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KRISLAI
Laukia Menševilcišką Po

terių.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00

Paženklinti Vaikai. 
Nereikia Diktatoriaus. 
Suvalkiečiai ne Durniai. 
Išmatos Paroduoja Unifor

mas.
Sudiev Ubagams!

Rašo A. Bimba

Brooklyne $6.00 
Metams

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

Iš Maskvos pranešė, kad 
ten nuteistas sušaudymui tū

liai buvęs karininkas A n any 
Vrtlynetz. Baudžiamas už 
1919 metij griekus. Tada Vo- 
lynetz vadovavo baltagvardie- 
čių saikai, kuri išžudė 340 

.žmonių miestely Gaisin. O so
džiuje Kublich jis nukankino 
26 žmones ir pakorė 40.

Sovietų valdžia Volynetzą 
pagavo iš Lenkijos atimtoje 
Vakarinėje Ukrainoje. Dabar 
tas pabaisa bus sušaudytas.

Tegul menševikai Michelso- 
nas ir Grigaitis sukalba pote
pius už jo dūšią. Pamatysite, 
jie jį apverks ir prakeiks So
vietus už “terorą”.
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KONGRESMANAI PRIĖMĖ KARINĮ ROOSEVELTO BILIŲ
Profesoriai, Unijis- 

ftai ir Moterys 
Prieš Karo Bilių

ATMETE PATAISYMĄ, KURIS REIKA
LAVO NESIŲST AMERIKOS ARMIJOS 

I KARO FRONTUS SVETUR

Bilius 1776 Veda 
Karan, Diktaturon, 

Sako Jaunuoliai

New Yorko miesto mokyk
lose kilo skandalas. Vaikai, 
kurie lanko religines pamokas, 
pradėjo nešioti’ ženklelius — 
guzikėlius. Kiekviena religi
ja turi savo ženklelius.

Vaikuose kilo sąjūdis. Vie
ni kitus pradeda pirštais ba
dyti ir vieni iš kitų tyčiotis.

Mokyklų Taryba, kuri reli
gines pamokas įvedė, esanti 
susirūpinus ir nebežinanti, 
kaip šitam blogui padaryti ga
lą. Galėtų padaryti, bet vei
kiausia nenori.

Nieko panašaus nebuvo, kol 
New Yorko mokyklos buvo 
nepriklausomos nuo bažny
čios.

Kur tik kunigai įkiša nosį, 
ten neapykanta, pasidalinimas 
ir suirutė.

Cambridge, Mass. — 68 
Harvardo Universiteto pro
fesoriai su savo visų para
šais išsiuntinėjo laiškus 
prezid. Rooseveltui ir vi
siem kongresmanam ir se
natoriam nuo Mass, valsti
jos, reikalaudami atmest 
karinį prezidento sumany
mą 1776. Jie sako:

“Tas sumanymas gręsia 
panaikint demokratinę val
džią Amerikoj.

“Jis teikia prezidentui 
galią pačiam vienam spręst 
svarbiausius, kritiškus už
sieninės politikos klausimus, 
be demokratines kontrolės.

“Tas sumanymas daro ne
išvengiamą karinį sandarbi- 
n i n k a v i m ą su svetimais 
kraštais, bet jis nepasako,

kokie yra galutinieji tikslai 
tokio sandai’ bininkavimo, 
kur jis baigsis ir kiek žmo
nių gyvybių ir turto jis ga
lėtų kaštuoti.”

Po tokiais laiškais padė
jo savo parašus profesoriai 
Edward Ballantine, Bart J. 
Bok, K. F. Mather, C. F. 
Brooks ir kiti.

Rochester, N.. Y. — Tary

SUMUŠĖ reikalavimą apsaugot įstatymus 
IŠLEISTUS DARBININKŲ NAUDAI

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas vasario 8 dieną 260 
balsų prieš 165 priėmė pre
zidento Roosevelto sumany
mą, vadinamą bilių 1776, 
kuris teikia prezidentui ga
lią “skolint bei duot” Ang
lijai ar “bile kraštui” karo 
pabūklus bei reikmenis, kai

ba CIO Jungtinės Čeverykų jprezįdentuį atrodys, kad to
Darbininkų Unijos skyrių 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kurioj pasmerkė bilių 
1776 dėlei visapusiškos pa
ramos Anglijai. Sakę, tas 
bilius yra pirmas žingsnis 
įvest diktatūrą Amerikoje. 
Ši rezoliucija priimta var
dan 1,400 CIO čeverykų 
darbininkų Rochesteryj.

Prezidentas Roosevcltas no
ri būti šios šalis diktatorium. 
Tokia yra tikroji kongresan 
įnešto biliaus HVR. 1776 .pras
mė.

O Amerikai diktatoriaus ne
reikia. žmonės gali puikiai 
apseiti be Hitlerio ar Musso- 
linio prezidento Roosevelto 
ypatoje.

Štai kodėl svarbu paremti 
tuos judėjimus, kurie < 
spaudimą ant kongreso ir 
kalauja šį biliij išmesti 
šiukšlyno.

ANGLAI KIRTO 
BAISU SMŪGI 
ITALAM LIBIJOJ

daro
• rei- 

ant

su-

jie pasirodė

Chicagos su- 
susispietę į

Tegul gyvuoja broliai 
vai kiečiai!

Gal norėsit žinoti už ką ? 
Ogi už tą, kad 
ne durniais.

Aš kalbu apie 
valkiečius, kurie
Suvalkiečiij Draugiją. Jie pa
sakė smetonininkams: Mes su 
jūsų vasario 16 dienos jomar- 
ku nieko bendro neturime ir 
nedalyvausime!

Už tai juos amžinai prakei
kia “Naujienos.” Jie jau esą 
pavirtę “penktakojais.”

Lai bus ir taip. Man atro
do, daug geriau būti per men
ševikus pavardžiojamu “pen- 
ktakoju,” ' negu durnium ir 
Lietuvos liaudies priešu.

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Anglai 

paėmė į nelaisvę didelį skai
čių italų kariuomenės Ben- 
gazi, Libijoj; be kitų, su
čiupo vieną italų armijos 
komandierių ir vieną divizi
jos komandierių; pagrobė 
daug italų ginklų, amunici
jos ir kitų karo reikmenų.

Per 30 valandų motori
zuota anglų armija nužy
giavo 150 mylių pirmyn 
šiauriniu Libijos pajūriu; o 
per paskutines 60 dienų an
glai - australiėčiai atmetė 
italus viso 370 mylių atgal 
nuo Egipto sienos ir užėmė 
230 tūkstančių ketvirtainių 
mylių plotą Rytinėje Libi
joje.

Springfield, Mass. — čio- 
naitinė Moterų Balsuotojų 
Sąjunga padarė pareiškimą 
prieš karinį sumanymą 
1776/ sako, “jeigu kongres- 
sas priimtų šį sumanymą, 
tai atmestų mūsiškę val
džios santvarką ir pats atsi
sakytų nuo savo teisių.”

Chicago, Ill. — šio mies
to negrai ir baltieji darbo 
žmonės, daugiausia unijis- 
tai, sudarys didelę delega
ciją, kuri vasario 15 d. va
žiuos į Washingtoną ir 
stengsis ten pastot kelią ka
riniai - diktatoriškam Roo
sevelto biliui 1776. •
ANGLŲ GRŪMOJIMAS 

BULGARIJAI
London. — Jeigu Bulgari

ja leis per savo žemę vokie
čiam maršuot prieš Graiki
ją, tai anglų orlaiviai bom
barduos Bulgariją, kaip 
grūmoja Anglijos valdinin
kai.

krašto gynimas reikalingas 
Jungtinių Valstijų apsigyni
mui.
ATMESTI PATAISYMAI
Kongresmanai dauguma 

balsų atmetė to sumanymo 
pataisymą, reikalaujantį už
draust prezidentui siųst 
Jungtinių Valstijų kariuo
menę į kitas pasaulio dalis, 
apart Amerikos žemyno. Jie 
taipgi sunĮiušė patai
symą, kuris reikalavo ne
leist Anglijos*kavo laivams 
apsistot Amerikos prieplau
kose neribotą laiką taisytis.

Valdiški kongresmanai 
sudarė daugumą, kuri grei
tai atmetė reikalavimą už
draust prezidentui lydėt ka
riniais Amerikos laivais 
prekinius laivus gabenan
čius karo reikmenis Angli- bile kada atšaukt preziden- 
jai ar bile šaliai kariaujan
čiai prieš Vokietiją, Italiją 
ir Japoniją.

Jie taipgi sumušė Ameri
kos Darbo Fed. pataisymą, 
kad neturi būt naikinami 
jokie likšioliniai įstatymai 
išleisti darbininkų naudai, ir 
atmetė vieną pataisymą, ku
ris reikalavo apribot pagal
bą Anglijai dviem bilionais 
dolerių, o kitą, kuris siūlė 
duot anglam paramos ne 
daugiau kaip už 7 bilionus 
dolerių.

PRIIMTI PATAISYMAI
Kongreso atstovų rūmo 

dauguma priėmė sekamus 
pataisymus biliaus 1776: 
• Iš dabar turimų Ameri
kos pabūklų ir iš pjnigų, ku
rie jau paskirti kariniams 
šios šalies reikalams, prezi
dentas gali duot ar skolint 
Anglijai iki $1,300,000,000 
vertės.

Visai neapribot, kiek pre
zidentas galėtų skolint ar 
duot Anglijai iš pinigų, ku
rie bus skiriami kariniams 
Amerikos reikalams atei
nantiems metams ar toliau.

Prezidentas pats spręs, 
kiek yra verti pabūklai, ku
riuos jis perleis Anglijai ar 
kuriai kitai šaliai, kariau
jančiai “už demokratiją;” 
bet kongresas, po pirmųjų 
$1,300,000,000, toliau turės 
teisę tVirtint naiujas sumas 
skolinimų ar davimų Angli
jai. Valdiški kongresmanai 
pažymi, jog tai nėra patai
symas, bet sena taisyklė, 
kad prezidentas patiekia 
kongresui tvirtint skyrimus 
pinigų iš šalies iždo.

Kongresas pesilaiko teisę

Washington. — Amerikos 
Jaunuolių Kongreso suva
žiavimas padarė pareiški
mą prieš diktatorišką - ka
rinį sumanymą 1776 ir nu
tarė įteikt šį pareiškimą se
natorių komisijai užsieni
niais reikalais. Pareiškimas 
sako:

“Tas sumanymas, žadėda
mas neva sumušt Hitlerį, 
siekia įsteigt diktatūrą šioje 
mūšų šalyje.

“Šis sumanymas, siūlan
tis prezidentui galią skolint 
bei duot karo paramą An
glijai, nuduoda, būk tuomi 
ginsiąs demokratiją. Bet 
jis teikia prezidentui tokią 
galybę, kokios ir fašistinis 
diktatorius galėtų pavydėti.

“Jungtinių Valstijų val
džia jau sulaužė bepusišku- 
mą, traukdama į karinę są
jungą su Anglija, ir šis šu
nį a n y m a s stačiai įvilktų 
mus į karą. > J

“Amerikos Jaunuolių 
Kongresas, todėl, išstoja 
prieš šį sumanymą, kaipo 
prieš karo veiksmą ir kaipo 
žingsnį, kuris siekia įvest 
karinę diktatūrą Jungtinė
se Valstijose.

“Neskolinkite mūsų gy
vybių! Sumuškite tą suma
nymą!”

buvo sudaryta 21 komisija, 
kiekvienoj komisijoj po 35 
delegatus, atsilankyt pas 
kiekvieną iš 21-no senato
riaus, iš kurių susideda se- 
natinė komisija; - reikalaut, 
kad ši komisija atmestų ne
dorą karinį bilių 1776, ku
ris dabar svarstomas šiųj 
senatorių komisijoj.

Pilni didžio pasiryžimo, 
norėjome įeit į Senato Sve
tainę, bet mūs neįleido. Tie 
ponai bijo žmonių balso 
prieš karą.

Numaršavome prie Jung
tinių Valstijų kongreso Rū
mo ir nuo jo laiptų sakė 
kalbas didysis mūsų kovo
tojas kongresmanas Mar- 
cantonio, dr. Neff ir kiti* 
kalbėtojai, darbo unijų ir 
kitų organizacijų atstovai ir 
profesionalai. —A. Senush.

ATMESTA KONG
RESE ĮNEŠIMAS 
PRIEŠ SOVIETUS

Mirties Bausmė už Prieš- 
vaklišką Piešinį

Tai bus dvidešimt treji me
tai, kaip kasmet New Yorke 
išdykę ponai ir ponios suruo
šia balių buvusiems caristinės 
Rusijos oficieriams, genero
lams, pulkininkams ir kito
kiems iŠnykusios gadynės su
tvėrimams. Kasmet jie susi
eina su savo uniformomis, ėda, 
geria ir paroduoja.

Bet kasmet tos uniformos 
fr tie palietai darosi bjaures
ni. Laikas juos ėda.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų premjeras Anto
nescu išleido įsakymą baust 
mirčia už piešimą priešval- 
diškų paveikslų - karikatū
rų ir skyrė 5 iki 15 metų 
kalėjimo už dainavimą gat
vėse nepatinkamų valdžiai 
politinių dainų.

ORAS. — Giedra; viduti
niai šalta.

Panašaus likimo susilaukė 
ir smetoninės uniformos ir 
smetoniniai palietai. Pabėgė
liai, be abejo, juos pasiėmė su 
savim. Kasmet galės juos už
sidėti ir svietą pabaidyti.

Bet tai bus paroda iŠnyku
sios gadynės kurijozų.

miršta savo dienraščio. Ma
čiau gražių, vertingų dovanų 
nuo ročesteriečių ir pittsto- 
niečių. Kolonijos, kurios dar 
nepasirodė, pasirodys vėliau.

Gražiai plaukia dovanos 
“Laisvės” bazarui, kuris įvyks 
Brooklyne vasario 14, 15 ir 
16 dienomis. Draugai nepa-

Sudiev Lietuvos ubagams.. 
Jie nesivalkios palei kaimus ir 
nebesivolios ant šventoriaus. 
Tuos senelius ir senutes tary
binė valdžia surankiojo ir gra-

to galią, duodamą jam pa
gal bilių 1776, ir tokiam at
šaukimui užtenka paprastos 
daugumos senatorių ir kon- 
gresmanų balsų.

Rėmėjai biliaus 1776 kiek 
įmanydami trumpino jo 
svarstymus, idant už
gniaužt parodymus priešin
gų šiam biliui kongresmanų.

Kongresmanai J. W. Mar
tin, Hamilton Fish ir eilė 
kitų vadino šį bilių tiesiogi
niu Amerikos žingsniu į.ka
rą ir smerkė prezidentą

Washington. — Iš Jau
nuolių Kongreso delegatų

tuo
sau

bi- 
di-

rūmas

Rooseveltą, kad jis 
lium užsispyrė gaut 
ktatorišką galią.

Kongreso atstovų 
nutarė, jog įstatymas pagal
tą sumanymą veiks iki 1943 
m. birželio 30 d., bet kon
traktai ir prižadai tuo tar
pu padaryti galės būt vyk
domi iki 1946 m,- liepos 1 d.

Smarkus Lauko Ūkio Plėtimas Sovietuose
padidinti laukų plotai apsė- 
jimui ir apsodinimui. Vals
tybinis Sovietų planas žem
dirbystei. numato 1941 me
tais praplatint kolektyvių 
ūkių dirbamus laukus dau
giau kaip puspenkto miliono 

A1V VAAk UVkJXACAAAIV jy A 1 VkJ hektarų, tai būtų apie pus-
gus orus; jie nugalėjo nepa-(aštunto miliono margų dau- 
lankią gamtą ir davė iįovie-' 
tų šaliai puikų derlių.—Už
sienių laikraščių korespon- 
dęntai pranešė, jog pernyk- 
ščias Sovietų* derlius pri
lygsta gausiausiam iki šiol 
pirmesniam jų derliui arba 
gal yra pats gausiausias 
Sovietų istorijoj.

Sovietų derlių 1940. me
tais padidino ir tas faktas, 
jog tais metais buvo užsės
ta bei užsodinta daugiau žęT 
mės negu bet kada pinųiąų,. 

Šiemet, ketvirtais metais

Maskva; — Pernai blogi 
orai suskurdino ir sumažino 
derlių visuose Rytinės Eu
ropos kraštuose, tik apart 
Sovietų Sąjungos. Kolekty
viai Sovietų ūkiai su mecha
nizuotais savo įrengimais 
ne tik atsilaikė prieš blo-

žiai aprūpino gyvenimo reik- [Trečiosios Penkmetes Pla- 
menimis. -------------------’ 1—no, dar nepalyginamai bus

giau, negu pernai buvo ap
sėta bei apsodinta.

Vien Sibire ir Kazaksta- 
ne šiemet bus grūdais apsė
ta 650,000 hektarų (1,523,- 
150 akrų), daugiau nekaip 
1940 metais.
, Pernai daržovėmis apso
dinta 120,000 hektarų (296,- 
520 akrų) daugiau negū 
1939 metais. Šiemet dar tiek 
bus padidintas plotas daržo
vėms auginti.
1. Vienas svarbiausių:, sieki
mų.: sovietiniame žemdirbys: 

;tės plane tai vis daugiau 
užaugint vatos - bovęlnos,

cukrinių runkelių, linų, ka
napių ir aliejinių grūdų.

šiemet, todėl, bus 22 tūks
tančiais hektarų (54,362 ak
rais) padidintas plotas bo- 
velnai auginti kolektyvėse 
farmose Vidurinės Azijos ir 
Užkaukazės Sovietinėse Re
spublikose, kur laukai bo- 
velnai drėkinami - laistomi 
kanalais ir įvairiais dirbti
niais prietaisais, veikiančiais 
plačiu mastu. Tose respubli
kose taipgi numatoma šie
met 95,000 hektarų daugiau 
užsėt kanapėmis ir 18,000 
hektarų padidint plotą au
ginimui tokių grūdų, kurie 
tinka aliejui dirbti.

Plotas gi pašaro augini
mui kolektyviuose ūkiuose 
planuojama šiemet padidin
ti 3 milioftais ir 500 tūks
tančių hektarų. /

Sovietinė žemdirbystė yra

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Tink- 
ham iš Mass, buvo įnešęs 
savo pataisymą prie suma
nymo 1776, reikalaudamas, 
kad Jungtinės Valstijos ne
duotų jokių karo pabūklų 
Sovietų Sąjungai. Prez. 
Roosevelto politikos rėmė
jai kongreso atstovų rūme 
greitai atmetė šį pataisymą 
185 balsais prieš 94.

Sumanymas 1776 siūlo 
įgaliot prezidentą “skolint 
ar duot” ginklus bile šaliai, 
kurios gynimą prezidentas 
laiko būtinai reikalingu pa
čios Amerikos apsigynimui. 
—Čia pirmoj vietoj siūloma 
pagalba Anglijai, o paskui 
Turkijai, Chinijai ir kt.

SENATORIŲ KOMISIJOJ
Senato komisija užsieni

niais reikalais dar tebesvar
sto sumanymą 1776. Alf. 
Landon, pirmiau buvęs re- 
publikonų kandidatas, kal
bėdamas komisijoje, biskį 
peikė šį sumanymą, kaipo 
“spėliojimų ir po velniais” 
politiką.

Vyresnysis karininkas 
majoras Al. Williams nuro
dė tiem senatoriam, kad 
Roosevelto valdžia vardan 
Amerikos gynimo pervedė 
Anglijai 85 procentus visų 
pernai Amerikoj pastatytų 
karinių orlaivių ir perleidi
nėjo anglam jau gatavus ge
rus šios šalies karo orlaivius 
paskelbdama, būk jie “nu
senę.”

labiausiai m e c h a n i z uotą 
žemdirbystė visame pasau
lyje. šiais metais ji bus dar 
labiau mechanizuojama ir 
bus įsteigta dar daugiau 
kaip 350 naujų stočių įvai
riomis mašinomis ir trakto
riais aptarnaut kolektyves 
farmas. Ir kaip apskaičiuo
jama, tai 1941 mętais trak
toriais - mašinomis kolek
tyviuose ūkiuose bus ap
dirbta 10 milionų hektarų 
daugiau laukų negu perei
tais metais.

Vien Tarybinėj Latvijoj 
steigiama penkias dešimt 
trys traktorių - mašinų sto
tys. Panašiai, suprantama, 
ir Tarybų Lietuvoje.

Toks lauko ūkio plėtimas 
ir tobulinimas užtikrina vis 
gausingesnius derlius ir dar neužleidžia savo vietos 
yra stambus veiksnys augi- P. Lavaliui, nors vokiečiai 
me Sovietų galybės.

Vichy, Francija. — Pran
cūzų valdovas Petain vis

to stipriai reikalauja.
I
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Jie Nepripažins Lietuvos 
Vyriausybės!

Iš Uruguajaus pranešama, kad nese
nai Montevideo mieste įvyko keletos tau- 
tininkų-smetonininkų “s u va ž žavimas”. 
Apie jį Uruguajaus lietuvių liaudies laik
raštis “Darbas” rašo:

“Urugvajaus lietuvių kolonijoje nuo 
pat pradžios emigracijos buvo ir yra pus
tuzinis smetonininkų, kurie darė ir te
bedaro visokius ‘prajovus.’ Kuomet Lie
tuvoje viešpatavo ‘tautos vadas,’ tai mū
siškiai ‘vadukai’ buvo spakainesni, nes 
mokykla ir kitos ‘švietimo’ įstaigos bū
davo aprūpinama litiena ir nereikėdavo 
daug galvos kvaršinti. Bet dabar, kada 
Lietuvos liaudis paėmė šluotą visiems 
‘vadams’ ir pradėjo valdytis savistoviai, 
tai pas mūsų smėtonlaižius atsirado įvai
rių problemų ‘kultūrai’ kelti, steigti Lie
tuvos Vadavimo Biurus ir Sąjungas.

“Paskutinis nacismetonininkas atvy
kęs į Urugvajų buvo susikivirčijęs su 
tautos ‘patrijotais’ bei su vatikanieČiais 
dėl pilkųjų masių bei litienos, bet dabar 
surišo bendras reikalas, tai sugyvena 

’‘labai gerai,’ nes iš paskutinio Mokyklai 
Remt Komiteto parengimo P. Zukelio 
salėje pasirodė, kad ‘gfažiąi’ sugyvena. 
Tiek to, kaip sugyvena, bei juokais ne
tveria visa Urugvajaus lietuvių kolonija 
apie jų ‘suvažiavimą’ sausio 12 d. Dr. J. 
Basanavičiaus vardu mokyklos patalpose 
kur Radžius ir visa eilė darė tokius su
važiavimus. Suvažiavimai įvykdavo la
bai pakeltoje nuotaikoje, tik išvažiavimai 
baigdavosi butelinės orkestros lydimi ir 
kartais... oi, oi! Kaip ten būdavo tik 
vienas dievas težinojo...

“Bet anuose suvažiavimuose nebūdavo 
‘vidurio’, o dabar ir vidurys būsiąs. Pa
žiūrėsim. Pamatysim.”

Iš kitų šaltinių mes sužinojome, kad 
tasai “suvažiavimas” nutaręs nepripa
žinti Tarybų Lietuvos vyriausybės! Juo
kingesnio dalyko turbūt niekas ir sugal
voti negalėtų! Tarytum Lietuvos vyriau
sybei būtų svarbu, ar ją keletas smeto- 
niniUkų, gyvenančių Uruguajuje, pripa
žįsta ar nepripažįsta!

“Lietuvos Respublika 
Amerikoje ...”

Paskutiniuoju ipetu SLA organe viso
kių nesąmonių esti prirašyta. Jomis yra 
gąusus p. Jurgelionis, “Tėvynės” redak
torius. Matyt, nusižiūrėjęs nuo Jurgelio- 
nio ir p. Bagočius pasiėmė plunksną ir 
pradėjo drožti (atsiprašome pono pre
zidento) nesąmones.

Tik pagalvokite: SLA jis vadina “Lie
tuvos Respublika Amerikoje”! Ir vadina

taip drąsiai, taip be jokios atodairos!
Girdi, SLA “dabar yra vienintelė lie

tuvių tautos sūnų ir dukterų orgapizuo- 
ta jėga, kuri turi saugoti lietuvių tautos 
likimą ateičiai, taip kaip Amerikos lie
tuviai, drauge su kitais išeiviais lietu
viais, praeityje kad darė...”

Vienintelė organizacija! Argi neper- 
drąsiai pasakyta? Kodėl gi ji vienintelė? 
Kurgi pasidėjo Lietuvių Darbininkų Su-t 
sivienijimas, kuris iš tikrųjų dirba lie
tuvių tautos kultūros darbą? Kur Rymo 
Katalikų Susivienijinias? Mums atrodo, 
kad SLA yra vienintelė lietuvių organi
zacija, kuri gali būti tik vienu pavyzdžiu, 
būtent, kaip nereikia fraternalei orga
nizacijai tvarkytis.

Ponas Bagočius, tiesa, pareiškia, kad 
SLA “yra kuogeriausioje tvarkoje.” Bet 
ten pat: “mes dar kol kas negalėjome iš
bristi iš nelaimingų bondsų ir negalėjom 
dar parduoti už morgičius perimtų na
mų. ..” Vadinasi, viskas “kuogeriausioje 
tvarkoje,” bet neišbrendama iš betvar
kės !...

Ten pat p. Bagočius pripažįsta ir tą 
faktą, kad šiuo metu SLA centre daro 
reviziją keturi draudimo departmentų 
atstovai: du iš Pennsylvanija valstijos ir 
po vieną iš Indiana ir New Jersey vals
tijų. Paties Bagočiaus žodžiais: “tie be
šališki ekspertai gali pastebėti mūsų 
klaidas, mūsų apsilenkimus su įstatymų 
techniškumais...” Ir tas viskas išeina, 
matyt, dėlto, kad SLA “yra geriausioje 
tvarkoje-...”

Apie “kuogeriausią tvarką” ponas Ba
gočius galės pasakyti tik tuomet, kai 
revizininkai pertikrins visą SLA padėtį 
ir kai jie priduos raportus savo siuntė
jams.

Girdėjome, kad kiekvienam revizinin- 
kui SLA sumoka apie po 50 dol. per die
ną—su visais pragyvenimo iškaščiais,— 
taigi tas viskas gali prisidėti prie pada
rymo “kuogeriausios tvarkos” lėšų fon
de.

Tiek to apie tą “kuogeriausią tvarką.”
Mums čia rūpi paliesti klausimas apie 

pačią “respublikos” prasmę. Ponas Ba
gočius sako: “Mūsų Susivienijimas, su 
15,000 (?—“L.” Red.) narių, gerų lietu
vių, be skirtumo politinių, religinių, eko
nominių arba kitokių asmeninių persitik
rinimų, sudaro tą kūną, kurį mes vadi
name ‘Nepriklausoma Lietuvių Respub
lika Amerikoje’.”

Visų pirmiausiai, p. Bagočius klysta, 
sakydamas “mes.”—Jis tik vienas SLA 
panašiai vadina. Bet ne tame čia svarba. 
Svarba tame, kad p. Bagočius apsilenkia 
su tiesa, skelbdamas, būk SLA gali pri
klausyti visi, “be skirtumo politinių, re
liginių, ekonominių” įsitikinimų arba pa
žiūrų. Argi jis neskaito savo organizaci
jos organo? Argi jis nemato, kokia ba
talija yra vedama prieš kitaip (negu or
gano redaktorius) manančius žmones, 
SLA narius? Argi p. Bagočius nemato, 
kad “Tėvynė” žemiausiais žodžiais pra
vardžiuoja tuos SLA narius, kurie kitaip 
mano, negu redaktorius?! Argi p. Ba
gočius, pagaliau, nemato to, kad SLA 
organo redaktorius su savo bendradar
biais fašistais visaip niekina SLA vice
prezidentą p. Mažukną ir net varo kam
paniją, kad jį išmesti iš vice-prezidento 
vietos ir SLA narįų tarpo? Už ką? Tik 
už tai, kad p. Mažukna pastebėjo redak
toriui, jog negražu per laikraštį žmones, 
šunimis vadinti!? Jis, be to, pastebėjo 
pild. tarybos suvažiavime, kad buvusieji 
smetoniški Lietuvos konsulai Amerikoje 
dabartinės Lietuvos neatstovauja.

Šiandien dedama pastangų padaryti 
SLA tokia “respublika,” kokia buvo Lie
tuva, kai ją Smetona valdė. .

Tai ir viskas!

Pradeda Žmones Išsiblaivyti do, kiek jis gali politikoje 
nusimanyti, bet dergti liau
dies Lietuvą, tai jis pirmu-

Užsiriša Draugiškas 
Pasikalbėjimas

dalykas, ir nebeaukosiąs,'sutiktojo yra labai teisin- 
ir net nebesilankysiąs į Lie- gas ir prie jo nereikia jo

tinis.
Tik Vienas

Kokio Bendradarbiavimo 
Vokiečiai Reikalauja iš 

Ftancijos

Vichy, Franci j a.— Neofi
cialiai pranešama, jog vo
lę i e č i a i r e i kalauja, kad 
Francijos valdžia bendra
darbiautų su Vokietija kare 
prieš Angliją ir kad perves
tų vokiečiams Francijos 
karo laivyną.

Marseilles, Franci j a. —- 
Čia areštuota dar 33 žmo
nės kaip tariami nariai 
Francūzų Komunistų Parti
jos, kuri yra uždrausta. Po
licija užgrobė 12,000 eg
zempliorių ką tik atspau- 
dinto laikraščio “L’avant 
Garde” ir suėmė jo leidė
jus. Sako, kad jie komu
nistai.

ROOSEVELTAS DĖKOJA 
KALININUI

Washington.—Prez. Roo- 
seveltas pasiuntė Maskvon 
“padėką ir gilų įvertinimą” 
pasveikinimo, kurį jis gavo 
nuo M. Kalinino, Sovietų 
Rusijos prezidiumo pirmi
ninko. Kalininas telegrama 
sveikino Roose veltą jo įkur
tuvėse trečiam prezidentys
tės terminui.

Vichy, Franci j a. — Sako
ma, kad vokiečiai reikalau
ja padaryt P. Lavalį vy
riausiu Francijos valdovu. 
Jis kalba už bendradarbia
vimą su Vokietija.

Leonard, North Dakota. 
—Farmerio Nic Brown’jo 
žmona pagimdė vienu •pra
dėjimu tris berniukus ir 
vieną mergaitę. Motinos ir 
kūdikių sveikata gera, sa
ko jų daktaras J. F. Hanna.

London, vas. 7.. 
kariuomenė giliau įsiveržė į 
Ethiopiją iš šiaurių, vakarų 
ir pietų. Ethiopų partizanai 
padeda anglam mušt italus.

Po su subyrėjimui smeto
ninio fašizmo Lietuvoje, per 
visą pereitą pusmetį Sme
tonos medaliuoti “poruči- 
kai,”- o kartu su jais vadi
nami socialistai ir visokie 
reakcijos ramsčiai įgavo di- 
džiausį blūdą į savo galve
les, užraugtas fašistiniu 
raugu.

Kad smetoniniai gaivalai 
apsvaigo kvaituliu, o socia
listai iš “Keleivio” ir “Nau
jienų” štabų patapo atvirais 
fašizmo palaikytojais, tai 
tas jau paprastas dalykas. 
Juk juos bile liaudies laimė
jimas įvaro į nebesuvaldo
mą pasiutimą. Iš praeities 
gerai atsimename, ką tie 
patys socialfašistai darė po 
įsikūrimo Sovietų Sąjun
gos, po prisijungimo Armė
nijos prie savo kaimyno So
vietų Sąjungos^ir eilės kitų 
valstybių. Liaudies priešai 
dūko po kiekvienam Sovie
tų Sąjungos pasisekimui.

Jie tą patį daro ir da
bar, kuomet Lietuvos žmo
nės, sunaikinę fašizmą, pri
sijungę prie Sovietų galin
gos šeimynos ir dabar bū
dami lygiateisiais, nesusto
jančiai iš vien žengia prie 
didesnių laimėjimų. Natūra
lu, kad kiekvienas liaudies 
laimėjimas yra priešų pra
laimėjimu ir tik todėl jie 
taip staugia.

Bet mums buvo gaįla, 
kad nekurie ir, darbo žmo
nės buvo kantai įtraukti į tą 
bjaurų fašistįiįį darbą prieš 
Lietuvos valstiečius, darbo 
žmones ir ab^lnai prieš pa
čios liaudipslĮpą^sįrinktą ke
lią į laimingesnį gyvenimą.

Tačiaus viskas pradeda 
išsiblaivyti. Tos staugian
čios audros, nuo kurių rodė
si, kad net žemė pliš po jų 
kojų, dabar girsta daugiau 
merdėjančiu’ vaitojimu. Čia 
jiems gaila smetoninio fa
šizmo, o čia vėl mato, kad 
žmonės aiškiau pradeda 
permatyti dalykų stovį, ir 
palieka vienus smetonlai- 
žius giedoti fašistines gad- 
zinkas už grąžinimą fašiz
mo Lietuvoje, kuris yra am
žinai palaidotas ir nebegrįš.

Bet palaukit, ne tik Sme
tona, apsilaistęs Lietuvos 
žmonių krauju, greit pribus 
čia, bet po jo priplauks ir 
daugiau visokio smetonuoto 
brudo, kuris nemažai užterš 
tūlas lietuvių kolonijas. Už
laikymas tų parazitų, kaip 
kokia slėga guls ant su
klaidintų lietuvių pečių. 
Tuomet žmonės dar geriau 
permatys, kodėl Lietuvos 
žmonės nusikratė fašizmą 
ir ten įkūrė Tarybinę Lietu
vą. Tą supratę Amerikos lie
tuviai šalinsis nuo išsisme- 
tonavusių rūpestingiau, ne
gu nuo inflųenzinės epide
mijos.

Tenka daug žmonių susi
tikti, kurie buvę papuolę į 
smetoninių tarpą, bet jau 
nė vienas nebenori turėti 
jokio reikalo su Smetonos 
agentais šioje šalyje.

Vieną susitikau Brookly- 
ne, kuris kadaise gyveno 
Massachusetts valstijoj, na, 
ir apart kit-ko, pradėjome 
kalbėtis ir apie perversmų 
Lietuvoje. Paklausiau: ką 
manai apie naujus įvykius? 
Dabar manau gerai, pareiš
kė mano sutiktasis. , Bet 
briyau, jis sako, sukląĮ^i^ 
taš" nauja-gadyniečių.;* Ir 
jau esu net pinigą pridėjęs 
prie jų purvino darbo. Bet 
dabąr jis permatęs, kame

tuvos priešų prakalbas. Sa
ko, kad sklokininkai, beva- 
dindami komunistus “penk- 
takojais”, privertė jį pasi
teirauti, kas tie “penktako- 
jai” yra, ir jis suradęs, kad 
Lietuvos priešai penktako- 
jais vadina penktakolum- 
nistus, tokius kaip tie, ku
rie Ispanijos kare dirbo vi
duje liaudiško Madrido, kai
po liaudies išdavikai ir lau
kė to laiko, kad frankistai 
užpuls Madridą iš lauko ir 
tada jie, penktakolumnistai, 
skers lojalistus viduje. Na, 
jeigu taip, mano sutiktasis 
sako, tai Lietuvos liaudies 
priešai, tokie, kaip Stilso- 
nas, Strazdas ir kiti, kaip 
tik ir yra tais penktako- 
lumnistais. Arba, sulyg jų 
pačių tarme, “penktako- 
jais.”

Žiūrėkite, jis sako, Lietū
vos liaudies krauju 
pęs Smetona rengiasi va
žiuoti į Ameriką, atsisveiki
nęs su savo prietelium Hit
leriu, o jojo, penkta kolona 
jau seniai darbuojasi ir 
rengia jam lizdą šioje šaly
je, kur jis tikįs sukti fašis
tinius lizdus ir šertis iš ne
susipratusių lietuvių iškau
lintomis aukomis.

Tas sanprotavimas mano

kiu komentarų. Tik noriu 
tiek pasakyti, kad yra ir 
daugiau tokių žmonių, ku
rie jau pradeda suprasti, ką 
reiškia Smetonos ir jo sėb
rų pribuvimas į šią šalį. 
Fašistai, apiplėšę Lietuvos 
liaudį, mano, kad jiems at
vykus seksis gerai plėšti ne
susipratusius lietuvius ir 
čia.

Bet ve, vienas geriausias 
pasireiškimas, kad žmonės 
svarsto tuos dalykus. Pra
deda šalintis nuo Lietuvos 
priešų. Šiandieną tas riks
mas prieš Tarybinę Lietuvą 
nieko nebereiškia, nes jis 
pradeda būti visiems su
prantamas, kaipo priešliau- 
diškas, priešdarbininkiškas 
ir priešdemokratiškas. Prie
šai rėkia prieš pažangą ir 
už reakciją. Jie rėkia už pa
laikymą fašizmo Lietuvoje.

Kada dar “Amerikos Lie
tuvis” nedergė Lietuvos, tai 
tada galima buvo “Amerikos 
Lietuvy” rasti advokato. Va- 
lasinos gerų raštų, kurie, 
mano, manymu, buvo neblo
gi, nes Valasina nedrabstė 
purvais nieko. Kada “Am. 
Lietuvis” sumelagėjo, tai 
jau ir Valasinos raštų ne
matyti talpinant. Nežinia, 
ar jis nerašo ar jo raštai 
negali išvysti šviesos?...

Bet, jeigu Valasina myli 
rašyti, aš sakau, kad jis sa
vo raštams suras vietą, kur 
bus spausdinami; o Valasi
na, be abejo, nepasirodys 
priešas Lietuvos liaudies. 
Tai tik vienas neblogas bu
vo “Am. Lietuvyj” asmuo, 
kurs rašė tą, kas liaudžiai 
reikalinga skaityti.

Neteisingi Skundai
susite-j Jie laukia, kad Hitleris pul

tų ir amžinai prarytų ne tik 
Lietuvą, bet kad išnaikintų 
ir lietuvių tautą su jos sena 
kalbą ir papročiais.

Tlerai, kad žmonės jau 
pradeda susiprasti ir išsi
blaivyti iš to beprotiško šu- 
mo. Žmonės rimtai pradeda 
diskusuoti Lietuvos klausi
mą.

J. M. Karsonas.

Pastabos
Kirs per Kišenių!

Worcesterio, Hudsono ir 
Waterburio lietuviai jau pa- 
simojo prieš “Amerikos Lie
tuvį”. Žada tą patį pada
ryti ir Meridenas, ir. Brook- 
lynas. Žinęma, daugiau “A- 
merikos Lietuvis” i meluos, 
tuo jis daugiau gaus per ki
šenių !
Nusiskundžia Verkdamas
Kybą jau pradėjo krapš

tyt pakaušį, kad jam jau 
riestai, daug kas metė skai
tę jo lapelį, kiti žada mest, 
kaip greit pasibaigs prenu
merata. Tas Kybai ant gero 
neišeis. Jis gal ir taisytų 
savo laikraščio špaltas, deja, 
to nenori jo bendrieji—Si- 
mokaitis, Čekanauskas ir 
kiti. Jis jų neklausytų, bet 
kaip gi ne, kad jie primo
ka už jų “peckavimą” po

Vien tik šis žodis prisi
minus, žmogui pasidaro ko
ktu. Bet koktu nepasidaro 
tiems, kurie sėdi “Amerikos 
Lietuvio” pastogėje, ar ku
rie aplink jį stripinėja. “Am
erikos Lietuvyj” tiesiog kur
stoma prie teroro ir skun
dų. O prieš ką? Nagi, prieš 
lietuvius ir prieš visus, ku
rie su liaudimi eina. Ar tas 
ant gero išeitų “Am. Lietu-
viui”?... Jeigu iš “Ameri
kos Lietuvio” pastogės pra
dės skundinėti nekaltus 
žmones, tai bus priemonės 
ir apsiginti tiems žmonėms, 
nes su jais eis visa liaudis, 
jiems padės; bet “Am. Lie
tuvis”, tai užsitarnaus to
kios nuodėmės, kad liaudis 
spjaus jam ir atsuks savo 
nugarą...

►A * » »• . 1. j " I

, Turėkit Kišene j špygą
“Amerikos Lietuvis” mano, 

kad jis melavime pralenks 
visus kitus ir kaip koks “čė- 
rauninkas” padarys stebuk
lus Worcestery,—visus pa

jyra tame, kad jis priduria: 
“reik to tikėtis,” “taip gal 
įvyks”, “reik taip manyti,” 
ir tt. Tai toks “politikas!” 
Geras politikas permato pa
tį dalyką iš anksto, ir pasa
ko, kąd taip tikrai bus. Tik 
to jau padaryti negali Če
kanauskas, tą užtikrinu. Be 
to, juk išviso jis nėra joks 
žurnalistas, nei koks politi
kierius bei rašytojas,—raš
tų jo nematyti jokiame 
svarbesniame laikraštyj ap- 'žangius worcesteriecius su
art “Amerikos Lietuvio”. 
Kad jam koks buvęs konsu
las už dergimą Lietuvos 
prisiuntė kokį pagyrimą, 
tai tas nieko nereiškia; bet 
už jo tokius netikusius raš
tus, liaudis pasipiktinusi pa
rašė “Amerikos Lietuviui” 
eibes laiškų, kad jo raštai 
būtų metami lauk iš laik
raščio, arba jie mes laikraš- 

kelius centus. Bet aš tikiu,'tį skaitę. O-ant galo prisi- 
kad jie jo neišgelbės.

Ypatingas “žurnalistas”
Čekanauskas persistato 

esąs žurnalistu ir labai su
prantančiu politiką. Jis pra
našiškai aiškina, kad jis ži
nąs, kaip ištikro dalykai 
vyks; bet jo išsisukimas

ėjo jam taip užpuolus be 
logikos ant manęs, kad aš 
jį iškviečiau į viešus deba
tus ir daviau jam, visą mė
nesį laiko pasiruošti, deja 
jis kaipo “žurnalistas” pa
būgo, kad jį viešai suplieks 
paprastas darbininkas, ir jis 
ant debatų nestojo. Pasiro-

Gražioji Lorraine Milleriūtė tapo išrinkta karaliene 
CIO per 8-nias dienas rodyto Rodeo ir Thrill cirko 
(Flint, Mich.). Jai įteikia gėlių bukietą CIO direkto
rius Karl A. Swanson. Milleriūtės tėvas yra narys 
Suvienytos Automobilių Darbininkų Unijos (CIO) 

lokalo 581.

varys į savo “bucį”. To ne
buvo ir nebus! Man vienas 
senelis Lietuvoj sakė:“Kuo
met pro čėrauninko namus 
eini, ar pro jį patį, susukęs 
kišenėj laikyk špygą, — jis 
tavęs nepagaus.” Tą pada
rys worcesterieciai ir visi 
kiti, kuriuos gaudo Kybos 
pinkliukės.

Juozelis.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Aš pastebėjau, kad labai 

daug rašoma apie anglišką 
knygą “The Soviet Power”, 
kurią parašė kun. Johnson.
Ar galėtumėte pasakyti, už 
kiek ją galima nusipirkti ir 
kur ją būtų galima gauti? 
Labai dėkui.

Brooklyno Skaitytojas.
Atsakymas:

Ši nepaprastai vertinga 
knyga kainuoja tiktai 35 
centus. Ją galima gauti 
Workers Book Store, kuris 
randasi po num. 50 East 
13th St. Kadangi jūs gyve
nate Brooklyne, tai galite 
nuvažiuoti New Yorkan ir 
užėję į minėtą knygų krau
tuvę, Johnsono knygą nusi
pirksite.

Tie gi, kurie gyvena to
liau, bet norėtų “The So
viet Power” įsigyti, gali 
gauti pas angliškos darbi
ninkiškos literatūros pla- 
tintojus.______________

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytoji)
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Waterbury, Conn
Vasario 2 d. Lietuvių Vaiz

bos Butas turėjo savo parengi
mą. Buvo pasikvietę daininin
kų ir lošėjų grupę iš New Bri
tain, Conn., ir kalbėtoją Juo
zą Tysliavą iš Brooklyn, N. Y. 
Pirmininkavo Jonas Taraila. 
Atidarydamas parengimą, jis 
šiaip prabilo: Girdi, gerbia-: 
mieji, šis parengimas geram | 
tikslui — sušelpti pabėgėlius j 
nuo teroro iš Lietuvos. O kas 
juos tonai terorizavo, nepasa
kė.

Tysliava pasilipo ant pa
grindų, pasitampė sprandą 
kai gaigalas ir pradėjo smerk
ti Sov. Sąjungą ir dabartinę 
Lietuvos tvarką. Girdi, tokio 
įvykio dar nėra buvę visoj is
torijoj nė su viena tauta, kaip 
atsitiko<• su Lietuva—užgrobė 
rusai ir padarė lietuvius įna
miais savo šalies. O mano su
pratimu, dabar lietuviai pasi
darė savininkai savo šalies, 
nusikratė visais fašistais ir iš
naudotojais. Teisybė, per
versmas įvyko taip staiga, be 
jokio kraujo praliejimo. Tie
sa, nėra istorijoj dar buvę to
kio atsitikimo.

Toliau T. ragino iš savo 
tarpo vyti visus komunistus ir 
visus tuos, kurie šiandien 
džiaugiasi Lietuvos permaina. 
Girdi, Amerika tuoj stos į Eu
ropinį karą, suirtus visus nevi
donus ir Lietuvos priešus, o 
tada, kada mes būsime tvir
tai organizuoti, pakelsim sa
vo balsą Lietuvos klausimu ir 
šios šalies valdžia skaitysis su 
mumis, šluostydamas nosine 
akis ir pabaigė.

žmonės juokėsi, sako, Tys
liava verkia, kaip Bagočius 
kalbėdamas kartą ant 48 
Green St. ir mano, kad publi
ką suvirkdins su savo tokiais 
kvailais spyčiais. Iš Tyslia- 
vos prakalbos visi galėjo su
prasti, jogei jisai kalbėjo vi
sai be faktų, kokiu būdu gali 
Amerika sutvarkyti Lietuvą, 
kuomet šiandien Lietuva pati 
yra susitvarkibs, kaip 'jai iš
rodo geriausia. Ir galima ti
krai tvirtinti, kad Lietuva ge
rai apsaugota šiandien nuo fa
šistų ir visų išnaudotojų.

Waterburietis.

T.' < *>

Easton, Pa.
300 Darbininkų Gaus Darbą

Antroj pusėj Delaware 
upės, Phillipsburg, N. J., per 
kelius metus buvo uždarytas 
audeklinis fabrikas Standard 
Silk Co. Dabar tą fabriką pa- 
sirandavojo nauja kompanija 
ilgiem metam, kuri vadinasi 
Phillsburg Manufacture 
Screen Prints, kuri kvarbuos 
ir nudažys įvairiom spalvom 
audeklus. Už savaitės antros 
paims j darbą iki 300 darbi
ninkų.

Senais laikais Standard Silk 
Co. buvo didelis fabrikas, nes 
dirbo trys tūkstančiai darbi
ninkų. Vienų tiktai audimo 
staklių tauškėjo du tūkstan
čiai, prie kurių ir aš alginiai 
išvergavau per dvyliką metų.

Serga Morta Tilvik.

Mūsų mieste pastaruoju lai
ku labai daug žmonių serga 
taip vadinamu šalčiu. Jų tar
pe serga ir “Laisvės” skaity
toja draugė M. Tilvikienė, ku
ri dabar randasi pas savo vy
riausi sūnų Vytautą, tarpe 12 
ir Jackson gatvių. Linkėtina 
draugei greitai pasveikt.

Sugavo Vagilius Čigonus

Jau buvo “Laisvėj” rašyta,, 
kad mūsų teritorijoj siaučia 
grupė čigonų, kurie prigaudi- 
nėja ir apvaginėja žmones. 
Dabar policija juos sučiupo 
Kearny, N. J. Nabagam pa
laidūnam prisieis Dėdės Ša
mo daboklėj padirbėt ant juo
dos kavos ir duonos.

Washington* — Kai kurie 
republikonai kongreso na
riai siūlo apribot Amerikos 
pagalbą Anglijai tik 2 bilio- 
nais dolerių.

Daugybe sudovanotų daiktų bus išparduoti nepaprastai žemom kainom. Dalyvaukite bazare 
ir pasinaudokite proga įsigyti gerų daiktų žemom kainom.

Penktadienį

Vasario-February 14
Bazaras prasidės 7 vai. vak. /

Dainuos Brooklyno Aido Choras
Išpardavimas įvairių maisto produktų už žemas kainas

ŠOKIAI —GERA MUZIKA -ĮŽANGA 15c

Šeštadienį
Vasario-February 15

Bazaras prasidės 5 vai. vak.
Dainuos Elizabetho Bangos Choras

A. Klimaitė ir A. Višniauskas dainuos solus t
Žemom kainom bus išpardavimas įvairių sudovanotų daiktų

ŠOKIAI-GERA MUZIKA - ĮŽANGA 20c

ALDONA KLIMAITE, 
koloraturo-sopranas, dainuos solus, 

šeštadienį, February 15.

BIRUTA RAMOŠKAITE, 
sopranas', dainuos solus, 

sekmadieno vak., Feb. 16.

STASYS KUZMICKAS, 
baritonas, dainuos solus, 
sekmad. vakare, Feb. 16

• ANTANAS VIŠNIAUSKAS, 
baritonas,. dainuos solus, 

šeštadienio vakare, Feb. 15.

VAIKŲ DIENA—Sekmadieni, Vasario-February 16
Nuo 1 vai. iki 5 vai. po pietų, bus duodamos vaikam dovanos ir bus muzika šokiams

Vakare tęsis suaugusių Bazaras. -—Dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck 
VISUOTINAS IŠPARDAVIMAS DAIKTŲ. ŠOKIAI -GERA MUZIKA - ĮŽANGA 20c

Central Palace Svetaine ie
18 MANHATTAN AVENUE (vienas blokas nuo Broadway) . ■ BROOKLYN, N. Y.

Važiuojant Jamaica Line eleveiteriu išlipti ant Flushing Ave., arba Lorimer Street Stoties

Šeštadienį ir Sekmadienį apatine salė parandavota restauracijai. Čia bus daug 
stalų kompanijoms ir bus patarnaujama gėrimai.

KARŠTI VALGIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ

T

O
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Pirmadienis, Vasario 10, 1941

(Tąsa)
Taip vyrai ir moterys žingsnis į žings

nį bevardžio kaimo laukais, paskum ma
tininkus, įėjo į naują gyvenimą. Niekas 
negalvojo,' kas-jį sukūrė, tik jautė, kad 
Višinskynė sukunkuliavo, lyg pavasario 
potvynis, ir vargas būtų dabar ją už
tvenkti.

Juras atsistojo, įtempė akis ir klausą. 
Dar sušuko, paskum atitolo, lėtai, lyg 
šaukiančiam kas užėmė burną.

—Vajėzau, Jureli, kur tu eini?
Vyras, nusitvėręs didelį mietą, nenus

tovėjo vietoje, traukte traukė jį prašąs 
pagalbos šauksmas. Monika vos sulaikė 
Jurą.

Kiek vėliau Tarutis, skolindamas kai
mynui kastuvą, mėgdavo sakyti:

—Nepražudyk. Tu nežinai, kad aš jį 
laikau į muziejų. Pirmą ežiaženklį Klan- 
giuose supyliau.

Greitai subėrė ir kitus ežiaženklius, iš
arė linijas, tik jau ne likusią žemę ski
riančias dvarą nuo naujosios tėvynės, bet 
Joną nuo Kazio, Tadą nuo Juro. Laukai 
buvo supjaustyti ir taip padalinti, kad 
norintys' daugiau, gavo prastesnes dir
vas, pelkėtas, o ėmę mažiau, įgijo sau
sesnes, augštesnes. Jurui beveik pirma
jam buvo duota teisė, kaip kariškiui, pa
sirinkti. Kliuvo pakenčiamas sklypas, su 
pievute, pakalne, mažu, vasarą išsenkan
čiu upeliuku, su nuosava padange. Be jo, 

' kaip kariškio, tame pačiame dalinime ga
vo vienas viršila; o likusieji sklypai ati
teko Juro kumetynės draugams—Linkui, 
Ginkui, Daubai, Bepirščiai ir keliems 
dar nepažįstamiems, iš toliau.

Baigus sklypų skirstymą, komisija vie
toje artojus padrąsino naujam, vaisin
gam gyvenimui. Tokią iškilmingą valan
dą nereikėjo būt dideliu drąsuoliu,—dai
na ar žodis turėjo pralaužt krūtinę. Ju
ras nė nejuto, kai priekin pasidavęs, 
prašneko:

—Gerbiami piliečiai ir gerbiama komi
sija,—stipriai susijaudinęs, skerlioda- 
mas, nerasdamas vietos rankoms, gar
siau negu reikėjo, pradėjo naujakurys.— 
Aš noriu pasakyt gryną teisybę. Mes 
žmonės, tegul sako, kad girtuokliai, tam
suoliai, betgi gyvenam supuvusiuose rū
siuose. Jeigu mes, tie žmonės, negalė
jom turėt mokslo, šitai—tasto, dėl to 
mes kvaili, tai visų atsiprašau! Ne, mes 
nekvaili ir nekalti. Dienomis mes dirbom 
ir penėjom veltėdžius, o naktimis krutė
jam sau. Čia yra graudu, mano nuomone, 
piliečiai. Juokų nėra. Dabar jeigu mes 
iškovojome laisvę ir nepriklausomybę— 
kitaip gyvensim, šita žemė—mūsų. Ger
biamą komisiją prašom atvažiuot į sve- 
sius po keturių penkių metų, kai žaliuos 
mūs laukai. Gal ne taip gardžiai mes 
pamylėsim, kaip dvare, betgi pamylėsim 
iš širdies.

—Valio!—suriko valstiečiai, išmokę tą 
šūkį mitinguose.

Juro kalba visiems patiko, nekalbant 
apie pačią, kuri vos susilaikė nežliumbu
si. Monikos jau tokia buvo prigimtis— 
drėgna ir drėgna, nelyginant išdalintoji 
žemė.

Keli iš naujakurių, susimerkę tarp sa
vęs, į dvarą pasiuntė delegaciją iš saviš
kių, pas matininkus, kad neatsisakytų 

• visdėlto drauge, su jais, aplaistyt žeme
lę. Pirma negu ašaromis,—reikia arielka.

♦ * *
Taručiai, besiruošdami persikelt nau

jai suplanuoton sodybon, nugriovė na
mą ir plaukė talkos jam pervežti. Keliąs 
naktis naujakuriams teko gulėti po atvi
ru dangumi. Įkurtuvių išvakarėse, svar
stydami,' kaip įsiruoš tenai, kaip susi
tvarkys, iki vėlumų išsėdėjo ant sienojo.

Oras buvo jaukus. Nudžiuvusio beržo 
šakos nejudėdamos, kaip juodos dielės 
siurbėsi į gęstantį dangų. Išsibaigus kal
bai, surėmę pečiais,* naujakurių pora žiū
rėjo į temstančią žemę. Žiūrėjo į tą 
kraštą, kur po metų, kitų los šunes, 
spinksos žiburiai, girgždės vartai, kur 
prasidės darbas ir gyvenimas.

Nuovargio ir nakties užsupti, jie be
veik snaudė, vienas laikydamas vaiko 
galvą, kitas jo kojeles, pasidėję ant ke
lių, kai ūmai, lyg šaltis, juos supurtė 
tolimas žmogaus šauksmas, atėjęs ir din
gęs laukų platybėse.

—Kas?
Šauksmas vėl pasikartojo, tik daug 

aiškesnis. Iš tos šalies, kur gulėjo jų že- 
p mė. Buvo galima susivokt, kad šaukia 

gelbėti. Vienu metu visai arti, čia pat, 
už sugriauto namo sienojų:

—Žmoooonės!

Žemai, ten dauboje, šniokštė patvinusi 
upė. Prikelti šunes lojo visuose kraš
tuose.

—Nežinau, kas man... kvaila aš... 
Rodos, ateis grafas su kareiviais, už-, 
smaugs mus, užmuš. Kelinta diena taip. 
Gal ir ten, Juruk, jis... Klausyk, vėl 
šaukia. Vajėzau, bijau!

—Nieks nešaukia, nurimk tu. Žmogui 
nelaimė atsitiko, įklimpo ar parvirto. 
Ėjau šiandien, patvinusi Klangė putoja 
per kraštus, lieptas nuneštas, o gal įva
žiavo kas? E, suklausysi! Nešk, pagul
dyk vaiką...

Taip užkalbėjo pačią naujakurys, bet 
pats neįstengė iškratyt iš galvos: kas gi 
ten taip lyg smaugiamas galėjo šaukti?

Ilgai nereikėjo laukti. Rytą iš prabė
gusių vaikų nugirdo, kad žmogų užmu
šė. Viską metęs, Juras nuėjo į tą pusę, 
kur nugulė piemenys. Kokį žmogų, ką 
jie tauškia?

Kelyje susitiko grįžtantį pažįstamą:
—Iš tikrųjų užmušė?
—Netoli tavęs, ir nežinai. Ginkų Pet

rą. Guli antai. Žmonių, kad prisirinkę! 
Buvau aš, — negalima pažint, iš vieno 
subadytas. Policijos laukia atvažiuojant.

—Pasiuto!
—Tai už ką? Kas užmušė?
—Visi tvirtina, kad Žilaičiai. Niekur 

jų neranda. Pasislėpė. Kelinta diena vai
dijosi dėl niekų. Matininkai gal neaiškiai 
ties upeliuku nuvedė liniją, o Ginkus 
pradėjo jau statyt tvartą ir art. Tie sa
ko, kad mūsų čia, o Ginkus—savo. Ne- 
užsileist, art ir gana. Nuėjom šiandien 
pažiūrėt, gal koks sieksnis 'ūž tos linijos 
pradraskyta. Na tai, ve, jie visi, pas vir
šaitį. O viršaitis—ką jis žino: šakum-ba- 
kum, klauskitės matininko. Vakar Žilai
čiai įgėrę grįžo iš turgaus ir išsikvietė 
Ginkų taikytis. Sako, buteliuką dar kran
te išgėrę. Aš mačiau, kai jie ten po lau
kus jau sutemus tampėsi, rėkavo, vis dėl 
tos ežios. Man—nė galvoj. Ugi, nakčia 
išgirdom šaukiant.

—Ir mes girdėjom.
—Tai, ve, Jurai! Sykį jau sakiau, dar 

galiu sykį pasakyt: dėl to molio gabalo 
dar bus kraujo, oi, dar pjausis brolis su 
broliu.

Juras nieko neatsakė. Tik prisiartinęs 
prie būrio tyliai stovinčių valstiečių ir 
pamatęs kniūpsčią gulintį, susirietusį 
žmogų, užklotą medžio šakomis, iš po 
kurių kyšojo suvelta, apkepusi krauju ir 
dumblu galva ir sugniaužta, pamėlyna
vusi, į žemę įsikibusi ranka, širdy pasi
žadėjo: kad aš kada nors dėl ežios, dėl 
kąsnio to dumblo kam pastočiau kelią!

* * *
žmogžudžius sugavo, jų sklypą teis

mas atėmė ir teismas juos pasodino iki 
gyvos galvos. Greitai krauju pakrikšty
tame naujakurių kaime, kuris gavo 
Klangių vardą nuo upės pavadinimo, iš- 
aūgo pirmieji namai, ne ką didesni • už 
ežiaženklius. Dvare, kaip ir spėjo dau
gelis, pasiliko šeimininkauti Jąrmala, pa
vadinęs Višinskynę pavyzdingu ūkiu.

O gerus kaimynus išskyrė siauros li
nijos. Kasdieniški rūpesčiai; vargai, pa
vydas, godumas, noras prasigyventi, ap
lenkti kitą sodriai išbujojo naujoje že
mėje. Giliai suleidę šaknis į dirvą, nauja
kuriai, nelyginant toli nuo vienas kito 
pasodinti medžiai, buvo palikti pavie
niui grumtis su audromis. Ir vieną po 
kito, kasmet, juos vėtros rovė.

V
Einant į dirvas, pievas, Taručiams te

ko tempti su savimi ir bumbulį. Kad ge
riau jam būtų žaisti ir kad nerepėčkotų, 
jie nešėsi drauge kiauru dugnu šulaitę, 
į kurią patupdydavo Kaziuką, apguzūlia- 
vę vystyklais, skaruliais. Iš tolo galėjo 
stebėti, lyg gandriuką lizde, švitančitr, 
baltyčių, saulėje išnokusiu plauku. ,

(Bus daugiau)—*------------

Laiškas Giminėms
(Feljetonas)

Brangūs Broliai ir Sesutės!
Gyvenam mes dabar di

džių sąjūdžių, visokių šū
kių bei obalsių laikotarpy
je! Todėl ir šis laiškas Jums 
atrodys kupinai pilnas sen
timentalumo ir nerimo... 
Dovanokite!

Europoje ugnies liežu
viams šluostant žemę ir pa
dangę, kaimams ir mies
tams virstant pelenais ir 
dūmais, tai ir mūs padangėj 
parakas jau kvepia!...

Turime prisipažinti, kad 
mes, amerikonai, buvome ir 
esame dideli džentelmenai, 
arba, atvirai kalbant, hu
manistai, tai visiems ir vi
suomet gelbėjome, tikėda
miesi turėsią naudos. Gelbė
jome mes ir Adolfą, ir Man- 
nerheimą, ir japoniškąjį 
Šogūną; nerodėme špygos 
nei Franciškui Frankui, nei 
juodmarškiniui Dučei, —vi
siems gelbėjome. Daugiau
siai, žinoma, gelbėjome, gel- 
bstime mūsų istorinį draugą 
Džioną Bulį! Sakome “isto
rinį”, nes jums yra žinomi 
istoriniai 1776 m.!...

Būdami mylėtojais taikos 
ir žmoniškumo, pasijutome 
esą turį mirtinų priešų, 
nuo kurių turėsime gintis. 
Tam turime prisiruošti!

Prie apsigynimo, žinoma, 
mes rengiamės didžiausio 
ūpo pakilime! Visi 132 mili
jonai gyventojų šalyje jau
čiame apsigynimo, dvasią 
vienoj ar kitoj formoj: mūs 
valstybės vyrai mums pasa
koja, laikraščiai bubnija, 
radijai rėkia! Na, o mes 
juk ne akli, ne.kurti...

Ir, susimildami, nemany
kite, kad mes kokie lepšiai, 
tai yra, jeigu mums kas 
nors tykšt žandan, tai mes 
kyšt ir antrąjį! Ne!!! Mes 
rengiamės už dantį—dantis

nu B"1 !■■■'!v1 y tjftht

išmušti, už akį—akis iš
lupti! Užpuolikui mes sako
me: LOOK-OUT!!!...

Kad mes stropiai priruo
šiami gintis, o kartu, žino
ma, besiginant ir pulti, — 
pas mus jau aišku. Tik dar 
nežinome (mums ne pasa
koma!) nuo ko reikia ar 
reikės gintis, — kur tas 
priešas, kuris mano mus 
užpulti!

Anglija mus užpuls?— 
No-o-o-o! Ji negali, nes ji 
pati stovi apsigynimo padė
tyje.

Japonija? — Neišrodo! 
Amerika dar taip neseniai 
jai visais garais gelbėjo vi
sokeriopa medžiaga kare 
prieš Chiniją. Jeigu ne ta 
pagalba, tai Šogūnas senai 
būtų nusilaužęs ragus.

Sakytume, Henry Fordo 
draugas Hitleris atsigrūs- 
tų per Atlantiko vandenyną 
ir... Bet ir tai pasakai 
amerikonai netiki! Tokį 
samprotavimą paneigia net 
L i n d b e r g h as, Amerikos 
džingoistų pažiba!

Žodžiu sakant, mes, mi
lijonai Amerikos gerų ge
riausių patrijotų niekaip 
negalime žinoti, iš kur grę- 
sia pavojus ir nuo ko reikia 
gintis.

Paprasti piliečiai šneka, 
kad reikia gintis nuo Wall- 
stryto ryklių, kurie čionai 
viską nori apžioti, viską su
ryti. Tam, esą, ir keliamas 
didžiausias alasas už prisi
rengimą “gintis”, kad žmo
nių mintis nukreipus nuo 
šios šalies žmonių tikrųjų 
priešų, kurie yra pasimoję 
juos galutinai pavergti, jų 
kišenius iškraustyti.

Dar kiti sako (o tokių 
daug milijonų), kad visi tie 
šūkiai ir obalsiai už “demo
kratiją”, už visokeriopą An
glijos gelbėjimą, tai esą 
niekas daugiau, kąip tik 
gelbėjimas Amerikos neka- 
rūnavotų karalių piniginių 
interesų, kurie Europoj, Af
rikoj ir Azijoje baisiai susi
kirto su kitų tokių pat su
tvėrimų interesais!

Mes, šios šalies gyvento
jai, žinoma, visuomet pasi
rengę ginti šią šalį, bet ne 
Wallstryto interesus!

J. W. ir B.

Kaip jau pradėsime gauti 
paskolą, tai parašysime, kaip 
eisis, ar gerai ar blogai. Kaip 
išauš pavasaris, kaip pradės 
žydėt gėlės, tai gal ir mes pra
dėsime žydėti ant savo žemės 
šmotelio, jei Dievas padės ir 
duos sveikatą, apsaugos nuo 
karo, bado ir maro.

Jonas Zmitra.
Bacaičių dvaras, 

Kuršėnų paštas,
Šiaulių apskr.

Philadelphia, Pa.
Negalima gauti valdybos 1941 

metams, nes tas nelabasis 
Juozas išvijo Lietuvos 
Smetoną ir jo verslininkus. 
Tas mUms labai pakenkė. 
Kai kurie labai išsigando
me ir bijome ateiti j susi
rinkimus, nes Juozo ranka 
ir čia gali pasiekti!

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Draugai Binghamtono !Zmi- 

trai gavo sekamą laišką:
Gruodžio 6, 1940 

Brangus mano dėde Ir sesu
tės !

Tuo pirmu žodžiu sveiki
nam mes visi, vienu sykiu, ir 
linkime viso gero ir sveikatos 
tamstų visų gyvenime.

Dabar, mūsų brangūs, dė- 
kavojam už laišką ir už kny
gą, kurią nuo tamstų apturė
jom. Labai aš dėkavoju už 
knygą, kuri man taip žingei
di, o aš mėgstu pasiskaityti, 
ir mano duktė Amilija ačiuo- 
ja už nosinėlę ir paveikslėlius. 
Jūs man rašėt, kad pasiuntėt 
dvi knygas, o aš gavau tik 
vieną “LDS Paveiksluose”, ir 
du viršus rudus, viename vo
ke, ale vokas neklijuotas — 
atviras, tai aš dabar nežinau 
ar jieškot pr paštą, ar ne?

O dabar mano brangus, pa
rašysiu apie save. Pakol kas 
esame sveiki visi. Gyvenam 
vidutiniai, o kaip toliau gy
vensime, tai nežinom. Dabar 
gavau žemės savo dvareh8 he
ktarus, 6i/2 dirbamos žemės, 
o 2 hekt. pievos ant Ventos, 
tai išeina 8 hektarų, ale i/2 
hektaro yra sodyba grupinei. 
Dabar gyvensime kaip senovėj 
kad buvo sodžiai; aš gyven
siu 4-toj vietoj iš eilės.

Aš tamstom įdedu grupinių 
sodybų planą, kaip turėsime 
statyti savo namelius. Ir įde
du jums pasiskaityti plaųą 
specialaus ilgalaikio kredito 

-fondo.. Lt. ^,000,000 sumos

sunaudojimo, pafkirstyto nau
jakuriams. Tai aš užsirašiau 
trobesiams 2,500 litų, arkliui 
300 lt., ratams, plūgui, akė
čioms, sprandžinoms 375 lit.; 
sėklai 150 litų, trąšoms 100 
litų—viso 3,425 litų paskolos, 
ale vargiai užteks, o savo ne
turim. O paskolą reikės mo
kėti per ilgus metus, kol iš
mokėsime. Kai pagyvensime, 
pamatysime, kaip eisis, kad ir 
vargsime, ale sau, gal nebe
reikės vergauti, tai viską atei
tis parodys.

O toliaus, mano brangūs, 
apie Lietuvos gyvenimą, tai 
aš maž-daug pabrėžiu. Lietu
voj irgi viskas pabrango. Pa
vyzdžiui, sviestas 7 rub. 70 ka
peikų kilogramas, buvo 3—4 
litai. Bet ir darbininkas te
uždirbdavo 3—4 litus, o da
bar uždirba 10—12 litų į die
ną, tai gyventi galima.

O darbu aprūpina kiekvie
ną darbininką, tai bedarbių 
kaip ir nebėra. O mes gir
dim, kad Amerikoj dar 12 
milijonų bedarbių yra.

Dabar, dar sesutė rašai, 
kad pas jus kalba, kad mes 
turime gerai prašyti apie Lietu
vą, o jei ne, tai apšaudo. Tai 
netiesa, tai melas. Taip, sme- 
tonininkam blogai, arba kat
rie buvo liaudies išnaudotojai 
įr priešai, tai tie sėdi kalėji
me, bet ir jų nešaudo. O su 
spekuliantais griežtai kovoja
ma. Pasiskaitykite laikrąš- 
tyje, aš įdedu vieną lapą į 
laišką. x ’

Aš noriu supažindinti Ame
rikos lietuvius su mūsų labai 
brangia organizacija, kurią 
mes vadiname Chamber of 
Commerce. Tai jau bus trys 
metai kaip ši mūsų sosaidė 
susitvėrė iš gerbiamų advoka
tų, daktarų, saliunčikų ir bu- 
čerių. Jos tikslas buvo daryti 
biznį su Smetona ir- jo versli
ninkais. Buvome pasiskirstę 
darbus. Advokatai turėjo ves
ti biznį su Lietuvos verslinin
kais, nes jie apie tai turėjo 
geriausį supratimą. Dkatarai 
buvo paskirti prie valgių pri
žiūrėjimo, kad bekonai, kum
piai ir agurkai būtų sveiki. 
Saliunčikai apsiėmė supirki
nėti valstybinę. Bučeriai tu
rėjo supirkinėti bekonus, 
kumpius ir agurkus, ir tt.

Ir viskas ėjo, kaip sviestu 
patepta. O tas mandagumas 
toje mūsų sosaidėje buvo ne
išpasakytas. Kaip būdavome 
sueiname į susirinkimą, tai ka
da reikėdavo gauti balsą, tai 
turėdavai tituluoti šitaip: 
“Gerbiamas ponas prezidente, 
meldžiu pavėlinti”. O prezi
dentas tardavo: “Meldžiu, 
gerbiamas ponas”. Ir taip tas 
ponas per visą vakarą skam
bėdavo.

Kartais pasitaikydavo, kad 
koks nesusipratęs bučeris pra
šydavo balso ir pasakydavo: 
“Drauge pirmininke, duok 
man balsą kalbėti.” Tai mes 
visi sužiūrėdavome į tą ne
mandagų bučerį.

Ir taip mes mūčinomės per 
kiek laiko. Paskui pamatėme, 
kad mūsų šeima neauga taip, 
kaip mes norime. Tai mes nu
sitarėme priimti į mūsų sosai- 
dę visus groserninkus, amat- 
ninkus ir šiaip sau smarkes-

negavome, nes vienas žioplys 
groserninkas pasijuokė tyčia: 
“Jūs nupirksite, o ‘Laisve’ 
piknikus laikys”! Ir tas mus 
išgąsdino.

Vėliau mes sumanėme nu
pirkti penkias minutes radio 
laiko nuo pono vargonininko 
Antano Dziko, kad jis mus 
išbubnytų, idant visi Philadel- 
phijos lietuviai žinotų, kad 
mes dar gyvi tebesame ir kad 
ateitų naujoji valdyba ir už
imtų mūsų biznių įstaigos va
dovybę be jokio varžymosi. 
Bet ir tas nemačino.

Tai dabar mes išradome dar 
naują būdą gerbiamus ponus 
ir ponias sušaukti., Štai tas 
būdas: kovo 2 dieną bus sek
madienis. Tai ponas Biliūnas 
privirs lietuviškų kilbasų su 
kopūstais. O kad švelniau 
būtų nuryti, tai nupirksime 
ketvirtą dalį bačkos alaus ir 
dar ant drąsos duosime stip
rios ruginės. Ir jeigu ant šio 
šaukimo nepribūsite; tai mes, 
užvalgę lietuviškos kilbasos 
ir išsigėrę ant drąsos, tarsime 
paskutinį kartą “ponai”, už 
visų nuopelnus pastatysime 
baltą kryžių ir pasakysime 
“Amen” ’

* Susitraukęs Biznierius.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—ILAvemeyer 8-1158

nius vyrus. Ir manėme, kad 
tokiu, būdu mes paauginsime 
savo šeimą. Bet kur tau. Jie 
pirmą kartą atėjo, paklausė 
mūsų principų ir gerų norų ir 
daugiau nebesusirinko pas 
mus.

Tai mes vėliau sumanėme 
dar geresnį būdą. Mes su
manėme įsteigti didelį kont- 
rės kliubą, panašų į Rusi
jos kolchozą. Mes manėme, 
kad tokiam kliube mes galė
sime išauginti ponaičius ir pa
neles tikro lietuviško kraujo, 
kad jie negalėtų dasilytėti 
svetimtaučių. Bet ir tas mums 
neišdegė. Mat, mums reikė
jo tiktai 70 tūkstančių dole
rių ir tos mažos sumelės mes

T -S^ J U S T LIKE 
NI DI N G MONEY!

Svarbus Pranešimas
Keliaujantiems į Floridą

Keliaudami j saulėtą Floridą, visada sustokit pas

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

visokių gėrimų ir švarius kambarius nakvynei.

[eg'r’ Puikios Jūrą Maudynės
Patogi vieta žuvaviznui, medžioklei ir ramu pasilsėt.

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

Marin’s Inn, Route No. 1
FMILES’NORTH'OFEAU’GALLIEr FLORIDA:
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.» Sao Paulo, Brazil
Tragingai Žuvo Lietuvis
Sao Paulo mieste, Parque 

da Mooca priemiestyje, 141 
gatvėje, prieš keletą metų įsi
kūrė susipratęs lietuvis Povi
las Tamašauskas, 46 metų 
amžiaus, čia jis turėjo gražų 
nuosavą namelį ir ramiai sau 
siuvo drabužius, žiūrint iš ša
lies, rodos, nieko jam netrū
ko... Bet štai linksmai sutikęs 
Naujuosius Metus Juodzevi
čiaus krautuvėje, grįžo su 
žmona namo ir sugalvojo nu
sižudyti. Kad išviliojus vai
kus iš namų davė jiems po 
mil reisą ir liepė eiti į miestą 
pasivaikščioti, žmoną papra
šė, kad atneštų dar stikliuką 
pingos ir išgėręs pradėjo ją 
klausinėti ar ji nebijosianti 
šią naktį viena nakvoti ir kur 
jai būtų geriau, kad jis nusi
žudytų ar kambaryje, ar lau
ke. Po to, paprašė, kad ji at
neštų iš šulinio šviežio van
dens.

Vos tik žmona išėjo pro du
ris, kambaryje pasigirdo šū
vis ir grįžusi Tamašauskienė 
su vandeniu, rado savo Povilą 
lovoje atvirtusį, nebegyvą. 
Kulka pervėrė galvą nuo vie
no ligi antro smilkinio.

A. a. famošauskas buvo 
liga sergąs ligonis. Užėjus 
karščiams dažnai negalėdavo 
atsikvėpti ir, atakos momentu, 
sėdėdavo nejudėdamas, pa
mėlynavusiu veidu. Kad iš
vengus tos kankynės, pasak 
žmonių, jau prieš trejetą me
tų jisai mėginęs nusišauti, bet 
šūviui neišdegus pasiliko gy- 

, vas. Tačiau jis visgi savo pa
žadą ištesėjo ir šiuo kart kul
ka nepamelavo.

Tbūna jam lengva Belem 
kapinių žemelė!...

Mokietis.

statę prieš carą, praneškite 
valdžiai arba kunigui. Taip 
Smetona rašė “Tėvynės Sar
ge”. Karo metu Smetona sa
kė: Rusija turi būti vienas 
kūnas su Lietuva. 1917 me
tais caras nuvirto. Smetona 
bėgo pas kaizerį ir prašė, kad 
kaizeris Lietuvą priglaustų 
po savo globa, arba suteiktų 
Lietuvai karalių, ypatoje ku
nigaikščio Uracho. Bet čia iš
tiko nelaimė: Nudardėjo nuo 
sosto ir kaizeris. Dingo Ura
chas. Tada Smetona prašė 
lenkiškos vištelės, kad ji pri
glaustų. Lietuvą po savo spar
nu. Bet bolševikai pradėjo 
kelti galvas Lietuvoje, ^gme- 
tona smuko Šveicarijon, mal
davo vokiečių ir lenkų, kad 
sunaikintų Lietuvos liaudies 
pasiryžimą. Vokiečių genero
las patupdė Smetoną ant Lie
tuvos žmonių sprando. Ir taip 
Smetona siurbė Lietuvos liau
dies prakaitą. Jadvyga visuo
met buvo Smetonos diktatorka. 
Dabar žemelė išslydo iš po jų 
kojų. Dabar jie keikia, kad 
sutirpo jų skaistus rojaus gy
venimas. Bandytų kąsti, bet 
nebegali, nes dantys išpuvo.

W. Patrijotas.

Worcester, Mass.

leassaaas: 9BOK

Lowell, Mass.
Šis Tas iš Mūsų Respublikos 

Smetoniniai chuliganai dar- 
* buojasi. Vienas fcąrtizanafctpA- 

siryžo “kacapus” išnaikinti. 
Sako, “su Dievo pagelba, kur 
sutiksiu kacapą, jei nesumu- 
šiu, tai su dantimis sukram- 
tysiu”. Tad, “kacapai”, būki
te pasirengę mirti.

Vasario 1 dieną man sėdint 
Kliube, atėjo du “kacapai” iw 
pasiėmė po stiklą alaus. Tuo
jau priėjo vienas chuliganas 
ir sako: “Judu darote Kliube 
trubelį.” Ir pradėjo grasinti 
su kumščiu. Sako, “aš jums 
tuojaus vidurius paleisiu.” Pa
sirodė, kad tasai valkata vi
sai ne lietuvis, bet, rodos, 
graikų tautybės. Atrodo, kad 
į Kliubą bus sunku beeiti. 
Kliubas turėtų apsisaugoti 
nuo tokių chuliganų, .ba gali 

, būti per vėlu, kaip nelaimė iš- 
* • tiks.

Iš 27 d. Sausio Metinio LLD 
11 Kuopos Susirinkimo.

čia buvo išduota raportai 
iš visų metų darbo. Drg. J. J. 
Bakšys sakė, kad yra pasiųs
ta “Laisvei” laike vajaus iš 
Worcesterio $507.25. O drg. 
V. Jančius sakė, kad -narių kp. 
yra 83. Centrui už narius mo
kesčių yra pasiųsta $108.50. 
O $468.36 yra sukelta spau
dos ir apšvietos reikalams. Vi
so mūsų kuopa 1940 metais 
yrą sukėlusi $1,084.11. Čia 
reikėjo pridėti daug darbo ir 
energijos. Ir prirašyta 23 
nauji nariai—11 prirašė orga
nizatorius d. S. Janulis, drg. 
Bakšys 6. O kiti po mažiau.

Kuopos valdyba sutartinai 
dirbo. Yra ko ir pasidžiaugti, 

’šiems metams irgi yra pasili
kusi ta pati valdyba. Taigi, 
jeigu mūsų rėmėjai su mumis 
kooperuos ir šiais metais taip 
gražiai, tai reikia laukti bei 
kiek ne mažesnio derliaus. 
V. Jančius buvo pasitraukęs, 
kuomet buvo valdybos rinki
mas, tai išrinkom d. Jusiu į 
finansų sekretoriaus vietą. 
Bet d. Jusius aplinkybių ver
čiamas turėjo išvažiuoti į kitą 
miestą, tai šis susirinkimas ir 
vėl išrinko d. V. Jančių eiti 
fin. sekr. pareigas.

Ir šis susirinkimas nutarė 
laikyti kuopos susirinkimus 
pirmą ketvergą kiekvieno mė
nesio, 8 vai. vakare, 29 Endi
cott St. svetainėj, čia visi na
riai yra prašomi nepamiršti.

Atsiminus 1917 Mėty Pasaulinį Karą
Dabartinis Imperialistų Karas

milionus tonų, 
prie pereito 
Kokis ūpas 

tada ir kokis 
kurie

į kariu o -

tų. jaunuolių, mes geraį žino 
me, kad skundimas daug kaš

Penktas puslapis

lOi-.-joi ...joao

Vasario 2 dieną čia lankėsi 
koks ten advokatas iš Lietu
vos. Apie jo įkalbą neverta 
nė rašyti, nes jis tą pačią gie
smę gieda visur. Tik tiek ga
liu priminti, kad advokatas 
bėdavoja, jog Lietuvoje kiau
šiniai labai pabrangę. Man 
net gaila pasidarė, kad tie 
Lietuvos mužikai kiaušinius 
patys suvalgo, vitoj šerti po
nus! Ar tai ne barbarizmas?

Tam nabagui advokatui žmo
nelės sumetė apie $70. Vadi
nasi, dar randasi tamsių žmo
nių. Bet kaip ilgai jų bus? 
Kurie gavo laiškus iš Lietuvos 
nuo savųjų, kitaip sako. Jie 
sako, eikite ir užsidirbkite 
duoną, o ne ubagaukite.”

Kiek teko patirti, tai SLA. 
kuopa laikė susirinkimą Kliu? 
bo salėje. Vienas karštas 
smetonininkas davė pasiūly
mą, kad iš kuopos būtų pra
šalintas V. č. Sako, jis ne 
lietuvis — Smtonos nelaižo, 
Jadvygos nemyli. Tai kaca- 
pas, ar ne? Tokių tautos va
dų nemylėti yra didžiausias 
prasižengimas. Paveizėkime į 
Smetonos darbelius. 1905 m. 
Snjetona sakė, kas prieš carą, 
tas prieš Dievą. Motinos, ku- 
fios turite sūnus, kurie nusi-

Sausio 26 d. Worcesterio 
smetonininkai laikė konferen
ciją. Jų čyfai įsakė savo pa
sekėjam neiti į jokius paren
gimus ant Endicott St. ir nu
sitarė eiti per stubas agituoti, 
kad lietuviai neužsirašytų 
“Laisvės” ir kurie skaito, kad 
mestų skaitę, nes dabar “Lai
svėj” daug telpa laiškų, at
siųstų iš Lietuvos į Ameriką 
savo giminėms ir draugams. 
Mat, smetonininkai bijo, kad 
žmonės, sužinoję teisybę, ne
duos jiem aukų šelpimui Sme
tonos žvalgybos, kurie apvo
gę Lietuvą išdūmė į Vokieti
ją pas savo kamarotus na
cius. Bet čia atsirado advo
katas šalna, Smetonos buvęs 
konsulas Bostone, ir pasakė 
Worcesterio smetoninipkams, 
kad jie negali rinkti pinigų 
Amerikoj šelpimui nacių Vo
kietijoj gyvenančių lietuviškų 
nacių, nes tas yra prieš šios 
šalies įstatymus. Taip ir su- 
įro jų visas gišeftas.

J. M. L..

Pereitame kare visi šaukė, 
kad kariauja už demokratiją, 
už paliuosavimą mažų tautų 
iš po didelių tautų priespau
dos. Amerikos prezidentas 
Wilsonas sakė, kad kai karas 
bus laimėtas, daugiau karų 
nebus, nes kaizeris bus nu
šluotas nuo šios žemės ka
muolio ir prezidentas Wilson 
įsteigs savo 14 punktų ir tai
ką bus ant pasaulio.

Tada kapitalistai susitarė, 
kad reikia nuginkluot Vokie
tiją, tai ji daugiau negalės ka
riaut. Bet tas tik buvo daro
ma dėl žmonių akių, kad pa
rodžius žmonijai, kad mes lai
mėjom ir neduosim daugiau 
Vokietijai pakilti. I3et vietoj 
nuginklavimo Vokietijos, pra
dėjo ją apginkluot Anglija, 
Francija ir Amerika; siuntė 
vįsokias amunicijas per 20 
metų, nes jie manė, kad jie 
apginkluos Vokietiją ir ji ka
riaus prieš Sovietų Sąjungą. 
Bet tas viskas išėjo kitaip: 
vieton užpult Sovietų Sąjun
gą, Hitleris susikibo su savo 
draugais ir dabar vokiečiai 
'vartoja tas pačias kanuoles, 
kurias Anglija, Francija ir 
Amerika jiems pagamino!

Taip daroma dabar su Ja
ponija. Chinam skolina pini
gus, kad jie galėtų kariaut sil 
japonais, o Japonijai siunčia 
visokią karo medžiagą, ką iš 
Seatties ir Takomos prieplaukų 
išveža po kelis

Bet grįžkim 
1917 m. karo, 
buvo kareivių
ūpas dabar jaunuolių, 
priverstinai imami 
menę mokytis karinio muštro. 
Tada buvo didžiausis džiaugs
mas. Jaunuoliai maršuodami 
gatvėmis šaukė: Mes parne
šim kaizerio galvą nukirtę!

Prie ėmimo į karą vietų bū
davo stovi eilės jaunuolių, kad 
tik galėtų įeiti į kariuomenę. 
O jeigu kuris netikdavo* dš ko
kios nors priežasties, tai tas 
vaikščiodavo nosį nuleidęs, 
kad jis negalės tos laimės 
matyt, kaip kiti jo draugai. 
Darbdaviai sakydavo, kaip 
sugrįši, gausi savo darbą su 
dideliu unaru, kad kariavai 
už demokratiją! Jaunos mer
ginos džiaugėsi, kad jų kava
lieriai eina į kariuomenę.

Bet kaip karas pasibaigė, 
kareiviai pradėjo sugrįžti, o 
kurie buvo sužeisti, gasais už
nuodyti, tai ir tos jaunos mer
ginos pradėjo žiūrėt keistai į 
tuos kareivius, nes jų sveika
tos buvo pažeistos ant viso jų 
gyvenimo.

Kareiviai sugrįžę nueidavo 
į savo vietas, kur pirmiau dir
bo, paprašydavo darbo. Bet 
gaudavo atsakymą, “apgailes- 
taujam, bet turim užtektinai 
darbininkų.” Kareiviai saky
davo, kad jūs sakėt, kaip mes 
sugrįšim, mums darbas bus 
užtikrintas. Jie gaudavo at
sakymą, “jeigu dirbsite už pi
giau, tai mes padarysime jums 
vietą!”

Dauguma dabar suprato, už 
ką jie kariavo ir dėl ko ka
riavo. Karas užsibaigė, kaize
ris p’abėgo ir jo galvos nie
kas nenukirto.

Dabar 1941 m. kitas isto-

TILŽĖS SPAUDIMO

■ i m i j| ii ii. ........................i

London. — Viso 8,000 am
erikiečių tarnauja Anglijos 
orlaivyne, armijoj ir jūrų 
laivyne.

Aukso Al tori ūkas, paprastu ap
daru ...   50c
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 .... T........ ........................... $1.75

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ...............................$3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ..... 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

Athenai, — Ir kaimietės 
gabena graikam maistų Te- 
pelepi fronte, Albanijoj.

M. žukaitls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

rijos lapas. Kapitalistai suren
gė kitą skerdynę, iškepė kitą 
baisiausi priešą, ‘tai Hitlerį, 
kurį jie perstato, kad jis dar 
bjauresnis, negu buvęs pereito 
pasaulinio karo kaizeris. Da
bar per radią, per visus kapi
talistų laikraščius daugiau nie
ko negirdėt, kaip tik Hitler ir 
nori žmonėm įkalbėti, kad jis 
tik vienas yra šito karo prie
žastis. Bet, rodos, kad kas 
nors yra Hitlerio užpakalyje. 
Nes jeigu tik Hitleris būtų 
priežastis, tai jį greitai kas 
galėtų prašalinti.

Dabartiniu laiku, kaip pra
dėjo šaukt jaunuolius į ka
riuomenę, nė vienas nenori iš 
ukvatos eit, nes kožnas žino, 
ką pereitam kare kareiviai ga
vo, kaip . sugrįžo. Daugumas 
jaunuolių pradėjo apsivesti, 
nes mano, kad ženotam nerei
kės taip greit eit į kariuome
nę. Tie jaunuoliai skubinasi 
susilaukti daugiau šeimynos, 
nes kaip turės užlaikyti šei
myną, nereikės eit į kariuome
nę !

Tai reiškia, kad po 20 me
tų ir vėl bus naujų kareivių. 
Laikraščiai praneša, kad dau
guma jaunuolių netinka ka
riuomenei iš priežasties ne
sveikumo. O didelis skaičius 
yra iš turtingų žmonių. Tas 
teisybė, nes kaip karas prasi
dės, visi bagočių vaikai bus 
netinkami, nes varnas varnui 
į akį nekerta. Dėl to dabar 
į komitetus, kurie egzaminuo
ja jaunuolius, nenori priimti 
iš darbininkų. Dauguma ad
vokatai, bankieriai, kunigai 
yra išrinkti į tuos komitetus. 
Aš tik tiek nesuprantu, iš kur 
dabar tie, kurie rėkia už ka
rą, gauna pinigų, nes per ra
dijus kaštuoja daug pinigų, 
galėtų už juos pusę Anglijos 
nupirkti. Turės Amerikos dar
bininkai užmokėt. Tie, kurie 
nori karo, sako, kad 95 pro
centai pritaria kArui. Bet jei
gu leistų per balsavimą, tai 
pasirodytų, kad 95 nuošimtis 
prieš dabartinį imperialistų 
karą, žinoma, visi milionieriai 
už karą. Už tai, ,kad jie ma
no daugiau milijonų pasida
ryti. Jie prižadėjo tiems jau
nuoliams, kaip sugrįš išbuvę 
metus, tai gaus savo darbą at
gal. O jeigu darbdaviai ne
duotų jiems darbo, tai jie ga
li skųsti tokį darbdavį.

Tai čia tik pasityčiojimas iš

tuoja. O kitas dalykas, ką gi 
skųsi, jeigu parėjęs rasi tą 
dirbtuvę uždarytą!

Darbininkai vis sakė, “or- 
ganizuokimės prieš karą ir 
fašizmą!” Bet būdavo atsa
kymas : “čia Amerika, tas ne
įvyks.” Dabar gi, kaip mato
si, gal turėsime abudu.

Philadelphia, Pa.
Mūsų Naujienos

Man teko susitikti su Jonu 
Bagočium, mūsų gerai žino
mu ristiku. Jisai gavęs pa
siūlymą ristis su vyru viduti
nio svorio pasaulio čampiona- 
doje, būten, su Paul Banerki, 
Chicagoje. Ir taipgi gavęs-pa
kvietimą iš South Amerikos 
nuo promotoriaus, kad jisai 
atvyktų į Argentiną dalyvau
ti ristynėse balandžio 30 die
ną šių metų. Sakė, kad jisai 
vyks tenai dalyvauti. Tai bū
tų lietuviams garbė, jeigu jis 
ten laimėtų ristynes ir par
vežtų iš South Amerikos čam- 
pijonatą. Mes lietuviai vėli
namo Jonui geriausio pasise
kimo.

K. Bensionas.

Persikėle Naujon Vieton
Philadelphijos lietuviams ge

rai žinomas ir gerbiamas gra- 
borius Jos. Kavaliauskas savo 
įstaigą perkėlė naujon vieton. 
Per daug metų laidojimo įs
taigą jisai užlaikė po num. 
1439 So. 2nd St. Naujoji gi 
vieta randasi po num. 1601- 
03 So. 2nd St. Rep.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
509 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

ISIDORE SOBEL & SYLVIA SOBEL 
PROSPĘCT FOOD CENTER

509 Cojįgy Island Aye., Brooklyn, N.^ Y.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 122 d., 8 v. vak., 
LDP Kliube, 408 Court St. Drau
gai, būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime, turėsime daug svarbių da
lykų apkalbėti. Pastebėjote “Tie
soj”, kad vajus prasidės su 1 d. ko- | 
vo. Reikia ruoštis prie to darbo. 
(34-36) V.K.S., Sekr.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks antradienį, vasario 11 d., 7:30 
vai. vak., 376 Broadway. Turėsime 
prisirengti prie d. Abekienės prakal
bų, kurios įvyks 16 d. vasario. Taip
gi turėsime ir kitų svarbių dalykų 
aptarti. — Komisija. (33-34)

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

ū 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.
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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.

SKELBKITES "LAISVĖJE"
Office Phone 

EVergreen 4-6971 I
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

B AR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
{domiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 9xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Te!.: STagg 2-8842

-i

Clement Vokietaitis ;
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Brooklyn, N. Y. i'

Tel. Triangle 5-3622
... ......................■" I ■■■■ Į . II

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N, Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip- 
Rites prj« manęs dieną af 
naktį, greit suteiksime^ 
modernišką patarnavimą. <

Patogiai ir gražiai moder-j 
niškai įruošta mūsų šerme-r 
ninė. Mūsų patarnavimu irį 
kainomis būsite patenkinti.;

1113 Mt Vernon SCreet i
r

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4Į10

Managed by

RHEA TEITELBAUM

OPEN DAY and NIGHT

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.m. 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. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

•Wife

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svorf Ir kainas.

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

MM BmM ■flHNflBHHwRIIMwNMRMMHMMMMHMHHi



Jūreivių Žmonos Protestuoja
New Yorko mieste, jūreivių 

žmonos, išnešė griežtą protes
tą prieš prezidentą Roosevel- 
tą, Amerikos traukimą į karą.

Jūreivių žmonos, motinos ir 
seserys turėjo specialį masinį 
mitingą, kuriame buvo kalba
ma apie Amerikos vilkimą į 
imperialistinį karą. Moterys 
išnešė rezoliuciją prieš karą 
ir nurodė rezoliucijoje, kad 
jūreivių žmonos, motinos ir 
seserys pilnai užgiria “Ameri
kos mobilizaciją už taiką.” Ir 
jos širdingai sveikino tą gar
bingą darbą, kurie kovoja 
prieš karą.

Jūreivių žmonos, motinos ir 
seserys pasižadėjo atiduoti vi
sas savo spėkas kovai prieš 
karą, už taiką. Jos aiškiai 
pažymėjo, kad pastaruoju lai
ku jūreivių darbas pasidarė 
daug pavojingesnis gyvybei, 
dėl karo priežasties.

Vieša Padėka
Mr. ir Mrs. Norris dėkavo- 

jame rengėjams ir rengėjoms, 
kurie surengė mūsų 25-kių 
metų sukaktuvių vedybinio 
gyvenimo jubilėjų, sausio 25 
d. Surengimo sumanytojais 
buvo Mr. ir Mrs. Baranauskai 
iš Great Necko, Mr. Mrs. Ar- 
mak iš Jamaica, Mrs. Deldon 
iš Brooklyno ir Mr. Mrs. šma- 
goriai iš Mespetho. šmagorius 
buvo svotas.

is 
ir

Dėkavojam Sakauskam 
Brooklyno ir Mr. G. Becker 
Ozone Park už dovanas 
kartu visai publikai, nuo ku
rios taipgi gavome puikią do
vaną. Taipgi ačiū Mr. ir Mrs. 
L. Dobrikams iš Sunderlando, 
Mass., už gražią dovaną. Di
delis dėkui gaspadinėfns už 
taip skanius ir gardžiai paga
mintus valgius.

Vakaro vedėju buvo Mr. 
Arm ak. Publikos buvo pilna 
svetainė. Svečių buvo ir iš to
limesnių miestų. Dalyvavo 
Gaubai ir Mrs. Dell iš New- 
arko, Mrs. Malonis iš New 
Yorko. Daug svečių buvo iš 
Flushing ir Great Necko, o iš 
Richmond Hill, tai daugiau
siai. Visiems širdingai ačiū.

Mr. ir Mrs. Norris.

4,000 Pikietavo Dirbtuvę
Kapitalistų samdyti užpuoli

kai sumušė CIO unijos or
ganizatorių prie Sterling But
ton Co., 214 W. 39th St., kur 
jau eina 26 savaitės darbinin
kų streikas. Į tai atsakydami 
CIO unijos 65 lokalo nariai 
net 4,000 skaičiuje drąsiai ir 
pasišventusiai pikietavo dirb
tuvę tuo parodydami darbda
viams ir mušeikoms, kad dar
bininkų pasiryžimas yra dide
lis ir streikas turės būti laimė
tas.

Nušovė Nežinomą Žmogy
Mrs. ir Mr. Heitner, 40 

Featherber Lane, Bronx, išė
jo į artimo asmens laidotuves, 
o namie paliko mažą savo 
kūdikį ir jį daboti žmogų, kurį 
jie žinojo tik kaipo “Ben”. 
Koki tai plėšikai užpuolė ir 
tą žmogų nušovė. Kaiminka 
Mrs. Lipsitz girdėjo net pen
kis šūvius. Spėjama, kad kas 
nors turėjo pyktį ant vaiko tė
vo, nes jis iš turtingų.

Vėl 500 Armijon Šaukiama
Iš New Yorko miesto vėl 

487 jauni vyrai šaukiama ar
mijon ir išvyksta į Fort Dix, 
N. J., stovyklą. Tarpe jų, ran
dam ir lietuviškas pavardes.: 
Walter Klavanas, Alex Zava
lla ir Vincent Papa. Gal yra 
ir daugiau lietuvių, bet Ame
rikoj dažnai pavardės taip 
suamerikojiizuotos, kad pagal 
jas jau negalima tautybę sprę
sti.

Renka ParaQlIQ 117 Taika I Kada du broliai Bartholo-item rarasus uz lamą mev jr Jogeph Messilia ka)bg.

LaGuardia Nevalo New Yorko Miesto
Seniau, kaip tik pasirody

davo New Yorko mieste snie
gas, tai darbininkai išvažiuo
davo su mechanizuotais šla
vimo vežimais, trokais ir ki
tais prietaisais ir užklupdavo 
sniegą. Dažnai būdavo spau
doj matomą, kad miesto apva
lymo darbininkai skundžiasi, 
jog nėra sniego, nėra jiems 
darbo . Nekartą New Yorke 
sniegui “blitzkriegą” paskelb
davo bent 50,000 darbininkų.

šiemet yra kitaip. Mūsų ma
joras ponas LaGuardia užim
tas kitais reikalais, mat, jis 
yra paskirtas prezidento Roo- 
sevlto į komisiją, kuri rūpina
si Kanados apgynimo reika
lais, ir užimtas kitais 
svieto klausimais.

dideliais

jau dvi 
krūvos. 
Bronxo

Todėl New Yorke 
savaitės guli sniego 
Brooklyno, Queens, 
gatvės užverstos; šalimais pa
juodęs sniegas suledėjęs iš
gulėjo dvi savaites. Automobi
listai neturėjo galimybės kur 
apsistoti.

Mat, šiemet sniegą valyti 
labai mažam žmonių skaičiui 
davė. Vieną kartą buvo pa

skelbę, kad sniegą vale 5,000, 
o kitą kartą 7,000. Tie darbi
ninkai nuvalė jį tik nuo dide
lių gatvių, ieur yra didelis biz
nis. Bet jie nekreipė atydos į 
mažesnes gatves.

Iš priežasties to suledėjusio 
sniego nemažai nukentėjo 
smulkesni biznieriai. Nes kada 
gatvės užverstos sniegu, kada 
nėra kur pastatyti automobi
lius, tai pirkėjai ties tokiais 
biznieriais nesustoja. O patsai 
gi smulkus biznierius sniegą 
neištarpys. Jis nušlavė šali
gatvį, bet ties jo bizniu gatvėj 
riogsojo ledo krūva.

Kaip žinome, miestas pakė
lė namų savininkams ir biznie
riams taksus. Taksus ima ir už 
tai, kad apvalyti gatves. Bet 
nevalo. Kodėl taip yra? Ko
dėl ponas LaGuardia su mies
to administracija nesirūpina 
tais reikalais, iš kurių duoną 
valgo? Kodėl New Yorko mie
ste per dvi savaites gulėjo su
ledėjęs sniegas, pilnas visokio 
nešvarumo ir platino influen- 
zą ir kitas ligas? Ar ilgai tą 
galės pakęsti piliečiai, nebei
dami protestų ?

Senas Newyorkietis.

New Yorke Karas Prieš Uodus
Kada New Yorke guli snie

go krūvos, tuo laiku kalbėti 
apie karą prieš įkyrius uodus, 
atrodo keista. Bet prieš tuos 
ilganosius karą reikia vesti 
žiemą ir vasarą.

New Yorką supa nemažai 
balų, kuriose bilionais 
si tie įkyrūs gyvūnėliai 
kurie vasaros metu 
miestiečius net miesto 
ir neišpasakytai juos 
Tada newyorkieciai 
nuo karščio ir uodų.

Sveikatos ir švaros depart- 
mentas paskelbė uodams ka
rą dabar, kada daug geriau 
atlikti “blitz-krieg.” Virš 
$300,000 pinigų paskirta to 
karo reikalams. Per 
darbininkų dirba, kasa 
dens nuleidimo kanalus, 
la žemumas žemėmis, 
krūmelius ir atlieka
darbus tarpe Flushing ir Col
lege Point, Queens miesto da
lyje. Ir tuos darbus atliks 
pirma, negu ateis ankstyvas 
pavasaris.

žiemos laiku daug geriau 
tie darbai atlikti, nes vasara

veisia- 
uodai, 
randa 
centre 
puola, 
kenčia

1,400 
van- 

užpi- 
kerta 
kitus

Surado Sindikato Auką
New Yorke iškeltas viešu

mon žmonių žudymo sindika
tas, kuris turėjo ryšius su vir
šininkais. Apie savaitė laiko 
atgal surastas labai pasenęs 
lavonas upėje. Dabar Peter 
Mazzie pripažino, kad tai yra 
ne kas kitas, kaip Peter Pan
to, kuris dingo 18 menesių 
atgal. Jis sako pažino jį ant 
dantų, nes kūnas jau nėra 
tvarkoj. Mano, kad ir Peter 
Panto yra to sindikato auka.

Whelano Streikas Dar 
Daugiau Plečiasi

minėtai kompanijai

Whelano vaistinių ir krau
tuvių streikas nuo 55 krautu
vių jau išsiplėtė iki 100. Strei- 
kieriai pikietuoja 100 vaisti
nių ir krautuvių, kurios pri
klauso
Kompanijos ponai derėjosi su 
CIO unijos viršininkais. Phi- 
liph Murray, 1199 lokalo pre
zidentas pareiškė jiems, kad 
tik tada streikas bus baigtas, 
kada kompanija išpildys dar
bininkų reikalavimus.

Policija sučiupo Joseph Soi
fer ir Paul Kupecky, kada jie 
užpuolė pieno išvežioto ją John 
Korp. Užpuolikai jau pirmiau 
buvo teisiami už vogimą.

Armijos Lėktuvas Susikūlė
Long Islande buvo išbandy

tas greitas kariškas armijos 
“Curtiss P-40” lėktuvas. Jį 
valde leitenantas S. E. Denny. 
23 metų, kuris su lėktuvu dare 
480 mylių į valandą'ir buvo 
iškilęs 30,000 pėdų į orą. Lėk
tuvas turėjo 1,000 arklių jė
gos motorą. Ir kada lėktuvas 
jau buvo tik 1,000 pėdų aukš
tume, tai jis susisuko ir susi
kūlė į žemę. Lėktuvas sukultas 
ir1 lakūnas ant vietos užmuš
tas.

American Peace Mobiliza
tion New York Council, kuris 
turi centra 381 Fourth Ave., 
New Yorke, išleido peticijas, 
po kuriomis renka visų gyven
tojų parašus prieš H. R. 1776 
bilių ir paskui tas peticijas 
siųs Jungtinių. Valstijų kon
gresui, prašant, kad nepriim
tų tą bilių, nes tai reikštų 
Amerikos į karą įtraukimą.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškės apie 50 m. 

amžiaus 
moterį, 
mėnesį, 
prašome 
97-28

9-4399.

prižiūrėti stubą ir senyvą 
Atlyginimas bus $10.00 j 
Dėl daugiau informacijų, 
kreiptis pas Mrs. Connor, 
107th St., Richmond Hill, 

Arba telefonuokite Virginia 
(33-35)

josi skvo name, 640 E. 85th 
Si., Canarsie, tai į namą įėjo 
revolveriu ginkluotas vyras ir 
pareikalavo pinigų.

Kada jie atsisakė duoti, tai

jis peršovė keliomis kulkomis 
Josephą į krūtinę, kuris yra 4 
60 metų amžiaus ir Bartholo- 
inev j koją, kuris yra 57 me
tų. Užpuolikas, pabėgo. Abu 
broliai išvežti į Kings ligoni
nę.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIU UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Už Pamėgdžiojimą Ap
skundė Artistę 

ant $75,000

Reikalinga jaunės mergaitės ar 
moteries dirbti prie namų darbo ir 
prižiūrėti kūdikio. Prašome kreiptis 
pas Mrs. A. Long, 262 S.'41 h St., 
Brooklyn, N. Y. (Apt. 9).

(29-41)

Štai

ten būna gilus purvas, klam
pynės.

Kita grupė darbininkų dir
ba išilgai Jamaica Bay, apy
linkėj Howard, Bergen ir Gy
vačių Ravelio (Snake Creek). 
Ten dirba apie 1,000 WPA dar
bininkų. Jie atlieka ap^ausi- 
nimo darbus ir kerta brūzgy
nus. Ten bus išvalyta 3,700,- 
000 ketvirtainiškų pėdų plo
tas. Bus prakasta du kanalai 
po 25 mylias ilgio žemumų 
apsausinimui.

Kada šie darbai 
tai imsis už darbo 
away srityje, kad 
balas ties Seagirt
toli Nassau apskričio sienos.

Kada bus tie visi darbai at
likti, tai nemažas bus smūgis 
užduotas uodams. Tas dar 
nereiškia, kad jie visai jau 
bus Išnaikinti, bet žymiai jų 
lizdai bus sumažinti. Ši pro
grama sutinka su obalsiu: 
“Amerika Pirmoj Vietoj.” 
Reiškia, reikia pirmiausiai rū
pintis savo šalies, miesto rei
kalais, o ne kitų šalių impe
rijomis.

New Yorko Žvalgas.

Laike' Hitlerio šnipų teismo 
New Yorke, 1938 metais, val
džios liudininke buvo panelė 
Kate Moog Busch, kuri pirma 
išvien su tais šnipais veikė. 
Vėliau Warner Brothers ju- 
džių gamintojai padarė iš tos 
bilos judį” Confession of a 
Nazi Spy”. Tame judyj aktor- 
ka Lya Lys vaidino tokią rolę, 
kokią teisme suvaidino pane
lė Kate Moog Busch.

Dabar Busch apskundė ak- 
torką Lya Lys, nes sako, kad 
“ji, panelė Lys, nešiojo ma
no drabužius, mano kepu
rę, mano plaukus, vaikščiojo 
kaip aš, kalbėjo kaip aš ir 
turėjo mano būdą.” Reiškia, 
panelė Busch jaučiasi “nus
kriausta”, kad kita ypata ją 
atvaizdavo ir už tai reikalauja 
nedaug, tik $75,000. Viskas 
kapitalistinėj’’tvarkoj yra ga
lima.

J. GARŠVA
G raborius-IJndertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

bus baigti, 
Far Roek- 
apsausinus 
Avė., ne

Brooklyne Mirė 583 Žmonės
Brooklyne lik į vieną savai

tę mirė 583. įmonės. Bet per 
tą savaitę gimė 783 kūdikiai. 
Nuo plaučių uždegimo mirė 41 
žmogus ir tik vien 
vasario 1 d., buvo 
plaučių uždegimo 
užregistruota; Edra
buvo 879 jaunuoliai.

—Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 

B&MLsudarau
įrikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
fp a d i dinų tokio 

r dydžio, kokio pa- 
w geidaujama. Tai- 

—/ pogi atmaliavoju 
—įvairiom.spalvom

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

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

Grūmoja Busy Streikas
North Shore Bus Co. darbi

ninkai ir busų valdytojai ruo
šiasi į streiką už geresnes dar
bo sąlygas ir žmoniškesnes 
algas. Jie yra organizuoti į 
CIO ir ADF unijas. Streikas 
gali apimti nuo 7,000 iki 8,- 
000 darbininkų. Jis paliestų 
visą Queens miesto dalį, kur 
tie busai aptarnauja mažiau
siai 100,000 žmonių.

Senos Carizmo Liekanos
Dar vis New Yorke yra se

nų Rusijos carizmo liekanų. 
Tie ponai, buvę visoki grafai, 
milionieriai, susieina ir prisi
mena savo senus gerus laikus. 
Tokiais sumetimais Plaza sve
tainėj jie buvo surengę balių, 
kur vieni kitus gerbė, titulavo, 
gėrė seną “vodką”, vis ra- 
mindamiesi, kad dar kada 
nors sugrįš jų seni laikai. Vel
tui! Carizmas ir jų viešpata
vimas žuvo ant visados.

Isidore Wechler paleistas 
tik po $50,000 kaucija, jį kal
tina narkotinių vaistų parda
vinėjime, :

Vienas darbininkas sužeis
tas Penn, gelžkelio stotyj, 
da pasažierinis traukinys pa
stūmėjo tavorinį.

šeštadienį, 
169 nauji 
susirgimai 
susirgusių

Vaikutis Pasismaugė
Kada šokike Jackie Steers, 

22 metų, po šokių Nut Kliube 
parbėgo į savo namus, 219 
W. 78th St., ir priėjo prie vai
ko lovelės, tai palietus sūnų 
suriko. Jis buvo negyvas. Ber
niukas, 18-kos mėnesių am
žiaus, siekdamas iš loveles nu
kritusius ant žemės skamba
liukus, įkišo galvukę tarpe sti- 
pinėlių ir pasismaugė. Vaiku
čio tėvas yra bedarbių tarpe 
ir buvo išėjęs darbo jieškoti, 
kada atsitiko nelaimė.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

Nusižudė Biedna Moteris
Moteris apie 40 metų am

žiaus, kuri buvo apsistojus 
Commodore" viešbutyj, ant 
15-to aukšto, ir užsiregistra
vus, kaipo Anna M. Knight, iš 
Providence, R. I., iššoko pro 
langą ir užsimušė. Pirm iššok
siant ji apsirengė, net ir skry
bėlę užsidėjo. Po jos mirties 
policija rado moters piniginėj 
raštelį, kad ji neturi giminių ir 
tik $3.31 pinigais. < Mirties 
priežastį taip ji ir nusinešė su 
savimi, ar tai buvo auka šios 
tvarkos^ nedatekliaus, ar gal 
kokios meiliškos istorijos.

F. W. SHALINS 
(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

EVergreen 4-0072 SLocuih 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandom nuo 11 iki 1 dienom
Nuo 6 iki 7 vakarais <
Sekmadieniai* nuo 11 Iki 1 ,

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir tulyg susitarimo.

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

OE3OI

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boilėr)

Mūsų inžinieriai ifimieruos Jūsų namus ir įdės tinkama “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistema. Maloniai sutelkiame 

. aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

išdirbėjai ir platintojai 
geros Rūšies rakandų

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

Dabar Rodoma
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 
šimtmečio.

’ Nepraleiskite jos nepamatę. Tai filmą, kuri vyrauja 
tarp kitų geriausių Sovietų istorinių filmų. Kalbinis, ru
sų kalboj. 1 .

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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.

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

Kiekvieną su batą ! 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote- ■ 
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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




