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

Greitu laiku “Laisvėje” pra-
dėsime spausdinti (atskirais 
straipsniais) nesenai išėjusią 
iš spaudos Anna Louise Strong 
parašytą apie Lietuvą knyge
lę : The New Lithuania.

Teko kalbėtis su keletu, ku
rie tąją knygelę skaitė. Visi 
džiaugiasi, neš n epaprastai 
gražiai ir įdomiai parašyta. 
Autorės vardas Amerikos žur
nalistikoje kalba pats už savę. 
Vadinasi, knygelę galės skai
tyti ne tik, kurie moka angliš
kai, bet ir lietuviškai.

“The New Lithuania” lie
tuvių kalbon verčia J. Byro- 
nas.

Pastarajam “Keleivio” nu- 
meryj įdėtas tokis dalykas:

“. . .Abekas rašo vienam Gr. 
Necko piliečiui šitokį laišką: 
‘Drauge: jei norėtai atvykti 
į Floridą, aš parūpinčiau ap
sistojimą. čia labai gražu ir’ 
šilta. Padaviau Tarybų Lietu
vos valdžiai prašymą, kad 
man suteiktų nors g i riniko 
vietą. Viskas prirengta t i k 
laukiu atsakymo.”

Dabar “Vilnies” redakcija, 
kurios nariu yra F. Abekas, 
praneša, kad jis nebuvo Flo
ridoj ir nemano ten vykti. Jis 
nerašė Lietuvon tokio 
ir nemano rašyti. Jis 
nerašė tokio laiško į 
Necką!

Vadinasi, aukščiau 
nėtoji iš “Keleivio
grynas melas, . gryna 
vokacija, nežinomais tikslais 
padaryta Jono Buivydo, arti
miausio “Keleivio” bendradar
bio !

Reikia pasakyti, kad tokiais 
melais ir provokacijomis “Ke
leivis” yra perpildytas.
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Klausimas: Ar Angly87
Imperialistai 
Draugiški Amerikai?
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SMERKIA KARINĮ 
ROOSEVELTO RILIU

Aštuonias-

Šį Klausimą Pastatė Darbietis Kongresmanas Marcantonio 
Priešininkas Karinio-Diktatoriško Biliaus 1776

Washington.

Chicago, 111.-
dešimt septyni žymūs Chi- 
cagos Universiteto profeso
riai viešai pasmerkė prezi
dento Roosevelto sumany
mą 1776, kuris reikalauja

New Yorko CIO Reikalauja Sau 
Balso Senatorių Komisijoje prieš 
Karinį Roosevelto Sumanymą

Didžiojo New Yorko CIO Unijy Taryba, Atstovaujanti 400,000 Darbininkų, Paskyrė Savo
Pirmininką J. Curraną Kalbėt Senato Komisijoje prieš Biliy 1776 i 1

New York. — CIO Unijų 
Pildančioji Taryba Didžia
jame New Yorke, susirin- 

Ikus į specialį posėdį, pas
merkė prezidento Roosevel
to sumanymą 1776 dėlei vi
suotinos pagalbos Anglijai 
ir pareiškė, kad tas suma
nymas gręsia įvilkt Ameri- 

1 ką į karą ir įvest diktatū
rą šioje šalyje. CIO unijų 
Taryba, todėl, atsišaukė' į 
senato komisiją užsieniniais 
reikalais, kad jinai priimtų 
šios Tarybos pirmininką 
Josephą Curraną išreikšt 
darbininkų pas ipriešinimą 
tam Roosevelto sumanymui.

CIO Tarybai New Yorke 
priklauso 200 vietinių uni
jų, kurios viso turi daugiau 
kaip 400 tūkstančių narių. 
Paskirtas šiuos darbinin
kus atstovaut senatinėje 
komisijoje, Joseph Curran 
taipgi yra pirmininkas Vi- 
sašališkos Marininkų Uni
jos.

Ši: CIO Taryba telegrafa
vo laišką senatoriui Walte- 
riui F. George’ui, pirminin
kui senatorių komisijos už-

sieniniais reikalais, prašy- laiką, kada mūsų paskirtas 
dama išgirst J. Curran pa- atstovas Joseph Curran ga- 
rodymus prieš karinį prezi- lėtų atvykt i jūsų komisiją 
dento bilių 1776. N. Y. CIO ir išreikšt mūsų nuomonę.

“Teikitės greitai ir palan
kiai atsakyt Į ši laišką.” 
LAIŠKAI SENATORIAMS 
WAGNERIUI IR MEADUI

Didžiojo New Yorko CIO 
Unijų Taryba pasiuntė se
kamus laiškus senatoriams 
Wagneriui ir Meadui:

“Vis tiek, ar tamstos su
tinkate ar nesutinkate su 
mūsų nuomonėmis, mes 
esame tikri, jog tamstos, 
kaipo mūsų N. Y. valstijos 
atstovai sęnate, pritarsite 
tam, kad ši stambi dalis 
New Yorko gyventojų tu
rėtų gaut pareikšt savo 
nuomonę senatinėje komisi
joje kas liečia bilių 1776.

“Mes, todėl, prašome tam
stas ragint senatorių komi-

— Republi- manų dauguma visiškai ne- duot jam diktatorišką ga
lią remt Angliją. Jie pada- 

pareiškimą,
konas kongresmanas C. L. ateina į tuos svarstymus.

Kongresmanų yra 435,'re pareiškimą, 
bet abelnai tik apie 100 iki'muša pirmesnius 
165 jų dalyvavo posėdžiuo
se, kur diskusuojamas tas 
pavojingas sumanymas. O 
antradienį apie 5 vai. po
piet visi kongresmanai bu-, 
vo išsiskirstę apart 25-kių;
po valandos jų teliko tiktai 
12.

Už Roosevelto bilių kal
bėjo ir įtakingas republiko- 
nas kongresmanas Wads
worth, tik siūlė kai ką pa
taisyt. Bilių kritikavo tre
jetas demokratų kongres- 
manų, bet ir jie reikalavo 
plačios paramos Anglijai, 
tik vengiant karo. Daugu
ma siūlomų pataisymų yra 
iš esmės užgyrįmai Roose
velto politikos ir skiriasi tik 
smulkmenomis.

Republikonas Melvin Ma
as siūlė, kad Amerika nu
pirktų visas Anglijos kolo
nijas ir pusiau-kolonijas, 
apart Kanados ir Nova 
Scotios, už 16 bilionų dole
rių.

Gifford iš Mass, valstijos 
agitavo priimt prezidento 
Roosevelto diktatorišką su
manymą dėlei visapusiškos 
paramos Anglijai. Giffordui 
atsakydamas, darbietis kon
gresmanas Vito Marcanto- 
nio iš New Yorko, užklau
sė:

“Argi tamsta esi toks 
vaikiškas, kad tiki, būk An
glijos imperializmas bus 
bent kiek draugiškesnis 
Jungtinėms Valstijoms ne
gu nazių imperializmas?”

Giffordas, kalbėjęs apie 
vokiečių laimėjimo pavojus, 
nieko neatsakė į šį kongres- 
mano Marcantonio klausi
mą. *
KONGRESMANŲ DAU
GUMA SNUDURIUOJA; 

ŽMONĖS SUSIRŪPINĘ
Žmonių sausakimšai pri

sigrūdę į kongreso atstovų 
rūmo galerijas, kai svars
toma karinis prezidento 
Roosevelto sumanymas 
1776; bet didžioji kongr'es-

kuriuomi 
rašymus 

spaudoje, kuri buvo sa
koma, būk “dauguma Chi- 
cagos Universiteto profeso
rių remia bilių 1776.”

Po tuom pareiškimu prieš 
Roosevelto bilių pasirašė 
profesoriai Fred L. Rdair, 
W. C. Allee, Zelma Baker, 
Fred Eastman, Albert Jo
hannsen ir 82 kiti profeso
riai, kurie yra universiteto 
tarybos nariai.

-------------- „—

GENEROLAS WOOD, 
ISTORIKAS BEARD

PRIEŠ BILIŲ 1776

žemesniojo USA kongre
so buto užsienio reikalų komi
sijoj tūlą laiką tęsėsi apklau
sinėjimai- įvairių individualų 
dėl II. R. 1^76 bilaus.

Senato komisijoj taipgi yra 
daromi panašūs apklausinėji
mai pirmiau, negu tasai bilius 
bus pradėtas svarstyti visų 
senatorių.

Toki apklausinėjimai, b e 
abejo, yra geras dalykas, jei 
jie daromi plačiai, visapusiš
kai.

Deja, čia to nebuvo!

KONGRESO KOMISIJOS BI
JO PRIEŠKARINIO DAR

BININKU BALSO

Su mažomis išimtimis, čia 
buvo pakviesti tik tie žmonės, 
kurie pritaria karo ruošėjams. 
Pavyzdžiui: pakviestas Nor
man Thomas, neturįs jokios 
už savo nugaros organizacijos. 
Net ir toj pačioj socijalistų 
partijoj, kurią jis būk tai re- 
prezentaves, nariai prieš jį 
sukilo, po to, kai jis liūdijo!

Tuo pačiu sykiu nepakvies
ta :

Amerikos Taikos Mobiliza
cijos atstovai.

Amerikos Jaunimo Kongre
so atstovai.

Nacijonalio Negrų Kongre
so atstovai.

Washington. — Kongres- 
manų ir senatorių komisi
jos, svarstydamos. karinį 
Roosevelto sumanymą, iki 
šiol atmetė visus darbinin
kų organizacijų reikalavi
mus leist jom pasisakyt 
prieš tą sumanymą. Tos ko
misijos neleido kalbėt Ame
rikos Taikos Mobilizavimo 
delegatam nei Amerikos 
Jaunuolių Kongresui, nei 
CIO unijoms, nei Komunis
tų Partijos atstovams. Už
tat kongresmanų ir senato
rių komisijos jau net du 
kartu pasikvietė socialistų 
vadą ^Normaną Thomasą 
kalbėti,' nors jis atstovauja 
tik menka saujelę žmonių. 
Norman Thomas stoja už 
kuo didžiausią pagalbą An
glijai, tik bijo, kad Roose
velto bilius įvilktų. Ameri
ką į karą.

CIO Reikalauja, kad 
Fordas Tuoj Pradėtų 
Tartis su Šia Unija

Washington. — Senatorių 
komisijoj užsieniniais rei
kalais, kalbėjo prieš Roose
velto sumanymą 1776 ge
nerolas Robertas E. Wood, 
atsistatydinęs. Jis teigė, 
kad jeigu prezidentui būtų 
suteikta tokia galia, kokios 
reikalauja tas sumanymas, 
tai Amerika “galbūt, per 90 
dienų jau būtų: įtraukta į

Taryba tame laiške sako:
“Šio miesto darbo žmo

nės ir jų šeimynos labai su
sirūpinę dėl biliaus 1776. 
Tas bilius buvo svarstomas 
unijų susirinkimuose, dirb
tuvių ir fabrikų susirinki
muose ir visuomenes rate
liuose, su kuriais turi ryšio 
CIO nariai ir jų šeimos, šio 
miesto darbo žmonės, tik su 
mažomis pavienėmis išimti
mis, žiūri Į 1776 bilių kaip 
pavojų grasinantį įtraukt 
šią šalį į karą ir įsteigt dik
tatūrą Amerikoje.

“Mes įsitikinę, kad jūsų 
senatorių komisija vargiai 
begalėtų padaryt tinkamą 
sprendimą, jeigu jinai neiš
girstų, ką apie tai mano ir 
kaip į tai "žiūri tokia stam
bi dalis New Yorko gyven- siją užsieniniais reikalais, 
tojų, ir jeigu jūsų komi'si- kad jinai išgirstų mūsų pir-tojų, ir jeigu jūsų komisi
jai nebūtų kaip reikiant mininką Curraną. 
perstatyta nuomonė Ameri
kos darbo žiponių.

“Mes prašome pažymėt

■

KŪBOS DEMOKRATIJA
IŠGELBĖTA

os at-
stovai.

Nepakviesta atstovai 
CIO.

Kviesta tik tie, kurie 
ko kvietėjams!

nei

pati-

Gal ir ne visi mes supran
tame tikrą svarbą to, kas da
bar yra svarstoma USA kon
greso butuose. Ne visi mes, 
veikiausiai, suprantame tą pa
vojų, į kokį mūsų šalis gali pa
kliūti, jei bus priimtas 1776 
bilius.

Net kongresmanas Hamil
ton Fish skelbia, kad jei 1776 
bilius bus priimtas, tai neims 
daugiau, kaip šešis mėnesius

laiko, kai mes matysime^ šito-

Ar visi mes pasvarstėme, ką 
tai reiškia?!

Todėl šiandien kiekvieno 
Jungtinių Valstijų gyventojo 
pareiga: kovoti prieš Šio bi
liaus padarymą įstatymu. Ki
tais žodžiais: kovoti prieš įvė
limą mūsų krašto į karą; ko
voti prieš įvedimą mūsų kraš
te diktatūros!

Šitie tai yra vyriausi ir sku
biausi šių dienų mūsų uždavi
niai.

Athenai. — Graikai sako
si paėmę 2,000 italų į ne
laisvę.

Detroit, Mich. — CIO 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos pirmininkas 
R. J. Thomas ir direktorius 
M. F. Widman parašė laiš
ką H. Fordui, automobilių 
fabrikantui’, kad jis turi 
tuojaus pradėt derybas su 
šia unija, kaipo su vienin
tele Fordo darbininkų' at
stove. Nes “dauguma jo 
darbininkų ne kartą pasisa
kė už ją kaipo savo atsto
vę,” ir apie tai jau dviem 
atvejais pernai buvo pra
nešta Fordui.

CIO unijos laiškas Fordui 
reikalauja, kad jis neatidė
liodamas eitų į derybas su 
šia unija dėlei algų, darbo 
valandų ir kitų sąlygų.

Unija įspėja Fordą, kad 
jis nemėgintų suokalbiaut 
su Amerikos Darbo Federa
cijos vadais prieš CIO. Nes 
“Darbo Federacija faktinai 
neatstovauja visai jokių 
darbininkų” Fordo fabri
kuose.

CIO unija taipgi primena 
Fordui, kad ir “šalies Dar
bo Santikių Komisija ir 
Jungtinių Valstijų teismai 
yra pasmerkę tokias gud
rybes,” kokiomis Fordas 
bando išsisukt nuo CIO uni
jos pripažinimo., t! , : j ;
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Berlin, vas. 5. — Vienas 
karinis vokiečių laivas., nus
kandinęs 40,000 tonų preki
nių Anglijos laivų.

Italai Vejami Vis To
liau Atgal Eritrėjoj 

Ir Ethiopijoj

Amerika Nuginkluojama, 
0 Anglija Ginkluojama 

Sako Sen. Wheeler

Havana, Cluba. — Kubos 
prezidentas Fuig. Batista 
pareiškė, kad jis nuslopino 
sumoksiu karininkų grupes 
ir tuomi išgelbėjo demokra
tiją Kubos Respublikoje.

Generolas Wood nurodė, 
kad anglai dar šioj šalyj tu
ri per bilioną dolerių pini
gų įvairiuose bizniuose. Sa
ko, tegu Anglija dar už 
savus pinigus perka iš Ame
rikos karo reikmenis. O kai 
anglų pinigai išsisems, tuo
met, girdi, tegu Amerika 
“dovanai duoda” anglam 
karo pabūklus, nes vis tiek 
nėra vilties, kad Anglija at
mokėtų skolas.

Garsus Amerikos istori
ninkas - rašytojas prof. Ch.
A. Beard taipgi išstojo įsiveržę jau 90 mylių gilyn į 
prieš diktatorišką Roosevel
to sumanymą. Jis nurodė, 
kaip lengvai Amerika liktų 
įvelta į karą, jeigu kongre
sas priimtų tą sumanymą.

Ar vokiečiai taptų sumuš
ti ar ne, Amerika po karo 
susilauktų dar didesnio kri- 
zio sir 10 iki 15 milionų be
darbių, o Amerikos iždas 
įsiskolintų 75 iki 100 bilio
nų dolerių, kaip įspėjo pro
fesorius Beard.

i

Vis Labiau Plinta Influ
enza ir Smageny Plėvių 
Uždegimas tarp Angly

London. — Per paskuti
nius du mėnesius Londone 
vis daugiau ir daugiau žmo
nių apserga influenza ir 
uždegimu galvos ir nugar- 
kaulio smagenų plėvių, 
kaip praneša anglų sveika
tos ministerijos vyriausias 
gydytojas Wilson Janieson. 
Bet influenza esanti/ švel
nios rūšies (panaši kaip ta, 
kuria dabar serga šimtai 
tūkstančių amerikiečių).

Washington.— Senatorius 
B. K. Wheeler nurodė, jog 
pernai Jungtinėse Valstijo
se buvo pastatyta viso 2,884 
kariniai orlaiviai ir iš to 
skaičiaus nusiųsta Anglijai 
penki iš kiekvenų šešių 
naujų orlaivių; pačiai Ame
rikai teliko tiktai 576, o An
glija ir jos “talkininkai” ga-
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i karo orlaivius. Amerikos 
armija dabar turi tik 639 
orlaivius, bet jau nei vienas 
jų netinkąs šiandieniam ka
rui.

Sen. Wheėler, todėl, smer- anglai taipgi užkirto kelią' 
kė Rooseveltą, kad jis nu- italam pabėgt iš Apollonijoš 
ginkluoja Ameriką, begin- 
kluodamas Angliją. .

I ■

Prez. Rooseveltas į tai at
siliepė, kad, girdi, džiaugsis 
Hitleris'■šiuom senatoriaus 
Wheelerio pranešimu.

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Anglai 

tiek pasigrūmė pirmyn Eri
trėjoj, Italijos kolonijoj, 
Rytų Afrikoj, kad jiem te
lieka 40 mylių pasiekt Eri
trėjos sostamiestį Asmara.

Anglai išvijo italus iš Ta- ’ 6 ei
na ežero srities Ethiopijoj į|„0 2308 naujus: amerikinius 
Gojjamo provinciją, pietuo-Į^ 
se nuo to ežero. Anglai yra I

šiaurvakarinę Ęthiopiją.

Karas Anglijai Kaštuoja Jau 
Virš 17 Bilionų Dol.

London. — Anglijos val
džia išleido dar už pussęp- 
tinto biliono dolerių pasko
los bonų, padengt karo iš
laidas iki kovo pabaigos šie
met. Nuo karo pradžios iki 
šiol Anglija viso užsitrau
kė jau 17 bilionų ir 200 mi-
lionų dolerių vidujinių karo Anff]:;a 7aJa Ffkmni 
paskolų. Dabar vėl didina AnS"Ja /jdUd Eln,0Pl
mokesčius (taksus). jai Nepriklausomybę

SUDEGS 10 DARBININKU 
NEW HAVENO FABRIKE

Dublin, Airija. — 
to vokiečių orlaivis; 
mušė 5 lakūnai.

Nukri- 
užsi-

ANGLAI UŽIMA DAR DU 
MIESTUS LIBIJOJE 
Anglų Pranešimas:

Cairo, Egiptas. — Anglai, 
komanduojami generolo 
Arch. Wavell’io, užėmė Ci
rene miestelį pajūryje, 50 
mylių į vakarus nuo pir
miau jų užimto miesto Der- 
nos, Libijoje. Šiuo žygiu

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Anthony Eden sakė seimui,

prieplaukos miesto, kuriš 
stovi rytuose nuo Cirene.

Dalis anglų apsupo Apo- . 
lloniją, o kiti žygiuoja to
liau į vakarus linkui Ben- 
gazi, italų prieplaukos mies
to su tvirtuma.

Vokiečiai Platokai 
Bombardavo Angliju

New Haven, Conn., vas. kad anglų valdžia pripažįs- 
— Per gaisrą Quilt and ta Haile Selassie Ethiopijos 

imperatorium. Eden žadėjo 
padėt jam atsteigt Ethiopi- 
ją kaip nepriklausomą šalį. 
Anot ministerio Edeno, tai 
Haile Selassie prašė, kad 
anglai tūlam laikui paimtų 
Ęthiopiją į savo globą 
(mandatą) po to, kai italai 
bus išvyti iš to krašto.

5
Pad kompanijos dirbtuvėj 
šudegė bent 9 iki 10 darbi
ninkų ir darbininkių kam
baryje, kur buvo apvaloma 
bei rūšiuojama bovclna-va-

ORAS 
Šilčiau.

Apsiniaukę ir

Anglai Skelbia:
London, vas. 5. — Vokie

čių orlaiviai gana plačiai 
bombardavo rytinį Anglijos 
pakraštį, padarė kiek nuos
tolių ir užmušė žmonių.

Anglų lakūnai, vartodami 
amerikinius orlaivius, du 
kartu sėkmingai bombarda
vo Brestą, vokiečių subma- 
rinų stovyklą Francijoj, 
Susikirtimuose ore anglai 
nušovė penkis vokiečių or
laivius.
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Masinis Judėjimas Prieš 
H. R. 1776 Bilių

Vis daugiau ir daugiau balsų kyla 
prieš bilių, kurį krašto administracija 
pasimojo pravalyti per USA kongreso 
žemesnįjį butą dar šią savaitę. Žmonės 
žino, kad šis bilius jiems gero nežada. 
Jie žino, kad 1776 Bilius, jei jis bus pa
darytas įstatymu, įstums mūsų kraštą į 
karą, užduos smūgį mūsų krašte demo
kratinėms laisvėms, kurios dar yra iš
likusios, įvČš mūsų kraštan diktatūrą.

Reikia jungti visos jėgos, visos anti
karinės, visos anti-diktatorinės jėgos ko
vai prieš šį bilių.

Amerikos darbo žmonės mato, kokin 
pragaran yra įstumta liaudis kariaujan
čiose šalyse Europoje, Azijoje ir Afriko
je. Jie nenori karo. Jie nori taikos. Jie 
nenori, kad jų sūnūs būtų siunčiami 
anapus Atlantiko ginti Anglijos imperi- 
jalistų demokratiją. Jie nori Amerikoje 
kurti šviesesnį, laimingesnį gyvenimą!

Ir Vėl Ethiopijos Klausimas
Kada Italijos fašistai ugnimi, kardu 

ir orlaivių bombų pagalba žudę Ethiopi
jos gyventojus, “Laisvė” stojo, už., ethiopų 
tautinę laisvę. Tada Romos katalikų po
piežius palaimino budeliškus Mussolinio 
žygius, kaipo žingsnį prie sucivilizavimo 
ethiopų ir gelbėjimo jų dūšių. Mes ta-, 
kėme, kad Ethiopijos žmonės nepagei
dauja tokios pagalbos ir prieš tai kovoja 
ir kovos.

Veik metus laiko Mussolinio 350,000 
armija su keliais šimtais tankų ir karo 
orlaivių puolė ethiopus, žudė, degino jų 
namus, kol pavergė jų šalį. Mussolinis 
nebūtų galėjęs to padaryti, jeigu nebūtų 
Francijos buržuazinė valdžia davusi savo 
sutikimą ir jeigu Anglija nebūtų leidus 
Mussoliniui suvežti armiją, ginklus ir 
amuniciją prieš Ethiopiją per Suezo Ka
nalą. Reiškia, prieš Ethiopiją veikė ne 
vien Mussolinio gaujos, bet jam padėjo 
Anglijos ir Francijos imperializmas.

Nors Mussolinio gaujos pavergė Ethi
opiją, nors ten pravedė kiek kelių, pra
dėjo vilioti ethiopus į fašistų armiją, su
teikiant jiems “gražius” drabužius, steig
ti vietomis mokyklas, bet tas nenurami
no ethiopų. Ten nuolatos ėjo kova. Mus
solinis buvo priverstas laikyti apie .250,- 
000 armiją, daug tankų ir orlaivių.

Mussolinis paskyrė Ethiopijos general
gubernatorium kunigaikštį Aostą. Jis ir 
armijos vadai, matydami, kad artinasi 
Antras Imperijalistų Karas, kurid laiku 
Anglija uždarys Suezo Kanalą, Ethiopi- 
jon vežė ir krovė į sandėlius maistą, gin
klus, amuniciją, gazoliną ir kitas reik
menis.

Ethiopų partizanai karts nuo karto 
užpuldavo fašistų armijos dalis. Taip jie 
kelis kartus užklupo geležinkelį tarpe 
Addis-Ababa ir Jibuti, išdraskė tiltus ant 
kelių. Gruodžio 7 d., 1940 metais užpuo
lė prie Addis Ababa fašistų armijos sky
rių, kur užmušė 200 Mussolinio karei
vių. Manoma, kad tūkstančiai ethiopų 
veikia iš kalnų prieš italus.

Ir dabar, kada Ethiopijos pasieniais ei
na karas tarpe italų ir anglų, tai tie 
partizanai Mussoliniui yra pavojingi.

Organizacijų ir Pavienių Asmenų Sveiki
nimai Laisviečių Suvažiavimui 

«■ ’ *' <■ ’ •

(Pabaiga)
“Laiko tarpyj diskusijų, 

philadelphiečiai mano, kad 
pastaruoju laiku ‘Laisvėje’ 
per mažai telpa raštų apie 
"šios šalies klasių kovą. 
Daug labai svarbių straips
nių, faktų, prakalbų, .kurie 
buvo tilpę ‘Daily Workery,’ 
visiškai nepasirodė ‘Laisvė
je’. Šioji šalis traukiama į 
karą prieš didžiumos norą, 
atvirai šalis vystosi į dikta
tūrą. Visoj šalyj reiškiasi 
opozicija prieš norimą įves
ti diktatūrą, prieš reakciją 
ir karą. Stambiojo kapitalo

Ir Čia Ponas Greenas!
Jau prieš tūlą laiką Suvienytoji Auto

mobilių Darbininkų Unija (CIO) smar
kiai dirbo suorganizavimui Fordo fabri
kų Dearborn, Michigan^ ir . kitur. Uni
jos darbuotojai jau nemažai nukentėjo 
dėl savo drąsaus ir uolaus darbo. Jie dir
bo ir dirba sunkiai. Tūkstančiai Fordo 
fabrikų darbininkų jau yra unijistai.

Bet štai, netikėtai ir nelauktai, Ameri
kos Darbo Federjacijos prezidentas p. 
Greenas paleidžia komercinėje spaudoje 
.savotišką antį. Jis pareiškia, būk ADF 
jau senai “slapta” organizavusi Fordo 
darbininkus. Jau esą nemažai jų suor
ganizuota. Girdi, tie darbininkai buvę 
organizuoti niekam nežinant, niekam ne
skelbiant. Ir dabar p. Green skelbia, kad 
ADF reikalausianti pripažinti ją Fordo 
fabrikuose vienintele darbininkų atsto- 
ve-

Tai labai negražus, nepasakius blo
giau, dalykas. Tai parodymas, kad ponui 
Greenui ir vėl rūpi pakenkti suorgani- 

* zuoti Fordo darbininkus. Greenas, reikia 
pripažinti, niekad nesirūpino juos orga
nizuoti. Jis nuolat ir nuolat bandė or
ganizavimui pakenkti,—pirmiau per sa
vo agentą Homer Martiną, o dabar—jis 
pats, tiesioginiai.

Pono Greeno įsikišimas į šį darbą, ku
rį dirba CIO, dikčiai pakenks suorgani
zuoti Fordo fabrikų darbininkus. Todėl 
daug būtų geriau, kad ADF vadovybė 
ten nesikištų, o paliktų CIO vadams ir 
eiliniams nariams pradėtąjį darbą už- 

? baigti.
Ponas Green turėtų žinoti, kad yra už

tenkamai dar neorganizuotų darbininkų 
. kitose pramonėse. Jeigu ADF vadams 

' rupi darbininkų organizavimas ir kova 
LL“ už jų gražesnį gyvenimą, tegu ten orga- 
E nizuoja juos.

Kyla Juodas Debesys
Kad Vokietijos valdonui Rengiasi prie 

uždavinio smūgio Anglijai, ‘tai visiems 
aišku. Jie žino, kad dabar Anglija yra 
daug galingesnė, nes ją gausiai remia 
Amerika. Bet kas žino, kiek Vokietija 
savo jėgas padidino?

Vien Francijos, Belgijos, Holandijos, 
Danijos ir Norvegijos okupavimas jos 
jėgas daug pakėlė. Francijoj Vokietija 
sučiupo ne vien jos, bet ir Anglijos ir 
Amerikos ten atvežtus ginklus. Vien 
Flandrijoj tiek suėmė ginklų, kad jų už
tektų apginklavimui 2,000,000 karių. At
minkime, kad 1,900,000 francūzų karei
vių yra Vokietijos belaisvėj. O “neįvei
kiama” Maginot Liniją, kurią francūzai 
per daugelį metų statė, kuri turėjo tūk
stančius kanuolių visa teko Vokietijai. 
Ką su jos ginklais vokiečiai daro? Gal 
tos didelės kanuolės jau stovi pakraštyj 
prieš Angliją ir greitai pradės baubti?

Hitleris giriasi Vokietijos jėgomis. Ka
ro specialistai mano, kad Vokietijos ar
mijoj yra apie 250 divizijų arba 5,000,000 
karių, keli tūkstančiai -tankų; 20,000 
bombinių orlaivių ir 15,000 mūšio, pir
mos rūšies, apie 35,000 antros rūšies ir 
apie 300 submarinų.

Kiek tame tiesos, niekas, apart Vo
kietijos štabo, nežino. Bet vienas daly
kas žinoma, kad kada Mussolinis veda 
nepasekmingą jam karą Albanijoj, Libi
joj ir Ethiopijoj, tai Vokietija veik nie
ko nedaro, apart bombardavimų Angli
jos ir veikimo jūroj. Kaip tik taip buvo 
ir 1939-1940 metų žiemą, tik tada mažes
nėj skalėj. Viskas buvo rengiama ■ pavasa
riui. Tas pats yra ir dabar. Ir jeigu jau 
dabar Vokietija turi 70,000 orlaivių, tai 
galima tikėtis visko; galima tikėtis, kad 
Anglijos giesmė jau bus sugiedota.

Įt^ .Klausimai ir 
L' Atsakymai

r. u -------------
Gerbiami Draugai:

Jeigu jau visiems atsakote 
per “Laisvę” į klausimus, tai 
malonėkite atsakyti ir man. 
“Laisvė” ir “Vilnis” talpina 

I? vienus ir tuos pačius pikčie- 
riuš, bet karts nuo karto ten
ka pastebėti, kad vienas dien
raštis dėdamas paaiškinimą po

pikčieriu, aiškina vienaip, o 
antras—kitaip. Pavyzdin :

“Laisvės” num. 23-čiam, 
puslapyj ketvirtam, įtalpintas 
pikčieris atvaizduoja kokias 
tai valtis su žmonėmis ir pa
aiškina, kad: “Anglijos ’ka
riuomenės inžinierių korpuso 
nariai pratinasi tiesti “ponto- 
ninius tiltus per vandenį” ii’ 
t.t.

O “Vilnies” num. 23-čiam, 
ant pirmo puslapio, įtalpintas 
tas pats pikčieris ir paaiškinta,

kad: “Jungtinių Valstijų ka
riuomenė atleika pratimus, 
kaip pereiti vandenis.”

Tai kaip čia dabar išeina? 
Tikslas tas pats ir pikčieriai 
tie patys, bet “Vilnyj” Suvie
nytų Valstijų kariuomene 
praktikuojasi, o “Laisvėje” — 
Anglijos?

Ačiū už paaiškinimą,
Senas Vincas.

Atsakymas
Veikiausia vilniečįąi bus pa

darę klaidą. Mes mlnėlą pa-

magnatai dirba sušilę 
įtraukti šalį į karą ir pulti 
visą pažangųjį darbininkų 
judėjimą ir įsunaikinti jį. 
Kolonijose inūsų ‘Laisvės’ 
s k a i t y t o j ai ir veikianti 
draugai ir draugės nusimi
nę, tarytum įpuolę į baimę. 
Mes turime dėti pastangas 
per spaudą sustiprinti mūsų 
plataus išbūdavote veikimo 
eiles. Mūsų spauda tai yra 
tas šalies kalbėtojas, kurį 
girdi kaip ir tą radijo. At
vykę iš kolonijų veiklesni 
draugai ir draugės dėkite 
pastangas ir darykite pas
tabas sustiprinimui mūsų 
spaudos šios šalies darbi
ninkų klasės naudai.

“Varde Phila. organizaci
jų pasveikina ‘Laisvės’ su
važiavimą drg. Veronika 
Urbonienė su $5.00.

“Taipgi sveikina suvažia
vimą drg. J. Laustauskas, iš 
Camden, N. J.', su $1.00 ir 
drg. Antanas Bakšys iš 
Phila., su $1.00.

“Draugiškai, 
“Veikiančiu Komiteto sek.

A. J. Smitas.”

Iš Chicagos ir Rochesterio
Per drg. Pruseiką iš Chi

cagos gauta aukų $140.00.
Nuo drg. J. Stančiko, Ro

chester, N. ¥., prisiųsta te
legrama su $22.00 pasveiki
nimų.

Paterson, N. J.
“Kadangi dienraštis ‘Lai

svė’ per 30 metų savo gyva
vimo nenuilstančiai kovojo 
už darbo liaudies reikalus, 
teikdamaK apšvietą lietuviš
kai liaudžiai, — todėl mes 
patersoniečiai esame giliai 
įsitikinę, kad ir ateityje 
‘Laisvė’ eis tuo pačiu keliu 
kaip ir praeityje, stovėda
mas darbininkų klasės rei
kalų sargyboje. Linkėdami,, 
kad ‘Laisvė’ laikytųsi toje 
linijoje ir ant toliau, svei
kiname šį “Laisvės” suva
žiavimą nors su nedidele au
ka, sumoje $19. Aukojo po 
$2.00: P. ir O. Dennis (Clif
ton, N. J.); B. ir O. Ker- 
ševičiai (Clifton, N. J.); J. 
ir M. Strimilai ir J. S. Bim
bai. Po $1.00: V- ir M. Bin- 
gilai; Trakietis; F. Prapies
tis, John Duljds, Merkiniš- 
kis, V. Daugirdas, C. Sin
kevičienė, J. jMatačiunas ir
S. ir M. Aliukonis. Po 50c: 
P. Augutis, Julia Skaudas ir
T. Prieskienis. Po 25c.: L. 
Sąveikas ir S. Wolf. Pasi
darbavo šiuom reikalu J.
Bimba ir R, Aučius.”

Detroit, Mich.
“Laisvės” Dalininkų Su-

važiavimui: Gerbiemieji! 
Sveikinu jumis visus. Lai 
“Laisvė” ir ant toliaus eina 
tuo keliu, kaip ji ėjo iki šiol. 
Nors karo debesys ir vėl at
neša sunkumus, darbininkų 
spaudai, kartu ir “Laisvei”, 
kaip kad Pasaulinio Karo 
laiku, bet sumanūs draugai 
ir vėl sugebės išlaikyti sun
kumus, kuriuos jie sutiks. 
Priimkite nors mažą auką 
nuo manęs, $3.00.

Draugiškai,
P. Jųčionis.

Detroit, Mich.
Gerbiami Draugai:

“Laisvės” metinis suva
žiavimas turi didelę svarbą, 
nes čia būna apkalbama 
praeitų metų nuveikti dar
bai ir nustatoma linija atei
nančių metų veiklai. Tuo 
reikalu ir aš noriu tarti sa
vo žodį. “Laisvės” linija re
ligijos klausimais netikus ir 
žalinga, kurią būtinai reikia 
taisyti. Jau mes žinome, 
kaip klerikalai bjauriai ir 
melagingai atakuoja mūsų 
judėjimą, spaudą ir nūdie
ninę Lietuvą, o “Laisvė” į 
tai atsako tylėjimais (?— 
“L.” Red.) arba, kitaip sa
kant, pamėgdžioja didelį 
paukštį, strausą... Prieš 
30 metų mes turėjome sun
kią kovą, kol pertikrinome 
mūsų jaunus žmones, kad 
kunigas nereikalingas, kad 
yra daug kultūriškiau apsi
vesi pas teisėją. Mes daug 
lermo kėlėme ir reikalavo
me eivilės metrikacijos Lie
tuvoje. Kada tas Lietuvoje 
buvo įvesta, tai mes sveiki
nome, ir t.t., o kas darosi 
pas mus. Amerikoje? Broo- 
klyne, ‘ Bostone ir kitur tų 
mūsų žmonių, kurie 25 me
tai atgal vedė laisvai ir iš
auklėjo savo vaikus taip 
pat, tai šiandien jų vaikai 
veda dažnai pas katalikus 
kunigus. O “Laisvė” tokias 
vedybas aprašo: dar pažy
mi pas kokį kunigą tą atli
ko ir nemato tame nei taš
kelio blogo. Arba vėl “Lais
vėj” lapkričio 29 d., 1940 m., 
telpa korespondencija iš 
Philadelphia, Pa., kurioje 
būstinamas kunigų biznis; 
raginami “Laisvės” skaity
tojai nesivėluoti, o anksti 
pribūti, išklausyti šv. mišias 
ir kitas ceremonijas. Šito
kios ir' panašios “žinios” 
puldo vardą mūsų “Lais
vės” ir viso mūsų judėji
mo. Taigi reikia mūsų 
“Laisvėje” ne tylėti ir pa
taikauti klerikalizmui, bet 
ir vėl stoti į kovą su kleri
kalizmu ir ta tamsa už švie
są ir tiesą.

Kiek laiko atgal, drg. F. 
Abekas “Vilnyje” pakėlė la
bai svarbų ir užmirštą 
klausimą, tai pas mumis įs
teigimą centralinio archyvo 
prie ALDLD Centro. “Lais
vė” turėtų neleisti ir vėl 
tam reikalui būti užmirš
tam.

Daug da ką turėčiau sa
kyti, bet tą palieku kitiems 
draugams. Čia sykiu pri- 
siunčiu mažą dovanėlę — 
$10.00.

Visiems Draugiškai,
A. M. Metelionis.

sausio 26 d., Liet. Svetai
nėje.

Napa, Col.
John Baker, iš Napa, 

Col., prisiuntė pasveikinimą 
su $6.50 aukų.

East St. Louis, III.
Sausio 26-tą d. LLD 49-ta 

kuopa turėjo mėnesinį susi
rinkimą. Besvarstant kp. 
reikalus, buvo duotas su-1

manymas pasveikint “Lais
vės” suvažiavimą, kuris įvy
ko tą pačią dieną Brookly- 
ne. Sumanymas buvo su
vėluotas, bet mes manom, 
kad laisviečiai atleis, nes 
anksčiau nebuvo galima 
įvykdyti. Kp. iždas tuščias 
ir be kp. susirinkimo nebu
vo galima nieko daryti, o 
be pasveikinimo nenorėjo
me praleisti, kad ir su ma
ža auka. Suaukojo kuopos 
nariai susirinkime ir nuta
rė pasiųst kp. vardu pas
veikinimą be pažymėjimo 
aukotojų vardų $3.00.

Kp. Sekret.,
Geo Bendix.

Laikraštinis Jovalas
Kanadiečių “Liaudies. Bal

sas,” sausio 3 d., šių metų, iš
spausdino iš Lietuvos “Vals
tiečių Laikraščio” štai kokį 
pranešimą:

“Kaunas.—‘Valstiečių Laik
raštis’ (spal. 11 d.) rašo:

“Šių metų spalio 8 d. į TS
RS kurortus pasigydyti iš 
Kauno išvažiavo 8 buv. polit-

nesio “Darbininkas” rašė, kad 
pabėgusiems “Vokietijoje la
bai vargas”. Bet tą pačią sa
vaitę “Draugo” bendradarbis 
iš Vokietijos rašė, kad pabė
gėliai “gerai gyvena” ir tau
po pinigus, už kuriuos nu
pirks tiek karboliaus, jog “iš- 
dezinfektuos” visus žydus iš 
Lietuvos.

veikslą, kaip ir daug kitų, ga
vome iš Federated Pictures 
agentūros sausio 21 d. Ten an
gliškai parašas skamba šitaip: 
“Bridge building in war time. 
Members of the Royal Engi- 
neerA practice construction of 
pontoon bridges., in England 
for use ip ą possible future 
invasion of the Low Countries 
or Northern France.”

“Laisvės” Suvažiavimui 
Aukos

V. Kartonas ir šeima, iš 
Maspeth, L. L, sveikina su
važiavimą su $3.00. J. Gett- 
zus, ’ iš Bedford; Mass., $1.00.

Iš Norwoodo aplaikėme 
su pašVėikihitfiu $12.50, su
rinktą per dd. Galgauskų 
30 hi. ‘! vedybinį jubiliejų>

kaliniai, su savim išsiveždami 
70 metų žiauraus smetoninio 
kalėjimo kančias. •

“Štai jų tarpe važiuoja ope
ruotis ir, aplamai, pasigydytų 
sudarkytą sveikatą drg. Vin
cas Eugenijus, nuo pat 1926 
metų fašistinio perversmo ka
lėjime išsėdėjęs 14 metų ! Drg. 
iZauberblatas tikisi išsigydyti 
per 13 kalėjimo metų įsigytą 
reumatizmą ir skilvio sutriki
mą nuo gausių karcerinių 
bausmių ir nenormalaus val
gio, drg. Kolas—kalėjime iš
sėdėjęs 12 metų tikisi išsigy
dyti reumatizmą ir sugadintas 
akis.

“Pakanka tiktai pažvelgti 
vien į šiuos 8 buv. politkali
nius ir pamatysime, koks žvė
riškas buvo fašistinis režimas, 
koks žiaurus buvo revoliucio
nieriams kalėjimas. Išvažiuo
jantį gydytis buvusį politinį 
drg. Milinį jo draugai nešte 
įnešė į vagoną — jis vaikščio
ti nebegali, paralyžiuotos ko
jos. Ir tokiam stovy fašistai 
jį išlaikė kalėjime apie 7 me
tus.

“Drg. Garbas taip pat luo
šas—tik lazdomis pasiremda
mas tegali paeiti ir jį fašistai 
tokiam stovy kalėjime išlaikė 
apie 5 metus. Per valstiečių 
ekzekucijas Dauguose krau
geriškos smetonijados sužvė
rėję policininkai žiauriai su- 
mušdami šautuvų buožėmis 
visiškai atėmė sveikatą drg. 
A. Savickui: jis iš nusilpimo 
vos begali ištarti žodį — jis 
dabar silpnas džiovininkas, 
nors fašistai jį tesuspėjo išlai
kyti kalėjime tik 6 mėnesius. 
Drg. R. Keselmanaitė ir drg. 
J. Vilkoriščius taip pat nusto
jo d argingu m o.

“Tikimės, kad juos socialis
tinės valstybės medicina dar 

.išgelbės, ir kad jie greitų lai
ku sveiki sugrįš į kovotojų ei
les.”

Dėl šio pranešimo “Sanda
ra” (No. 1) uždėjo ^antgalvį 
ant pirmo puslapio, per visą 
laikraštį sekančiai:

“Raudonoji žvalgyba išga
beno S. Rusijon .8,000 lietu
vių”*

Kiekvieni akiniai biskį kai 
.kada padidina, bet iš kur “San
daros” redaktorius gavo to
kius akinius, kad iš vieno pa
daugina net tūkstantį ?!

« * *
Pabaigoj pereito rugsėjo 

mėn. “Tėvynės” radaktorius 
rašė, kad iš Sovietų Rusijos 
niekas negali pabėgti, nes, 
girdi, palei rubežių esanti li
nija, o ant tos linijos prista
tyta sargybinių bokštų. Visa 
“linija” esanti ariama ir akė
jama, kad jeigu kas bėgtų, 
tai būtų lengva jo pėdsakais 
pasivyti ir grąžinti, atgal.

Jurgelionis galėjo taip ra
šyti tuomet, kuomet buvo ari
mo sezonas. Jeigu dabar jis 
rašytų, kuomet šalta žiemužė, 
tai ir vaikai iš jo juoktųsi.

* * *
Pradžioj pereito spalių mė-

Man neaiškūs du dalykai: 
Pirmas, kodėl fašistai nega
lėjo dezinfektuoti Lietuvos žy
dus, kuomet jie valdė Lietu
vą? Antras, nuo kokio dezin- 
fekto visa smetonijada išdū
mė į užsienį ? 

' * * ♦
“Naujienos”, kaipo “moks

liškas” laikraštis, niekuomet 
nesako, kad “Laisvė” arba 
“Vilnis” rašo. Jos visuomet 
akcentuoja, kad šie laikraš
čiai tauškia. Pagaliau, girdi, 
iš jų “nieko negalima pasi
naudoti.”

“Laisvės” skaitytojai prisi
mena, aš buvau “Laisvės” 
Įvairumų puslapy rašęs: “Ko
kia mirtis yra lengviausia?” 
Minėtas rašinys buvo mano 
originalas. Bet žiūriu, spalių 
8 d. pereitų metų “Naujie
nas” persispausdino minėtą 
rašinį, visai neatžymėdamos, 
iš kur paėmė ir kieno jis bu
vo parašytas. 

* * *
“Tėvynės” red. K. Jurge

lionis daro išvedimą iš prezi
dento Roosevelto kalbos, ku
rią pasakė kongresui, kad ne
svarbu, kas šį karą laimės. 
Anglija ar Hitleris, vis vien 
fašizmas Lietuvoj negrįš.

Tam pačiam numery sako, 
kad Sovietų atstovas Washin
gtone Umanskis, labai puoš
niai priima svečius,—negailė
damas šampano. Ar nebūtų 
geriau, kad ta delegacija, ku
ri “baderiavo” bergždžiai pre
zidentą Rooseveltą, būtų už
sukus pas Sovietų pasiuntinį 
Umanskį ? čia būtų minėta 
delegacija pošniai priimta ir 
iš to būtų daug didesnė nau
da visai Lietuvai.

Anuo metu Bagočius pasa
kė prakalbą Scrantone. Kitą 
nedėldienį velionis kunigas 
Kuras, sakydamas pamokslą, 
pasakė maž daug šiaip:

“Jeigu žemė prasiskirtų įr 
aš krisčia į bedugnę, vienok 
aš nesiekčia Bagočiaus ran
kos, kad jis mane gelbėtų.”

Nereikia nei kad žemė skir
tųsi. Tarybų Lietuvos valdžia 
atėmė kunigams algas, o ku
nigai, tų algų netekę, išsigan
do daugiau, negu žemė būtų 
plyšusi! Jie Bagočių nusiga
beno į Washingtoną sykiu nu
sifotografavo ir tą paveikslą 
patalpipo visuose laikraščiuo
se,—net ir “Vytyje.”

Jaunutis.
— -.................. ■■'!»'..■■......  ■

Japonai Panaujina Prekybos 
Derybas su Sovietais

Maskva. — Japonijos am
basadorius gen. Y. Tateka- 
wa, pagal savo valdžios įsa
kymą, panaujino derybas 
dėl prekybos sutarties su 
Sovietais. Japonai pagei
dauja plačios prekybinės* 
sutarties ilgokam laikui.
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Automobilių Darbininkų Unijos (CIO) nariai šaukia Fordo fabrikų 
darbininkus Dearborn, Mich., stoti į jų unijų.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Amerikoj greičiau bus vieny
bė pasiekta.

Taigi, Baltimorės lietuviai, 
neduokime nė cento tiem, ku
rie nori už mūsų dolerius nu
kalti naujus retežius, kad su- 
kausčius Lietuvos darbo liaudį.

Lieplcojų Juozas.

is 
tų gandų, kokius Ameriko
je fašistai fabrikuoja, apie 
socialistų žiaurumą. Pikti- 
nomės, kad mūsų tautos en
gėjai — tautininkai randa 
prieglobstį ir užuojautos 
pas Amerikos turtuolius. 
Bet tai reikšmės nesudaro, 
na tik skleidžia nemalonų 
kvapą, taip kaip kapuose 
nesenai palaidotas numirė
lis.

Kai dabar pas mus išau
šo kiti laikai, jei Tamstų ne
apsunkinčiau, prašysiu at
siųsti apie marksizmą kny
gų, ypač “Markso Kapita
lą”, pas mus lietuvių kalbo
je nesuspėta išleisti, o būtų 
labai pravartu pastudijuoti, 
nes yra daug vienminčių 
dar neskaičiusių, nors tiesą 
pasakius, pačiam teko sku
binant perskaityti 1933 m., 
tai jau seniai ir esant pavo
jams gerai neįsigilinau. 
Taip pat būtų pravartu 
gauti iš Tamstų ir kitokių 
gerų leidinių.

Labai dėkavoju už laišką 
ir atvaizdėlius ir prašau 
nepatingėti, gavus laišką, 
vėl parašyti, taip plačiai ir 
gražiai, apie Ameriką. Laiš
ką persiunčiau “Tarybų 
'Lietuvos” redakcijai patai- 
, pinti—išspausdinti.

Atleiskite už įkyrumą, 
kad ryžaus iš Tamstų daug 
prašyti, tačiau pasistengsiu 
už viską atsidėkoti. Mes 
alytiškiai vienminčiai spau
džiam Tamstai ir . Tamstų 
bendradarbiams rankas ir 
linkime nenuilstamai kovoti 
už šviesesnę ateitį.

Su pagarba,
J. čyžius-žibainis. 

30-XI-1940 m.
Alytus.

London. — Anglų orlai
viai torpedomis rimtai pa
žeidė didelę vanden-elektros 
dirbyklą italų saloj Sardi
nijoj. Žuvo vienas anglų or
laivis.

Persergėjimas Baltimorės 
Lietuviams

Mieli Baltimorės lietuviai, 
darbo žmonės! Kaip visiems 
yra žinoma, 16 vasario yra ren
giamas taip vadinamas apvai.kš- 
čiojimas Lietuvos neprigulmy- 
bės. Kas metai į Baltimorę su
važiuodavo daug Smetonos ka
valierių, pagirdavo Smetoną, 
jo valdžią, išgerdavo kelias bač
kas rudžio, ir pasivadinę vienas 
kitą ponais išsiskirstydavo.

Bet šiemet jų tikslas yra ki- 
to.kis. Susibūrė visos juodosios 
jėgos prieš Lietuvos liaudies 
valdžią1 ir prieš visus progresy- 
viškus darbo žmones Amerikoj, 
šiemet 16 vasario yra rengia
ma po obalsiu “gelbėt Lietuvą 
iš burlokų nelaisvės.” Atva
žiuos iš Brooklyno Juozas, Jad
vyga ir generolas be armijos 
Smetonos žentas. Ir visi jie 
kaulys iš jūsų dolerius gelbėji
mui pabėgėlių iš Lietuvos liau
dies kankintojų - smetonininkų. 
Aš jums užtikrinu, kad jeigu 
katras aukausite, neis Lietuvos 
gelbėjimui, bet priešingai, eis 
Lietuvos liaudies pavergimui iš 
naujo. Kiekvienas jūsų doleris 
prisidės prie palaikymo tų pa
razitų, kurie pabėgę iš Lietu
vos, .dabar spjaudo nuodais ant 
Lietuvos valdžios ir darbo žmo
nių, kam Lietuvos liaudis su 
pagelba Raudonosios Armijos 
sutraukė vergijos pančius ant 
visados.

Ar mes drįskime vadintis do-, 
rais žmonėmis, jeigu mes au-j 
kautume dolerius pavergimui 
mūsų tėvų, brolių ir visos Lie
tuvos! Aš manau, kad kiekvie
nas sutiks su šia mintimi, kad 
mūs sunkiai uždirbti centai ne
kaustys Lietuvos darbo žmonių 
naujais vargijos retežiais ir ne
prisidės prie užlaikymo visų tų 
Jadvygų ir jų gaujos. Kuomet 
jie negaus aukų iš mūsų, tuo
met turės greičiau arba badu 
išdvėsti, arba dirbti naudingą 
darbą.

Tuomet bus ir Lietuvos dar
bo žmonėms geriau ir pas mus

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISfi DR. D. PILKA

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartina naudoti vaikų mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisves” adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksniavimas, asmenavimas, sintaksė, sky- 

riamųjų ženklų nurodymas ir apO 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais praSome prisiųsti ir mokesti. 

Kreipdamiesi adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.“Laisvė”kaltę prieš liaudį eina, kaip 
ir ėjo tas pačias pareigas, 
nežiūrint, kad priklausė į 
tautininkų organizacijas.

Štai duosiu pavyzdį: Po 
perversmo mane paskyrė 
Alytaus apskr. Mokesčių 
Inspektorium, nes senąjį, 
kaip įtartą kyšių mėgėją 
suėmė ir veda kvotą. Per- į 
ėmęs inspekciją radau kelio
lika tarnautojų ir jie be
veik visi priklausė tautinin
kų organizacijoms, tačiau 
iki šiol nepaliuosuojamas nė 
vienas, kadangi, jie sąžinin
gai dirba įgyvendinant so
cialistinę santvarką ir nori 
dirbt liaudžiai, o ir anksčiau 
prieš kairiuosius neprasi
žengė—neįskundė ir tt. Vie
nu žodžiu tie gandai yra 
grynas prasimanymas, o 
kad lengviau sudarytume! 
bendrą vaizdą, pabrėžiu, 
kad kiek žinau Alytaus ap
skrity j yra suimta 7-8 as
menys, tai buvę svarbiau
sieji ėdikai, bet ir iš jų tar
po paleidžiami po kvotų 
pravedimo. Sėdi vietos areš
to namuose, o nė Sibire.

Rašant šį laišką lietuvių 
tauta pergyvena didelį en
tuziazmą, nes Baltgudijos 
Respublika grąžina lietuviš
kas sritis: Švenčionis, Drus
kininkus, Marcinkonis ir kt. 
Tai dabar Dzūkija turės du 
svarbiausius kurortus, bus 
malonu atostogas praleisti, 
o kai Tamstos parvažiuosi
te pasižiūrėti, turėsime kur 
svetingai priglausti, ypač 
Druskininkuose, kur “dze- 
dakas” Pilsudskis vasaroda
vo.

Dabar parašysiu apie sa
ve, nors Tamsta puikiai nu
manei, kad mes užversti 
darbais. Taip tikrai ir yra. 
Po Smetonos sužlugimo, ne
pagaunu ne valandėlės liuo-

SVARBIOS KNYGOSŠiomis dienomis laisvietis apsirengė, kai 
P. Baranauskas gavo laišką 
iš Alytaus nuo savo pažįsta
mojo.

Žemiau telpančio laiško 
autorius yra buvęs “Lietu
vos Žinių” korespondentas 
ir feljetonistas Alytuje, 
Dzūkijoj. Per tūlą laiką jis 
yra aplinkiniais keliais pri
siuntęs—dar Smetonos reži
mui siaučiant Lietuvoje— 
rašinių “Laisvei”, žinoma, 
po slapyvardžiais.

Red.
asmenų, tuo 

su 9 nariu 
rūsio ankš- 
kambarėlyj.

nuvy- 
perkelti

Sveikas vienminti, 
Amerikos dzūke!

Lietuva jau nebetoji varg
dienių ir tamsos skraiste 
įsisupus žemė. Lietuvai iš
aušo raudonoji aušra, Lie
tuva atsistojo šalę penkio
likos laisvų seserų ir trau
kia sutartinę laisvės gies
mę. Lietuvoj nebematysi i 
vargšo žmogaus bedarbio I 
stovinčio darbo biržoj lau
kiančio, kaip almužnos— 
darbo. Dabar darbas žmo
gaus jieško, o ne žmogus 
darbo. Taip pat nepamatysi 
nuvargusios motinos su pul
ku pusnuogių vaikų, prie 
aplūžusios lūšnos ir tiesian
čios praeiviui rankos ir 
šaukiančios: “Duonos,” kaip 
eleksyro atsipirkimui nuo 
mirties. Ten kur buvo vi
duramžių inkvizicija ir fe
odalizmu dvokiantieji dva
rai, kuriuose nuskurdę ir 
dvasioje prislėgti valstie- 
čiai-kumečiai, prakaitu lais
tė “pono” žemę, o jie jautės 
tik darbo arkliais. Bet “po
nui” arklys kas kita, arklys 
reikėdavo pirkti, reikėdavo 
aprūpinti pašaru, o kumetis 
nė grašio nekaštavo, kume
tis už juodos duonos kąsnį žas nuošimtis, tai dvarinin- 
dirbo dieną ir naktį ir ture- kai, spekuliantai ir sava- sos, net ir šį laišką rašiau 
jo pataikauti “ponui”, kad naudžiai valdininkai. Kaip labai paskubomis, 
užsirūstinęs nepavytų. Da- Tamsta savo laiške minėjai, pasitaikiusias klaidas atleis- 
bar tas dirvas aria, nors ir 
tie- patys žmonės, kurie ir 
anksčiau, tačiau rodos nebe- 
tie, kai jų veidai spinduliuo
ja šypsena, lyg vasarą ryt
mečio saulė, kai artojas at
sidusdamas kartoja: “Žemė 
to, kas ją dirba—žemė ma
no, o aš pilnateisis žmo
gus.” Ar ne džiugu liaudį 
mylinčiam, liaudies sūnui, 
tai matyti ir jausti? Nejun
ti kai džiaugsmo ašaros nu
rieda per skruostus. Tada 
išplaukia apgalvojimas, tar
tum pirmą kartą toks ryš
kus tavo gyvenime, nors 
tam darbe įdėjęs pasiauko
jimo: “Kokie kilnūs ir šven
ti socializmo tikslai, o vis 
dėlto senasis pasaulis neno
ri nusileisti, lyg iš senumo 
suvaikėjęs tėvas, nenusileis
tų išmokslintam humaniš
kam sūnui.” Miesto varguo
menė turėdama darbus atsi
gavo, kaip po lietaus saus
rų nualinta žolė, kad rodos

perkėlė iš 
’padvalų į tokius butus, ku
riuose anksčiau tik fašistų 
elitas gyveno, vienai negau
siai šeimai užimant kelioli
ka kambarių. Jūs, amerikie
čiai, gal būt neįsivaizduo- 
jat, kaip gali džiaugtis 
vargšas pasijutęs, kad esąs 
žmogumi. Štai dzūkų sosti
nėj — Alytuje stovi 2 aukš
tų baltas namas, kambarių 
keliolika, o jame gyvena dvi 
šeimos, iš 8 
tarpu sargas 
šeima gyveno 
tam, tamsiam
Sekvestro komisijai 
kus sargo šeimą 
į rūmus, kai juos įvedė ir 
parodė kambarius, jie puolė 
ant kelių ir iš džiaugsmo 
verkė, kaip maži vaikai. 
Moteris be atvangos šnabž
dėjo: “Mes buvom durni, 

; kad bolševikų bijojom. Te
gul visus bolševikus ir jų 
karalių Staliną laimina die
vas, ba jie myli vargšus, 
kaip artimus savo, jie lygi
na svietą.”

Taip kalba religingi žmo
nės, kuriems kunigai viso
kių nesąmonių apie bolševi
kus prikalė į galvas, tai ką 
kalbėti apie tokius, kurie to 
troško, kurie susipratę. Su
sitik laukuose valstietį, jis 
šypsodamas tiesia tau ran
ką, jis laisvai kalba, ulba 
savo pergyventus įspūdžius, 
jis iškėlęs galvą, tartum nu
galėtojas ir, tik susiraukia 
prisiminęs netolimą praeitį. 
Susitik darbininką ir paga
liau nenuodėmingą - nenusi- 
kaltusį darbo inteligentą, 
patirsi tą patį. Deja yra nu
liūdusių žmonių, bet jų ma-

Bridgeport, Conn

tai už

kite. Po laimėjimo buvau

TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

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

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.
•

Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

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

Ko Nori Kun. Coughlinas?
*

Parašė R. Mizara
Dažnai girdime tų kunigų fašistiniai rėkaujant per 

radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.
Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dlr. J. J. Karkiančius

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

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

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Pranešimas Bridgeport© ir 
Apielinkės Lietuviams

Sausio 24-tą turėjo įvykti 
svarbioje temoje prakalbos. 
Tačiau dėlei nepaprastai bai
saus oro, prakalbos buvo ati
dėtos ant 7-tos dienos vasa
rio.

Gerbiami Bridgeport© ir ap
ielinkės lietuviai! Jūs esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti šiose prakalbose. Prakalbų 
tema nepaprastai svarbi. Kal
bėtojas turi surinkęs gausybę 
faktų-apie mūsų sėnąją tėvy
nę Lietuvą, apie jos dabartinį 
tvarkymąsi, apie darbininkų 
padėtį. .Abelnai sakant, bus 
gyvais faktais prirodyta visa 
Lietuvos padėtis.

Aš tikiu, kad kiekvienam 
mūsų viengenčiui, kuris tik 
yra gimęs Lietuvoje, rūpi su
žinoti faktus apie savo gim
tąjį kraštą. Gerbiamieji, dau
gelis iš mūsų kalba suėję su 
savais draugais, sakydami: Ką 
gi tas kalbėtojas gali daugiau 
pasakyti, negu aš žinau? Juk 
aš vieną kitą laikraštį skai
tau, tai ir žinau viską.

Man atrodo, kad tai silpnas 
argumentas. Mes visi gerai ži
nome, ne iš teorijos, bet iš 
praktikos, kad tas, kuris turi 
dirbti sunkų, fizinį darbą, ne
gali surinkti tiek faktų ir pa
laikyti juos savo atmintyje, 
kaip tas, kuris vien tik kas 
mielą dieną užimtas plunksna 
bei rinkimu iš plataus, pasau
lio žinių. Taigi, 7-tą dieną va
sario, šį penktadienį, 7-tą vai. 
vakare, 407 Lafayette St., 
Lietuvių Svetainėje, kalbės 
“Laisvės” redaktorius pasau
lio bėgamais klausimais, o 
ypatingai Lietuvos klausimais, 
Antanas Bimba. Todėl kiek
vienas ir kiekviena, kurie tik 
suprantame lietuvių kalbą, 
visi į šias svarbias prakalbas.

Įžanga visiems veltui.
Visus kviečia Rengėjai.

----------—I----------—------------------

London. — Anglų lakū
nai sunaikino tryliką italu

UŽ-i

Philadelphia, Pa.
Rytoj Prasidės Sovietų Judi s

“GREAT BEGINNING”
Cinema . Art Theatre 

6th & Poplar Sts.
Tel. Lom. 6281

Paskutinj kartų 'šiandien

“MANNERHEIM LINE”
Nuo 2 vai. po pietų. Vakarais 

nuo 7 ir 9:30

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

"Naujoji Lietuva"
kad Amerikos geltonojoj
spaudoj ir per lūpas vis dar politkaliniams sušelpti ko- 
eina nesąmoningi gandai mitete kur turėjome daug 
apie bolševikus, kad būk darbo, paskui Alytaus apy- 
kariami kunigai, be atodai- gardos Liaudies Seimo Rin

kimų pirmininku, tai reikė
jo trijuose apskrityse pra
vesti rinkimus (Alytaus, 
Trakų ir Seinų apskr..) Nuo 
rugsėjo men. 1 d. paskirtas 
Alytaus apskr. Mokesčių 
Inspektoriumi ir be to, iš
rinktas Alytaus apskr. vals
tybinių tarnautojų Profesi
nės Sąjungos Komiteto pir
mininku, todėl vykdant vi
sose srityse reformas ir 
daug ką naujo steigiant— 
p e r o r g a nizuojant, tenka 
daug dirbti. Tačiau kai dir
bame su noru, su viltimi, 
nepavargstame, neišsisenka 
energija.

Jūsų laišką gavau 20-XI- 
1940 m., kuris mums suteikė 
smagaus malonumo ir smal
sumą keliančio įdomumo, karinių trukų Libijoj.
^mes vienminčiai pasidalin- mušė bei sužeidė daugelį

Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 
platinama. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanas Bimba. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.

ros atleidžiami valdininkai, 
kad šaudomi nieko nenusi
kaltę žmonės, tremiami į Si
birą ir tt. Apie tai turiu 
trumpai pareikšti, kad ku
nigams apkarpė tik žemes 
—paliko po 3 hektarus ir 
numušė algas, o kad kuni
gas kur būtų suimtas—ne
girdėjau. Bažnyčios nepa
liestos, pasaulietiški kuni
gai (nef ana tikai) jaučias 
patenkinti ir bendradarbiau
ja su pažangiaisiais žmonė
mis, ypač padeda dirbti 
profsąjungose. ^Kiti duoda 
prašymus Švietimo Komisa
riatui ir prašo suruošti 
jiems pedagoginius kursus 
ir juos paruošti liaudžiai 
naudingais žmonėmis—liau
dies mokytojais. Komisaria
tas ryžtasi išklausyti. Val-

Knygoj yra:
Įvadas, Negrįš Ta diena, Kur Praėjo, Kovos Kelias Laisvai Darbo Lie

tuvai, Prie ko Smetonos Valdžios Politika privedė Lietuvą; Lietuva—Tary
bų Socialistinė Respublika, ir kiti. Viso yra 35 skyriai.

Šioj knygoj jūs rasite visas smulkmenas, kas tie “pabėgėliai” iš Lietuvos, 
kas jie buvo ir kodėl bėgo. Sužinosite, kaip žemės klausimas išrištas. Kas 
naują Lietuvoj valdžią sudarė. Kodėl Lietuva susijungė su Sovietų Sąjunga. 
Kaip darbininkai gyvena, kiek jie uždirba. Kaip išrištas religijos klausi
mas, ir kiti reikalai nušviesta. Gale knygos telpa nauja Lietuvos Konstitu
cija.

Knygos kaina 35 centai. Platintojams, kas perka ne mažiau 5 kopijų, 
parduodame po 25 centus. Apmokame ir persiuntimą. Už pavienės kopijas 
galite prisiųsti ir pašto ženkleliais —35 centus.

Literatūros Draugijos kuopoms jau išsiuntinėta po tam tikrą skaičių 
kopijų. Pasiųstos ir bilos. Už knygas reikia atsiteisti tiesiai į Literatūros 
Draugiją.

Visais knygos reikalais kreipkitės
A.L.D.L.D.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. T.

’ . <11
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kiti žmones, kai žmoniškai į dininkai, kurie nėra nusi- mi skaitėme,, o skaitydami I juose buvusių italų.
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1.30.41—7

(Tąsa)
Sklypininkai ir mažažemiai, vos įsiten- 

ką savo rėžiuose, neturį nė kur ožkos pa
siganyti, taip pat panoro būti žemdir
biais ir kreipė žvilgsnį į plačias dvarų 
žemes, kurios tiek daug burnų galėjo iš
maitinti, aprengti. Padegėliai, karo su
naikintieji, laukė paramos iš milžiniškų, 
valdžios nusavintų girių. Vieniems rei
kėjo sodybų atstatymui pinigų, kitiems 
grūdų, gyvulių. Kalbėtojai vis lankė 
miestelį, vienas už kita jausmingesniais 
žodžiais guodė liaudį. Tarytum mergai
tei, atvažiavę pirštis, kiekvienas savo ka
valieriška vertę rodė. Liaudis buvo be 
kraičio, ir niekas jos nenorėjo imti, tik 
galvojo, kaip čia apsukti vargšei galvą.

Greitai vietoje gėlių, netekusi kantry
bės, girdėdama vien tik kalbas, liaudis 
ėmė siųsti oratoriams supuvusius kiau
šinius, bet paskutiniųjų karštis nė kiek 
nesumažėjo.

Kaip ir kiekvienas neturįs ką arti, kur 
arti, ką sėti, laukiąs didelių permainų, 
Tarutis sukinėjosi miestelyj ir žiūrinėjo, 
kas čia bus.

Sarmantuose katalikų agitatorių tri
būnos vieta buvo parapijos namų balko
nas, o bedievių—alinės gonkelių plokš
čias stogas. Pirmieji iš savo priešų gavo 
vardą špitolninkų, o antrieji—Jankelio 
partijos, nuo alinės savininko pavardės. 
Klausytojams toks agitatorių pasirinki
mas tuo buvo patogus, kad jie ir girti 
nebūtų sumainę partijų. Tik tokiu būdu 
sarmantiškiai ėmė politiškai pabusti ir 
pasidalino į dvi aiškias sroves. O kad 
viena nuo kitos tribūnos nelabai toli bu
vo,—įaudrinti vieno ar antro kalbėtojo 
pasekėjų pulkai ėmė nuolatos ruošti na
minius karus.

Iš pradžių, kol agitatorių teturėjo tik 
parapinis komitetas ir kol po jo dešine 
sėdėjo klebonas, maršalka, zakristijonas 
su naviku ant pakaušio ir bažnyčios var
gonų dumplininkas, po kiekvieno kalbė
tojo žodžio sutartinai šaukią valio, dau
geliui atrodė, kad geresnės partijos nėr 
ko ir norėti.

Ramiai, iškilmingai kalbėjo krikščio
nių demokratų lyderis, ranką ant širdies 
užsidėjęs, kita lengvu mostu piešdamas 
sotų, šviesų tautos vaikų gyvenimą jo " 
partijai valdant. Visi tie žodžiai, plaka
tai, afišos, vaizduoją gražias, puikiai su- 
Jdanuotas naujakurių sodybas, tą naują- 
į atgimimą, Taručio širdyje ėmė ugdy

ti būsimą savininką. frĮors jis ir nieko 
neturėjo, bet jame atsirado baimė, kad 
iš jo neatimtų ir tų pažadų.

Visą dieną jis pažįstamų tarpe sėdėjo 
ant tvoros, vaišino aplinkinius iš kišenės 
žirniais ir svarstė, kad tik greičiau da
lintų dvarus, išrinktų seimą ir prasidėtų 
gyvenimas. Ir tą pačią dieną jis ir sė
dintieji ant tvoros pamatė tekinus bė
gančius, su lazdomis vyrus. Juras kelis 
iš jų pažino: tėvą su sūnumis iš Višins- 
kynės, ir dar vieną su ilga kareiviška mi
line. Visi pajuto, kad turi kas nors įvyk
ti. Minioje susi vilnijo, iškilo aukštyn laz-. 
dos, balsai, šauksmas:

—Duonos duokit, gana šnekėt! Paval
gę pašnekėsim!

—Šalin špitolninką!
Mitingierius sumišo, maršalka, zakris

tijonas su naviku ant pakaušio stojo kal
bėtojo apsaugon, bet rankos jį tempė že
myn. Klebonas pasprūdo. Tik po geros 
valandos besiplėšantį ir putojantį kalbė
toją galima buvo suprasti. Jis stengėsi 
įrodyti, kad tik jo partija visų tų nu
skriaustųjų norų vykdytoja, bet pirma 
reikią patiems išrinkt savo atstovus, su
daryti tvirtą, katalikiškais pagrindais 
valdžią, o tuomet būsianti pravesta ir 
dvarų parceliacija.

—Žinom, ponuli, jūsų paršaliaciją! — 
klebonijos bernais mus padalyti!

—Pakaks jam!
Kalbėtojui ėmus tildyti ūžiančius pilie

čius, dar didesnis ermyderis pasidarė. 
Vieni buvo už tai, kad neduoti jam kal
bėti, kiti, kad leist pabaigti.

—Kitą metą pabaigs.
—Piliečiai, prašau žodžio! Piliečiai!
—Po perkūnų! Ar nenukrapštot ten 

to šventakuprio!
—Liaukitės, eretikai, kad jus žemė 

prasmegtų!—mosavo dideliu rožančiumi 
boba aplink šokinėjančio, ne savo balsu 
spiegiančio, žmogiuko galvą.—Šunys jūs

vieni. —Ciū-ciū!
—Boba, uždaryk duoninę skylę!—stai

ga nustojęs spiegti, sugniaužtomis kumš
timis prisiartino žmogiukas.

Kalbėtojas dar darė pastangų nutil
dyti marias, bet veltui. Ant balkono nu
krito su medžio šaknimis išrauta velėna. 
Juras pabėgėjo nuo tvoros pasižiūrėti, 
kaip boba spiegdama kulia bedievį, o kai 
vėl atsigrįžo į balkoną, vietoj senojo kal
bėtojo stovėjo jaunas, augštas. vyras ir 
šypsodamasis žemyn, valė nuo išrasoju
sios kaktos nusiėmęs akinius. Matyt, toji 
permaina, kurios Juras nepastebėjo, pa
veikė klausytojus, o gal ramus naujo 
oratoriaus laikymasis, kuris dar nė vie
no žodžio nepasakė, kažkaip perilgai valė 
akinius, lyg duodamas miniai baigti mur
mesį, ir tikrai ji, tarytum gaisras, pada
riusi savo, sukrito ir savaime liovėsi.

Kalbėtojas pakėlė galvą, vis taip šyp
sodamasis. Abie jom rankom ant ausų už
kabino akinius, iš naujo visus peržvelgė, 
sakytum klausdamas, ar jis jiems patin
ka, paskum pasirėmė turėklų, galvą 
įtraukė. į pečius ir negarsiai prabilo:

—Piliečiai ir pilietės!
Kai tik kalbėtojas pajuto, kad tarp jo 

ir klausytojų atsirado ryšys, jis ištiesė 
kaklą, lyg straigė praėjus pavojui kad iš
lenda iš kiauto, ir žodžiai savaime prasi
veržė :

Jums čia savo programą dėstė krikš
čionis demokratas...—ir kalbėtojas pra
dėjo naikinti, skusti savo pirmtakūno 
mintis, kad Juras net ant kojų nenusto
vėjo—taip buvo teisinga, aišku.

—Piliečiai, netikėkite, ką kunigų klap
čiukai plepa. Jie nor naują Romos ver
guvę užkart jums ant kaklo. Jų valdžia 
nor vienuolynais nusėt kraštą, juodašim
čiais, davatkomis, klebonijomis!...

Giliai įvarytas kylys perskėlė medį. 
Zakristijono ir vargonininko šalininkai, 
kaip arkliai, patrankai iššovus, atsistojo 
piestu:

’ —Ką tamstai vienuolynai kliudoY, ■ Sa
vo dabok! •• ■■ < . ■*

—Užsičiaupkit jūs, kapucinai! Kalbėt 
žmogui leiskit.

—Tegul kalba. Atstovai, prašom kal
bėt!

Triukšmo metu atstovas laikė galvą 
paslėpęs pečiuose, ranka braukė augštyn 
trumpučius, gelsvus plaukus. Iš visko 
buvo matyt jį jaudinantis, nežinantį ką 
atsakyti. Bet kai tik jis sugavo mintį, Ju
ras tai jautė,—pasidavė priekin ir plačiai 
nusišypsojo. Minia nutilo.

—Vienuoliai, žinoma,—tegul jie veisia
si, bet jums,—jis ištiesė ranką,—jums, 
piliečiai, teks už juos dirbti, reikės pil
vus susiveržti, o jie—kvepiančiu muilu 
šiltame vandeny kojas mazgosis.

Jurui gera pasidarė.. Jis juokėsi. Juo
kėsi ir aplink stovintieji. Ir kai baigėsi 
mitingas, pradėjo žmonės skirstytis, Ju
ras saviškiams kalbėjo:

—Nieko nepadarysi—turi galvą. Tei
singiau už aną drožia. Kai pamanai, iš 
tikrųjų,—jie kojas mazgosis, o mes vėl 
baudžiavą nešime.

Savanoris pasidarė kairiųjų šalininkas. 
Kas sekmadienį jis ėjo miestelin, nes ži
nojo, kad bus ko paklausyti. Tačiau ne
trukus klebono sparno žmonės neprileido 
nė vieno bedievių kalbėtojo prie parapi
jos namų balkono. Cicilikams teko išsi
rinkti alinės gonkelių stogą.

Ėjo’triukšmingos priešrinkiminės die
nos. Partijų žmonės jau nebeišsiteko 
plūstis rinkoje, jie vedė ginčus švento
riuje ir bažnyčioje. Špitolninkų agitato
riai apsistatę stipria, karinga apsauga: 
prasižiojus kam prieš vienuolynus, ku
nigus, buvo paleidžiami į priekį dešinių
jų fronto generolai—zakristijonas su gu
zu, vargonų dumplininkas ir kelios treti
ninkės, kurios lupinėjo iš šventoriaus 
mūro atkritusį laupį ir šaudė juo į be
dievių mitingą. Pasisekus kliudyti, karin
gieji cypė:—A, gerai, gerai! Še, še, ne- 
šventytas kipše!

Toks trynimasis tarp dviejų partijų 
šalininkų skėlė ugnį. Laiks nuo laiko, 
įsiūbuoti agitatorių, apsiginklavę supu
vusiomis bulvėmis, žirniais, smaluotomis 
lazdomis, jie atakavo priešų statines, 
tempdami nuo jų agitatorius. Daugelis 
po susirėmimų išeidavo su nuplėšta švar
ko rankove, pamušta koja.

(Bus daugiau)
*••• ► • ■ 11 ■ ■ —■ • ■«— ain 11 <
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Baltimore, Md

penkiais metais 
arba $5,000 baus-

Athenai, — Graikijos vy
riausybė sako, kad italai su- 
žiniai melavo, būk jie šiomis 
dienomis ątmetę graikus at
gal ir nukovę 300^‘ų.

tau ir demokratijos
Priversti būsime 

kiek bus

Penki Metai Kalėjimo ar 
$5,000 Bausmės

Reakcionierius Luther 
Jefferson įnešė bilių į House 
of Delegates, kuris draustų 
streikuot ant National De
fense produkcijų. “Teisė 
streikuoti būtų uždrausta vi
sose apsigynimo industrijo
se”... sako delegatas L. P. Jef
ferson. O tie, kurie drįstų iš
eiti ant streiko, arba tie, ku
rie agituotų už streikų, būtų 
baudžiami 
kalėjimo , 
mes.

Ve tai ‘ 
kraštas! 
dirbti tiek valandų 
paskirta, ir už tiek algos, kiek 
bus pasiūlyta. Ar ne fašizmas 
jau tik už kampo ?

Ne visi darbininkai supran
ta šitokius bilius ir jų pavojų 
darbininkų klasei. Reakcio
nieriai moka savo tikslus pri
dengti. i }<

Štai L. P. Jefferson’o pa
reiškimas : “I am not against 
the workingman, but I want 
to get those agitators who get 
up before a crowd and stir 
up trouble with a lot of bal
lyhoo.” šis Jeffersono pa
reiškimas yra švelnus, bet hit
leriškas.

Dabar eisime į Washingto- 
ną. Washingtono ponai taip
gi išstoja prieš streikus, prieš 
darbininkus. Paimkime kon- 
gresmaną Howard W. Smith 
iš Virginia . valstijos, ir kon- 
gresmaną Carl Vinson iš Ge
orgia valstijos. Jie nepralei
džia nei vienos dienos be pur- 
vinimo organizuotų darbinin
kų. Jie siūlė ir siūlo prieš- 
darbininkiškus bilius, prieš 
teises streikuoti.

Bet yra ir progresyvių kon- 
gresmanų, kurie atn^ušdinėja 
priešdarbininkiškus bilius. 
Kongresmanas Robert Rams- 
peck (Ga. valstijos) pasmer
kė Smitho įneštus priešdarbi-| 
ninkiškus bilius. Ramspeck 
pareiškė sekamai: “lt would 
absolutely eliminate labor 
unions in the shipbuilding' fa
cilities of the country. . .” To
liau kongresmanas Ramspeck 
tęsia: “You will not build any 
ships if you adopt legislation 
such as this. You are not go
ing to get the cooperation of 
labor by trying to conscript 
it, or forcing such restriction 
upon it. This amendment will 
bring about strikes ant tie up 
the national defense pro
gram. . . ” Kongresmanas Wil
liam T. Schulte, Ind. valstijos, 
taipogi pasmerkė Smith’o į- 
neštą bilių prieš streikus. Na, 
ir eilė kitų kongresmanų ko
voja prieš reakcionierius.

Todėl ir darbininkai neturi 
nuleist rankų, privalo kovoti 
už savo reikalus. Darbinin
kai neturi būti prigauti po 
priedanga nacionalio apsigy
nimo.

Mano supratimu, tas nacio
nalio apsigynimo riksmas, 
kaip per komercinę spaudą, 
taip per radio, yra niekas 
daugiau, kai bauginimas A- 
merikos žmonių su būsimu ka
ru. Būk Hitleris užpuls Ame
riką. Jeigu Hitleris- negali 
išlipti Anglijoj, kurią nuo 
Francijos, vokiečių okupuotos, 
skiria tik 21 mylia, tai nėr nei 
kalbos, kad jis galėtų Ameri
koj išlipti už virš 3,000 my
lių !

LAISVES
BAZARAS
Daugybė sudovanotų daiktų bus išparduoti nepaprastai 
žemom kainom. Dalyvaukite bazare ir pasinaudokite pro

ga įsigyti gerų daiktų žemom kainom.

Central Palace
18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y

(vienas blokas nuo Broadway)

Vasario-February 14
Bazaras prasidės 7 vak

Dainuos Brooklyn© Aido Choras
Išpardavimas įvairių maisto produktų už žemas kainas

ŠOKIAI—GERA MUZIKA—ĮŽANGA 15c

Vasario-February 15
Bazaras prasidės 5 vak

Dainuos Elizabeth© Bangos Choras
A. Klimaitė ir A. Višniauskas dainuos solus

žemom kainom bus išpardavimas įvairių sudovanotų daiktų

ŠOKIAI—GERA MUZIKA—ĮŽANGA 20c

Vasario-February 16
VAIKŲ DIENA

Nuo 1 vai. iki 5 vai. po pietyGraikų Pranešimas:
Athenai.— Graikai atmu

šė dvyliką smarkių atakų, 
kurias italai darė į šiaurius 
nuo Klisuros, Albanijoj. Po 
to, graikai užėmė 30 ketvir
tainių mylių kalnų virtinę 
ir sukėlė savo kanuoles į 
tuos kalnus, iš kur dabar 
pragaištingai bombarduoja 
italus.

Bus duodamos vaikam dovanos ir bus muzika šokiams
VAKAREI TĘSIS SUAUGUSIŲ BAZARAS

Pirmyn Choras iš Great Neck
VISUOTINAS IŠPARDAVIMAS VISŲ DAIKTŲ

ŠOKIAI—GERA MUZIKA—ĮŽANGA 20c
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Detroit, Mich.
Turtingas Mirė Ubagiškai
Eastsidės lietuvis buvo pa

vienis ir buvo gana šykštus. 
Iš jo niekas nėra gavęs centų 
dėl paramos streikų ar litera
tūros reikalams. Jis per sa
vo taupumų susikrovė dikčiai 
turto bankuose ir turėjo ke- 
liatų stambių namų išmokė
tų. Rodos, galėjo gyventi 
linksmai ir naudotis visais pa
togumais.

Bet gyveno surūkusiam 
kambaryje ir kada susirgda
vo, tai net skūpaudavo dėl 
gydytojo porą dolerių užsimo
kėti. Matyt, buvo turtu ap
svaigęs. Jis buvo baimės ap
imtas, kad kas jo turto nepa
imtų. Tai jo kambaryje bu
vo užbarikaduotos durys ir 
langai apsaugojami nuo prie
šų. Taip, kad kada jau na
mo savininkas pajuto, kad il
ga laikų niekas neatsiliepia 
jo kambaryje, tai turėjo 
šaukti ugniagesius, kad iškir
stų duris. Kada atplėšė du
ris, rado jau gerokas laikas 
atgal mirusį tą turtingą “var
gšą”.

Kadangi buvo parapijos na- 
- rys, tai dabar davatkom stro- 

kas, kaip jo dūšią iš “čyš- 
čiaus” išimti. Tūlos davatkos 
jau surado būdą, kad tik ka
pucinas gali tą darbą atlikti, 
bet reikia $30.

Mirdamas niekam savo tur
to neaprašė, todėl dabar tu
rės kas nors su tuo turtu nau
dotis arba rūpintis, kaip jį at
gauti. Jis paliko savo seserį 
Detroite. Manoma, kad ji ga
lės tuo turtu pasinaudoti.

(Nuo Red.— Reikėjo pažy- 
mėt mirusiojo vardą ir pavar
dę.)
Laimėtas Neisnerio Streikas

Nuo sausio 27 d. jau grįžo 
darban Neisnerio darbininkai 
su geru laimėjimu : algų, dar
bo valandų ir unijos pripaži
nimu. Streikas tęsėsi virš 5 
savaites, bet per darbininkų 
solidarumų viskas buvo lai
mėta, ko reikalavo. Atsėjo 
kalbėtis su pora darbininkių 
tų Neisnerio krautuvių, tai 
jos labai patenkintos laimėji
mais. Dabar jaučiasi, kad tu
ri šiokią tokią atsakomybę. 
Pirmiau, kada norėjo, bosas 
galėjo paleisti ar išvaryti iš 
darbo. Dabar turi skaitytis 
su unija ir kiekvienas darbi
ninkas ir darbininkė turi bal
są ir teisę pasiskųsti, kas ne
gera iš kompanijos pusės. 
Taipgi kompanija turi mokėti 
algos tiek, kiek skalė reika
lauja, o ne taip, kaip kiek no
ri kompanija.

Drg. Dargis Ligoninėj.
Juozas Dargis dabar ran

dasi Murcy Hali ligoninėj ant 
Mack Ave. arti Brush street. 
Jis sunkiai serga, vertas drau
giškos atjautos. Aplankyki
me jį. Galima lankyti trečia
dieniais ir sekmadieniais 
pietų ir vakarais.

nes

9

Peni (jib put

8 
iš

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

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, vasario 9 d., 2 vai. po 
pietų, 1035 Caniff. Malonėkite virti 
nariai būt laiku, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Kurių duoklės 
nemokėta už 1940 m., stengkitės už 
simokėti. —Sekr. (30-31)

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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.

Mseaean
JOIEaston, Pa

iš

0

Alvinas.

Cleveland, Ohio
Mirė Veronika Strimaitienė

OPEN DAY and NIGHT

Ve-

apeigom, 
ir penkias

Nuo Red.: 
me draugės 
dą padarė 
(zeceris).

Kviečiame narius dalyvauti, 
svarbių reikalų aptarti.

(31-32)
savo mylimom 
ir mes priva- 
paremti, atsi
jų. koncertų.

WORCESTER, MASS.
Vasario 10 d., ALDLD Moterų 

155 kp. susirinkimas įvyks Liet. 
Svet., 29 Endicott. St., 7:30 v. v. 
Malonėkite visos dalyvauti, atsives
kite ir naujų narių. (31-33)

Managed by

RHEA TEITELBAUM
ve-

Buvo daug 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

Įžangos nei kolektos ne- 
Kviečiame visus. — Komisija.

(31-32)

MONTELLOL, MASS.
Moterų Pašalpinė Draugija “Bi- 

rūta’ rengia paskaitą, 9 d. vasario, 
3 vai. po pietų. Kalbės Dr. J .F. Bo
risas iš Bostono temoje: “Nervai ir 
Kitos Ligos.’ Taipgi dainuos Moterų 
Kliubo Grupė, vadovaujant O. Mi- 
ncikaitei. 
bus.

siškų Šokių mokytoja, J. Va
siliauskas, solistas, ir įžymus 
muzikos profesorius Dovida- 
vich. Todėl kiekvienam mu
zikos mylėtojui bus žingeidu 
šis koncertas išgirsti.

Aido Choro Koncertas
Detroito Aido Choras jau 

nuo seniai rengiasi prie savo 
20 metų jubiliejaus koncerto 
vasario 16 d. Šis aidiečių. kon
certas įvyks Finų Svetainėje 
ant 14-tos gatvės prie Mc
Graw. Kiek man yra žinoma, 
tai aidiečiai per keletu savai
čių deda pastangų, mokyda
miesi gražias dainas. Be to, 
rodosi, bus dainorius ir iš ki
tur. Aidiečiai visados sužavi 
publikų savo parengimais, o 
šį sykį tai tikrai bus nepa
prastai puikus koncertas. Ti- 
kietas tik 50c.

Aido Choras jau yra dik- 
čiai pasitarnavęs kitom orga
nizacijom su 
dainom, todėl 
lom aidiečius 
lankydami į
Taipgi linksmai galėsime lai
kų praleisti.

Kurie dar neįstojote į Ai
do Chorų, tai tuojau įstokite, 
nes dabar dar priima be įsto
jimo, be mėnesinių duoklių. 
Pamokas laiko du sykiu į sa
vaitę: penktadienį nuo 8 vai. 
vakare ir sekmadienį nuo 10 
vai. ryte.

po

Detroito Kalendorius
Lietuvių Literatūros •Drau

gijos 188 kp. susirinkimas bus 
vasario 9 d., 2 vai. po pietų, 
Latožo svetainėje, 1035 Ca
niff Avė. Seni nariai užsi
mokėkime metines duokles ir 
gaukime naujų narių.

Detroito Pilietinimo Kliubo 
susirinkimas įvyks 
d. po pietų, Liet, 
ant 25-tos gatvės, 
privalo dalyvauti.

Du Šaunūs Koncertai

vasario 9 
svetainėje, 
Visi nariai

Vasario 15 d. atvyksta į 
Detroitą pažangus operos dai
nininkas iš N. Yorko, Stefan 
Kazakevich. Tūlos lietuvių 
organizacijos ir bendrai sve
timtaučių draugijos rengia 
jam šį koncertų. Koncertas 
įvyks Hamtramcke Darbinin
kų svetainėj, ant Yęmans JSt.

Koncertas bus įvairus,' nes 
d. S. Kazakevich yra daina
vęs Detroite ir labai jis čion 
atsižymėjęs keliatą 
vo koncertuose.

Kad padaryti 
įvairesne, tam yra 
ir vietiniai dailės
Aido Choras, A. Zigmantienė, 
solistė, Ruth Zigmantaitė, kla-

sykių sa-

programų 
užkviesti 

mylėtojai:

bet traukdamasi smarkiai 
atsišaudė kanuolemis prieš 
anglus.

Hillside, N. J. Bus puiki vakariene 
it* gėrimo per vakarą. įžanga $1.50. 
Bus svečių iš Lietuvos. — Kviečia 
Rengėjai. (31-32)

Klaidos Atitaisymas
Mano korespondencijoj 

Easton, Pa., tilpusioj “Lais
vės” No. 28, įsiskverbė nema
loni klaida, kurią noriu patai
syti. Ten pasakyta “ . . . ‘mo
kytasis’ adv. G'abaliauskas iš
vadino žemaičius arkliava
giais...” Mano buvo parašyta 
žodis “arkliagalviais” (su ar
klio galvom).

Nežinau kas tai 
redakcija ar

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ROCHESTER, N. Y.
Vasario 8 d.,‘ Įvyks prakalbos, 

vai. vak. Kalbės “Vilnies” red. 
Chicagos, L. Prūseika, Gedemino
Svet., 575 Joseph Ave. Įžanga vel
tui. Kviečia Rengėjai. (31-32)

pataisė”, 
zeceris.

Eugenija.
Labai atsiprašo-

Eugenijos. Klai- 
raidžių rinkėjas

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp., Rusų ir Ukrainų 

IWO kp. ruošia koncertą ir šokius 
vasario 9 d., Liet. Svet., 851 Hollins 
St. Pradžia 7:30 v. v. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Komitetas. (31-33)

CONN. VALSTIJOJ 4-tas 
APSKRITYS

šiuomi pranešam, kad Conn, valst. 
ruošia metinį koncertą balandžio 20 
d., Kliubo Svet., 227 Lawrence St. 
2 vai. po pietų. Prašome organizaci
jų nerengti nieko tą dieną, bet da
lyvauti koncerte, nes mūsų chorai 
visuomet patarnauja parengimuose. 
—' S. Makaveckas. (30-3) >

MONTELLO, MASS.
Teatras, Koncertas ir Šokiai. Rcu- 

gia Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 
bas, vasario 8 d. Liet. Taut. Name. 
Bus perstatyta juokinga komedija 
“Daina Be Galo.” Moterų grupė su
dainuos gražių dainų. Vėliau seks 
šokiai. Turėsime valgių ir gėrimų. 
Pradžia 7 v. v. Įžanga 35c. Kvieči/v 
me dalyvauti. — Kom. (30-31)

NOTARY

PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

Nauji Lietuviai Piliečiai
Sausio 27 ir 28 dienomis 

teisėjas Frank McCluskey ap
sukriai darbavosi pakol aprū
pino 274 ateivius pilietiškom 
popierom. Iš lietuvių gavo pi
lietiškas popieras Marcelė 
Miškinis ir Paulina Urba (Vai- 
naitė), kuri yra persiskyrus 
su vyru jau šešti metai. Pasta
rajai aš buvau liudininku.

Mirė
Sausio 27 dienų numirė vi

siems lietuviams pažįstamas 
žydas vilenskinis Moses Jaf
fee, 75 metų. Turėjo dvi krau
tuves antrarankių rakandų, 
darė gerų biznį per 52 metus, 
sutaupė apie ketvirtadalį mi
lijono dolerių. Palaidotas su 
žydų religiškom 
Paliko tris sūnus 
dukteris.Mirė sausio (Jan.) 22 d. apie 

6 vai. iš ryto, Policlinical ligo
ninėje. Mirė sulaukus suvirs 
50 metų amžiaus. Per pasku
tinius 6 mėnesius ji kroniškai 
sirgo širdies liga, labai buvo 
sunykus. Ligoninėn buvo nu
vežta sausio 16 d. ir už keletos 
dienų ten ir mirė. Velionė 
ronika buvo pašarvota N. 
Wilkelio šermeninėj.

Buvo didelės ir gražios 
lionės šermenys, 
kvietkų.

Velionė paliko dideliame nu
liūdime savo dukrelę Anelę De- 
besienę, sūnų Vincą Štrimaitį 
ir jųjų šeimynas, taip pat savo 
vyrą Juozą Štrimaitį ir seserį 
Magdę Brazienę Lietuvoje ir 
daug kitų giminių.

Buvo atvažiavę į šermenis ir 
iš toliau. Buvo atvažiavus į sa
vo tetos šermenis ir drg. M. 
Naujokienė iš Indianapolis, In
diana, mūsų gera pažangi dar
buotoja ir veikėja, kuri Cleve- 
lando lietuviams yra labai ge
rai žinoma. Taip pat buvo at
važiavę ant šermenų ir velio
nės Veronikos vyro dvi seserys 
ir brolis iš Indiana valstijos.

. Veronika Strimaitienė buvo 
teta Vinco Karmūzos, M. Va- 
lentos, John Karmaus ir Juozo 
Mitčiulio iš Elyrijos, Ohio. 
Taipgi Chicagoje — Veronikos 
Feizienės, Vinco Stoškaus ir 
Magdės Aržuolaitienės ji buvo 
teta.

Velionė, teta Strimaitienė po| 
tėvais vadinosi Veronika Kar-' 
muziūtė, kuri paėjo Lietuvoj 
iš Moskabūdžių kaimo, Ketur
valakių parapijos, Vilkaviškio 
pavieto.

Ji buvo moteris tikinti visą 
savo gyvenimą, todėl buvo pa
laidota su bažnytinėmis apei
gomis sausio 25 d., katalikų ka
pinėse. Palydėjo velionės kū
ną į kapus apie 20 mašinų.

Mes išreiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir paguodonę tokioje 
liūdnoje valandoje jos vyrui 
Juozui Strimaičiui, josios duk
relei Aneliukei ir josios sūnui 
Vincui.

O Tau, miela Teta! Tegul 
būna lengva ir ramu ilsėtis am
žinybėje šioje Amerikos 
je žemelėje.

Vincas Karmuza,
, M. Valentu

(Valenlulconienė).

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 9 d. vasario, 2 vai. po 
pietų, 1221 Blair Ave. pas Kupstie
nę, 
yra

NEW HAVEN, CONN.
Teatras ir Šokiai. Rengia Lietuvių 

Moterų Apšvietos Draugystė. Bus 
sulošta trijų veiksmų komedija 
“Ubagų Gudrumas.” Įvyks sekma
dienį, vasario 9 d. Liet. Svet., 243 
Front St. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Vėliau seks šokiai. Įžanga 35c. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. (31-32)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

d. vasario, 2 vai. po pietų. Progra- 
syvių Kliube, 325 E. Market St. Vi
si nariai dalyvaukite. — O. Zdanie
nė, Sekr. (31-322)

GREAT NECK, N. Y.
Choras Pirmyn pasamdė didelį 

busą važiuoti į “Laisvės” ba- 
zarą, sekmadienį, 16 d. vasario. Bu
šas išeis 6 vai. vakaro nuo Kasmo- 
čių Svet., 91 Steamboat Rd. Kurie 
norite važiuoti ir smagiai laiką pra
leisti su jaunuoliais, praneškite iš 
anksto. Bušo komisija: L. Laužaitie- 
nė ir K. Lukauskas. Arba pas bile 
choro narį. —Kom. (30-31)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 6 

d. vasario, Ketverge vakare, 8 vai., 
29 Endicott St. Visi nariai būkit. 
Sekr. J. M. Lukas. (30-31) 
r

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario 9 d., 1433 
Howell St., 10 vai. ryto. Visi nariai 

Į yra kviečiami dalyvauti laiku.
Valandos ' Protokolų sekr. (31-32)Kirpyklose Darbo

Barzdaskučiai yra pasirašę 
laikyti darbo valandas. Kir
pyklos turi būti atidaromos 8 
vai. ryte ir uždaromos 7 va
landą vakare. O trečiadieniai 
pusė dienos, kaip 12 vai. laike 
pietų, visos šapos turi būti už
darytos. Jau trys metai, kaip 
tas įstatymas gyvuoja, visų 
barbenu pasirašytas ir perva
rytas per miesto tarybų (City 
Council). Bet tūli judošiukai 
bando tas darbo valandas lau- 

’žyt. Jie durų uždangas už
traukia,/ bet pačių durų neuž
rakina, ir žiburių neužgesina, 
o patys pakampėm trinasi, nu
duodami, kad ką tai pataisyt 
nori. Ir kaip tiktai žmogus 
nuo kitos kirpyklos įslimpina 
pas tokį čizlerį, tai po valan
dų uždarymo apsikerpa ir nu
siskuta. Dabar 'tokius barbe
nus ima už pakarpos, ir Jo
seph Cuvo policijos nuovadoj 
buvo nubaustas. Eilė ateis ir 
kitiems valandų laužytojams.

Prasta Buvo Kelionė

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

varpokeptuve

Mil

y <w <

V
'f? K

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

Sun. all day and night

HILLSIDE, N. J.
25 metų ALDLD gyvavimo .su

kakties parę rengia 200 kp. Atsi
bus 9 d. February, 1941 m., Polish 
American Citien Club, 400 Bloy St., LAIDIES’ £AYS

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

36-40 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

J

fflW A LIBERAL
ALLOWANCE 
FOR YOUR
OLO WATCHI

Ant kiek “Laisvės” suva
žiavimas, bankietas ir koncer
tas buvo gerai, ant tiek pat 
parvažiavimas buvo prastas. 
Mudu su draugu Leon Tilviku 
negalėjom atsigėrėt įgytais 
įspūdžiais iš koncerto ir va
karienės. 4 Ot, sako Tilvikas, 
nesitikėjom, kad pašauks kal- 

| bet per mikrofoną, nebuvom 
prisirengę, gal prastai pakal
bėjom. Aš raminau, kad vis
kas buvo gerai.

Sniegas krito, kaip iš vel
nio rago, mašiną vairavom po 
30 mylių į valandą, parvažia
vome laimingai.

Vincas Stankus.

Paskubusių Knygų 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit: 

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tol.: STagg 2-8842

šalto-

ir

Pra-Vichy, Franci j a. — 
nešama, kad ^nepriklauso
mos” Franci j os dalies val
dovas Petain, pagal vokie
čių reikalavimų, prisiims į 
valdžių P. Lavalį, šalininkų 
bendradarbiavimo su Vo
kietija.

AMBASSAt>0&'; 
'i J Kwoli .' į 
A39^ . '

W >

Pavojus Italy Prieplaukai 
Bengazi Libijoje

Cairo, Egiptas. — Anglų 
orlaiviai keliais atvejais 
bombardavo svarbų italų 
prieplaukos miestų Tripoli 
Šiaurinėje Afrikoje; padegė 
italų lėktuvų stovyklų Cas- 
tel Benito, 10 mylių į pietus 
nuo Tripolio; sunaikino sep
tynis italų orlaivius tupėju
sius aikštėje.

Į vakarus nuo Demos an
glai telkia savo jėgas žy
giuot prieš Bengazį, pasku
tinę italų prieplaukų Ryti
nėje Libijoje.

Italų kariuomenė traukia
si pajūriu linkui Bengazi,

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpo Graham & Manhattan Avoa.

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

i Duodamo ant Išmokėjimų 
a

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

*1 LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
moderniškų patarnavimų.

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

1113 Mt. Vernon Sireet
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi ko. 
pama roliat ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cako’ 
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 kalnas.

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



Bestas puslapis

B. Ramoškaitė

šeštadienį, vasario 8 dieną, 
7:30 vai. vakare, Finų Svetai
nėj, 15 West 126th St., Now 
Yorke, bus labai svarbus kon
certas ir balius. Jį rengia ben
drai lietuviai, latviai, estai ir 
finai. Jo pelnas yra skiria-

Kur Jūs Būsite Šį Šeštadienį?

Ketvirtadien

Didelis Gaisras BrooldyneNwYorko^^feZinitH
sorius Vytautas Bacevičius; 
dainuos pagarsėjusi daininin
kė Biruta Ramoškaitė, o įna
mi palydės B. šalinaitė.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Mūs linksmoji lakštutė, Al
dona Klimaitė, ateinančio sek
madienio, vasario 9-tą die
ną, trečią valandą po pietų,

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai JpuoSta lietuviška aludS 

ant Grand Street 
Rhelngold TXtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių
1 Vynų ir Degtinės

Bus Masinės Prakalbos 
ir Demonstracija 

už Taika

Ateinantį Sekmadienį 
Prelekcija, Dainos

mas labai prakilniam reikalui, 
ateivių reikalų apgynimui.

Koncertinę programą išpil
dys labai geros jėgos.

Lietuvių dalyvaus Aido Cho
ras, vadovystėj Aldonos Žilins
kaitės; pianu skambins profe-

latvių choras, vadovaujamas 
Saros Gibert, dainuos solistas 
Henry Pakai n.

Finų dainuos choras, vado-’ 
vaujamas Hannes Saari ir da
lyvaus baletistės Sonja ir Ger
trūda Tyven.

Rusų dalyvaus Radiševo Ru: 
sų Liaudies šokikų Grupė, va
dovaujama Aleksio Kročano.

Tai matote, kad koncertinė 
programa bus labai gera ir 
turtinga.

Po koncerto bus šokiai prie 
geros orkestros. Įžanga į 
koncertą ir balių tik 75 ir 50 
centų ypatai.

Bilietus galima gauti “Lais
vės” raštinėj. Svetainę pa
siekti nesunku, reikia važiuo
ti imant “Up Town” trauki
nius “7th Avė.” arba “Lex
ington Ave.” ir išlipti ant 
125th gatvės stoties. Ten arti 
ir Finų Svetainė. Prašome vi
sus dalyvauti.

Rengėjai.

Komitetas kovai už išlaiky
mą Amerikos atstu nuo ka
ro, kovai už taiką, rengia ma
sines prakalbas. Prakalbos 
atsibus ketvirtadienį, vasario 
6 dieną, 8:30 vdl. vakaro, 
Brooklyn Academy of Music 
svetainėje. Kalbės visa ;eilė] 
labai gerų kalbėtojų, jų tarpe 
jūrininkų unijos prezidentas 
Joseph Curran, prezidentas 
transporto darbininkų unijos 
—Michael J. Quill ir visa ei
lė kitų.

šeštadienį, Williamsburgo 
gyventojai pikietus kongres- 
mano Pfeiffer namus, 58 
Bush wick Ave., nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Tai 
bus pikietas subatoj, vasario 
8 dieną, kada reikalaus, kad 
kongresmanas balsuotų prieš 
II. R. 1776 bilių. Taikos Ko
mitetas šaukia visus karo prie
šininkus ateiti į šią demons
traciją.

Praeito antradienio vakarą, 
apie, 7:30 vai., užsidegė ant 
Broadway, tarpe Leonard St. 
ir Manhattan Avė., didelis 
namas, kuriame-pirmiau buvo 
pašto stotis “A”. Dabar tame 
bildinge buvo saliūnas ir kli- 
jonkių sankrova. Kadangi tai 
buvo senas namas, todėl pleš
kėjo labai smarkiai. Broad
way eleveiteriai ir gatvekariai 
buvo sulaikyti apie dvi valan
das laiko.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Ar Jau Veikiate “Laisvės” Bazartu?
Pereitą antradienį mačiau 

netoli “Laisvės” antrą tokį pa
veikslą. Prieš metus laiko ma
no vienas prietelius parvažia
vo iš Floridos. Jis parsivežė iš 
ten visko: iš jūrinių kaušų pa
darytą orlaivį, vieną indijo- 
nų nupintą dėžę, didelį medi
nį kirvį, vis indiečių produk
tai, daugybę visokių mažesnių 
ir didesnių dovanėlių savo ar
timiems prieteliams.

—Gerų draugų atminčiai,— 
sakė prietelius. — štai parvil
kau ir “Laisvei” kuknacinį rie
šutą su visais jo kevalais.

Antradienį aš sutikau vieną 
iš gerų laisviečių. Jis man pri
minė tą mano prietelių, apsi
krovęs visokiomis gerybėmis 
nuo galvos iki kojų. Ir ko 
pas jį nebuvo, ir gražus sta
lui užtiesimas, ir navatnas lai
krodis, ir keli gražūs kakla
raiščiai ir kitokių dalykų ir 
dalykėlių.

—Ir kur buvai, Jonai? — 
pastačiau jam klausimą,—gal 
iš Kalifornijos ar Meksikos 
grįžai, kad tiek gerybių velki ?

—Visai ne,—atsakė Jonas. 
—Viso labo, aplankiau tik ge
rus “Laisvės” rėmėjus biznie
rius.

—Tai ką tas
“Laisvės” rėmėjai 
tave apdovanojo?

—O, rie, sveikas
noti, kad “Laisvės 
bazaras jau čia pat. O kokis 
gi būtų bazaras, jeigu jis ne
būtų turtingas visokiomis ge
rybėmis?—atsakė Jonas. *

—O, taip,, tai^, tai sveikas 
kolektavai daiktų “Laisvės” 
bazarui.

—Taip ir yra. Juk reikia 
skubėti, nes bazaras visai ne
toli, jau liko tik biskį daugiau,

kaip viena savaitė.
—Kada gi bazaras p rasi-

dės ?
—Tai tau, ir pasakė! Nei t-o 

nežino, ar tavo razumas susi
maišė ar ką?—kietai metė Jo
nas.—Penktadienį, vasario 14 
dieną, Brooklyno Central Pa
lace Svetainėje, 16 ir 18 Man
hattan Avė., ir tęsis tris die
nas, tai yra, penktadienį, šeš
tadienį ir sekmadienį. Neuž
miršk ateiti ir. savo draugus

, —Tikrai būsiu su visa šei
ma. Petras.

reiškia, ar 
biznieriai

turėtum ži- 
metinis

Skaudi Automobilių Nelaime
Susikūlus dviem automobi

liam, kurių vienas grįžo į 
New Yorką iš Atlantic City 
su grupe “hokey” lošėjų, žu
vo 3 žmonės ir 5 skaudžiai 
sužeisti. Užmušta Fred Haack, 
Amy Van Eyck ir James 
Thompson, visi jauni žmonės.

Aldona Klimaitė

Reikalinga jaunos mergaitės ar 
moteries dirbti prie namų darbo ir 
prižiūrėti kūdikio. Prašomo kreiptis 
pas Mrs. A. Long, 262 S. 4th Si., 
Brooklyn, N. Y. (Apt. 9).

(29-41)

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

REIKALAVIMAI GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St

9

“Laisvės” svetainėje dalyvaus 
programos pildyme, ruošiamo
je Literatūros Qraugijos Mo
terų. Apšvietos Kliubo prelek- 
cijoje. Prelekcija duos žymi 
chemistė Elžbieta Baranaus
kaitė, temoje: Mikrobai, jų 
Gyvenimas, Maitinimasis ir 
Mikrobų Reikšmė žmogaus 
Kasdieniniame Gyvenime. Į- 

)

žanga dykai.
Kviečia Rengėjos.

Matyki! Istorinį Veikalą “Minin ir Požarski”
Penktadienį, vasario 7 die

ną, Irving Place Theatre pra
deda rodyti pirmu kartu Ame
rikoje Sovietų pagamintą is
torinį veikalą “Minin ir Po
žarski.” Teatras yra Irving 
Pl. ir 15th St., New Yorke.

“Minin ir Požarski,” tai la
bai svarbus judis, kuris vaiz
duoja, kaip Tvusijos liaudis, 
vedama tų didvyrių nugalėjo 
Lenkijos įsiveržėlius 17-tam

šimtmetyj, išvijo iš savo sos
tinės ir žemės.

“Minin ir Požarski” veika
las pagamintas vadovystėj V. 
Pudovkino, kuris pirmiau pa
gamino tokius garsius veika
lus, kaip “Mpjtįna”, “šturmas 
virš Azijos” f”

Teatro durys
nuo 10:30 
taip labai 
sipažinkite 
istorija.

ir eilę kitų.
atdaros yra 

vai. ryto. Matykite 
svarbų judį ir su
su didžios tautos

s tai 
Presus.

50c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ............................... 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. bukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00
35c
25c
15c

25c
60c 

$1.50

>.

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
B . -......... — - .. -....      g)
OC3OEZ=301= =0=10

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus ir įdės tinkamų “burner” 
arba visą garo arba karsto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

EVergreen 4-0072 S Locum 6-1422 
t

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

J. GARŠVA 1
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: EVergreen 8-9770

Joe Zewert Dirba Naujoj

Vaizdas iš veikalo “MININ ir POZHARSKY,” kuris 
penktadienį bus pradėta rodyti Irving Place Theatre,

Irving Pl. ir 15th St., New Yorke.

Joe Zewert, daugumui lie
tuvių pažįstamas, kuris pas
kutiniu laiku dirbo S. Misiūno 
užeigoj (kabarete) ant Grand 
St., dabar dirba Lincoln Ka
barete, po num. 5 Boerum St., 
Brook lyne, šioj vietoj grajina 
orkestrą šokiam penktadienių, 
šeštadienių ir sekmadienių va
karais. Erdvi svetainė šokiam, 
taipgi tinkama vestuvėm ir 
kitokiom parėm. Pasimatykit 
su Joe Zewertu.

KLAIDŲ PATAISYMAS
Aukotojų vardų paskelbi

me, laike Prūseikos prakalbų, 
yra parašyta, kad $1 aukavo 
Laksmen, o turi būti V. Luk- 
minas. Taipgi, G. Marčiukienė 
aukavo 
centų.

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

■ .............................................—--------------

265 NEW YORK AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir sulyg susitarimo.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St.
FOTOGRAfAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

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

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

PARDAVIMAIMIRĖ

Yorke lanko 1,025,350 Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Palaidota 5 d. va

jus mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

66
— Valdyba. (30-31)

susi’ 
6 d. 
svet. 
daly-

Pradedama rodyti nuo 10:30 vai. ryto. įžanga ,15c iki 
1 valandai po pietų paprastomis dienomis.

ne 25 centus, o 50

New
vaikai pradines mokyklas, ku
rie mokysis iki birželio 27 die
nos.

IRVING PLACE THEATRE
IRVING PLACE, prie 14th Street, NEW YORKE

Brooklyn, N. I
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

t

Parsiduoda vėliausios ir gražios 
išdirbystės mėsininko įtaisymai 
(Butcher Fixtures). Viskas prijun
gta prie Frigidaire. Show Case, Su
per-Cold. Kaina žema. Kas pirmiau 
atsikreips, laimės. Prašome matyt 
A. Razminą, 5955 Madison St., 
Brooklyn, N. Y. (Ridgewood dalyj).

(31-33)

Frances Pilipiene (Phillips) 
81 .m. amž., mirė 2 d. vasario, 
1941, 7 Marcy Ave., Brook
lyn, N. Y. Pašarvota Aromis- 
kio koplyčioj, 423 Metropoli
tan Ave.
sario, 10 valandą ryto į šv. 
Trejybės kapines aptarnau
jant grab. S. Aromiskiui.RYTOJ, VASARIO 7-tą

Pirmas rodymas Amerikoje šios istorinės ir 
artistiškos filmos:

“MININ and POZHARSKY”
Sutaisyta V. Pudovkin, direktoriaus “Motina” ir “Au

dra Virš Azijos.” Paremta Shkovsksio puikiausia scenai 
pritaikyta apysakaitė, šioje filmoje yra nufotografuota 
gelmė ‘ir spalva Rusijos žmonių, pradžioje septyniolikto 
šimtufečio.

Nepraleiskite jos nepamatę. Tai filmą, kuri vyrauja 
tarp kitų geriausių Sovietų istorinių filmų. Kalbinis, ru
sų kalboj.

Mirė Henry Kurdinat, 
metų amžiaus, gyvenęs 1403 

' Green Ave., Brooklyno. Mirė 
vasario 4, namie. Bus palai
dotas vasario 7, Lutheran ka
pinėse. Pašarvotas pas grabo- 
rių J. Garšvą.

Queens apskričio organizaci
jos, kaip skelbia Amerikinės 
Taikos Mobilizacijos raštinė, 
New Yorke, sudariusios 75 as
menų delegaciją nuo visokių 
organizacijų. Queens delegaci
ja lankysis pas savo kongres- 

1 maną William B: Barry vasario 
2-rą, sekmadienį, su reikalavi

mais balsuoti prieš 1776 bilių.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ke
tvirtadienį, vasario 6 d., 8 v. v. 
"Laisvės” svetainėje. Kviečiame na
rius dalyvauti. Atsiveskite ir naujų 
narių.

E. NEW YORK
Richmond Hill

Ketvirtadienį, 6 d. vasario, 8 v. v. 
Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks susirin
kimas, LDS 13 kp. Visi nariai daly
vaukite, nes turime daug svarbių 
reikalų. ' (30-31)

MASPETH, L. L '
LDS 14 kuopos mėnesinis 

rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
vasario, 8 vai. vak., Zabelskio

Draugės ir draugai, būtinai 
vaukite visi. Turime daug reikalų 
aptarti. — J. ^Kalvaitis, Pirm.

(20-31)

Gaukite “Laisvei” naujų

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508




