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Schenectady, N. Y., nedaug 
lietuvių. Didžiuma jų laiko
si su “Laisve”. Apšvietus kliu- 
has turi savo namą. Prie kliu- 
bo priklauso virš 30 narių. 
Prie LDS 18 kuopos priklau
so 36 nariai, o prie LLD tik 
10. Yra būtino reikalo padvi
gubinti LLD kuopą.

Kiekvienas progresyvis liet- 
tuvis privalo priklausyti prie 
šios organizacijos.

Teko matyties ir kalbėtis su 
Gudzinais, Virbiliais, Meilū
nais, Ramonu, Sargeliais. Jie 
geri “Laisvės” skaitytojai. Ti
kiu, jie pasirūpins, kad LLD 
91 kuopa turės bent 20 narių.

Bulgariją prigužėję “tūks
tančiai” vokiečių karių, per
sirengę paprastais drabu
žiais.

ir “Vilnies” Kalendorius.

Būnant Philadelphijoj, keli 
draugai man sako: “jei ne 
moterys, tai mūsų judėjimas 
labai sušlubuotų”. Philadel
phijoj — moterys puikiai plati
na literatūrą. Labai gerai plati
nasi A. Bimbos “Naujoji Lietu
va
Vos spėjau atvažiuot į Roches
ter!, tuoj išgirdau, kad Beke- 
šienė jau išleido apie 30 knygų 
apie Lietuvą.

šapranauskienė 
lyvavo “Laisvės” 
ladelphijoj. Kas

veikliai da- 
vajuj Phi- 
link Chica- 

gos ir Detroito, tai moterų ro
lė dar žymesnė.

šias pastabas rašau Roches
ter, N. Y., pas Černiauskus. 
W. Černiauskas sako, kad jų 
LDS kuopa veikliai dalyvaus 
vajuj. Tą patvirtino ir P 
gailiškis, LDS 11 kuopos 
mininkas. ši kuopa buvo 
na iš veikliausių pirmame 
S periode.

Stambiausia vietos organi
zacija, DIjK , Gedimino , Drau
gystė, rengia koncertą pianis
tui V. Bacevičiui. Gerbiamo 
svečio čia laukia beveik Visi. 
Drg. Bekešienė ir kiti smar
kiai platina tikietus.

Koncertas įvyks 22 d. vasa
rio, o ant rytojaus bus ban- 
kietas ir prelekcija.
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Rašo L. Prūsei k a

Kadaise mes turėjom Lietu
vių Literatūros Draugijos kuo
pas Troy, Hudson, Amster
dam, Utica, šiuo tarpu centra- 
linėj daly New Yorko valstijos 
tebėra kuopa tik Schenectady. 
Su tais miestais būtinai reikia 
atnaujinti pažintys.

Amsterdame man 
būti tik 3 valandas. 
12 žmonių skaito 
Tai jau branduolys kuopai su
sikurti. Amsterdame stambi 
lietuvių kolonija. Kun. židana- 
vičius jau nebekontroliuoja tą 
koloniją taip, kaip anais lai-* 
kais.

Ne visi kunigai įpuolė 
peracijon dėl Lietuvos.

Vienas iš Amsterdamo 
nigų (ne senis ž.) pasakęs tū
lam laisviečiui: “Stalinas mo
ka vesti politiką”. Kun. V. 
Slavynas, atvykęs iš Lietuvos, 
nesideda prie baublių ir nesa
ko prakalbų prieš Tarybų Lie
tuvą.

Būnant Grand Rapids’e 
(lapkr. mėn.), girdėjau, kad 
kun. Lipkus laikosi neutraliai. 
Jis negarsino net p. Vileišio 
prakalbų. Jo nuomone, para
pijos neturi kišties 
krajaus” politiką.

seno

L. šimutis, Romos katalikų 
Federacijos sekretorius, pa
skelbė, kad katalikai surinko 
“Lietuvai gelbėt” apie $4,000.

Well... tai žėdnam parapi- 
jonui nepripuola net po penk
tuką. Blogiau negu bloga, 
net jų pačių akimis žiūrint.

Pittsburgh’e prieš tą idio
tišką boikoto skymą' pasisakė 
ne tik Mažukna,. bet advoka
tas Šulcas ir Riti. .Bostone 
prieš tąj tysliavinę-Jurgelioni- 
nę “ide^ą” pasisakė net san
dariems Mockus. Waterbury 
D-ras Stanislovaitis, buvęs S.

Darbo žmonių
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00

Metams

1776 Bilius Fa
šistinis, Sako 
CIO Vadas

Marininky Unijos Pirmininkas Curran Nurodo, Kaip 
Roosevelto Sumanymas Veda Ameriką į Karą už Angliją
Washington. — CIO Na- 

cionalės Marininkų Unijos 
pirmininkas Joseph Curran 
smarkiai išstojo senatorių 
komisijoj prieš Roosevelto 
sumanymą, bilių 1776, rei
kalaujantį plačiausios para
mos Anglijai. Curran, smer
kdamas tą sumanymą, pa
reiškė :

“šis bilius reikalauja pre
zidentui visai diktatoriškos 
galios; tuomet prezidentas 
savo įsakymais galėtų val
dyt šalį ir vienu plunksnos 
pabraukimu panaikint žmo
nių, ypač darbininkų laimė
jimus, išgautus sunkiomis 
kovomis, kurios buvo veda
mos per ištisas gentkartes.

“Tas bilius iš esmės pa
naikintų visas pilietines lai
sves ir darbo unijų teises.

“šis bilius yra žingsnis 
į karą, o ne apsigynimo 
žingsnis. Jis galutinai su
naikins paskutinius likučius 
Amerikos bepusiškumo ir 
tikrai įstums mus į karą.

“Tai yra stačiai fašistinis 
sumanymas, o vartodamas 
šį žodį, aš pilnai suprantu, 
ką reiškia ‘fašistinis’ žmo
nėms tuose kraštuose, kur 
fašizmas jau įvestas.”

Curran sakė, jog kreivi

Anglų Pulkininkas Ra
gina Angliją Susivienyt 

Su Amerika
Leeds, Anglija. — Anglų 

pulkininkas J. G. Wedg
wood kalbėjo mitinge, kad 
Anglija po karo turi susi- 
jungt į vieną valstybę su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stijomis. Sako: “Per metus, 
dvejus ar trejus mes, ang
lai,, jau nei vienas neturėsi
me nei cento; tad tik per 
sąjungą su Amerika mes 
galėtume po karo atsteigti 
savo gyvenimą.”

Kaip Europos Karas Pabran
gino Maistą Amerikoj

Y.—Cornell 
žemdirbystės 

skyriai ap- 
nuo šio karo

Ithaca, ' N.
U niversiteto 
ir ekonomijos 
skaičiavo, jog 
pradžios pabrango ' maisto 
reikmenys Amerikoje 15 iki 
20 procentų.

L.A. daktaras kvotėjas,’ nesi
deda prie fanatikų fronto.

Aišku, kad ir Brooklyn© 
“radijušai” turės keisti savo 
nusistatymą.

Man labai patiko pasikal
bėti su pirmuoju “Laisvės” 
vajininku K.' Čiurliu, iš Ba
yonne, N. J. Juo daugiau 
žmonių jis mato? juo daugiau 
gauna ' “Laisvė” skaitytojų, 
tuo daugiau pas jį atsiranda 
energijos. Dalyvauti vajuj 
nereiškia pavargimą. 

yra pasakojimai tų, kurie 
šneka, būk visuotina Ame
rikos parama Anglijai išlai
kytų Jungtines Valstijas 
nuo karo:

“Mūsų patyrimai pirma
jame pasauliniame kare pa
rodė, jog nuolatinis plauki
mas karo pabūklų, laivų, 
naikintuvų ir orlaivių iš 
Amerikos į Angliją tegali 
mus tiktai įvelti į karą.

“Jeigu Amerikos valdžia 
nežada dalyvaut dabartinia
me Europos kare, tai kodėl 
jinai atmetė pataisymą, ku
ris reikalavo uždraust siųst 
Amerikos armiją 
vandenyno? kodėl 
kos valdžia taipgi 
siūlytą pataisymą, 
reikalavo užgint lydėt kari
niais Amerikos laivais pre
kinius laivus, plaukiančius į 
Angliją?

“Jeigu šio biliaus rėmėjai 
sakosi esą fašizmo priešai, 
kur jie buvo, kuomet Ispa
nijos žmonės žūtbūtiniai ko
vojo prieš fašizmą? Hitleris 
ir Mussolinis tada maršavo 
skersai Ispanijos prieš tei
sėtą jos valdžią, bet Angli
ja, Francija ir Jungtinės 
Valstijos visiškai to nepai
sė. O jos tada būtų galėju
sios Hitlerį sustabdyti.”

VALDŽIA GRĄŽINA TRUS- 
TAM 65 MILIONUS TAKSU

Washington. — Valdžia 
sugrąžino bankininkui J. P. 
Morganui $438,503 neva 
permokėtų taksų, • General 
Motors Korporacijai—$413,- 
026, Fordui—$145,683, ir kt. 
Viso atmokėjo kapitalistam 
neva jų permokėtų taksų 65 
milionus dolerių už pernyk
ščius metus.

Be to, valdžia atmuša 51- 
nai korporacijai' $71,000,- 
000 taksų per penkis metus 
už tai, kad tos korporacijos 
statys bei didins fabrikus, 
kur dirbama kariniai reik
menys.

Vyriausias Teismas 
Varžo Streikierių 

Teisę Pikietuoti
Washington. — Aukščiau

sias Jungtinių Valstijų Tei
smas penkiais balsais prieš 
tris patvarkė, jog. atskiros 
valstijos gali suvaržyti pi- 
kietavimo .teisę darbo uni
joms streikuose, jeigu per 
pikietavimus įvyksta, fizinių 
susikirtimų, net uždraust 
pikietininkam kalbėti, jei
gu kalba, vestų prie susidū
rimų.

Teisėjai Stanley Reed ir 
L. Hugo Black išstojo su 
priešingais p a r e i š kimais. 
Sako, jog daugumos teismo 
sprendimas paneigia kons
titucinę teisę žodžio laisvės.
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GRESIA KARAS BAI 
VALSTYBĖMS

Belgrad, Jtfgoslavija, vas. 
11.—Pranešamą, kad vokie
čiai tuzinais didžiųjų orlai
vių gabena 
kariuomenės 
Bulgariją.

Bulgarijos 
binetas suėjo į speciali po- 
sėsėdį. Uždarė mokyklas ir 
uždraudė publikai važinėji
mą traukiniais.

Jugoslavija taipgi suju
dus dėl karo baimės.

Manoma, kad Anglijos or
laiviai užpuls bombarduot 
Rumunijos žibalo šaltinius 
ir Bulgarijos ir Rumunijos 
orlaivių stovyklas ir gele-r 
žinkelius.

London. — Anglų valdžia 
atšaukė savo atstovą iš Ru
munijos, o Rumunija savo 
atstovą iš Anglijos.

Manoma, kad Anglija su
traukys diplomatinius savo 
ryšius ir su Bulgarija. An-

Anglų Karo Laivai Pa
dare Milžiniškų Nuo

stolių Genoai
Italų Pranešimas:

Roma. — Bombarduoda
mi Genoa, Italijos prieplau
kos miestą, anglų karo lai
vai praeitą sekmadienį pa
darė milžiniškų medžiaginių 
nuostolių gyvenamiems na
mams ir užmušė 72 žmones, 
o sužeidė 226, bet nepatai
kė į jokį kariškai svarbų 
pastatą., Anglų laivynas už
puolė Genoą tuo laiku, kai 
buvo tiršta ūkana.

Italų orlaiviai bombomis 
sužeidė vieną anglų šar
vuotlaivį.

(London.-—Anglų koman
da sako, kad jų karo laivai 
pleškino Genoą miesto 
prieplauką, jo elektros dir- 
byklas, sandėlius, fabrikus, 
žibalo bakus ir laivus.)

SUSPROGDINTAS VO
KIEČIŲ TRAUKINYS

Belgrąd. — Eksplodavo 
traukinys, kuris per Bulga
riją vežė Vokietijai žibalą 
pirktą iš Sovietų Sąjungos. 
Manoma, kad anglų agentai 
padegė 
buvo 39 vagonai. Tapo Už
mušti 8 
tojai.

traukinį, kuriame

traukinio tarnau-

Anglijos lakū-Egiptas.
nai atkakliai bofnbardąvo 
italų-vokiečių orlaivių sto
vyklas Rhodes saloje.

Aukščiausias Teisinas Įsakė 
Fordui Leist Darbininkam 

Laisvai Organizuotis
Taip Pat Nusprendė, jog Fordas Turi Išmokėt 3-jy Mėty Algas Dvidešimt Trim 

Darbininkam, Kuriuos Fordas Buvo Išmetęs iš Darbo už Unijinį Veikimą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Aukščiausias Teis
mas pirmadienį visai atsi
sakė peržiūrėt Fordo auto
mobilių korųpanijos apelia
ciją prieš valdiškos Darbo 
Santikių Komisijos sprendi
mą. O tas sprendimas liepė 
Fordui daugiau “negrūmot, 
neužpuldinėt, nemušt darbi
ninkų” ir jokiais kitais bū-

nizuotis į bile uniją, kokią 
tik jie pasirenka.

Šitokį Šalies Darbo San
tikių Komisijos įsakymą 
pirmiau užgyrė šeštos Sri
ties teismas. Tai prieš tą už- 
gyrimą Fordas ir kreipėsi 
su apeliacija į Amerikos 
Aukščiausią Teismą.

Net be peržiūrėjimo at
mesdamas Fordo apeliaciją,

dais nekliudyt jiems orga- dabar Aukščiausias Teismas

Nusižudė Vadinamas “Generolas Krivitskis,” 
Samuelis Ginsburgas, Pasakorius prieš So

vietu Sąjungą, Niekad Nebuvęs Sovietuose
Washington. — čia Hote- 

lyj Bellevue nusišovė savo 
kambaryje Samuelis Gins- 
burg’as, kuris vadinosi bu
vusiu sovietiniu “generolu 
Krivitskiu.”

Miesto valdybos gydyto
jas ir policija pripažino, kad 
jis paįš nusišovė. Valdžia 
buvo davus.-jam teisę nešio
tis revolverį. Jis bijojo, kad 
nebūtų deportuotas iš Jung-

veik visai subankrutavęs. 
Tai veikiausiai todėl ir nu
sižudė. Prie jo policija ra
do tris raštelius, kur tas 
neva generolas sako, kad jis 
nusižudo.

Washingtono policija tei
gia, kad joks pašalinis žmo
gus negalėjo įeiti į užrakin
tą Ginsburgo kambarį penk
tame aukšte ir nužudyti jį. 
Niekur, nėra gaisrinių kopė
čių arti to kambario lango 
ir nėra tokios palangės, ku
ria būtų galėjęs žmogžudis 
pro kito kambario langą da- 
slinkti iki Ginsburgo lango.

Ginsburgas - “Krivitskis” 
stengėsi gaut Amerikos pi
lietybės popieras dar kitu 
svetimu vardu.

Atvykęs Amerikon, jis 
pasakodavo, būk buvęs Rau
donosios Armijos “genero
las ir jos žvalgybos galva 
Vakarinėje Europoje,” o gi
męs tai, girdi, “Rusijos Uk
rainoj.”

Sovietų vyriausybė tada 
pranešė, kad S. Ginsburgas 
“Krivitskis” niekada visai 
nebuvo nei “Rusijos Ukrai
noj”' nei Sovietų Sąjungoj 
abelnai; kad jis yra tiktai 
žulikaS.

Seniau Ginsburgas gyve
no Austrijoje, o į Ameriką 
sakėsi atvažiavęs iš Fran
ci jos.

Amerikoje jis pardavinė
jo komerciniąms laikraš
čiams savo straipsnius siijną ir 300 milionų dolerių, 
pasakomis prieš Sovietų 
vyriausybę ir net “parašė” 
knygų anglų kalba prieš So
vietus, nors pats nemokėjo 
angliškai rašyti. Jis ki
tiem pasakojo, o tie jo var
du rašė. Už tai, jis gavo 
kiek pinigų, bet tie pinigai 
greitai buvo išleisti.

New Yorko Times sekma
dieninė knygų apžvalga pa
stebėjo, kad Ginsburgo 
“Krivitskio” knygoje nėra 
jokių faktiškų smulkmenų 
apię neva buvusius jo arti
mus ryšius su Sovietų va
dais: Ta jo knyga sudary
ta iš prieš-sovietinių pąsa- 
kų jau pirmiau tilpusių ka
pitalistiniuose Amerikos lai
kraščiuose ir panašiose kny
gose.

1939 m. spalių 11 d. Gins
burgas “liudijo” kongresi
nei Dieso komisijai, plūsda- 
mas Sovietus ir komunistus.

Amerika Greit Duos 
Anglijai Pabūklų 
Už 500 Milionų

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždo ministerija su
rašinėja, kiek tuoj aus Ang
lijai pasiųst Amerikos or
laivių, kanuolių, kulkasvai- 
džių ir prekinių laivų, kai 
tik kongresas galutinai pri
ims prezidento Roosevelto 
sumanymą 1776 dėlei pla
čiausios pagalbos Anglijai. 
Amerikos valdžia taipgi 
trumpu laiku perleis Angli
jai daugiau vatos-bovelnos 
ir kitų žemės ūkio produk
tų.—Vata reikalinga 
lam 
ti.

jau

tumą Maltą.

Sofija, Bulgarija—Sako
ma, kad Sovietų Sąjunga

Vokiečiai per dieną nu
kirto žemyn 33 anglų orlai
vius, o savo prarado tik du.

------ ------------ Vokiečįų-itahj lėktuvai
ORAS.—Šį trečiadienį šil-vėl atakavo anglų salą-tvir- 

čia'u ir apsiniaukę.

)

Berlin, vas. 11.—Vokiečių 
komanda teigia, kad jų or- nesikištų, jei vokiečiai mar
iausiai bombomis nuskandi- šuotų per Bulgariją *prieš 
no du prekinius Anglijos'Graikiją ar Turkiją, 
laivus Suezo Kanale. ---------

Skaičiuojama, jog tuo- 
po biliaus 1776 perva- 

rymui kongrese prezidentas 
Rooseveltas “paskolins arba 
atiduos” Anglijai 500 milio
nų dolerių vertės karo pa
būklų fr šiaip įvairių reikr
menų. Pagal kongreso at- b o m b a r d u o t šiaurinius 
stovų rūmo tarimą, jis ga-^ Franci jos pakraščius, 
lėtų visai neatsiklausdamas 
kongreso, perleisti Anglijai 
įvairių reikmenų už 1 bilio-

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

tokiu būdu galutinai užtvir
tino darbininkų teisę lais
vai organizuotis į uniją For
do automobilių fabrikuose. 
Tuo pačiu žygiu Aukščiau
sias Teismas įsakė, kad For
das turi su mokėt algas dvi
dešimt trims darbininkams, 
kuriuos Fordas buvo išme
tęs iš darbo 1937 metais už 
unijinę tų darbininkų veik
lą. Tai bus trijų metų algos.

Aukščiausias Teismas, ta
čiau, nepalietė valdiškos 
Darbo Santikių Komisijos 
tarimą, kuriuom jinai buvo 
uždraudus Fordui skleist 
savo lapelius, kuriais jis 
niekina unijas ir atkalbinė
ja darbininkus nuo bet ko
kios darbo unijos, 
srities teismas buvo 
žinęs Fordui “teisę” 
tokią “literatūrą.”

. Detroit, Mich.—Džiaugia
si CIO unijistai, kad Jung
tinių Valstijų Vyriausias 
Teismas nusprendė, jog 
Fordo automobilių kompa
nija turi pilnai pripažint 
darbininkams teisę organi
zuotis į uniją ir jog tas teis
mas uždraudė Fordui bent 
kokiais grąsinimais ar veik
smais trukdyti darbininkų 
organizavimąsi. Tai CIO 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų Unija juo smarkiau 
veiks, kad sutraukt Fordo 
darbininkus į savo eiles.

Dabar ši unija reikalauja, 
kad šalies valdžia atimtų 
visus karinius užsakymus iš 
Fordo, jeigu jis ir toliau 
laužys šalies Darbo Santu 
kių Įstatymą ar valstijinius 
įstatymus duodančius dar
bininkam teisę laisvai orgat 
nizuotis į unijas ir per jas 
vesti kplęktyves - bendras 
derybas su samdytojais.

SKIRTINGI ANGLŲ IR 
VOKIEČIŲ PRANEŠIMAI
Anglai Praneša:

London, vas. 11.—Angli
jos orlaiviai bombardavo 
Hanoverį, Vokietijos gele
žinkelių ir fabrikų centrą,

Vokiečiai Praneša:
Berlin,, vas. 11.—Vokiečių 

kanuolės nuvijo šalin anglų 
karo laivus, kurie pradėjo
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Dalinai Jiems Pavyko
Mes jau esame rašę apie žymiąją ame

rikietę humanistę Hellen Keller,—josios 
nusistatymą linkui gelbėjimo ispanų lo- 
jalistų, esančių Francijos nelaisvėje. Ši 
žymioji humanistė buvo apsiėmusi eiti 

• garbės pirmininkės pareigas Amerikinei 
Gelbėjimo Laivo Misijai. Kai prezidento 
žmona, ponia Rooseveltienė, ir kiti, iš 
tos įstaigos pasitraukė ir viešai prieš ją 
išstojo, tai Hellen Keller visvien pasiliko 
eiti pirmininkės pareigas ir padarė vie
šą pareiškimą, raginantį remti Ameriki
nę Laivo Misiją.

Tuomet viso krašto “įtakingosios sfe
ros” pradėjo į šią moteriškę veikti, da
ryti ant josios spaudimą, reikalauti, kad 
ji iš ten pasitrauktų. Na, ir pagaliau 
jiems pavyko tą padaryti.

Tuomet, kai Amerikinei Misijai jau 
pavyko gauti laivas, kai visi dalykai ta
po paruošti, matome spaudoje Hellen 
Kelleriutės pareiškimą, kad jinai jau 
pasitraukia iš pirmininkės vietos. Jinai 
aiškina savo žygį tuomi, kad, būdama 
neregė ir kurčia, jinai negalėjusi visko 
kaip reikia suprasti. Dabar jinai labai 
užimta darbu Amerikinėje Neregiams 
Federacijoje ir todėl negalinti atkreipti 
dėmesio į Amerikinės i Misijos darbą! 
Tiesa, Kelleriutė tuo pačiu sykiu nurodo, 
kad josios siela visvien pasilieka su ispa
nų lojalistais, kenčiančiais sunkumus 
Francijos nelaisvėje, kad ji visvien 
džiaugsis pagalba, suteikta jiems.

Dėl pastarojo žygio niekas, aišku, ne
gali Kelleriutės kaltinti. Kiekvienas žino, 
kokioje jinai yra keblioje padėtyje. Jinai 
buvo faktinai priversta iš pirmininkės 
vietos pasitraukti. Spaudimas, kokį darė 
reakcininkai, ispanų lojalistų priešai, bu
vo persunkus jai.

. Visi ispanų lojalistų draugai tegali 
tik simpatizuoti Hellen Kelleriutei, tik 
jai atjausti. Podraug kiekvieno ispanų 
lojalistų draugo ir prieteliaus pareiga 
darbuotis juo daugiau padėti pargabenti 
tūkstančius lojalistų- į Meksiką. Laivas, 
kaip sakėme, jau nusamdytas. Dar rei
kia damokėti pinigų, dar reikia suaukoti 
pinigų tam didžiajam tikslui. Mes mano
me, kad visuomenė į tai kreips dėmesio 
ir savo pareigas atliks.

Brazilijoj ir pas Mus
Mes jau rašėme, kad fašistinė Brazili

jos valdžia nutarė uždaryti visus išei
nančius Brazilijoj laikraščius, leidžia
mus ne portugalų kalboj. Jei tasai pat
varkymas bus įvykintas gyveniman, tai 
Brazilijoje gyvenančioms tautinėms gru
pėms bus užduotas didelis smūgis.

Reikia atsiminti, kad į Braziliją važia
vo žmonės ten gyventi, ten plėsti savo 
tautinę kultūrą ir podraug prisidėti prie 
bendro krašto gerbūvio pakėlimo. Jiems 
buvo-žadėta laisvė,, žadėta teisė palaikyti 
savo kultūrą ir savo kalbą. Visiems aiš
ku, jog be spaudos ir savo kultūra ne
įmanoma.

Yra ir Jungtinėse Valstijose reakcinin
kų, kurie žavisi Brazilijos diktatoriaus 
Vargas’o žygiais. Ir čia yra žmonių, ku
rie prieš.sveturgimius dantimis griežia. 
Pirmas žingsnis prieš sveturgimius jau 
yra padarytas: arti penkių milijonų ne- 
piliečių jau yra suregistruota. Kaip bua 
toliau, liekasi palaukti ir pamatyti.

ČiŪ tenka tačiau priminti vienas ypa
tingas dalykas, /šiuo Inetu, kai krašte 
reakcija kelia savo galvą, kai jinai pir
miausiai bando pulti įr persekioti pažan
gųjį darbo žmonių judėjimą, stojantį 
prieš įvėlimą mūsų krašto į karą, taLvL 
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sokios rūšies politiški ablavukai tuojau 
puola į reakcijos glėbį ir bando jai prL 
silaižinėti, užuot prieš ją kovoti. Tos rū
šies žmonės viskis būdais padeda reakci
ninkams. Jie skundžia pažangiąją darbo 
žmonių spaudą; jie tikisi sulauksią pro
gos' matyti, kaip toji spauda bus reak
cijos uždaryta. Tuomet jie galėsią “pui
kiai gyvuoti.”

Bet tos rūšies reakcijai pataikautojai 
pamiršta, kad, jeigu reakcininkams pa
vyktų uždaryti pažangiąją spaudą,.tuo
met jie, kitą žingsnį žengdami, pultų ir 
tų pataikūnų spaudą — jai duotų per 
galvą panašiai, kaip, dabar diktatorius 
Vargas daro Brazilijoj!

Socijal-fašistų-klerikalų lyderiai turė
tų tą atsiminti.

Kiek tai paliečia mus, mes trokštame, 
kad Jungtinėse Valstijose būtų išlaikytas 
Teisių B ilius—- spaudos, susirinkimų lai
svė, žodžio laisvė. Mes priešingi bent ko
kiam spaudos persekiojimui. Mes prie
šingi . įvėlimui mūsų krašto į karą. Mes 1 
manome, kad ir kiti lietuviški laikraš
čiai, išeiną Jungtinėse Valstijose, turėtų 
panašiai daryti. Nes viskas, kas būtų 
bandoma pritaikyti pažangiajai spaudai 
dabar, ateityje tektų paragauti ir jiems 
patiems.

Brazilija šiuo atveju yra gera lekcija!

Raudonosios Gurguolės Lietuvoje
Kad užkirsti spekuliantams kelius, Lie

tuvos vyriausybė ir Kompartijos vado
vybė ragina valstiečius parduoti savo že
mės ūkio produktus tik kooperatyvams. 
Kooperatyvai, mat, Lietuvoje šiandien 
užima vietą privatiškų biznių. O kad pa- 
sekmingiau išjudinti valstiečius šiam di
deliam darbui, yra organizuojamos rau
donosios gurguolės (abazai), — savo rū
šies talkos,—kuriose dalyvauja daugybė 
valstiečių.

Iš žemiau telpančio Eltos pranešimo 
skaitytojas galės susipažinti, kaip Rau
donosios Gurguolės veikia, kokį jos su
daro gyventojams entuziazmą, kaip kelia 
Lietuvos žmonių ūpą, ir kaip tas viskas 
užduoda smūgį naujosios Lietuvos prie
šams Amerikoje, kurie skelbia, būk ta
rybų vyriausybė iš valstiečių viską ati
manti* ir tt. ■ ’ - • *

Elta praneša: -
“Raudonosios gurguolės pradeda .da

rytis visuotiniu Lietuvos valstiečių so
cialistinio judėjimo reiškiniu. Gruodžio 
12 d. į Panevėžį atvažiavo valstiečių 
Raudonoji gurguolė iš 3,000 vežimų, ku
riais valsčių artojai suvežė koopera
tyvams parduoti savo ūkio gaminius. Vi
si vežimai buvo papuošti raudonomis vė
liavomis ir transparentais. Su gurguole 
važiavo drauge daugelio kaimų orkes
trai. Valstiečiai vykdami dainavo revo
liucines dainas. Valstiečiai tą gurguolę 
suorganizavo per vieną dieną, kai buvo 
gauta žinia, kad gruodžio 12 d. Panevė
žyje įvyksta priešrinkiminis mitingas iš
statytiems kandidatams į TSRS—Sąjun
gos Tarybą ir Tautų Tarybą patvirtinti. 
Gurguolės priešakyje buvo iškeltas dide
lis transparentas su užrašu: ‘Draugai 
valstiečiai! Prisidėkime prie žemės ūkio 
našumo pakėlimo!’ Vienų tik Krekena
vos valstiečių gurguolėje buvo apie 1000 
vežimų su javais ir kitais produktais. Pa
nevėžiečiai valstiečius pasitiko ovacijo
mis, o kooperacijos sandėlio kieme atvy
kusieji buvo pasveikinti partijos vardu, 
į ką valstiečių vardu atsakė krekenaviš- 
kis valstietis Simas Didžiulis, be kt. pa
reikšdamas: “Mūsų vežimai pilni ūkio 
gėrybių. Tuo mes norime įrodyti, jog 
remiame darbo žmonių išstatomus kan-. 
didatus į deputatus. Mes savo nuoširdų 
pritarimą įrodome tuo, ką turime geriau
sio. Ir ateityje mes stengsimės konkre* 
čia!—ūkio gėrybėmis, tų gėrybių gausu
mu paremti partijos ir vyriausybės pas
tangas.’

“Gruodžio 9 d. Žiežmarių kompartijos 
iniciatyva ilgiausios vežimų virtinės val
stiečių, su dainomis, vėliavoms, pasipuo
šę atvažiavo į Žiežmarius, kur buvo nuo
širdžiai pasveikinti ir greitai aptarnauti. 
Raudonoji gurguolė savo organizuotumu 
ir šaunia virtine sutraukė tūkstahčius 
žiūrovų.

“Alytaus apskrities valstiečiai, ener
gingieji dzūkai, iš visų apskrities vietų, 
vežimais, papuoštais vėliavomis, vaini
kais gruodžio 13 d. ilgomis vilkstinėmis 
patraukė į kooperatyvus. Šių metų skir
tąją parduoti derliaus dalį tą dieną į koo
peratyvus pristatė 2,438 vežiman Į visUš 

, punktus .dzūkai valstiečiai atvyko sU or-
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Kas Gi Sudaro Mūsų 
Krašto Senatų

Šiuo metu Visų akys yra taipgi nerasite jūs smUlku- 
nukreiptos į Jungtinių Valkčių biznierėlių: dauguma 
stijų kongreso aukštesnįjį jų yra buvę bankininkai, 
butą — senatą. Senato Už- stambiųjų laikraščių leidė- 
sienio reikalų komitetas te- jai arba susirišę su draudi- 
besvarsto H. .R> 1776 bilių, mo kompanijoms, kurios 
—karo-diktatūrbš bilių. Ne- valdo milžiniškus • turtus 
užilgo šis bilius bu*s įteiktas Amerikoje, 
visam senatui svarstyti. At
siminkim: žemesnysis butas 
—atstovų būtaš — jau pūsi- nei vieno asmens, kuris bū- 
sakė už šį bilių. Jei senatas .tų geresniąją savo amžiaus 
pasisakys, -4 bilius pataps 
įstatymu.

Senatas ir> atstovų butas 
sudaro pilną Jungtinių Val
stijų kongresą. Šis kongre
sas yra 77-tas eilinis kon
gresas. Todėl daugelis žmo
nių ir klausia: ar 77-tas 
kongresas padarys taip, 
kaip padarė 65-tasis kon
gresas? Pastarasis, kaip ži
nia, 1917 metais įtraukė 
mūsų kraštą į karą, kurį 
buvo suruošę Europos 
perijalistai 1914-1918 
tais.

Krašto kongresas 
milžiniškos galios. Jis 
padaryti vienaip ir kitaip. 
Jei kongreso sudėtį sudary
tų liaudies atstovai ir jie 
klausytų liaudies balso,—jie 
galėtų suvaidinti gražų 
vaidmenį Amerikos žmonių 
naudai. O jeigu jie tarnauja 
ne liaudžiai, o josios prie
šams, jie gali įtraukti liau
dį į baisią katastrofą, į di
delę nelaimę.

L a i k r a š tininkas Adam 
Lapin, kuris gyvena Wash
ingtone, kurįs turi daug 
kontaktų su aukštais valdi
ninkais ir abiejų kongreso 
butų nariais; patiekia įdo
mių duomenų apie Jungti
nių Valstijų kongreso sudė
tį. Tebūva leista šiame ra- 
šinyj paduoti kiek tiek tų 
Mr. Lapino faktų apie se
nato narius. ’

Kas sudaro Jungtinių 
Valstijų senatą? Farme- 
riai? Darbininkai? Smul
kiųjų biznierių atstovai? 
Adam Lapin nurodo, kad iš 
95 senatorių (iš viso esti 96 
senatoriai, po du nuo kiek
vienos valstijos, bet dėl vie
no senatoriaus legalumo dar 
eina ginčas) šiuo metu yra:

Advokatų .............. 64 *v
Biznierių................. 15
Nesužymėtų profes. 11 
Visų kitų • •................ 5
Taigi daugiau kaip du 

trečdaliu senato narių su-, 
daro advokatai.

Nereikia, tačiau, manyti, 
kad tie advokatai yra šiaip kuriems karas — pragaras, 
sau, biedniokai, nesusirišę kuriems imperijaliStinis ka
su stambiomis firmomis ar-Iras neša baisią ateitį, o iš- 
ba korporacijomis. Ne! 
Daugelis jų yra. dirbę didė
lėms korporacijoms. Kor
poracijos juos finansavo, 
kai jie kandidatavo į sena
tą, korporacijoms tad jie ir 
dirba.

B i z n i e r ių kategorijoje liaus svarstymu. R; Mizara.

—karo-diktatūrbš bilių. Ne-

Adam Lapin nurodo: 
“Senatorių tarpe nerasite

pusę dirbęs žemės ūkyje ar
ba fabrike. Gal būt arčiau
siai farmerio stovįs yra se
natorius Edwin J. Johnson, 
iš Colorado valstijos demo
kratas, kuris valde taime
rių kooperatyvą per 10 nie- 
■ėii »

im- 
me-

turi 
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Kiti senatoriai — profe
sionališki politikieriai. Pav. 
senatorius Pat Harrison iš 
Mississippi, kurs yra labai 
gudrus reakcininkas advo
katas, 1904 metais pradėjo 
eiti prokuroro pareigas, 
1910 metais buvo išrinktas į 
atstovų butą, o šiuo metu 
eina senatoriaus pareigas.

Turtingiausias senatorius 
yra Theodore F. Green, 
Rhode Island valstijos de
mokratas. Jis yra buvęs Na
tional Exchange Bank of 
Providence direktoriumi, J. 
and P. Coats Co., Inc., pre
zidentu, taipgi prezidentu 
Morris Plan Bankers Asso
ciation.

Ar jūs manote, kad tos 
rūšies senatoriams labai rū
pi liaudies reikalai, nors 
liaudis yra padavusi už juos 
savo balsūs? Klystumėt! 
Jie viską sprendžia pir
miausiai išeidami iš intere
sų tų įstaigų ir individualų, 
kurie juos finansavo, 
riemsv jie turi išduoti 
skaitomybę.

Tiesa, yra senatorių, ku
rie šiuo metu smarkiai 
ba prieš H. R. 1776 bilių, 
prieš įvėlimą Amerikos į 
karą. Bet dauguma jų tai 
daro ne todėl, kad jiems 
bendrai rūpėtų taika arba 
liaudies reikalai, o todėl, 
kad tam tikri interesai prie
šingi šiam karui. Yra net 
ir stambių kapitalistų, ku
rie stoja prieš įtraukimą 
Amerikos karan. Net ir Či
kagos “Tribūno” savininkas 
tam prieštarauja. Ir Lind- 
berghas ir kiti. Bet tai ne
reiškia, kad jiems rūpėtų 
taika.

Už taiką tegali ištikimai 
kovoti tik darbo žmonės,

naudotojams — pelnus.
Turint galvoje paminė

tuosius apie mūsų krašto 
senatą faktus, bus lengviau 
orijentuotis jų kalbomis ir 
.visais žygiais, padarytais 
Isantikyje su H. R. 1776 bi-

kėstrais, dainomis ir trahsparentais, kur 
buvo matyti tokie užrašai: 'Spekulian
tams nė Vieno grūdo!’ ‘Mes parduodame 
tik kooperatyvams!’ ‘Draugai, į kovą su 
spekuliahtkis!’, ‘Viską į kooperatyvu^!’ 
if taip toliau. Visur gurguolės da
lyviai būvu sutikti ovacijomis ir pra
kalbomis, kurias sakė partijos ir koo
peracijos atstovai. Alytuje, gurguolė 
buvo sutikta su orkestru. Grūdų pardat 
vimo vietoje įvyko mitingas, o paskui 

. visiems gurguolės dalyviams buvo de
monstruota kino teatre nemokamai fil
mą. Dzūkai pareiškė, kad ši gurguolė 
buvo tik pradžia rinkiminės demonstra
cijos, pritarimo išstatytiems kandida
tams į deputatus.

“Krosnos valsčiaus 200 valstiečių or
ganizuotai atvėžė parduoti javūs Liet
ūkiui .Krosnoje, kur;. valstiečius. Uptar-

«w

Vaizdas iš Johannesburg©, Pietų Afrikos, kur nesenai 
iškilo prieš britiški išstojimai; virš 140 išstojime daly
vavusių asmenų tapo pasiųsta j ligonines.

Pastabos
Lumbis ir “Laisvė”

Andai “Laisvė” rašė, kad 
tūlas biznierius argumen
tams su liaudies priešais 
vartoja išsikirpęs karikatū
ras. Dėkui Lumbiui už ka
rikatūras, — jos įdomios ir 
faktų šviesoje! Mano many
mu, “Laisvė” turėtų bent 
kartą į savaitę tokias kari
katūras talpinti.

Pa Prakalbų Ramu...
Jadvyga kalbėjo andai 

Waterbury. Tas buvo pada
ryta kuone “šurum-burum.” 
Bet, pasak jų pačių, “daly
vavo tik apie 200 publikos.” 
Tai nekiek, nes čia keliolika 
tūkstančių lietuvių gyvena. 
O gi Jadvyga—“glauna asa- 
ba”. Dabar po jos prakalbų 
ir vėl ramu. Jie saldžiai 
miega.

Kleofas
“Tėvynės” redaktoriui KL 

Jurgelioniui pradėjus “Tė
vynės” redaktorystos parei
gas eiti, buvo manyta, kad 
jis bus pažangesnis ir kul- 
tūringesnis už kitus buvu
sius redaktorius. Girdėjau 
jo tuomet sakytą prakalbą. 
Tiesa, ji buvo klausytojams 
bevertė, nes su dalyku nesi
rišo, o tik “pakelkim sie
las” “suminkštinkim šir
dis,” ir tt. Bet šitaip kalbė
damas jis beveik nieko ir 
n e u ž g a u dinėjo. “Šventas 
žmogus...”! Bet iš to 
“švento”, šiandien, anot 

dzuku, virto jisai “praklen- 
tas”! '

Darbininkai!
Kada sugūžėjo Amerikon 

visokie iš Lietuvos “pabėgė
liai,” tai kaip visuomet, 
taip ir dabar sakau: nebū
kim užsimerkę! ,Jie visur 
kaulina dolerius; jiems tal
kininkauja “vietiniai”. Ne
žiūrint, koks tu darbinin
kas, ar komunistas, ar kata
likas, ar net fašistas darbi
ninkas, bet tu darbininku 
esi. Taigi klausimą jiems 
statykim: už ką jie kovoja 
—už darbininkus ar savo 
“troną”? Ne. Ne už darbi
ninkų reikalus, bet už savo 
prarastas šiltas vietas! Mes 
esam darbininkai, o Lietu
vą dabar tvarko darbinin
kai. Tai ko daugiau?

Pirštais Juos Badys!
Karas ne amžinas; jis pa

sibaigs. Po karu daug Ame
rikos lietuvių važiuos gra- 
žion Lietuvon viešnagėn pas 
savuosius ir kartu, kad pa
mačius Darbo Lietuvą. Ge
rus lietuvius savieji sutiks 
džiaugsmingai, gi kurie 
šiendien bjaurioja Lietuvą, 
—savieji juos pirštais užba
dys! Jie šiandien bjaurioja 
Lietuvą, ar tai iš papročio 
ar dėl viso ko, bet po karui 
jie važiuos Lietuvos pažiū
rėt ir jos duonos paėst. Jie 
kalba, bet nežino ką.

Juozelis.

Klausimai ir Atsakymai
• Klausimai

(1) Pasiliūosavus Lietu
vai iš ponų vergijos, kokią 
rolę lošia Sovietų, Sąjungos 
lietuviai taip tai Angarietis, 
Krasauskas ir kiti?

(2) ’_ Kodėl progresyviai yoje negyvena ir su Lietu- 
žmonės stoja už taiką? Ar vos veikla nieko bendro ne- 
nebut geriau, kad buržuazi- £urj
ja nusisuktų sau sprandą?

(3) Ar nebūt pavojaus

Sovietų Sąjungai, jei fašis
tai laimėtų karą?

Skaitytojas.
Atsakymai

L Jokios nelošia, nes jū
sų suminėti žmonės Lietu-

nauti krosnięčiams į pagalbą atvyko net 
Marijampolės kooperatininkai. — Mari
jampolės valsč. Paskelnių ir Skardupio 
seniūnijų valstiečiai, pasekdami Liudvi
navo valstiečius, taip pat susiorganiza
vę į raudoną gurguolę atvežė javus į 
Marijampolės Lietūkio sandėlį.

“Liudvinavo valstiečiai gruodžio 11 
dieną, pralaužė pirmuosius ledus Suval
kų krašte. Jų suorganizuota iš 380 ve
žimų Raudonoji gurguolė atvežė į Lie
tūkį daugiau kaip 1,500 centnerių javų. 
Vėliavomis ir šūkiais papuošta gurguolė, 
valstiečiams dainuojant revoliucines dai
nas, nusitęsė per ištisus 3 kilometrus. 
Marijampolėje gurguolė buvo sutikta su 
orkestru. Visi dalyviai per mitingą pasi
žadėjo ir ateityje organizuotai remti 
liaudies vyriausybės darbus ir visomis 
išgalėmis jąį padėti,”,

2. Klaidingai jūs manote, 
kad karo pagalba buržuazi
ja sau sprandą nusisuks: 
gali nusisukti ir gali nenusi
sukti. Pereitam kare juk ji 
sprando nenusisuko. Taip 
gali būti ir šiame. Nuo karo 
daugiausia nukenčia darbo 
žmonės.

3. Taip ilgai, kol Sovietų 
Sąjunga apsupta kapitaliz
mo, jai pavojus yra, nepai
sant, kuri imperialistinė 
pusė laimės šitą karą. Jei
gu jūs manote, kad Anglijos 
lordai myli Sovietų Sąjun
gą, jūs darote didelę klaidą. 
Juk kaip tik Anglijos im
perialistai ir vadovavo vi
sose kapitalo pastangose 
nuversti Sovietų valdžią ir 
sugrąžinti carų ir kapitalis-



Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Kovo 8-tai minėti Moterų Skyriaus 
laida išeis padidinta. Prašome į ją para
šyti, jai gauti skelbimų-sveikinimų, pa
rinkti aukų ir užsisakyti pundus pavienių 
kopijų platinimui jūsų kolonijoj.

, r ..... ......................        ii . ....... . ii m

Cleveland, Ohio So. Boston, Mass.
K. Abekienės Prakalbos Įvyks 

^Jau Rytoj, Vasario 13-tą 
Sužinojus, kad žymi chica- 

gietė moterų veikėja, kalbė
toja ir menininkė K. Abekie- 
nė vyksta j Naująją Angliją 
ir Brooklyną ilgam prakalbų 
maršrutui, Amerikos Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas pa
sirūpino, kad ir mūsų Clevo- 
landas nebūtų aplenktas. Mū
sų pasidarbavimas nebuvo vel
tus, K. Abekienė ir mūsų mie
ste pasakys prakalbas.

Atvažiuoja Drg. K. Abekienė iš 
Chicagos

Drg. K. Abekienė yra pasi
žymėjus darbuotoja ir gera kal
bėtoja. Ji Jai b ės svarbiais die
nos klausimais, taipgi palies ir 
moterų reikalus.

Prakalbos įvyks vasario 16 
d., 3 v. po pietų, 376 Broad
way. Tad Bostono ir apylinkės 
visuomenė turės progos 'išgirsti 
ją kalbant ir susipažinti su to
lima viešnia. Bus dainų ir kito
kių pamarginimų. Įžanga vel
tui.

Tą pačią dieną ir toj pačioj 
vietoj, 376 Broadway, 7 vai. 
vakaro, bus iškilminga vakarie
nė priėmimui drg. K. Abekie
nės. Tad draugės ir draugai tu
rės progą susipažinti ir drau
giškai su ja pasikalbėti. Vaka
rienė bus skani, nes ją paga
minti apsiėmė visos geros gas- 
padinės su drg. P. Žukauskiene 
priešakyje. Bus gera muzikalė 
programa. Todėl kviečiame vi
sus atsilankyti, o mes užtikri
nanti, kad visi atsilankiusieji 
turės tikrą “good time.” Ren
gia Moterų Sąryšis. Tikietas tik 
50c.

P-lė Nataša Arika, kuri buvo išrinkta “Veiter- 
kų Karaliene” 1941 metams Viešbučių ir Restau- 
ranų Darb. Unijos baliuje Detroite. Nataša, apart 

karalienės titulo, gavo ir $50 dovanų.

N. S. Pittsburgh, Pa

K. Abekienė
K. Abekienės prakalbos 

įvyks jau rytoj, vasario 13 d., 
7:30 vai. vakaro, Liet. Dar
bininkų Svetainėje, 920 East 
79th St., Cleveland, Ohio. 
Įžanga veltui.

A. Abekięnė pastaraisiais 
penkiais metais per du sykiu 
lankėsi Lietuvoje, iš kur su
grįžo jau prasidėjus šiam ka
rui. Gerai pažinus senąją 
Lietuvą, taipgi turėdama pla
čių pažinčių su Lietuvos žmo
nėmis, ji daug ko įdomaus pa
sakys apie Lietuvos darbo 
žmonių gyvenimą prie Smeto
nos, ir apie darbo žmonių at- 
siekimus dabartinėj Lietuvoj.

Ji taip pat aiškins, kas vei
kiama Amerikoje, kad išsau
goti Amerikos jaunimą nuo 
pražūties Europos karo lauke.

Visi kviečiami atsilankyti 
išgirsti taip svarbias prakal
bas ir sykiu padėti moterims 
vesti toliau apšvietos ir taikos 
darbą.

Am. Liet. Moterų Kliubo 
Komisija.

Iš LLD Motery, Parengimo 
“L(lisvės,> Naudai. Atsibuvu

sio Sausio 19-tą
Parengimas pavyko viduti

niai. Nors publikos atsilankė 
neperdaugiausia, bet pati va
karienė buvo tikrai lietuviška ir 
gera, nes ją gamino patyrusios 
gaspadinės, dd. O. Petruškevi
čienė, B. Chubarkienė, M. Dom- 
brauskienė, Bobenčikienė, A. 
Buividienė ir D. Dominikaitė. 
Kad pagelbėti šiam “Laisvės”- 
parengimui, drg. A. Jankus at
ėjo be jokio prašymo, pagel
bėjo prirengti vakarienę ir 
nuoširdžiai dirbo per visą vaka
rą. Už tai moterys taria jam 
nuoširdžiausį ačiū.

Mūsų Moterys Pralenkia Mūsų Vyrus

Naujos Anglijos Motery 
Sąryšio Žinios

Mūsų prakalbų maršrutas 
jau gana arti ir rengėjos pa
sitiki kolonijoms, kad viskas 
bus prirengta, kas reikalinga 
gerom prakalbom. Tai suda
rymas neilgos, gražios pro
gramos, turėjimas literatūros 
platinimui, ir geras prakalbų 
išgarsinimas. Naujų narių ga
vimas organizacijom, ir pa
žangios spaudos reikalai ne
turi būt pamiršti.

Mums, moterims, yra gana 
sunku surengti ilgesni prakal
bų maršrutai, nes daugumoje 
mūsų darbuotojos yra tokiose 
sąlygose, įęad nusiskundžia 
stoka laiko prisiregimui bei 
išvažiavimui ilgesniam laikui 
nuo dienos reikalų- pareigų. 
Tad jau kartą mums pavyksta 
maršrūtą surengti—tinkamai 
išnaudokim progą.

K. Abekienės prakalbų 
maršrutas Mass, valstijoj pra
sidės vasario 16-tą, So. Bosto
ne, baigsis kovo 3-čią. Pra
kalbos yra ruošiamos Bridge
water, Montello, Stoughton, 
Brighton, Norwood, Camb
ridge, Lynn, Haverhill, Law
rence, Lowell, Gardner, Hud
son, Worcester. Visi minėtų 
kolonijų ir apylinkių lietuviai 
prašomi sekti vietinius prane
šimus apie tas prakalbas ir 
jose dalyvauti. 

* * ♦

Laike vakarienės keletas 
draugų išsireiškė savo mintis 
kas link dienraščio “Laisvės” ir 
nuoširdžiai pritarė moterų su
manymui pasveikint “Laisvę” 
jos šėrininkų suvažiavimo die
noje. Pirmutinis sveikino “Lai
svę” su 1 doleriu drg. J. Nau
jokaitis - Geriunas. Kiti pasekė 
jį,'ir “subytino.” Po $5 aukavo 
P. Gasparas ir J. Gavenavičius; 
po $2—P. Kubiliūnas, K. Zins- 
kienė, J. Buzevičius, dd. Buivi- 
dai; profesorius B. F. Kubilius 
$1.50; M. Lemežienė $1.15;- po 
$1—J. Mickevičius, J. Žekonis, 
M. Dombrauskienė, M. Domb- 
rauskas, A. Barčius, J. Kaz
lauskas, J. Matulevičius, J. 
Zulienė, T. Niukienė, K. Kaz
lauskienė, J. Rainardienė, A. 
Jankus, K., Žukauskas, M. Sker- 
stonienė, Dr. J. F. Borisas, P. 
Žukauskienė, M. Kazlauskas, J. 
Petruškevičius, B. Januškienė, 
J. Šūkis, H. Tamošauskienė, G. 
Lekas, J. S. Jeigu kurio auko
tojo vardas per klaidą liko ne
pažymėtas, prašau atsišaukti, 
klaidą pataisysim.

Paprašius profesorių B. F. 
Kubilių tarti kelis žodžius tuom 
klausimu, jis atsistojęs pareiš
kė : “Gerb. Publika, Draugės 
ir Draugai—aš nepradėsiu kal
bėti pakol nebus sukelta $25.” 
Ir jis tuom pasakymu nenusivy
lė. Kuomet jis pradėjo kalbėti, 
jo pageidavimas jau buvo arti 
dvigubai išpildytas, $40 su vir
šum jau buvo sukelta. Vėliau 
dar pridėjus kelių drg. auką ir 
pelną nuo parengimo “Laisvė” 
tapo pasveikinta su $52.

Varde LLD 2 kp. moterų 
skyriaus visiem aukotojam ta
riu širdingą ačiū.

H. Tamošauskienė.

Vyručiai, kaip sau norite, 
bet moterų trečiadienio sky
riuj raštai geriau užintere- 
suoja skaitytoją, negu vyrų. 
Tik paimkime draugę Baltu- 
lioniutę, kaip ji gražiai apra
šė savo patyrimus,- kuomet bu
vo Lietuvoj. Ir dar jos strai
psniai tankiai telpa “Laisvėj” 
net iš tolimos Californijos, ir 
visi įdomūs, patraukianti, pa
kutena skaitytojo širdį. Ma
tyt, draugė turi labai jautrią 
sielą, ir jos akys daug ką pa
stebi, kad ne taip Yra, kaip 
ištikrųjų turėtų būti, žmonių 
veiduose ji mato ir supranta 
gyvenimo būklę—turčius ar 
biedniokas. Gražiai savo įgy
tus įspūdžius perduoda ki
tiems.

Arba tokios rašytojos, kaip 
Margarieta Kowil, Karosienė, 
Sasna, Petrikienė ir daug ki
tų. Aš atydžiai skaitau tre
čiadienio skyrių ir jei užtėmi- 
ju jų parašą, tai mano akys 
ten jau ir apsistoja.

Draugė Baranauskienė ga
na gražiai aprašo apie Lietu
vą ir sako, jei patiks, tai pa
rašysiu daugiau apie Kauno 
ponus, ypač, kaip jie mane 
stumdė. Tai, draugūte, kam 
gi čia gali nepatikti, apart tų 
ponų. , Bet tu jiems ir nera
šai. Taigi, imk plunksną vėl

JI NEIS PRO UNIJOS 
PIRUETUS

Katharine Hepburn, aktorė, 
New Yorko kritikų pripažinta 
buvus geriausia moteriškos ro
lės aktorė 1940 metais, pareiš
kė Viešbučių ir Restauranų 
Darbininkų Unijos nariams, 
kad “aš turėsiu kraustytis” ir 
taip padarė, kada sužinojo, jog 
viešbutis McCurdy, kuriame ji 
buvo apsistojus Evansvillėj, III., 
■buvo užstreikuotas.

Draugės taipgi prašomos 
rengtis mūsų suvažiavimui ir 
koncertui, įvyksiančiam 6 ba
landžio. S.

• -....- " ■ .. ................... ..

Moterys Gavo Vėjo
Drg. Jaunutis rašydamas Bo

stono žiniose apie moterų su
rengtą “Laisvės” naudai paren
gimą sausio 19 d., sakė: “Pa-

rengimas buvo veik visai ne
garsintas, moterys nedirbo. Jei
gu būtų buvę gerai išgarsinta, 
būtų sukelta “Laisvės” sveikini
mams visa šimtinė.”

Tas tiesa, .kad ir moterys kar
tais' biskį pritingi taip, kaip ir 
drg. vyrai. Bet visgi buvo gar-1 
sinta per du sykius “Laisvėj” 
Moterų žiniose ir pranešimuose. 
Taipgi buvo garsinta ir per ra
dijo. Man rodos, drg. Jaunu
tis būtų geriau padaręs, kad 
vietoj kritikavęs ir baręs mote
ris, būtų prieš parengimą pa
rašęs į Bostono žinių skyrių 
gražų pagarsinimą. Ot, tada tai 
gal ir būtume dasivarę iki šim
tinės. Bet aš manau, kad netik 
moterys, bet ir drg. Jaunutis 
kitą sykį pasistengs geriau pa
dirbėti.

ir rašyk, rašyk be baimės. Aš 
dabar jau laukiu tavo, drau- 
gute, rašymo apie tuos tiro
nus, kurių aukso dienelės ne
senai pasibaigė Lietuvoj.

Susninkų Jurgis.

Iš Lietuvių. Moterų Kliubo Su
sirinkimo, Kuris Įvyko Sausio 

Mėnesį.

Tarp ' kitų svarbių tarimų, 
nutarta rengti paskaitų vaka
rą, bendrai su Lietuvių Litera
tūros Draugijos 87 kuopa, ant 
9 dienos kovo. Tai bus ne
dėlios vakare, kaip 7:30 vai. 
Bus rengiama L.D.S. Name, 
1320 Medley St., N. S., Pitts
burgh. Taigi, visus prašome 
įsitėmyti dieną ir laiką, ir 
skaitlingai atsilankyti.

J. Baltrušaitis skaitys pa
skaitą apie dabartinį įvykį 
Lietuvoj. Bus ir kitokių pa- 
marginimų.

Antras svarbus nutarimas 
susirinkime, tai nustatyta vie
ta, kur susirinkimus laikyti.

i Susirinkimai šiemet įvyks vi
sada antrą pėtnyčią po pir-I 
.mos, ir atsibus visada 1320 
Medley St., N. S., LDS Name. 
Vasario (February) susirinki
mas įvyks minėto j vietoj 14-tą 
dieną, kaip 7:30 vai. vakare. 
Prašome visas nares atsilan
kyti, nes reikia ruoštis prie 
paskaitos ir kitų svarbių rei
kalų turime apkalbėti. Taipgi 
prašome ir jūsų, draugės, ku
rios dar nepriklausote prie 
mūsų kliubo, ateiti prisirašyti.

Alena Kairienė, Sekr.

Pavyzdingos Brooklyno 
Motery Prelekcijos

Seniai mes 'brooklyniečiai tu
rėjome tokias pasekmingas pre- 
lekcijas, kokias buvo suruošęs 
Brooklyno Moterų Apšvietos 
Kliubas, 9 vasario—nedėlios po
pietį.

Prelekcijos buvo su progra
ma. Štai, susirinkus šimteliui 
publikos, taip vykusiai, švelniai, 
sudainuoja Aidbalsių Merginų 
Kvartetas net kelias daineles. 
Tada drauge Petrikienė persta-

’ E. Baranauskaitė

Ba-

Worcester, Mass
LLD Moterų Veikla 1941 M.

Jau iš pirmo šių metų įvy
kusio aldiečių moterų susirin
kimo aiškiai pasirodė, kad tu
rėsim gražius, turtingus dar-, 
bais 1941 metus. 1940 metų 
veiklos raportai parodė, kad 
visa darbuotė turėjo gerą pa
sisekimą moraliai ir materia
liai. Visi pranešimai-rapor- 
tai 1940 metų jausmingai pri
imti.

Atlikus bėgančius kuopos 
reikalus, pirmininkė pateikė 
pranešimą jau mūs laukiančių 
naujų darbų. Patys didieji 
svarbieji jau čia pat, tai drau
ges Abekienės prakalbų marš
rutas. Nutarta turėti socialia 
vakarėlis sutikimui viešnios 
1 kovo ir rengtis prie prakal
bų 3-čią kovo. Padarymui va
karėlio ryškesniu ir sutikimui 
viešnios įspūdingiau —» susi
rinkime buvusios narės paža
dėjo atsivesti po naują narę. 
O aš patarčia susirinkime ne- 
dalyvavusiom neužsileisti, o 

į pokylį su 
mūsų orga-

sveikinimui

Redakcinės Pastabos
Močiutė Bloor parašė didėlę knygą apie save. Kny

ga angliškai pavadinta: “We Are Many”. Draugė Sasna 
šią knygą’ atydžiai skaito ir duos jos plačią peržvalgą 
žurnalo “Šviesoj” pirmam šių metų numeryje. O “Švie
sa” išeis dar gal šį mėnesį.

Pastebėjome, kad mūsų jaunos, gražios, čia gimu
sios ir augusios merginos labai susirūpinusios išvaizda 
ir grožiu. Daug jos apie tai rašo mūsų spaudos angliš
kuose skyriuose “Laisvėje”, “Vilnyje” ir “Tiesoje.” Taip 
ir reikia. Lietuvaitės turi pasirodyti ne prasčiau už kitų 
tautų jaunuoles.

Tik tuomi reikėtų nepasitenkinti. Apšvieta irgi la
bai reikalinga. Dabindamos plaukus, miltuodamos skruos
tus, nepamirškite ir knygos.

Pora metų atgal buvo užėjus mada lietuviu moterų 
kliubus organizuoti. Dabar nebesigirdi. O dar yra daug 
vietų, kur tokie kliubai reikalingi ir galėtų gražiai gy
vuok “Laisvės” skaitytojos turėtų pasirūpinti.

Organizuojasi suaugusių moterų chorai. Gerai, lai 
mūsų motutės ir sesutės gražiai dainuoja. Lai jų gar
sūs balsai skamba aukštai ir plačiai!

Taipgi lai kiekvienas toks choras įstoja į Lietuvių 
Meno Sąjunga.

Yra ir labai piktų moterų—piktų ir išdykusių. Jų 
ypač rasime turčių klasėje.. Tai puikiai įrodė išdykusios 
turtuolės ponios Strubingienės byla prieš vežiką negrą 
Spell. Gerai, kad ji nieko nepešė, o norėjo tą darbinin
ką suėsti.

Teisme paaiškėjo, kad į lytiškus santykius su Spell 
poniutė suėjo savanoriai. Paskui apskundė, kad būk jis 
ją prievarta išžaginęs. Dabar ta ponia neturės kur savo 
akis padėti.

O dabar truputis velnių broliams vyrams. Jie labai 
moka moteris kritikuoti, o dar labiau smerkti už viską. 
Bet būkite tokie geri ir įsitėmykite, ar tik ne mūsų drau
gės moterys daugumoje kolonijų daugiausia veikia ir 
nuveikia? Jos beveik visų komisijų darbus išneša. Jos 
daugiausia literatūros paskleidžia. O paskutiniais keliais 
metais jos pasirodė labai puikiomis laikraščių vajinin- 
kėmis.

Todėl aš ir /sakau: Tegul gyvuoja mūsų draugės 
moterys!

Ar ne kiekviena motina trokšta, kad jos jauna, 
grakšti dukrelė mokėtų gražiai lietuviškai kalbėti ir ra
šyti? Taip, trokšta kiekviena.

Tai gerai. Štai visoms proga. “Laisvė” išleido rank- 
vedį, pavadintą “English-Lithuanian 
Lai jūsų dukterys skaito 
rašybos.

Kaštuoja tiktai $1.50.

ir mokinas
Self Instructor.” 
lietuvių kalbos ir

Bostonietė. Jos bus jums- dėkingos
Nupirkite ir “užfundykite.”

to prelegentę — Elzbietą 
ranauskaitę, greatneck i etę.

Pravartu paminėti keletas 
žodžių apie jaunąją prelegentę. 
Elzbieta yra dar jauna savo 
amžiumi, bet savo žinojimu ste
bino žilagalves motules ir se
nelius vyrus. Baranauskaitės 
prelekcija buvo dar ir tuomi 
turtinga, kadangi ji podraug 
atsigabeno iš laboratorijos įvai
rių mokslinių chemijos prietai
sų. Kaip antai: galingi mikro
skopai, įvairiausių iš bakterio
logijos mokslo pavyzdžių; bute
liukai, vamzdeliai, dėžutės. O 
svarbiausiai, ji gana vaizdžiai 
supažindino klausytojus su įvai
rių bakterijų rūšimis, jų veik
la; kokioj temperatūroj ir ko
kiame maiste kokios bakterijos 
gyvena ir kokios yra pavojin
gos, o kokios naudingos.

Atsižvelgiant į tai, kad Ba
ranauskaitė yra Amerikoje gi
musi ir augusi, ir tik ameriko
niškas mokyklas baigusi,—verta 
kredito už jos lietuviškumą. 
Jos prelekcija buvo gana aiški, 
nuosekli ir pamokinanti.

Pabaigus prelekciją — trum
pai, bet aiškiai ir gražiai pa
deklamuoja mažiukė mergai
čiukė — Stakovaitė; taipgi vir
pančiu balseliu sudainuoja ke
letą dainelių Aldona Klimaitė.

Toliau iš publikos sekė klau
simai, į kuriuos prelegentė 
smulkmeniškai atsakinėjo. Ka
dangi į prelekcijas buvo atvykę 
žmonių, chemikų ir šiaip pra
silavinusių, todėl ir klausimus 
statė kai kuriuos gana kompli
kuotus, moksliškus, tad kitiems 
klausovams tas buvo nepapras
tai interesinga .ir pamokinama.

Linkėtina Baranauskaitei ir 
ant toliaus pasekmingai tęsti 
savo profesiją, veikti toje sri
tyje taipgi pageidautina, kad 
Elzbieta pradėtų daugiau susi
rišti su lietuviškomis organiza
cijomis, draugijomis, ir kad 
duotų daugiau panašių paskai
tų.

Kiek teko sužinoti, tad Bara
nauskaitė yra padariusi kon
traktą Columbijos Universitete 
dėl 7-nių metų kurso, kur ji 
pasibrėžus plačiau siektis toje 
mokslo šakoje.

Baranauskaitė dirba New 
Yorke — Pease Laboratories, 
Inc. Tai yra mokslas ir pats 
^arbas vien tik apie bakteriolo
giją; gal būt kai kuriems mūsų 
žmonėms atrodantis neįvertina
mu mažmožiu, ę tikrenybėje, 
šiandien toks mokslas lošia ne
paprastai svarbią žmonijos gy
venime rolę.

Prelekcijų pasiklausyti prisi
rinko jnoterų-ir vyrų apypilnė

apsčiai. Bet ir garbė 
tokio darbo. Reiškia, 
sąskridį iš visos apy- 
draugių apsvarstymui 

ir

taip pat ateiti 
naujom draugėm 
nįzacijai.

Paskirta $5
“Laisvės” dalininkų suvažia
vimo ir susirinkime suaukau- 
ta. $4. Tas sudarė $9.

Kelios narės apsiėmė pagel
bėti draugei A. Balčiūnienei 
vykinti vienos dienos išparda
vimą dėvėtų drabužių. 

* * *
Moterų Sąryšio suvažiavi

mo ir koncerto reikalai palik
ta sekančiam susirinkimui. 
Teks mums, worcesterietėms, 
darbo 
gauti 
turėti 
linkės
moterų veiklos praeityje 
ateičiai — kurgi nesidžiaugsi, 
nesididžiuosi ir nesistengsi-su- 
važiauvsias viešnias širdingai 
priimti. O posėdžiam pasi
baigus įvyks Sąryšio metinis 
koncertas. Jo priruošimas ir* 
gi mūsų rūpestis. Bostonietės 
gerai pasirodė per du metus. 
Na, jeigu mes joms neužsilei- 
sim, tai irgi dviejų metų dar
bą laimėsim.

Nare.

Sun Yat-Senienes
Balsas

Hong Kong—Sun Yat-Senie- 
nė telegrafu atsikreipė su rei
kalavimu į iChang Kai-shek ir į 
kitus jo pasekėjus, kad nus
totų vedęs provokacinę propa
ganda prieš komunistus.

Sun Yat-Senienė remiasi sa
vo nabašninko vyro autoritetu. 
Ji sako: “Sun Yat-Sen visuo
met draugiškai bendradarbiavo 
su Komun. Partija ir su Kuo- 
mintangu.” Ir tuo pačiu kar
tu ji pasiuntė širdingą sveiki
nimo telegramą Sovietų Sąjun
gai. Apart kitko, ji sako tele
gramoje :

“Chinijos likimas yra Kuo- 
mintango rankose. Mes galim 
Chiniją nuvesti į laimėjimą ir 
galutiną pasiliuosavimą, arba 
surfaikinti Chiniją.”

J. Klevaitė.

Belgradu Jugoslavija. — 
Gauta žinių, kad vokiečiu 
kariuomenė jau veikia iš
vien su italais prieš graikus 
vidujiniame Albanijos fron
te.

“Laisvės” svetainė; laike per
traukos, padaryta rinkliavėlė ir 
prelekcijų dalyviai sumetė $11.

Paminėtina, kad ką tik Šis 
Brooklyno Moterų Apšvietos 
Kliubas pasimoja savo veikime, 
visuomet turi puikias pasekmes. 
Bravo, KHubietės!

Elena, M
few 
■M
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Vera Maretskaja

Cinema Art Teatre, 6th ir 
Poplar Sts., dabar rodoma pui
ki Sovietų filmą “Didžioji 
Pradžia.” Judis perstato da
bartinės Rusijos moters psy- 
chologinį paveikslą. Judžio 
žvaigždė A. Sokolova, kurią 
rolę lošia žymioji Sovietų ak
torė V. Maretskaja, atvaiz
duoja naują gyvenimą, koks 
yra atsidaręs milionams Sovie
tuos moterų.

Nashua, N. H.
Ir Čia Lankėsi Varijotas

Vasario 2 dieną pas mus 
atsibaladojo iš Lietuvos pabė
gęs advokatas Gabaliauskas. 
Iš išvaizdos nieko vyrukas, 
bet kalba tai “nei velnias, nei 
gegutė”.

Pirmiausia Gabaliauskas iš
plūdo Tarybų Sąjungos ka
riuomenę, kad būk ji esapti 
suskurus, apdriskus, kareiviai
esą basi, alkani ir t.t. Paskui 
prisiminė apie Kapsuką. Sa
kė, kad Kapsukas buvo Ame
rikoje ir redagavo laikraštį 
“Kovą”, paskui parvažiavo 
Lietuvon ir norėjo pasiimti 
valdžią, bet buvo palaidotas 
ten pat. O mes gi gerai ži
nome, kad Kapsukas-Mickevi- 
čius normališka mirtimi numi
rė Maskvoje 1935 metais.

Paskui Gabaliauskas bandė 
surasti tokį žvėrį, prie kurio 
jis galėtų prilyginti bolševiką. 
Bet, girdi, negaliu surasti to
kio sutvėrimo. Pliauškė, kad 
valkatos esą surinkti į val
džią, kad jau nebereikia bai
sesnių. Esą, tie valkatos pa
leisti iš kalėjimų kriminalis
tai. Bolševikai padėję juos 
komisarais. Bolševikai esą 
didžiausi tamsuoliai. Girdi,
mes turime melstis už, tokius 
sutvėrimus. Mes, girdi, turim 
būti misionieriais.

Pripasakojęs daugiau nesą
monių, pasiklausė kunigo, ar 
jau reikia baigti kalbą. Ku
nigas pasakė, kad reikia pa
rinkti aukų. Tad Gabaliaus
kas vėl pradėjo kalbėti apie 
svarbą aukų. Na, ir prasidė
jo rinkliava. Nelaukiau pa
baigos, bet man atrodo, kad 
aukų nedaug tesurinko. Prita
rimo žmonėse daug neturėjo.

Ten Buvęs.

Cleveland, Ohio. — Čio- 
naitiniai komunistai pas
kleidė tris tūkstančius lape
lių tarp American Alumi
num Ko. darbininkų prieš 
karinį sumanymų 1776.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap-. 

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

Vainikėlis, jaunuomenes maldų 
knygelė .............. 1............... 35c

' Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ..........................$1.35

Kantįčkos, visokių giesmių kny- 1 
jįl............................-.............$1.75
Sapnų knyga, apdaryta su pa

veikslais . ...............................$1.60
Tūkstantis naktų, didelė knyga 

apdaryti! ...............................$3.00
Lengvas būdas išmokt angliškai 35c 
Miką klos 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

M. žukaltis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Daugybe sudovanotų daiktų bus išparduoti nepaprastai žemom kainom. Dalyvaukite bazare 
ir pasinaudokite proga įsigyti geru daiktu 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 I5c z ,

Šeštadienį
Vasario-February 15

Bazaras prasidės 5 vai. vak.
Dainuos Elizabetho Bangos Choras 

A. Klimaitė ir A. Višn iauskas dainuos solus 
Žemom kainom bus išpardavimas įvairių sudovanotų daiktų 

ŠOKIAI-GERA MUZIKA - ĮŽANGA 20c

ALDONA KLIMAITĖ, 
koloraturo-sopranas, dainuos solus, 

šeštadienį, February 15.

^ANTANAS VIŠNIAUSKAS? 
baritonas, dainuos solus, 

šeštadienio vakare, Feb. 15.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, 
sopranas, dainuos solus, 

sekmadieno vak., Feb. 16.

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 Ramoškaite, 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 salė parandavota restauracijai. Čia bus daug 
» stalų kompanijoms ir bus patarnaujama gėrimai.

KARSTI VALGIAI KIEKVIENA VAKARA
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OPEN DAY and NIGHT
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Wilkes Barre. Pa

1113 Mt. Vernon Sireet

-u.
MAU

AMBASSADOR

u.

Patogiai ir -gražiai moder
niškai įruošta mūsQ šerme
ninė. Mėsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Notary
PUBLIC

J. Vilkelis, 
Bruno Žilinskas
J. Visockis.

MISS AMERICA 
1 7. Jowels 

$3375

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tol. Ėvct-greoh 8-7170

PHILADELPHIA, PA
I t

Telefonas Popiet 4110

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

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

, 337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

’ Tel. Stagg 2-0788
I NIGHT—IIAvcmcyer 8-1158

pas 
St. 
me.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIV DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ
(Koplyčia)

LA1DIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a.m. to
11 p.m. After 11 p.m. for gents

Patsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-0770
Am

Kovo
Kovo
Kbvo
Kovo

Cambridge ir Brighton, Mass.
Kovo 11 ir 12, West Hanover, 

Mass.
Kovo 13 ir 14, Norwood, Mass.
Vėliaus bus pranešta kitų kolonijų 

prakalbų maršrutas.
F. J. Repšys, Sekr.

(36-37)

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kuopos susirinkimas įvyk- 

Ata vasario 12 d., 1941 m., 103 Green 
St., 7:30 vakare. Draugai ir drau
gės! malohėkite susirinkti skaitlin
gai, nes yra daug reikalų^ kuriuos 
reikės aptarti. Yra rengiamas pa
rengimas kovo men., taipgi yra it 
kitų dalykų: reikia pradėti mokėti 
mokestis Šių mėtų. Tik draugai ne
pamirškite ir naujų narių atsivesti. 
— Užrašų raštininkas S. Meison.

„ (33-36)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

..D.S. PIRMO APSKRIČIO 
maršrutas, kalbės j.

ORMAN
2 ir 3, Mohtello, Mašs.
4 ir 5, Bridgewater, Mass.
6, Stoughton, Mass.

7, 8, 9 ir 10, So. Boston,

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tatpe Graham & Manhattan Avea.

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

Duodamo ant Išmokėjimų !

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

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras pasamdė didelį bu- 

są važiuoti į “Laisvės” Bazarą sek
madienį, 16 d. vaS^fįo. Busas išeis 6 
vai. vak. nuo Kasm’očių Svet., 91 
Steamboat Rd. Kurie norite važiuoti, 
smagiai laiką praleisti su jaunimu, 
praneškite iš anktšo, kad būtų pa
kankamai vietos. Bušo komisija — 
J. Laužaitienė ir K. Bukauskas. Ga
lima ir bile choro nariui pranešti.— 
Komisija. (36-38)

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)

............ .................................................

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

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

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y»

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.

’įįlOVABwr A LIBERAL
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCHt

LIKE

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

/ Tel. Triangle 5-8622

Trečiadienis, Vasario 10, IMT
r"‘"I................ ir.' — .1, .d.u. ,i ......... ................... ..

PETRAS CVIRKA

ŽEME MAITINTOJA
(Tąsa)

Galės ir mūsų gyvenimą laikraščiai ap
rašyt,—mėgo savanoris juokauti. — Ta
da pasikviesim prezidentą, galės čia an
trame gale pagyvent. Užeis noras, įlips 
į medį, sau valgo apkabinęs šaką. Mes 
jam sūrio, kiaušinių, o jis mums, nauja
kuriams, tuoj—prakalbą.

—Eik jau, imi ir nušneki,—barėsi pati. 
—Negali žmoniškai.

Nauju lizdu šeima negalėjo atsidžiaug
ti, pakilusi iš rūsio. Tiesa, be paties “ba- 
taniko” sodo, pačiame namo viduje daug 
ko trūko: grindų, laupio sienoms, bent 
poros kėdžių svečiui atsisėsti. Asloje, pa
sieniais tebežėlė vasarojus, kai kur pro 
lovos kraštą kėlė smaigalį netyčia nukri
tęs ir staiga išbėgęs žirnis, bet žiemos 
šalčiai jau negąsdino žmonių. Kartais, 
grįždami iš laukų, net ir pasigrožėdavo:

—Jureli, kaip klebonija tas mūsų na
melis.

—Na, ar aš nesakiau, kad prezidentas 
gali gyventi.

Juras nepasitenkino tik namų įruoši- 
mu, sėkla ir gyvuliu. Seniai jis nešiojo 
vieną sumanymą, kurio ryžosi imtis, kai 
tik prasidės ilgosios naktys.

Dažnai jam pačiam, lygiai kaip ir Mo
nikai reikėjo prieš žmones raudonuoti, 
kad ji nemokėjo ne tik skaityti, bet ir 
savo vardo pasirašyti. Kai reikėjo padė
ti parašą sutuoktuvių popieriuose, ji pir
mąkart taip susigėdo, lyg ką negero pa
dariusi, ir prisipažino esanti beraštė, tik 
kryžiuką mokanti padėt. Senasis klebo
nas, gerai atsimena Juras, paėmė ją už 
smakro kaip mažą ir pasakė:

—Tokia graži mergina, protingos 
akys...

Nežinia, ar tai buvo priekaištas, gė
dinimas merginos, ar visai ką kita tu
rėjo galvoje klebonas, bet Monikos akyse 
net ašaros ištriško. Kuo ji kalta,—gal
vojo tada Juras,—kuo kalti visi tamsuo
liai, jei prastą žmogų laikė tamsoje, ne
davė laisvos valandėlės šviesa, mokslu 
pagyventi?! Pilvūzams turtas, knygos, 
mokslo džiaugsmas, visokį partapijonai, 
o tau biednam ir kąsnio duonos nėra... 
ir raidę laiko pavojinga. Mat, gali susi
prasti apsišvietę, gali pančius numesti, 
taip kaip kituose kraštuose darbo žmo
nės. Prie Lietuvos taip nebus! Ir šviesa 
ir tiesa mūs .žingsnius telydi,—pats sau 
tvirtino atsiminęs reikšmingus žodžius.

Dėl rašto nemokėjimo pati mažiau sie
lojosi. Nekartą, atnęšus iš seniūno po
pierių, jei reikėdavo pasirašyti, Monika 
tuojau:—Galiu, galiu, tik kryžiuką!—ir 
kiekvieną kartą, paėmusi pieštuką, kaito.

—Matai,—sakydavo Juras, aš tau pa
pasakosiu apie tą kryžiuką. Žmonės ne
supranta, kad ant to kryžiuko juos karia. 
Mokėtų raštą, žinotų kelią. Juk yra gy
venančių lyg kelmų.

Jis galvojo apie tuos kaimynus, savo 
šalies ir luomo žmones, kurie tamsiau 
gyveno už kurmius. Dirba1 lyg jaučiai 
kiaurą dieną dėl sausos duonos plutos, 
nuplyšę, susibaigę, gaila žiūrėti. Nuo am
žių taip. Vienintelė pramoga—vos sute
mus užversti kojas ant krosnies, pra- 
knarkti, o dienai brėkštant vėl į žemę, 
dulkes. Vieni iš to liūdesio ir nežinojimo 
kokiu tikslu, kuriems galams gyvena, 
degtinėje save skahdina, į gyvulius pa
virtę dėl niekų brolis brolį smaugia, pei
liais bado... Kiti nusiramina bažnyčioje, 
bet ir ten juos pamoksluose keikia, nie-

kiną, paleistuviais vadina, o kaip gyven
ti—neparodo. Kaip tvarkytis neparodo, 
bet dar labiau visokiais baubais apstato, 
aprėkia ir gąsdina, atseit jūs avinai, avi
nais ir bliaukite, o mes jūsų vilną kirp- 
sime... Ne be reikalo seniau tokius ba
jorai į šunis išmainydavo. Didele dalimi 
ir patys prasčiokai kalti.

Juras tikėjo, kad tik raštas, knygos 
tuos žmones gali visai pagydyti, ir pats 
sirgdamas mokslo ilgesiu, su rykštėmis 
prakutintas raidei, ką sugavės‘skaitė ir 
norėjo sužinot. Vienintelė prievarta pa
liko jam gerus atsiminimus — mokslo 
prievarta. Skaitančių laikraščius ir ra
šančių žmonių kartą jis vaizdavosi tokia, 
kuri iš kart supras, kas gera ir bloga ir, 
jei nebus kvailų tamsuolių, — dings pa
vergimas žmogaus žmogumi, apgavystės, 
priespauda. »

—Brolau, kitaip mano galva rodo, — 
pasakojant saviškių tarpe, p a kildavo 
priešingas balsas, — duok tu tą mokslą, 
gevograpijas, kaip sakai, ką nori—nebus 
nuo to svietas laimingesnis. Senas esu, 
daug pamenu, nėr ko sakyt, šviesesni 
žmonės dabar. Prie grafo piemeniu bu
vau, atėjo laiškas į kaimą, tikite ar ne— 
dvi mylias vežė jį perskaityt mokančiam. 
Rašyt galinčių ir dviejų parapijoj ne
būtum suradęs. Šiandie mokslu vaikas 
didesnis už senovės kunigą; kas iš to— 
pliki, kvaili buvome, taip ir pasilikome. 
Sakai apsišvietimas, pažanga. Seniau 
žmonės karuose viens kitą šaudė muš- 
kietais, bajonetom badėsi, dabar tiek ge
riau, kad mokslinčiai išrado, kaip grei
čiau perpjauti gerkles. Dar ir dujų pri- 
simanė. Nepyk, Jurai, tu mūsų kaime 
pažangusis, daugiau ir už mane moki, o 
mano galva kitaip rodo. Ne smegenis 
naujesniais pakeist reikia, o mūsų pil
vus. Nori žinot—gyvenimą. Pinigas, tur
tas, tas nesotumas viską daro. Dėl jo 
žvėrimis žmonės išeina. Juk visi nuogi 
gimėme, tegul vieną motina šilku, kitą 
skarmalu šluostė, -oi-lygūs nesame. Lai
mingi nesame, Jurai, vedlug to, kad že
mę sklypeliais pjaustom, o negyvenam 
ant visos...

Tarutis neįžiūrėjo tos tiesos senio žo
džiuose, kurią jis tik daug vėliau atra
do, ir pasiliko užsispyrėlis:

—Dėde, o kam sakoma patarlėje: už 
vieną kailį dirbtą duoda dešimt nedirbtų. 
Aš manau, kad kai bus visi mokyti, va
dinasi, ir...

—Būsi laimingas, kai elgetų karalystė 
įsitvers! Tau pasakysiu dar ir kitą pa
tarlę: turtingam ir velniaš košę verda, 
biednrm ir skylėj kaulas.

* * $
Prasidėjo ilgosios naktys, ir prie 

spiūksulė^ Taručių viduje ėjo mokslas. 
Monika jau kelintas vakaras zulino al
kūnėmis stalą prisiglaudusi prie vyro, 
kuris dešinės smiliumi vedžiojo knygoje. 
Retkarčiais buvo girdėt čia pat miegan
čio vaiko ramus šnirpštimas, o kartais 
atsiliepdavo ir svirplys, bet visus tuos 
garsus nustelbė šnypštimas ir švokštimas 
iš užstalės. Mokslo pyragas moteriškei 
buvo neperskaniausias, ir ji mielu noru 
verčiau būtų verpusi, kiaurą naktį kū- 
lusi, negu kimšusi į galvą tuos negyvus 
ženklus, iš kurių ilgainiui turėjo išeiti 
žodžiai ir mintys, ko gero dar gražiau
sios istorijos. Juo daugiau Moniką ska
tino vyras, juo jai pikčiau buvo.

' (Rūs daugiau)

Pranešimas Visai Apielinkei!
Šioje apielinkėje mes Visi 

buvom išsiilgę progresyviško 
—darbininkiško choro ir gra
žiai skambančių dainų. Bet 
štai, apie porą mėnesių tam 
atgal, Wilkes-Barre susitvėrė 
iš 36 ypatų naujas progresy- 
viškas Lyros Choras. Nors 
Choras dar jaunas, bet labai 
puikiai auga ir visapusiškai 
stiprėja. O kad mes teisybę 
sttkome, tai. ateinantį sekma
dienį (16 d. vasario) patys 
tatai pamatysite ir išgirsite. 
Nes 16 vasario Lyros Choras 
turės pirmą savo didelį pa
rengimą, kuriame jau pats

daihuos skambančias dainai,
Apart Choro, šiame paren

gime dainuos visų mylimas ir 
plačiai žinomas dainininkas 
draugas V. Valukas ir jaunas 
jo sūnelis 'Zenonas iš Scran
ton, Pa.

Nėra reikalo aiškinti, nes 
visi žinote, kad tbkis choras 
yra labai reikalingas ir nau
dingas; jis patarnaus ir ki
toms organizacijoms...

Todėl mes, Lyros Choro 
Vardu, kviečiame šios apiellh- 
kės visus draugus ir drauges, 
visas organizacijas ir visus 
getus žmohes dalyvauti šia
me choro padengime.

Priduokime naujam Chobui 
naujos energijos. Atgaivinki
me lt Bustipriiikime lietuvišką

dvasią ir darbininkišką judė
jimą!

Dar kartą primenate, kad 
Lyros Choro parengimas įvyks 
16 d. vasario, sekmadienį, 
prasidės 6 vai. vakare, Liet. 
Progresyvio Kliubo svetainė
je, 325 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa.

Programai Užsibaigus, bus 
linksmas balius, kuriame visi 
susiėję pasišoksime, užkąsime, 
išsigersime ir, abelnai, links
mai laiką praleisime.

Iki pasimaytmo!
Visus nuoširdžiai kviečia 

Lyros Choro veikiantis Komi
tetas :

Penkta pUhUpis

JOEZ3Q

SKELBKITES “LAISVĖJE
Inside Phone 

EVergreen 4-6486

Telephone 

ST ag g 2-5043

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

Sun. all day and night

■Hl.u.*

Cairo, Egiptas, vas. 7
Anglų artilerija smarkiai 
bombarduoja Kereną, italų 
tvirtumų Eritrėjoj, 50 my
lių nuo Eritrėjos sostines 
Asmaros.

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 16 d. vasario, 3:30 vai. 
dieną, Bakanausko Svet. Nariai da
lyvaukite, nes turime svarbių daly
kų aptarti. Dėl tūlų priežasčių perei
tam susirinkime, kuopos valdybos 
rinkimai tapo atidėti šiam susirin
kimui. Rinksime 1941 m. valdybą.— 
J. Bimba, Sekr. (36-38)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro repeticijos įvyks 16 

d. vasario, 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Prašome būti laiku, nes nauja 
mokytoja nenori pradėti vėlai. Taip
gi kviečiame ir senus narius su
grįsti į chorą. Esame užprašyti į 
keletą vietų dainuoti turime prisi
ruošti. Atsiveskite ir naujų narių.— 
Valdyba . (36-38)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Organizacijų Susirinkimas

Vasario 16 dieną, ateinantį sekma
dienį, įvyks visuotinau organizacijų 
ir veikiančio komiteto susirinkimas 
dėlei “Laisvės” bankieto ir kitų la
bai svarbių reikalų. Draugai ir drau
gės, bandykit sunešt išplatintus Le- 
nino-Lihcolno-Douglass paminėjimo 
tikietus, nes labai .reikalingi pinigai 
už svetainę užmokėti. Bandykim iš
platinti ko daugiausiai. Susirinkimas 
įvyks 735 Fairmoūnį Avė., 2-rą vai. 
po pietų. — Veik Sekr. (36-38) 

---------#■------
SCRANTON, PA.

LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 13 d. Vasario, 8 v. v.,

F. M. Indrulj, 129 W. Market 
Visi' narteti—ptibūkite feusirinki- 

—J. Norkus, Sekr. (36-37)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LCVANDA—E. LCVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

BAR ii- GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
{domiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold «xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

*
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senVK 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke* 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausia 
kėksų-byragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cakh 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stbllėti 
Doughnuts, Pies, Pastries, Ajjple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų parėikalavlmo, suteiksime informacijas apie «vot| lf kalnas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Majoro planas steigti didelę 
stotį vietoj esamos senos Wash
ington Turgavietės susilauksiąs 
didelio pasipriešinimo.

1LGWU viršininkai skelbia, 
kad tikimasi šią savaitę sutar
ties su trim iš penkių samdyto
jų grupių.

ar 
ir

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės, darbas žiemą ir vasarą. Dėl 
sveiko ir/ gero vyro bus ir mokestis 
gera. Prašau rašyti sekamu antrašu. 
J. Dasinevich, Hubbardsvillc, N. Y.

(36-38)

Hudson "upėj susikūlė du 
perkeliami laivai (ferry 
boats), būtent “Lakewood” ir 
“Bound Brook.” Septyni žmo
nės sužeisti.

“Laisves” Bazare Bus Puikių 
Daiktų ir Graži Programa

Ketvirtadienį Bus Svarbus 
ALDU) 1 Kp. Susirinkimas

Aukojo Motery Suruoštose 
Prelekcijose

A

■•ET'

Nors jau nekartą buvo mi
nėta, tačiau artinantis baza
rui ir vėl norisi priminti, kad 
jis prasidės vasario 14-tą ir 

ztęsis taipgi 15-tą ir 16-tą va
sario popiečiais ir per vaka
rus. Central Palace, 18 Man
hattan Avė., Brooklyne.

šio bazaro niekas iš lietu
vių nenorės praleisti nedaly
vavęs, kaip dėl jo turtingumo 
gražiais ir brangiais daiktais, 
taip ir dėl gražių meno pro
gramų kiekvieną dieną. Prie 
to, kas vakarą bus šokiai ir 
vaišės. Kas vakarą sutiksim 
svečių iš apylinkės ir iš toliau. 
Ypatingai būsime turtingi to
limais svečiais šeštadienį ir 
sekmadienį. Sėkmadienį visą 
popietį ir vakarą bus šokiai. 
Įžanga tik 20c.

Dainų programoj bazaro 
turėsime solistus: Aldoną Kli- 
maitę, Antaną Višniauską, Bi- 
rutą Ramoškaitę, Stasį Kuz- 
irficką, taipgi chorus Pirmyn, 
Bangą, Aidą.

Pažvelgus į kelinta savaitė 
bazarui plaukiančias dovanas 
iš visų Amerikos kampų atro
do, kad bazaras bus panašus 
į dailės parodą—daug gražių 
ir brangių dovanų prisiųsta. 
O reikia žinoti, kad dar labai 
daug dovanų suvežą bazaran 
atvykstanti brooklyniečiai, 
taipgi ir iš toliau. žemiau 
telpa tik vienos dienos gavi
mai.

Bet su pagelba mūsų gerbia
mo daktaro Kaškiaučiaus, 
sveiksta.

“Skaičiau “Laisvėje”, kad 
viena dzūkaitė nuo Leipalin
gio prisiuntė rankų darbo už
tiesalą ir pageidavo, kad, dzū
kaitė nuo Leipalingio nupirk
tų. Tai man, kaipo dzūkaitei 
nuo Leipalingio, labai norisi 
būt “Laisvės” bazare, mažum 
proga pasitaikys nupirkt tą 
jos dovaną. Bet ir aš noriu 
prisidėt nors su maža dovanė
le, ‘Laisvės’ bazarui; prisiun- 
čiih rankų darbo dėl komodžių 
uždangalų.” . ■

Ketvirtadienį, vasario 13, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
Svetainėj, J19 Lorimer St., at
sibus labai svarbus Literatūros 
Draugijos 1 kuopos susirinki
mas. Bus aptariama . ateivių 
gynimo reikalai. Delegatai iš
duos raportą iš Antro Apskri
čio metinės konferencijos. Ap
tarsime “Laisvės” bazaro rei
kalus, kiek mes galime prisi
dėti dėl jo sėkmingumo, mūsų 
kuopos rengiamus pietus ir ei
lę kitų klausimų. Būkite visi 
ir visos. Atsiveskite naujų na
rių prirašyti. Pasimokėkite 
duokles. Pasiimkite knygą ir 
žurnalą. • »

Kuopos Org. A. Mureika.

Pereitą sekmadienį Moterų 
Apšv. Kliubo surengtose pre
lekcijose, kurias davė great- 
neckietė chemistė " Elzbieta 
Baranauskaitė, “L.” salėj su
rengimo lėšom padengti po 50 
centų aukojo: šmagorienė, G. 
Stasiukaitis, .Zablackas; po 
25c: P. Baranauskas, A* Bal
čiūnas, Cibulskienė, Kazake
vičienė, Sasną, Aleknienė, 
Andriuškevičienė, Baranaus
kas, Repšys, Paukštys, Stako- 
vienė, Vilkaitė. Viso su smul
kiomis aukomis surinkta $11. 
Dėkojame visiems už gausią 
paramą mūsų apšvietos dar
bui.

Mot. Kliubo Valdyba.

ją gyvenimą. Bus paaiškinta ir 
apie Lietuvos valdžios priešus, 
kodėl jie taip piktai tą valdžią 
bjaurio ja. Visi ir visos būkite, 
o užtikrinam, kad išgirsite 
daug naujo. Prakalbos bus Nep. 
Lietuvių Amer. Piliečių Kliu
bo svetainėje, 267 Front St., C. 
Brooklyn.

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
Įžanga nemokamai.

. Rengėjai. '

T—

J Tre&adiehis, Vašario 12. 1941

John T. Cahill rezignavo iš 
prokuratūros ir sugrįžtąs prie 
savo privatiškos praktikos ad
vokatūros firmoj, 63 Wall St., 
N. fc ItC 
---- ......------------------------- -----

Nuo 10:80 vai. ryto. Įžanga Irto iki 1 v. po piet paprastomis dienomis

PASKUTINĖS DVI DIENOS
“MININ and POZHARSKY”

šioje filmoje yra nufotografuota gelmė ir spalva Rusijos žmonių, 
pradžioje septyniolikto šimtmečio. Būtinai pamatykite ją.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
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.Tarp Lietuvių Ar Nereikėtų Sutvarkyti 

Geriau TDA Kuopą?
Central Brooklyn

Pereitą sekmadienį, vasario 
d., Apreiškimo parapijos 

Rapolas ir Ona

BAZARUI AUKOS
Iš Hartford, Conn.

Draugai hardfordiečiai 
siuntė 
zarui, 
vo:

Ch.

pri- 
ba-stambią auką “L.

pinigais. Sekanti auka-

9 
bažnyčioj', 
Vaičiuliai, gyveną 228 Grove 
St., Brooklyne, pakrikštino sa
vo sūnelį Edvardą Ernestą. 
Krikštynų pokilis įvyko šapo- 
lo ir Vaiginio svetainėje. Da
lyvių buvo su virš šimtas.

Vaičiuliai labai dėkingi už 
patarnavimą kūmams: Teresei 
Sarpaitei ir Fr. Krikštaičiui; 
gaspadinėms, kurios pagamino 
labai skanią vakarienę: Mika- 
liūnienei ir Radvinauskienei; 
prie stalų patarnautojoms: Jo
naitytei, Vaiginiutei, Levins- 
kaitei ir Klimaitei; orkestrai, 
kuri palinksmino susirinkusius 
ir dėkingi visiems atsilankiu
siems. Vaičiuliai taipgi taria 
labai didelį ačiū už jiems 
įteiktas dovanas.

Aiš- 
bus 
ant

Visi matome, kaip mūsų ša
lis greitai4 ritasi į karą. Man 
rodos, kad Roosevelto dikta
tūra labai greitai artėja, 
ku, kad karui prasidėjus 
dar žiauresnis puolimas 
darbininkų organizacijų.
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17 kuopa pusėtinai ap
ims. Man rodos, kad reikėtų 
surankioti visus buvusius jos 
narius, gauti naujų ir sutvir
tinti šią kuopą. Todėl, prašau 
visus Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopos narius at
eiti į Literatūros Draugijos su
sirinkimą, ketvirtadienį, vasa
rio 13 dieną, ir ten galėsime 
ir šiuo reikalu pasitarti.

A. Mureika.

Svarbios Prakalbos
Sekantį penktadienį, vasario 

(Feb.) 14 d., LLD 24 ir LDS 
46 kp. rengia svarbias prakal
bas. Kalbėtojum bus Antanas 
Bimba, “Laisvės” redaktorius. 
L. Kavaliauskaitė dainomis pa
linksmins atsilankiusius, šian
dien pasaulyje yra daug svar
bių įvykių. Washingtone taip 
pat rišama svarbūs klausimai: 
daromi žygiai įtraukimui šios 
šalies karan. Nekurtos pramo
nės dirba visais garais, o be
darbių vistlek, yra daug. Kal
bėtojas paaiškins, ką Amerikos 
darbininkai turi daryti, kad 
savo gyvenimą pagerint, kad iš
laikyti Ameriką nuo karo.

Kalbėtojas taip pat duos 
daug davinių apie Lietuvos nau- 
----------- -------A-*-------------------

Reikalinga jaunos mergaitės 
moteries dirbti prie namų darbo 

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

(29-41)

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

prižiūrėti 
pas Mrs. 
Brooklyn,

IŠRANDAVOJIMAI
Du suaugę žmonės (krikščionys) 

nori pasirandavoti 3 kambarius su 
maudyne, 
būtų garu 
kambarius 
randavoti, 
sekamu antrašu: A. J. B., 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (36-38)

karštu vandeniu ir kad 
šildomi. Kas turi tokius 
arba žino kur galima 
prašome pranešti laišku

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

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

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

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

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

4

EVergreen 4-0072 SLoeum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE ♦ 
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo S iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE 
Brooklyn, N. Y. .

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir aulyg casitarimo.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Aksomitauskas, $5.00.
Po $1.00: J. Giraitis, Vasi

liauskai, J. Beržinis, Martin 
Janson, Agnes Ramonauskie- 
nė, Žemaitienė, Z. R. Juška ir 
V. Vilchinskas.
' Po. 50c: J. Kazlauskas, V. 
žaltauskas, Ona Brasauskienė, 
Mankienė ir S. Rosen.

Po 25c: Drg. Remeikis, Ra- 
moškienė, Baltalianis, Ona 
Masiliauskienė, Marie Juškie
nė, H. Mulerankienė, K. Plit- 
nikienė ir Totorėlis. Viso su
rinkta $18.00.

Brooklyniečiai Pinigais
Iš Richmond Hill — East 

New Yorko ALDLD 185 kp. 
ir LDS 13 kp. aukojo po $5.

Dr. J. Z. Pearson, dantis
tas, kurio ofisas yra po No. 
161 Manhattan Avė., Brook
lyne, aukavo $2.00.

D. Veličkienė, $1.00.
M. Simonavičius, kuris už

laiko aludę, 426 S. 5th St., 
Brooklyn, N. Y., paaukavo 
$8.25.

V. Matušaitis, brooklynietis 
pridavė aukų $3.60 pinigais.

Daiktais
M. Kaunienė, iš St. Clair, 

Pa., 2 paduškaitei užvalkalus.
Valilioniai iš Ft. Lauderda

le, Fla., paduškaitei paveiks
luotą užvalkalą ir didelę dėžę 
smulkių gražmenų—“souven
irs.” ;

Agnes Ling, W. Hartford, 
Conn., paduškaitę su gražiai 
išmegstom gėlėm. Drg. Ling 
rašo, kad gal teks pasimatyti 
su draugais Bazare. Puiku! 
Laukiame svečių.

M. Stakoff, Brooklyn, gra
žų rankų darbo 3-jų kavalkų 
“Cameo Set.”

Pater Rich (Retikevičius), 
Brooklyn, aukojo mandoliną.

M. Ražanskienė, iŠ Rahway, 
N. J., “Arm Chair Set” ir ko- 
modei du užtiesąlps, gražiai 
rankom , išsiuvifiėtuš 
dama dovaną, d. M. Ražans- 
kienė rašo;" * *

“Labai gai}a, Jkad negalė
jau dalyvauk “t^iayėfc’v šėri-

Amį dieną teko susitikti 
Vincą Matusevičių, buvusį ra- 
dijušninką, kuris sako turįs 
$65 dėl atsidarymo vėl' ra
dio valandos, o dar reikią 95 
dol. ir tada vėl galės būti po
nui Ginkui konkurentu. Tik vi
sa bėda, girdi, kad jis jau už
siregistravęs savanoriu į U.S. 
kariuomenę, tai gali jį kartais 
ir paimti. Tada, žinoma, po
nas Ginkus neturės sau vertin
go konkurento.

Soliste Angela Maslauskai- 
tė, kaip pasirodė Dariaus-Gi
rėno Paminklo Fondo koncer
te, yra jau tolokai pažengus 
dainavimo srityje. Ji išsidir
bus savotišką techniką, kuria 
ji iššaukia iš publikos didelių 
ovacijų.

Vasario 7, apie 10 vai. va
kare, sunkiai sužeistas 19 me
tų Albinas Citavičius, sūnus • 
Antano Citavičiaus. Albinas su 
mergina ėjo iš Cypress Hill 
“skeitinimo” vietos ir iš. už
pakalio atvažiavęs automobi
lius, be jokio pranešimo bei 
signalo pasitraukti į šalį, dro
žė abiem į pečius. 'Albinas Ci
tavičius ir jo mergina, kurios 
pavardės neteko sužinot, nes 
ne lietuvė, guli Queens Gene
ral ligėninėj su sulaužytais 
šonkauliais. A u t o m o bilistas 
pagautas. • ' Rep.

Padėka

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Į armijos stovyklas iš New 
Yorko miesto vėl išvežė 453 
jaunuolius.

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Star 
ft4resas:

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

visados bus patenkinti.

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

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

New Masses Jubilejus
D ♦

X0E3O

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

TUOKI E žmonės, kaip Lincoln Steffens mate tikrąją MASSES vertybę, rase jam, kovo* 
* jo už jį. Tokie vyrai, kaip Randolph Bourne, kaip John Reed, gyveno ir mirė dėl 

idėjos, kurios šis žurnalas niekada neapleido. Jokie milionieriai nedavė jam paramos, 
tačiau jis keturis sykius tiek didesnis išaugo nuo 1934 m., aplinkybėse didžios depresi
jos. Septyni metai atgal jis tapo savaitiniu žurnalu, nes to pageidavo jo skaitytojai. 
Šiandien NEW MASSES yra trisdešimties metų amžiaus, ir tvirtesnis, negu bet kada. 
IŠ tikrųjų, tai laikas visiems teisingiems žmonėms džiaugsmingai paminėt tokias sukak
tuves. Jo redaktoriai, todėl, praneša, jog išleidžiama specialė sukaktuvių laida šešias
dešimt keturių puslapių. , ter 1

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
• Telefonas EVergreen 7-1661

E=XOE=3OE=3OI

T)ASAULYJE, kurį drebina karo eksplozijos, tragiškai mažai tėra progų pasidžiaugti. 
* Bet net sumišime, trukšme ir tragedijoj yra laiko pagerbt teisingus žmones, didžias 
idėjas. Trisdešimt metų atgal, 1911 m., teisingi žmonės, įkvėpti svajonės apie didžią 
ir laisvą Ameriką, įsteigė žurnalą, kurio šiai šaliai reikėjo. Jo reikia ir šiandien, todėl 
jis ir gyvuoja, stipresnis įsitikinimu, kad jo siekimas yra kilnus, tikresnis savo kelyje, 
labiau pasitikintis, kad jį remia visi žmonės, kurie atsisako atsiklaupt prieš tironiją.

Brooklyno lietuvių ensemb- 
lis Aidbalsiai tarė pareikšti 
viešą padėką 'uoliam lietuvių 
meno rėmėjui Antanui Kra
pui, apdovanojusiam Aidbal- 
sius su $5 mūs koncerto pro
ga sausio 12. Taipgi mūs šir
dinga padėka Mrs. Sukackie
nei, ir visiems draugiškai pa- 
rėmusiems mūsų darbą savo 
atsilankymu.

Aidbalsietė M. B.

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St

jau dalyvautu “ĘaifivM 
ninku suvažiavime iŠ’ priežas
ties,

go,

» > l?risiųs-

Pataisa

I
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

i Jus mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymąAdresas

Miestas

Pusantro tūkstančio naujų 
valstijos milicininkų pradėjo 
pratimus pasiruošti militariš- 
koms pareigoms. Visuose 20-je 
būrių esama 12,500 vyrų.

NEW MASSES 1 |
461 Fourth Avenue, New York, N. Y. |
Gerbiamieji: ' I

Ola įdedu $1.00, už kurį malonėkite užrašyt man savo žurnalą 10-člai savaičių I 
pradedant su Sukakties Laida.

VardasH. C. Sylvester, 57 metų 
turčius ir Harriman & Ripley 
Co. vicepirmininkas, nusišovė. 
Paliktame raščiukyj prašo sų

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse.

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

SPECIALUS SUKAKTINIS PASIŪLYMAS
10 Savaičių už $1.00

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.

IŠEINA ŠIANDIEN
15 Centų Visuose Standuose

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Pereitą pirmadienį tilpusioj 
Mr. ir Mrs. Norris padėkoj 25 
m. vedybinės sukakties rengė
jams praleista nepaminėjus, 
kad brooklynietė Mrs. Deldon 
buvo svočia, taipgi puotos ren
gia.

kad sūnus sunkiai, susir- 
tai reikėjo prie jo būti, deginti krematorijoj.

įjįįįt

TARP rašytojų ir artistų, kurie pasirodo tuose jo puslapiuose yra: Theodore Dreiser, 
Genevieve Tagard, D. N. Pritt, Sara Bard Field, William Blake, Paul Robeson, John 

Howard Lawson, Meridel Le Suerur, £ amu el Sillon, Earl Browder, Max Yergan, Wil
liam Gropper, Georges Schreiber, Art Young, Hugo Gellert, Louis Lozowick ir daugelis 
kitų.

Valstija




