Antanas 
Santavičia, Albertas Krange- 
lis. Pora išėję liuosnoriais.

Abelnai, dabar daugiau sto
ja liuosnoriais, bet išsikalbė- 

. jus su jais, paaiški, kad cli- 
į d žiu moję jie stoja ‘liuosno
riais ne tiek iš noro būti ka
riais, kiek dęlto, kad žinant, 
jog bus priversti eiti, neturi 
kantrybės tarsi ore kaboti ir 
laukti. Ypatingai tas pasi
reiškia tarp bedarbių, kadan
gi, kaip į svarbesnius darbus, 
taip ir biznio dalininkais svar
bioms vietom sunku dasigauti, 
nes aprokuoja, kad jauni vy
rai gali būti bile kada iššauk
ti. Toji padėtis daugelį stum
te stumia armijon liuosnoriai. 
Pirmiau, kol tos padėties nė- 
buvo ir liuosnorių buvo labai 
mažai.

šeštadienį, vasario 1 d., va
lydama savo kambarius, nu
puolė nuo laiptų draugė Ami
lija Liepienė, nuo 324 Devoe 
St., Brooklyn. Skaudžiai su
simušė kaktą, staigiai užtino 
veidas ir pajuodo paakiai. 
Tuoj buvo pašauktas gydyto
jas, kuris išegzaminavęs už
gautas vietas išreiškė viltį, 
kad . pavojingų žaizdų, kaulų 
trūkimo nėra. Ligonė jaučia
si geriau.

Pernai apie šį pat laiką su
sižeidė pats Mikolas Liepa. 
Vasario mėnuo jau antrą ne
laimę suteikė Liepam.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingą ačiū! Jeigu 
kurių vardai nėra teisingai pa
rašyti, tai atsiprašome, nes 
aukas renkant kartais rinkė
jai ne pilnai nugirsta.

Ačiū publikai už taip skait
lingą atsilankymą įr gražų.už
silaikymą.

šokiai; šokiams smagiai grojo 
Nakties Pelėdų Orkestrą ir ant 
šokių prisirinko didelis būrys 
gražaus lietuviško jaunimo.

Beje, lauke, prie svetainės 
buvo pikietas iš muzikantų 
Unijos, kadangi šiam parengi
mui orkestrą grojo nepriklau
santi unijai. — Petras.

Rep.

Areštuotas ir prieš teisėją 
Anthony F. Burke buvo pa
statytas ubagas Henry Thomas. 
Tas žmogus sumenkęs, sudžiū
vęs, tik vieni kaulai ir skūra. 
Jis yra 65 metų amžiaus. Su
imtas ubagaujant. Ir kaip 
nustebo teisėjas, kada jis pa- 
tyrė<kad pas Henry Thomas 
rasta $40.33 pinigais ir 
kuose jis turi pasidėjęs 
917.69 taupinii). Reiškia, 
drai jis turi $25,958.02.

Tas žmogus ubagauja,
voja lūšnoje, kur už nakvynę 
moka tik 15 centų, kur lovos 
prastos, paklojimai nešvarūs.

Šis žmogus užinteresavo tei
sėją ir kitus ten buvusius. Pa
sirodo, kad jis 25 metai atgal 
paliko namus, nes jo sesuo 
“buvo labai išlaidi”.

—Aš nepralfeidau nikelį del 
rūkymo/ gėrimo arba judamų 
paveikslų,—sakė Henry Tho
mas.

—žmogau, žmogau,— sakė 
teisėjas Burke,— tu nepažįsti 
tikro gyvenimo. Tu nesinau
doji smagumais. . . Jeigu aš 
tavo vietoj būčiau, tai neuba-

gaučiau Now Yorko šaltose 
gatvėse, jei tiek pinigų turė
čiau, tai praleisčiau laiką Flo
ridoj, kur nors Palm Beach 
pajūryj.

Ir teisėjas, atradęs Henry 
Thomas kaltu, sakė:

—Tikrumoj, aš nežinau ką 
su tavim daryti. Jeigu aš 
skirsiu piniginę bausmę, 
tu turi užtektinai pinigų
pasimokėti, o jeigu pasiųsiu į 
kalėjimą, tai ir nepaisysi.

Galų gale teisėjas nuspren
dė, kad šis “ubagas” pasimo- 
kėtų $25 bausmės arba kalė
jime atsėdėtų 25 dienas.

Ubagas nenorėjo eiti į ka-

CENTRAL PALACE
BROOKLYN, N

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stotięs.

užėjimui
rimis. .t Nedėliomis 
atdaras nub 1 vai. 
dieną iki’ vėlai.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 4-9508




