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

Mes jau rašėme, kad Kri- 
vitskio nusižudymas parodė 
geltonosios Amerikos spaudos 
visišką dorinį ir politinį ban- 
kruta. Tą pripažįsta net tūli 
švaresni komerciniai laikraš
čiai,—pavyzdžiui, niūjorkiškis 
“P.M.” ; iF,’l

Dabar pažiūrėkime, kaipgi 
yra su lietuviškąja geltonąja 
spauda? Paimkim tik kelis 
laikraščius.

“Stalinas Amerikoj nužudė 
dar vieną savo priešą—W. 
Krivitskį”—“Tėvynė.”

Vadinasi, Jurgelionis aiški
na SLA nariams, kad Stali
nas yra Amerikoj ir’ nužudė 
patį nusišovusį Krivitskį-Gins- 
bergą!

“Garsas” kitaip rašo:,
‘Stalino agentai nužudė gen.

W. Krivitskį.”
Vadinasi, Zujus pasirodo 

viena uncija išmintingesnis už 
p. Jurgelionį, *(nes jis sako: 
“agentai.”

O Juozas Tysliava šitaip rie
čia :

“Pagaliau Stalino agentams 
pasisekė nužudyti buvusį rau
donosios armijos ‘generolą’ ir 
GPU skyriaus vedėją Europo
je (sic!) V. G. Krivitskį.”

Pagalvokite, kokis buvo tas 
Krivitskis: “GPU skyriaus ve
dėjas Europoje!”

Kaip ir visuomet, nerimčiau
siai nusipliauškė menševikų 
Čikagos galvočius. Jis paau
kojo ilgą editorialą Washing
tone nusižudžiusiam nusiban- 
krutinusiam latreliui, kurio 
kūno Washingtono valdžia 
nepriėmė į krematoriją.

Grigaitis jau kitaip tituluo
ja Krivitskį, negu Tysliava. 
Girdi: !

“Krivitskis buvo Sovietų ka
ro žvalgybos viršininkas Va
karų Europoje.”

Tysliava sako Europoje, o 
Grigaitis—“Vakarų Europoj.” 
Dar gerai, kad nei vienas ne
pasako, kad jis buvo šnipas 
visame pasaulyje! •

Grigaitis negali išaiškinti 
tik vieno dalyko, būtent, kaip 
į viešbučio kambarį, kuriame 
Krivitskis nusišovė, įėjo “pik
tadariai.” Bet jis tą dalyką 
palieka aiškinti policijai.

Grigaičiui rūpi pasakyti 
tiek, kad “generolas” Krivits
kis “buvo labai aukštai verti
namas Maskvos sferose.” Bet 
štai dabar, Grigaičio bendra
darbis “generolas” “yra nužu-

kis!” Ir todėl Čikagos galvo
čius šitaip užbaigia:

“Bet šita žmogžudystė, tur
būt, neišeis j sveikatą Krem
liaus diktatoriui . . ”
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Padvigubėjo Orlaiviu 
Statyba Amerikoje

Washington. — Sausio 
mėnesį šiemet Jungtinėse 
Valstijose pastatyta 1,002 
kariniai orlaiviai, tai dveja 
tiek kaip 1939 m. tą patį 
mėnesį.

Apsigynimo komisija tiki
si, jog iki vidurvasario bus 
pakelta orlaivių statyba iki 
1,500 per mėnesį, o pabai
goj šių metų—iki 2,000.

Sako, kad Smetona Pas
kiau Atvažiuosiąs į 

Jungt. Valstijas
Brazilijoje Esą Perdaug 

Priešų Tiesioginiai ži
nančių Jo Darbus

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Laivu “Serpa Pinto” at
plaukė iš Portugalijos An
tanas Smetona, buvęs Lie
tuvos diktatorius.

United Press, amerikonu7 v

žinių agentūra, vas. 14 d. 
rašė:

“Pranešama, kad Smeto
na, pabuvęs kelias savaites 
Brazilijoj, išvoks į Jungti
nes Valstijas, Kur jis steng
sis sudaryt Lietuvos valdžią 
ištrėmime.”

Kitais keliais gautas pra
nešimas teigia, kad “tau
tos vadui” Smetonai tuojau 
pasidarė Brazilijoj perkar- 
šta nuo politinių jų priešų. 
Daugelis jų yra naujesnie
ji ateiviai, išvažiavę iš Lie
tuvos tuo laiku, kada Sme
tona su savo šaika engė ir 
smaugė Lietuvos darbo liau
dį. Tie ateiviai yra tiesio
giniai patyrę Smetonos na- 
gaiką ir jungą ant 
sprando.

savo

Vokiečiu Pastatytos Sąlygos 
Jugoslavijai

Gal skaitytojas ir papyks, 
kad tiek daug apie tą “gene
rolą” ir jo apverkėjus pada
viau, bet negalima išvengti, jei 
nori parodyti, kaip yra suglu- 
šėję lietuviški laikraštininkai, 
koki jie yra melagiai, koki jie 
yra doriniai sugedę žmonės!

Gal būt tie patys žmonės 
apšauks “Stalino agentais” ir 
Washingtono policiją, ir gy? 
dytojus ir FBI (federalius 
Amerikos šnipus), kurie pri
pažino, kad “generolo” Kri- 
vitskio niekas nežudė, 
pats nusižudė.

Visko galima tikėtis 
nių, kurie yra apjakę 
Sąjungai neapykanta!

Belgrad, Jugoslavija. — 
Iš Vokietijos sugrįžo Jugo
slavijos ministeris pirminin
kas; parsivežė vokiečių pas
tatytas sąlygas dėlei “ben
dradarbiavimo” tarp Vokie
tijos ir Jugoslavijos.- Sąly
gos dar viešai neskelbiamos.

Angly Orlaiviai Plačiai Bom
bardavo Vokiečius 
Anglai Praneša:

London, vas. 16. — Angli
jos lakūnai smarkiai bom
bardavo vokiečių prieplau
kas ir orlaivių stovyklas

kad jis šiaurinėje Francijoje, Belgi
joje, Holandijoje ir Norve
gijoje, taipgi atakavo priešo

Planuoja Suvaržyt 
Darbininkus Valdiš

kais Patvarkymais 
Valdžios Komisija Sumanė Nustatyt Algas irIDarbo Sąlygas;

Darbininkų Vadai Sako, Pavojus Unijom
Washington.—Galva vai- gali eit į būsimą karą be 

rimto apsvarstymo, kaip nu
statyt algas...! ir tinkamai 
išnaudot jų laiką.

“Pereitame kare buvo vi
siška betvarkė; kas liečia jų 
darbą. Algos tada visai ne
buvo nustatytas, ir darbi
ninkai bastėsi į nuo vienos 
dirbtuvės prie kitos, j ieško
dami geriausių algų.”

Valdiška darbo algų-va- 
landų komisija taipgi sako, 
jog reikėtų “reguliuot” dar
bininkų važinėjimą iš vie
nos valstijos į kitą.

Tai jau sumanymas įvest 
verstiną darbą; nustatyto
mis sąlygomis, pritaikyto
mis karo tikslams, kaip tei
gia darbininkų veikėjai.

diškos darbo algų-valandų 
komisijos pulkininkas Ph. 
B. Fleming pasiūlė, kad val
džia nustatytų, kiek turi 
būt mokama visiems darbi
ninkam algos įvairiose pra
monėse. Jo siūlymas per
duotas kongresui. Pulkinin
kas Fleming sako, tai rei
kalinga. “darbininkams ap
saugoti.” ' Bet darbininkų 
unijų vadai kitaip supranta. 
Jie teigia, kad valdžia reng
damasi karan, planuoja ka
pot darbininkų algas, ardyt 
jų unijas ir abelnai suvar- 
žyt darbininkus valdiškais 
patvarkymais.

Pulkininkas Fleming pa
reiškė:

“Jungtinės Valstijos ne-

Italai Gal Sušaudys Angly Parašiutistus
Roma. — Italai suėmė dvi 

grupes^ anglų karių, kurie 
buvo iš orlaivių parašiutais 
nusileidę Calabrijoj ir Luca- 
nijoj, Pietinėj Italijoj.
- Fašistų vyriausybė svars
to, ar sušaudyt tuos anglų 
parašiutistus, kaipo šnipus 
ir sabotažuotojus. Viena jų 
grupė buvo 19 vyrų, tarp jų 
ir ofičierius. Kiek būvą an
troj gi^hpėj, nesakoma.

Jie, ginkluoti rankiniais 
kulkasvaidžiais, bombomis 
ir kitais sprogimais, mėgino 
suardyt Anglijos vandentie
kį, iš kurio 2,677,000 italų 
gauna geriamąjį vandenį. 
Tas vandentiekis yra did
žiausias z pasaulyje. Anglų 
parašiutistai taipgi bandė 
išsprogdinti didžią vanden- 
elektros dirbyklą; bet “ita
lai juos suėmė pirma negu

jie paspėjo padaryti rimtų 
nuostolių.” >• 4 • . v • .

Anglų parašiutistai buvo 
užėmę kelias italų farmas ir 
neleido valstiečiams ištrūkt 
ir tuojau pranešt policijai.

Paskui įvyko susikirti
mas, kuriame parašiutistai 
nuošvė vieną civilį policinin
ką ir vieną paprastą pilietį. 
Vieųas pa rasiu tistas, staiga 
nukrisdamas, nusilaužė ko-, 
ją-

Anglų parašiutistai buvo 
apsirengę kaip lakūnai ir 
turėjo itališkų pinigų. Ita
lai pas juos rado ir smulk
meniškus karinius žemla- 
pius.

Nukrito du anglų orlai
viai toje vietoje, kur buvo 
nuleisti parašiutistai. Italai 
sūėmė visus keturis jų lakū
nus.

iš žmo-
Sovietų fabrics Vakarinėje Vokie-

tijoje.
“Tėvynė” praneša:
“Valstijų egzaminatoriai dar 

vis tebedaro SLA knygų eg- 
zaminaciją, žiūrėdami ne tik 
pereitų metų sąskaitas, bet irfpradedant su 1930 metais. Iš 
keleto praeities metų. Susivie
nijimas turi jiems mokėti di
deles algas, kol jie čia dirba. 
Tas skaudžiai tarpina lesų 
fondą. Ir dar egzaminatorių 
darbo galo nesimato.”

riai SLA Centre reviziją daro 
jau penkta savaitė. Jie “čiu
pinėja” kiekvieną dokumentą

Mūsų žiniomis, egzaminato-
\ •>/ ?

viso egzaminatorių esą keturi. 
Kiekvienam iš jų SLA turi su- 
mokėt —- imant algas ir pra
gyvenimo iškaščiuą — 50 doK 
kasdieną! ui’

Sakoma, tie egzaminatoriai 
SLA Centre dirbsią dar -apie 
mėnesį laiko.

Graikai Sučiupo Dar 
7,000 Italu

Graikai Praneša:
Athenai. — Graikai visu 

frontu Albanijoj stumia 
italus atgal ir per dieną pa
ėmė į nelaisvę 7 iki 8 tūks
tančių Italijos kareivių ir 
oficierių.' Graikai, be kitko, 
durtuvais užkariavo kelias 
pozicijas nuo italų.

Anglų orlaiviai sėkmingai 
bombardavo italų orlaivių 
stovyklas Tiranoj ir Duraz- 
zo, kur ant žemės sunaikino 
kelis italų lėktuvus.

29 Senatoriai Reikalau
ja Neduot Anglam Ame

rikos Karo Laivų
Bandys Uždraust Karo Lai
vais Lydėt Prekinius Laivus

Washington. — Senato^ 
rius Hiram Johnson, B. K. 
Wheeler, Walsh ir keturio
lika kitu senatorių susirin- V i- •
kę išdirbti planus, kaip ko
vot senate, idant sumušt 
prezidento Roosevelto bilių 
1776 dėlei visuotinos pagal
bos Anglijai.

Tam biliui priešingi esą 
bent 29 senatoriai, 
senatorių yra 96.,

Jeigu pasirodys, 
galima to biliaus
tai jo priešai stengsis pridėt 
jam šitokius pataisymus:

Uždraust perleidinėt An
glijai bet kokius Amerikos 
karinius laivus;

Neleist kariniais Ameri
kos laivais lydėt prekinius 
laivus i Angliją.

Bet valdiški demokratai 
tikisi atmest šiuos pataisy
mus ir pervaryt Roosevelto 
sumanymą tokiame pavida
le, kokiame kongreso atsto
vų rūmas priėmė ji praeitą 
savaitę.

Viso gi

kad ne- 
sumušt,

Anglų Parašiutistai Padarė 
Nuostolių Italijai

NAUJAS -ROOSEVELTO PA
SIUNTINYS ANGLIJAI ŠAU

KĖ AMERIKĄ KARAN

AMERIKA PERLEIDO ANG
LIJAI 1,200,000 TONU 

PREKINIU LAIVU

Atsilankius Laivan, 
Kuris Vaduos Ispa 

nijos Kovotoj
Pirmasis Laivo Žygis Svarbiausias; Paskui Galima 

Gaut Daugiau Paramos Kitom Vadavimo Kelionėm
New York. — Penktadie- “

nį vakare turėjau smagumo 
aplankyti laivą “Lovcen”, 
samdomą gabent Ispanijos 
respublikieęius kovotojus iš 
Francijos k o n c e n t racijos 
stovyklų į. Meksiką.

Laivas daro geresnį įspū
dį negu jo paveikslai: jis 
gana erdvus, švarus, su 
naujoviškai įrengtomis po
ilsio svetainėmis ir plačiu 
deniu pasivaikščiot atvira
me ore.

Teko laive pasikalbėt su 
organizatorium Nacionalės 
Marininkų Unijos Fredu 
Myers, ir jis sakė, “tai pui
kus laivelis.” O šis “laive
lis”, samdomas Amerikinės 
Gelbėjimo Misijos, yra tri
jų tūkstančių tonų įtalpos. 
Jis turi užtenkamai lovų ir 
kitų patogumų aprūpint 450 
politinių Ispanijos pabėgė
lių, kaip man pranešė Mil- 
lardas Lampell, žinių davė
jas, tame laive.. i

“Mes turime priešų,” 
reiškė jis: “Jie visokiais bū
dais, ypač nešvariais gan
dais, stengiasi suklupdyt šį

Sakau: “Mes lietuviai sten
giamės sukelt šešis šimtus 
dolerių tam reikalui.”

Nudžiugo žmonės, kurie 
tuom rūpinasi. O nlergina, 
priimanti bei pąrdavinėjan- 
ti įžangos bilietus laivan, 
tuoj aus padarė apskaičiavi- 
ma:

“Tad jūs lietuviai prisidė
site su doleriu ir 33 centais 
kiekvienam Ispanijos res- 
publikiečiui, kurį šis laivas 
gabens į Meksiką. Tai, ro
dos, nedaug; bet su nena
šia parama iš bendrosios 
publikos tikrai šis laivas iš
plauktų iš New Yorko va
sario 27 dieną.”

Tik $1.33 kovotojui išgel
bėt! Kokia graudžiai men
ka kaina!

Reikia tikėtis, kad pažan
gioji Amerikos lietuvių vi- 
suomenė-darbininkai, 
sionalai, liaudiškai 
biznieriai—ne tik sudės 
600 dolerių, po 

iparikiekvieiįo, didvyrio 
jimą, bet dar viršys 
mą. Ir “Laisvės” bazafo 
lyviai jau pirmą • vakara

•ate,

Washington. — Harvardo 
Universiteto prezidentas J. 
B. Conant praeitą trečiadie
nį, kalbėdamas senatorių 
komisijoj už karinį bilių 
1776, atvirai šaukė siųst 
Amerikos armiją talkon 
Anglijai prieš Vokietiją. 
Dabar prez. Rooseveltas pa
skyrė Conantą kaipo asme
nišką pasiuntinį Anglijai.

Rooseveltas sako, kad Co- 
nantas su dviem pagalbinin
kais rinks Anglijoje “moks
lines žinias svarbias Ameri
kos apsigynimui.”

Karinis Roosevelto suma
nymas reikalauja, kad Am
erika teiktų Anglijai ir “ap
sigynimo žinias,” ne 
tik karo pabūklus.

Washington. — Nuo karo 
pradžios iki šiol pervesta 
Anglijai jau 284 , prekiniai 
Amerikos laivai, viso 1 mi- 
lionas ir 200 tūkstančių to
nų įtalpos. Jie perleisti ang
lam su užgynimu Amerikos 
valdiškos Marininkystės 
Komisijos.

London. — Nesugrįžo da
lis parašiutistų, kurie iš an
glų orlaivių nusileido į Pie
tinę Italiją sprogdint gele
žinkelius, tiltus, vandentiekį 
ir elektros dirbyklas.

Roma. — Po anglų para
šiutistų nusileidimo ir suga
vimo, tapo sustabdytas pre
kinių traukinių judėjimas 
kai kuriose vietose Pietinė
je Italijoje, .

vien

i San Diego, Calif. •— šičia 
taisomi du kariniai Anglijos 1 _ • • ’

Vokiečiai Nuskandino bent • 
šešis Anglų Laivus

Sujudę Diplomatai Washing
tone dėl Japonijos

Funchal, Madeira.Funchal, Madeira. — Čia 
atplaukė šeši iš tų prekinių 
Anglijos laivų, kurių būrį 
užpuolė' kariniai vokiečių 
laivai savaitė atgal netoli 
Portugalijos. Patikrinta, 
jog vokiečiai tuo žygiu nus
kandino šešis anglų laivus. 
Visi jie buvo ginkluoti ka- 
nuolėmis ir lydimi karinių

Washington. — Anglijos 
ir Australijos atstovai* Wa
shingtone laiko nuolatinius 
pasitarimus su Amerikos 
vyriausybe dėl to, ką šie 
trys kraštai turėtų ' išvien 
daryt, jeigu japonai užpul
tų Anglijos kolonijas Paci- 
fiko Vandenyne arba jeigu 
Japonija briautųsi į Rolan
dų Rytinę Indiją. -

—„----------- i-------------- ;----------

ORAS. — Šį pirmadienį 
giedra; šaltoka.

..s.
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mūsų darbą. Todėl juo svar- puošniai parėmė šį Jdėjinį
ir praktišką darbą.

—V. Tauras.
biau, kad ši misija mums 
pavyktų. Po pirmos sėkmin
gos kelionės, paskui gautu
me platesnio pasitikėjimo ir 
galėtume siųst šį laivą į 
Franci ją antrą, trecią ir ke
tvirtą kartą, liuosuodami 
kovotojus už Ispanijos 
liaudį iš nevalios, vargo ir 
bado, kurį jie kenčia kon
centracijos stovyklose.”

“Bet j** teIl yra 140 tūks’ Komitetas, kuris iietu- 
taęcių; tai jūs vis tiek ne- vįų tarpe rūpinasi sukėlimu 

$600 pinigų, kad iš Franci
jos parvežus Ispanijos ko
votojus, asmeniškai atsi
kreipė į dalyvius. Ir mums 
pranešė, kad tą vakarą su
kėlė per $35. Aukojusiu var
dai vėliau tilps vietos žinio
se. Brooklyno lietuviai jau 
gelbėja. Prašome greitai at
eiti į pagalbą ir kitas kolo
nijas.

Aukas prašomi? siųsti Šiuo 
adresu:

D. M. šoloniskas, 
46 Ten Eyck St.

Brooklyn, N, Y.

“Laisvės” Bazare Sukelta *
$35 Ispanijos Kovotojam

Penktadienį atsidarė 
dienraščio “Laisvės” meti
nio bazaro pirmoji dieną. 
Oras buvo netikęs, lynojo, 
vienok vis vien geras skai- 
ičius dalyvavo žmonių.

Komitetas, kuris lietu-

galėtumėte visus juos par- 
gabent į Meksiką,” pastebė
jau aš.

“Mes tatai suprantame,” 
atsakė M. Lampell: “Bet 
kas svarbiausia, tai išva
duot geriausius, didvyriš- 
kiausius kovotojus. Tokių 
žmonių gyvybė ir sveikata 
ypač brangi visiems laisvės 
mylėtojams.”

“Ar tiesa, kad generolas 
Franco, Ispanijos' diktato
rius kviečia namo 140,000 
Ispanijos liaudiečių-respub- 
likiečių iš Francijos ir ža
da beveik visiems atleist, o 
teismui atiduot tiktai aštuo
nis šimtus?” pastačiau klau
simą. •

“Tai tik spaudos spėlioji
mas,” atsakė Lampell: “O 
jeigu jie iš tikro grįžtų Is
panijon, tai Franco keršytų 
ne aštuoniem šimtam, bet 
aštuoniem tūkstančiam ir 
gal daugiau,” atsakė žinių 
teikėjas! “Šį gandą, matyt, 
taipgi paskleidė priešai, no
rėdami parblokšt mūsų pla
ną ir pasiryžimą.”

Čia parodžiau du pasku
tinius “Laisvės” numerius,' 
kuriuose šaukiama aukot 
šiam ^kilniam tikslui ir jau Libijos fronte nieko 
paskelbta pradines aukos, jo.

AnglijosNew York. — Anglijos 
konsulas pranešė Ameriki
nei Gelbėjimo Laivo Misijai, 
kad tai, girdi, būtą “prieš 
anglų taisykles” leist jos lai
vui “Lovcen” staptelėt bent 
kurioj Anglijos kontroliuo
jamo] prieplaukoj.

ANGLŲ LAIMĖJIMAI 
PRIEŠ ITALUS

Cairo, Egiptas. — Anglai 
užėmė Kismayu miestą su 
prieplauka Itališkoje Soma- 
lijoje ir turėjo naujų laimė
jimų prieš italus Eritrėjoje 
ir Ethiopijoje.

■JO
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the

Act of March 3, 1879.

Tikslai Išaiški
Ponas Wendell Willkie, kalbėdamas 

USA senato užsienio reikalam komitete, 
pasakė daug dalykų, kurie iki šiol buvo 
ne visiems žinomi. Jis atidengė “paslap
tinguosius” Anglijos imperijalistų tiks
lus. Ponas Willkie, klausinėjamas sena
torių, pareiškė, kad Amerika turinti 
remti Angliją, “efektyviai”, turinti rem
ti Angliją daug,—kaip tik galima, kad 
Anglija ne tik galėtų išlikti nesumušta 
šiame kare, bet kad ji galėtų padiktuoti 
pasauliui, panašiai, kaip ji diktayo per 
ilgą laiką pirmiau!

Sulyg ponu Willkie, jei Amerika duos 
didelę Anglijai pagalbą, tai pastaroji ne 
tik Hitlerį sumuš, bet ir Suomijoj, Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj “demokratijas 
atsteigs!” Mes puikiai žinome, kokios 
demokratijos Anglija nori: tokios, kad 
ji galėtų tąsias šalis valdyti. Tokios, ko
kia ten buvo prieš Pabalčio kraštų pa- 
tapimą sovietiniais—tokios, kokia ir da
bar yra Suomijoj! Tos rūšies demokrati
ja yra niekas daugiau, kaip fašizmas!

Kitais žodžiais,’ Anglijos siekimas yra 
tokis: sumušti Vokietiją, paskui paskelb
ei karą Sovietų Sąjungai!

Taigi šiuo metu, kada Amerika ruo
šiasi į karą, kada leidžiama bilijonai do
lerių Anglijos imperijalizmui stiprinti, 
kiekvienas Amerikos darbo žmogus turi 
suprasti, kam tas reikalinga. Ponas Will
kie tatai pasakė. Jis atidengė Anglijos 
karo tikslus ir siekimus.

Amerikos liaudis tam nepritaria ir ne
pritars. Amerikos turtai, Amerikos dar
bo žmonių sūnūs yra ne tam, kad An
glijos imperijalizmą pastatyti pasaulio 
diktatoriumi. Tam nepritaria ir pati An
glijos liaudis.

“Tiesa” Apie Tų Keturių 
Sušaudymą

Mus pasiekė Lietuvos “Tiesa”, išėjusi 
pereitų metų gruodžio mėn. 27 d. Tą die
ną, kaip žinia, prieš 14-ką metų Smeto
nos - Voldemaro valdžia nužudė keturis 
Lietuvos darbininkų judėjimo vadus. Ra
šydama apie tai, “Tiesa” sako:

“Prieš keturioliką metų; gruodžio 27 
d. rytą prie VI forto Kaune suskambėjo 
smetoniniai voldemarinių budelių šūviai, 
nuo kurių krito keturi geriausieji Lietu
vos liaudies sūnūs, komunistai—Karolis 
Požėla, Juozas Graifenbergeris, Rapolas 
^iarnis ir Kazys Giedrys. Šis kruvinas 
faktas parodo, kokia buvo kerštinga, ko

kia žiauriu ir kartu baili Lietuvos buržu
azija. -Nužudytieji komunistai buvo ap
kaltinti perversmo ruošiniu, nors tada 

• komtmištai jokio perversmo neruošė ir 
nužudytiėji gyveno legaliai. Buvo su
ruošta tėismo komedija, kur teisiamie
siems buvo primetamos kaltės, kurios, 
seniai buvo panaikintos amnestijos įsta
tymu. Bet jokio įrodymo ir nereikėjo. 
Smetonos-voldemarai - plechavičiai - gri- 
galiūnai-glovackai reikalavo darbininkų 
kraujo, kurį jie buvo pripratę lieti dar 
nuo taip vadinamos nepriklausomybės 
pradžios. Darbininkų kraujo reikalavo ir 
krikščionys demokratai, kurių vadas ku
nigas Krupavičius pagarsėjo šūkiu: 
“Šaudėm ir šaudysim!” Taip, jie šaudė ir 
buvo pasiryžę dar ilgai šaudyti.

“Tačiau ne vien Lietuvos buržuazija 
reikalavo darbininkų kraujo. Užsienio 
imperialistai, pirmoj eilėj Anglija, taip 
pat buvo nepatenkinti kylančiu Lietuvos 
darbo masių revoliuciniu judėjimu ir rei
kalavo “nuleisti kraują.” Anglija tada sto
vėjo karo prieš Tarybų Sąjungą ruošėjų 
avangarde ir reikalavo Lietuvos prijun
gimo prie imperialistinės Lenkijos, taip 
pat aktyvaus įsijungimo į karą prieš Ta
rybų Sąjungą ruošėjų frontą. Šitam Lie
tuvos prijungimui prie Lenkijos nebuvo 
priešingi ne tik tautininkai, bet ir taip 
vadinamieji “tikrieji demokratai”, kaip 
iš kairės, taip iš dešinės. Ir jeigu Lietu
vą nebuvo spėta parduoti imperialistams, 
tai čia nuopelnas Tarybų Sąjungos, kuri 
visą laiką saugojo Lietuvą nuo grobikų.

“Tas istorinis faktas rodo, kam tar
navo Lietuvos buržuazija ir koks buvo 
jos patrijotizmas. Smetonininkai kelioli
ka metų rėkavo apie “gryną tautišką 
kultūrą,” apie “lietuviškas valdymo for
mas.” Tuo tarpu tikroji kultūra merdėjo, 
o bujojo tik paryžietiškos mados bei 
smuklinės tradicijos. ‘Režimo tautišku
mas’ buvo tas, kad aklai buvo kopijuo
jami iš tūlų valstybių režimai. Ne Lietu
vos nepriklausomybė rūpėjo buržuazijai, 
bet savo kišenė, savo dvarai ir kapitalai. 
Ne vieną kartą ji yra pasiūliusi Lietuvą 
imperialistams. Buržuazijos šulai visais 
keliais ėmė bėgti pas savo ponus, kai tik 
valdžią paėmė liaudis. Ir tai dar kartą 
patvirtino, kam jie tarnavo, kokie jie bu
vo patri jotai.

“Štai kodėl Lietuvos liaudis šiandien 
prakeikimą siunčia buržuazijos bude
liams.”

“Tiesa” baigia savo editorialą šitaip:

“Taip, Lietuva šiandien yra darbinin
kų ir valstiečių respublika. Tačiau kova 
dar nepasibaigė. Netekusi politinės ir 
ekonominės valdžios buržuazija dega 
kerštu ir dabar atsipeikėjusi nuo pirmų 
smūgių bando kelti galvą. Liaudies prie
šas tam ir yra liaudies priešas, kad jis 
galėtų kiekviena proga kenkti liaudžiai, 
tarybinei santvarkai.

“Todėl šiandien minėdami tų pačių 
liaudies priešų nužudytus draugus, mes 
turim atvirai pasakyti: Mes įvykdėm 
kritusiųjų troškimą atvesdami darbo ma
ses į laim?jimą. Niekas nepajėgė sulai
kyti mūs šitam kelyj. Mes ir toliau eisi
me tuo pat keliu. Mūsų tikslas yra sočia-, 
lizmas, komunizmas. Ir tuščios yra liau
dies priešų pastangos sutrukdyti tą mū
sų žygį. Su liaudies priešais mes kovo
jom dvidešimt metų, todėl mes ir toliau 
sugebėsim kovoti.

“Ir šitoj mūsų kovoju šitame žygyje į 
komunizmą dideliu pavyzdžiu švies ketu
rių sušaudytų — karolio Požėlos, Juqzo 
Greifenbergerio, Kazio Giedrio ir Rapolo 
Čiarnio vardai.”
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Is Lietuvio Kovotojo 
Istorijos

NW

Kada Lietuvoj viešp&tayo' ateiti man čia pagalbon, ne- 
Smetonos fašistinis-musso-'atsisakysi atsiust keletą

knygų: vokiečių, rusų, len
kų ir esperanto kalbomis. 
Taigi siųskite tik čia įvar
dintomis kalbomis...

Viso gero, 
Justas Rugienius.

Raseinių Arešto Namai,
17 vienutė.”

Kada Lietuva išsilaisvino 
iš po Smetonos jungo, tai 
geriausi Lietuvos sūnus ir 
dukros, kurie pirmiaus bu
vo laikomi kalėjimuose, at
sistojo priešakiu naujo gy- 
Įvenimo budavojimo.

Ir Justas Rugienius yra 
jų tarpe. Draugė Konstan
cija Rušinskienė, seniau gy
venusi Minersville, Pa., o 
jau keli metai gyveno Broo- 
klyne, gavo nuo savo sesu-

liniškąs režimas, tai fašis
tai kiekvieną kovotoją gau
dė ir grūdo ilgiems metams 
į sunkiųjų darbų kalėjimus. 
Daugiau p.r a s i 1 a v inusius 
žmones jie laikydavo vienu
tėse, kad su kitais negalėtų 
sueiti. Baisiai vargingas ir 
nuobodus buvo gyvenimas 
tų kovotojų. Po sunkaus 
darbo būdavo suvaryti jie į 
vienutes ir ten kentėjo.

Iš pradžios jiems dar lei- 
• do kreiptis į viešumą ir 
gauti literatūros — knygų. 
Daugelis Lietuvoj politinių 
anti-fašistinių*kalinių būda
mi kalėjimuose rašydavo 
laiškus Amerikon Literatū
ros Draugijai, prašė knygų. 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija 
jų prašymą patenkindavo.

Bet štai, vėliau Smetonos 
budeliams pagailo ir to dva
sinio peno, jie uždraudė po
litiniams kaliniams rašyti 
laiškus viešumon bent ko
kiai organizacijai. Leido tik 
kartą, du į mėnesį rašyti 
giminėms. Ir tada Lietuvos 
politiniai kaliniai rašė man 
laiškus, kaipo giminei, kai
po “dėdei”, nors nei jie ma
nęs nepažino, nei aš jų. Ir 
kaipo “dėdė”, aš jiems siųs
davau knygų.

Eilė tokių laiškų tilpo 
“Šviesoj”, No. 3, 1940 m., 
tai yra, kada mes atžymėjo
me, kaip gėlbėjome Lietu
vos kovotojaihs. Kol Smeto
na viešpatavo, tie laiškai 
gulėjo. Dabar pavojaus nė
ra. Štai vienai laiškas:
‘1B rangus Dėdė P < -

Taigi, kaip matai, jau tre
čias mėnuo 'sėdžiu ' Rasei
niuos. Gyvenu ' vienutėje, 
bet aš, kaip (žmogus, mėgs
tąs tylą, tup.. esu patenkin
tas. Vienu dalyku galiu nu
siskųsti—knygų stoka. O 
knyga, juk žinai, politkali
niui, o ypač sėdint vienutė
je, yra pats svarbiausias už
siėmimo objektas. Kaip mi
nėjau, Raseinių kalėjimas— 
naujas, todėl ir biblioteka 
jo labai menka. Dalis kny- lipa, tartum viduryje būtų 
gų jau perskaityta, o kurios gaisras iškilęs ir jų gyvas- 
neskaitytos; tai labai mažos čiai gręsia pavojus. Iš po- 
literatinės vertės. Neturint žemių laiptais lipdami žen- 
ką veikt, prisieina skaityt, gia per du laiptus, kad tik 
Svetimomis kalbomis yra greičiau gatvę pasiekus. O 
tik viena kita knyga.

Savo ką turėjau palikau koks nors 
Šiauliuose. Aš pav., atsive
žiau tik Vera'Figner—“Na- _ 
dit uber Russland.” Taigi vieno laipto staptelia atsi- 
matai, su dvasiniu penu ne
kokį dalykai. Bet aš-manau,

ramčio “Tiesos” reporteris 
(žurnalistas). Oseliukė mo
kosi Kauno gimnazijoj. Va
dinasi, gyvena Kaune. Ji 
jau yra septintoje klasėje. 
Tuojau baigs gimnaziją. 
Vyras turi daug darbo. Už
dirba neblogai. Aš taip, 
kaip ir visuomet, po trupu
tį dirbu: skalbiu, verpiu, 
mezgu.”

Ir toliau rašo apie kitus 
gentis. Kas gi yra tas Jus
tinas? Tai yra tas patsai 
Justinas Rugienius, kuris 
Smetonos buvo uždarytas 
į naują Raseinių kalėjimą 
vienutėj No. 17. JiŠ dabar 
yra Kėdainių saugumo vir
šininkas, tai yra, viršinin
kas kovai prieš kontr-revo- 
liuciją. Tokis žmogus mokės 
saugoti Lietuvoj darbo liau
dies laisvę ir iškovojimus!

Tai taip, Lietuvoj pasi
keitė dalykai. Kas buvo ka-i 
linamas; kam buvo bando-! 
ma atimti progos mokintis, 
tai vis vien mokinosi, lavi-

tės, Marijonos, Justo Rųgie- nosi, kėlė savo žinojimą ir 
niaus motinos, iš Vilkaviš- kalėjime, surado būdus ap-

metais jie užmušė 34,40(j 
žmonių. Kitus užmuštuo
sius išsidalina dirbtuvės, 
kasyklos, orląiviai, gelžke- 
liai ir tt.

Ta pati Taryba apskait- 
liuoja, kad minimi nelaimin
gi atsitikimai padarė perei
tais metais šaliai nuostolių 
3,500,000,000 dolerių.

Žinoma, didmiesčiuose di
delis susikimšimas, daug 
žmonių, gatvėse daug auto
mobilių, todėl žmonės lenda 
po automobiliais, o automo
biliai lipa per žmones. Bet 
jeigu ir vieni ir kiti trupu
tėlį lėčiau judėtų, ne taip 
skubėtų, kaip dabar, tuomet 
automobilių aukų skaičius 
žymiai sumažėtų.

Skirtingiau yra su dirbtu
vėmis. Čia darbdaviai ver
čia darbininkus daugiau 
produkcijos pagaminti, to- 
|del darbininkas priverstas 
skubėti, o per tą skubumą 
ir nelaimių daugiau įvyks
ta.

Taip, Amerikoj skubos si-
kio laišką. Laiškas rašytas eiti fašistų kliūtis ir dabar stema ir ji pasireiškia kur
21 d. gruodžio, 1940 metais, 
ir tarp kitko Marijona ra
šo: •

“Klausi ką nors apie Jus
tiną. Jis, žinai, tikrai pui
kiai gyvena. Dabar yra Kė
dainių saugumo viršininkas. 
Vadinasi, visos Kėdainių ap
skrities viršininkas. Jis jau 
vedęs. Jo žmona yra izraeli
te. Na, bet puiki! žinai, ne
bloga !

“Juozukas, taip pat, ga
vęs tarnybą. Jis yra.laik-

reikia ir kur nereikia—gat
vėse, traukiniuose, dirbtu
vėse ir namuose. Čia žmo
nių nervai įtempti, kaip 
smuikos stygos. Čia žmonės 

nepajėgia ramiai,

stovi priešakyj naujos san
tvarkos budavojimo. O tie, 
kurie prieš Lietuvos žmonių 
valią buvo valdžioj, smau
gė liaudį, kankino, tai ku
rie suspėjo, tai prieglaudą negali, 
rado pas t Vokietijos f ašis- palengva žygiuoti — visi 
tus, pas Hitlerį. Amerikoj jų skuba, bėga, stumdosi, kad 
sėbrai dabar vilioja iš tūlų (tik vienas kitą pralenktų, 
amerikiečių pinigus ir siun-'čia net negyvėliai, “išva- 
čia į Vokietijos fašistų.na- žiavę” iš namų, lekia po 
gus. Šeria ten fašistus sme- 35-40 mylių į valandą kapų 
tonininkus.

D. M. šolomskas.

Skubos Pasėkos
Amerika — keista šalis. 

Veikiausiai nei vienoj šalyj 
taip žmonės keistai nesiel
gia, kaip Amerikoj. kuomet 
pažvelgi <į žmonių gyveni
mą didmiesčiuose, į jų kas
dieninį judesį, tai, rodosi, 
jie niekad laiku neatsikelia, 
niekad laiku iš stubos neiš
eina, niekad laiku nenuvyk- 
sta kur reikia—bėga, skuba, 
tartum porą ar daugiau va
landų suvėlavę.

Šalygatviais tekinį į trau
kinius grūdasi, stumdosi, iš 
traukinių vėl veržiasi lau
kan, vieni kitiems ant kojų

jeigu pasitaiko priekyje 
“sunkvežimis”, 

kurio kojos vos išlaiko ant 
jų uždėtą naštą ir ant kiek-

dusti, tai užpakaliniai pyks
ta, niurna, nervuojasi.
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Anglai Šelpiami Milionais 
, Amerikonų Dolerių

London. — Anglai dabar 
kas mėnuo gauna po milio- 
ną dolerių pašalpos iš Ame
rikos gyventojų. Iki šiol am
erikonai sušelpė anglus dau
giau kaip šešiais milionais 
dolerių. Anglija veda kam
paniją Amerikoj sukelt dar 
bent 14 milionų dolerių to
kios pašalpos.

traukt vidaus paskolų iki 65 
bilįonų dolerių. Iki šiol bu
vo kongreso nustatyta, kad 
Jungtinių Valstijų iždas ga
ili įsiskolint ne daugiau kaip 
iki 49 bilionų.

ANGLAI LAIMI AFRIKOJ, 
GRAIKAI ALBANIJOJ

Leidžia Amerikai įsiskolini
65 Bilionus Dolerių

Washington. — Finansinė 
senatorių komisija užgyrė 

Roosevelto rei- 
i. užsi-

prezidento Roosevel 
kalavimą leist šaliai

en- 
ra- 
jas

sistema, vėl reikia visą 
ergiją dėti, nes mašinų 
tai smarkiai sukasi ir 
reikia spėti šerti. Nespėsi 
mašiną šerti, eis tuščia, už 
dirbtuvės vartų atsidursi.

Negeriau yra ir gatvėse 
su automobiliais. Jie irgi le
kia, vienas kitą lenkia, krai
posi, grūdasi, tartum ką 
nors vejasi arba būtų keno 
nors vejami.

Kur nubėga, ką atsiekia?
Tokia skuba, toks “susi- 

vėlavimas” daugeliui labai 
brangiai atsieina.

Nacionalė Saugumo Tary
ba pateikia ve kokias ži
nias:

1940 metais Jungtinėse 
Valstijose tapo 
95,500 žmonių ir 
9,100,000 žmonių, 
sios skaitlinės. Ir
metų! .0 juk tas įvyksta 
kiekvienais metais. Pavyzd
žiui, 1939 metais buvo už
muštų 92,628 ir sužeistų — 
8,800,000.

Čia autopiobiliai “sulošia” 
labai svarbią rolę, nes 1940

užmušta 
sužeista 

Tai bai- 
tik vienų

linkui. Ir tik tada apsisto
ja bėgę, kuomet juos į duo
bę įleidžia ir žeme užberia.

Taip, Amerika keista ša
lis, o žmonės dar keistesni.

V. Paukštys.

Streikas Kariniame Fa
brike New Jersey

Carteret, N. J.—Sustrei
kavo apie 800 darbininkų, 
nariai CIO Elektrininkų, 
Radio Darbininkų ir Maši
nistų Unijos, prieš Foster
Wheeler korporacijos fabri
ką. Šis fabrikas turi 14 mi- 
lionų dolerių vertės užsaky
mų Amerikos karo laivynui.

Streikieriai reikalauja 
pridėt po 10 centų algos per 
valandą, duot septynis ap
mokamus šventadienius per 
metus, 5 procentais daugiau 
mokėt naktiniams darbinin
kams, ir tt.

Buffalo, N. Y.—Miestinė 
CIO darbo unijų taryba aš
triai pasmerkė Roosevelto 
sumanymą dėlei visuotinos 
pagalbos Anglijai kaipo fa
šistinį planą.

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Anglai 

vėl pažygiavo pirmyn prieš 
italus Libijoj, Eritrėjoj, Et- 
hiopijoj ir Itališkoj Somali- 
joj.

Graikų Pranešimas:
Athenai, vas. 13.*—Grab 

kai atmetė italus dvi įtrjs 
mylias toliau atgal linkui 
Valenos, Albanijoj.

Amerikos Iždo Ministeris 
Slėpęs Anglų Turtus

Washington. — Ąmeriko- 
nas ekonomistas John T.- 
Flynn .parodė, jog Anglija 
ir jos piliečiai Jungtinėse 
Valstijose turi $4,449,000,- 
000 turto, kuris galima bū
tų lengvai paverst gatavais 
amerikiniais pinigais ir už 
juos pirkt karo reikmenis 
Anglijai.

O Amerikos iždo ministe
ris Morgenthau kalbėjo, 
būk anglų turtas šioje ša
lyje “tik $1,811,000,000.”

New Haven, Conn.—Ne
barti j inė Darbo Lyga pa
smerkė diktatoriškai-karinį 
Roosevelto bilių 1^76.
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kad Tu, dėde, neatsisakysi; Darbavietėse vėl skubos
’ •» • • 1 ’ »

Amerikos Jaunimo Kongreso Suvažiavimo delegatai Washingtone, suvykę ten pro
testuoti prieš prięnūmą R. 1776 Bilio ir bendrai prieš karą.

Klausiniai ir 
Atsakymai

Klausimas.
Gerbiama “Laisvės” Redak

cija: Ar negalėtumėt paaiš
kint apie mums amerikiečiams 
gerai žinomą daktarą Joną 
šliupą, ar jis sutinka su nau
ja Lietuvos tvarka, ar gal nu
sistatęs prieš? Spaudoj apie ji 
šiuo tarpu nieko nesimato.

2. Ar Lietuvos valdžia turi 
savo atskirą kariuomenę, lie
tuviškai komanduojamą, ar tik 
duoda savo vyrus į USSR ka
riuomenę ?

Už atsakymą iš kalno ta
riu ačiū. T. D.
Atsakymas

1. Tikrai nežinome. Girdė
jome, kad bostoniškia prof. 
Kubilius yra gavęs laišką nuo 
J. šliupo, bet .ką jis jame ra
šo, mums kol kas nežinoma.

2. Dalis Lietuvos kareivių 
sudaro lietuviškus Raudonosios 
Armijos pulkus Lietuvoje, o 
kita dalis, tarnauja šiaip ben
druose pulkuose Sovietų Są
jungoje.
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Prancūzų Valdomos Sritys’Vakarų Afrikoj nio gyvenimb sukaktį. Sve 
čiai pasilinksmino, palinkėda

puolė keletą laisvos Lietuvos

Francūzų valdomos sritys 
Vakarų Afrikoje sudaro žy
miąją Francūzijos kolonijų 
dalį. Tos sritys apima 7,5 
milijonus kvadr. kilometrų. 
Šioje teritorijoje gyvena 
daugiau kaip 21 milijonas 
žmonių.

Geografiškai tos francū
zų sritys sudaro vieną vie
netą. Tačiau jos skiriasi ne
vienodu perėjimo laiku į 
Francijos rankas, savo eko
nominėmis vertybėmis, savo 
strategine reikšme. Du tos 
teritorijos trečdaliai įeina į 
Francūzų Vakarinę Afriką 
—4,6 milijonai kvadratinių 
kilometrų su 14,7 milijonų 
gyventojų. Kita stambi ko
lonija—Francūzų Pusiaujo 
Afrika—2,4 kvadratinių ki
lometrų su 3,4 milijonais 
gyventojų. Pagaliau čia įei
na buvusios vokiečių koloni
jos, iš dalies perėjusios į 
francūzų valdymą po Pa
saulinio 1914—1918 metų 
karo,—Togo (52.000 kvadr. 
kilometrų ploto, 740,000 gy
ventojų) ir ‘ Kamerūnas 
(431,000 kvadr. klm. 2,2 mil. 
gyventojų).

-Pirmą kartą francūzai 
įsitvirtino Afrikos vakari
niame pakraštyje dar prad
žioje XVII šimtmečio. Per
eito šimtmečio antroje pu
sėje prasideda didesnis 
francūzų smelkimasis į Va
karų Afrikos gilumą. Aš
tuoniasdešimtieji ir devy
niasdešimtieji XIX šimtme
čio metai—tai didžiausio 
francūzų imperializmo ak- 
tingumo toje Afrikos srity
je perijodas. Besiekdami 
užgrobti “juodojo” konti
nento vakarinį rajoną fran
cūzai susidūrė su anglų 
konkurencija. Tik 1899 me
tais anglų francūzų ginčai 
baigėsi susitarimu pasida
linti Afrika. Tas pasidalini
mas galutinai buvo sufor
muotas 1904 metais suda
rius anglų francūzų “nuo- 
širdžiąją santarvę.” Anglai 
gavo Afrikos kontinento 
šiaurės rytus, francūzai — 
jo šiaurės vakarus; tačiau 
ir šioje Afrikos dalyje an
glai sugebėjo palaikyti sau 
patogiausius gabalus, suda
riusius keturias britų kolo
nijas—Gambiją, Sierra-Le- 
one, Auksinį Krantą ir Ni
geriją. Tos keturios anglų 
kolonijos lyg ir įsismeigia į 
Francūzų Vakarinę Afriką. 
Kontinento gilumoje fran
cūzų kolonijos yra tarpusa
vy j sujungtos, tačiau pa
kraščiuose jos yra išskirsty
tos įsiterpiančių Anglijos 
kolonijų.

Administraciniu atžvilgiu 
Francūzų Vakarinė Afrika 
yra padalinta į septynias 
kolonijas: Mauritaniją, Se
negalą su / autonomine Da
karo sritimi, Francūzų Gvi
nėją, Dramblio Kaulo Kran
tą, Dagomeją, Francūzų Su
daną ir Nigeriją. Čia įeina 
ir francūzams priklausan
čiojo Togo dalis.

Nors pagal teritorijos di
dumą pirmoje vietoje stovi 
Francūzų Sudanas, tačiau 
didžiausią ekonominę, poli
tinę ir karinę reikšmę turi 
seniausioji francūzų koloni
ja—Senegalas. Svarbiausias 
Senegalo miestas—Dakaras 
—yra visos Francūzų Vaka
rinės Afrikos administraci
nis centras ir svarbiausias 
prekybos uostas Vakarų Af
rikos francūzų valdomose 
srityse. Pagal krovinių apy
vartą Dakaras yra trečias 
Francūzijos uostac.

Francūzų Pusiaujo Afri
ka susideda iš keturių kolo
nijų: Gabono, Vidurinio

Kongo, Ubangi-Šari ir Ča
do. Francūzų Pusiaujo Af
rikos gubernatoriui pavest 
ta valdyti taip pat, Francu* 
zijai atitekusioji Kamerūno 
dalis. *

Francūzų finansinis kapi
talas mažai dėmelio tesky
rė Francijos kolonijų Afri
kos vakariniame pakrašty
je gamtos turtų išnaudoji
mui. Alžyro, Tuniso, Maro
ko eksploatacija žadėjo dau
giau, o svarbiausia greitus 
pelnus. Dėl to Francūzų Va
karinės ir Pusiaujo Afrikos 
geležinkelių tinklas nedide
lis; upės, tame skaičiuje ir 
Nigeris, trečioji savo ilgu
mu upė Afrikoje, mažai te- 
pritaikintos laivininkystei. 
Vis dėlto, tos kolonijos kas
met duoda žymius kiekius 
žaliavų ir maisto produktų, 
kurių kasmet išvežama 2,5 
milijono frankų sumai.

Pagrindinis Francūzų 
Vakarinės Afrikos eksporto 
produktas yra acharis (že
mės riešutas). Iš jo gauna
ma alyva, kuri naudojama 
maistui, glicerino, muilo ir 
sprogstančių medžiagų ga
mybai. Žemės riešuto der
lius per metus siekia 700,- 
000—800,000 tonų. Paimu 
alyvos eksportas — antras 
svarbiausias užsienių pre
kybos produktas. Be to, eks
portuojama kakao, kava, 
bananai, ryžiai. Yra ir man
gano bei aukso pramonė.

Pagrindinę Francūzų Pu
siaujo Afrikos eksporto da
lį sudaro brangiosios med
žio rūšys—apie 60—70% vi
so išvežimo. Taip pat išve
žama paimu alyva, kakao, 
medvilnė, dramblio kaulas. 
Šiaurinėje kolonijos dalyje, 
Čado ežero rajone, išplėsta 
gyvulininkystė. Kolonijoje 
esama stambių rūdos klodų 
(alavas, cinkas, auksas), 
kurie dar mažai teeksploa- 
tuojami.

Užgrobę Afrikos, koloni
jas, imperialistai, aišku, 
kuo mažiausiai tesirūpino 
vietos gyventojų padėtimi. 
Net konservatyviškoji fran
cūzų “Kolonialinių mokslų 
akademija” turėjo pripažin
ti negrų gyventojų padėtį 
Afrikos vakaruose esant 
nepakenči amai sunkią. 
Francūzų imperializmas 
plačiai išnaudojo Vakarų 
Afrikos žmonių rezervus. 
Generolo Obrie apskaičiavi
mu, per pirmąjį imperialis
tinį karą Francūzija pa
siuntė į frontą 135,000 sene- 
galiečių, kurių žymioji dalis 
žuvo. 1939 metais jau buvo 
kalbama kuone apie milijo
ninę armiją, kuri galėsian
ti būti rekrutuota francū
zų valdomųjų sričių Vaka-

rų Afrikoje negrų gyvento
jų tarpe.

Francūzų sritys Vakarų 
Afrikoje betarpiškai susi
siekia su Italų Libija. Fran
cūzų Pusiaujo Afrika susi
eina sienomis su Anglų— 
Egipto Sudanu ir Belgų 
Kongo. Čia didelę reikšmę 
turi sustiprintoji francūzų 
karo laivyno ir oro bazė— 
Dakaras.

Dekaras yra prie svar
biausiųjų jūrų ir oro kelių, 
kurie jungia Europą su Pie
tine ir Vidurine Amerika. 
Laivininkystei Viduržemio 
jūroje pasidarius pavojin
gai ir pasunkėjus, Dakaras 
tapo išimtinos svarbos pun
ktu kontroliuoti prekybos 
keliams, einantiems iš Eu
ropos į Pietų ir Rytų Afri
ką, į Okeaniją, į Tolimuo
sius Rytus.

Dakare apsistoja laivai, 
gabeną, duoną ir mėsą iš 
Pietų Amerikos, maistą—iš 
Vidurinės Amerikos, benzi
ną—iš Persų įlankos, kvie
čius ir vilną—iš Australijos, 
kaučuką — iš Indonezijos. 
Dakaras — pasukamasis 
punktas visų oro linijų jun
giančių Europos žemyną su 
Pietų Amerika. Francūzija, 
įvertindama Dakaro reikš
mę, ėmėsi priemonių jam 
sustiprinti. Dakare pastaty
ti aerodromai, užtvaros, pa
krančių baterijos. Dakaro 
ekonominė ir strateginė rei
kšmė sukėlė ir anglų nema
žą susidomėjimą; ypatingai 
tas susidomėjimas padidėjo 
Franci j ai pasitraukus iš ka
ro su Vokietija. Dabartiniu 
metu vykstanti tarp buvu
sių sąjungininkų kova per
sikėlė ir į francūzų valdo
mąsias sritis Vakarų Af
rikoje. Generolo de Golio 
dalinių apšaudymas Daka
ro, apgulimas ir užėmimas 
Librevilio, La m b a r e n ė s 
bombardavimas — tai tik 
vienas etapų besiplėtojančio 
antrojo imperialistinio ka
ro, vis labiau savo liepsno
mis apimančio ir Afrikos 
kontinentą.

M. ž.

■ m vuciu^nui j nuviam d ar ilgo 
ir laimingo gyvenimo. Yan- 
čiai yra draugiški ir malonūs 
žmonės.

Smithąs, vienintelis lietuvis 
policmanas Jersey City, irgi 
apvaikščiojo savo 25-kių me
tų ženybinio gyvenimo sukak
tį. Pokilio namuose jokio ne
buvo. Bet jų vaikai pasiėmė 
tėvus ir nusivežė į New Yor- 
ką ant pietų, ir vėliau į teat
rą. Ir taip sau vieni su savo 
šeimyna pasidžiaugė išgyvenę 
kvoterį šimtmečio drauge, iš
augindami gražią šeimyną.

Darbų Padidėjo

9241 darbininkas gavo dar
bą laike pereitų metų gruo
džio mėnesio Jersey City, I3a- 
yonnėj ir Kearny. Raportą 
suteikė State Labor Comission- 
er John J. Toohey. Jisai sa
ko, kad 95-kiose dirbtuvėse 
darbininkų skaičius pakilo 23 
nuošimčiais. Jisai pažymi 
taipgi, kad 1939 metais vidu
tinė savaitinė darbininko al
ga buvo $27.39, gi 1940 me
tais gruodžio mėnesį pakilo 
iki $30.53. Tačiau esu tikras, 
kad nemažas skaičius dirban
čiu neuždirba 
tę.

draugų ir tuomi pridarė dide
lių nesmagumų, net ir sužeiz- 
damas ranką...vienam draugui. 
Bet korespondentas nuslėpė 
ir nepasakė vardo to užpuoli
ko. O tai, mano supratimu, 
tą būtinai reikėjo išnešti aikš
tėn. Parodyti žmogų žvėrį pa
sauliui, kad ir kiti žinotų, kas 
jis tokis yra ir kaip jį įver
tinti.

$30.53 į savai-

Bulvėj

A. Albunio 
kus iš namų prireikėjo pačiam 
gamintis pietus.' Nuėjęs į mar- 
ketą parsinešė bulvių. Nusku- 
tęs bulvę, pjaudamas ją per 
pusę žmogus pajuto, kad pei
lis atsirėmė j kokį tai kietą 
daiktą. Atsargiai perpjovęs 
bulvę nustebo, radęs kvotėrį, 
datuota 1902 metais. Dabar 
kiekvienam galvosūkis, kaip 
tas kvoteris toje bulvėje įau
go?

Kvoteris

moteriai išvy-

Jersey City, N. J.

*.
metais Jersey City pa- 
suteikta bedarbiam 
$552,070, negu 1939 
1940 metais išleista

Mervyn Rathborne, neseniai 
išrinktas San Francisco Pra
monines Unijy Tarybos sek

retorium.

Unija Laimėjo
CIO unija pasirašė dviem 

metam kontraktą su R. Neu
mann Kompanija, Hobokėn, 
N.'J. Kompanija pridėjo dar
bininkams po 2 dolerius sa
vaitei, taip kad kiekvienas 
darbininkas gautų $26. į sa
vaitę ir moteris ne mažiau 
$20, ir už šešias į metus nedir
bamas šventes apmokėt. Kon
trakte pažymėta taipgi, kad 
už viršlaikį bus mokama lai
kas ir pusė, ir už sekmadie
nius dubeltava mokestis.

Unijos pripažinimo reikalu, 
kontrakte pažymėta taipgi, 
kad Unija ir kompanija dirbs 
bendrai, kad kiekvienas dir
bantis darbihinkas dirbtuvėje 
būtų pilnai pasimokėjęs uni
jai. X

šioje skūriukių dirbtuvėje 
dirba desėtkas ar daugiau ir 
lietuvių ir jie esą pilnai pasi
tenkinę padaryta sutartim su 
kompanija.

Pokiliai
Pabaigoje sausio mėnesio 

aukštesnių mokyklų mokiniai, 
jų geras skaičius gavo diplo
mus. Iš gero skaičiaus gavu
sių diplomus, arba baigusių 
mokslą yra keli lietuviai, Ruth 
Matulewich ir Machionių sū
nus. Mačioniai buvo suruošę 
sūnui pokilį. Sakoma, pokilis 
buvo dailus ir smagus.

Hobokenas yra Jersey City 
kaimynas. Drg. Yančiūtė, L- 
DS 133 kuopos narė, buvo su
ruošus pokilį savo tėveliam, 
kurie šventė 30 metų ženybi-

1940 
šelpos 
mažiau 
metais,
bedarbių šelpimui $1,337,200, 
kuomet 1939 metais buvo iš
leista $1,889,270. Pati New 
Jersey valstija+rišleido bedar
bių šelpimui 1940 $13,738,- 
326, o 1939 m. $19,316.002. 
Ir kaip valdininkai skelbia, 
tai atrodo, kad bedarbių ir 
pašalpų reikalaujančių skai
čius dikčiai sumažėjęs. 

*. * *
Jersey City miesto adminis

tracijos užlaikymas 'arba mie
sto 1941 metų išlaidos bus 
$40,880,425. šiais metais val
dininkai sumažino taksus ant 
nuosavybių po $1.08 ant kiek
vieno tūkstančio dolerių. Ta
čiau gali būt, kad po gegužės 
mėnesio miesto rinkimų, ne 
tik atims numuštus taksus, 
bet tuom pačiu kariu dar pa
kels. Taip buvo keturi metai 
atgal.

K. Biuras.

Prezidentas Reikalauja 
$898,392,932 Aptvir- 

tinti Salas
Washington. — Preziden

tas Rooseveltąs atsikreipė į 
kongresą, kad; paskirtų dar 
$898,392,932 kariniams rei
kalams—aptviTtint Jungti
nių Valstijų salas Pacifiko 
Vandenyne, įrengt slėptu
ves nuo būsimų priešų oro 
bombų ir dastatyt daugiau 
karinių laivų.

GRAIKAI UŽĖMĖ STIPRIAS 
ITALŲ POZICIJAS .

Graikų Pranešimas:
—Graikai* užėmė dar kelias 
stiprias italų pozicijas Al
banijoj, pažengė 3 mylias 
pirmyn linkui Valonos prie
plaukos ir paėmė į nelaisvę 
dar 400 italų karių.

Johnstown, Pa.—Sparčiai 
organizuojasi Ę e t h 1 e h em 
Plieno kompanijos darbinin
kai į CIO uniją dėlei sąly
gų pagerinimo.

Mano Pastabos
šiais laikais pas mus atsira

do net keletas korespondentų. 
Ir jie aprašo visokius dalykus, 

■ kad net ir man užsinorėjo šį 
bei tą parašyti. Man norisi pa
stebėti tokius dalykus, kurie 
man atrodę ne visai aiškūs.

Aš myliu “Laisvę” skaityti 
ir ją skaitau, kada tik turiu 
progą, bet aš norėčiau viską 

i aiškiau. Katrie koresponden
tai pasirašo savo vardus, tai 
juos žinau, bet kurie kitaip 
pasirašo, tai tų nežinau, kas 
jie tokie yra ir todėl noriu 
per tą patį laikraštį pastebė
ti.

Daleiskime, kad ir šitą da
lyką: Tai jau bus apie pus
antrų metų atgal, kaip čia pas 
mus atvažiavo vienas grino- 
rius R. Labai nepadoraus ei-į net apsiputojęs, kad jis išnai- 
gėsio vaikėzas. Nors jis ne- kinsiąs visus “bolševikus.” Ku- 
kuriems sakydavo, kad jam 
mažai betrukę išeiti ant šunų 
daktaro, bet kuomet Hitleris 
griebė Klaipėdą, Smetona to 
krašto visai negynęs, tai Vy
tautas baisiai išsigando ir bė- 
go Amerikon.

Man išrodo, kad ir šunų 
.daktaras, kitaip tariant, “šun
daktaris,” bet visgi turėtų būt 
kiek rimtesnis. Dabar šitas 
vaikėzas be garbės, nuo pirmo 
pasirodymo Lowellyj pradėjo 
labai girtuokliauti, valkiotis 
po nereikalingas vietas ir, kas 
blogiausia, plėtkas nešioti tar
pe žmonių, kaip kokia žemos 
rūšies kaimietė.

Bet greit viename tokiame 
“amate” minėtas vaikėzas bu
vo sugautas žmonių ir drūčiai 
subegėdintas. Jam žmonės pa
sakė, kad geriau būti šunų 
daktaru, negu melagiu. Buvo 
manyta, kad jis pasitaisys, bet 
labai netikėtai įstojo į stoną 
moterystės ir dabar išvirto į 
atvirą fašistą-smetonlaižį. Kai
po “šundaktariui,” jam dabar 
ir žmonės išrodo šunimis, nes 
katrie nesutinka su Smetona, 
arba Jadvyga, tai jis tuos net 
violose vietose vadina šunimis, 
gyvuliais ir tam 
Man išrodo, kad tas vyrukas 
neturi jokio supratimo, bet per 
daug drąsumo. Jis turėtų bū
tinai susibalansuoti jo paties 
naudai. '

Tai tokis yra tas negarbin
gas žmogelis. Bet aš skaičiau 
vieną Lowellio korespondenci
ją, kurioje pasakyta, būk ir 
progresyviai žmonės varžėsi 
dėl to grinoriaus. Vieni, esą, 
į save traukė, kiti į save. Dar 
kitoj korespondencijoj pažy
mėta buvo, 
net “ 
zui. 
kas yra komunistu, o kas ne. 
Bet aš pažįstu Lowellio pro
gresyvius žmones, kurie palai
ko pažangias organizacijas ir 
draugijas. Jie yra rimti žmo
nės ir nemanau, kad tai yra 
tiesa, kad jie varžėsi už tą 
grinorių. Kiek aš numačiau, 
tai progresyviai pirmutiniai 
pastebėjo to vaikėzo nerimtu
mą. Ir kaipo tokio, visai prie 
savęs neviliojo. Pradžioje, ro
dos, kas tai pakvietė į cho
rą dainuoti, bet kadangi jis 
greit į bjaurius pletkus įsivo- 
liojo, tai su juomi ir choristai 
nenorėjo turėti jokių reikalo.

O kas dėl “pares” rengimo, 
tai visai ne tiesa. Jo teta ren
gė jam “parę” ir tik progre
syvių kliubo svetainėje, už ku
rią ji pamokėjo, kaip ir daug 
kitų, kurie samdė svetainę 
“parems,” ar kam kitam. 
Taip sužinojau nuo pačių kliu- 
biečių.

Teisybė 
kas. Dori 
jos reikia 
griežčiau prisilaikyti, aprašant 
dalykus pęr laikraštį. -

Parūdykite Juos Svietui
Kitas dalykas, kas man iš

rodo negerai, ■ tai štai kas: 
“Laisvės” 22-ram numeryj, 
sausio 27 dieną, š. m., kores
pondentas aprašo labai svar
bų dalyką; tieąjog kriminališ- 
ką įvykį, kur Jūsų Kaimynas 
rašo,1 kad jam pačiam teko 
būt liūdimnku vieno įvykio, 
kur vienas smetonlaižis už-

kad ir tik už šitą teisybės pa
rašymą kas nors pasakys: 
Dar vienas “raudonas” atsira
do. Taip, jūs savo bjaurioji- 
mu atstūmėt padoresnius žmo
nes ir vis daugiau stumiat prie 
pažangiųjų—doresnių žmonių. 
Ypatingai po jūsų Jadvygos 
prakalbų. Tokiu būdu jūsų ei
lės nyksta, o Lietuvos liaudies 
draugų eilės auga.

Dairius.
Jis Išdavė Pats Save

žmonių patarlė teisinga, 
kuomet sako: “Yla ir pati iš
lenda iš maišo.” Taip ir čia. 
Nors Jūsų Kaimynas neįvar
dino, kas tas užpuolikas buvo, 
bet vieną dieną Juozas Ned- 
zveckas, kaip ta yla iš maišo, 
šmakšt ir išlindo. Prie didelio 
būrio žmonių pasisakė, kad tai 
apie jį “Laisvėje” buvo apra
šyta. Kad tai jis buvo už
puolęs “raudonuosius.” Rėkė,

APIE KA TARĖSI GENER. 
FRANCO SU PETAINU?

rių neišmuš, tai dantimis suė- 
sias.

Ar nebūtų geriau, jei pie
nininkas Nedzveckas nusira
mintų ir pradėtų su žmonėmis 
gražiai sugyventi? Man tai 
tas labai nepatinka, kad dėl 
žmonių krauju susitepusio 
Smetonos taip susiėsti su pa
žangesniais, daugiau apsišvie
tusiais žmonėmis, kurie Ned- 
zveckui nėra nieko blogo nei 
pikto padarę.

Jis gali, jeigu nori, supras
ti ir iš šitų aprašymų, kad 
nėra nieko perdėta; aprašyta 
visai teisingai. Bet kaip jis 
nori, ar kad žmonės visai nie
ko nerašytų ir neapsigintų, 
kuomet ponas Nedzveckas 
daro užpuolimus ir visaip ko- 
liojasi—plūstasi ant kiekvieno 
kampo ? Tokis elgėsis nekuriu 
Vytauto Kliubo narių yra taip 
bjaurus, kad tas privertė ir 
mane išreikšti savo numonę 
per laikraštį. Labai ačiuoju 
dienraščiui “Laisvei” už su
teiktą vietą.

Nežinau, ar tūli žmonės įga 
vo nervų suirimą dėl sugriu
vimo smetonizmo Lietuvoje, ar

panašiai, kokis kitas svaigulys įlindę

kad komunistai 
pares” rengė tam vaikė- 

žinoma, aš nepažįstu,

yra brangus daly- 
žmonės ją myli ir 
ant kiek galima

Montpellier, Franci j a. — 
Ispanijos valdovas gen. 
Franco ir jo užsieninis mi- 
nisteris S. Suner tris valan
das kalbėjosi -su Francijos 
valdovu maršalu Petainu ir 
jo užsieniniu ministeriu.* 
Pasikalbėjimų turinys nes
kelbiamas. Bet manoma, 
kad jie tarėsi kariniais 
klausimais ir kaip sugrą
žint į Ispaniją 140,000 loja- 
listų-respublikiečių, perbė
gusių į Franci ją ir laikomų 
koncentracijos stovyklose.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Valgykite 
MEDŲ

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučlus

Kaina 75c Kvorta
i

“Laisvėje” galite gauti 
, tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreinkitės i “Laisvės”

jiems, bet man, iš šalies žiū
rint, išrodo, kad nekurie pa
tapo nenormaliais žmonėmis. 
Kas tik ne su Smetona, tai 
jiems ir “raudonas.” žinau,

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

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 

93 puslapių.
KAINA fiO CENTŲ

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolčs Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilų kūrinys. Tik datjr išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA IBc.

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Svarbus Pranešimas
Keliaujantiems į Floridą

Keliaudami j saulėtą Floridą, visada sustokit pas

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

• visokių gėrimų ir švarius kambarius hakvynei.

Įpgr" Puikios Jūrų Maudynes
Patogi vieta žuvavau i, medžioklei ir ramu pasilsėt.

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

Marin’s Inn, Route No. 1
4 MILES NORTH OF EAU GALLIE, FLORIDA
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LAIŠKAI Iš LIETUVOS
Andrius šapalas iš Tacoma, 

Wash., gavo laišką iš Lietuvos 
nuo savo brolio Antano šapa
lo, Marijampolės apskričio, 
Balbieriškiu valsč., Vasgaikie- 
mio kaimo. Laiškas rašytas 5 
d. gruodžio, 1940. Laiškas 
gautas sausio 31, 1941. Siųs
tas oro paštu, su Dariaus ir 
Girėno paveikslais. Pažvelgus 
j jųdviejų paveikslus, staiga 
prisiminė jųdviejų žiauri mir
tis. Bet nauja Lietuvos Sovie
tų valstybė garbingai gerbia ir 
tinkamai įvertina. Tai pirmą 
sykį man tenka matyti.

Andrius šapalas prašo pa
talpinti jo brolio laišką į 
“Laisvę,” nes jis pirma irgi 
netikėjo, kad Lietuva pati pri
sidėjo prie Sovietų ir tikėjo 
tiems šmeižtams, kad Lietuvą 
Rusai su ginklu užėmė. Da
bar jis tikrai tiki, ką brolis 
rašo ir žada visiems laišką pa
rodyti.

žinoma, laiškas trumpas, 
bet jis keliais žodžiais gerai 
pasako.

Laišką prašo sugrąžinti. 
Laiškas atėjo be jokios cen
zūros, kas šapalą taipgi labai 
nustebino, nes jam sakė, be 
cenzūros neleidžia.

Iš laiško:
“. . .O kas dėl Lietuvos gy

venimo, tai mes gyvenam ir 
mažai ką jaučiame, palyginus, 
kaip ten, kur karas siaučia. 
Pas mus da kol kas ramu ir 
mūsų tauta prisidėjo prie Ru
sijos ir ten garbingai priėmė 
mus į vieną valstybę, į šeimą. 
Ir yra numatyta visoks žmo
gaus aprūpinimas, kokio mes 
neturėjom prie Smetonos, ir 
jau ponų neturime, kartu kaip 
Smetona pabėgo. Dabar visi 
esame draugai valstiečiai ir 
darbininkai. Kaip bus toliau, 
niekas negali pasakyti. /Turė
jome žemės reformą, dalino 
žemes, dvarininkų, smetoninių 
ponų ir bagočių — davė tiem, 
kas ją dirba. Viską sunku ir 
surašyti į laišką. Toliau, gal 
daugiau parašysime.
dėl mūsų gyvenimo. . / • -Tv w

Tai už tai mes Amerikos 
darbo liaudis ir paminime, pa-

venti 
darni 
mokėjo šunbajoriui 4,000 li
tų. Atėjus Sovietams, išrin
kome Aukščiausią Tarybą ir 
buvo grąžinti visi pinigai, ku
rie buvo sumokėti tam šunba
joriui. Tai Serapinai . dabar 
vėl nusipirko gyvulius, stato 
trobesius. Pradės vėl gyventi. 
Jie pilni džiaugsmo sulaukę 
laisvės.

“Visų gerų jums, 
Steponavičiai. 
Klausučiai, 1940 m. 
Gruodžio 8 d.”

ant grynų laukų. Norė- 
turėti kąsneli žemės, su-

Cleveland, Ohio

MUSS0LIN1S ŽADĖJUS 1SPA 
NIJA1 GIBRALTARĄ UŽ 
TALKA PRIEŠ ANGLUS

progrese, kurie neskaito pačių 
darbininkų leidžiamos spau
dos, nežino pilnos padėties 
dAtbiįinkų Lietuvoj. Tokie 
Juędasi apvilti.

Bet kitaip vaizduojasi visas 
solidarumas tų darbininkų, 
kurie susisiekia su draugais ir 
giminėmis senojoj tėvynėj Lie
tuvoj. Jie žino, kaip paten
kinti dabartine Lietuvos val
džia jų giminės ir draugai; jie 
žino, kaip jie linksmi, kaip jie 
džiaugiasi, kad šiandien kiek
vienas sau dirba, o ne išnaudo
tojams! žuvo ponai ir ubagai, 
gyvena tik draugai! šitie dar
bininkai nesiduoda išnaudot 
visokiems apgavikams, ren
kantiems aukas šelpimui sme- 
tonininkų.

Paskutiniam bankiete, su
rengtam “Laisvės” bendrovės 
šėrininkų suvažiavimui, šitie 
vaizdai mane taip sužavėjo, 
kad aš negaliu jų paslėpti tik 
pats savo sieloj, nepasidalinęs 
su visais dienraščio skaityto
jais! Tariu širdingai ačiū to 
bankieto rengėjams. Publika 
visa buvo man maloni. Aš 
daug ko naujo pasimokinau! 
Grįžau jausdamasis sieloj pa
jaunėjusiu. Ir pasižadu sulyg 
išgalės dirbti visuomenei.

J. Ramanauskas.

Tai Brooklyne, N. Y.mo sistemos įsteigėją Vladimi
rą Leniną!

Jau 17 metų kaip Leninas 
mirė, bet jo įkurtos Sovietų 
Sąjungos 
cialistinės Respublikos puikiai 
auga ir bujoja industrialiniai, 
ant naudos ir gerovės visiems, 
pilnai organizuotiems darbi
ninkams.

Knyga Užvardinta “Sovietų 
Sąjungos Galybė”

šiame susirinkime publikai 
buvo pardavinėta nauja kny
ga pavadinta “The Soviet 
Power” arba “Sovietų Sąjun
gos Galybė.
taisyta tikro kunigo Hewlett 
Johnson. Jisai yra Anglijos 
kunigas. Važinėjęs ir gyve
nęs Sovietų Sąjungoje. Nuo
sekliai ištyrė ir surado, kad 
Sovietijos darbo liaudis gra
žiai, pasiturinčiai, demokra
tiškai, laimingai gyvena. Ir šis 
demokratiškai pažangus 
nigas džiaugiasi Sovietijos 
cializmo sistemos kūryba, 
tikra teisybė!

Kad būtų daug tokių 
žangių kunigų, tai būtų darbo 
klasei lengviau veikti ir kovo
ti už geresnį gyvenimą. Graži 
didelė knyga. Ir tiktai 35c! 
žmonės ją tūkstančiais perka, 
čionais jos išpirko keletą šim
tų į keletą minučių. Patarti
na ir geistina ją perskaityti ir 
lietuviams arba ir nupirkti 
kam nors, kaipo gerą dovaną 
—gerą knygą. Ji yra angliš
koje kalboje tiktai. Ją galima 
gauti: International Publish
ers, 381 Fourth Avenue, New 
York, N. Y. Taipgi darbinin
kų knygynuose.

Susirinkimo pirmininkas pa
prašė publikos, kad reikia 
$200 aukų išleidimui lape
liais darbininkų klasės vado, 
“Browderio Manifesto” — at
sišaukimo į Amerikos liaudį 
už taiką ir geresnį darbo žmo
nių gyvenimą. Tai bematant 
į keletą minučių buvo suau
kota $317.$;./Ir? nuo lietuvių 
buvo pagarsinta auka $5.

Buvo taip pat ir keletas lie
tuvių. Patartina ir geistina, 
kad lietuvių vyrų ir moterų 
daug daugiau] lankytųsi taip 
didžios vertės masiniuose su- 

t 

sirinkimuose. j
Ant pabaigos rodė filmą: 

Kaip buvo užkariauta mo
derniškojo Petro Didžiojo Fi- 
nijos Užlaja nuo Švedijos ir 
kaip buvo įsteigtas miestas 
Peterburgas — dabartinis la
bai žymus industriališkas Ru
sijos Sovietų Respublikos did
miestis Leningradas.

Vincas Karmuza.

progresyviškos So-

Parašyta ir su-

Roma. — Italijos vyriau
sybė teigia, kad Ispanijos 
valdovas generol. Fr. Fran
ko atsilankęs pas Mussolinį 
“tik pareikšt jam pagarbą”; 
užginčija, kad Mussolinis 
ragino Ispaniją išstot karan 
prieš Angliją ar kad Musso
linis prašė generolą Franko 
tarpininkauti taikos dary
mui.

Bet iš neoficialių šaltinių 
girdėt, kad Franco atmetė 
pakvietimą talkon prieš An
gliją. Jis nurodęs, jog Ispa
nijai labai trūksta maisto, 
kad ji biedna ir suvargus.

Taipgi be patvirtinimo 
teigiama, kad Mussolinis ža
dėjo Ispanijai Gibraltarą ir 
tūlas anglų kolonijas Afri
koj, jeigu Ispanija prisidėtų 
prie Vokietijos-Italijos karo 
prieš Angliją.

Japonai Vėl Siūlo Sovietam' 
Nekariavimo Sutarti

Tokio, vas. 14.—Japonijos 
seimui įnešta daryt greitu 
laiku nekariavimo-nepuoli- 
mo sutartį su Sovietų Są
junga. Tai jau kelintas ja
ponų pasiūlymas nekariavi
mo sutarties Sovietam.

svarbus ir negali 
daug nuveikti šioj 
tik tarp lietuvių

kažin ką 
šalyj, vien 
dirbdamas. 

Jis yra ten svarbesnis, kur kla
sių kova jam plačiau žinoma 
tarptautiniai, ir kur būtinai jis 
reikalingas. Ten jis turi eiti 
kovoti!. ..

“Leniną Pagerbti” Susirinki
mas Praėjo. Buvo Laikytas 

Public Auditorijoje, Sausio
26 Dieną

Publikos buvo pilna Ball
room Svetainė, apie 15 šimtų. 
Lokaliniai darbininkų klasės 
kalbėtojai nurodė teisingai, 
kad kuo daugiausiai reikia 
kelti protestu* ir siųsti pro
testų rezoliucijas Washingto- 
no valdininkams, kad neįvel- 
tų Amerikos į imperialistinį 
pasaulinį karą. Jau ir taip 
depresija yra darbo kla
sės biednuomenei baisi našta, o 
įsivėlus į pasaulinį karą, dar 
bus aršiau in sunkiau skurs
tantiems milionams Amerikos 
liaudies.

žymi proletariatiško judėji
mo veikėja advokatė Yetta 
Land nuoširdžiai ragino Ame
rikos liaudį protestuoti ir re
zoliucijas siųsti Amerikos val
dininkams prieš neigimą, nie
kinimą civilių teisių, kurias 
taip sunkiai Amerikos liaudis 
išsikovojo. Kvietė Amerikos 
demokratišką liaudį protestuo
ti prieš valdininkus, kad neį- 
sileidus Amerikon žiauraus 
pogromiško fašizmo. Gerbia
ma kalbėtoja sakė, kad anti
semitizmas yra vykdomas fa- 
šistfliių elementų taipgi, ir Su
vienytose Valstijose jau kai 
Kur Vis labiau pradeda niekin-

i tautos 
žmones; kad reikia protestuo
ti prieš tokį nekaltų žmonių 
niekinimą, “žydų tauta taip 
pat lygiai yra garbinga tau
ta, kaip ir visop kitos garbin
gos tautos pasaulyje,”—teisin
gai ir išmintingai gerbiama 
kalbėtoja sakė.

Po tam kalbėjo draugas 
William IZ. Fosteris, Amerikos 
Komunistų Partijos pirminin
kas, sakydamas, kad prezi
dentas F. D. Rooseveltas ir 
jo valdžia yra jau' įbridę į .šį 
pasaulinį imperialistinį karą 
iki kelių, neva, kad gelbėti 
smunkančiai Anglijos reakci
ninkų viešpačių imperijai, bet 
svarbiausiai pasipelnyti Wall- 
stryčio kapitalistams ir kad 
paskui pati Amerika tokia pat 
despotiška pasiliktų viešpa
tauti ant kolonijų.

Bet jeigu dar jos dvi sun
kiau spaus savo liaudį, tai ir 
Anglijos ir Amerikos reakci- 
jonieriški imperializmai pra
žus—nereiks joms kapitalisti
nių pasipelnyjimų, nei koloni
jų, ba bus abiejų darbo kla
sės baudžiu įsteigtos liaudies 
valdžios ir jų visuomenės kurs 
socializmą, geros valios prp- 
gresyviską sistemą!

Už poros metų ar kiek, gali 
ir Amerikoje kilti revoliucija, 
jeigu Amerikos liaudį spaus 
dar didesniame varge. Taip 
sakė teisingai ir išmintingai 
gerbiamas energingas darbo 
klasės gynėjas draugas Wm. 
Z. Foster’is.

Rusijos liaudis—prispausti, 
suvargę žmonės, laimėjo fevo- 
liueiją, vadovaujant garsiam 
ir išmintingam draugui Vladi
mirui Leninui. Leninas įstei; 
gė Sovietų Sąjungos Socialis
tines Respublikas, kurios ku
ria socializmą: “Visi darbi
ninkai organizuotai dirba ir 
laimingai laisvėje ir taikoje 
gerai gyvena.” Sovietų Respu
blikų liaudis nenori nei im 
rializmo, nei fašizmo,nei 
lerizmo 
.tintų
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Worcesteriečiai Mozurkai 
gavo laišką nuo drg. Mozur- 
kęs sesutės ir švogerio Stepo
navičių iš Lietuvos. Laiške, 
tarp asmeniškų reikalų, sako
ma :

“Parašysime broliui ir bro
lienei naujieną. Su dideliu 
džiaugsmu sulaukėme laisvės. 
Atėjus Sovietams, nuslinko 
nuo krūtinės sunkumas, kai 
didelis ajtmuo ir akys nušvito. 
Mes dabar esame laisvi nuo 
visko—nuo išnaudojimo, nuo 
apgavimo ir varžytinių, žemės 
mūsų nebeparduos, “mėlyni 
karveliai” po mūsų kiemą ne- 
beskraidys'ir aprašymų nebe
darys. Todėl mes dabartine 
santvarka esame 
Žmogui laisvė už 
gesnis dalykas, 
dainos po Lietuvą 
suose kraštuose.

“Dabar mūsų Aukščiausia 
Taryba panaikina skolas už 
žemės išpirkimą, kurios buvo 
dvarininkų uždėtos ant žmo
nių sprando. Būtumėme mo
kėję per 36 metus 1,600 litų.

“Brbleli ir broliene, jei da
bar parvažiuotumėte namo 
pas mumis į Lietuvą, tai ne- 
rastumėte savo gimtosios vie
tos. Ten Sovietai pastatė or
laivių stotį. Mozurkos trobe
sius nukėlė į Gaisuvą. Alek
sandra tenai gyvena. Tėvas 
tebėra pas Mačiulaitienę. Už 
pasėlius sumokėjo pinigais, 
už persikėlimą irgi sumokėjo 
pinigais. Jau tenais pasistatė 
trobesius. Gyvena Jaizovoje. 
Mozurką Motiškių nukėlė ir 
dar du gyventoju nukėlė. Bul- 
vęderių paėmė žemės didelę 
dąlj. Seredžiuje ant kalno pa
statė 'kareivines.

“Sarapinų šeimyna savo ūkį 
buvo pardavę ir nuėję gyven
ti7 j Karalgirį. Pasistatė troo- 
bėsius ir pradėjo gyventi. Ta
da šunbajoris taksais pareikaį 
lavo sumokėti visus pinigus. 
Tai pardavė karvę paskutinę; 
trobą paskutinę, paliko gy-

patenkinti, 
viską bran- 
Jau laisvės 
skamba vi-

šių vistp 
biurokratiškų

ku- 
So- 
Tai

pa

Turkų Valdžia Nepasa 
ko, ar Ji Kariauty 

Prieš Vokiečius
Istanbul, Turkija.—Turkų 

laikraščiai rašo, kad Turki
ja laikysis savo karinės su
tarties su Anglija.

Bet turkų valdžia jau nie
ko nesako, ką jinai darytų, 
jeigu vokiečių armija mar- 
šuotų per Bulgariją prieš 
Graikiją.

Anglam Pastatė 7 Syk Tiek 
Orlaivio kaip Amerikai

Washington, vas. 14.-—Pa
tikrintos skaitlinės rodo, 
jog pernai metais Ameriko
je pastatyta 2,800 - karinių 
orlaivių, bet iš jų teko Airir 
erikai mažiau kąip keturi 
šimtai. Visi kiti į^po nu
siųsti Anglijai ir Frakcijai.
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Washington. — Darbinin
kam turi būt pakeltos algos, 
kadangi pabrango gyveni-
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< kąfpitalis- 
išnaūdotp-

Šimai kpngresui prieš dar- 
bininkų teisę streikūoti, — 
pareiškė (TO generalis ko 
Tnitęfas. . •••j •
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tik prasi-

Michelso-
M. Račių-

London. — Anglai pažy
giavo dar pirmyn prieš ita
lus Eritrėjoj.

Šiemet balandžio 1-2 dieno
mis sukanka lygiai 24 m., kaip 
buvo sušaukta darbininkų or
ganizacijų atstovų praplėsta 
konferencija per d. V. Kapsu
ką, apdiskusuot, kaip susipra
tę darbininkai žiūri į Rusijos 
Revoliuciją, nugriovimą caro 
ir įsteigimą buržuazinės val
džios, priešakyj su Kerenskiu.

šioj konferencijoj, d. V. 
Kapsukas-Mickevičius, ilgoj 
rezoliucijoj ir jos apkalbėji
me, aiškiai išdėstė revoliuci
jos svarbą ir kad tuolaikinė 
revoliucija, priešakyje su bur
žuazine valdžia, nėra proleta
rinė revoliucija, nėra liaudies 
ir proletarijato poliuosavimas 
iš kapitalistinės verguvės; o 
yra tik nuraminimas darbo 
klasės ir visos liaudies sukili
mo. šiandien, nuraminus tą 
darbo milžiną, nori ją paverg
ti buržuazija, paskandindama 
jos pačios kraujuose revoliu
cijos laimėjimus. Todėl d. V. 
Kapsukas rezoliucijoj, pava
dintoj didžiumos, kurią pilnu
tėlė salė prisirinkusių darbi
ninkų užgyrė, įrodė, kad pro
letarinė revoliucija 
deda.

Bet mažuma, St. 
nas, Frt. Bagočius,
tė-Purvis ir Duseika-Dusevi- 
čius, šie keturi išsinešė savo 
mažumos rezoliuciją, be prita
rimo darbininkų masinio susi
rinkimo ir užgyrė Kerenskinę 
buržuazinę revoliuciją. Bago
čius nurodė savo kalboj net to
kias baisenybes, kad Rusijos 
liaudis, eidama proletaripės 
revoliucijos keliu, nurodytu d. 
V. Lenino, priėis prie tokio li
kimo, kaip Paryžiaus Komu- 
narai, prie giliotinų, masinio 
išžudymo! Reiškia, jis jau tuo 
laiku pilnai sutiko caristinės 
Rusijos liaudį pavest sumėsi- 
nėt kerenskinei buržuazinei 
valdžiai!

■<? iMes darbininkai, nors ir ne
supratom pilnai „ proletarinės 
revoliucijos rėikšmės, skirtu
mo nuo buržuazinės revoliuci
jos, kuri likviduoja tik monar
chiją, o pilną ’ galią pasiima 
buržuazija — kapitalizmas, 
darbo klasę paliekant toj pa
čioj verguvėj, kaip ir buvo, 
bet nuoširdus d. V. Kapsuko 
aiškinimas davė mums aiškų 
supratimą, kurioj pusėj mums 
reikia laikytis. O nusimaska- 
vo tie visi keturi su mažumos 
rezoliucija.

Šitie nuotikiai dėjosi išvaka
rėse įtraukimo šios šalies į 
Pasaulinį Karą.
Išvakarėse Šios Konferencijos

šeštadienio vakare susirin
kom skaitlingai apkalbėti, kas 
buvo pataisyta LSS pribuvus 
V. Kapsukui į šią šalį ir trum
pą laiką pabuvus redakciniam 
štabe organo “Kovos,” ir žur
nalo “Naujos Gadynės.” Jau 
tas trumpas laikas mums dar
bininkams nušvietė aiškiai, kas 
mus vadovavo’iki d. Kapsuko 
pribuvimo ir ko tikėjosi iš 
mūsų organizuotų darbininkų 
tie buvusieji vadai dėl savęs.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
(LSS) nariai greitai pažino V. 
Kapsuką savo klasės vadu, 
Apie jį tvirtai' spietėsi, ėmė iš 
Jo pamokas, ir gerbė jį nuo
širdžiai. . . Bet užtat buvusie
ji mūsų neva ' “vadai” sukilo, 
kaip šitšių lizdas prieš)Kap
suką, ištraukti darbininkus iš 
jo. įtakos. Bet; darbininkai vis 
stipriau glaudėsi prie jo, kai
po teoretiko darbininkų klasės 
vadovybėj. Todėl jo praneši- 
maš, kad greitu laiku mus ap
leidžia, buvo didelis smūgis 
mūsų revoliucinei, organizaci
jai.

Man paėmus balsą išsireikš
ti savo nuomonę, ką aš manau 
tuom klausimu, kada mus pa
lieka d. Kapsukas, vos tik pra
dėjusius aiškiau suprasti pa
sauliniai tarptautinį marksiz-' 

1 mą, teorijos žvilgsniu, beveik 
urodžiau, kad'

Gaukite “Laisvei” naują 
skaitytojų

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

su ašaromis

silikti tąr,p niūsų kaipo vadas.;
Drg.; Kapsukas <, atsakė, jis; 

niums-afrienktečiariis nėra tiek

laikėm už vadą 
darbininkų!

* v

2 d., 1917
New York o
Viena, tai

m, 
bu- 
kad

* * :>
Vakaro pasikalbėjimai bai

gėsi, kaipo prelekcija žengi
mui pirmyn į klasinį suprati
mą. Vakaras prabėgo labai 
greitai ir skirstėmės atsilsėti, 
kur katras gavome vietą pas 
draugus/

Juozas Stasiulevičius (Stil- 
sonas), tuomlaikinis LSS se
kretorius, mane ir Kazį Giedrį 
nusivedė pas savo giminaitį, 
pas Levandauskus pergulėti. 
Reikia pasakyti, kad su Le- 
vandausku, kaipo su pažangiu 
žmogum ir iki šiam laikui, 
kada tik būnu Brooklyne, su
sitinku ir draugiškai pasikal- 
bam).

K. Giedris taip pat rengėsi 
kartu grįsti su d. V. Kapsu
ku į Lietuvą masiniai darbuo
tis tarpe darbininkų. Ir tą jis 
išpildė, nors tuo laiku, kada 
mes kalbėjomės, aš nenorėjau 
sau įsivaizduoti, kad jis tai iš
pildys, apie ką kalba. Bet tai 
faktas; jis už darbininkų kla
sės reikalus ir savo gyvastį pa
aukavo.

Šiandien jų atmintis naujoj 
žmonijos istorijoj įrašyta. 
Juos minės jaunoji karta, kai
po karžygius, kovojusius už 
ateinantį naują pasaulį!

Bet kur šiandien stovi ma
žuma su savo rezoliucija ir 
suniekšėjęs J. Stilsonas, kurį 
mes tuomet 
organizuotų

❖
Balandžio 

man grįšti iš 
vo najauku.
mūsų mylimas vadas, drg. V. 
Kapsukas jau neilgai mokins 
mus, kurio pamokos taip man 
buvo malonios, taip limpan
čios prie sielos, nuo to laiko, 
t. y. 1916 m., kada pirmu 
kartu aš jį susitikau Brookly
ne Roebling gatvėje ir pasi- 
bučiavom! Pirma to tik ko
respondencija, laiškais per At- 
lantiką vienas kitą pažinom. 
Grįžtant namo traukiniu, ne
nuėjo nuo minties atsiskyri
mas ir ne viena ašara iškrito 
apgailestaujant jo netekimo.

.Antra, tai tą dieną buvo 
pilni didlapiai su storais ant- 
galviais, kad kongresas nu
balsavo už pasaulinį karą, o 
prez. Woodrow Wilson jį pa
skelbė Vokietijai, prieš norą 
susipratusių darbininkų. O už 
nepritarimą tam karui nusta
tė bausmę 10 metų katorgos. 
Tai buvo baisus smūgis pa
sauliniu maštabu, imant kla
siniai. susipratusius darbinin
kus, kurių kraujas liesis sker
sai ir išilgai žemės kamuolio! 
šitokios mintys lakstė po ma
no galvą!

Pirmutiniai dd. Kapsukas ir 
K. Giedris savo pasibrėžtą 
darbą atliko. Jų vardai nau
jo pasaulio istorijoj skambės, 
kol mūsų planeta palaikys gy
vybę ant savęs. Bet į kokį pe
lėsių muziejų mes padėsim 
tuos, kuriuos savo aukom iš- 
auklėjom, tokius tipus, kaip 
Stilsonas, Jurgelionis, Grigai
tis, Mi'chelsonas ir visa eilė 
jiem panašių ?! ' ,
' Naujosios Lietuvos liaudis 
šiandien jaučiasi laiminga, pa- 
siliuosavus iš teroro kruvino
jo smetonizmo! Jaučiasi lai
mingiausia visoj Lietuvos is
torijoj, kaip mūsų tauta gy
vuoja! Jauni pionieriai—šian
dieninė inteligentija nepamirš 
įtraukti į Naujos Lietuvos Is
toriją visus judošius ir judoŠė- 
lius, kurie šiandien apgavingu 
būdu vilioja atikas iš išeivių 
lietuvių darbininkų šelpimui 
kruvinųjų smetoninių budelių, 
kad grąžinti atgal ant Lietu
vos liaudies sprando, ir pa
skandinti visą tautąvjos pačios 
kraujuose! žinoma, jie to hbi 
sulauks. Bet apgaulioja tuos
darbinihkus, kurie atsilikę

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

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon Street

“VILNIES”
KALENDORIUS

1941 METAM — KAINA 25c
SUTAISĖ

L. JONIKAS ir V. ANDRULIS

Kalendoriuje telpa daug įdomių moksliškų, politinių, 
dailiosios literatūros ir sveikatos klausimais straips
nių. Taipgi daug visokių informacijų apie žemę, mies
tus, tautas, šalis ir tt. Kitaip sakant, “Vilnies” Ka
lendorius yra svarbus metraštis ir informacijų rinki
nys. Kalendoriaus viršelį nupiešė Charles Zix. Ka
lendorius turi 160 puslapių.

Literatūros platintojai tuojau užsLl>ykit< kalendoriaus 
platinimui. Kreipkitės Šiuo an trąšu:

Laisves Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina | 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina | Lietuvą $8,00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas —

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

A ! - Prašome ‘ąiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
, tę‘ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra- 

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Prašome Aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku-
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PETRAS CVIRKA. ir

ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—171

(Tąsa)
Gi Monika; einam, pąsijieškosim nak

vynės, nieko man nereikia... jeigu vėl 
reiks tiek mokėt.

Savanoris kelis kart pamojo ranka: tu 
užmiršk tas tris markes, te jas bala. 
Ot, ir sodas bus. Ne, turbūt, ne tas,—a, 
tas! Beje, užmiršau, kad čia mūsų teat
ras, žinai, kur vaidina, opera yra. Ope
ros niekad nebuvo matęs nei Juras, nej 
jo pati, bet jos puseserė, gyvenanti prie 
rinkos, ją matė ir parvažiavusį pasakojo 
tiesiog stebuklus: esąs ir dangus, ir ma
rios, ir žvaigždės, o gieda kaip angelai, 
pasipuošę šilku ir auksu, šilku jr auksu. 
Vienų muzikontų koks šimtas, tai širdis 
negali išlaikyt, taip gražu, kad ima ir 
ašaros ir pyktis žiūrint, jog dėl to pinigo 
ir čia ne visiems skirta.

—Kad galėčiau tą poperą pamatyt, 
daugiau nieko ir nenorėčiau, —• sakė Mo
nika su nauju užsidegimu žiūrėdama* į 
didelius rūmus, prie kurių jie artinosi 
pro vaikščiojančius, sėdinčius žmones. 
Monikos atminty išsiliko šviesus regėji
mas: dar jauną ją, prieš karą, nusjveže 
iš dvaro, dideliame beržais kaišytame 
vežime į Skersius, Paroinkulio atlai
dų osna. Ta diena jai atmintina tuo, kad" 
ji pirmąkart šoko, pirmąkart ją vaiši
no vyrai limonadu, o vienas net per prie
vartą įkando į nosį, bet labiausiai, kad 
didelėj daržinėje matė vaidinimą.

Nežinojo Monika tada, sapnas ar tik
rovė, taip jos širdį pakėlė mažos, pono 
nuskriaustos mergaitės likimas, kuri sce
noje visai kaip gyvenime ir verkė, ir kal
bėjo, visiems buvo gera, dora, ir visdėįto 
urėdas, lakuotais batais, ją prižadėjęs 
vest, apgavo ir pametė. Kai mergaitė at
siklaupė prie savo skurdžios lovos, Mo
nika ilgiau neišturėjo, išbėgo iš klojimo, 
pro ašaras pati nežino kaip pasislėpė 
nuo žmonių, įsikabino į drobyną ir ver
kė, kol atėjo palengvėjimas. Tik tada ji 
grįžo į klojimą, ir buvo nustebinta žmo
nėmis, kurie visai užmiršę dramą, suo
lus išnešioję pasieniais, šoko kaip patra
kę. Dar apsiverkusią ją kažkas pačiupo 
iš pažįstamų ir ėmė sukti, bet ji atsisa
kė: esą, bateliai spaudžia. Ji visą vąkarą 
išrymojo galvodama apie nuskriaustą 
mergaitę, kuri rodos gyveno joje... Pa
skum, jau daug laiko praėjus, tą vaidi
nimą atsimindavo, kai jai šyptelėdavo 
dvaro ūkvedys, ir ji niekad nepasidavė 
tokių vyrų vilionėms, kol vieną kartą... 
Bet tai seniai praėjo, baigėsi laimingai, 
ir ji nežino pati, kaip dėkinga šitam... 
savo vyrui.

Monika pasižiūrėjo vogčia į Jurą, ku
ris aiškino, kad ne popera, o opera va
dinasi.

Vyras galvojo: palauk, kur nors tik 
reikės ją nuvest, kad pasidžiaugtų mano 
mamytė. Dirba, pluša, be kūtės, gyvulių 
—nieko nematė, tegul pažvelgs į operą. 
Visą amžių galės pasakoti.

Juras surado skelbimą, kuriame per
skaitė, kad Demonas, opera, dirigentas 
ir visi dainininkai kainuoja...—jis gal
voje suskaitė už abu ir pasakė Monikai.

-rTuščįa jų, Jureli, pereik. Sakei dalgį 
pirksi, o kur dar žadėjai lempą... Ne 
mums tokie reginiai. Kad gyvi būsim, 
prasigyvensi m—pamatysim.

Vyras žinojo, kad pati labai nori tos 
operos ir kad jai bus didefįs džiaupmas, 
todėl spyrėsi eisiąs ir paimsiąs bilietus, 
bet ji laikė už skverno: aš supyksiu... 
čia reikalingų daiktų nebus, išmęsiųĮ, ne
turėsim... Savanoris, rodos, ir suprasti 
nenorėjo, kaip Lietuvoje, jo iškovotoje 
tėvynėje, savo operos negalės išgirsti.

Visdėįto jai nusileido, supratęs, kad be 
pinigų ne ko prisižiūrėki, ir vėl abu, ęų-, 
sįkabinę, vilkdami kašutę ėjo gatvę. Jie 
pasėdėjo valandėlę ant'suoliuko, po lie
pa, ir, pasiglemžę ryšulį, vėl slinko tolyn, 
tomis pačiomis gatvėmis. Matė lange gy
vą kiškį, ar tik taip gerai padirbtą, žar
stantį saldainius, žmogiuką su raudoną 
nosimi krutinantį aųęis ir rodąntį (lįdęiį 
plunksnakotį,—koks džiaugsmas būtų jų 
vaikui! Štar, didžiausia bulka, kur tokia 
gali iškept t—stebėjosi Monika, bet Juras, 
kaip daugiau matęs, paaiškino, , kad čia 
ne bulka, o bala žino kas. '

Greitai languos ir. gatvėse užsidegė 
lempos, girdėt buvo muzika, juokas, gat-

yė dar gausiau pasipuošė vakaro paro
dais.

Monikai kojas įskaudo, pėdos degė, jį ' 
ėjo pasvirusi prie vyro, laikydamosi jo 
rankos, rodos, viską užmiršus. Praeiviai 
leido pro šalį tą keistą kaimiečių porą: 
kažkas buvo joje męilįai juokinga, lyg 
jie būtų ėję savo laukais, paskendę žy
dinčioje pievoje.

Prieš akis užsidegė daugybė lempų, 
ties vienu įęjinju stovėjo tirščiau mies
tiečių, žiūrinėjančių iškabintus paveiks
lus.

—Čia, Mqnikut, kinematografas,—vi
sokį paveikslai. Irgi gražu. Viską rodo 
žmonės, tik negyvi. Matai, kaip čia pa-žmonės, tik negyvi. Matai, kaip čia pa
pieštas išsivėpėlis. Ė, koks arklys pašo
kęs. Bus gražų, einam!

Monika beveik snaudė iš nuovargio. 
Jai buvo visvien kur eiti, kad tik galėtų 
ramiai prisėsti. Ji nerodė perdidęlio no
ro kinui, atsikalbinėjo, kad daktarui ne
liks, kad geriau būtų pajieškot nakvynės. 
Juras sakė, nors kiną jau pamatyti, o 
nakvynę gausim—mieste per naktį visur 
atdara.

Jis nupirko į trečią vietą bilietus, ir 
juos įvedė į tamsią salę. Moniką po ske
peta nešė paslėpusi kašutę, įsikibusi į 
Jurą,—nieko nematė. Kąi tik spėjo juos 
pasodinti, tamsoje pąkilo daugelio žmo
nių juokas, bet staiga vėl nutilo. Ji krupr 
telėjo, manydąma, kad jie bus juoko 
priežąstiiųi, apsižvalgė ir pamatė veidus 
ir akis atkreiptus į šviesią sieną. Juras 
jai kumštelėjo: sienoje žaidė šviesos ir 
šešėliai. Iš pradžių Monika nieko nesu
prato, taip buvo viskas į krūvą suvirtę, 
kažkas judėjo, bęgo, bėgo, ir jį pagaliau 
pamatė žmogaus akis, veidą. Tik vieną 
valandėlę žmogaus paveikslas judąs, gy
vas pažvelgė tiesiog į ją, iškėlė ranką ir 
išnyko. Atsivėrė laukui? supėsi nuo vėjo 
medžiai, didelės žolės ir iš toli artinosi 
maži taškeliai. Jie didėjo: su nepaprastų 
greičių ir netrukus buvo• matyt raiteliai. 
Jie taip arti prijojo, kad Monikoje dingo 
mintis, jog ji mato paveikslą, ji pradėjo 
į juos žiūrėt, kaip į gyvus, ir viepa ran
ka uždengus akis, kita įkibo į vyrą, pra
šančią! vaitodama: Jureli, Jureli...
♦ Juras paepie jos ranką ir kai vėl Mo
niką virpėdama iš baimės pažvelgė į tą 
vietą, raitelių nebuvo. Sąleje dažnai ai
dėjo juoko griausmas ir mųzįką keitėsi 
čia iš triukšmingos į lėtą ir švelnią. Ji 
Monikai buvo kaip tolimų bažnyčių var
pai.

Monikai buvo gera, šilta. Ji pradėjo 
vaidytis nuo užėjusio miego, plėšė per 
prievartą sulipusias akis ir vėl matė avių 
kaimenę, vėl raitelius jojančius tiesiog 
jai ant galvos ir vos vos susilaikė nepa
sakiusi vyrui: Jureli, einam iš čia. Rodos, 
užjos, sutryps... tai kvaila aš... Pas
kum ekrane bučiavosi, ir tą malonumą 
salėje sėdintys lūpomis garsiai dar ge
riau išreiškė, ir del to aplipk juokėsi,

—Ar gražų tau? — klausė savanoris 
pačią.

■—Gražu labai...—rąnkos glostymų at
sakė. Po kiek laiko vėl Jurąs klausė, ar 
jai gražu, bet pamatė Monikos galvą pa
svirusią ant jo peties, akys > užmerktos. 
Jį miegojo, ir Juras tikrai nebūtų 'žadi
nęs, jeigu nebūtų taip sunkiai įgytas šis 
malonumas. Moniką prikėlė. Ji patį pra
šėsi, kad kaip tik užsimerks, ją pažadin- 

\ tų ir neduotų miegoti. Juras sakė: da
bar, kai tų miegojai, -cią pąrpdė, feip 
Vieną užmušė. Ji vėl šu baimė pasižiūrė- 

'' jo į jį ir daugiau neužmigo. MohįHbs 
akys klajojo čia nuo vyro | ekVaną, čia 
aplink, tanioje, ir j| 
kyt, ar leist vyrūį kol jis pažvelgs į ją:

1 \ — Jųruk,-rrpągąliau neiškentė, kįsda- 
: ma pusiau žodžius,—m-man baisiai ne- 
į ger<

-.Kas?'
—Galva sukasi. Tu sėdėk, nežiūrėk į 

< mane, paj<eptėsįu.
Jūras svąrętė, kas padaryti,? įr juodu 

nelaukę pabaigos, kol ękrąnę pągaųs drą
sų raitelį, lydimi muzikos, išėjo į vėsią 
^ątvę, Buvo po lietąųš, UšM tehepųolė 
nuo liepų. Ąkmęnys spindėjo;fGrętįmame 
Wme vyrąs palaike ją už pažastų 
nustojo vargšę tąsyti.? ’

'■' ‘ , •' ■ s'<‘-
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Pittsburgh, Pa.
Susirinkimai ir PąręiĮgimąi
LLD 4-to apskričio komite

tas laikė savo mėnesinį po
sėdį 9 d. vasario. Kadangi tai 
buvo dar pirmas šiemet susi
rinkimas, tai iš praeities savo 
darbų nieko neturėjo svarsty
ti? tik apkalbėjo, kaip geriau 
viską sutvardyti.

Pįrjniausįą prieita prie kuo
pų. Nusitarta, kad protokolų 
raštįpinkas kviestų visas ULD 
4 apskričio kuppąs prie dides
nio veikimo, arčiau susipešti 
su apskričio komitetu. Reika
lui esant, kreipkitės segančių 
antrašų :

J. Daiipaųt,
1437 Sheffield? St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Kuopos, norinčios apsimokė
ti apskričio duokles, parašy
kite čekius' arba money orde
rius D. Lekavičiaus varju. Ku
rios kuopos norėtumėt arba 
matytumėt reikalą, kad LLD 
4 apskričio komiteto nariai 
jums pagelbėtų, tai irgi kreip
kitės aukščiau nurodytų ant
rašu. Komitetas su mielu no
ru sutiks padaryti, kas tik 
bus reikalaujama iš LLD 4 
apskričio kuopų.

Prieita prie svarbiausio da
lyko, tai kaip pasekmingiaų 
prisidėti prie sųVengimo prof. 
V. Bacevičiaus koncerto. Su
sitarta, kad LLD 4 apskričio 
komitetas dėtų visas pastan
gas.

Taipgi komitetas nusitarė, 
kad LLD 4 apskr. posėdžiai 
būtų laikomi kas mėnesio an
trą nedėldienį, 1320 Medley 
St., N. S. Pittsburgh, Pa. Ki
ta komiteto užduotis, kad ra
gint LLD 4 apskričio kuopas 
prie geresnio veikimo.

* ,/>h. ■ «
Tą pačią dieną buvo ir 87 

kuopos susirinkimas ir tam 
pačiam name. Narių į susirin
kimą atsilankė nedaugiausia. 
Apkalbėjus kuopos reikalus ir 
perrinkus komitetą, iš kny- 
giaus raporto pasirodė, kad 
parduota. ,30 .‘.‘egzempliorių 
“Darbininkų Kalendoriaus” ir 
20 egzempliorių “Naujoji Lie
tuva.” Nusitartą parsitraukti 
knygos, iš kurios gera moky
tis nemokančiam angliškai ar
ba lietuvių kalbos, nemokan
čiam lietuviškai.

* * *

LDS 8 apskritys šaukia me
tinę konfęrenciją 16 d. (ko^ 
kįo mėnesio? — Red.), 2 va
landą po pietų, 1320 Medley 
St., N. S. Pittsburgh, Pa. Kuo
pos yra raginamos pyisiųsti sa
vo. delegatus su raportais iš 
kuopų veikimo.

LDS 160 kuopa rengia pui
kią vakarienę. Kuopos gaspą- 
dinės nusitarė pagąmint na
muose lietuviškų kilbasų. Sa
komą, kad> bus tikrai šimtų 
procentų lietuviškoj’

Taigi, po konferencijos ir 
apskričio' delegatus pamylės 
su lietuviškomis dešromis.*Vi
si atsilankykite ir praleiskite 
vakarą. Muzika bus taipgi. 
Kas norės, galės gerai pasi
šokti.,

! * 4S *

Lietuvių Moterų Ęliubąs ir 
LLD 87 kuopą rengia labai 
svarbias pąskaitąs ant, 9 <He- 
nos kovo, 1389 Medley St. Pa
skaita bus apie dabartinę Lie-

PRANEŠIMAI . ■ 
/'.JI y

, R^tKAUN?! T^TRINIAI 
VEjKALAI

Kas turite knygelčs vęikalM “Trys 
i M y limbs” ir’1 • “BūJonKritęs*; Sąiisaš 
Nekrilšl,*' pr&šprrie suteikti Dai
lės Rateliui, įR»/ft01įo. Masš.’ Turinį 
Veikiu vprąSrime kreiptis: K.1 Va- 
ląngėvlčierie, 20 Cleveland Ąve., 
^ntęŪ<>, Mass.. (38-40)
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tųvą. Skaitys J. Baltrušaitis. 
Jis ir parašė. Atsilankykite 
išgirsti daug ko naudingo.

Vichy Francfizy Valdžia Tik tfu pirmininku °t8ra

Dabar porių pranešti Pitts- 
burghui ir apielinkei, ką gir
dėjau iš komisijos rengimo 
prof. Vytauto Bacevičiaus 
koncerto, kaip dalykai stovi.

žmonės jau teiraujasi apie 
prof. V. Baęevičiaus koncertą, 
kaip, girdi, vienas su pijąnu 
galės visa vakarą išpildyti 
programą. Bet tokie pianis
tai, kaip V. Bacevičius, skam
bina pijanu po 3 ir 4 valan
das ir nepavargsta.

Report.

Berlin. — Vokiečių vy
riausybe sako, kąd dabar 
perorgąnį^uota Vichy Frak
cijos valdžia su admirolu 
Darląnu kaipo yįeę-ministe-

kiąa.”
Vokiečiui vis laikosi in

tencijos pastatyti P. Lava- 
lį vyriausiu valdovu nepri
klausomos Francijos dalies. 
Jis nori, kad francūzai pil
nai bendradarbiautų su Vo
kietija.

J. GARŠVA
Griborius-Undertakor 

LAIDOTUVIV DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ

/ (Koplyčia)
' •

Pąrsamdo autpmibilius ir ka
rietas veselijbįn, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
(domiai (puošta lietuviška ąludS 

ant Grąnd Street 
RhelngoJd -|?trą Dry Alna. < 

; Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir begtinės ė

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai i$randavęt
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

' UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

60 Court Street 
Brooklyn, N. V. 

Tel. Triangle 5-3622

. 168 GRAND STREET
Brooklyn, N.

Tel. Evergreen 8-7179

Uuf’S ;IŪ$T LIKf“ 
''FIN D ING MO N E Y !

jįilOVA
: ’ A IIB E R Al

OLD WATGRI

M|$$ AMERICA

*33

AMUS SSADQR

ROBERT LIPTON
Jeweler : : (steigta 1802 

701 grano street 
T»rpe Qrtham ą Manhattan Ayu. 
eiiMw i
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VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

V.rpo Keptuvė* Kėk*«i Ve«tuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Pątarnaųjąm krautuvėms ir įvairiems 

pokyliams: bąnkiętams, vestuvėms 
ir parems

keptuvė
m MKM'

lUNIBRLABKL
%

yra 
unijinė

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

Siunčiame dubną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

VARPAS BAKRRV, 3640 Stags Street, Brooklyn, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

TulephoM
STagg 2-5043

. MATTHEW P. BALLAS U
' , (BIELIAUSKAS) 9

LAISNUOTAS GRABORIUS 11
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.

===3OI=IO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAVRAČU A

-r" \ a - - M
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name 

e ’
geriausios rūšies valgiai

G umĮnami Eųrepi&ko Ir Amerikoniško stiliaus, puikiu UetuvUko 
namų darbo, kilbąsal ir kepu pargena; ęaspadorlškai 

nuvirti kopūstai ir barsčiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

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

Office Phone Inside Phone
EVergreen 4-6971 EVergreen 4-64*6

Flushing
Russian & Turkish Baltis, Inc, ;

29-31 Morrell Street Brooklyn, N.
.. A..

JW OPEN DAY and NIGHT CX,

t Managed by
RHEA TEITĘLBAUM

J i Vąpor, Rpom,Turkish Room, Russian I j
It Roorp, Large Swimming Pool, Fresh Ar- 1/
lA tesipn Water, Restaurant, Bąrber Shop, y j 

Sleeping Accomodation £į£T
Admission 50c., day. & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WĘEK
LAIDIE3’ DAYS ’

*** K-BL; Ąltfer U p.m. Ipt gents >
„.ata;ate

GENTS’ days 
^Vęil., Ttįura, FA, 8U. m4

Son. ill day u>4 al«bt 
,,i„ tut-.-■ .‘t; rai.v/tw, j



ir sėkminga ruošiamų pramo
gų pravedėja bei kitų svarbių

organizacijų, kuopų, draugijų, 
prbfesijonalų, intelektualų ir

naščiuose ir per radio 
aukos.

visos

1776 Bilius Pasiųs 
Vyrus į Karą”

Darbininkai Sako, Kad Unija 
Negana Kreipianti Atydos

j Leviton Streiko Eigą

Progresyviai Darbiečiai 
Kritikuoja Nuėjusį su 

Karo Šalininkais

Pravarė iš Šapos Vieną, 
Kiti Metė Darbą

William Z..Foster, naciona- 
lis Komunistų Partijos pirmi
ninkas, kalbėdamas Brookly- 
no komunistų specialių rinki
mų mitinge, perspėjo 600 su
sirinkusios publikos, kad 1776 
bilius (kitaip vadinamas 
“lend-lease” biliumi) bus įran
kiu pasiuntimui Amerikos jau
nimo į karų, jeigu bilius būtų 
priimtas. Jis sakė, kad biliaus 
atmušimui turi, būti dedamos 
didžiausios pastangos.

Fosteris kalbėjo Aperion 
Manot, Kings Highway ir E. 
9th St., pereitų trečiadienį, 
nurodinėdamas, kad dabar 
ypatingai yra svarbu išrinkti 
valstijos senatoriumi kovotojų 
už taikų Avrom Landy, komu
nistų kandidatų iš 4-to sena- 
torinio distrikto, taipgi assem- 
blymanu Vincent Castiglione 
iš 16-to assembly distrikto.

Specialiai rinkimai toje 
lyje Brooklyno įvyks šį 
tradienį.

da-
an-

Tunelių Kasėją Delegacija 
Lankėsi pas Majorą Pro

testuoti prieš Atakas

Darbininkai diskusuoja, kad 
užstreikuotos Leviton firmos, 
Greenpointėj, išdirbiniai esami 
vartojami darbe per kitus tos 
pat unijos ir to pat Elektristų 
Unijos Lokalo 3-čio narius. Sa
koma, kad Silvray Lighting 
Corp, darbininkai, dirbanti su
vedime vielų ir sudėjime žibin
tų, naudoju Leviton firmos iš
dirbamus “socket’us”. Ir vieni 
ir kiti yra Elektristų Brolijos, 
AF of L, 3-čio Lokalo nariais.

Leviton darbininkai, skaičiu
je apie 1,700, streikuoja jau iš
tisas pusmetis. Ir jeigu per tiek 
laiko lokalo viršininkai nespėjo 
apsižiūrėti, kas kenkia streikui, 
tai nariams reikėtų juos pabu
dinti. Kaip atrodo, tai tame 
pasitarnaus CIO. Kaip tik tų 
pačių “socket’ų” buvę pristaty
ta ir kiton šapon, neseniai su- 
organizuoton į United Electri-1 
cal Radio Workers, CIO, tos ša
pos darbininkai tuojau paskel
bė Silvray darbininkams tokį 
pranešima: “Kaip greit jūs 
skelbsit boikotų Leviton ‘sock- 
et’ams’, mes irgi padarysime tų 
patį. Parodykime bosams šimto 
procentų vienybę tarp AF of L 
ir CIO!” U.

Progresyvių Komitetas Ame
rikos Darbo Partijai Atbūdavo
te pasiuntė New Yorko valstijos 
senatoriams Wagner ir Mead, 
taipgi visiems kongresmanams 
pareiškimų; kuriame pasmerkia 
1776 bilių ir reikalauja jo at
metimo. Pareiškimo kopijos pa
siuntinėta ir spaudai.

Progresyviai darbiečiai taip 
pat aštriai kritikavo Am. Dar
bo Partijos s e n ag v ar d iečių 
frakcijos stambų šulų Eli Oli
ver, kuris dabar pasisakė už 
“lend-lease“ bilių, nors tik per
eitais metais, būdamas Darbo 
Nepartinės Lygos vice-preziden- 
tu tos Lygos išleistoje brošiū- 
raitėje buvo perstatomas kaipo 
stojančiu už išrinkimų “tokių 
senatorių ir kongresmanų, ku
rie balsuotų, ir kovotų, prieš 
karą.“

Oliveris 
tės Lygoj 
lintas per
partinės Lygos viršininkų, 
bar ponas Oliver dūduoja 
non užkarinėn dūdon • su 
nais Hillmanu, Dųbinskiu, 
še, Antonini ir kitais.

Lamson, Frazier and Huth 
Co., 151 W. 30th St., N. Y., 
anglų kailių firma, pereitų 
ketvirtadienį turėjo užsidaryti 
iš priežasties atsisakymo tartis 
su šapos komitetu ir dėl to 
kilus ginčui pravarius darbi
ninkų. Bosams atsisakius jį 
gražinti, 125 sandėlio ir ofiso 
darbininkai metė darbų, ša- 
pa yra Kailių Prekybos Darb. 
Unijos, CK), žinioje. .

Prieš savaitę ten buvo kilęs 
nesusipratimas dėl firnibs at
sisakymo samdyt unijos atsiųs
tus du negrus darbininkus, 
šapos darbininkams reikalau
jant, negrai buvo pasamdyti.'

jo daugiausiai surinkusi aukų 
Dariaus-Girėno paminklui pa
statyti, už tai priklauso jai 
garbė ir padėka. Aukojo se
kami asmenys: P. Buzelis $2.- 
00. Po $1.00 aukojo: Aghes 
Balčiūnas, Petronela Zinis, 
Mrs. A. Balčiūnas, Mrs. A. 
Rutkunas, Mrs. Amelia Sinus, 
A. Balčiūnas, Kazys Buividas, 
Mrs. S. Karvelis, J. Sneiderai- 
tis, R. Povilauskas, L. Pau- 
lauckas, Mrs. Filipechick, Joe 
Spivak, Juozas Menderis, M. 
Strazdas, Vyt. Ubarevičius, J. 
Glaveckas, V. Paškevičius, P. 
Kraučiukas, Rožė Balkunas, 
P. Roman; S. Waitkus, A. Do- 
vidas, Anna Yakštis. Po 50c 
aukojo: J. Miabili, B. Benja
min, Mary Misevich, P. Spū
dis, Draugas, M. Stalionis, K. 
Sadauskas, A. Verkutis, A. 
Bieliauskienė, A. Butkauskas, 
W. Baltrušaitis, 
Baranauskas, M.
Strolia, Mrs. Buboniš, M. Za
karauskas. Smulkių 50c. Viso 
$35.00. Blankos numeris 1001.

šiame paskelbime gauta au
kų nuo organizacijų, kuopų 
bei pavienių asmenų viso 
$104.30. Labai nuoširdžiai dė
kojame už aukas ir pasidar
bavimų mūsų didvyrių lakūnų 
Dariaus ir Girėno paminklo 
pastatymo reikalu. Taipgi at
siprašome aukotojų, kad dėlei 
ruošiamo koncerto ir baliaus, 
kuris įvyko vasario 2 d., ta
po suvėlinta aukų paskelbi
mai. Ir šiuom atveju dar ne
galime visas sųskaitas patiek
ti, nors ' ir labai norėtume? 
būtų perilgas rašinys. Pasilie
ka sekamam kartui J. Ambra
zaičio ir K. Vilko surinkti pi
nigai. Vienok mūsų pradėtas 
vajus rinkimui aukų neturi su
stoti.

Taigi prašome visuomenės, I

aukomis Dariaus-Girėno Pa
minklo Fondų, surinktas ar 
paskirtas iš draugijų iždo au
kas teikitės siųsti sekamai: 
išrašant čekį ar Money Orde
rį vardu Darius-Girėnas Mon
ument Fund ir adresuokite 
Komiteto iždininkui, Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta
tion, Long Island, N. Y. Aukų 
siuntėjas gaus nuo iždininko 
paliudijimui kvitų už pasiųs
tų suma, bus paskelbta laik-

lo mūsų didvyriams lakūnams 
Dariui ir Girėnui.

Paminklo Fondo Komitetas:
Jonas šaltis, Walter Sha- 
būnas, , Antanas Gudonis, 
Jonas Spurga, Jurgis Kar
pus, Juozas Kairys ir adv. 
Steponas Briedis.

Sulaikyti 4 jauni plėšikai, 
apiplėšinėję krautuves Ridge- 
woode ir Maspethe.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Drauge, E.
Yankus, P.

iš vice-prezidentys- 
paskiau buvo praša- 
John L. Lewis,

Aukos Dariaus-Girėno 
Paminklui Statyti

•Compressed Air Workers 
Lokalo 147-to delegacija, su 
James Gallagher ir Brian Fee
ney, viršininkais, lankėsi Mies
to Salėj pas majorų LaGuar- 
dių protestuoti prieš policijos 
žiaurumų pikietams prie Bat- 
tery-Brooklyn Tunelio kasimo 
darbų.

Patsai majoras sakęs esųs 
perdaug užimtas, kad matytis 
su delegacija, bet juos priėmė 
jo darbo sekretorė ponia Es
ther Epstein. (

Unijos viršininkai aiškino, 
kad dabar dirbantieji būrelis 
Rock Drillers ir Blasters Lo
kalo 29-to narių esu tik pa
prasti “skiepų kasėjai iš 
Bronxo,” visai nekvalifikuoti 
tunelio prakasimo darbams, 
ko pasekmėj turėsiančių pas
kui eit dirbti Lokalo 147-to 
(sandhogs) narių gyvybė ir 
sveikata esanti išstatoma pa
vojum

Aišku, kad ne veltui kom
panijos anuos per mūšius bru
ka darban ir policija taip uo
liai gina. Toki dalykai dedasi 
tik dėl kompanijų naudos.

Ketvirtadienį prie tunelio 
atvaros Battery Parke vėl įvy
ko pikietas. Pasekmėj protes
to, tokio žiauraus jodinėjimo 
į pikietus nebuvo, kaip pir
miau, tačiau vienas pikietas 
areštuotas po to, kada išve
žant dirbusius tunelyje vieno 
iš trijų vežimų langas išžvan- 
gėjo.

Reikia Parvežti Liaudiečius iš
Franci jos j Meksiką

Francijoj dar yra per 120,- 
000 buvusių Ispanijos kovotojų 
—liaudiečių, kurie ten pabėgo 
nuo Italijos, Vokietijos fašistų 
ir generolo Franco. Jiems grįžti 
į savo mylimų kraštų negali
ma, nes ten juos laukia mirtis.

Meksikos valdžia sutiko pri
imki tuos liaudiečius, bet jų 
parvežimu turi rūpintis jie pa
tys bei pažangios organizacijos. 
New Yorke yra tam reikalui 
susitveręs komitetas, kuris turi 
raštinę 200 Fifth Ave. Jiš jau 
nusamdė laivų Lovcen, kuris 
iš New Yorko į Francijų pir
mam tripui išplauks vasario 27 
dienų.

Menkos Algos Pamate 
Whelan Streiko

Jis Išgali Gyventi 
Viešbutyje

Leviton, 
elektriškų 
fabrikan- 

kurio ša-

Ponaitis Harold 
jauniausis sūnus 
prietaisų (fixtures) 
to Isidore Leviton, 
pos, Greenpointėj, 1,700 dar
bininkų streikuoja nuo pra
džios rugpjūčio mėnesio, ne
seniai apsivedė ir apsigyveno 
puošniame viešbutyje Grana
da. Tuo tarpu streikieriai, 
kurių darbu jis turi galimybę 
ponauti, verčiasi $7 per savai
tę streiko pašalpomis 
kovą, kad išgauti $16 
vaitę minimum algos 
jos pripažinimų.

ir tęsia
per sa-
ir uni-

Aštuoni šimtai Whelan 
Drug Co. krautuvių darbinin
kų New Yorke randasi strei
ko lauke jau antra savaitė. 
Jie reikalauja 15 nuošimčių 
pakelt algas gaunantiems $25 
ar mažiau per savaitę, 10 
nuošimčių gaunantiems virš 
$25, taipgi numažinti darbo 
valandas nuo 54 iki 48.

Rodos, tai nedideli reikala
vimai palyginus su pragyveni
mo pabrangimu ir nepapras
tai ilgomis valandomis, tačiau 
kompanija spiriasi.

Unijos aprokavimu, didelė 
didžiuma darbininkų neuždir
ba $25. Imant bendrai, sodės 
padavėjos merginos alga yra 
$16.21 per savaitę, sękama 
porterių—$19.11 per savaitę, 
toliau merginų kosmetikių —- 
$20.44, seka vyrų sodės pada
vėjų su $21.81, vaistų parda
vėjų—$22.87, cigarų parda
vėjų—$23.69, sodės sutaisyto- 
jų—$27.50, registruotų vaisti
ninkų—$35.60.

Pereitų trečiadienį prie 2-jų 
krautuvių pikiętai buvo poli
cijos sumušti ir 10 areštuota.

Jauna ir graži Mrs. H. 
piro apsiskundė teisme, 
jos vyras medaus mėnesiu ne- 
jieškojo “saldybių”. Ji gavo 
perskyras.

Sha- 
kad

Bayside gyventojams užpro
testavus, planas ten statyt pri- 
vatiškiems lakūnams lavint or
laivių stotį atpuolęs.

, Lane Bryant Co., 529 W. 
42nd St., N. Y., atsisakius 
samdyti iš unijos atsiųstų ne
grų darbininkų, visi 350 dar
bininkų pareikalavo jį priim
ti. Jie laimėjo,,. . v r

Visų aukos bazarui, kurios 
nebuvo 
laidose,

skelbtos pirmesnėse 
tilps sekamose.

_____ - ■ t i r ’:
Policistas Parr išgelbėjo iš 

prūdo Central Parke, 8 • metų 
mergaitę^ kuri. {stltoOtp^lęaųi 
įlūžus, nors vanduo ir negilus, 
nepajėgė išbristi, nes grimzdo 
dumblan.

Ne- 
Da- 
vie- 
po- 
Ro-

Bet kad parvežti tuos žmo
nes, tai reikia sukelti pinigų. 
Laivas vienu kartu gali vežti 
450 keliauninkų. Meksikos val
džia prisiuntė telegramų minė
tam komitetui ir užgiria darbą. 
Už laivų reikės sumokėti $130,- 
000. Komitetas jau įteikė $25,- 
000 rankpinigių. Todėl, minėtas 
komitetas prašo, kad visi žmo
nės, kurie taip nuoširdžiai rė
mė Ispanijos kovotojus, taipgi 
darbi ninkiškos organizacijos, 
paaukotų tam dideliam reika
lui pagal savo išgalę. Į trumpų 
laiką reikia sukelti likusi su
ma už laivų.

A. Mzireika.

Judžiai apie Gorkį ir 
Apie Beethoveną

Vasario 14-ta, Irving Place 
Teatre, Irving PI. ir 15th St., 
New Yorkę, pradėjo rodyti du 
labai įdomius ir istorinius ju- 
džius apie du pagarsėjusius 
pasaulinius asmenis—Maksi
mą Gorkį ir Beethoveną. Ro
dys tik viena savaitę.

Judis “Maksimo Gorkio 
Vaikystė” yra gamintas Sovie
tų Sąjungoj. Labai įspūdingas 
istoriškų faktų rinkinys, paro
dantis, kaip mažasis Gorkis 
girtame, skurdžiame ir išnau
dojamame caristinės Rusijos 
gyvenime augdamas nugali 
skerspaines ir išsivysto į pa
sauliniai garsų genijų, liaudies 
užtarėjų, švietėjų.

Antrasis judis “Beethoveno 
Gyvenimas ir Meilės” yra vie
na iš geriausių. Francijoj ga
mintų filmų. Ir vienoj ir ki
toj galima pasiimti daug nau
jo ir gauti dvasinio pasitenki
nimo. M-s.

Šiuomi pranešame visuome
nei gautų aukų penkioliktų 
suskaitą iki gruodžio 26 d., 
1940 m., pakvituotų Fondo iž
dininko p. J.^Spurgos. '

• Nuo Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 41 Seimo, įvykusio, 
Chicago, Ill., per Centro Ko
mitetų, prezidentų adv. F. J. 
Bagočių, iždininkų adv. K. P.’ 
Gugį ir sekretorių, dr. M. J. 
Vinikų, gauta aukų čekis $50. 
Tai gausi auka, patiekta nuo 
šios organizacijos Dariaus ir 
Girėno paminklo pastatymui 
Brooklyne. ■. Mes nuoširdžiai 
dėkojame gerbiamiems seimo 
delegatams ir garbingai orga
nizacijai už vertingų auką ir 
kreipimų atydos į Paminklo 
Fondo pasiųsta seimui sveiki
nimo laiškų.

Dr. John Waluk (Valukas); 
161 Notch 6th Street, Brook
lyn, N. Y., aukojo $5 ir tei
ravosi apie tinkamumų vietos 
paminklo pastatymui. Dr. 
nuomone, vieta būtų patoges
nė viešam parke, pavyzdžiui, 
kad ir McCarren Parke: arti 

; lietuvių centro, apgyventas ki
tataučiais ir naujausis parkas 
Brooklyne.

Sofija Petkus, brooklynietė, 
surinko smulkiais nuo Litera
tūros Draugijos 81 kuopos 
Moterų Kliubo $1.30, Blankos 
numeris 648..

Susivienijimo Lietuvių Am
erikoje 250 kuopa, Maspeth, 
N. Y., per sekretorių Domų 
Klingų, - aukojo $5.00.

Anton Bachis, 68"West 10th 
Street, Bayonne, N. J., surin
ko nuo pavienių asmenų šias 
aukas: po $2.00 aukojo: Do
minykas Gaupšas, Anton Ba
chis. Po $1.00: Petras Grikš
tas, Stypas Mickevičius, Juo
zas Druskinis, Mataušas Kli- 
mauskas. Sykiu $8.00, blankos 
numeris 178. Jis rašo: “Pra
nešu, kad šiame laiške prisiun- 
čiu tiek pinigų dėl Dariaus- 
Girėno paminklo pastatymo. 
Kaip aš pradėjau klausti žmo
nių aukų, tai daugelis prižadė
jo, ale kaip reikėjo gauti pi
nigus, tai buvo sunku. Todėl 
viena blanka tapo sugadinta, 
nes vardai buvo užrašyti, o su
mos negavau.”

Mrs. Ona Yakštienė, brook- 
lyniętė, plačiai žinoma vietos 
publikai, draugijom ir kuopom

REIKALAVIMAI
Noriu susipažinti su dora mergi

na ar našle, kuri myli rimtą šei
mynišką gyvenimą, nesenesnė kaip 

,45 metų amžiaus. Prašau f kreiptis: 
’1637 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(38-40)

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

(29-41)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

IŠRANDAVOJIMAI

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 Howes St. eleveiterio stoties.

EVergreen 4-0072

Kiekvienų su batų 
karšta vakarienė. ;; 
Atskiras kambarys, s 
užėjimui su mote- 
rimis. Nedėliomis j; 
atdaras nuo 1 vai. !; 
diena iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508 1

S Locum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 'dienom
Nuo R iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

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.
»■».! ■■ Iiii ■“—    ■-•» ■"■ 'I >»■••i. i

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

OEZ3OI

s tai 
adresas;

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne ’

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

| Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

• aprokavimus be Jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 74661

i i

vienintele lietuvių
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠ senų padarau 
na jus paveiks- 
lūs krajavus 
sudarau su ame- 
i'lkoniškais.

a 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavojū 
įvairiom.spalvom

' JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

' Kamp. Broadway Ir Stone Ave.
tarpe Gates Ave. ir Chauncey St.

j tel.: Gleiitnore 5-6191

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. (39-41L
BH—■■■ ■■............  C į

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiai? 
įtaisymais. Keturios bolių1 alleys

J ■ Kainos Prieinamos 
949-959 Willoughby Ave.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoliukas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta a...,.

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

300 visokių yaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

Trajenkės, stambios, pakelis ....
arba 3 pakeliai už 1.................

..... $3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
,60c: 

$1.50

Tel.: STagg 2-8842

M. bukaitis,
334 Dean Rd,, 

SPENCERPORT, N. Y. , 
*******M*****^**©***M»»*«e»M»«Mb«<MWMM»*W!»>M

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tei. EVėrgreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES rakandų

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse x

M. PETRAITIENE IR ŠONAI
'' 1 Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą




