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KRISLAI
Jie Kovojo, Mes Juos Gel

bėkime.
Jie Pašumys ir Nutils.
Iš Vergijos į Laisvę.
Atsiprašome.
šiandien ir Rytoj.

Rašo A. Bimba

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

Tūkstančiai Ispanijos/ kovo
tojų žųsta Francijos koncen
tracijos kemnėse.

Mes juos negalime pamiršti 
ir apleisti. Jie kovojo už vi
sos žmonijos reikalus, dabar 
mes turime juos gelbėti.

štai kame didžioji svarba 
“Rescue Ship” (Gelbėjimo 
Laivo), kuri£ jau nusamdytas 
ir pradėjo gabenti kovotojus 
iš Francijos į Meksiką.

Bet
reikia
rių.

Mes
sidėti.
lėtumėme ir turėtumėme su
kelti nors šešetą šimtų dole
rių šiam garbingam tikslui.

Ar atsiras šeši šimtai kilta- 
širdžię lietuvių, kurie tuojau 
paaukos po vieną dolerį?

reikia . daug pinigų— 
šimtų tūkstančių dole-

lietuviai irgi turime pri-
Mes, pavyzdžiui, ga-

Vasario 16 dieną žada la
bai smarkiai pašumyti kleri
kalai, menševikai ir tautinin
kai—ta smetoninė trejanka. 
Bet kas iš to? Jų giesmė jau 
seniai atgiedota. Pašumys ir 
nutils.

O tikroji sukaktis — sukak
tis Lietuvos išsilaisvinimo is 
vergijos įvyks liepos 21 die
ną. Tada lietuviai visur, visam 
pasaulyje, uždainuos naują 
giesmę.

Jau dabar pažangioji vi
suomenė privalo galvoti ir 
rengtis prie atžymėjimo Lietu
vos išsilaisvinimo iš po ponų 
jungo.

Dešimt tūkstančių suvalkie
čių, kurie buvo patekę po Hit
lerio letena, grįžta Lietuvon!

Vokiečiai iš Lietuvos kraus
tosi Vokietijon. Jų vietas pa
ims lietuviai. ■

Nei vienas iš pribusiančių 
Lietuvoje neturės kentėti ir 
badauti. Lietuvos žmonės ir 
vyriausybė visus juos gražiai 
pasitiks ir priims. Kiekvienas 
bus aprūpintas pastoge, dra
panomis’, maistu ir darbu. 
Vieni gaus žemės, kiti darbą 
fabrikuose.

Lietuvoje pramonė pradeda 
sužydėti. Darbų daug atsiran
da. Nebereikės valstiečiu vai
kams žemes plėšyti ir bas
liais galvas skaldytis už kiek
vieną žemės colį.

žinoma, kad kolektyvės 
ūkės Lietuvoje turės prigyti. 
Bet tai bus lėtas vystymosi 
procesas. Valdžios griežtai už
drausta kam nors prievarta 
įpiršti kolektyvų idėją.

Tikrai prabangus gyveni-
mas, tikras socializmas gali
mas tiktai ant moderniškomis 
mašinomis apdirbamos žemės. 
O ant smulkių ūkių toks že
mės apdirbimas neįmanomas.

Lietuviai nėra paskutiniai 
progrese. Kai jie pamatys, 
kad 'daug gėriau ir lengviau 
žemes apdirbti ir gyventi ko
lektyvuose, jie mokės kolek
tyvus suorganizuoti ir sutvar
kyti. > |

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio 'XXIII.

Senatorių Komisija
Leistų Siųsti U.S.A.

Armiją į Europą
Valdiški Senatoriai Ketina Pervaryt Kiliu 17'76, Kuris 

Teikia Prezidentui Diktatoriškai-Karinę Galią
Washington. — Ateinantį 

pirmadienį visas Jungtinių 
Valstijų senatas pradės 
svarstyti prezidento Roose
velto bilių 1776, kuris teikia 
prezidentui galią “skolint 
ar duot” Anglijai visokius 
“karo pabūklus ir priemo
nes.” šį sumanymą užgyrė 
senatorių komisija užsieni
niais reikalais 15 balsų prieš

kų ir taikos organizacijų, 
apart CIO Nacionalės Ma- 
rininkų Unijos pirmininko 
J. Curran’o.

Roosevelto demokratų va-

Tai komisijai, be kitko, 
buvo įnešti šitokie pataisy
mai: Uždraust siųst Jungti
nių Valstijų armiją ar karo 
laivyną į kitus pasaulio kra
štus apart Amerikos žemy
no; nenaikint ir neaprėžt 
įstatymų, kurie išleist dar
bininkų naudai.

Senatorių komisija atme
tė šiuos pataisymus; vadi
nasi, paliko prezidentui ga
lią siųst Amerikos karo jė
gas į Europą ir apeit darbo 
įstatymus. Bet komisija ra-! 
portuodama kalbėjo, kad, 
girdi, sumanymas 1776 ne
siūlo prezidentui tokių tei
sių. O sumanyme pasakyta, 
jog prezidentas galės nepai
syti pirmiau išleistų įstaty-Į 
mų.

Valdiški vadai kongres- 
Tnanų ir senatorių komisijo
se užsieniniais reikalais yra 
pažymėję, kad, girdi, kon
stitucija ir tam tikri pir
mesni įstatymai duoda pre
zidentui galią siųsti karo 
laivus ir kitas ginkluotas 
jėgas į karo sritį.

Senatorių komisijos dau
guma visai trumpą laiką te
skyrė svarstymams biliaus 
1776 dėlei pilnos paramos 
Anglijai ir beveik nedavė 
balso atstovams darbinin-

Kadangi dienraštyje daug 
vietos buvo pašvęsta “Lais
vės” bazaro- reikalams, tai 
daugelis korespondencijų ne
tilpo laiku. Atsiprašome visų 
korespondentų. Tuojau jos 
tilps.

Tik nesustokite rašinėję. Ir 
nepykite.

O dabar dar žodis apie ba- 
zarą. Jis prasidėjo vakar ir 
tęsis šiandien ir rytoj. Visi 
žinote bazaro vietą.

Lankykite skaitlingai. Jei 
ką turite paaukoti, paaukoki
te. Laisviečiai už tai bus jums 
dėkingi. *

Turėkite mintyje šį faktą: 
Laikraščio išleidimas labai pa
brango, o prenumerata tebė
ra tokia pat. Iš dangaus dole
riai neiškrinta. Jie suplaukia 
iš parengimų ir aukų. Todėl

BULGARIJA SUTINKANTI PERLEIST 
VOKIEČIUS PRIEŠ GRAIKIJA

ANGLAI GRŪMOJA BOMBARDUOT BULGARIJĄ, 
JEI VOKIEČIAI MARŠUOS PER JĄ

Sofija, Bulgarija, vas. 14. 
—Eina gandaij kad Bulgari
jos sutikimasr perleist vo
kiečių armiją į per Bulgari
ją laukia tiki oficialio pa
tvirtinimo.

Sofija, vas.; 14.—Bulgari
jos užsienių ministerijos 
valdininkai patvirtino, kad 
Vokietija ruošiasi siųst sa

rijoj viešai paskelbė, kad jei 
vokiečiai “užims Bulgariją, 
ir iš ten veiks prieš mū
sų talkininkę (Graikiją), tai 
Anglija sutraukys diploma
tinius ryšius su Bulgarija ir 
darys kitus tinkamus žings
nius.”

Anglų valdžia jau pir
miau grūmojo iš oro bom-

das senatorius Al. W. Bar- vo armiją pęr Bulgariją barduot Bulgariją, jei tik
bent iki Graikijos rūbe-: 
žiaus. Tuom grūmojimų vo
kiečiai norį priverst Graiki
ją daryt taiką su Italija to
kiomis sąlygomis, kurios 
būtų palankios Italijai. O 
jeigu Graikija atmestų siū-

kley tvirtina, kad senatas 
priims tą balių per desėtką 
dienų, ir jis teigė, kad du 
kartu, daugiau senatorių 
balsuos už jį, negu prieš jį.

Senatorių komisijos dau
guma, parėmus tą sumany
mą, raportavo, būk jis esąs lomas taikos sąlygas, tuo- 
“praktiškas žingsnis išlai
kyti Ameriką nuošaliai 
nuo* karo,” o senatoriai 
Wheeler, Clark, Nye, kon- 
gresmanas V. Marcantonio 
ir eilė kitų kongreso narių 
parodė, kaip tas sumany
mas yra tiesioginis žingsnis 
linkui Amerikos įvilkimo į 
karą. 

• I

Valdiški senatorių komi
sijos nariai, užgįrdaųii bilių 
1776, -pareiškė-, kad-L prezi
dentas pagal jį galės remt 
ne tik Angliją,, bet Chiniją, 
Graikiją, o “gal greitoj atei
tyj taip pat Airiją, Brazili
ją, Argentiną ar Turkiją, 
jeigu pagalba joms pasida
rytų reikalinga Amerikos 
apsigynimui.”

Senatorių komisijoj užsie
niniais reikalais balsavo 
prieš sumanymą 1776 seka
mi senatoriai:

Republikonai Hiram John
son, Capper, Vandenberg, 
Shipstead, Nye; demokratai 
Gillette, Clark, ir progresi- 
stas La Follette.

Už tą sumanymą balsavo 
14 demokratų senatorių ir 
republikonas White iš Mai
ne valstijos.

met vokiečiai Užpultų Grai
kiją.

Paskutinėmis dienomis bu
vo padaryta platūs prirengi- 
mai Bulgarijoj perleist vo
kiečių armiją per bulgarų 
žemę. Prirengimai ėjo po 
vokiečių priežiūra.

Anglijos atstovas Bulga-

vokiečių armija įžengs į ją.
Bulgarai telkia savo ka

riuomenę į Turkijos pasie
nį tokiam atsitikimui, jeigu 
turkai eitų karan prieš vo
kiečius atmaršavusius į 
Bulgariją.

Bulgarijos laikraštis “Slo- 
vo” rašo, kad Vokietija ir 
Italija turi išvyt anglus iš 
Europos žemyno.

Bulgarija tikisi su vokie
čių pagalba atgriebt Vaka
rų Trakiją nuo Graikijos; 
todėl bulgarai esą linkę ben
dradarbiauti su Vokietija.

ITALAI SUGAVO VISUS 
ANGLŲ PARAŠIUTISTUS

ANGLAI ATMUŠĖ DAUGIUS 
V0KW.CW ORIAIVIŲ

Anglija Bijo, kad
Japonija Užpuls

Anglus Rytuose
Gręsia Pavojus Angly Tvirtumai Singapore, Holandy Ryti

nei Indijai ir Australijai, Anglijos Pusiau-Kolonijai
Shanghai, vas. 14.—Įvai- bendras pareiškimas Auš

rių kraštų diplomatai šičia tralijos ministerių kabine- 
numato, kad Japonija už- to ir karinės tarybos, 
puls Anglijos kolonijas bei! --------
pusiau-kolonijas Azijoj ir, London, vas. 14.—Anglų 
abelnai Pacifiko vandenyne, valdininkai išreiškė baimę, 
Japonai telkia savo karo kad Japonija greitu laiku 
laivyną ties francūzų kolo-'gal užpuls Anglijos valdo- 
nįja Indo-China ir galėsią mus kraštus Tolimuose Ry- 
užklupt anglų salą-tvirtumą 
Singapore arti Malay pu- 
šiausalio arba Rytinę Ro
landų Indiją, kurioj anglai 

I turi milžiniškų biznių.

tuose ir Pacifiko Vandeny
ne.

Batavia. — Rolandų Ry
tinės Indijos vyriausybė įsa
kė visiems savo prekiniam 
laivam plaukt į tolesnius be-Washington. — Jungtinių laivam plaukt į tolesnius be- 

Valstijų vyriausybė ragina Ipusiškų kraštų uostus iš to- 
savo piliečius, moteris, vai- kių artimų prieplaukų ir 
kus ir “nereikiamus” vyrus, vandenų, kur japonai gale-* 
tuojaus apleist Shanghajų 
ir visas kitas vietas Ryti
nėje Chinijoje, taipgi išsi
kraustyti iš Japonijos.

tų užpult tuos laivus.

Tokio, vas. 14.—Karinis 
japonų žinovas F. Kawaba- 
ta rašo spaudoj, kad japo
nai turi šturmuot ir sunai-Sydney, Australija. —Vei 

kiantysis Australijos minis-’kini anglų tvirtumą Singa- 
teris pirminiųkaą Ą, W. yfa-rporęĄ ... < "-rtu&i
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Italų Pranešimas:
Roma, vas. 14.—Anglai 

parašiutais iš savo orlaivių 
nuleido karius Calabrijąir 
Lucaniją, Pietinėj Italijoj. 
Jie buvo ginkluoti kulkas- 
vaidžiais, rankinėmis gra
natomis ir kitais sprogi
mais. Tie anglai stengėsi 
ardyti italų geležinkelius, 
vieškelius ir tiltus. Bet ita
lai greitai, sučiupo visus an
glų parašiutistus pirmiau, sako, kad jų lakūnai nušovė 
negu jie padarė rimtų nuos- žemyn 9 anglų orlaivius ir 
tolių Italijai. Anglų para- su geromis pasėkomis bom- 
šiutistai susikirtime su ita- bardavo karinius, punktus 
lais užmušė du italus.

Anglų Pranešimas:
London, vas. 14.—Dideli 

būriai vokiečių orlaivių mė
gino įsiveržt į Pietinę An
gliją, bet greitieji anglų lėk
tuvai atmušė juos atgal.

Anglijos orlaiviai sėkmin
gai bombardavo vokiečių 
prieplaukas Šiaurinėj Fran- 
cijoje.

Berlin, vas. 14.—Vokiečiai

ventojūs, jog “karas ateina 
į naują sritį ir gręsia did
žiausiu pavojum” (iš Japo
nijos pusės).

(Australija yra Anglijos 
pusiau-kolonija.)

Dėl to buvo ant greitųjų 
sušauktas posėdis Australi
jos karo tarybos.

“Ateitis dar nėra
aiški, bet Australija 
ruoštis apsigynimui
kiau negu bet kada,” sako

gandos) ministerijos atsto
vas viešai pakartojo prezi
dento Roosevelto pareiški
mą, kad “nėra karo pavo
jaus Pacifiko Vandenyne?’

j

visai 
turi 

smar-

Tokio, vas. 14.—Japonijos . 
valdžia užginčija, kad ji 
rengiasi užpult Australiją.

Japonų ministerija užsie
niniais reikalais sako, jog 
pagerėjo santikiai tarp Ja
ponijos ir Sovietų Sąjungos.

Anglijoj.

AMERIKA PASIUNTĖ ANG
LIJAI KARO PABŪKLŲ UŽ 

675,470,249 DOL.
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė prane
ša, kad pernai metais ši ša
lis pasiuntė Anglijai karinių 
orlaivių, kanuolių ir įvairių 
kitų karo reikmenų už 675 
milionūs 470 tūkstančių ir 
24$ dolerius.

Spėjama, kad Hitleris rei
kalaus perleist vokiečių ka
riuomenę per Jugoslaviją 
prieš Graikiją.

kiekvienas dienraščio labui 
parengimas yra visų nuošir
džių laisviečių nuoširdžiai 
remtinas. \

Reikia kepurę nusiimti prieš 
kongresmaną Vito Marcanto- 
nio. Jis pasakė puikią pra
kalbą j>rieš karą ir bilių H. R. 
1776. Ponams nepatiko. Kai 
kurie jų pertraukinėjo pra
kalbą. Bet šis drąsus žmogus 
drožė jiems tiesą į akis^-tie- 
sa svilino jiems akis.

Ko Vokiečiai Nori Iš 
Jugoslavijos, Jie 

Dar Neskelbia
Berlin. — Iš valdiškų Vo

kieti jps šaltinių tik tiek ga
lima .suprast, kad Hitleris 
nori patirt iš atvykusio Ju
goslavijos ministerio-pirmi
ninko Cvetkovičiaus, kokios 
pozicijos- Jugoslavija laiky
tųsi, jeigu vokiečiai per 
Bulgariją užpultų Graikiją. 
Sakoma, jog Hitleris nerei
kalaus, ka’d Jugoslavija ei
tų į sąjungą su Vokietija ir 
Italija. Ko vokiečiai dabar 
pageidaują, tai kad Jugos
lavija nubšaliai ^stovėtų, kai 
vokiečiai žygiuotų per Bul
gariją prieš Graikiją arba 
jeigu jiems tektų susikirst 
ir su Turkija.

Youngstown, Ohio.—Kilo 
streikai trijuose/ plieno-ka- 
riniuose fabrikuose.

ORAS. — šį šeštadienį 
šilčiau ir giedriau.

JAU PLAUKIA AUKOS ISPANIJOS KO
VOTOJAM PARGABENT MEKSIKON

Brooklyn, N. Y.—Brooklyniečiai vieni iš pirmutinių 
atsiliepė į atsišaukimą, kad reikia pinigų išgelbėjimui Is
panijos kovotojų iš Francijos ir pergabenimui Meksikon. 
Dalykas labaLskubus ir labai svarbus. Tikslas tikrai pra
kilnus.

Tą supras visi pažangieji lietuviai.
štai brooklyniečių vardai, kurie aukojo. Po dolerį davė: 

D. M. šolomskas, V. Rudaitis, J. Siurba, Nikodemas ir 
Frances Pakalniškiai, Elsie Gasiūnienė, Jonas Gasiūnas, 
J. Ormanas, A. Bimba, R. Mizara, S. Sasna, V. Tauras ir 
J. Byronas. Po 50 centų aukojo Petras Kapickas, Mary 
Sinkus, J. Bariais ir P. Baranauskas.

Bulgarai Atkalbinėja 
Turkiją nuo Karo 

Prieš Vokietiją

i

NAZIAI NUSKANDINU 2 AN
GLŲ LAIVU SUEZO KANALE 

IR UŽBLOKAVŲ JI
Vokiečiai Praneša:

Berlin. — Vokiečiai oro 
bombomis nuskandino du 
prekinius Anglijos laivus vi
duryje Suezo Kanalo ir la
bai apardė bei išdegino tėn 
anglų prieplaukas ir preki
nių traukinių kiemus. Tuo- 
mi vokiečiai suparalyžiavo 
praplaukimą anglų laivam

Sofija. — Bulgarija sten
giasi išgaut iš Turkijos pri
žadą, kad turkai susilaikys 
nuo karo, jeigu vokiečiai at
siųs savo armiją į Bulgari
ją

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunai ir vokiečiai daro 
skubius pasiruošimus ap- ^uez^KaAV'Vokiečių ta- 
gint Rumunijos žibalo sal-,kfinu nutraukti fotagrafi. 
timus ir jo dirbyklas nuo niai įaveikslai rodO( kad di. 
Anglijos oi laivių bombii. skajįįaj Anglijos laivų
Anglija jau sutraukė diplo-i 
matinius ryšius su Rumuni
ja.

■■ II
ii

Laivas “Lovcen,” kurį Amerikine Gelbėjimo Misija pasamdė parvežimui iš Franci 
jos koncentracijos stovyklų Ispanijos Uaudiečių-kovotojų. Laivas išplauks iš New 
Yorko vasario 27 d. Bet dar yra reikalinga pinigų. Lietuviai pasiryžo šiam tikslui 
sukelti $600.
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sustoję laukia prie abiejų 
kanalo galų, negalėdami 
juom praplaukti.

Vokiečių orlaiviai vėl 
bombardavo ir kulkasvaifL 
žiais apšaudė Libijoj anglų 
orlaivių stovyklas, kariuo
menės sutelkimus, ir eiles 
anglų karinių automobilių 
ir trokų.

Vokiečių Pranešimas!
Berlin, vas. 14.—Paskuti

niu žygiu vokiečiai Atlanto 
Vandenyne, ties Portugali
ja nuskandino ‘ 14 prekinių 
anglų laivų su reikmenimis 

“,ir- iš Amerikos, 82,000 tonų, o 
ne 13 laivų su 50,000 tonų 
įtalpos, kaip vakar kad bu 

Ivo pranešta.
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Lietuva Švęs Ne Vasario 16-tą
Fašistai, talkininkaujant socialistams 

ir klerikalams, kai kur vasario 16-tą die
ną ruoš “Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimus”. Be abejo, jie kvies ir neparti
nius lietuvius tą daryti.

Tuose mitinguose jie, žinoma, ne Lie
tuvą gelbės, kaip jie sako, nes Lietuva 
jau yra išgelbėta, bet šmeiš Lietuvos 
vyriausybę, šmeiš Amerikoje tuos, ku
rie stovi su Lietuva, šmeiš komunistus, 
šmeiš kiekvieną pažangų žmogų. Jie 
šauks juos “boikotuoti”, juos pulti. Jie, 
be to, triūbys į vieną triūbą su Amerikos 
karo ruošėjais, kad šią šalį juo greičiau 
įtraukus į imperialistinę skerdynę.

Šitokis bus jų tikslas.
Iki Lietuva buvo buržuazinė, tiesa, pa

čioje Lietuvoje vasario 16 d. buvo šven
čiama, nes tą dieną buržuazija paskelbė 
(savo naudai) Lietuvą nepriklausoma. O 
kadangi taip buvo daroma, Lietuvoje, tai 
ir Amerikos lietuviai minėdavo tąją die
ną.

Bet štai, Lietuvos liaudis nuverčia 
Smetonos režimą. Su smetoniškuoju fa
šizmu žlunga ir visi išnaudotojai.

Lietuvos liaudis išrenka savo Seimą— 
išrenka laisvai, išrbnka slaptai,—tiesio
giniai.

Liaudies Seimas, susirinkęs į pirmąją 
sesiją liepos mėn. 21 d., nutaria paskelbti 
Lietuvą tarybine respublika. Nuo tos 
dienos prasideda Lietuvoje naujas gyve
nimas, nauja santvarka; atsiverčia Lie
tuvoje naujas istorijos lapas. .Tą dieną 
Lietuvos liaudis nusitaria būti nepriklau
soma nuo buržuazijos; ji nusitaria kurti 
savo krašte socijalistinę santvarką.

Na, ir su ta diena, aišku, vasario 16 
d. nustoja bent kokios reikšmės.

Lietuvos liaudžiai, lietuvių tautai nuo 
tos dienos liepos mėn. 21 d. patampa pati 
svarbiausia diena. Tą dieną Lietuva ir 
švęs,—kas metai švęs. Tą dieną lietuvių 
tauta,—laisva ir nepriklausoma nuo iš
naudotojų, — minės kaipo brangiausią 

’• dieną.
Kadangi Amerikos lietuviai visuomet 

ėjo podraug su lietuvių tauta, su Lietu- 
I vos liaudimi, su visa Lietuva, tai jie, aiš

ku, ir šiuo atveju darys tą patį.
I Gali fašistai su savo talkininkais bliau

ti, gali daryti kažinką, tačiau tas pro
taujančių darbo žmonių neprivalo suklai
dinti !

. . . T--------- 7| Krivitskis ir Komercinė Spauda
Turbūt niekad geltonoji Amerikos 

spauda nepasirodė tokia pigi, tokia šlyk
šti, tokia nepateisinamai neteisinga, kaip 
šiomis dienomis, kai Washingtone pasi
darė galą tūlas politinis valkata, tūlas 
nenaudėlis, kurį socijalistai apkrikštijo 
“generolu”,—Krivitskis-Ginsbergas. Jau 
net ir niūjOrkiškis “PM”, taipgi ’ komer
cinis dienraštis, pasišlykštėjo tosios 
spaudos kvailumu.

Paminėtojo dienraščio vyriausia redak

torius, Mr. Ralph Ingersoll, pereito ket
virtadienio “P. M.” laidos editoriale, ne
iškentė nepasakęs nesmagių komplimen
tų savo kolegoms, komercinės spaudos 
redaktoriams.

Žiūrėkit, sako Mr. Ingersoll, atvyko iš 
kažin kur (niekas nežino iš kur ir kaip) 
Krivitskis ir pasisakė, kad jis neapken- 
čiąs Stalino. Jis prieš Staliną pradėjo 
rašyti, Sovietų Sąjungą pradėjo plūsti. 
Na, ir Amerikos buržuazija Krivitskį ap
kabino, nežinodama net, koki to žmogaus 
idealai, koki jo mieriai, kokis jo nusi
statymas !

Krivitskis gavo iš “Saturday Evening 
Post” 25 tūkstančius dolerių už savo 
šmeižtus prieš Sovietų Sąjungą. Jis susi
rišo su visokiais požemio sutvėrimais. Jis 
pradėjo visokias machinacijas varyti.

Pagaliau jis nusibankrūtino. Melai iš
sisėmė. Jam niekas daugiau nebetikėjo. 
Jis patapo reakcijai nereikalingas. Tuo
met Krivitskis nusipirko’revolverį ir nu
sišovė. ’

Policija ir FBI agentai pripažino, kad 
Krivitskis nusišovė,—pats pasidarė galą. 
Tą aiškiai paliudija ir jo paliktieji laiš
kai. Bet ne! Toji pati spauda, paakstin- 
ta glušo socijalistų lyderio Waldmano, 
rašo špaltų špaltas, kad Krivitskis nenu
sišovė, bet kad jį kažin kas nušovęs—jį 
nušovę “Stalino agentai!”

Bet štai, nurodo “PM” redaktorius: 
New Yorke puola po traukiniu darbinin
kas ir tampa užmuštas. Jis veikiausiai 
nusižudė dėl bado, dėl skurdo. Ką toji 
pati spauda padarė? Ji parašė smulkio
mis eilutėmis mažytę žinutę (ir tai ne 
visi dienraščiai), vyriausiai pažymėda
ma, kad darbininko nusižudymas šešio
mis minutėmis sulaikė trafiką!... Tai ir 
viskas. Niekas nebandė patirti, kodėl jis 
žudėsi, kas jį prie to privertė!

Taip, tai neišpasakytai šlykštus šis 
socijalistų ir geltonosios spaudos žy
gis. Tai visiškas politinis bankrotas! Tai 
visiškas dorinis supuvimas!

Negražu!
Prieš tūlą laiką Montrealio (Kana

doje) lietuviški fašistukai suruošė F. J. 
Bagočiui prakalbas. Jose jis pylė kibi
rus pliovonių ant Lietuvos / vyriausybės. 
Atsirado vienas žmogus, kuris tam pa
sipriešino ir padarė Bagočiui pastabą. 
Tuomet rengėjai tąjį žmogų policijai įs
kundė ir pastaroji išvedė jį iš svetainės.

Sugrįžęs į Bostoną, Bagočius parašė 
“Keleivyje”, kad tasai asmuo buvęs “ko
munistų vadas,” būk jį paėmę į koncen
tracijos stovyklą, ir tt.

Rašydamas apie tai, kanadiškių “Liau
dies Balsas” nurodo, kad “apšaukti jį 
(kalbamą asmenį) komunistų vadu yra 
bjaurus dalykas, ypatingai kada Kana
doj už priklausymą Komunistų Parti
jai yra baudžiama. Toks nekalto žmo
gaus apšaukimas komunistų vadu yra 
bjauri provokacija. Taipgi bjaurus me
las, kad jis ir dar vienas buvo inter
nuoti.”

Mes tiek galime pasakyti Kanados lie
tuviams: jei p. Bagočiui rūpėtų tiesa, 
jei jam rūpėtų koks nors padorumas, tai 
jis iš viso nebūtų apsiėmęs fašistams kal
bėti ir bjaurioti Lietuvą. Bet jis to ne
paiso. Jis išbjauriojo Lietuvą Kanadoje) 
o sugrįžęs į Bostoną apšmeižė Kanados 
lietuvius, kurie nepritaria jo plūdoms.

Kas pažįsta poną Bagočių, tas visiškai 
nesistebi jo “žygiais.”

_4---- k,___

KLAIDOS PATAISYMAS
“Laisvės” No. 38, antrame puslapyje, 

editorialo straipsnyje “Ištieskime Ran
ką Kankinamiems Ispanijos Lojalistams” 
pasiliko klaida, kurią čia atitaisome. Tre
čiajame nuo pradžios paragrafe atspaus
dinta: “Ji pasamdė laivą parvežimui tų 
žmonių iš Meksikos.” Turėjo būt šiaip: 
“Ji pasamdė laivą parvežimui tų žmo
nių iš Francijos.” Kitose to straipsnio 
vietose visur sakoma teisingai: pervež
ti lojalistus iš Francijos į Meksiką.

Verkia ir Riaumoja
Staigios permainos Lietu-'papročius; ačiū liaudies pa- 

vos vidaus politikoje įnešė stangoms, mūsų graži kal- 
nemenką sumišimą lietuvių'ba išliko nesubjauriota žiau- 
išeivijos tarpe. Baisi audrū rūnų-Muravjovų ir kitų 
išjudina jūrą, kurios paskui'prispaudėjų, nors jie ją su

žeista-naikinti labai troško.
Po pasaulinio karo, 1919

milžiniškos bangos 
daužosi viena į kitą, kol su-

Lavai dar Tikisi Tapt 
Francijos Valdovu

vice-ministerį pirmininką, ir 
Lavalią lieka be vietos val
džioje, bet jis vis tikisi su 
vokiečių pagalba pašalint 
Petainą ir pats tapt galva 
francūzų valstybės^

Dabartinis francūzų vice- 
ministerls pirmininkas ad
mirolas Darlanas stoja už 
vidutinį bendradarbiavimą

Paryžius. — Buvęs Vichy 
Francijos vice - ministeris 
pirmininkas ’P. Lavai lieka
si Paryžiuje ir bendrauja 
su vokiečiais. Nors Vichy 
francūzų valdovas maršalas (------—c ---------------- ----
Petain dabar, pasiskyrė ad- su vokiečiais, o .Lavalis už 
mirolą Darlaną kaipo savo pilną sandarbininkavimą su 

.... . . ."..m • ■

Vokietija. Maršalas Petain 
paskyrė Darlaną ir savo 
“įpėdiniu” kaipo būsimą vy
riausią Francijos valdovą, 
jei Petain mirtų ar pasi
trauktų. Pirmiau Petain 
buvo pasiskyręs Lavalį kaip 
savo įpėdinį, iki pora mė
nesių atgal jis išmetė Lava
lį iš valdžios.

Gaukite “Laisyei” naujų 
skaitytojų

valdžia dar nei vieno nesu- 
šaudė.

Tai už ką jie taip šėlsta 
prieš tuos gerbtinus žmo
nes, kurie į savo rankas tei
singai paėmė Lietuvos vai
rą? ftv

Todėl, kad šitie vyrai jau 
nuo seniai liaudies priešams 
buvo žinomi kaipo nepapėr- 
ikami kovotojai už tikrąją 

i žmonėms, 
nusako Staliniška

tyška, .pasiekusios uolas... metais, vos sužibėjus laisvės iaįSVę Lietuvos
Lygiai panašus šėlimas lie- • žvaigždelei, staigiai ir vėl kokią nusako

, . A ,. . n .... . -- : užgesino ne konstitucija, kokios nedavė
norim Arcranfinm Kr!J7i him cvnhwn Zv»nom o v. viaIL ... ...

tuviuose čia Amerikoj, Ka- užgęso. < 
nadoj,Argentinoj,Brazilijoj svetimų (rusai ar kiti), ne! 
ir kitur. Vieni džiaugiamės Ją užgesino jau savi “bro- 
su didžiausiu entuziazmu, liai” lietuviai, bet daug nie- 
minim tą Lietuvos išsiliuo- kšingesni už svetimus. Jie 
savimo dieną kaip vieną iš vieni jokiu būdu nepajėgė 
brangiausių mūs gyvenime,’nugalėt už laisvę kovojusių 

savo brolių, tai pasikvietė 
lenkų šlėktų ir vokiečių gin
kluotus legionierius, kad 
jiems padėtų. Anie, žinoma, 
padėjo ir'paskandino krau
juose savo brolių laisvę, kur 
pef eilę metų Lietuvos liau- 

vos dirbančiųjų liaudį. Jie dis išbuvo kietai pavergta ir 
tai liaudžiai buvo geriausia niekinama per ponus Sme- 
žinęmi, tai ir turėjo spruk
ti iš Tarybų Lietuvos! At- 
sibaladoję į Ameriką toki 
gaivalai kelia suįrutę, viso
kiais būdais šmeiždami nau
ją Lietuvos valdžią. Jiems 
padeda mūsų amerikoniška 
“smetonėlė” — prade dant 
klerikalais ir baigiant socia
listais. Kas įdomu, kad dau
guma šmeižikų yra nesąmo
ningi, suvedžioti visokių 
pribuvėlių, kiti, kunigų ir 
savo vadų. Ir taip, nesuži- 
niąi, išeina prieš savo rei
kalus. Tai žmonės verti pa
sigailėjimo, nes.jie protauja 
kitų protu, ir daro, ką jiems 
kiti įsako.

Mielas skaitytojau, čion 
statau klausimą: ar tau, 
sunkaus darbo darbininke, 
apsimoka ginti milijonierių 
ir kitų dykaduonių reika
lus? Juk ne milijonieriai, ne 
dvarponiai Tšu ‘ kunigais tą 
viską padarė, kas šiandien 
yra gražaus ir naudingo ant 
žemės. Darbo milžinas pūs
lėta ranka tą. viską padarė! 
Tai jisai turi teisę tuom ir 
naudotis, ir tik jisai yra 
tikras tų visų turtų šeimi
ninkas.

Dabar, kai Lietuvoj visi 
turtai perėjo į tikrojo šei
mininko (visos liaudies) 
rankas, tai kožnas žmogus, 
kurio gyslom teka lietuviš
kas kraujas, džiaugtis turė
tų! Kam jau čia taip pasi
gesti parazitų, buvusių ant 
liaudies kūno ?! Lietuvos 
liaudis per šimtus metų iš
laikė savo kalbą, kultūrą ir

kiti gi, toki pat lietuviai,' 
•—netveria pykčiu.

O kas tie “kiti”? Tai bu
vę fabrikantai, dvarponiai 
ir jų ištikimi bernai-kuni- 
gai. Tai sutvėrimai, kurie 
spaudė ir išnaudojo Lietu-

tonas ir kitus niekšus.
O kai birželio mėnesį, 

1940, staigiai vėjas papūtė 
iš Rytų pusės ir atvertė Lie
tuvos istorijos naują la
pą, į kurį bus surašyta visi 
buvusių ir būsimų Lietuvos 
liaudies priešų juodi darbai, 
tai visi tamsos apuokai vie
nu balsu ėmė šaukti: “Lie
tuvos jau nėra! Lietuva žu
vo! Burliokai ją užgrobė!...” 
Už ką, kodėl jie taip padūko 
ant naujos Lietuvos? Ar 
nauja valdžia visus buvu
sius išnaudotojus išskerdė, 
sušaudė, į kalėjimus sugrū
do? Ne, nieko panašaus! 
Kunigai ir buvusieji turčiai 
ir šiandien laisvi vaikštinė
ja, išskyrus kelis niekadė- 
jus, kurie tapo nutverti ir 
įkalinti, ba jų kaltė .buvo 
tikrai įrodyta kaip žmogžu
džių. Bet ir tokių naujoji

ir negalėjo duoti joki seno
jo (pasaulio) viešpačiai!

Kunigai ir kiti dykaduo
niai, kurie pirma gyveno ir 
tuko darbo žmonių triusu ir 
prakaitu, matydami dabar 
Lietuvos žmonių užsidegi
mą, entuziazmą išlaikyti 
naują tvarką, rėkia, kaip 
verdančiu vandeniu būtų 
perpilti! Užtai jiems “Lie
tuva žuvo!”...

Taip, jegamastėliai ir dva
rininkai, Lietuva tinginių ir 
lėbautojų žuvo ant visados! 
Žuvo kryžių, tamsybės ir 
gėdos Lietuva! Gimė nauja, 
teisinga, šviesi, kaip ir pati 
saulė, komunistinė Lietuva! 
Ji atėjo ūmai, lyg iš dausų 
nukrito šviesi žvaigždelė, 
kuri visiems savo vaikams 
bus miela ir graži! Šitos 
Lietuvos sūnams nereikės 
bastytis po platųjį pasaulį, 
kad surasti kąsnelį duonos, 
arba žūti Brazilijos ar Af
rikos gyvatynuose! Naujo
ji, Tarybų Lietuva, parū
pins visko užtektinai vi
siems, neišskiriant nė jūs, 
klebonai, jei tik jūs būsite 
žmoniški, nekišit savo ilgų 
nosių, kur jumi nepridera.

Susnikų Jurgis.

aš dabar savas

Nuo Redakcijos: Dėl tam 
tikrų priežasčių, draugo 
straipsnį žymiai sutrumpi-, 
nome.

Laisvoji Sakykla
Adv. Klcofui Jurgelioniui.

Didžiai Gerbiamas:
Lai bus man leista pra

nešti Tamstai, kad mano 
rankose randasi skelbimas:, 
“A message to Lithuanian- 
Americans”, su paveikslėliu 
ant viršutinio puslapio: 
Mergaitė priešakyje, ber
naitis už nugaros mergai
tės prisiglaudęs. Ant mer
gaitės užmatos (nažutkos) 
įdėtos trys raides: L.D.S. 
Skelbimas sulankstytas į 
keturius. lapėlius. Ištiesus- 
atlanksčius . skelbimą, ma
tai : paveikslėlių grupės 
{tikros photo nuotraukos), 
viršuje ir apąpioje skelbi
mo, iš jaunimo veiklos— 
kaip tai: L.D.S. Headquar
ters, social activities offers 
this: Educational activities, 
sports, dramatics, sick-life 
Insurance Benefits ir tt.

Atydžiai perskaičiau, pa
varčiau, prisižiūrėjau į pa
veikslėlius ir tariau sau su 
ašaromis a p t e m d i ntomis 
akimis. Taip! tieji “kaca- 
pai”, “burlokai”, “išgamos” 
ir kaip dar nepravardžiuo
ti—turi ištiestą. tinklą po 
visą Dėdes Šamo žemę ir 
puikių lietuvių kalbos mo
kyklų su pritaikintais Ame-, 
rikos jaunimui rankvedžiais 
(vadovėliais), kad net tokis 
“k’ošernas” tautinis centras 
kaip “Sandara”, samdė kny- 
gvedę (Aldoną Petrauskai
tę) “burlokų”, “kacapų”, 
“išgamų” mokyklos mokinę. 
Taip, tieji nelabieji—turi 
ruArrrs įsmlri nl i X 1 « ti ir* 4-1 t n '

tataučių, turi milžiniškus, 
puikiai sutvarkytus ir išla
vintus chorus; turi paišy
bos, tapybos, skulptūros ar
tistus savo rankosna.

Taip, tieji “burlokai”, 
“kacapai”, “išgamos”, “ne
lietuviai” turi visą kurybi- 
nės-kultūros vadovavimo ei
gą savo kontrolėje. O ką 
mes turim? Mes “tyro lie
tuviško kraujo”, tik nety
ros sielos. Tautininkai, ka
talikai, socialistai irgi turim 
vaikų! Ar ne? Ir juos au
ginam, . auklėjam dorais 
amerikonais, bet tik ne lie
tuviais! Štai Adv. Kl. Jur- 
gelionio sūnus—ne lietuvis; 
Vine. Mišeikos sūnus— ne 
lietuvis, Dr. P. Grigaičio sū
nus,—ne lietuvis; Dr. A. 
Montvydo sūnus— ne lietu
vis,. ir taip maldelė be pa
baigos.

Taip, mes “
to procentų patriotai! 
ne? Kaip kurie net Gedimi
no-Vytauto kavalieriai—o
kur jūsų vaikai?

Už nuopelnus tautai — 
tautos nariai atsimoka pa
garba.

Ar daug mūsų, užsipelnėm 
pagarbos nuo savųjų brolių 
ir sesių lietuvių?

Kaip manai, brol adv.. 
Kl. Jurgelioni? Paklausk 
Pildom. Tarybos S.L.A., gal 
jie suteiks Tamistai atsaky
mą teisingą.

Dr. A. L. Graičūnas.
P. S. Skaudu, bet jei ne- 

. pasitaisysite, tai turėsiu ju- 
savo puikiai išlavintus mu-'mjs visus “košernus” pat-

Vieno Veiksmo Komedija 
(Neprasimanymas!)

Tai buvo garbingam mie
ste Waterbury, kai lankėsi 
su savo misija “garbės pir
mininkė” Jadvyga Choda- 
kauskaitė - Tūbelienė. Ją 
pasitiko mūsų garbingo 
miesto “garbingi” vyrai 
garbingame kliube, ir turė
jo sekamą pasikalbėjimą:

Vaistininkas (į Tūbelie- 
nę): Perstatau gerbiamai 
poniai poną Tarną Matą! Jis 
yra mūsų geras veikėjas... 
Kadaise buvęs socialistas.

Tūbelienė (p^i d u o d ama 
Tarnui minkštą rankytę): 
Didžiai malonu man su 
tamsta susipažinti šiame 
momente!

T. Matas: Aš taip gi 
džiaugiuos, labai džiau
giuos!... Jūsų garbingoji 
misija turi didžiausios reik
šmės: mūsų Tautos Vadas 
Antanas Smetorfa turi būt 
pilnai aprūpintas!...

Vaistininkas (n u stebęs): 
Ar tai jau šitaip, Matai?... 
O prieš porą metų, kai grį
žai iš Lietuvos, tai Smetoną 
visaip smerkiai; net kaiku- 
riuose laikraščiuose apie jį 
rašei...

Tūbelienė: Ponas Matai, 
šitaip elgtis nereikėjo... Jei 
ką ir matei, tai galėjai sa
vyj pasilaikyti, o ne kitiems 
aiškinti...

Matas (susikonfūzinęs): 
Poniute,
silpnybes ir pats matau! 
Dabar imu patarimus nuo 
daktaro Pijaus ir elgiuos, 
kaip jis pasako...

Tūbelienė: Gerai ir darai, 
kad prisilaikai daktaro Pi
jaus patarimo, ponas Ma
tai! Kalbėti apie socializmą, 
nėra taip blogas -dalykas. 
Bet, vykdinti jį gyveniman, 
—apsaugok, Viešpatie! Ma- a 

tote, kas dabar atsitiko su 
musų visa gimine, kaip Lie
tuvoj pradėjo vykdinti so
cializmą? — Turėjom leis- . 
tis padus pasipustę pas mūs 
globėją Hitlerį, kad jis mus 
užsistotų! Jis mus priglau
dė, ale ne ilgam: pradėjo 
mus siųsti prie darbo, sun
kaus darbo... O žiūrėk 
tamsta į mano .rankytes 
(rodo): juk jos 'ne darbui 
dirbti... Dirbti mes nepra
tę... Tai baisus dalykas! 
Aš, turėdama dar kelis 
centus, rūpinaus pasiekti 
Ameriką, tikėdamos pasi
rinkti dolerių sau, ir savo 
artimiems pasiųsti į Berly- u 
na.

T. Matas (lyg susigraudi
nęs): Brangioji ponyte, aš 
suprantu jūsų vargą ir rū
pesčius... Bet, Amerikoj 
žmonės kas žin kodėl taip 
neduosnūs šiam taip svar
biam reikalui?... Klausyk, 
poniute: Kleopas Jurgelio
nis “Tėvynėj” ilgiausius 
straipsnius rašo šiuom klau-

košerni”—šim- simu ir ragina S.L.A. na- 
Ar Hus apsidėti speciališkais 

mokesčiais .tam reikalui.' 
Bet... nariai tik šaiposi iš 
gerbiamo Jurgelionio.

Vaistininkas: Ponas Ža- <• 
deikis atsišaukimą padarė į t 
tikinčiųjų o r g a n i z acijas, s
taip gi ir į abu susivieniji
mu,—SLRKA ir SLA—o vis 
pinigai neplaukia, kaip tu
rėtų plaukt šiam svarbiam 
reikalui...

T. Matas (kreipdamasis į 
Tūbelienę ir Vaistininką): 
Einam į aną kambarį: fe
nais galėsim atsisėdę prie 
stalo plačiau pakalbėti apie . 
visus dalykus.

Tūbelienė (apsidairiusi): 
Gerai tamsta sakai... čio- 
nais gali išgirsti šie chamai, 
kurie aplink valkiojasi.... »
(Visi suėjo kambarin, užsi- į 
rakino duris). Waterburietii

* ... ' *

Button Ko. darbininkai,eNew Izikus’ dainius?sblistus, dra-|riotus pasiųsti i “burlokų 
išėjo streikai*. Viršuje maturgus artistus; t—5Y orke, 

.matosi pikietininkai, CIO ha grupes.
., _ . j ,

turi (“kacapų” mokyklą-lietuviš- 
?ru- kos tyros, doros sielos įgy-

go H H
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Dar Rymosiu

(Mergelės daina).
Kai tavęs ateinant laukiau, 
Man žiedai akyse matės, 
Mano žodį paslaptingą, 
Pamaniau, esi supratęs.
Bet kai visą ilgą naktį 
Pas mane tu neatėjai, 
Mano akys vien rasojo, 
Mane guodė tiktai vėjai. . .
Kai mačiau tave iš tolo, 
Kai tu kėlei man kepurę,— 
“Tu ateisi—neateisi”, 
Man širdis likimą būrė.
Ir nubūrė—“neateisi”. . .
Replės gniaužė man krūtinę. . .
Ir matau—tu leidi gęsti 
Mano vilčiai paskutinei.
Bet dar lauksiu atsidėjus, 
Nors gyvenimas pakaito. . .
Dar šią naktį aš rymosiu
Ant gudaus likimo vartų. . .

St. Jasilionis.

Kovotojas dėl Norve 
gijos Laisvės ir

Kultūros
pasauliui 
rašytojų,

atžvilgių ne mažiau

šeimoje Dovrefjelde,
(Oslo) universitete.

Mažutė norvegų tauta 19 amž. 
davė visą eilę stambaus masto 
kurių patys didieji — Ibsenas, Hamsunas, 
Bjornsonas, tuo įrodydama, kad ir mažos 
tautos gali įnešti į pasaulio kultūrą' daug 
ką naujo, įdomaus ir vertingo.

Balandžio 26 d., 1940 m. sukako 30 metų 
•nuo Bjornstjernės Bjomsono (1832—1910) 
mirties. Tai rašytojas, gal mažiau už Ibse
ną ar Hamsuną populiarus už savo tėvynės 
sienų, tačiau daugeliu 
reikšmingas už juos.

Gimė jis pastoriaus 
studijavo Kristianijos
Tuo metu Norvegai, 1814 m. išsivadavę nuo 
Danijos, unija buvo sujungti su Švedija, ir 
Bjornsonas drauge su visa tų metų norve
gų tautine inteligentija pasineria kovoje dėl 
tėvynės laisvės. Bjornsonas — tikras Norve
gijos patrijotas, kuris idealizuoja herojišką 
savo krašto praeitį, tautosaką, valstietį, kal
bą. Jis kovoja prieš danų kalbos viešpatavi
mą Norvegijoje ir kovoja dėl tautinio nor
vegų teatro ir literatūros. 1857 m. paskirtas 
Bergeno teatro direktorium, tą teatrą jis. 
pastato ant kojų. Išleista jo apysaka “Sine- 
vė Solbaken” (yra išversta ir lietuviškai), 
kur poetizuojamas kaimo gyvenimas, norve
gų literatūroje buvo didelis įvykis, kaip ir 
kitos jo apysakos, išėjusios vėliau (Arne, 
Linksmas bernas, žvejės sūnus, Tėvas). Tai 
buvo demokratinės srovės dvelkimas norve
gų literatūroje, sukėlęs aristokratinės kriti
kos įtūžimą. Greta to, Bjornsonas rašo dau
gybę dramų iš norvegų praeities. Jų herojai 
—stiprių aistrų žmonės, pilni meilės tėvy
nei, be galo narsūs, žinomas Bjornsonas 
ir kaip lyrikas patrijotas.

Bjornsonui rūpi ir socialiniai klausimai, 
šeimos santykių problemos, kurias jis na
grinėja dramoj “Jaunavedžiai” ir kt. Finan
sinis pasaulis parodytas dramoje “Bankro
tas;” norvegų tų laikų spaudos papročiai 
vaizduojami dramoje “Redaktorius;” valsty
binė santvarka puolama pjesėje “Karalius.” 
Kituose kūriniuose Bjornsonas pasireiškia 
kaip atkaklus kovotojas dėl moterų lygių 

’teisių su vyrais.
Didžiausią dramaturgo jėgą Bjornsonas 

pasiekė garsiausioje savo dramoje—“Virš 
mūsų jėgų,” sudarytoj iš dviejų dalių. Ku
nigui Sangui, stebūklu norinčiam išgelbėti 
savo sergančią žmoną, tas stebuklas nepa
vyksta, ir jis žūva. “Aukštas meniškumas, su 
kuriuo Bjornsonas įkūnijo mistinį dvasininko 
tikėjimą ir jo sudužimą, komiškos figūros iš 
dvasininkų ir miesčionių tarpo pjesę daro 
ne fik dramos meno pavyzdžiu, bet Nuteikia 
jai ir gilios visuomeninės reikšmės: ji nu
vainikuoja mistiką ir stebuklus,” rašo apie 
šios, dramos 1 dalį vienas kritikas. Antroj 
dalyj dvasininko sūnus Elijas vaizduojamas 
kaip darbininkų sąjungininkas kovoje su fa
brikantais. Darbininkus nugalėję, darbda
viai tariasi, kaip juos dar labiau pavergti, 
ir tuo tarpu Elijas išsprogdina juos, žūda
mas ir pats, tikėdamas savo aukos jėga. 
Drama baigiasi netikėtu galu—pasirodymu 
Tikėjimo ir Vilties, kurie pranašauja ge
resnius laikus.

Bjornsonas visą amžių skelbė, < kad žmo-

Meninės ir Kultūrinės Žinios iš 
Naujosios Lietuvos

spektaklius, bet gastroliuos po visą Suval- s- 
k i ją. i

Sąjungos organų 
kuris yra vadovaujantis mūsų 
gyvenimo žurnalas, vaizduojąs to , 
naujus, tarybiškus, socialistinius 
2) Valstyb. Leidykla perėmė to- 

“Kul-

Nauji žurnalai Lietuvoje
Kaunas. LTSR Valstybinė Leidykla be 

knygų dar leidžia nemaža periodinės spau
dos. 1941 m. ji leis net 6 žurnalus: 1) mė
nesinį literatūros, meno ir kritikos žurnalą, 
Lietuvos TSR Rašytojų 
“Raštai,” 
kultūrinio 
gyvenimo 
žingsnius,
limesnį “Kultūros” žurnalo leidimą, 
tūroje” bus dedami straipsniai iš marksiz
mo-leninizmo, filosofijos, istorijos, sociolo
gijos, etnografijos ir etnologijos, meno, lite
ratūros ir politikos sričių, be to jame bus 
duodama kultūrinio ir visuomeninio gyveni
mo apžvalga, plačiai supažindinama su mū
sų didžiosios socialistinės tėvynės statyba ir 
laimėjimais. Gamtos ir griežtieji mokslai 
išskiriami į 3) Valst. Leidyklos leidžiamą 
mėnesinį žurnalą “Gamta,” perimtą iš Gam
tininkų Dr-jos, kuriame bus dedami straips
niai iš fizikos, chemijos, zoologijos, botani
kos, geografijos, astronomijos, matematikos, 
technikos ir kt. mokslo sričių. Ir “Kultūra” 
ir “Gamta” bus skiriami darbo inteligenti
jai, darbininkams ir valstiečiams, siekian
tiems platesnio išsilavinimo, mokslinės pa
saulėžiūros. 4) Socialistinei šeimai, motinai 
ir vaikui, pedagogikos ir auklėjimo klausi
mams skiriamas ketvirtas Valst. Leidyklos 
leidžiamas žurnalas “šeima,” kurio užda
vinys bus padėti formuotis naujai, tarybinei 

• šeimai, pagrįstai ne pinigu, ne moters ver
giška priklausomybe vyrui, o laisva meile 
ir darbu pagrįstu bendradarbiavimu. Ma
žiesiems tarybinės Lietuvos piliečiams-vai- 
kams Valst. Leidykla leidžia net du žurna
lus—5) “Genys”—skiriamą priešmokyklinio 
amžiaus vaikams ir 6) “Žiburėlis”—skiria
mą mokyklinio amžiaus yaikams. Vi^us tuos 
leidinius galima užsisakyti paštu, atsiun- 
čiant prenufneratą perlaidomis Valstybinei 
Leidyklai, Kaunas, Vytauto prospektas 23.
Lietuvos Eksponatai Maskvos Muziejuje

MASKVA.— Lenino kalnų šlaituose, Ma
skvos paupyje buvusioje caro Nikalojaus 
rezidencijoje įrengtas TSRS Tautų Muzie
jus. Visa eilė Tarybų respublikų tame 
muziejuje turi savo atskiras sales, kur pa
rodyti kiekvienai respublikai būdingi eks
ponatai, kaip kurioje respublikoje- žmonių 
seniau gyventa ir gaminta. Muziejuje ne
paprastai apsčiai lankosi mokyklos ir eks
kursijos. Neseniai čia buvo įrengti ir nau
jųjų TSRS respublikų—Lietuvos, Latvijos,. 
Estijos, Moldavijos, Karelų-suomių kampe
liai. Lietuviški eksponatai jau užima porą 
nedidelių kambarių ir dar vieną sieną. Gau
siai surinkta pavyzdžių iš Lietuvos komu
nistų partijos slaptai tebeleistos literatūros 
ir spaudos, senosios
raudonosios vėliavos, toliau buv. Lietuvos 
žvalgybos inkvizicinių. įrankių piešiniai, at
sišaukimai iš Lietuvos darbo liaudies kovų 
su kontrrevoliucine buržuazija, fotografi
jos, vaizduojančios Suvalkijos valstiečių ko
vas 1935 metais, pagaliau—naujoji Tarybų 
Lietuva; jos periodikos pavyzdžiai, vaizdai 
iš pirmųjų Lietuvos TSR gyvenimo ir tary
bų tvarkos dienų, politkalinių paleidimo 
džiaugsmingos-manifestacijos, Liaudies sei
mo rinkimo momentai, jo posėdžiai ir istori
niai nutarimai, žemės dalinimas, pionierių 
priesaika, stachanoviečių judėjimas, Liau
dies seimo delegacija Maskvoj ir tt. Lietuvių 
liaudies rankdarbių skyriuje apstu įvairių 
liaudies meno dirbinių, audinių, nėrinių, 
drožinių, muzikos įrankių, namų ruošos 
reikmenų ir tt. Kampelio eksponatus surin
ko ir sutvarkė drg. Julius Butėnas.

Lietuvos Valstybinė Filharmonija 
Vilniuje

VILNIUS. —, Lietuvos TSR Valstybinės

Filharmonijos Vilniuje direktorius J. Kar
delis (buv. “Liet, žinių” redaktorius) .apie 
filharmonijos įsikūrimą ir ateities planus 
praneša, kad filharmonija įsikūrė buv. Vil
niaus miesto savivaldybės salėje, Aušros 
Vartų gatvėje, gražiuose naujojo renesanso 
stiliaus rūmuose, čia veiks ir Vilniaus kon
servatorija. Tokiu būdu tie rūmai bus vi
sos Tarybų Lietuvos muzikos gyvenimo ir 
darbo centru. Partija ir švietimo liaudies 
komisariatas visomis išgalėmis stengiasi pa
dėti filharmonijai geriausiai įsikurti. Fil
harmonijos oficialus atidarymas numatytas 
gruodžio 22 d. Joje jau dirba 79 asmenys, 
o gruodžio 15 d. atvažiuoja dar 60 valsty
binio choro dalyvių, konkurso keliu surink
tų iš visos Lietuvos.. Jau susirinko ir dirba 
liaudies ansamblio šokių grupė, gruodžio 
20 d. susirenka dar 24 choro dalyviai, 18 
kanklininkų, skudutininkų ir kt. Filharmo
nija pradės publikai pasirodyti po Naujų 
Metų. Tuo tarpu Filharmonijos personalas 
visa savo sudėtimi išvyko rinkiminės meni
nės propagandos darbui talkininkauti.

102 Pradžios Mokyklos Suaugusiems!
VILNIUS..— Suaugusiųjų švietimo Valdy

ba iki gruodžio 11 d. jau yra įsteigusi 102 
pradžios mokyklas suaugusiems (iki gruo
džio 8 d. buvo 95) su 617 mokytojų (buvo 
532) ir 19,744 mokinių (buvo 18,624). Įvai
rių kursų dabar jau yra 357 (gruodžio 8 d. 
buvo 336) su 722 mokytojais (buvo 675) ir 
tų kursų klausytojų 23,104 (buvo 21,600). 
Kultūros židinįų jau yra 155 (buvo 134). <

Vilniuje gyvenantieji rašytojai seniau bu
vo susirūpinę įsigyti tinkamus sau namus. 
Tokius namus; Jie gavo šalia Bernardinų so
do, prie Vilnelės upės, Trijų Kryžių kalno 
papėdėje,į kuL į>uvQ. Keliavimo napiai. čia 
įrengiama rašytojų biblioteka, redakcija, 
skaitykla ir kt. kultūriniai įrengimai. Čia 
koncentruosis Vilniaus rašytojų ir meninin
kų kultūrinis gyvenimas.

Lietuvos komunistų

gus, norėdamas ką nors pakeisti gyvenime, 
turi pats tobulėti, lavintis, kilti moraliai ir 
kultūriškai. Tai buvo rašytojas su stipriu 
socialiniu jausmu, visada aktualiai reagavęs 
į gyvenimo keliamas problemas, be to, pui
kus stilistas, vienas geriausių norvegų lite
ratūroje, ypač daug pasisėmęs iš liaudies ‘ 
kalbos ir gyvenimo. '

Reikšmingos šio didžiojo kovotojo dėl 
Norvegijos laisvės ir. kultūros sukaktuvės 
dėl vykstančio Norvegijoje karo vargu ar 
bus paminėtos taip iškilmingai,’ kaip jos, 
be abejo, būtų buvusios minimos ramiu lai
ku. t . A . L.

Lietu voš, Latvijos ir Estijos 
Menininkų Pasitarimai

KAUNAS.— Gruodžio 9 d. meno, reika
lams komitete prie TSRS Liaudies Komisa
rų Tarybos prasidėjo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikų vadovaujančių meno dar
buotojų pasitarimas, kuris buvo sušauktas 
apsvarstyti klausimams, susijusiems su meno 
įstaigų tinklo išplėtimu Tarybų Baltijoje, ir 
pasitarti dėl 1941 metais įvykstančios tų 
respublikų tautinio meno dekados Maskvo
je. Į pasitarimą atvyko daugiau kaip 20 
žmonių, jų tarpe Lietuvos, Latvijos ir, Esti
jos TSR švietimo liaudies komisariatų meno 
srities atstovai, meno mokslo įstaigų virši
ninkai, teatrų direktoriai, režisieriai, meni
ninkai. Meno reikalams komiteto prie TS
RS Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas 
Chrapenko karštai pasveikino pasitarimo 
dalyvius, pabrėždamas milžinišką būsimų 
lietuvių, latvių ir estų meno dekadų reikš
mę ir būtiną reikalą toms dekadoms rūpes
tingai pasiruošti. Meno reikalams komite
to pirmininko pavaduotojas Sokolodnikovas 
pranešė, kad latvių meno dekada numato
ma surengti 1$41 m. pavasarį, o lietuvių ir 
estų meno dekados—-rudenį.

p’ . \
KAUNĄS.—■ Kauno pilies grioviai iŠ pie

tinės griūvėsiu pusės jau atnaujinami bei 
atkasami. Taip pat aplyginama arti pilies 
esanti Santakos šiaurinė krantinė. Atei
nantiems metams Kauno pilies tvarkymo ir 
konservavimo reikalams numatyta paskirti 
daugiau lėšų, nei buržuaziniais laikais buvo 
skiriama per -kelis metus. Ateinančiais me
tais bus sustiprintos ir atstatytos kai kurios 
Kauno pilies sienos.

Dramos Teatras Marijampolėje
* MARIJAMPOL6.— Marijampolės mies
tas, sutelkęs didelį skaičių inteligentijos, į 
vidurines mokyklas, 1 mokytojų seminariją 
ir keliatą specialinių mokyklų, šiomis die
nomis kultūrinių įstaigų skaičių papildė 
dramos teatru. Artistinių, pajėgų nemažai 
buvo rasta vietoje ir jos dabar sutelktos 
prie vieno kultūrinio židinio, kuris sistema- 
tingų studijų'darbu siekią išlyginti ir papil
dyti aktorių turimą teatrinį patyrimą. Ruo
šiami statyti šie veikalai: “Topazas”, “At
žalynas”, vieiias marijampoliečio autoriaus 
veikalas ir vienas pastatymas specialiai vai
kams, .Teatras ruoš ne tik , Marijampolėj

žurnalo “Raštai” Turinys
KAUNAS.— Jau išėjo iš spaudos naujas 

literatūros, meno ir kritikos mėnesinis žur
nalas “Raštai” Nr. 1, 1940 metų lapkričio 
mėnesio numeris. Vyr. redaktorius Petras 
Cvirka. Redakcijos kolegija: Salomėja Ne
ris, A. Venclova, T. žilvytis, K. Korsakas. 
Turinyje V. Mykolaičio-Putino ‘Darbo Lie
tuva’, A. K-ko eilėraščiai, B. Rutkūno 
‘Kryžkelė’, J. Grušo ‘Mirė 1940 metais’, A. 
Miškinio ‘Ruduo Seserų Būry’, V. Montvilos 
‘Mes laisvę vistiek atlaikysim’, M. šolocho- 
vo, M. Levino, V. Majakovskio, V. Vasilev- 
skos, J. Krūmino, Jėvos Simonaitytės, T. Ti
lvyčio, A. Upyčio, J. Baltušio, Sofijos Čiur
lionienės, J. Skudrio, J. Graičiūno, H. Ra
dausko ir kt. rašiniai. ‘Raštus’ leidžia LTS 
Valst. leidykla. Išėjo iš spaudos. pirmoje lie
tuvių literatūros klasiko Kristijono Duone
laičio poema ‘Metai’, apimanti keturis metų 
laikus: ‘Pavasario linksmybės’, ‘Vasaros 
darbai’, ‘Rudenio gėrybės’ ir ‘žiemos rūpes
čiai’. Leidinys didelio formato labai gra
žiai išleistas, iliustruotas premijuotais dail. 
V. E. Jono medžio raižiniais. Tai pirmas 
toks puošnus, meniškas, rodąs ypatingai 
aukštą mūsų knygos kultūrą ir spaudos me
ną, reprezentacinis leidinys apie Duonelai
tį.—Jau išėjo Petro Rusecko jaunimui kny
ga ‘Vandenyno spąstuose’, kurioje įdomiai 
pasakojami mažo lietuviuko nuotykiai In
dijos vandenyne.
Lietuvos Mokyklos ir Mokinių Sveikata

KAUNAS.—- LTSR mokyklų gydytojų su
važiavime buvo padarytas pranešimas apie 
Lietuvos TSR mokyklų higienos ir sanitari
jos organizaciją. Mokyklų higiena ir sani
tarija bus privaloma visoms mokykloms, ši 
higienos ir sanitarijos organizacija apims vi
sus mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikus—apie 650,000 jaunuolių arba 24% 
visų Respublikos gyventojų. Mokyklos hi
gienos ir sanitarijos šūkis yra — sveika mo
kykla. Lietuvos TSR atatinkami organai, 
pradėdami šioje srityje darbą naudojasi pla
čiu TSRS patyrimu, kur tam reikalui nuo 
pat 1917 metų skiriama daug lėšų. Vaikų 
poliklinikos jau organizuojamos Kaune ir 
Vilniuje ir bus steigiamos ir kitose vietose.

VILNIUS. — Riešėje atidaryta 7 komp
lektų mokykla, kurios statybos darbai buvo 
greitu tempu užbaigta, padedant tarybų 
valdžiai. Riešės gyventojų vaikai ilgus me
tus kankinosi senoje tamsioje troboje, da
bar naująją mokyklą iš sykio pradėjo lan
kyti per 300 valstiečių vaikų. Visi mokosi 
stropiai. Mokykla turi savo chorą, 
atidarymo iškilmėse gražiai pasirodė,
mokėję lietuvių kalbos, jau neblogai lietu
viškai susikalba.

Elizabeth. N. J
Visokios Žinios.

metųJoseph Žukauskas, 19 
amžiaus, pagautas namų 
Šime. Policijai 
apiplėšęs 15 namų. • 
kas įlysdavo per langą ir 
apiplėšdavo žmones, 
name serijoziškai primušė 
terį ir apiplėšė.

šiomis dienomis įvyko 
mas ir Joseph Žukauską 
pažino kaltu. Nuteisė į 
j imą ant nuo 13 iki 19 
Šis' jaunas vyrukas turės 
ti jaunas dienas kalėjime.

Bangos Choras
Bangiečiai rengiasi į dien

raščio “Laisvės” bazarą šešta
dienio vakare. Galima sakyti, 
kad vasario 15 “Laisvės” ba- 
zare bus elizabethiečių vaka
ras ! ...f

Sakau, bus elizabethiečių 
vakaras todėl, kad Bangos 
Choras pildys programą. Su 
choristais važiuos ir šiaip geri 
žmonės į bazarą.

Sunki Operacija

R. Vaičionis, jaunuolis, šiuo 
laiku turėjo pavojingą ope
raciją ant aklosios žarnos, ku
ri buvo trūkusi pirm laiko. 
Laimė jaunuoliui, kad trūko 
nepavojingai. Po operacijos 
Richard Vaičionis buvo kritiš
kame padėjime. Bet dabar 
eina geryn. Jis randasi Eli
zabeth General Hospital.

, R. Vąičionis yra.LDS narys. 
Linkiu jam greit pasveikti. Ir 
reiškiu gilią užuojautą Vaičio- 
nių šeimai.

žukaus- 
į. ir taip

mo

teis

kalė

Ukrinas.

Hartford. Conn

kuris
Ne-

Ed. Mieželaitis.

Bolševikiška Artojų 
Rezoliucija

Per laukus, per plačiuosius ištrūkęs 
Iš artojų kovingų širdžių 
Apie naują gyvenimą šūkis 
Tarp trobelių keliauja mažų.
Ant tos žemės, kurios kožna pėda 
Nuo aušros ligi sutemų 
Vergų prakaitu sūriu nulietą, 
Nušlakstyta artojų krauju,
Bridę skurdą bežemiai artojai, 
Buvę dvarponių vakar bernai— 
šiandien šūkį šitą kartoja 
Rezoliucijoje darniai:
—čia užaugs naujos trobos ir kluonai, 
Ir arimuose traktoriai už.
čia augins tiktai dirbantiems duoną 
Išsilaisvinęs kaimo žmogus.
Ir tos žydinčios žemės turtingos 
Daugiau ponas joks neatkąs,—

, Rėžys tikras jos šeimininkas
> Duona kvepiančias vagas.

Per laukus, per plačiuosius, ištrūkus 
Iš artojo krūtinės gilios, 
Plauks daina. O javai tokie sunkūs 
čia, kaip jūra, gavėjui banguos.
Kad pražystų, kaip vyšnių sodas, 
Kąip pavasarį beržai žali, 
Buržuazijos nuniokota 
Tėvo Nemuno miela šalis, 
šiandien išneša tvirtą ir džiugią 
Pūslėta artojo ranka 
Bolševikišką rezoliuciją:
PLŪGU LAIMĘ DIRVONUOS IŠARTI 

(Iš “Valst. Laikraščio”)

Iš Lietuvių Gyvenimo

Vasario 7 dieną pasimirė 
Mikolas Grabauskas. Draugas 
Grabauskas gyveno šioj apie- 
li-nkėj per ilgus metus, bet 
keli metai atgal pasipirko 
nuosavą ūkę, ant kurios ir už
baigė savo gyvenimą. Mikolas 
buvo geras darbininkiško ju
dėjimo rėmėjas, kada buvo 
jaunesnis. O dabar jau buvo 
sulaukęs apie 65 metų, tai, ži
noma, tiek neišgalėjo.

Grabauskas paliko du sū
nų, Petrą ir Mikolą, ir tris 
anūkus. Priklausė prie Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugys
tės. Tapo palaidotas vasario 
10 ant Rose Hill Memorial 
kapinių, Rocky Hill, Conn. 
Palaidotas be bažnytinių ce
remonijų. Kaip teko girdėti, 
tai palydėjo geras būrelis jo 
pažįstamų.

Tegul būna tau, Mikolai, 
lengva gulėti šioje žemelėj.

Ligoniai

Vasario 5 dieną nuėjo į li- 
gonbutį Jurgis Dagilius. Drg. 
Dagilius priklauso prie Lietu
vių Literatūros Draugijos ir 
taip pat prie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, 
minėtų organizacijų 
malonėkite aplankyti 
draugą. Jam suteiksite 
giau energijos.

Draugas Dagilius randasi 
miesto ligoninėj. Lankymo 
valandos: po- pietų nuo 2:30 
iki 3:30 vai. Vakare nuo 6 :30 
iki r 80 vai. Taigi nepamirš
kite, draugai, savųjų draugų.

B. M.

Taigi, 
nariai, 

savo 
j dau-

Sakoma, kadBelgrąd
vokiečiai sutelkę 600,000 
savo armijos Rumunijoj, 
prieš Graikiją bei Turkiją.
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Choras A.Klimaitėir A.Višniauskas dainuos solusDainuos Elizabetho Bang

Žemom kainom bus išpardavimas įvairių sudovanotų daiktų

VAIKŲ DIENA Sekmadienį, Vasario * February 16
bus muzika šokiamsbus duodamos vaikam dovanos

Great Neck

VISUOTINAS IŠPARDAVIMAS DAIKTŲ

(vienas blokas nuo Broadway)

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

Šeštadienį

KARSTI VALGIAI VAKARĄ

ANTANAS VIŠNIAUSKAS, 
baritonas, dainuos solus, 

Šeštadienio vakare, Feb. 15.

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

BIRUTA RAMOŠKAITE, 
sopranas, dainuos solus, 

sekinadieno vak., Feb. 16.

Biruta Ramoškaitė, sopranas

ALDONA KLIMAITE, 
koloraturo-sopranas, dainuos solus, 

šeštadienj, February 15.

ŠOKIAI-GERA MUZIKA ĮŽANGA 20c

z New York. — Wendell L. 
Willkie šaukė republikonų 
partiją renį t prez. Roose vel
to planus Anglijai gelbėti.

Vakare tęsis suaugusiu Bazaras. --Dainuos Pirmyn Choras
Sh Kuzmickas, baritonas, iš Shenandoah, Pa

Sekmadienį apatinė salė parandavota restauracijai. Čia bus daug 
stalų kompanijoms ir bus patarnaujama gėrimai*

Daugybe sudovanotŲ daiktu bus išparduoti nepaprastai žemom kainom. Dalyvaukite bazare 
ir pasinaudokite proga įsigyti geru daiktŲ žemom kainom.

' Pagerbė Gerus Žmones

Vasario 1 d., 1941 m. buvo 
suruošta surprizo pramogėlė 
dėl draugų Katrinos ir Petro 
Maksimų, 851 Garden St., jų 
25-kių metų ženybinio gyve
nimo sukaties proga. Pramo
gėlė įvyko Lietuvių Svetainėj, 
269 Second St. Svečių daly
vavo virš 250. Laike skanios 
vakarienės keliatas iš dalyvių 
sakė trumpas prakalbėles, lin-j 
kėdami jubiliejantams viso 
labo jų gyvenime ir laimin
gai susilaukti auksinio jubilie
jaus. Svotai buvo geri—Emi
lija šeikūnienė ir Jonas Čepo
nis, abudu iš Elizabetho. Va
karo vedėju buvo D. Alelio- 
niš.

įPralriogos surengime dau
giausiai pasidarbavo Mrs. Gu
dienė ir Mrs. Kekovienė, o ki
tų tai nesužinojau.

Ųraugai Maksimai yra lais
vi žmonės ir “Laisvės” skai
tytojai. Man teko gražiai su 
jais pasikalbėti apie Lietuvą 
ir apie laikraštį “Laisvę”. 
Draugė K. Maksimienė pir
miausiai žiūrinti į laiškus iš 
Lietuvos ir tuojau skaitanti. 
Ir sako: “Randu tokių laiškų, 
kad skaitau ir verkiu, kad 
mūsų broliai ir seserys iš var
go pasiliuosavo. Ir laiškus iš- 
sikarpau iš laikraščio ant at
minties.

O dr-gas P. Maksimas sako : 
“Aš dabar nežinau kaip Lie
tuvoj yra, tik žinau, kad trys 
dalykai labai gerai padaryta. 
Pirmas, kad Smetoną pragi
nė, bo nebuvo žmonių išrink
tas. Antras, kad nuo kunigų 
žemes atėmė ir kad valdžia 
nemokės jiems algų. O tre
čias dalykas, kad ponus pa
naikino.”

Ir draugai Maksimai paau
kavo “Laisvės” Bazarui 3 do
lerius. Aš tariu širdingą ačiū 
už dovaną. Linkiu nuo savęs 
draugams P. ir K. Maksimam 
ilgiausių metų. , ..

Antanas Stripeik<.;t*

Sugrįžo delegacija iš Wash
ington, kur buvo išvažiavę 
vasario 7 atstovauti mūsų 
miestą. Virš 45 jaunuolių at
stovavo įvairias organizacijas 
ir kliubus. Daug jų važiavo 
savo lėšomis. Didžiulis busas 
buvo nusamdytas, o kiti važia- 
vb privatiškomis mašinomis.

Važiavo jie ten pareikšti 
protestą prieš imperialistinį 
karą ir prieš tą diktatorišką 
bilių H. R. 1776.

Tarp viršminėto skaičiaus 
delegatų, buvo keli ir lietu
viai jaunuoliai-jaunuolės. Dvi 
LDS 6 k-pos, ALDLD 20 kuo
pos ir moterų skyriaus narės, 
būteht, Elsie žemaičiūtė ir 
Helen žukaitė-Pine. Su pasta
rąja teko kalbėtis. Ji sakė, 
kad viskas pasisekė kuoge- 
riausiai, nors oras pasitaikė 
labai prastas. Kada pradėjo 
kelionę iš namų baisus sniego 
Šturmas veik visą naktį siautė.

Didelis kreditas priklauso 
mūsų jaunuoliams delegatams, 
kurie ten buvo suvažiavę dėl 
visų žmonių gerovės ir Už de
mokratiškas teises.

“Laisvės” Korespondente.

ŠOKIAI -GERA MUZIKA -ĮŽANGA 20c

FOTOGRAFAIS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
®Iš senų padarau > 

n a u jus paveiks- [ 
lūs ir krajavus > 
sudarau sU ame
rikoniškais. ifcei-; 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
pogl atmaliavoju 
jvairiom.spalvom

I JONAS STOKES
* 5 12 Mariort St., Brooklyn 
I Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

' tarpe Gates Ave. Ir Chauncey St.
Tel.: Gtentaore 6-6191,



SHM asa

PETRAS CVIRKA.

1-30-41 16

'Terbeli baking

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant' 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

suomenė dalinai sugudrčjus, 
bet vis dfil to atsiras tokių, 
kurie duos savo kraujo toms 
varnoms paragaut.

Jaunutis.

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

Šeštadienis, Vasario T8, 1941
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ŽEME MAITINTOJA
(Tąsa)

Kaip gyva Monika tokių stebuklų ne
sitikėjo pamatyti, tiek žmonių, tiek krau
tuvių, visur ją traukė, masino, viską no
rėjosi suspėt pamatyt, išgirst.

—Ve, ve-ve, Jureli!—ji rodė išlipantį 
storą, juodai apsitaisiusį poną, su cilin- 
deriu,—ką jis ant galvos laiko?...

—Nerodyk pirštu!—subarė ją vyras. 
—Čia nepriimta. A, turbūt, ministeris, 
jie nešioja tokius, mačiau...

Juras išdrįso paklaust vieno policinin
ko, kieno čia tie namai, ir policininkas 
mandagiai atidavęs pagarbą, paaiškino, 
kad tai seimo rūmai.

—A, seimas?—lyg neįtikėdamas dar 
klausinėjo Juras ir buvo patenkintas tuo 
mandagiu policininko atsakymu, tuo 
skaitymusi su juo, prastu žmogumi, o la
biausiai, kad galėjo parodyti žmonai sei
mą.

—Kad tau, Monikut, aiškink, dėliok ir 
vėl pro ausį išeis,—karščiavosi Juras, 
kai žmona ko nesuprato, dideliais žings
niais matuodamas šaligatvį, augštai kel
damas kojas, lyg nekaustytas arklys... 
—seimas yra atstovų rūmai. Seniau bu
vo caras, o dabar mūsų atstovai. Jie ir 
pasirašė, kad mums žemės duotų. Atsto
vus mes renkame, o jeigu jie niekai— 
mes naujus!

Juras su tokiu malonumu sakė—mū
sų seimas, mūsų policininkas, mūsų ban
kai, kad ir jausmas atsirado, jog jie jam 
draugai, lygūs. Kiekvieną gali jis lietu
viškai užkalbinti, ir niekas jo nepastums, 
niekas nenutrauks nuo galvos kepurės.

Pastovėjusi jaunavedžių pora prie sei
mo, jau buvo beeinanti, bet savanoris ži
nojo, kad ten galima pamatyti ir Moni
kai parodyti, kaip jo išrinkti atstovai įs
tatymus leidžia, o svarbiausia, kaip ir 
kokiu būdu valdo šalį. Tuo tarpu, kai jie 
buvo arti durų, su triukšmu prie vartų 
privažiavo didelis automobilis, pasigirdo 
lengvi žingsniai, sužvilgėjo jų akyse 
brangūs parėdai, kažkoks mėlynai apsi
rengęs įeinančius sutiko, žemai linktelė
jęs, už akių užbėgęs atidarė duris ir, kai 
savanoris pats to nejausdamas laikė pa
siglemžęs kepurę, mėlynamarškinis išėjo 
vėl ir užstodamas kelią, pasakė:

—Tėvai, po kairei...
Taip jis išgirdo. Jo drąsa atslūgo. Pas

kum jį šlepseno Monika, o savanoris vėl 
rodė jai mūsų prezidento rūmus, mūsų 
tramvajų, arkliu traukiamą, ir abiem už
ėjo noras juo pavažiuoti. Daug jie pama
tė, o kai praėjo pro šalį kareivių kuopa, 
Juras sustojo ir rūkydamas papirosą 
dėstė pačiai:

—Aprengti kaip generolai. Mes basi 
mušėmės. Žiūrėk, kokie mūs kareiviai!

0 Monika vis dar nepasisotino miestu,

vis sakė, tu mane vesk, rodyk, kur tas 
sodas, kur tas bokštas, apie kurį pasa
kojai, kur didžiausia bažnyčia,—o kas, 
Jureli, čia per 'daiktas pastatytas, kodėl 
to pečiai blizga, kodėl tie vaikai rėkia? 
Visą amžių norėčiau čia gyventi, kad ir 
pusbadžiai, — sakė ji. Tai smagu tiems 
ponams, tik stiklai, veidrodžiai, nei pur
vo, nei... Savanoris sakėsi čia gyvent 
nenorėtų, bet atvažiuot, nueit į teatrą— 
norėtų. Monika sakėsi viską mestų, ir 
tą žemę, kad tik smagiau... Būtina*! at- 
sivešianti vaiką parodyti, kai paaugs.

Bevaikščiodami jie išalko, ir reikėjo 
eiti kur nors su ryšuliu, surast vietelę. 
Susirado suolelį, ir jau Monika buvo be- 
išdedanti kiaušinius, kai policininkas 
priėjo ir mandagiai pasakė, kad čia ne
leidžiama užkandžiauti.

—Negalima, ką padarysi...—pridūrė 
savanoris.

Jie užėjo į mažą, iš pažiūros paprastą 
ir pigią užkandinę, kur nebuvo žmonių, 
ir, susėdę tamsiame kamputyje, paprašė 
arbatos. Kai Monika pamatė nešant pa
davėją bulkutes, jos akys nušvito.

—Nori? Pasiimk kokias dvi.
—Tai ir tu, Juruk...
—Aš nenoriu, man duona sočiau. Pa

siimk,—paglostė jos ranką vyras, džiaug
damasis dar galėdamas suteikt kai ką 
iš to miesto malonumų savo durnikei.

Monika bijojo, kad bus perbrangu, bet 
vyras ramino: esą, į Kauną atvažiavęs 
jei jau bulkutes negalėtum suvalgyt, tai 
kam ir gyventi.

Kando ji mažais kąsneliais ir kraipė 
galvą: m-m... liežuvį galima praryt. 
Tai atsivalgo tie ponai. Jiems vieni nie
kai. Turbūt čokuliado įdėta, vienas cuk
rus, tik prie gomurio—ir nėra.

Privertė ir vyrą atsikąsti, kai niekas 
nematė. Skanu, nėr ką sakyt, bet su to
kia mūsų darbuose\£yvas nebūsi. Čia 
raštininkams, guminiams pilvams!—nu
rodė Juras. , P .

Vieną ji suvyniojo vaikui. Bet kai Ju
ras paklausė, kiek reikės mokėti, žmo
nos gerklėje sustojo saldybė.

—Arba aš nenugirdau...—jie sėdėjo 
irz žiūrėjo vienas į antrą.

—Gatava aš ją išspringti. Jėzau, trys 
markės! Už riebią vištą daugiau negau
si, o čia už vieną vandenį... Einam iš 
čia greičiau, dar už sėdėjimą paims, — 
jau girdint padavėjai sakė Monika, riš
damas! skarutę, dėliodama maistą, į 
krūvelę šluodama kiaušinių lupenas. — 
Trys markės! Mano, kad iš kaimo, tai ir 
kvailas.

—Kaunas kaukia, pinigų laukia! —pa
sakė Juras reikšmingai ir dabar vedė 
pačiai parodyti miesto sodą.
s (Bus daugiau)

Bostono ir Apielinkes Žinios
Ir Vėl Skandalas So. Bostono 

Piliečių Draugijoj
Keliais atvejais esu rašęs 

“Laisvėje” apie So. Bostono 
Piliečių Draugiją, kad joje nė
ra tvarkos ir per mitingus, kur 
reikėtų apsvarstyti draugijos 

• reikalus, yra keliama kačių 
koncertai. Per pastaruosius 
metus kliubą valdė fašistai su 
socialistais. Draugijos turtas 
buvo eikvojamas be jokios ato
dairos. Per susirinkimus bu
vo duodamos atskaitos, tik 
kiek pribuvo pinigų ir kiek jų 
išėjo. O iš kur įėjo ir kur išė
jo, tai tas buvo laikomas vi
sai nesvarbiu dalyku.

Kadangi pereitais valdybos 
rinkimais daug kas pasikeitė 
(daug senų valdininkų likosi 
išmestais), tai tas pasikeitimas 
sukrėtė visą Draugijos kara
lystę. Finansų sekretorius po
nas Minkus, kraustydamasis 
iš Draugystės, išsiuntinėjo 
Draugijos atskaitas už 1940 
metus ir vieną “steitmento” 
puslapį pašventė, iškeldamas 
visokias buvusias kliubo val
dybų niekšystes. čia paduosiu 
vieną iŠ tų, ką ponas Minkus 
sako:

“Why hasn’t any action 
been taken through investiga
tion, as to who received

$476—May 1939, $369—June, 
$369.50—July 1939, $106 — 
Aug. 1939, $935—-Jan., Feb., 
March 1940? Every honest 
business has records to whom 
money has been paid, and for 
what, and the date.”

Reiškia, per metą laiko iš 
kliubo kasos išgaravo du tūks
tančiai, du šimtai, penkiasde
šimt penki doleriai, penkias
dešimts centų ($2,255.50). 
Niekas nežino, kur ir kam.

Toliau ponas Minkus gąs
dina Draugijai valdiška inves- 
tigacija ir sakosi tame savo 
“steitmente,” kad jis turi de
vynias galybes įrodymų, kad 
Draugijos turtas yra eikvoja
mas visai be jokios 'atodairos. 
Tai žinoma, kad Draugija ga
li susilaukti didelių nemalo
numų. Paduodamas tokią 
stambią skaitlinę, visgi ponas 
Minkus įkriminuoja kaip ką. 
O labiausia, kad jis ragina na
rius imtis legalių būdų ir nu
bausti sauvalius.

Mes Draugijos nariai gali
me tik pasveikinti poną Minkų 
už jo atvirumą ir “teisingu
mą.” Bet tik dabar kyla 
klausimas, kur ponas Minkus 
buvo pirmiau? Kodėl jis to 
nekėlė, kuomet jis buvo val
dyboj ? Aišku, kad ponas Min-

kus niekad netikėjo; jog nie
kam nežinomas vaikiniukas 
galės išspirti poną Minkų iš 
valdybos! Ponas Minkus bū
damas .miške nerado malkų, 
o dabar, išėjęs iš miško, j ieš
ko jų.

Mes pažangūs lietuviai per 
eiles metų prigulime prie šios 
Draugijos ir jai padedame, 
kiek tik galima, kad palaikius 
šią lietuvišką įstaigą. Net ir 
dabar mes nekeršiname, kuo
met jūsų kliką susidarė ir pa-

progą nubalsavote ne
duoti mums “salės” (tos, ką 
sudegė). Bet mes visuomet 
kėlėme ir kelsime visas ne
geistinas ydas ir netvarką 
Draugijoje per savo spaudą.

I

Mes keliais atvejais buvome 
įspėję, kad šią Draugiją už
valdys katalikai ir mūsų bu
vo tiesa, šiandien Draugijos 
valdybos didžiuma jų ir už 
metų kitų jie ją visiškai už
valdys. Bet blogiau negalima 
būti, kaip buvo iki šioliai. Fa
šistai su socialistais elgėsi, 
kaip jiems patiko. Pavyzdžiui, 
iš atskaitų nariai nieko negali 
nusivokti; į barrūmį įplaukia 
per virš du tūkstančiai į mė
nesį ir barrumyj būna bilų 
per virš du tūkstančiai. Už ką 
išmokėjimai, niekas nežino. 
Ar buvo nors vieną metą—mė
nesį skaitomas inventorius ? 
Ne. Ar nariai ir board direk
toriai žinojo, kiek barrūmis 
parduodavo degtines ir alaus? 
Ne! Tai kieno tas viskas ži
nioj? Dviejų žmonių, prezi
dento ir bartenderio.

Minkus baigdamas savo 
“steitmentą” atsišaukia į na
rius, kad būtų padarytas kliu-

be generalis ištyrimas, kur ei
na kliubo pinigai ir kad jo 
ten kokis laiškas, kuris buvęs 
pasiųstas kliubo valdybai, bū
tų perskaitytas viešame narių 
susirinkime. Mes pilnai su jo 

f propozicija sutinkame ir rei
kalaujame, kad trumpoj atei
tyj tas būtų padaryta.

Lietuvos Varnos Pavirto 
Lakštingalom

Vasario 9 d., So. Bostone, 
per Minkaus radijų ulbėjo lie
tuviška varna (Jadvyga Tu- 
belienė). Kuomet Lietuvoj eg
zistavo fašizmas, tai tos var
nos buvo įsikibusios į Lietuvos 
artojaus sprandą ir rūsčiai

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Metinė vakariene, rengia, Lietuvos 

Sūnų if Dukterų Draugystė, įvyks 
vasario 16, pradžia 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Ukėsų Kliubo Salėje. Ši 
draugija visada savo vakarienėm 
dalyvius patenkina, tad ir šiuom 
kartu patenkins 
kada. Bus netik 
ir gerų gėrimų, 
čių iš apylinkės 
$1.00.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
{domiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

geriau negu bent 
skanūs valgiai, bet 
net bus daug sve- 
miestų. įžanga tik 

(38-39)

REIKALINGI TEATRINIAI 
VEIKALAI

Kas turite knygelės veikalų “Trys 
Mylimos” ir “Baloh Kritęs, Sausas 
Nekelsi,” prašome ifas suteikti Dai
lės Rateliui, Montello, Mass. Tuom 
reikalu prašome kreiptis: K. Va- 
langevičionė,. 20: -Cleveland Ave., 
Montello, Mass. £ (38-40)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį pirmadienį, vasario 17 

d. bus paminėjimas Lenino, Liricol- 
no ir Douglas, Market Arenoj, 
ties 45th ir Market- gatvių. Lygiai 8 
v. v. Kalbės Wm. Z. Foster, Frank- 
fold ir kiti žymūs kalbėtojai. Bus 
keletas dainininkų jį iš New Yorko, 
dainuos choras ir *^tjs daugiau įvai
rumo. Svarbu lietuviams eiti j .šį 
masinį susirinkimą^ ypatingai kuo
met norima šį šalį įtraukt į karą.

šiose prakalbose bus iškelta daug 
faktų. Visi “Laisvės” skaitytojai, vi
si lietuviai darbininkai turėtų eiti 
j šį masinį mitingą. (37-39)

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

530 SUMMER AVE. 
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

■7

4

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Streėt 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedėliomia ir šventadieniai*: 
10-12 ryte *

HI

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Penktas puslapis

VARPO KEPTUVĖ

o

01=101

FRANK DOMIKAITIS

OPEN DAY and NIGHT

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

AMBASSADOR 
21 Jpwvh 

*39? s

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

NOTARY
PUBLIC

GENTS’ DAYS 
Wed., Thors., FrL, 8*1. and 

Sdh. atltoHM nW

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

GERIAUSIOS ROSIESWALGIAI
Gaminami Europi&ko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

7^^
■ A LIBERAL

ALLOWANCE
Ok for your 
ĮžĮĮaaak old watchi

n

RESTAURACIJA
417 Lorimer St—Brooklyn — “Laisves” Name

ioi

LAiDiES’ Days

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

krankė, reikalaudamos dau
giau darbo liaudies kraujo ir 
lavonų!

Sovietų “medžiotojams’' pa
sirodžius, lietuviškų varnų 
pulkas išsisklaidė po visą svie
tą ir dabar, vietoj krankti, su
čiulbo lakštingalų balsais.

Nors Amerikos lietuvių vi-

THE BAKERS'

Varpo 
keptuve

) UNION LABEL

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragy; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

r

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

J

Bl N DI NG . MO NEY!

MISS AMERICA
J Z J< vels 

*337s

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avaa.

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

Duodame ant Išmokėjimų j

Office Phone Inside Phone
EVergreen 4-6971 / EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y<

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

' v’

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

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.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

A'Si
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rytoj, tikimasi daug svečių

areštuota 21

vedama dėl lokalų

Aukos Bazar ui
buvoPINIGINĖS DOVANOS

LLD II Apskr.
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negali- 
sekre-

vas., šokiai prasidės .jau po 
proga su' tolimesniais svc-

kovo, Brooklyne.
kovo, Great Neck.
kovo, Newark, N. J.
kovo, Paterson, N. J.

1

Park,

Kaucevich; Ch. Kairys 
po

ir dar keli

Grušelionis; M. 
20c; P. Juozokas 
po 15c, Bruno'ži- 
viso $4.60.

Sekr.
A. A. Lideikis,

5 Orchard St., 
Great Neck, N. Y.

Šeštas puslapis •

Išvyko Arinijon

A. ta

ku-

GYDO IR DARO OPERACIJAS

MIRĖ

0-

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

IŠRANDAVOJIMA1 50c

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

ar
ir

vasa- 
minė-

25c 
60c 

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

dele- 
buvo 
viešą 

posėdį.

L AH ’S.V-Ž

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

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

' aprokavimus be jokio mokesčio.

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

(29-41)

Iš New Yorko miesto 
gacijos, skaičiuje 3,400, 
nuvykusios į Albany į 
budžeto svarstymo
Turčiai reikalavo mažint, kiti 
reikalavo daugint paskyras 
švietimui, pašalpai ir kitiems 
visuomenės reikalams.

Organizacijų žiniai prime
nu, kad šiandien, vasario 15, 
nuo 10 ryto iki vakarui, Hotel 
Edison, 228 W. 47th Street, 
New Yorke, tęsiasi civilėms 
teisėms ginti konferencija, ku
rioj kiekvienai draugijai bei 
kuopai svarbu turėt atstovus.

L. K.N.
265 NEW YORK AVENUE

Brooklyn, N. Y.
•Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir aulyg susitarimo.

•šeštadienis-, Va^aHo 1-5,

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 ;

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

| Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

REIKALAVIMAI
Noriu susipažinti su dora mergi

na ar našle, kuri- myli rimtą šei
mynišką gyvenimą, ncsenesnė kaip 
45 metų amžiaus. Prašau kreiptis: 
1637 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(38-40)

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 BARBERIĄI

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

MATEIKAS SIMONAVICIUS
/ ** -

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

=5

Vasario 15 ir 16-ta yra ’Laisvės’ Bazaro 
Paskutinės Dienos; Atsilankykite!

Atakavo ir Areštavo 
Tunelio Pikietus

Jau* kelis kartus prie ka- 
safno Brooklyn-Battery Tune
lio yra buvę policijos atakų 
ant pikietų, tačiau pastarosio
mis dienomis atakos padidėjo.

Pereitą trečiadienį įvyko du 
susikirtimai viena diena Bat
tery Parke. Pirmasis ištiko 
apie 4 v. po pietų, kada poli
cijos apstatytu troku buvo 
įvažiuota atvaron išvežt dir
busieji per dieną vyrai. Prie 
vartų susirinko daug pikietų 
ir policija pradėjo juos stum
dyti, paskiau lazdomis dau
žyti. Iš kaito areštuota du 
pikietai, paskiau areštuota 4 
protestavusieji prieš pirmųjų 
areštavimą.

Policijai pradėjus jodinėti 
šaligatviais į pikietus, tūli 
pradėjo gintis. Bet didžiausis 
susirėmimas ištiko policijos 
lydimu troku išvežant iš at- 
varos dirbusius. Pėsčia ir 
raita policija metėsi' į pikie
tus skirti kelią ir juos vaikyti. 
Pikietai pasipriešino. Susirė
mimo metu keletą akmenų nu- 
zvembė troko link. Daug pi
kietų apdaužyta 
areštuota.

Bėgiu 3 dienų 
pikietas.

Kova 
jurisdikcijos darbe. Compres
sed Air Darb. Unijos Lokalas 
147 laiko atkasimo darbą pri
klausant jiems ir pikietuoja, 
o Rock Drillers ir Blasters’ 
Lokalo 29-to nariai dirba pa 
gal aukštesniųjų viršininkų 
patvarkymą. Abu lokalai pri
klauso prie AF of L.

K. Abekienės Maršrutas 
LLD II Apskrityje

Į mūsų koloniją atvyksta 
žymi chicagietė drg. K. Abe- 
kienė. Jinai apsiėmė atlan
kyti su prakalbomis keliatą 
miestų New Jersey ir New 
Yorke. Kadangi neilgai bus 
šioj apylinkėj, tai negalima 
patenkinti visas kuopas mūsų 
apskrityje. Tokiu būdu pra
kalbos bus rengiamos šiose 
vietose:

Sekmadienį, 9 kovo, Bayon
ne, N. J., 3 vai. po pietų.

Sekmad., 9 kovo, Elizabeth, 
N. J., vakare.

10

13
Kuopų valdybos turi steng

tis rengti prakalbas pažymė
tomis dienomis. Jei 
ma, tuojau praneškite 
torei.

New Masses” Minės 30 
Metų Sukaktį

Vasario 16-tos popietį Man
hattan Center, N. Y., ruošia
ma didelės iškilmės paminėti 
žurnalo “New Masses” 30 me
tų gyvavimo sukaktį. Išgyva
vusį pusėtiną amželį ir daug 
pasitarnavusį progresui ir tai
kos gynime žurnalą sveikinti 
apsiėmė daug žymių kalbėto
jų, rašytojų, menininkų. Vy
riausiu kalbėtoju pakviestas 
Earl Browder, taipgi kalbės 
Dr. Harry F. Ward, Dr. Max 
Yergan. Meno programoj Earl 
Robinson, Sokolova ir kiti.

Galbūt niekada brooklyniečiai neturėjo tiek daug progų 
įsigyti gražių ir vertingų daiktų prieinamomis kainomis, kiek 
tur šiemetiniame “Laisvės” bazare. Ypatingai gausus rinki
nys rankomis gamintų bei padabintų kambariams papuošalų 
ir baltinių. Į juos pažvelgus, jautiesi dailiadarbių parodoj, 
o ne bazare—tiek daug jų, ir toki gražūs.

Bazarui dovanos dar gausiai ateina, taigi, buvusieji pir
mą vakarą (vasario 14-tą) dar nebus viską matę—vienos do
vanos išperkama ir išnešama, kitos tik atnešama. Taip būna 
iki užsibaigia bazaras.

Šį vakarą (šeštadienį), taipgi 
ir iš toliau.

Bazaro baigtuvių dieną, 16-tą 
pietų, taigi ir suaugusiems bus
čiaiš sueiti, pasišokti ir pasisvečiuoti, nors popietis oficialiai 
skaitoma mažųjų laisviečių—vaikų diena. Lig 5 vai. jie turės 
speciales vaišes, dovanas, žaismes.

Bazaras būna Central Palace salėje, 18 Manhattan Avė., 
Brooklyne, netoli nuo Broadway. Privažiuojama BMT Jamai
ca linija (Flushing Ave. arba Lorimer St. stotys) ir daugeliu 
gatvekarių. Už trijų blokų į vakarus Independent linijos 
Broadway stotis.

Bazaro Programoj Penktadienį, 14-tą Vasario
Dainuos Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės. 

Visą vakarą šokiai. Pasirinkimas puikių daiktų ir išpardavi
mas maisto produktų žemomis kainomis. Įžanga tk 15 centų. 
Pradžia 7-tą valandą vakaro.

Bazaro Programoj šeštadienį, 15-tą Vasario
Dainuos Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., vadovaujamas 

Aldonos Klimaitės, brooklynietė solistė Aldona Klimaitė ir 
Antanas Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J. Gera mu
zika šokiams. Daugybė sudovanotų puikių daiktų bus išpar
duota žemomis kainomis. Įžanga tik 20c. Pradžia 5 v. vak.

Bazaro Programoj Sekmadienį, 16-tą Vasario
Dainuos pagarsėję solistai: Biruta Ramoškaitė iš Hart- 

fųrd, Conn., Stasys Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., ir cho
ras Pirmyn iš Great Neck, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus.

Sekmadienį bazaras prasidės nuo 1 vai. po pietų. Nuo 
1 iki 5 vai. bus išduodamos vaikam dovanos ir bus muzika 
šokiams, taipgi tęsis generalis bazaras—visuotinas išpardavi
mas daiktų, programa, pasimatymas ir pasisvečiavimas su 
daugeliu svečių iš Conn., New Jersey ir kitų tolimesnių apy
linkių, iš kur vakarais pribūti yra permaža laiko.

Walter Givis, Green Star 
užeigos savininkas, 459 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., aukojo 
$1.00.

Draugai Mickūnai, iš Ke
layres, Pa., $2.00.

Geo. Shimaitis iš Montello, 
Mass., prisiuntė blanką su se- 
kamom aukom: po $5.00—J. 
Gutauskas, G. Shimaitis; po 
$1.00—K. Ustupas, J. Čereš- 
ka, K. Beniulis, T. Vasaris, II. 
Žaliukas, H. Rindzevičienė; 
50c Alf. Volungevich, 25c J. 
Vaitiekūnas, viso $16.75.

Niek Pakalniškis, Brooklyn, 
$1.00.

Frances Pakalniškis, Brook
lyn, $1.00.

W. Deksnis, Stamford, 
Conn., $5.00.

John Klune iš Wilkes-Bar
re, Pa., prisiuntė blanką su se- 

! karnom aukom: L.L.D. 43 kp. 
$2; po 50c: J. T. Visockis, J. 
Vilkelis; po 25c: O. Radzevi
čienė, J. V. Stankevičius, J. 
Jančaitis, 
Jančiulienė 
ir J. Klųne 
linskas 10c,

John Diamont iš Pittsburgh. 
Pa., prisiuntė blanką su seka- 
mom aukoifi: John Diamont 
$2; po 50c aukojo J. Kudus 
ir J
55c; P. Martinkus 45 c; 
25c: M. Chestnut, P. Norkus, 
D. P. Lekovich, A. Martin, J. 
Diamond, J. Stasevich, J. Kul- 
pis, J. Norkus; viso $6.

A. Z., $1.00.
LLD 27 kp., New Britain, 

Conn., per susirinkimą surink* 
ta sekamai: Po $1.00: J. Ma
linauskienė, A. Bakevičius, S. 
Jurkiunas, V. T. Jokymas ir J. 
Balsys. Po 50c: P. Qardaus- 
kas, V. Masionis, Z. Jasekas, 
J. šebeda, M. Sabaliauskienė 
ir V. J. Valleey. Po 25c: A. 
Remeitis ir O. Bartušiukienė. 
Viso $8.50.

“MAKSIMO GORKIO VAIKYSTE” ir 
“BEETHOVENO GYVENIMAS IR MEILES”
Du ’ artistiški portretai didžiausio Rusų rašytojo mūsų laikais 

visų laikų didžiausio kompozitoriaus
Speciali įdomybė: Charlio Chaplino "POPIERIUOTOJAS.” 

Nuolat nuo 10:30 A. M.; 20c iki 1 P. M.; Pępiet 25c. 
VfiLUS RODYMAS ŠIĄNAKT.

IRVING PLACE THEATRE

Antradienį Specialiai 
Rinkimai

Vasario 18-tą, 4-me senato- 
riniame distrikte, Brooklyne, 
įvyks specialiai rinkimai vals
tijos senatoriaus. Rinkimuose 
dalyvauja ir komunistai. Dėl
to Peter V. Cacchione, komu
nistų rinkimų kampanijos ko
miteto pirmininkas, atsišaukė 
į visus komunistus šiomis pas
kutinėmis kampanijos dieno
mis išeiti į susiediją, pavaikš
čioti po stubas, kalbinant pi
liečius balsuoti už Avrom 
Landy į valstijos senatorius.

Taip pat yra specialiai rin
kimai ir 16-me Assembly Dis
trikte. Ten komunistai savo 
kandidatu į assemblymanus 
išstatė Vincent Castiglione.

Ketvirtajame iššaukime ar
mijom! pasibaigusiame 
rio 14-tą, apart pirmiau 
tų, paimti sekami: 

Vincas Alukonis 
Vilius Gurskis 
Jonas Senuta 
Juozas Zuba 
Jonas Žilinskas 
Pranas Medaitis 
W. Waznis 
J. Bubelis 

Lakauskas 
Gudonis 

Grunaitis 
Menkis.

Penktajam iššaukimui
ris prasideda su vasario 17-ta 
ir baigsis su 28-ta, jau yra 
pašauktų ir iš “Laisvės” pa
stogės. Viso iš miesto bus iš
šaukta 6,512, o priskaitant 
apylinkes—virš 10 tūkstančių.

Atskiros miesto dalys turės

duoti naujokų sekamai: Broo- 
klynas—2448, /Queens (ryti
nė dalis Brooklyno) — 1,142, 
Bronx—1,082, New Yorkas— 
1,733, Richmond (Staten Is
land—107.

Jau visa savaitė kaip sun
kiai “gripu” serga Povilas 
Rainis, brooklynietis, geras 
“Laisvės” rėmėjas. Apart ki
tų “gripo” ypatybių, Rainiui 
yra užimta gerklė, tačiau ma
nome, kad ligonis pergalės li
gą, nes bendrai, drg. Rainio 
sveikata yra gera, tai “gripas” 
jo pergalėt negalės..

Linkime greito pasveikimo.

Civilėms Teisėms Ginti 
Konferencija

M. Stakovas, brooklynietis 
surinko $2.00 aukų, ir keletą 
dovanų, kurios pirmiau 
paskelbta.

DAIKTAIS

Aleksandras iZuzavičius, 45 
metų amž., 303 Water Street, 
Brooklyn, N. Y., mirė vasario 
12 d. Bus palaidotas vasario 
15 d., šv. Jono kapinėse. Pa
šarvotas namie. Laidotuves 
prižiūri graborius J. Garšva.

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.

EVergreen 4-0072

m Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote- ’ 
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo?l vai. 
dieną iki vėlai.

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

SLocum 6-1422

O. Chesnienė, Ozone
N. Y., aukojo vieną porą vy
riškų odinių pirštinių ir porą 
moteriškų “houseslippers.”

S. Meison iš New Haven, 
Conn., prisiuntė 9 mėgstąs 
“doilies”. •

Ag. Naravienė iš Shenan
doah, Pa., du rankom išsiuvi
nėtus ir apmegstus užvalka
lus pagalvėm.

V. Ambrozaitienė iš Hillsi
de, N. J., išsiuvinėtų rank
šluosčių setą.

J. J. Ynamaitis, Union City, 
2 poras vyriškų kaliošų.

Josephine Augutienė iš Mia
mi, Fla., atsiuntė 2 kiautines 
lempas.

A. Raila, Brockton, Mass., 
4 lietingo oro plosčius (rain
coats).

A. Klimas, Binghamtono 
fotografas, 1 camera.

S. Vaitkienė, Brooklyn, N. 
Y., 6 skarytes ir 1 moterišką 
megstinį.

Scholes Keptuvė, 532 Grand 
St., pažadėjo dovanoti šešta
dieniui laimėjimui keiksą.

A. Balčiūnas, dailydė, dova
nojo toaster.

Varpo Keptuvė, 36-40 Stagg 
Street, pažadėjo pyrago prie 
lunch, o sekmadieniui laimė
jimui keiksą.

Elzbieta Grubienė, brookly- 
nįetė, aukavo lėkščių setą.

Elena Kanaporienė, brook- 
lynietė paaukavo gražų “Che
nille Bedspread” (lovos užtie
salą.)

P. Petraitis,. Brooklyne, ra
dio setą.

Joe Engelman (per J. Sta- 
kov), kavos ir cukraus.

Charles Vigunas, užlaiko 
aludę, 284 Scholes St., davė 
elektrinį skustuvą.

K. Levanas, brooklynietis, 
aukavo bonką degtinės.

K. šolomskienė, Brooklyn, 
“7 piece ' percale bedroom 
set.”

Visus aukojusius bazarui 
neįmanoma sužymėti šioje lai
doje, tad tąsa aukojusių prieš 
pat bazarą ir laike bazaro bus 
sekamose laidose.

Juoząs Mureika, 17 Fill
more PI., mirė* vasario 13 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas 
Aromiskio šermeninėj, 423 
Metropolitan Ave., Brooklyn, 
N. Y. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, vasario 17 d., 10 vai. 
ryto. Bus palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis, šv. Tre
jybės kapinėse. *■* 1

Velionis paliko nuliūdime 
savo moterį Barborą, sūnų 
Juozą ir dukrelę Marijoną, 
taipgi brolį Antaną. Sūnus ir 
duktė yra vedę. Amerikoj iš
gyvenęs daugiau 40 m.

Pasirandavoja du fornišiuoti kam
bariai vyrui ar moterei. Jei pagei
daujama, gaspadinė gali pagaminti 
valgį. Labai parankus privažiavimas, 
netoli nuo buso ir Lefferts Ave. 
traukinio. Galite bile kada atsišauk
ti. Mrs. Dorlat, 107-48 116th St., 
Richmond Hill, N. Y. (39-41)
h- —......... m

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriųkas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis nakty, didelė knyga
apdaryta .................................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų -augalų
ir kam jie yra naudingi .....

Trajenkės, stambios, pakelis ....
arba 3 pakeliai už ................

M. Žukaitis,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti. .

Sial 
adresas.

Ateikite pasimatyti
• sų Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVELEWUVIIM

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
* Te!. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

GERIAUSIA DUONA 
.SCHOLES BAKING 

| S—„  ---------------- -———>    

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus-7-tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikSs išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkčs, j. krautuves 

ir į pavienius namus; l
Tek EVe^en 4-8802.

-Brooklyno ir apiehnkes, j krautuves 
taipgi siunčiam ir j kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS




