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KRISLAI
Legaliai Pirmą Kartą 
Svarbi Konferencija.
Turime Padėti.
“Raštai.”
O Kaipgi Su Generolais?

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne ’ $6.00 

Metams

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

Vasario mėnesio 5 d. Kauno 
susirinko Penktasis Lietuvos 
Komunistų Partijos kongresas. 
Per virš 20 metų ši partija 
veikė palėpėje, nelegaliai. Sa
vo suvažiavimus arba kongre
sus laikydavo slaptai—keturi 
suvažiavimai buvo iš viso.

Bet štai dabar penktasis 
kongresas susirinko viešai, 
Kaune,—susirinko tuomet, ka
da darbo žmonės Lietuvą val
do !

Šis kongresas, aišku, turės 
nepaprastai didelės svarbos ne 
tik LKP, bet ir visai Lietuvai.

O vasario 15 d. Maskvoje 
įvyks Visasąjunginės Komu
nistų Partijos konferencija. 
Jos dienotvarkėje įdėta:

1. Apie partijos organizaci
nę darbuotę pramonės ir tran
sporto srityje.

2. Organizaciniai klausimai.
Lietuvos Komunistų Partija 

dabar yra dalimi Visasąjungi
nės partijos ir todėl josios at
stovai dalyvaus konferencijo
je.

Šiuo metu kiekvieno laisvę 
mylinčio žmogaus pareiga tu
ri būti: padėti Amerikinės Pa
galbos Laivo Misijai parga
benti juo daugiau ispanų loja- 
listų iš Francijos nelaisvės.

Laivas “Lovcen” jau pasam
dytas. Jis neužilgo išplauks į 
Franciją, kur yra sugrūsta į 
koncentracijos stovyklas dau
gybė Ispanijos respublikos pa
bėgėlių. Jiems bus ištiesta pa
galbos ranka.

Aukos reikia siųsti: Amer
ican Rescue Ship Mission,'200 
Fifth Ave., New York City.

Prieš šį American Rescue 
Ship Mission žygį yra vedama 
bjauri kampanija. Viskas da
roma, kad tik pakenkti buvu
siems respublikos gynėjams, 
kenčiantiems sunkią priespau
dą ir vargą fašistų valdomo
joj Francijoj. Bet laisvę bran
giną žmonės neturi to paisyti!

Neseniai Lietuvoje pasirodė 
pirmas literatūros žurnalo 
Raštai numeris. Mes jo kol 
kas dar nematėme — tikimės 
neužilgo gauti.

Spauda praneša, kad žur
nalo “Raštai” vyriausiuoju re
daktoriumi yra Petras Cvirka, 
o redakcinę kolegiją sudaro: 
S. Neris, A. Venclova, T. Til
vytis ir K. Korsakas.

Be kitų rašytojų, pirmajame 
žurnalo numeryje bendradar
biauja V. Putinas-Mykolaitis 
C'Altorių šešėlyje” autorius), 
A. Rūkas, B. Rutkūnas, A. 
Miškinis, V. Montvila, ir Juo
zas Kruminas.

Tas parodo, kad patys ge
riausieji Lietuvos rašytojai 
naujoje Lietuvoje dirba kultū
ros darbą, o toki, kaip Alan
tas, Raila ir jiems panašūs, 
pabėgo iš ten “per .beržyną į 
Berlyną.”

Iš senesnės lietuvių rašyto
jų kartos Lietuvoje buvo du 
patys žymiausieji: 
Krėvė-Mickevičius ir 
nas-Mykolaitis. Abu 
Lietuvos liaudimi.
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Kodėl Italam Taip Nevyksta 
Šiaurinėje Afrikoje?

Roma. — Italų spauda 
rašo, jog anglai iki šiol lai
mi Libijoj, Šiaurinėj Afri
koj, dėl dviejų priežasčių, 
būtent: 1) italų komanda 
neapsižiūrėjo, kad anglai 
Sidi Barrani srityj netikėtai 
per dykumas užklupo italus 
iš šono; 2) anglai pagrobė 
daug mechanizuotų italų 
pabūklų Sidi Barrani’je ir 
apylinkėj ir tuom labai nu
silpnino italus.

Menki Vokiečiu ir Anglu 
Oro Žygiai Vieny 

Prieš Kitus
Vokiečiai Praneša:

Berlin. — Pavieniai 
kiečių orlaiviai sėkmingai 
bombardavo karinius anglų 
taikiklius' Anglijoje ir jos 
saloj Maltoj; padegė bei ap
ardė kai kuriuos anglų san
dėlius, fabrikus ir lėktuvų 
stovyklas. Nušovė žemyn 
du anglų orlaivius; vokiečių 
taipgi žuvo du orlaiviai.

Keli anglų orlaiviai mėtė 
bombas į gyvenamąsias 
miestų dalis trijose vietose 
Vakarinėje Vokietijoje; ne
padarė karinių nuostolių.

vo-

Anglų Pranešimas:
London, vas. 10.—Vokie

čių orlaiviai, pavieniai veik
dami, plačiai bombardavo 
Angliją, bet mažai nuostolių 
tepadarė.

Nedidelis būrys anglų or
laivių bombardavo vokiečių 
fabrikus Mannheim srityje.

VOKIEČIU ORLAIVIAI 
ATAKUOJA ICELANDĄ

Berlin, vas. 10.—Vokiečių 
lakūnai kulkasvaidžiais ap
šaudė anglų orlaivių sto
vyklą Icelande, buvusioj Da
nijos saloj, 450 mylių nuo 
Škotijos ir tik apie 1,000 
mylių nuo šiaurinės Ameri
kos. *

Kruvinose Italy-Argentiny 
Riaušėse Sužeista 20

Vincas
V. Puti- 
eina su

Kitais 
Lietuvos 
dainininkai (Kipras Petraus
kas ir kiti), žymiausieji kom
pozitoriai, žymiausieji artistai, 
žymiausieji menininkai ištiki
mai dirba Lietuvos liaudžiai. 
Na, o visoki nesubrendėliai, 
kuriems fašizmas buvo tikra
sis tėvas, pabėgę pas Hitlerį 
pūrkštauja. Bet kas jų paiso.

žodžiais: žymiausieji 
literatai, žymiausieji

Bahia Blanca, Argentina. 
—20 asmenų subadyta pei
liais per riaušes laike italų 
Raudonojo Kryžiaus iškil
mės. Italai ir jauni argen- 
tiniečiai kovėsi peiliais, bu
teliais ir pagaliais. Areš
tuota 400 italų, bet paskui 
jie paleisti.

Muštynės kilo dėl to, kad 
argentiniečiai ėmė šaukti, 
“Tegyvuoja A r g e n t i na!” 
tuo laiku, kai Italijos kon
sulas sakė kalbą.

Senatoriai Priversti 
Išgirsti CIO Atstovą TA ♦ v 1 - -r

2,500,000 Žmonių Reikalauja Balso prieš Karinį Biliy; 
Jį Pasmerkė Jaunuolių Kongresas, 5,300 Delegatu

Washington. — Organi
zuoti darbininkai išreikala
vo, kad senato komisija už
sieniniais reikalais išgirstų 
Josephą Curraną, pirminin
ką CIO Visašališkos Mari- 
ninkų Unijos. Jis, kalbėda
mas senatorių komisijai 
vardu šios unijos ir New 
Yorko CIO unijų tarybos, 
griežtai pasmerkė karinį 
Roosevelto sumanymą 1776, 
žadantį visapusišką pagalbą 
Anglijai. Curran reikalavo, 
kad senatas atmestų šį ka- 
riniai-diktatorišką sumany
mą.

Washington. — Amerikos 
Taikos Mobilizavimas, ku
riam priklauso organizaci
jos turinčios viso pustrečio 
miliono narių, reikalauja, 
kad senatorių komisija už-

Anglai Paėmė Dar 
Septynis Italų Gene

rolus j Nelaisvę

Amerikos Politikieriai Kurstė 
Vokiečius prieš SSSR

sieniniais reikalais, priimtų 
Reidą Robinsoną kaipo tų 
organizacijų atstovą, kad 
jis galėtų parodyt, kodėl se
natoriai turi atmesti dikta- 
toriškai-karinį bilių 1776.

Maskva. — Sovietų laik
raščiai perspausdino ištrau
kas iš Wm. E. Dodd dieny
nų užrašų.—Velionis Dodd 
buvo Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Vokietijai. — 
Jo užrašai rodo, kaip Ame
rikos ambasadorius Franci- 
jai Wm. C. Bullitt ir tūli 
kiti Amerikos politikieriai 
išvien su Anglijos valdovais 
kurstė Vokietiją į karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Anglai būk Neprašy
sią Amerikos Armi

jos, o tik Pabūklų

O kaipgi su aukštesniaisiais 
buvusios Lietuvos kariuomenės 
vadais ?

Net kunigų “Garsas” rašo, 
kad tūliems Lietuvos karinin
kams 
mai
štai 1

teiktas generolo leitenanto 
laipsnis, J. Černius, A. čepaus- 
kas-Čepas ir V. Karvelis gavo 
generolo majoro laipsnius. Ar
tilerijos generolo majoro laip
sniai suteikti V. Žiliui ir J. 
Juodišiui.

Be to, kaip žinia, gen. Vit
kauskas yra išrinktas į 
Čiausiąjį SSSR Sovietą!

Kitais žodžiais: visus 
žmones liaudis ne tik

i neigia, bet juos aukština, juos 
1 tinkamai ivertina!

Aukš-

i “suteikti kariški laips-
Raudonojoj ’ Armijoj.”

kaip: V. Vitkauskui su-įtinkamai įvertina!

dorus 
nepa-

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. Žygyje 

prieš Bengazį, Libijoje, an
glai paėmę į nelaisvę dar 
20 tūkstančių italų karių ir 
septynis generolus. Tarp 
imtinių generolų yra ir An
nibale Bergonzoli, vadina
mas “elektrinė barzda”. Jis 
buvo antras, po maršalo 
Graziani, vyriausias italų 
komandierius Libijoj.

Vfso iki šiol anglai Egip
te ir Libijoj paėmė į nelais
vę* 19 italų generolų ir vie
ną admirolą.

Italai Libijoj iš pradžios 
turėjo 280 tūkstančių armi
jos. Anglai užmušė bei į 
nelaisvę paėmė apie 185,000 
italų karių. Tai dabar ita
lam telieka tik apie 100,000 
armijos Tripolitanijoj, Šiau
rinėj Afrikoj.

Anglai užėmė EI Agheilą, 
paskutinį italų miestelį Ry
tinėje Libijoje. Likučiai ita
lų kariuomenės perbėgo į 
Tripoli tani ją, vakarinę Libi
jos provinciją.

Nuo EI Agheilos iki Tri
polio, prieplaukos miesto, 
yra 400 mylių,’ ir anglai-au- 
straliečiai jau numaršavę 
trečdalį to kelio, daugiau
sia per dykumas.

Graikai Nukirtę 14 Italy 
Orlaiviy per Dieną

Athenai, vas. 10.—Grai
kai teigia, jog sekmadienį 
jie nušovė 14 Italijos orlai
vių‘Albanijoj ir Graikijoj, o 
savo nepraradę nei vieno 
orlaivio.

Italų lakūnai bombardą vp 
Graikijos miestus: Janiną, 
Saloriiką, Prevezą, Patrasą 
ir dar vieną. Janinoje jie

Washington. — 5,300 de
legatų Amerikos Jaunuolių 
Kongrese pasmerkė karinį 
prezidento Roosevelto su
manymą dėlei pagalbos An
glijai. Jie pareiškė, jog Am
erikos imperialistai, velda- 
mi šią šalį į karą, stengiasi 
tuomi ne tik dar labiau 
pralobti, bet tapti vyriau
siais pasaulio viešpačiais.

Jaunuolių Kongresas taip
gi pasmerkė Jungtinių Vai. 
imperialistų pasimojimą pa- 
glemžt po savo letena Cen- 
tralinę ir Pietinę Ameriką.

Anglų Karo Laivai 
Naikino Italijos 
Prieplauką Genoą
London. — Anglų karo 

laivai sekmadienį smarkiai 
apdaužė ir padegė svar
biausią Italijos prieplauką 
Genoa, jos žibalo dirbyklas, 
sandėlius, elektros stotį ir 
fabrikus.

Desėtkai Anglijos orlai
vių tuo p&čiu laiku bombar
davo italų geležinkelius ir 
įvairius pastatus pajūrio 
mieste Leghorne, Pisoj ir 
apylinkėj. Kariniai anglų 
laivai paleido daugiau kaip 
300 tonų šovinių į Genoą. 
Italų karo laivai visai ne- 
pasifbdė prieš juos. Italai 
nušovė tik vieną anglų or
laivį, o anglai—du italų or
laivius.

Bombardavime Genoa 
prieplaukos dalyvavo šie 
anglų karo laivai: “Re
nown,” 37,400 tonų įtalpos; 
“Malaya,” 35,000 tonų; šar
vuotlaivis “Sheffield,” 9,100 
tonų; orlaivių išvežiotojas 
“Ark Royal”, 27,000 tonų, ir 
eilė mažesnių šarvuotlaivių 
ir torpedlaivių. Jie numetė f 
Genoą tųkstančius šovinių, 
kurių daugelis buvo po 15 
colių storio.

Roma. — Italų vyriausy
bė kol kas neužginčija ir ne
patvirtina, kad anglų karo 
laivynas bombardavo Ge
noa.

VOKIEČIAI NUSKANDI
NĘ 30,000 TONŲ ANGLI

JOS LAIVŲ

j-Berlin. — Vokiečių sub- 
marinai nuskandino 30,000' 
tonui:Anglijos prekinių' 4aK 
vu iš. tu. kuriuos lydėjo ka-
riniai aųglų laivai, kaįp sa- 
ko vokiečių komanda.

Permaina Francijos
Ministeriy Kabinete 

Ir Nazių Spaudimas
Vichy, Franci ja.—Prancū

zų ministeris pirmininkas 
Petain paskyrė admirolą 
Darlaną vice-ministeriu pir
mininku jr užsienių reikalų 
ministeriu. Darlan taipgi 
pasilieka karo laivyno mi
nisteriu.

Vokiečių valdžia reikala
vo, kad premjeras Petain 
priimtų P. Lavalį atgal kai
po vice-ministerį. Petain su 
tuom nesutiko ir siūlė La- 
valiui tik vietą valstybės

kada jis per radio sakė, būk 
Anglija neprašys Amerikos 
kariuomenės talkon prieš 
vokiečius.

oa
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Duokite

Sen. Wheeler ir Gen. Wood Sako: Angly Premjeras Monija 
Amerikiečius, Būk Anglijai Nereikią Amerikos Armijos
London.—Sekmadienį per 

radio (jau kelintą sykį) An
glijos ministeris pirminin
kas Winston Churchill pa
kurtojo, kad Anglija “nerei
kalauja” Amerikos kariuo
menės, bet tik šaukiasi 
“kuo daugiausia orlaivių, 
ginklų ir laivų:
mums gana įrankių, o mes 
atliksime savo darbą!”

Churchill sakė, kad neuž
ilgo anglai numes jau dau
giau oro bombų į Vokietiją, 
negu vokiečiai numeta į 
Angliją. Jis gyrė asmeniš
ką prez. Roosevelto pasiun
tinį H. L. Hopkinsą ir pa
starąjį repu bl ikonų kandi
datą į prezidentus Willkie 
kaipo Anglijos draugus.

Churchill pabrėžė anglų lai
mėjimus prieš “tą italą juod- 
rankį Mussolinį” Afrikoje; 
grūmojančiai reikalavo, kad 
Bulgarija per savo žemę ne-

Iš Prostitucijos Na
mo Kilo Didelės Riau
šės Kanados Kareiviu

ministęrio. Lavai atmetė pa- prateku vokiečių armijos 
• -šalininkas Prieš Graikiją, ir sakė, būksiūlymą. -Jis, 

bendradarbiavimo su Vokie
tija, buvo pašalintas iš vice- 
ministerio pirmininko ir už
sienių ministerio vietų pora 
mėnesių atgal.

Manoma, kad Hitleris tik 
laikinai sutiko su admirolo 
Darlano paskyrimu į vice- 
ministerius p i r m i n i n kus 
Francijos nepriklausomos 
dalies, o toliau vokiečiai vėl ; 
stengsis pastatyti Lavalį 
vyriausiu Vichy Francijos 
valdovu.

Hitleris dąr galėsiąs “at
plėšt didžias provincijas ir 
nuo Rusijos ir numaršuot 
iki Kaspijos Jūrų.”

Quebec, Canada.—400 ka
reivių dviem atvejais įnir
tusiai mušėsi su policija, su 
civiliais žmonėmis ir su ki
tais kareiviais. Sakoma, jog 
jie užpuolė policiją todėl, 
kad policininkai areštavo 
du jų draugus kareivius pa
leistuvystės name, po muš
tynių jame.

Policija mėtė ašarines 
bombas į šimtus riaušinin
kų kareivių ir atakavo juos 
buožėmis. Talkon policijai 
atvyko daugiau kariuome
nės, ir taip riaušininkai, ga
lų £31e, tapo suvaldyti, su-4 
varyti į kareivinę ir užka
kinti. Riaušių vadai gal bus 
atiduoti kariniam teismui.

.^4

F A B R ĮRANTAI SUDEGINO 
10 DARBININKU, GELBĖ

DAMI MEDŽIAGAS
Washington. — Darbo mi- 

nistere Frances Perkins 
pripažino, jog jau seniai bu
vo atrasta kaipo nesaugi 
Quilt and Pad dirbtuvė New 
Havene, Conn., kur per gai
srą sudegė 10 darbininkų, 
ši dirbtuvė gamina armijai 
blanketus už du milionus 
dolerių.

Dirbtuvės viršininkai lai
ke gaisro uždarė duris, be- 
saugodami medžiagas, o pa
likdami uždarytus darbinin
kus sudegimui.

Shanghai. — Užsieniniai 
diplomatai čia sako, kad Ja
ponija siūlosi daryt nepuo
limo - nekariavimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga. Japonai 
žada uždaryt rusų balta
gvardiečių caristų karines 
ir kitokias organizacijas 
Mančukuo krašte; tuomi jie 
stengiasi gerint Japonijos 
sau tikins su Sovietais.

ORAS*—Šį antradienį bus 
šilčiau.

KAM TIE PUSANTRO 
MILIONO GRABŲ?

Washington. — Senato
rius Burton K. Wheeler pa
reiškė, jog anglų ministeris 
pirmininkas W. Churchill 
tik stengėsi “apdumt” ame
rikiečiams akis, kuomet 
Churchill tvirtino, būk An
glija nereikalausianti armi
jos iš Amerikos, o tik karo 
pabūklų: “Taip jie mums 
sakė ir pirm Amerikos įsto
jimo į praeitą karą.

“Jeigu mes nesiųsime 
Amerikos berniukų į Euro
pos karą, tai kam šios Ša
lies valdžia perka pusantro 
miliono grabų? Kam jinai 
užsakė puspenkto miliono 
kortelių prisegt sužeistiem 
bei užmuštiem Amerikos ka
reiviam? Kaip gibe Ameri
kos armijos anglai Europos 
žemyne galėtų sumušt kul
kas didesnę, puikiai gink
luotą vokiečių armiją?”

ANGLIJA NUTRAUKĖ R¥ 
SIUS SU RUMUNIJA

Bucharest, Rumunija, va
sario 10.—Anglija nutrau
kė diplomatinius ryšius su 
Rumunija, nes, sako, Rumu
nijoj perdaug įsigalėjo vo
kiečiai.

Bulgarija, Rumunija ir 
Jugoslavija bijo, kad ir jas 
apims karas.

IŠ DARBO LAUKO
Detroit, Mich.—CIO Jun

gtinės Automobilių Darbi
ninkų Unijos delegatai iš 
General Motors fabrikų nu
sprendė reikalaut pridėt po 
10 centų daugiau algos per 
valanda, 

v

New York.—CIO Mari- 
ninkų Unija derybose su lai
vų savininkais reikalauja 
daugiau algos.

Chicago—CIO unija išsiChicago. — Amerikos ge
nerolas R. E. Wood (atsi- kovojo, kad valdiška šalies 
statydinęs) pareiškė, jog Darbo Santikių Komisija, 
Anglijos ministeris pirmi- pagaiiaus, liepė visuose In- 
ninkas Churchill tik stengė- ternational Harvester Kor- 
si apmonyt amerikiečius, poracijos fabrikuose panai- 

. ............ ........■-... --------kint kompaniškas unijeles.
Pasak Italų, Visuose Fron

tuose Jy Žuvę tik 2,409
Italų Orlaivių Veikimas' 

Prieš Graikus
Roma. — Italų orlaiviai 

bombardavo . ir kulkasvai-Roma. — Italų komanda 
paskelbė, kad iki šio mene- džiais apšaudė graikų ka
siu pradžios tiktai 2,409 jų riuomenę Albanijoj. Italų 
■kariai ir jūreiviai buvę už-lakūnai nukirto žemyn du 
mušti kare su graikais ir priešo orlaivius, 
anglais visuose frontuose. 
Be tor italai turėję 12,542
nuostolių, kaipo sužeistų, be vienų 
žinios dingusių ir į nelais- bombinių orlaivių 
vę paimtų savo karių. 'tas iš Amerikos. .

London.—Vienas iš kiek- 
Anglijos 

yra
septynių

$

gau

a
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Kas Stovi už Hitlerio Nugaros?
Išeinąs New Yorke savaitraštis “New 

Masses” įtalpino įdomų savo bendradar
bio, G. S. Jacksono, straipsnį apie Vo
kietiją: apie tai, kas ją valdo, kokia ten 
santvarka, kas stovi už Hitlerio nugaros, 
ir tt., ir tt. Tasai straipsnis turėtų būti 
perskaitytas kiekvieno, trokštančio gi
liau susipažinti su tikrąja dabartinės Vo
kietijos santvarka.

Ne kartą tenka išgirsti iš “daug žinan
čių” liberalų ir jiems panašių žmonių, 
būk Vokietijoje esanti nauja santvarka, 
būk ten esąs savos rūšies socijalizmas 
ar komunizmas. Bet tai yra didžiausia 
klaida, didžiausia neteisybė, nurodo ra
šytojas.

Amerikos kapitalistai turi dvejopą so
cialinės Vokietijos padėties aiškinimą. 
Teikiamose liaudžiai “žinioše” ir straips
niuose kapitalistinė spauda aiškina, būk 
Vokietijoje demokratiniai ir kapitalisti
niai elementai yra pakirsti, būk ten 
įvykusi revoliucija, būk ten viešpatau
jąs socijalizmas. Bet savo tarpe, savo ži
niai, kapitalistai paprastai nemeluoja: 
jie tiesiog pripažįsta, jog Vokietijoje 
yra niekas daugiau, kaip kapitalizmas, 
tokis, kokis yra Jungtinėse Valstijose, 
tokis, kokis yra visame kapitalistiniame 
pasaulyje.

Yra ir socijalistų, kurie, trokšdami ap
dumti žmonėms akis, plepa, būk Vokieti
joje politinė ir ekonominė santvarka yra 
visiškai panaši Sovietų Sąjungos san
tvarkai !

Paminėtasis “New Masses” bendradar
bis, tokius socijalistų ir liberalų teigimus 
sumuša į dulkes. G. S. Jacksonas pareiš
kia, kad dabartinėje Vokietijoje yra ne 
“rudasis komunizmas”, bet juodasis ka
pitalizmas.

Be kitko, jis rašo:
“Vokietijos ekonomija (ūkis) yra ve

dama didžiojo stambiojo biznio. Stam
busis biznis tebeima pelnus ir išmoka di
videndus privatiškiems ir korporacijų 
savininkams, įvesdinusiems į biznį pini
gus. ..” 90 nuošimčių įvairių korporaci
jų direktorių yra tie patys pramoninin- 
kai-kapitalistai, kurie valdė Vokietiją 
ten esant Ebertui ii’ Hindenburgui,— 
pirmiau, negu į galią atėjo Hitleris.

Vokietijos pramonę valdo ir turi savo 
nuosavybėje privatūs individualai. Ten 
veikia kompanijos, kokios veikė. Veikia 
trustai, monopoliai, sindikatai ir karte
lės. Vokietijoje yra pardavinėjami bo- 
nai, duodami morgiciai ir daromi kitokį 
“šposai,” kokius naudoja Amerikos ka
pitalistinės santvarkos viešpačiai. Dau
gelis net ir šiuo metu Vokietijos kom
panijų yra susirišusios su Jungtinių Val
stijų monopolijomis. Kitais žodžiais, nu
rodo rašytojas, tie žmonės, kurie skel
bia, būk Vokietijoje esanti kokia tai ki
tokia santvarka kaip kapitalistinė, jie 
dumia liaudžiai akis.

Straipsnyje įdėta daug rūpestingai su
linktų faktų, kurie yra įdomūs ir labiau 
nušviečia visą esamąją Vokietijoje padė
tį. Nors mūsų skaitytojai, be abejo, žino, 
kad Vokietijoje veikia žiauri kapitalisti- / 
nė santvarka, nes mes nuolat ir nuolat 
tą priminėme, tačiau, kurie norėtų nuo
dugniau susipažinti su tais įdomiais fak
tais, kurie skaito angliškai, mes pataria-

Tik 16 Metų Berniukas, o
Jau Užmušęs Du Žmones

me įsigyti “New Masses” numerį ųž vą» 
sario mėn. 11 d. Jie ten susiras daug 
žingeidžios medžiagos. 7
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Japonų Imperialistų Agentai 
Amerikoje

- Dažnai mes kalbame apie tai, kaip An
glijos imperijalistai veda savo propagan
dą Jungtinėse Valstijose, kaip jie bando 
pakreipti visuomenės opiniją už Angli
ją. Mes taipgi kalbame ir apie Vokieti
jos imperialistų propagandą šitoje šaly
je,—Vokietija turi Amerikoje daugybę 
apmokamų agentų, kurie dirba išsijuosę, 
kad visuomenės opiniją pakreipus už Vo
kietiją.

Bet amerikinėje spaudoje mažai esti 
rašoma, kaip Japonijos imperijalistai 
veda savo propagandą Amerikoje. O ja
ponių imperijalistų agentų, čia yra dau
gybė ir jie dirba nei kiek nemažiau, kaip. 
Anglijos ir Vokietijos agentai.

Šiomis dienomis žurnalas “Friday” iš
spausdino daug informacijų apie Tokio 
agentų darbelius. Žurnalas primena 
Amerikos visuomenei, jog net tokis žmo
gus, kaip Charles A. Lindberghas yra 
gavęs medalį-ordiną ne tik nuo Hitlerio, 
bet ir nuo Japonijos viešpačių. Jis, todėl, 
dabar ir dirbąs ne tik tam, kad “aptai- 
kius” Vokietiją, bet podraug nori “aptaš
kyti” ir Japoniją.

Roy Howard, žymusis laikraštininkas, 
visos eilės laikraščių (Scripps-Howard 
spaudos) savininkas, taipgi darbuojasi 
Tokio naudai.

Be to, “Friday” sumini dar visą, eilę 
amerikiečių, stambių figūrų, kurie yra 
Japonijos imperialistų “įtakoje” ir dar
buojasi tam, idant Washingtono valdžia 
palaikytų glaudžius santykius su Tokio 
valdžia.

Įdomiausia yra tas, kad tiek Anglijos, 
tiek Vokietijos, tiek Japonijos “penkto
sios kolonos” nariai Amerikoje užima 
augštas ir garbingas vietas ir nuduoda 
esą geriausi šios šalies patrijotai!

Smūgis Svetimkalbių Spaudai 
Brazilijoje

Iš Rio de Janeiro, Brazilijos, praneša
ma, kad to krašto fašistinė vyriausybė 
nutarė uždaryti visus laikraščius, kurie 
yra spausdinami ne portugalų kalboj 
(Brazilijoj, mat, oficialinė valstybinė 
kalba yra portugališka). Iš viso būsią 
uždaryta virš pusė šimto visokių laikraš
čių.

Laikraščių leidėjams įsakyta, kad jie 
pasiruoštų uždaryti savo leidžiamus lai
kraščius bėgyje šešių mėnesių.

Kam tas daroma?
Fašisto Vargas’o valdžia aiškina, būk 

ji daranti tai tam, kad privertus tauti
nes grupes išmokti portugališką kalbą. 
Girdi, ateiviai, sveturgimiai (ne portu
galai), leisdami savo kalbose laikraščius 
ir juos skaitydami, nemato reikalo skai
tyti portugalų kalboje leidžiamą spaudą 
ir todėl jos nepramokstą...

Jau prieš tūlą laikį toji pati Brazili
jos valdžia buvo išleidusi patvarkymą, 
kad kiekvienas svetimkalbis laikraštis ar 
žurnalas tam tikrą proporciją savo vie
tos pašvęstų portugališkiems raštams. 
Dabar gi ji mano užduoti galutiną smū
gį svetimkalbių spaudai. ,

Nėra abejojimo, tas patvarkymas pa
lies ir Brazilijos lietuvius, kurių ten yra 
apie 50,000.

Įdomu tas, kad, kuomet Brazilijoje ko
munistai ir pažangieji darbininkai leido 
savo laikraščius, tai lietuviški fašistai 
skundė, visaip valdžiai provokavo, dary
dami viską, kad pažangioji spauda būtų 
•pasmaugta,—esą, tuomet jiems “daugiau 
vietos bus.” Pasmaugus arba labai su-, 
varžius pažangiąją spaudą, toji pati val
džia dabar uždarys ir jų garbinamą 
spaudą!

Tai yra bjaurus, tikrai juodas, tikrai 
fašistinis žygis. Nereikia nei aiškinti, 
Vargas’o valdžia tuomi nieko nelaimės. 
Liaudis prieš ją kils. Ji eis su įkalintu ir 
nukankintu Luis Prestes, liaudies vadu. 
O kai liaudis laimės, tuomet ir vėl Brazi
lijoje visokių tautų darbo žmonės galės 
laisvai savo spaudą leisti!

Tai Buvo Praeitam Šimtmetyj...
' Tūlo Veikėjo Išpažintis Šęrnus ir dalis tų nepagei- 

, Privačiam pasikalbėjime,’dau j amų ištremiami į J. A. 
vienas žymus buv. Smeto
nos Lietuvos veikėjas, kurs 
randasi dabar Niujorke, 
pradėjo savo pasaką šiais 
žodžiais: “Tai buvo praei
tam šimtmetyj 1939 me
tais!”

Taip, tas žmogus kadaise 
Lietuvos gan aukštas politi
kas niekuomet gal savo gy
venime tokios teisybės ne-

Paaiškėjo, kad ir tarp tų 
ištremtų yra ir užmaskuo
tų Hitlerio agentų, kurie at
vyksta į šią šalį drumsti 
Amerikos gyvenimą, kelti 
antisemitizmą ir favorizuoti 
Hitlerio pergalę Europoj ir 
pasaulyje.

Naujos Lietuvos priešų 
Jiogeryj verda tarpusavinė 

buvo pasakęs. Taip, toji tei-'kova, tai ne naujas reiški- X i n i Iri nnm ' • TY Y’j__ _ _ _ __„sybė jam ir jo klasei yra \ 
skaudi, n epe r maldo mai 
griežta, tačiau jis yra vie
nas iš taip vadinamų politi- 
kų-realistų, kurie konsta
tuoja faktus ir daro iš jų 
tinkamas išvadas.

Sekančiuose straipsniuose 
pasistengsiu perduoti šio 
šulo nuomonę apie Smeto
nos viešpatavimą Lietuvoj, 
apie Smetonos dvarą, Sme
tonienės - Tubelienės kom
paniją, Kauno dvaro Ras- 
putinus, tautininkų supuvi
mą, “šaltas revoliucijas” 
Smetonos dvare ir Volde
maro rolę vidujinėse intri
gose.

Tas žymus veikėjas su 
širdgėla prisimena Smeto
nos diktatūros laikus, kada 
vietoj to, kad kelti kultūrą 
ir liaudies gerovę šalyj, tė
vynėj . bujojo ščyriausias 
fašizmas. Valdžios apara
tas buvo supuvęs nuo vir
šaus iki apačios.

Nebuvo beveik vienos įs
taigos, kur kyšininkas ne
būtų direktorius, ar direk
toriai “neimtų...”, pasak 
pagarsėjusio seno Lietuvoj 
išsireiškimo.

Visokie tipai ir tipukai 
užsigina, kad ne, gink Die
ve, jie nieko ^bendro neturi Ros liėtuvių tarpe.' 
su Hitleriu ir hitlerine Vo- ‘ 
kietija, tuo tarpu, kad toji priešo pusės man 
svarbi asmenybė teigia, kad 
Smetonos Lietuvoj valdžios 
viršūnėse žvalgyba ir kai 
kurie kariuomenės vadai 
buvo tiesioginiai ar netie
sioginiai Berlyno tarnai.

buvo šito

Texarkana, Arkansas. — 
A. L. Tipton, 16 metų am

žiaus berniukas, buteliu už-

mušė Johną D. Hilliardą, 15 
metų, todėl, kad Hilliardas 
garsiai jį keikė “akyse bū
rio merginų,” laike krepši
nio lošimo. Jis areštuotas 
kaip žmogžudis. Tai jau an
tra jo atlikta žmogžudystė.

Kada A. L. Tipton buvo 
tik 12 metų amžiaus, jis 
vieną vyrą nušovė, o kitą 
sužeidė; sako, todėl, ■ kad 
jie mušę jo tėvą. Tada, kai
po visai jaunutis, jis nebuvo 
teismiškai baudžiamas, bet

na iš Berlyno ir Berno 
skleis nuodingą smarvę per 
lietuviškas kolonijas, tačiau 
neilgam, nes, anot šito po
litiko žodžius, jūs Ameri
koj jau matėte didesnius 
grafterius, apsukresnius ra- 
ketierius ir smartesnius po
litinius feikerius...

Tas, pasikalbėjimas su

tuo žmogum /skaitytinas ne 
tik pažangiems žmonėms, 
bet ir kitų sriovių pasekė
jams, kurie mulkinami kas
dien.

Tokių pasikalbėjimų tu
rės tur būt ir kiti pažan
gūs žmonės, nes nemažai tų 
pabėgėlių, kurie bėgo į už
sienį kaip ir tas žmogus, 
tapo apstatyti ir norėtų su
grįžti atgal į tėvynę, į nau
ją Sovietų Lietuvą...

Myk. Patranka.

nys! Bet šitam momente 
tautininkai tapo išstumti iš 
politinės scenos ir viršų pa
ėmė, sako toji asmenybė, 
kademai, voldemarininkai.

Įdomu buvo išgirsti nuo
monę apie Smetonos “de
tour” į Braziliją. Smetonos 
tas nukrypimas tapo tarp 
kitko pažymėtas kaip gud
rus “triksas.” Ne paslaptis, 
kad Smetona bijosi net savo 
pasekėjų jausmų... ir be to 
jam tektų atiduoti atskai
ta už pavogtus iš valstybės 
iždo auksą ir svetimas va
liutas. Dėl visų tų priežas
čių jo “konsulai” jam pa
tarė neštis į Braziliją, kur 
plantacijos paunksnėse jo 
galva bus spakainesnė.. ir 
atsiskaityti nereikės taip 
greit.

Vienas asmuo, kuris yra 
Sovietinės Lietuvos aršiau
sias priešas, diriguoja hit
lerinę veiklą iš Šveicarijos 
—tai yra žymus tarptauti
nis politinis avanturistas, 
kuris anksčiau už ostmar- 
kius dirbo vieniems, vėliau 
už svarus ir frankus darba
vosi pakaitomis kitiems, o 
dabar vėl už reihsmarkius 
organizuoja nacionalistinių 
rprganizacijų tinklą Ameri-

Faktai, kurie 
žmogaus man papasakoti, 
yra ištikrųjų
Tai parodo, kaip tie nelem
tieji dvasios ubagai bandė 
ne tik tęsti savo baudžiavos 
politiką Lietuvoj, bet kas 
buvo už tos politikos, bū
tent, Lietuvos perleidimas 
Hitleriui besąlyginiai, kad 
tik išsigelbėti nuo liaudies 
valdžios Lietuvoj...

Smetonos Lietuvos užsie
nio reikalų minister) oj, 
prie kurios tūlą laiką dirbo 
ir toji ypata, buvo įvairių 
nuomonių dėl Lietuvos už
sienio politikos, tačiau vie
nas asmuo, kuris dabar 
sėdi Berlyne, jau pernai ir 
užpernai vedė derybas bū
damas Vokietijoj, ne kiek 
duonos Lietuva gali par
duoti Hitleriui, bet kokia 
kaina Fiureris paimtų Lie
tuvą į savo globą...

Tai yra faktai iš pirmo 
šaltinio ir niekas iš hitleri
nių agentų, reziduojančių 
Suvien. Valstijose ar lietu-, 
viški Hitlerio bernai Berne 
Šveicarijoj, negalės nuneig
ti, negalės juos nuneigti, 
kadangi jau pačiam Berly
ne kai kurie' pabėgėliai įsi
tikino, kad smetonininkai, 
o ypač voldemarininkai, tai 
buvo N.S.D.A.P. skyriai Lie
tuvoj. Apie “Berlyno Skan
dalą” ir teks aprašyti, ka
dangi iškilo faktai, kurie 
įrodė, jog pabėgėliai tapo su
skirstyti gestapo ir žvalgy
bos dėka į košernus ir neko-

sensacingi.

paliktas priežiūroje savo
JXJrv/N .Hi l

Gydymo Vilionė

sau pragyvenimą

Penkiasdešimt metų pra
ėjo nuo to laiko, kuomet 
vienas New Yorko gydyto
jas įtikrino pasauliui, jog 
džiova galima išgydyti pri
taikant poilsį, tyrą orą ir 
gerą valgį. Patarimo, kurį 
Dr. Edward Livingston 
Trudeau davė 1885 m., pa
klausė tūkstančiai vyrų ir 
moterų, ir šiandien jie už
sidirba
būdami pilnai nuo džiovos 
išsigydę.

Vienok yra tūkstančiai 
kitų, kurie, neatsižvelgiant 
į šį faktą, mėgina įsitikint, 
kad džiovą galima išgydyti 
kokiuo nors trumpu keliu. 
Džiovos negalima išgydyti 
bile kokiais vaistais, ypač 
patentuotais, kuriuos par
duoda įvairūs prigavikai. 
Džiovą galima lengvai išgy
dyti, bet tas ima laiko, ir 
dėlto daug žmonių neišsigy
do, kuomet ją pagauna.

Džiovos gydymas reika
lauja daug poilsio. Kuomet 
pagalvoji apie tai, priežas
tis labai aiški. Džiovos pe
rai ėda plaučių plėveles ir 
padaro plaučiuose mažesne? 
ar didesnes skyles. Tą žaiz
dą galima išgydyti tik tuo 
met, kada plaučiams leid
žiama ilsėtis, kiek tik gali
ma. Kuomet mes kvėpuoja
me, plaučiai turi be persto- 
jimo dirbti. Jie dirba daug 
mažiau, kuomet žmogus ant 
nugaros guli. Dėlto džiovos 
gydymas reikalauja poilsio.

Apart to, reikalinga turė
ti gerą maistą, nes džiova 
naikina kūną ir silpnina jo 
jėgas. Maistas tvirtina kū
ną ir duoda jėgų kovoti su 
tos ligos perais. Maistas ne
reiškia vien tik pieną ir 
kiaušinius, bet visus kitus 
valgius, kurie yra maistin
gi-

Trečias džiovos gydymo 
faktorius — tyras oras. Ne
žiūrint, kaip šilta ar šalta 
nebūtų, tyras oras yra ne- 

toniškoji supuvusi dvėselie- atbūtinai reikalingas džiovą

Kadangi tas asmuo iš 
i apsčiai 

medžiagos suteikė, įganau 
tuos dalykus apie praeitį, 
dabartį ir ateitį išdėstyti vi
soj straipsnių eilėje.

Dėl medžiagos tikrumo 
neabejoju, nes tas žmogus 
yra buvęs arti prie valsty
bės vairo ir nors jau seniai 
nusivylęs savo sėbrais ir jų 
vedama “politika”, jis vis- 
tiek dar priklauso anam lio- 
geryj ir savo pavardės ne
nori skelbti. Aš savo žodį iš
laikysiu ir jo vardo nemi
nėsiu.

Vienas dalykas aiškėja iš 
visų jų pasakojimų, kad 
Smetonos aparatas buvo 
pilnas degneratų, vagių ir 
kyšininkų—dabar toji sme-

W’*'

Italy orlaiviai buvo ne kartą užpuolę Aleksan
drijos miestą, Aigipte; paveikslas parodo, ką jie 

s padarė tūliems pastatams.

gydant ir kuodaugiau tyras 
oras sumaišytas su saulės 
šviesa, tuo geriau.

Taigi, kodėl turėtų vyrai 
ir moterys mėginti išsigy
dyti trumpu keliu, varto
jant bile kokius patentuo
tus vaistus. Dažniausiai pa
tentuotų vaistų pardavėjas 
mėgina pritraukti žmones, 
paduodamas laiškus nuo tų, 
kurie mano, kad jie išsigy
dė, bet tikrai jie sau tik iš
sivaizdino, kad buvo išgy-

Tikriausias išgydymo pri
rodymas yra tas, kuomet 
vyrai ir moterys, kurie gy
dėsi nuo džiovos poilsiu, ga
li grįžti prie darbo, ir dirbti 
po senovei.

Alyvų Aliejus
Alyvų medžiai auga Pie

tinėj dalyj Europos ir Šiau
rinėj dalyj Afrikos. Jie au
ginama Francijoj ir Itali
joj. Išdirbimas alyvų alie
jaus yra tiktai paprastas 
procesas ištraukimo alie
jaus. Alyvų aliejus naudin
gas kaipo vidurių liuosuoto- 
jas ir kaipo antiseptikas. 
Kąi žmogus ima alyvų alie
jų. viduriams, jis subudavo- 
ja jo sistemą. Jis yra labai 
geras nudegimams ir viso
kiems vabalų įkandimams. 
Šiandien galima gauti viso
kių rūšių sveikatos produk
tų, kuriuose yra alyvų alie
jaus, jo turi muilai, tonikai, 
salotų aliejai ir daug kitų 
dalykų. Tas tik parodo, jog 
alyvų aliejus yra svarbus 
dalykas kiekviename reika
le. Šeimininkė privalo lai
kyti bonką ar dėžę jo virtu
vėj staigiam reikalui.

Mayonnaise yra maištin
gesnis ir gardesnis, kuomet 
padarytas iš tyro alyvų alie
jaus.

F.L.I.S.—Common Council.

Italija Prašo Priešy 
Padėt Italam Pabėgt 

iš Ethiopijos
Vichy, Francija. — Pra

nešama, jog Mussolinis per 
“bepusiškus” t a r p i ninkus 
kreipėsi į Franci ją ir Angli
ją, kad jos padėtų išsikrau- 
styt aštuoniasdešimčiai tūk
stančių italų kolonistų iš 
Eritrėjos ir Ethiopijos, ir 
grįžt Italijon. Italijos val
džia bijo, kad ethiopai galį 
“išskerst visus tuos italus,” 
jeigu anglai išvien su ethio- 
pais galutinai įveiks italų 
armiją Ethiopijoj ir Eritrė
joj.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša:

Anglai šturmuoja Keren 
miestą su geležinkelio sto- 
čia Eritrėjoj, italų koloni
joj, Rytinėj Afrikoj, ir pa
ėmė į nelaisvę 3,500 italų 
karių. Anglai visuose Ethi
opijos frontuose žygiuoja 
pirmyn prieš italus. Ethio- 
pų partizanai veikliai pade
da anglam.

•„ , M i’-J’Ū .J-
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Al! Out For Peace! THE NEW LITHUANIA
Tre&as puslapisAntradienis^ Vasario 11, 1941

Remember 1916?—When President Wilson ran on a platform 
“TO KEEP AMERICA OUT OF WAR?’’ *

Remember 1917?—when President Wilson took us into the 
war—?

And what is happening now?—Only 3 months ago President 
Roosevelt pledged to the American people that he will do every
thing “TO KEEP US OUT OF WAR.’’

Yet what are the facts?
ALREADY THE U. S. ARMY HAS ORDERED 4 </> Mil 

LION K.I.A. TAGS (KILLED IN ACTION)
Mothers—these death tags are for your sons! If they did not 

expect to have the men of America sacrificed for the profits of 
the millionaires, WHY WOULD THE GOVERNMENT GO TO 
THE EXPENSE OF PREPARING THESE TAGS?

The agony and suffering of humanity in this war torn world 
—devastated by bombs, with hunger sweeping Europe—has 
brought joy and added riches to the bankers of Rome and Berlin, 
London and Wall St. THIS IS A RICH MAN’S WAR.

Take a look at the profits: Since the war broke out in 1939, 
American industry in 1940 increased its dividend payments by 
361 millions of dollars! Yet 9 million are still unemployed. New 
workers are not hired but those working are speeded up.

We, the people, are asked to sacrifice our sons, sacrifice 
future, our liberties, our living standards—so that Wall St. 
the British Empire can continue to grow richer through 
DESTRUCTION of the people.

Just to convince yourself—this is what the War Dictatorship 
(Lease-Lend) Bill will mean—if we allow it to pass:

The BILL of RIGHTS and the Constitution of the U.S.A, will 
be CANCELLED.

Only one man will have the power over us all. One man will 
have the power to “lease or lend’’ the lives .of the men of Amer
ica. One dictator to make secret treaties and alliances with 
other countries to enslave the world.

You cannot figlft Hitler’s dictatorship by establishing an Am
erican dictatorship. You can fight for democracy only through 
real democracy.

War means bombs
Unemployment.

Let yourselves be
stop the war. Your
YOU in Congress. SEE THAT HE DOES!

our 
and 
the

over your houses. Death and Destruction.

heard! Let yourselves be seen fighting to 
congressman is SUPPOSED to represent
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“I want one with a Harvard accent.”

The Mechanism of the Eye
J. F. Boris, Ph. C., O. D.

G. F. Kliphan, M. A. Collaborator

HE EYE is nearly spherical in 
shape—measures about an inch

in diameter. It consists of three 
humors, namely: aqueous, crystal
line, and vitreous; five membranes: 
sclerotic, cornea, choroid, iris and 
ciliary body, and canal of chlemn, 
—the purpose of which is to drain 
the aqueous humor of the anterior 
chamber. The anterior portion of 
the sclerotic ‘ membrane is covered 
by the conjunctivea which is re
flected from the upper and lower 
lids. The posterior portion is em
bedded in the capsule, which is sep
arated by a lymph space, thus al
lowing free movements of the eye. 
The sclerotic membrane is white 
and glistening in appearance, and is 
popularly known as “white of, the 
eye.” This coat consists of a tough 
fibrous membrane, having almost 
the resistance of leather, and is 
about 1/24 of an inch thick. The 
nerve passes 
openings in the sclerotic membrane, 
which 
blood.

ones, because they are better pro
tected from light. Two radiating 
fibers—sphincter and dilator con
verge from the circumference to
wards the center where they blend 
with the circular fibers, and by 
their action enlarge or dilate the 
pupil. Through the action of these 
sets, the pupil has regulating power 
of admitting the amount of light to 
the retina. The contracting of the 
pupil through 
trolled by the 
The dilation is 
diating fibers
nerve. Such drugs as 
dilate the pupil widely, 
groups, such as opium 
contract the pupil. The 
smaller with advancing

THE RETINA

the muscle is con- 
third cranial nerve, 
controlled by the ra- 
of the sympathetic 

belladonna 
while other 

and eserine, 
pupil grows 
age.

through numerous

is, but poorly supplied with

The Cornea.
Cornea is the window of the

nor- 
per- 
cor- 
but

vision is impossible. The 
contains no blood vessels, 
Six membranes which maintain 
shape of the cornea are freely

The
eye through which we look into the 
world and contains no blood ves
sels. The cornea is transparent por
tion of the external coat. It is 
joined to the sclerotic membrane, 
very much like a watch crystal is 
set in its case. Degree of curvature 
varies in different individuals and in 
different periods of life. It }s more 
pi^>minent in youth than later in 
life, then it gradually flattens. The 
cornea should be of good quality and 
cleaned from dirt in order to afford 
a distinct view of an object. The 
cornea must be preserved in bril
liancy and transparency. Even if 
every other part of the eye be 
mal, with an impaired cornea, 
feet 
nea 
the 
the
supplied with blood and nerves, pass
ing freely to various other mem
branes. The next coat is the choroid 
or middle coat which moves the eye 
in all directions. The choroid coat 
consists of blood vessels of the eye, 
lined with a layer of flat, dark 
brown or black pigment cells. Blood 
vessels supply nutriments to the va
rious parts of the eye. Dark sur
face absorbs the excess of light. 
The choroid, like the sclerotic mem
brane, is pressed behind by the 
optic nerve. The next membrane is 
the ciliary body, which is com
posed of vascular and muscular 
parts; the vascular part supplying 
nourishment to the vitreous and 
crystalline humors for the secretion 
of the aqueous humor. There are 
about 80 projecting tips known as 
the ciliary processes. The second, 
muscular part, is known as the ci
liary muscle, which consists of 
fibers and consequently, is not under 
the control of the will.

The Iris.
The next important membrane is 

the iris. This word iris means a 
rainbow, which receive this name 
from various colors of different 
objects. It is the structure which 
gives the special color. The beauty 
of the eyes depend on the iris. New
born babies always have blue eyes. 
Dark eyes are stronger than light

;,,T. '

Bacevicins Concert G. B. Shaw Scores
in Cleveland Suppression

are 
ob-

impression 
and hence 
direct and 
The reti-

The internal or nervous coat of 
the eye-ball is called the retina, and 
it is the most important membrane 
of the eye. All other structures of 
the eye may be considered subser
vient to this one, because on it 
formed the images of external
jects by means of which we are 
said to see them.

It is a delicate nervous membrane, 
upon which the images of external 
objects are received. The 
is carried to the brain, 
the eye and bran are in 
constant communication.
na should be in a healthy condi
tion; if not, the sight is impaired. 
The so-called yellow spot is the cen
ter of direct vision, and the most 
sensitive part of the retina. The 
retina in the vicinity of the yellow 
spot is very thin. About 1/10 of an 
inch to the inner sides of the yellow 
spot is the point of entrance of the 
optic nerve, which is the only por
tion of the retina from which the 
power of vision is absent. The thick
ness of the retina is 1/120 of an 
inch; yet microscopists have de
scribed some 8 or 10 different lay
ers. The central artery of the re
tina, with its accompanying vein, 
pierces the optic nerve and thus 
enters the cavity of the eye-ball. 
It immediately divides into 4 or 5 
branches, and later forms a fine 
capillary network of blood vessels, 
the nerve fibers, passing through

out 
tion
sclera to the optic foramen on ac
count of the curve in its shape and 
moves freely in all directions with
out subjecting the nerve to tension. 
Due to the work of these nerves, 
the eye has more direct connection 
with the brain and mind than any 
other organ. Then conditions for 
clear and satisfactory vision are as 
follows:

lamina cribrosa and' spreading 
to form the retina. This por- 
of the nerve extends from the

(a) well-defined image must be 
formed on the retina at the yellow 
spot, (b) the impression there re
ceived must be conveyed quickly 
and directly to the brain.

Pageant of Art

/NEW YORK. — NBC’s dramatic 
“Pageant of Art” will throw the 
spotlight on the towns and guilds 
of the Middle Ages and show their 
relation to the art of the time, 
during the broadcast, Sunday, Feb. 
16, at 4:30 p.m., E.S.T., over the 
NBC-Red Network. James J. Rorim- 
er, curator of The Cloisters, New 
York City, will be guest speaker.

5,300 YOUTH AT 
TOWN MEETING 
IN WASHINGTON

about 6,000 
all walks of 
sessions of 

Meeting of

WASHINGTON, D. C.—The 
Capital overflowed this past 
week-end when 
young people from 
life attended the 
the huge Town 
Youth held here.

AYC Executive Secretary, 
Joe Cadden, announced that 
out of meetings of trade 
unions and student delegates 
held late Saturday nite had 
ne.oine proposals for helping to 
build three nation-wide, pro
gressive meetings to be held 
within the next few months-.. 
...The Town Meeting offers 
support to the American Peace 
Mobilization scheduled for 
New York, April 5-6; a na
tional congress of trade union 
youth to be next Labor Day; 
and a national conference for 
democracy in education on 
March 29-80.
...i‘Tf the lend-lease bill is pas
sed,” Frances Williams, AYC 
administrative secretary said 
at the afternoon session, “there 
will very likely be use in the 

new 
death 
army

near future for those 
four and a half million 
identification tags the 
lias just ordered.”

REMARKS
re- 
in- 
to-

CLEVELAND, Ohio. — Last week 
we brought your attention to the 
fact that Professor Bacevičius, pian
ist, is playing at the Little Theatre 
of Cleveland’s Public Auditorium 
March 9, 1941. We urge all of you 
to get your tickets early for a bet
ter choice of scats because all scats 
are reserved.

Don’t miss this opportunity 
hearing Professor Baęevičius, a 
low Lithuanian, who has won 
highest praise from the music
tics of Europe and South America. 
Professor Bacevičius is now touring 
the principle cities of America as a 
representative of the musical art of 
Lithuania. Tickets are $1.50, $1.00, 
75c., and 50c., and can be pur
chased from committee members 
and at Dr. Siman’s office 935 E. 
79th St.

LONDON. — Suppression of the 
London Daily Worker, Communist 
Party newspaper, by the Church
ill government was denounced this 
week by George Bernard Shaw, 
world famous playwright, as show
ing “British governments have no
thing to learn from Fascist auto
crats.”

of 
fel- 
the 
cri-

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Maspeth Cavalcades could 
not quite make the grade Sun
day so they took only two out 
of three from Newark in the 
Metro Bowling League games.

Paris Faces
Hunger

STOCKHOLM. — The Journal 
“Sept Jours” (Seven Days) appear
ing in Vichy reports that the food 
situation in Paris continues to be 
catastrophic. All the inhabitants of 
the city stand in queus before the 
stores. In order to receive horse 
meat, one has to stand in a queue 
long before daylight. The police are 
having great difficulty in maintain
ing order in the long queues.

Mond Ouvrier (Worker’s World) 
reports that many French workers 
lack the means to buy even the 
meager supplies allowed on the ra
tion cards. Many workers’ families 
cannot buy rationed meat for the 
children. Since 1939, there have 
been no wage increases. Prices on 
the other hand, particularly lately, 
have gone up several times. The 
monthly earnings of 675 francs 
(about $15) of the Toulouse worker 
is not enough fo rone person to 
on.

live

ap- 
____ ... ____ ______ ___ the 

streets of ^Paris are covered with 
snow. On the outskirts there are 
thick layers of snow on the pave
ments and only in the middle of 
the pavements are there narrow 
footpaths. In some of the suburbs 
of Paris, as in Champigny, the water 
supply has been partly damaged 
due to the frosts, and the population 
receive water only twice a day. 
Thus, the housewives of the suburb 
of Champigny have to stand in 
queues even for water. ,The inhabi
tants are particularly suffering from 
cold this year due ta the shortage 
of fuel.

The newspaper Gerbe (Sheaf) 
pearing in Paris reports that

The population receives so little 
fuel that in certain homes icicles 
form. Despite all the efforts of the 
authorities, unemployment is grow
ing. Out of 28,000 persons living in

copyrighted article, the au- 
“Pygmalion” said the only 

the Communist organ and 
confidential newsletter The

and still be 
breakfast

the govern-criticism of 
founded on the suspicion 
dominanting influence in

make an alliance with the

In a 
thor of 
reason 
the 
Week, were suppressed was because
“these two papers insisted on tho 
vital importance to England of 
friendly relations with Russia.”

Shaw was bitter in his criticism 
of the Churchill government for its 
failure to realize the importance 
of friendly relations with the So
viet Union. He pointed out:

“If only they (the two papers) 
had denounced Stalin as a combina
tion of Nero and Torquomada and 
the Russian regime as tyranny 
worse than fascism and nazism at 
their worst, they might have said 
what else they pleased, 
unmolested on our 
tables.”

“Their 
ment is 
that the 
it would
Axis powers to destroy Russian so
cialism and partition the USSR 
rather than tolerate the existence 
of a successful Socialist common
wealth,” he continued.

“They were in legitimate oppos
ition to the government in calling 
for a new cabinet with the Old 
School Ties eliminated and replaced 
by persons with scientifically trained 
brains like Prof. J. B. S. Haldane 
(Daily Worker chairman) with at 
least some knowledge of the World 
we have to live in and thus forti
fied against the monstrous illusion 
that England of Gladstone and As
quith was a paradise of prosperity 
and liberty to be restored at all 
costs.”

Shaw with biting irony told of 
capitalist plans fox' a "crusade 
against Bolshevism”—plans proposed 
by Mussolini and Hitler. “But it did 
not work,” said Shaw. "Il Duce 
dropped it; the Fuehrer dropped it; 
but the British Old School Ties and 
the British Foreign Office, still liv
ing the world of William the Con
queror, clung to it.”

Protest Rent 
Profiteering

SAN DIEGO. — Rent profiteering 
in this “defense boom” city is get
ting out of hand—so much so that 
today even an aircraft employer 
spokesman was forced to raise his 
voice in protest. .

Citing rent boosts as high as 50 
per cent by local landlords, Major 
Edgar Gott, Consolidated Aircraft 
Corporation, vice president, warned 
the city that San Diego would be a 
“ghost town” after the boom ends 
unless rent profiteering is halted.

I STOPPED in Kaunas for a day 
on my way to Moscow. A day 
would do for Lithuania, I thought. 

In all its twenty years it had never 
been important. And now, with war 
shaking Western Europe and East
ern Asia, little Lithuania lay still 
more outside the stream of world 
events. Rumors had reached the 
outside world that Lithuania was 
“being Sovietized;” this was the 
reason why I stopped at all. I would 
ask about the new alliance with the 
Soviet Union and the recent arrival 
of Red Army forces, and be on my 
way.

After tho first hour I know that 
I must stay ‘longer. The day grew 
to week, the week to a month. 
Lithuania had become important. It 
had become even epoch-making. A 
sovereign state was changing from 
capitalism to socialism quite con
stitutionally without destruction of 
life or properly. This thing had 
never happened before.

Everything was so orderly, even 
so decorous, l__  __  ___
think of it as revolution. The talk 
was all of trade unions, 
of protecting 
What 
that? 
quiet 
weeks 
stages 
land, of banks and industries, work
ers’’ control, Soviets.

“Without a Shot!”
without firing a shot,” 

editor Zimanas of the Com- 
Tiesa (Truth) which had

By these somewhat pointed 
marks I hope to awaken the 
terest towards the problems of 
day in some of 'the young people. 
As a guest at a recently held suc
cessful and a happy birthday party, 
I enjoyed the privilege of particip
ating in the entertainment with a 
group of young people, with whose 
parties I am an alien.

It is suprising how irresponsible 
people can be in the foce of what 
is taking place in the world today. 
It is neither through prejudice nor 
lack of tolerance that I say our 
young people must wake up and 
face life squarely, that on the 
threshold of individual life we’ll be 
called upon to make momentary and 
important decisions with regard to 
life and tho future, and the future 
of others-.

Many a' young fellow, when I 
spoke to him about the conditions 

Jn the world today, said that he 
was not interested in politics, be
cause he lacked study ■ of the world 
affairs and was ill-read. That was 
the only answer he could give to 
evade the discussion on the sub
ject. Yet, inwardly, I am sure 
everyone of them feels that he or 
she is an important factor in life. 
So I emphatically urge every young 
person to be a missionary in urging 
and helping the young people dis
cover themselves as vital factors on 
whom the nation is founded. Be 
frank and honest, and discuss the 
serious conditions we are up against 
today. It is only you and others like 
you, that can save the world and 
ourselves from bloody and beastly 
destruction.

The most interesting knowledge 
could be gained by watching and 
studying the conditions and policies 
of the various nations. This provides 
us basis to work on and to advance 
definite actions.

I again urge that we must study 
and unite so that we will be able 
to put our country out of danger 
of wars for the rest of our lives 
and for the lives that follow us.

II. B.

tho suburb of Champigny, 16,000 
live on the miserable unemployment 
benefit received from the state.

Otherwise it 
in the woods

Lithuanians, 
been thrown

in Lithuania’s internal life at all. 
The Red Army gave concerts and 
dances io the Lithuanian army, as 
allied armies should, 
was known to be out 
near the border.

But long-oppressed 
whose champions had
into prison for the fourteen years 
of the- Smetona dictatorship, took 
heart and began to talk and organ
ize. President Smetona fled; Prime 
Minister Merkys thus became pres
ident, appointed Justas Paleckis, 
a brilliant progressive journalist, as 
prime minister and himself resigned. 
Thus Paleckis in turn became pres
ident and appointed a cabinet of 
ministers consisting of well-known 
intellectuals, 
Communists.

It was all 
All the new
of standing; some of them had held 
cabinet posts in the “democratic” 
days before Smetona. Others were 
well-known writers. Kreve-Mickevi-

later adding a few

highly constitutional, 
ministers were men

that it was hard to I cius new chairman of the cabinet

of elections, 
properties.

sedate than 
had hit this 

land, and in a few short 
it was traveling into the first 
of socialism: nationalizing of

public 
could be more 
Yet a new speed 

and in

“And 
boasted 
munist 
grown in three weeks from an il
legal sheet the size of your hand to 
an eight-page paper printed in Kau
nas’ biggest plant. “Without even 
stopping a wheel. The ‘revolution 
without violence’ that the liberals 
always prayed for. But the capitalist 
world won’t like it any better for 
that.”

He was right. They didn’t. Up at 
the foreign embassies they spoke of 
it as “the death of Lithuania.” One 
of the American legation staff was 
more frank:

“It wouldn’t have been so bad if 
tlie Red Army had merely seized 
tlie country and established a pro
tectorate. But they’ve started some
thing going among the lower clas
ses that is undermining the whole 
social structure. You should see my 
janitor!”

Yes, that was what had happened. 
Not an occupation by an army, not 
the seizure of territory, but the re
lease of forces among the common 
folk of Lithuania, who were rapidly 
beginning to organize. “The masses 
are moving,” said one of the Lithu
anian progressive intellectuals... “And 
no one knows how far they will 
go.”

THE EVENTS of the previous 
days may be briefly summar
ized. In early June the Soviet Un

ion had presented an ultimatum, 
demanding the formation of a gov
ernment in Lithuania which would 
fulfil the treaty of mutual assist
ance signed the previous autumn. 
The ultimatum was accepted and on 
June 15 a considerable force of 
the Red Army entered the country 
where smaller units had been pre
sent since the signing of the treaty. 
Tanks, cavalry, infantry in trucks 
rolled through the streets of Kau
nas and passed on to appropriate 
camping places. Th^y did not mix

*

2

4

4

and Minister of Foreign Affairs, f<w 
instance, was the best known author 
in Lithuania; his writings had been 
issued in ten volumes and trans
lated into many languages. “If we 
had a candidate for the Nobel prize 
in literature it would be he,” people 
said. Minister of Agriculture Mits- 
kis had graduated both in law and 
agriculture and was known for his 
works on agriculture.

Other ministers were equally well 
chosen. “They are widely known as 
patriots and greeted with great sa
tisfaction,” wrote the press. "The 
chains have been broken which 
bound the fighters for the people’s 
freedom. The political system of the 
land will be placed at the service 
of the working people.”

THERE WAS NO DOUBT what
ever that the great mass of the 
people, heartily sick of Smetona’s 

dictatorship, welcomed the new gov
ernment. Even in the foreign em
bassies they admitted that.

But under this new government 
and under constitutional forms, deep 
social changes got under way. Pa
leckis’ first decree set free about 
a thousand political prisoners—in
cluding Communists and Communist 
sympathizers. These had in most 
cases close contacts with the facto
ries and, with their encouragement 
and leadership, the workers organ
ized. Within ‘a week after Paleckis 
came to power, the first of the big 
popular demonstrations took place. 
Tens of thousands of workers 
marched through the streets of Kau
nas, demanding the legalization of 
the Communist Party, and secure it.

Two days later a Ministry of La
bor was formed, and was shortly 
appealing to the workers to observe 
discipline and “not to take factory 
property by workers’ committees but 
to await government action, which 
might be expected soon.” The new 
Minister of Agriculture was similar
ly assuring the peasants that “those 
who till the soil will not be molested 
in their property but large estates 
and monastery lands will probably 
be nationalized.”

Other minister were announcing 
that control of vital statistics— 
births, marriages, deaths—would 
soon be transferred from the church 
to the state. The Seimas, the le
gislative body previously elected 
under conditions of Smetona’s ter
ror and with suffrage restricted by 
property qualifications, was dis
solved, and new elections ordered 
with civil rights for all. The army, 
was given political instructors and 
ordered reorganized as a “people’s 
army,” while soldiers were given 
citizens’ political rights.

THESE WERE the events of a 
single week before my arrival.

These were the tilings that made me 
stay. I wished to observe the stages 
in this transformation of a people, 
this socialist revolution. It wps 
something for the workers of the 
world to know.

From 
famous, 
uania,” 
Library

ANNA LOUISE STRONG’S 
pamphlet “The New Lith- 
published by the Workers 
Publishers. Cost 10c.
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Valentine’s Social 
In Maspeth

MASPETH, L. I., N. Y.—The LDS 
Cavalcades are celebrating Valent
ines’ Day by holding a Valentine-so
cial this Tuesday evening, Feb. 11, 
at their club rooms.

All friends of the Cavalcades and 
all the LDS youth branches (espe
cially Brooklyn) are invited to at
tend. The club’s rooms are located 
at 6039 Perry Avenue in Maspeth, 
L. I. Everyone who comes is as
sured of a good time.

■W ; -Jkr

A UNION-MADE PRODUCTION.
Out of the toddling age and into a strut, these Venture County Majorettes have captured 
prizes all over southern Califo rnia. No wonder—it’s a union-made troupe, sponsored by the 
Ventura Central Labour Un ion.
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Ketvirtas puslapis

Montreal, Canada

Maniau 
atsakys 
aš nusi- 
jo i5ra-

Būdamas Vakarų Ontarijoj 
skaičiau spaudoj apie Mon
treal© lietuvių kovas prieš 
lietuviškus fašistus. Buvo ra
šoma, kad kada tik pažangūs 
lietuviai surengia didesnį pa
rengimą ar prakalbas, tai re
akcionieriai vis užsiundo poli
ciją. Taipgi teko skaityti ir 
apie tai, kad fašistų rengiamos 
prakalbos visuomet būna sau
gomos policijos, lyg kad būtų 
koks pavojus.

Mes, kurie dar buvom Mon
treal® nebuvę, stebėdavomės, 
ar ištikrųjų taip yra. Nejaugi 
lietuviai būtų tokie laukiniai, 
kad be policijos nei žingsnio. 
Kartais patikėdavome, o kar
tais manydavome, kad gal ir 
perdedama. Bet žmogui begy
venant tenka dažnai pačiam 
persitikrinti.

Nusibodus dirbti miškuose, 
atvažiavau į Montrealą. Ir tu
riu prisipažinti, kad tuojaus 
persitikrinau, kad kas buvo 
rašyta, tai nebuvo nei kiek 
perdėta. Nors aš dar nesenai 
Montreale, bet jau užtektinai 
patyriau ir mačiau jau keletą 
atsitikimų, kurie tai tvirtina. 
Įdomiausias įvykis buvo sausio 
26 dieną įvykusios prakalbos 
kliube.

Būnant vakarinėj Ontarijoj, 
man teko daug kartų dalyvau
ti įvairiuose mitinguose. Bū
davo susirinkusieji stato įvai
rius klausimus kalbėtojams, 
o pastarieji atsako, 
sau, kad ir Bagočius 
į klausimus. Už tai ir 
skubinau pasiklausyti
kalbų. Bet ką aš patyriau, tai 
sunku ir aprašyti.

Kalbėtojai, kurių buvo bent 
keli, galima sakyti, ne kalbė
jo, o koliojosi. Publika visai 
nekaip jautėsi taip koliojama, 
kaip kad Plačenis koliojo. Bet 
tą koliotojų apsaugai, kitaip 
tariant, apsaugai nuo kritikos, 
buvo bent astuoni policininkai 
uniformoj, o kiek buvo slaptų 
— tai velniai žino.

Man sėdint ir galvojant 
apie tai, ką paklausti prakal
bai užsibaigus, pasigirdo ma
no užpakalyje balsas: “Jūs 
Lietuvos liaudies pardavikai, 
jūs ir vėl norite Lietuvos liau
dį parduoti fašistams.“ Kada 
pasukau galva į užpakalį, ko
kie astuoni vyrai buvo jau su
griebę jį ir tempė laukan. Sa
koma tai buvo tarybininkų pa
samdyti detektyvai. Tas vyras 
buvo areštuotas. Sako, turėjo 
užsimokėti $5.00. Sako, jis bu
vęs girtas ir iškėlęs ranką 
hitleriškai, matomai pašiepi
mui prakalbų rengėjų.

Areštuotasis yra pono Vai
šnoro pusbrolis.

Matote, tik už kelis ištartus 
žodžius išvilko žmogų laukan 
ir įmetė kalėjiman. Tas paro
do, kad tie ponai bijo ne tik 
kritikos, o ir pastabų.

Toliau atsikėlė nuo kėdės 
storas vyras ir pradėjo ką tai 
kalbėti. Kuorriet atsisukau pa
sižiūrėti, pamačiau policinin
kus darant tvarką, reiškia, pa
stebėtus arba nurodytus as
menis varo laukan, kaip nepa
geidaujamus. Taip ir išvarė 
laukan daugiau ne pusę pu
blikos. Ir dar begėdžiai mėgi
na aiškinti, kad perdaug žmo
nių buvo, kad reikėjo prava
ryti, kad apsisaugoti nuo ug
nies.

Karinis Lavinimas CCC Šal
pos Darby Stovyklose

Į nešta'Washington.
Jungtinių Valstijų kongre
sui sumanymas mokint tie
sioginių karo pareigų jau- 

.nuolius visose CCC pašalpi- 
nių darbų stovyklose po as
tuonias valandas kas savai-

Jie jau ir dabar lavinami 
įvairių karui reikalingų 
darbų.

■ SE. rf.T -----

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Dienraščio “Laisves
Daugybe sudovanotų daiktų bus išparduoti nepaprastai žemom kainom. Dalyvaukite bazare 

ir pasinaudokite proga Įsigyti gerų daiktų žemom kainom.

Vasario-February 14
Bazaras prasidės 7 vai. vak.

Dainuos Brooklyno Aido Choras 
Išpardavimas įvairių maisto produktų už žemas kainas 

ŠOKIAI-GERA MUZIKA--ĮŽANGA 15c

Vasario-Fehruary 15
Bazaras prasidės 5 vai. vak.

Dainuos Elizabetho Bangos Choras
A.Klimaitėir A.Višniauskas dainuos solus

Žemom kainom bus išpardavimas įvairių sudovanotų daiktų
ŠOKIAI-GERA MUZIKA--ĮŽANGA 20c

I ALDONA KLIMAITĖ,
( koloraturo-sopranas, dainuos solus, 

šeštadieni, February 15.

^ANTANAS VIŠNIAUSKAS? 
baritonas, dainuos solus, 

šeštadienio vakare, Feb. 15.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, 
sopranas, dainuos solus, 

sekmadieno vak., Feb. J 6.

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

VAIKŲ DIE N A — Sekmadienį, Vasario - February 16
Nuo 1 vai. iki 5 vai. po pietų. bus duodamos vaikam dovanos ir bus muzika šokiams

Biruta Ramoškaitė, sopranas, ir St. Kuzmickas, baritonas, iš Shenandoah, Pa.

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

Central Palace Svetainėje
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 sale parandavota restauracijai. Čia bus daug 
stalų kompanijoms ir bus patarnaujama gėrimai.

KARSTI VALGIAI KIEKVIENĄ VAKARI
. ____________________________ ____________.__________________________________________
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
: 1-30-41—11

(Tąsa)
Kaziukas nebuvo pyplys, pikčiurna ir 

daugiau jis mėgo savo kukulainėmis ste
bėti debesis, virpančią žolę, negu jas drė
kinti ašaromis. Kiekvienas naujas gar
sas priversdavo mažąjį statinės išminčių 
krūptelėti, o pamatęs praskrendančių 
varną, kurapką, jis išsižiodavo, išmesda
vo iš bedantės burnos duonos ir salduko 
mazgelį, užversdavo galvą, paskum jau 
imdavo paukščius gaudyti rankomis. Ka
ziukas gaudė rankomis ir debesis ir vis 
žiūrėjo į delniukus, ar iš tikrųjų jų ne
pačiupo,—taip vaikui atrodė viskas arti, 
aišku ir galima. Matytam, girdėtam iš
reikšti buvo reikalingas žodis. Bet žodis 
jam buvo visų sunkiausias, ir jį tariant 
visas mažučio kūnelis virpėjo, liežuvis 
lipo prie gomurio, jis springo ir bliovė 
iš nusivylimo, negalėdamas regėto papa
sakoti motinai. Tačiau motina jį supras
davo ir be žodžių, atkartodavo tuos te-te, 
ne-ne, iš kurių ilgainiui turėjo gimti kal
ba.

Atsitikdavo, kad pradalgės nusileisda
vo į pakalnę, darbo vieta atitoldavo, ir 
vaiko lizdas išnykdavo tėvams iš akių. 
Tuomet jie pritildę dalgį, šakę, sustoda
vo, pasiklausydavo, o jei nebūdavo verks
mo, vėl paimdavo darbą. Tik kai pasi
lenkusios prie pėdų, šieno Monikos krū
tyse susitelkdavo pienas ir neišlaikęs 
prasimušdavo pro marškinius, lašėda
mas žemėn, ji mesdavo darbą ir bėgda
vo prie žinduko.

Dažnai Kaziuką rasdavo užsiverkusį, 
papumpusiais paakiais, sušutusį, arba iš 
nuovargio susmukusį šulaitėje. Kartą bu
vo daug išgąsčio, bėgiotės, kai rado šu- 
laitę paverstą, o peniukšlio—nė ženklo. 
Monika kaip paukštė, radusi išdraskytą 
lizdą, vaitodama neįmanė kur pulti. Pa
būgo, kad vaiką nunešė čigonai ar ere
lis. Pasišaukė vyrą. Juras pagal žolės 
brydę atrado keliauninką keturpėsčią be
traukiant namų pusėn, purvina burna.

—Tu, vargeli, ašara mano,—ir išėmusi 
pritvinkusią krūtį, įdavė murzai.

Juras čia pat žiūrėjo į Moniką, kaip 
ji žindo, ir galvojo, kaip tą, kitą darbą 
atlikti.

—Tai užsižiūrėjo, ar nenori ir tu,—iš
traukdama iš vaiko burnos krūtį, klega 
Monika.

Niurna vyras, kad diena gaišta su tuo 
vaiku,—kitų seniai susivalė, o jie vis pa*, 
skutinieji.

Ji atsikerta:
—Bene iš gero, ar mano kaltės. Pats 

turi matyt, kaip bėgioju,—čia rugių pė
das, čia vaikas, nežinau kaip suspėt. Su- 
plušusi, sudrėkusi. Kad ne tas žindymas, 
daugiau jėgos turėčiau, dabar—vaikas 
atima.

Juras pataria, esą, palik namie, už
rakink duris, paverks ir liausis.

—Ir tėvas! Geriau uždaryk vaiką į 
tvartą,—kiaulės padabos.

Jurą ne kitaip jr auginę. Išeidami iš 
kumetynių įkišdavę tėvai jį į vieną mai
šą su broliu, pakabindavę prie sienos ar 
lovos kojos, įbrukdavę burnon miežinės 
duonos kriaukšlą, ir jei nori dvėsk—ne
išlipsi iš užrišto maišo. Kvėpuot yra kuo 
—ir viskas. Būdavo, kai sumirkdavo plu
telė nuo ašarų,—skarM ir gera. Tai buvo 
laikai! šešerių metų vaikinas jau klebo
nijoje bandą ganęs, o nušalęs kojas šil
tame karvės mėšle šildydavęs. Dešimta- 
metis pirmą kart cukraus paragavęs. 
Mušdavę už mažiausią nieką—kraujas 
čirkšlėmis tekėdavęs.

—Tokie ir tėvai. Savo mažiuko, savo 
ašaros, jau aš taip neauginsiu,—kočiojo 
Kaziuką žindytoja.* * *

Ašara didėjo, pilnėjo, augo jų akyse 
kas dieną, kas valandą. Vos prašvitus 
reikėdavo bėgti į lauką ir su savimi neš
tis šulaitę. Juras galvojo, sukosi ir nesu
rado būdų atsikratyt dvaru. Pasidarė 
Jarmalai mažą skolą gyvenamąjį, kloji
mą bestatydamas, ir kasmet ji nemažė
jo, o augo. Augo ir nuošimčiai, kuriuos 
Jarmala braukė tik atidirbus keletą die
nų su žmona jo darže, sode, medelyne. 
Dažnai atsitikdavo—savas grūdas byra, 
šieną lietus pūdo, o pakviestas turi bėgti 
į dvarą. Neisi—užsitrauksi nemalonę, 
sunyks ponas ir kitą pavasarį pristigęs 
sėklos—negausi.

Kiekvienas nepasisekimas, bėda at
mušdavo geresnio gyvenimo viltis. Tuo
met Tarutis bėgdavo vienplaukis, basas, 
tuščiais, juodais arimais ir keikdavo sa
vo nedalią. Bet nelaimėje tik į dvarą 
puldavo, nes naujakurius visur tas pats 
stygiaus, neturėjimo vabalas graužė.

Kiekviena nelaimė šeimoje, tvarte, 
dirvoje Tarutį išmesdavo iš vagos, užei
davo toks širdapykis, kad jį neįprašyda
vo pati nei valgyti, nei miegoti. Vienas 
vargas tokiomis valandomis su juo: at
sisės kaip koks rukata skiedryne, dirvo
je, žiūrės į tolį rankas nuleidęs, neby
lus, lyg akmuo.

—Ko tu tyli, ko užsirūstinai? Manai 
man lengva, kad tu toks ?! Tartumėms, 
ramintumėms abu.

—Tartumėms, ramintumėms! — at
šauna. —Tas virvakaklis užklupo, turi 
eit į dvarą. Dar akis išvertė: girdi, tu 
man, Taruti, darbininkus įkalbinėji po 
aštuonias valandas dirbti, jiems politiką 
duodi. Gavai veltui žemę iš dvaro—dė
kotum. Aš atrėžiau, kad jų neįkalbėjau, 
o pasakiau kaip kituos kraštuos... kad 
ir darbininkas puikiai žino, ko jam rei
kia. 0 dėl žemės, tai—ačiū! Nieks jos 
man dovanai nedavė—per kraują įgijau. 
Apie sėklą taip ir neprasitariau. Šoko, 
ko dvare nesirodau,—turiu dabar trims 
dienoms sode padėt duobes sukasinėt.

Taip ėjo dienos, ir kiekvienas tų dirvų 
gyventojas, kaip bebūtų bloga, vis rami
nosi: bus geriau.

Tarutis tik piktas būdamas versdavo 
kaltę pačiai ir vaikui, bet šiaip—vaikas 
buvo ir nusiraminimas. Ypač ka Kaziu
kas pradėjo vaikščioti. Su vaikščiojimu 
jis visą pusmetį užtraukė, palyginus su 
kitais vaikais. Gal dėl to parako, kuriuo 
jį motina naikino.

Tą dieną jis buvo dirvoje ir manė, kad 
nelaimė, ar namas užsidegė: basa, pa
laidomis kudlomis bėgo į jį Monika, skėt
riodama rankomis, ir nežinia, verkė ar 
juokėsi ji. A

—Kaziukas...—išgirdo tėvas pro vė
ją ir, metęs maišus, nuėjo namo. Asloje 
sėdėjo Monika ir laikė už rankų vaiką.

—Vaikščioja kaip senis, tik tu žiūrėk! 
—netvėrė iš džiaugsmo Monika.—Matai, 
ir pats tik leipsta, kvatoja. Na, pupyti, 
na, pilvūzėli, na, kojelėms tep-tep!

Ir tikrai, vos motina paleido Kaziuko 
rankytes, jis jomis pamosavo ore, nely
ginant ką tik iš kiaušinio išsiritęs viš
čiukas ir cypsėdamas iš laimės, padaręs 
kelis žingsnius, puolė vėl į motinos glėbį.

Monika pasakojo vyrui, kaip Kaziu
ką pamatė kibilduojant: skutusi bulbes, 
greta jis žaidęs lupenomis, tik išgirdusi 
kvatojant. Mane, kad užspringo mažasis 
ogi atsigręžusi—nuo lovos ateinąs, atpus 
kuojąs į ją.

Tėvai juo- nepasidalino. Dabar ir Ju* 
ras panoro jį pamėtyti palubėje, davč 
jam rauti savo plaukus ir sakė, kad tuo
jau ir žagrę pavešiąs. Monika klegėjo: 
kokia laimė! Bijojom, kad elgeta užaugs, 
visai nebevaikščios! Še! Dėkoju, dėkoju 
aš Dievui, nežinau, kam, kad jį gyvą pa
likau. Kur mano galva tada buvo su ta 
Vanagiene prasidėti. Gali mušt mane, 
Juruk, kaip kalę. Koks džiaugsmas tas 
mūs vaikelis. Bū-bū-bū, mažyti.

Grįždamas į lauką, tarytum visus ne
gerumus užmiršęs, Juras galvojo: vieni 
mėgsta žiūrėt, kaip dygsta jo pasėtas 
grūdas, kiti, kaip plečiasi jų žemės ir 
auga pinigų krūvos, treti, kaip smunka 
ir žūva už jį mažesnis, o mes vargšai 
prisiperime vaikų. Juose mūsų laimė, 
turbūt. Šimts velnių, juk gražu, kai* toks 
pilvūzėlis darosi žmogumi.* * *

Rudeniop, laisvesnis nuo darbų dvare 
ir savo laukuose, Tarutis sudėjo gyvena
majam langus, iš lentų likučių sukalė 
prie durų tiltelį, kad basam vaikui žie« 
mą būtų kur sėdėti—tokį pat padarė as< 
loję, prie krosnies. Užtvėrė ir darželį. 
Savanoris tarė: čia tau, Monikut, bus rū
toms ir svogūnams. Bet tu palauk, kai 
turėsime atliekamo pinigo, pamatysi, ką 
aš ištaisysiu... nupirksiu gatavų mietų, 
užtversiu sklypą, Jarmala jau seniai pri
žadėjo, duos renetinių ir japoniškų me
delių, padarysiu tikrą bataniko sodą.

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
Corletto Apielinkėje

Jei šeima netenka žymiau
sio nario, savo auklėtojo, tai 
ji labai liūdi. Ta šeimos žaiz
da jei kada nors ir užgyja,
tai labai negreitai ir labai 
sunkiai. Jei draugija neten-

Berlin. — Vokiečių spau
da su panieka atsiliepė į W. 
Willkie’o pareiškimą, kad 
amerikiečiai vokiečiai prie
šingi naziam kaip užpuoli
kam. — Willkie Anglijoj 
padarė tokį pareiškimą kai
po vokiečių kilmės ameriko-

k a savo brangaus nario, drau
gijoj pasidaro didelė šukė. 
Bet jei tos draugijos nariai 
įvertina buvusio nario darbus 
ir jo troškimus dėl draugijos 
gerovės, tai savo darbus pa
smarkina ir naujais nariais tą 
šukę užpildo.

čia dar tenka prisiminti 
apie velionį PovįĮą Bekevičių. 
Jį ūmi mirtis dar pusamžyje 
išrovė iš jo gražios šeimos, 
palikdama neužgydomą žaiz
dą ir palikdama didelę šukę 
LLD 57 kuopoj, kuriai velio
nis P. Bekevičius per 9 metus 
prigulėjo, jai darbavosi, ją rė
mė ir troško jos augimo, stip
rėjimo.

Kuopa labai gerai suprato 
velionies P. Bekevičiaus gerus 
norus, įvertino jo darbus ir 
troškimus. Velionies pagerbi
mui uždėjo ant jo kapo gyvų 
gėlių vainiką ir jo vietoj į 
kuopą gavo du naujus narius. 
Tai galima sakyti, kad kuopa 
tinkamai velionį pagerbia. 
Kuopai ta mirties padaryta 
spraga užgijo, bet velionies 
šeimoj ta skaudi žaizda nega
li užgyti. 

* * *
Corletto apielinkėj yra ren

giamos šaunios vakaruškos 
LLD 57 kuopos naudai. Įvyks 
šio mėnesio 15 d., draugų žin- 
kevičių namuose, 12922 Va- 
terson Avė. Draugės kuopie- 
tės sako, “kaip visom, taip ir 
šiom vakaruškom pagaminsim 
skanių „užkandžių.” O vyrai 
stengiasi, kad būtų skanaus 
užsigėrimo. Stalai bus gerai 
prirengti dėl kazyriuotojų. 
Kazyriuotojai gaus dovanas.

Muzika taipgi bus gera, 
grieš lietuviškus, ir ameriko
niškus šokius. visiem, se
niem ir jauniem bus proga 
linksmai pasišokti. Matyt, kad 
kuopiečiai ir kuopietės iš šir
dies darbuojasi, kad atsilankę 
dalyviai visi būtų pasitenkinę 
ir kad kuopai ir kitiem darbi
ninkiškiem apšvietos reikalam 
būtų pelno.

Kuopa iš širdies • kviečia 
Clevelando ir apielinkių lietu
vius atsilankyti.

A. M. B.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Clevelando Moterų Kliubas rengia 

prakalbas. Kalbės draugė K. Abe- 
kienė. Kliubo choras taipgi padai
nuos. Parengimas įvyks vasario 13 
Hieną, 7:30 vai. vak., Lietuvių Dar
bininkų Svetainėj, 920 E. 79th St. 
Įžanga veltui. —■ Rengimo Komisija.

(35-36)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kuopos susirinkimas įvyk

sta vasario 12 d., 1941 m., 103 Green 
St., 7:30 vakare. Draugai ir • drau
gės! malonėkite susirinkti skaitlin
gai, nes yra daug reikalų, kuriuos 
reikės aptarti. Yra rengiamas pa
rengimas kovo mėn., taipgi yra ir 
kitų dalykų: reikia pradėti mokėti 
mokestis šių metų. Tik draugai ne
pamirškite ir naujų narių atsivesti. 
— Užrašų raštininkas S. Moison.

(35-36)

nas.

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—HAvemeyer 8-1158

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 

!; Įdomiai {puošta lietuviška aludė 
■ | ant Grand Street

Rhoingold «xtra Dry Alus. I
I; Didelis pasirinkimas visokių j 
!; Vynų ir Degtinės

! Turime ir kambarių pernakvot 
į arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

! 411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS j 

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. ' S

Tel. Evergreen 8-7170

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

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

1113 Ml. Verno Street
PHILADELPHIA, PA.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Telefonas Poplar
'' . .. t .«>

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

I0E3Q

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

ū

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

SKELBKITES “LAISVĖJE”
Office Phone Inside Phone

EVergreen 4-6971 EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc,

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

OPEN DAY and NIGHT
• •

Managed by

RHEA TEITELBAUM
•

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., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y< 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pamą roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragųs Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cak«* 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street. Brooklyn, N. Y.
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New WI«K^ė0gfe7liiios
Siūlo {vest Ėmimą Pirštą 
Nuospaudą Visą, Kurie 

Tik Turi Rankas
Valstijos senatorius Edward 

J. Coughlin, Brooklyno' demo
kratas, yra įnešęs valstijos 
seimelin bilių, kuriuomi siekia
ma įvesti visų gyventojų pirš
tų nuospaudų ėmimą. Jis siū
lo išimtį tik “asmenims be 
rankų.”

Einant jo biliumi, kiekvie
nas asmuo, kuriam suėjo 18 
metų ąmžiaus, turėtų nueiti 
pas miesto raštininką paduoti 
savo pirštų nuospaudas ir už 
tą privilegiją sumokėti 50c.

Coughlinas yra autoriumi ir 
to biliaus, kuris siūlo už skel
bimą “syndikalizmo” ir “sa
botažo” bausti dešimčia metų 
kalėjimo.

Šaukia Konferenciją 
Bedarbių Reikalais

Apleidimas bedarbių būtų 
išdavystė, sako pareiškimas, 
išleistas sušaukimui konferen
cijos sąryšyje su Nacionaliu 
Apsigynimu ir WPA. Konfe
rencija šaukiama vasario 22- 
rą, Irving Plaza, New Yorke. 
Joje tikimasi pusantro tūks
tančio delegatų, atstovaujan
čių kiekvieną WPA organiza
ciją su 100,000 WPA darbi
ninkų didžiajame New Yorke.

Konferenciją remia dauge
lis CIO ir AE’ of L unijų.

Konferencijos šaukime sa
koma :

“Mūsų kongresmanai negali 
papildyti didesnės išdavystės 
žmonėms, tuo laiku, kada jie 
debatuoja paimti virs bilioną 
ddleriŲ iš šalies kišeniaus ir 
pasiŲsti Anglijai, kaip išleidi
mu skūpios ir nepakankamos 
paskyros aprūpinimui bedar
bių reikalų...”

Konferencija remia CIO iš
keltą reikalavimą paskirti 
$500,000,000 WPA reikalams 
sekamiems metams ir sako, 
kad prezidento Roosevelto siū
lomųjų $375,000,000 ‘toli ne
pakanka,” kad tai reikštų di
delį susiaurinimą WPA darbų.

PINIGAIS
ALDLD 31 kp., iš Lewiston, 

Me., per J. Žilinską prisiuntė 
$2.00.

Philip Kunz, brooklynietis, 
$1.00.

U. Senkevičienė, brooklynie- 
tė, $2.00.

' T. Daugintis, Iš W. Hano
ver, Mass, prisiuntė blanką su 
$2.75 aukų. Aukavo sekanti: 
T. Daugintis, $1.00 (pridėjo 
ir vieną staltiesę); Frank Kra
sauskas ir Antanas Lapey po 
50c; Domicėlė Sakalauskas, 
Joe Ramanauskas ir Klemen
sas Kaveckas po 25c%
, J. Kalvaitis, Brooklyn, 
$1.00, V. Paukštys, Richmond 
Hill, $1.00, A. Bieliauskienė, 
Richmond Hill, $1.00, ‘A. Ve
lička, $1.00.

DAIKTAIS
Fotografas A. Valinčius iš 

Pittston, Pa., prisiuntė gražų 
“Smoke Stand.”

Drg. žinkevičienė, iš Pitts
ton, Pa., prisiuntė rankų dar
bo priegalvio du užvalkalus ir 
numegstą užtiesalą ant komo
das.

F. Kazakevičienė, Jamaica, 
Y., paaukavo 6 gražius 

žiurkštukus.
Iš Seattle, Wash., moterų 

kliubas prisiuntė gražų užtie
salą ant lovos ir du zuikučius. 
Viskas padaryta rankomis.

J. Juškienė aukojo 3 rankų 
darbo kaklaraiščius, o J. Juš
ka—porą gražių, “slipių.” Juš
kai užlaiko batų krautuvę 187 
Sands St.

Ruoškitės į “Laisvės” Bazarą
Ateinantį penktadienį, va

sario 14 dieną, vakare, didžiu
lėje Brooklyn Central 
18 Manhattan Avė., 
“Laisvės” dienraščio 
bazaras.

Jis tęsis tris dienas, 
penktadienį, šeštadienį 
madienį. Kaip visada,
šiemet bazare bus labai daug 
gerų dalykų, ypatingai, šiemet 
bus gražių rankų darbo nau
dingų dalykų, kurių “Laisvės” 
bazaro rengėjai gauna iš vi
sų Amerikos dalių.

Kiekvieną vakarą atsibus 
gera ir koncertinė programa. 
Tik pagalvokite, penktadienį 
dainuos didysis Brooklyno Ai
do Choras vadovystėje Žilins
kaitės.

Serga
W. Zabelskis sunkiai suimtas 

šalčio guli lovoj jau apie savai
tė laiko. Gydytojas lanko veik 
kas dieną. Sekmadienio rytą 
dd. Kalvaitis ir Kaulinis nuėjo 
aplankyti Zabelskį ir sako, .kad 
dar pusėtinai serga, nors jau 
eina geryn. Linkime W. Zabel- 
skiui greit pasveikt.

J. Šapoka, ALDLD 138 kuo
pos narys, dar vis jaučiasi pu
sėtinai silpnai. Nors jau gana 
ilgokas laikas kai d. Šapoka su
grįžo iš ligonbučio, bet dar vis 
negali dirbti. Draugas nusi
skundė, kad negali lankyti mū
sų parengimų dėlei silpnos svei
katos. Linkime d. Šapokai greit 
atgauti sveikatą ir vėl sykiu su 
mumis dalyvauti.

Laike “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo ir bankieto, d. O. 
Kalvaitienė sirgo ir todėl dd. 
Kalvaičiai nedalyvavo bankiete, 
nors d. Kalvaitis ir buvo per 
dieną šėrininkų suvažiavime. 
Pereitą savaitę, suėjus d. Kal- 
vaitienę, ji tuojau man prida
vė pinigus už 5 parduotus ti- 
kietus “Laisvės” bankieto ir 
dar pridėjo $2.00 nuo savęs 
kaipo auką “Laisvei.” Draugė 
Kalvaitienė sakė: “Tai baudos 
užsimokame, už negalėjimą da
lyvauti “Laisvės” bankiete.” 
Labai dėkui dd. Kalvaičiams.

Kaip ir kasmet, taip ir šiais 
metais, maspethiečiai renka au
kas “Laisvės” bazarui ir per
duoda ALDLD 138 kuopos ar
ba LDS 14 kuopos vardu. Jau 
matėme skelbimuose Maspetho 
kuopų vardą, tai buvo pasidar
bavimas d. Cibulskienęs. Perei
tą LDS 14 kuopos susirinkimą, 
iš kuopos iždo nutarta paau
kauti $2.00 bazarui, o dd. Kal
vaičiai ir Kaulinis pridavė blan
ką su sekamomis aukomis: 
nuo Milčiaus, Maspetho čeve- 
rykų krautuv-ko ir mūs gero 
draugo, porą čeverykų vertės 
$4.00; nuo A. Skirmonto, užei
gos savininko taipgi ir mūsų 
gero draugo, bonką degtinės; 
nuo Rudolf Simon, užeigos sa
vininko, kuris nors ne lietuvis 
bet prisižadėjo dalyvauti baza- 
re su visa savo šeima, bonka 
degtinės. Pinigais aukų gauta 
sekamai: po $1.00 — A. Kal- 
vaitienė, A.' Kunevičienė, R. 
Laukaitienė ir N. Kaulinienė; 
po 50c — E. Kerienė, ir M. 
Janulevičienė. Nuo A. Girdaus- 
ko, kuris užlaiko bučemę Mas- 
pethe, gauta didelė salamė. 
Draugai maspethiečiai sako bus 
dar daugiau aukų bazarui, čia 
tik Eva.

Malvina Sukackytė, veikli 
Aido Choro ir Aidbąlsių na
rė prieš porą savaičių pabai
gė Eastern District vidurinę 
mokyklą. Dabar dar lanko va
karinius kursus pasiruošti ci
vilis tarnybos kvotimams ir 
ruošiasi 
kloties!

šeštadienį dainuos Bangos 
Choras iš Elizabeth, taipgi so
lo dainuos A. Višniauskas iš 
Bayonne, ir Aldona Klimaitė.

Sekmadienį po pietų bus 
vaikų diena ir jiems atatinka
ma programa, o nuo 5 valan
dos suaugusių. Dainuos Pir
myn Choras iš Great Necko 
ir solistas S. Kuzmickas iš She
nandoah, Pa., taipgi atsižy
mėjusi dainininkė Biruta Ra
moškaitė iš Hartford.

Taigi, kaip matote,
“Laisvės” bazare bus labai ge
ra ir tinkama koncertine pro
grama. Todėl, prašome visus 
ir visas dalyvauti bazare.

“Laisvės” Prietelius.

Paruošia Laivą Parvežti Is 
panijos Karo Pabėgėlius;

Gauna Paramos

tai

Dokininkai Pagerbė 
Pete Panto

Pereito šeštadienio vakarą 
apie pustrečio šimto dokininkų 
suėjo pagerbti atmintį.savo ko-' 
vingo vado į Pete Panto, kurio 
lavono griaučiai parvežta iš
kasti iš Passaic paupio netoli 
Lyndhurst, N. J. Jie savo mi
tinge, Elite Salėj, Union ir 
Court Sts., reikalavo, kad bū
tų surasti ne tik tiesioginiai jų 
vado žudeikos, bet ir tie, .kurie 
mokėjo už jo nužudymą. Doki
ninkai sako, kad tas dar svar
biau.

Mitinge buvo žymūs kalbėto
jai, tarpe kurių Bella Dodd iš 
Mokytojų Unijos ir Gino Bardi 
iš italų liaudies laikraščio. Su
rinkta $34 Panto laidotuvių lė
šoms.

Pete Panto, kovingas eilinių 
laivakrovių vadas, buvo neken
čiamas tiek per dokų savinin
kus, tiek per Joseph Ryano kli
ką, kuri valdo Int. Longshor- 
men’s Association, kadangi jis 
drąsiai .kovojo prieš raketierius 
ir vienuose ir kituose. Už tai jis 
buvo pagrobtas ir nužudytas. 
Tą unijistai suprato ir paskel
bė iš karto po Panto dingimo 
ir tas jau pripažinta dabar per 
prokuroro raštinę.

Amerikinio Pagelbos Laivo, 
Misijai pasąmdžius laivą Lov- 
cen, kuriuomi pirmoj kelionėj 
tikimasi parvežti iš Francijos 
Meksikon 450 lojalistų Ispanu 
jos karo pabėgėlių, misija 
gauna vis daugiau paramos, 
nežiūrint, kad lojalistų pabė
gėlių priešai bando tai rink
liavai kenkti visais jiems ži
nomais būdais.

Laivo sąskaiton. misija jau 
sumokėjo $25,000 pereitą sa
vaitę ir vėliau turės sumokėti 
dar $130,000 iki laivas bus 
paruoštas pirmam išplauki
mui. Sekami plaukiojimai, ka
da laivas jau bus paruoštas- 
atremontuotąs, lėšuosią po 
mažiau.

Laivas dabar randasi Hud
son Upės 1-moj prieplaukoj. 
Jis numatoma išplauksiant va
sario 27-tą. Grįždamas, jis 
parveš 450 lojalistų, kuriuos 
Meksikos valdžia sutiks įsi
leisti. Jie būsią paimti iš 
francūziškos Morokkos porto 
Casablanca ir pervežti į portą 
Vera Cruz, Meksikoj.

Atakos ant Amerikinės Pa
gelbos Laivo Misijos prasidė
jo pereitą gruodį su ponios 
Rooseveltienės pasitraukimu iš 
tos misijos. Tuomet tūla spau
da, kaip World-Telegram, at
akavo planą kaipo negalimą, 
esantį perdideliu pasimojimu, 
neįvykdomu gyvenime. Tasai 
didelis nukentėjusių nuo fa
šizmo gelbėjimo darbas ban
dyta paversti raudonųjų gnai
bymo kampanija, kad tuo bū
du sulaikyt Amerikos visuome
nę nuo teikimo paramos nu- 
kentėjūsiems. Bet, kaip neiš
dega kiti toki reakcininkų pla
nai, taip neišdegė ir šis. Pagel
bos laivo 
jai gavo 
pradėjo 
daugėti, 
laivas.

Matydami, kad niekinimas 
paties sumanymo neatsiekė 
savo, dabar tie patys lojalis
tų priešai skleidžia paskalas, 
būk laivas esąs netikęs, būk

juomi negalėsią parvežti dau
giau 200 žmonių vienu kartu. 
Pagelbos Laivo šalininkai nu
rodinėja, jog ta lojalistų prie
šų neva geraširdystė — ap
gali avim as, būk no gana mo
derniškai, ne gana patogiai lo- 
jalistus veš — paeina iš noro 
matyti tuos didvyriškus Ispa
nijos laisvės gynėjus paliktais 
visiškai fašistinės Vichy val
džios malonei.

Pagelbos laivo ruošėjai sa-1 
ko, esą įsitikinę, . jog masės

J. Gabraitis, LDS 1 kuopos 
narys, pereitą savaitę susirgo. 
Randasi gydytojo priežiūroj, 
namie, 125 Howard Ave., 
Brooklyne. Draugai ir pažįs
tami prašomi atlankyti.

* * >1:

Julia Anskienė po operaci
jos sveiksta, jau sugrįžus na
mo, 744 Macon St.

* * •+•
P. Marčiukas dar vis randa-

-

’Antradienis, Vasario ii, 1941 
i- \ "."i1. .

Iš Greenpoint ligoninės pir
madienį sugrįžo namon K. 
Balčiūnas. Jis dar nėra stip
rus, bet tikisi greitai sutvirtėti.

Amerikos darbo žmonių ir ki- s* Greenpoint ligoninėj. Kaip

nepaisydami dar 
gausiau parems 
Pagelbos Laivo 
laivas galėtų iš- 

Jie

greit galės iš ten sugrįžti, kol 
kas daktarai nėra pažadų da
vę.

Nepaprastas Palengvinimas 
ReumatiŠkų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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Bolės Rungtynių Eiga
Įvykusios rungtynės (sausio. 

26 d.) tarp W.B.F. ir lietuvių 
komandos, buvo laimėtos užpel
nytai lietuvių naudai 4:1 santi- 
kyj.

Tik pradėjus rungtynes, deši
nys forwardas, Lukošiūnas pra
siveržia pro 
įkerta golą.

Rungtynės 
mios ir nors 
spaudžiami, 
■aplošdami 
mandą?

Garbe
Linkėtina
jimus tarpe svetimtaučių ir 
skleisti lietuvių vardą kuopla- 
čiausiai! • ! •

gynė j ų eiles ir

buvo labai įdo- 
stiprios komandos 
lietuviai atsilaikė 

stiprią vokiečių ko-

lietuvių .komandai! 
ir toliau tęsti laime-

LOŠIKŲ
Lietuvių.

S. Andriulevičius
J. Atkočius
K. Simonas
J. Nevinskas 

Nevinskas 
Ubara 
Lukošiūnas 
Sližys

E. Petrėnas
J. Beleckas
P. Katinas

Golai: Nevinskas, 
Lukošiūnas, Martin.

Vartininkai: J.
Mungo.

SĄSTATAS

K. H.
K. B.

A.
D. F.
D. H.
C. F.
D. F.
D. B.

K. F.

W. Skibar 
E. Mungo 
B. Tolsh 
A. Chesney 
A. Braduk 
J. Afanger 
J. Martin 
E. Weber 
A. Morgan 
E. Sokolsky 
J. Dennis
Ubara, A.

Beleckas, 
Koresy.

Neleis Statyti Namą

'..s.

siuntimo sumanyto- 
pritarėjų ir parama 
ateidinėti, pradėjo 

Pagaliau užsakyta ir

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškės apie 50 m. 

amžiaus 
moterį, 
mėnesį, 
prašome 
97-28 
N. Y. 
9-4399.

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

Arba telefonuokite Virginia 
(33-35)

Reikalinga jaunos mergaitės ar 
moteries dirbti prie namų darbo ir 
prižiūrėti 
pas Mrs. 
Brooklyn,

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

(29-41)

50c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru .....................................
• Ta pati knyga, Celuliodas gra

žiu apdaru su antspaudais.... $1.60 
Vainikėlis, jaunuomenes 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. Kukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

tų progresyvių supras kenkėjų 
tikslus ir jų 
greičiau ir 
Amerikinės 
Misiją, kad
plaukti nustatytu laiku.
sako, kad Pagelbos Laivo cen- 
tralinė raštinė (Am. Rescue 
Ship Mission), 200 5th Ave., 
New York, gauna sveikinimų, 
pažadų ir vis daugiau gatavų 
pinigų iš daugelio valstijų.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

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

DABAR RODOMA SOVIETŲ FILMĄ

“MININ and POZHARSKY”
Sutaisyta V. Pudovkin, direktoriaus “Motina” ir “Audra Virš Azi

jos.” Paremta Shkovsksio puikiausia scenai pritaikyta apysakaitė. 
Šioje filmoje yra nufotografuota gelmė ir spalva Rusijos žmonių, 
pradžioje septyniolikto šimtmečio.

Nuo 10:30 vai. ryto. Įžanga 15c iki 1 v. po piet paprastomis dienomis

IRVING PLACE THEATRE
IRVING PLACE, prie 14th Street, NEW YORKE
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GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

S tai 
adresas:

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

visados bus patenkinti.
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Telefonas: Humboldt 2-7964

IOE3O

C

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

aprokavlmus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Tfelefonas EVergreen 7-1661

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

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

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

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N

i

CHARLES’
UP-TO-DATE

B4RBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. SHAUNS
(S II AL IN S KAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

" IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Pranešama, t kad daugiau 
jokių naujų namų neleis staty
ti arti Brooklyno Laivyno Sto
ties./ Numatoma, kad biis di-r’ 
dinama laivyno stotis, kad .bus 
budavojama daugiau fabrikų/ 
kurie aprūpina laivyną gink
lais ir amuniciją. . ..._

ir*6

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

Į

GYDO IR DARO OPERACIJAS

nemoka- 
miesto

25c 
60c 

$1.50

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir Hulyg susitarimo.

>286 UNION AVENUE 
įį į}. Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo K iki 7 
Sekmadieniai*

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

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.Vakarais

■ nuo 11 iki 1

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

*******
- . , ...




