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Aparsime jaunimą.
Skolą našta.
Balkanai vėl verda.
Du Rudolfai.
Spekuliantą sutemos Lietu

voje.
Ir vėl reikalaujama.

Rašo A. Bimba

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
sves” skaitytoj ų gaut 
nors po vienų naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Brooklyn, N. Y., Antradįenis, Vasario (Feb.) 18, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.Prieš koliatą metų preziden
tas Rooseveltas pasakė pieti
nių valstijų’farmeriams: Per
daug prisėjote medvilnės.. 
Kiekvieną ketvirtą akrą apar
kite. Valdžia nuostolius pa
dengs.

Ir farmeriai aparė kiekvie
na ketvirtą akra. k *■ v *

No. 41 T ATQVrQ ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREETIxZYLO Y 1S.O Telefonas: Stagg 2-3878

Aną dieną senatorius Whee
ler prisiminė tą beprotystę ii* 
pareiškė, kad prezidentas 
Rooseveltas dabar ruošiant ap
arti kiekvieną ketvirtą Ameri
kos jaunuolį!

Kalba eina apie karą. Jei 
šis kraštas bus įveltas, gal 
daugiau kaip ketvirta dalis 
jaunuolių tarpe 20 ir .30 metų 
bus užmuštais ir paguldytais 
po velėna.

Valdiški Senatoriai 
Greit Pervarysią 

Biliy 1776
30 Senatorių Išstojo prieš Roosevelto Karinį Sumanymą; 

Bet Dauguma Senatorių Pasinešus Atmest Rimtesnius 
Pataisymus ir Duot Prezidentui Diktatorišką Galią

JAU SUKELTA $100 ISPANUOS 
KOVOTOJAMS VADUOTI

Kiek daug tų jaunuolių ma
noma “aparti”, tai parodo 
valdžios užsakymas padaryti 
4,<350,000 ženklų, dėl pažen
klinimo kare užmuštų bei su
žeistų kareivių.'

Ir taip, ot, šaltai ir sistema- 
tiškai ruošiamas mūsų jauni
mas mirčiai. Tuo tarpu nie
kas Amerikos neužpuolė, iš 
niekur jai pavojus negrumo- 
ja.

Washington, vas. 17. — 
Jungtinių Valstijų senatas 
pradėjo svarstyt karinį pre
zidento bilių 1776. Senato
riai Walsh, Wheeler ir eilė 
kitų smerkia jį kaipo dikta
torišką.

V a 1 d i š kieji demokratai

Anglija Bijo Vokie
čių Užpuolimo Nuo
dingomis Dujomis

senatoriai stengiasi kaip 
galint labiau sutrumpint 
šio sumanymo svarstymus. 
Jų vadas sen. Barkley tvir
tina, kad sumanymas • bū
siąs priimtas tokia daugu
ma balsų kaip du prieš vie
na, v

Rooseveltiniai s e natoriai 
žada atmest pataisymus, 
kuriuose siūloma uždraust 
perleist bent vieną karinį 
Amerikos laivą Anglijai; 
užgint kariniais Amerikos

Laivas parvežimui iš Francijos Ispanijos kovotojų 
turi išplaukti vasario 27 dieną. Iki vasario 25 dienai turi 
būti už jį sumokėta $105,000. i Lietuviai privalome sukelti 
iki minėtos dienos $600. '.

Pirmiausiai atsiliepė “Laisvės” darbininkai suauko
dami $15. Juos pasekė publika “Laisvės” bazare, kur bu
vo sukelta $89.30. Taigi jau pirmas šimtas dolerių su
keltas ir perduotas. Prašome tuojau siųsti aukas, kad 

(sukėlus dar $500. Aukojusių vardai telpa vietos žiniose.
* D. M. šolomskas,

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Aštriai Įveržti San* 
tikiai tarp Angly 

ir Japony

Ar žinote, kad mūsų val
džia prasiskolinus bankie- 
riams jau ant 46 bilionų do-

Iki šiol Įstatymas valdžiai 
leido prasiskolinti tiktai iki 
49 bilionų dolerių. Manoma, 
greitu laiku pasiekti dugną. 
Todėl kongresas nutarė seną 
įstatymą panaikinti ir paver 
linti valdžiai skolas, jeigu no
ri, davaryti iki 65 bilionų do
lerių !

Tos 
tokios 
protas

Už tas skolas kasmet Ame
rikos žmonės turi bankieriam 
mokėti nuošimčius. Jei tik an
trą nuošimtį paimsime, tai ir
gi kasmet nuošimčiais bankie- 
riams bus sumokama po 920 
milionų dolerių .

sumos tokios didelės, 
baisios, jog paprastas 
negali jas apčiuopti.

Rumunija jau Hitelerio fak- 
tinoje globoje. Nepriklauso
mybė begyvuoja ant popieros. 
Jugoslavija irgi laužiama. 
Bulgarija taip pat didžiausioj 
bėdoj.

Gal neužilgo Hitleris siųs 
armiją per Balkanus mušti 
Graikiją, kuri kariauja su 
Italija. Mussolinis vienas ne
gali apsidirbti. Jam nesiseka 
Afrikoje, nesiseka Albanijoje. 
Visų galų pakrikimas.

Nuo hitlerizmo Francijon 
kadaise pabėgo du Vokietijos 
socialdemokratų Partijos šu
lai : Rudolf Breitscheid ir Ru
dolf Hilferding.

Dabar Hitleris reikalauja 
ir Petain juos grąžina Vokie
tijon. Jų ten laukia kirvis 
arba kalėjimas.

Tai savo rūšies tragedija. 
Socialdemokratai paruošė Hit
leriui dirvą. Paskui nuo Hit
lerio turėjo sprukti užsienin. 
Ir bėga ne Sovietų Sąjungon 
—jokiu būdu ne, bet Franci
jon.

Lisbon, Portugalija. — 
Anglų karininkai nužiūri, 
kad daugybė vokiečių orlai
vių užklups Angliją bile ka
da, per šešias artimiausias 
savaites. Spėjanja, jog be 
bombinių orlaivių vokiečiai 
atsiųs į Angliją plūkus 
skirtingų naujų orlaivių, 
kurie švirkš nuodingas karo 
dujas panašiai, kaip Ameri
koj orlaiviai švirkščia che
mikalus naikint kirmėles ir 
vabalus bovelnos laukuose.

Anglų karininkai sakosi 
sužinoję, jog vokiečiai suga
beno didelius daugius kari
nių dujų į apsaugotus san
dėlius šiaurinėje Franci j oje 
ir Belgijoje. Vokiečiai jau 
iškraustą nekariškius gy
ventojus iš tų vietų.

Jeigu vokiečiams pavyktų 
dujiniais orlaiviais ir bom- 
biniais lėktuvais praskint 
sau kelią, tuomet jie mėgin
tų laivais ir specialėmis 
valtimis perkelt savo ka
riuomenę į Angliją.

Kol kas dar sniegu apklo
ti laukai šiaurinėje Franci- 
joje ir Belgijoj, ir tas bent 
dalinai kliudo vokiečiams 
pradėt masinius oro žygius 
prieš Angliją. .

Tokio. — Japonų užsieni
nė ministerija persergėjo 
Filipinų salas, kad jos ne
mėgintų kariškai padėt 
Jungtinėm Valstijom prieš 
Japoniją.

Priimsią Karinį Biliy 
Per Dvi Savaites

SNIEČKUS IŠRINKTAS Į PREZIDIUMĄ 
SOV. KOM. PARTIJOS SUVAŽIAVIMO

ŽYMIAI PAKU O SOVIETŲ GAMYBA 1940 m.
Maskva. — Aštuonioliktas

Suvažiavimas Bolševikų-Ko-
laivais lydėt prekinius lai- munistų Partijos išrinko į 
vus Į Angliją; uždraust an- savo prezidiumą Staliną;
glų karo laivam per neribo
tą laiką taisytis amerikinė
se prieplaukose.

Numatoma, kad senatas 
priims tą bilių tik su pavir
šutiniais, nieko nereiškian
čiais pataisymėliais, kurie 
jau padaryti kongreso at
stovų rūme. Tokius pataisy- 
mėlius pats Rooseveltas bu
vo užgyręs, nes jie.\ tikru
moj nevaržo prezidento ga
lios kas liečia jo planą pil
nai gelbėti Angliją.

Valdiški senatoriai teigia, 
kad biliaus priešai senate 
sudarysią ne daugiau kaip 
30 balsų; o senatorių esa
ma iki 96x iš viso.
AUGA DARBO ŽMONIŲ 

PROTESTAI
CIO unijų vadai iš Det

roito ir daugelis darbininkų 
ir farmerių organizacijų iš 
įvairių šalies kampų pri
siuntė senatoriams daugiau 
protestų prieš bilių 1776, 
reikalaudami atmest jį.

Valdiški senato lyderiai 
stengiasi kuo greičiausiai 
pervaryt tą bilių, kad tuo 
tarpu nekiltų dar platesnis 
žmonių judėjimas prieš jį.

Nepavykęs Anglam Oro 
Žygis Vokietijon

Lietuvoje prasidėjo labai 
įdomus judėjimas tarpe vals
tiečių. Jie susitaria šimtais ir 
kartu veža grūdus miestuos- 
na ir parduoda kooperaty
vams. Spekuliantų neprisilei
džia. Tiems išnaudotojams 
nebeliko vietos.

Kooperatyvams gi terūpi 
aptarnavimas valstiečių ir 
vartotojų. ,,v.' ‘

Washington, vas. 17. — 
Valdiški senatoriai tvirtina, 
kad jie pervarys ■ karinį 
prezid. Roosevelto bilių per 
porą savaičių.

“Tėvynės” redaktęrįus ir vėl 
atidarė savo kakarinę apie 
“baisius žudymus” Lietuvoje. 
Vasario 14 dieną štai rašo:

“Apie Lietuvos žvalgybinin-

kus tik dabar gavome šiurpu
lingų žinių. Išskyrus kelis vir
šininkus, jų nebėra gyvų nei 
Vokietijoje, nei Stalino Lietu
voje. . . Stalino OGPU juos vi
sus slaptai nužudė. Nužudytų 
buvo daugiau kaip du šim
tai. .

Nereikalaujame vardų visų 
dviejų šimtų. Lai “T.” prasi- 
melavęs redaktorius paduoda 
nors pusės tuzino, nors poros 
pavardes tąip nužudytų.

Prašome, paskelbkite.

Anglija Sodina Minas ties Singapore ir Holandu Indija; 
Japonai Mobilizuoja Armiją ir Laivyną prieš Anglus; 
Prezidentas Rooseveltas Stipriai Persergėjo Japonus

London. — Anglų valdžia 
paskelbė, kad jie be tolesnio 
persergėjimo sodins minas 
jūroje aplink anglų tvirtu
mą ir karo laivų stovyklą 
Singapore, pietinėje dalyje 
Malajų pusiausalio, netoli 
Rolandų Rytinės Indijos. 
Minų plotai tęsis 60 mylių 
į šiaurius nuo Singapore ir 
30 mylių į rytus. Jei keno 
laivai be Anglijos leidimo 
mėgins praplaukt tarp Sin
gapore ir Rytinės Rolandų 
Indijos salų, tie rizikuos būt 
nuskandinti minomis.

Londono Times įspėjo 
Japoniją, kad ji, turbūt, 
skaudžiai apsiriks, . jeigu 
bandys užpulti Singapore ar 
Rolandų Rytinę Indiją. An
glai už tai ir po 'karo ker
šys japonam prekyboje.

Washington. — Prezid. 
Roose vėl tas jau yra įspėjęs 
Japoniją, kad net jeigu ja
ponai eitų karan su Ameri
ka, tatai nesutrukdytų An
glijai pagalbos iš Jungtinių 
Valstijų. Nes Amerika tu
rinti įvalias karo reikmenų 
prieš Japoniją.

Labai Padaugėjo 
Medik. Įstaigos 
Tarybų Lietuvoj

gamino dirbinių už 106,- 
834,000,000 rublių, o 1940 
metais jau už 137,500,000,- 
000 rublių. Pernai metais 
geležinkeliais išvežiota 10 
procentų ir trečdaliu dau
giau dirbinių negu 1939 me
tais, o laivais upėmis išve- 
žiojimas dirbinių pakilo 
apie 13 procentų. Vien per
eitais metais į pramonės ir 
važiotės statybą Sovietai 
įdėjo dar 27,728,000,000 rub
lių.

Pažymėdama^ pramonės 

vas, tačiau, kritikavo įvai
rių vietų vadovybę už trū
kumus kas liečia gamybos 
ir važiotės kėlimą. Sako, 
daugiau galima buvo nu- 
veikt negu nuveikta.

Sniečkų, Lietuvos Komunis
tų Partijos sekretorių; Ka
lininą, ždanovą ir kt. Tarp 
suvažiavimo delegatų yrū 
komunistų atstovai nuo vi
sų naujųjų Tarybinių Res
publikų — nuo Lietuvos, 
Latvijos, Estonijos, Karelo- 
Suomių ir Moldavų Tarybų 
Respublikų.

SOVIETŲ PRAMONES i i iva^10^es Melmko-

G. M. Melnikov’as, vienas 
iš Sovietų Komunistų Parti
jos Centro Komiteto sekre
torių, pranešė, jog 1939 me
tais Sovietinė pramonė pa-

Anglai Sako Sėkmingai 
Bombardavę Nazius

Vokiečiai Sunaikinę 
40 Anglų Tankų

Savų Piliečių Kraustymas 
iš Pavojaus Vietų

Shanghai. — Anglų kon
sulatas vėl ragina Anglijos 
piliečius išsikraustyt iš 1 
Chinijos vietų, kurias japo
nai yra užėmę.

Vilnius. — Pradėjo veikt 
Motinos ir Kūdikio Institu
tas Tarybų Lietuvoj.

Kelios dienos atgal Vil
niuje atidaryta pirmoji Lie
tuvoj klinika vaikams.

Prie Smetonos valdžios 
Lietuvoj tebuvo tik 5 tokios 
ligoninės, kur žmonės galė
jo nemokamai gaut dakta

rų rišk'os pagalbos, šiandien

Tokio. — Japonija pilnais 
laivais gabena namo japonų 
moteris ir vaikus iš Rolan
dų Rytinės Indijos.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Anglų orlaiviai 

naktį mėtė bombas kai ku
riose vietose Vakarinėje 
Vokietijoje, šiek tiek žmo
nių užmušė bei sužeidė, bet 
nepadarė jokių nuostolių 
kariniams punktams ar pra
monėms.

Vokiečiai atmušė atgal 
anglų orlaivius lėkusius 
bombarduot vokiečių užim
tus kraštus. Vokiečiii lakū
nai ir priešorlaivinės kanuo- 
lės vas. 15-16 d. nušovė že
myn 11 Anglijos orlaivių, o

Anglų Pranešimas:
London. — Anglijos orlai

viai bombardavo žibalo fab
rikus ir orlaivių stovyklas 
Vakarinėje Vokietijoje; pa
darė smarkių sprogimų ir 
didžiulių gaisrų. Anglų la
kūnai tai pgi sėkmingai 
bombardavo kelias vokiečių 
prieplaukas Holandijoje ir 
Šiaurinėje F r a n c i j o je ir 
tuomi sukėlė didelius gais
rus bei sprogimus.

Laike tų veiksmų, vokie
čiai nušovė žemyn 5 anglų 
orlaivius. Per dieną ir nak
tį anglai nukirto 4 vpkiečių 
orlaivius.

Vokiečių . lakūnai mėtė 
bombas į Londoną ir į dau
gelį kitų vietų Anglijoje; 
sunaikino kiek namų, bet 
bendrai jie mažai nuostolių 
tepadarė ir nedaug anglų 
užmušė bei sužeidė.

anglai nukirto vieną vokie-j^ jeigu
čių orlaivį.

Vokiečių orlaiviai jau 
stambesnėmis grupėmis 
bombardavo Anglijos orlai
vių stovyklas, prieplaukas, 
laivus ir kitus kariniai svar
bius pastatus ir sukėlė dide
lius gaisrus.

Asmeniš-

Anglijos Laimėjimas Pri
klauso nuo Amerikos

Washington, r 
kas prez. Roosevelto pasiun
tinys H. L. Hopkins, sugrį
žęs iš Anglijos, pareiškė, 

' gana 
greitai i v gana plačiai rems 
Angliją, tai anglai sumuš 
Vokietiją.

Chung king, Chinija. — 
Pranešama, kad japonai su
būrė apie 150 tūkstančių sa

vy- vo kariuomenės Kantone, 
Hainan saloje, Francūzų In- 

smi- do-Chinoje, Spratly ir For-
gikai šiaurinėje Afrikoje mosa saiose jr telkia savo 
bombomis sunaikino 40 an- karo laivus tose srityse. Su-

Tarybų Lietuvoj yra jau 27 
tokios nemokamos ligoninės 
miestuose ir miesteliuose, 
taipgi 12 poliklifiikų ir 19 
medikalių stočių kaimuose 
ir dirbtuvėse.

Prie Tarybų valdžios Lie
tuvoj skaičius gydytojų ir 
slaugių Vilniuje antra tiek 
padidintas.

Berlin. — Vokiečiu v 
riausybė praneša:

Vokietijos orlaiviai
Londonas Numato Vokiečių 

Įsiveržimą per 10 Dienų

glų-autralų tankų, eilę šar
vuotų jų automobilių ir pa
degė jų garažus.

Australai priešorlaivinė- 
mis kanuolėmis gana gerai 
šaudė į vokiečių orlaivius. 
Australai pastoviai ir šal
tai pyškino iš savo kanuolių 
ir nušovė žemyn vieną vo
kiečių orlaivį, bet parašiu
tu išsigelbėjo bent vienas jo 
lakūnas.

prantama’ kad japonai ruo
šiasi užpult anglų Singapo
re bei Rolandų Rytinę In
diją.

10 Procentų Daugiau Tak
sy Kariniams Tikslams

Washington, vas. 17. — 
Planuojama uždėt “turtin
giem ir biedniem” 10 pro
centų daugiau taksų kari
niams Amerikos reikalams.

ITALAI VISAI IŠVYTI IŠ 
ANGLU SUDANO 200 Žuvo per Viesulą 

ir Gaisrus Ispanijoj

London, vas. 17. — Kari
niai Anglijos orlaiviai bars
tė Lenkijoj lapelius su atsi
šaukimais prieš) Hitlerį

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Anglai, 

išmušė italus iš Kurmuko, 
paskutinio italų punkto Su- lą kilo didžiuliai gaisrai, 
dane, anglų kolonijoj, kuri 
rubežiuojasi su Ethiopija. 
Kurmuką italai buvo užėmę 
pereitą vasarą. Dabar išvyti 
iš Kurmuko italai prarado 
paskutinę savo papėdę Su
dane.

i Anglai užkariavo jau 10,- 
000 ketvirtainių mylių Ita
liškos Somalijos, iki Juba 
upės.

Anglai grumiasi pirmyn 
šiaurinėj Ėthiopijoj ir sėk
mingai veikia prieš italus 
ties Kerynu, Eritrėjoj.

London, vas. 17. — Anglų 
karininkai Londone nužiūri, 
kad gal bėgyje arčiausių 10 
dienu vokiečiai iš oro žai
biškai šturmuosią Angliją 
ir mėginsią perkelt, savo 
kariuomenę į ją.

Vokiečiai Nuskandinę 
6 Angly Laivus

VokieČių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečių sub- 

marinas vas. 16 d. paskandi
no tris ginkluotus prekinius 
anglų laivus, viso 19,000 to
nų įtalpos. Vokiečių karinis 
(laivas toliau vandenyne su-

Madrid,-Ispanija, vas. 17. naikino vieną Pr6^inį anglų
—Per baisiai smarkų viešu-

kurie sunaikirto žymią dalį 
Santander miesto. Apie 200 
žmonių žuvo; 30,000 liko be 
pastogės. '

Vokiečių Pasirengimai 
pult Graikiją

Už-

London, vas. 17. — Pra
nešama, kad vokiečiai telkia 
apie 200,000 savo armijos 
pasiųst per Bulgariją prieš 
Graikiją.' Jie taipgi subūrę 
daug savo kariuomenės Ita
lijoj dėlei žygio prieš Grai
kiją iš kitos pusės.

laivą 10,000 tonų. Vokiečių 
lakūnai bombomis nuskan
dino du prekinius Anglijos 
laivus, viso 8,000 tonų, ir 
tiesiog pataikė į vieną an
glų šarvuotlaivį. Jie taipgi 
padegė dar vienė prekinį 
Anglijos laivą.

Graikai Sulaužę Italų Fron
tą Albanijoj

Athenai, vas. 17. — Pasak 
graikų komandos, tai jie ke
liose vietose sulaužė italų 
karo frohtą Albanijoj.

ORAS. — šį antradienį 
giedriau ir šalčiau.



Antras puslapis LAISVE* Antradienis, Vasario 18, 1941

JWSV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Lais ve, Inc.
evrry day, except Sunday

Established April 5, 1911 t
<27 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW FORB

Tel Stagg 2-3878
President Jos. Kairys
secretary Treasure/ J. Gaslunaa
Editor Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES;
United States, per year ____________ $5.50
United States, six months___________ $3.00
Brooklyn, N. Y., per year___________ $6.00
Brooklyn, N Y., six months  $3.25 
Foreign countries, per year _________ $8.00
Foreign countries, six months ______ $4.00
Canada and Brazil, per year________ $5.50

Canada and Brazil, six months--------- $3.00 s

Entered as second class matter March 11, 1924, ai 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Tebevaro Savo!
Kiekvienam SLA patri jotui negali ne

rūpėti tas faktas, kad Susivienijimo cen
tre jau kelinta savaitė tebedaroma gili ir 
visapusiška revizija. Reviziją daro net 
keletos valstijų valdžių atstovai. Revizi
ja daroma ne juokams. Kiekvienas, ku
ris yra šiek tiek susipažinęs su frater- 
nalėmis apdraudos organizacijomis, su 
jų reikalais, supranta, jog negalima ti
kėtis visiškai normalios padėties, kuri 
sušaukia net keletos valstijų atstovus 
kiaurai revizijai. Nors ponas Bagočius 
bandė ramintis, jog tai viskas yra nor
malu, bet jis pats netiki savo žodžiais; 
jis juos sako tik dėl viso ko.

Mes negeidžiame Susivienijimui blogo. 
Mes labai norime, kad ši revizija, kurios 
pabaigos dar nesimato, išeitų Susivieniji
mui sveikaton. Bet negalime praeiti pro 
šalį nepastebėjus vieno dalyko. Tuomet, 
kai net keletos valstijų valdžių žmonės 
Susivienijimo centre daro kiaurą apie 
pereitų desėtko metų veiklos reviziją, 
SLA organas “Tėvynė”, užuot rašyti apie 
SLA reikalus, nuodingomis seilėmis 
spjaudo ne tik Lietuvą, bet ir SLA vice
prezidentą p. Mažukną! Tuomet, kada 
organizacijoje yra reikalinga vienybė, 
kada visi organizacijos nariai turėtų bū
ti buriami vienon didžiulen talkon pasi
tikti bile kokias ateities galimybes, staig
menas, SLA lėšomis leidžiamas laikraš
tis skirsto narius į gerus ir blogus; vie
nus spjaudo, kitus laižo, bučiuoja, kelia 
į padanges!

Ar tas organizacijai žada gero? Ne! 
Tas jai kenkia. Ir vyriausiu kenkėjų va
du yra niekas kitas, kaip p. organo re
daktorius.

Mes manome, kad kiekvienas SLA na
rys, kuriam rūpi organizacijos ateitis, 
kuris šiek tiek supranta esamą organiza
cijoje padėtį, privalo kuoveikiausiai pa
reikalauti, kad pildomoji taryba suval
dytų “Tėvynės” redaktorių.

Jeigu kai kurie SLA nariai mano, kad 
perdaug aštriai klausimą statome, tai at
eityje jie turės savo nuomonę pakeisti.

“Tiesa” Apie Laisviečius
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” rašo:

“Pereitasis dienraščio ‘Laisvės’ dali
ninkų suvažiavimas parodė tai, kad ‘Lai
svė’ turi daug nuoširdžių rėmėjų visuose 
Amerikos kampuose. Be jokios agitaci
jos dalininkai sumetė $804.20 aukų. Pa
sisakė jie dar smarkiau darbuotis savo 
dienraščio naudai.

“Pavyzdingiausiai pasirodė chicagie- 
čiai. Leonas Pruseika, didžiausios pasau
lyje lietuvių kolonijos atstovas, atvykda
mas suvažiaviman atvežė ir $140 aukų. 
Daugelis LDS kuopų, taipgi LDS Cent
ro darbininkai prisidėjo su gražiomis au
komis.

“Šiuo metu ‘Laisvė’ švenčia 30 metų 
savo gyvavimo sukaktį. Linkėtina jai su-. 
laukti auksinio jubilėjaus.”

Savaitraščiui “New Masses” 
30 Metų

Šiomis dienomis angliškasis pažangio
sios dvasios savaitraštis “New Masses” 
šventė savo 30 metų gyvavimo sukaktį. 
Šis savaitraštis pradėjo eiti New Yorke 
1911 metais. Jis vadinosi “Masses,” pas
kui, vadinosi “Liberator,” o šiuo metu— 
“New Masses” (Naujosios Masės).

“New Masses” laida iš vasario 18 d. 
išėjo padidinta—net 64 puslapių. Telpa 
daug įdomių istorinių straipsnių ir ka
rikatūrų. Patariame kiekvienam, kuris 
skaito angliškai, ypačiai šį “N. M.” nu
merį įsigyti. Kaina tik 15 centų.

Šį savaitraštį pradėjo leisti būrelis 
kairiųjų socijalistų. Pirmojo imperialis
tinio karo metu jis buvo sulaikytas dėlto, 
kad rašė prieš karą, smerkė karą,—buvo 
uolus taikos čampijonas.r

“New Masses” šiuo metu pasidarė ne
pavaduojamas savaitinis žurnalas.: Jis 
Turi puikių korespondentų Washingitęne, 
kurie pamatiniai, giliai analizuoja bėga
mosios politikos klausimus. Taipgi ! jis 
turi savo korespondentų ir visuose di
desniuose kraštuos.

Kas savaitę “N. M.” duoda puikią vi
so gyvenimo apžvalgą, moka gražiai jį 
išaiškinti. Kiekviename numeryje telpa 
gilių knygų apžvalgų skyrius; telpa taip
gi ir poezijos ir įdomių karikatūrų.

Angliškai skaitąs žmogus, jei jis ban
do suprasti bėgamąją politiką tik iš ko
mercinės spaudos, jei jis neseka, saky
sime, tokio “Daily Workerio” arba “New 
Masses,” jis niekad negali tosios politi
kos supranti; jis gyvenimą tematys tik 
viena akimi.

Ypatingai šiuo momentu, kada buržu
azinis pasaulis pleška karo liepsnoje, ka
da karo ruošėjai bando ir Ameriką 
įtraukti į tą baisųjį gaisrą, skaitymas to
kio kovojančio už taiką savaitraščio, 
kaip “New Masses,” yra nepavaduoja
mas dalykas.

Į Lietuvą Įjungtoje Švenčionių
Srityje

Elta praneša:
“Tarybų Lietuvos bendradarbis, 'apsi

lankęs Lietuvos Tarybų Respublikai grą
žintuose Švenčionyse ir jų apylinkėse, ra
šo, kad kur tik stabtelėję ir užkalbinę, 
visur žmonės kalba lietuviškai, naudoda
mi daug gudiškų ir lenkiškų žodžių, vi
sur nuoširdžiai pasakoja apie savo gy
venimą, lūkesčius ir viltis, atvirai ir nuo
širdžiai džiaugdamiesi, kad jau paga
liau lenkų ponų jiems padaryta skriauda 
atitaisyta, kad geni j alios draugo Stalino 
tautinės politikos dėka daugiau broliai 
nebebus atskirti nuo brolių, seserys nuo 
seserų ir vaikai nuo tėvų. Valstiečiai gy
vena kaimais ir dirba kiekvienas savo 
turimą žemę. Vienur kitur pažangesnieji 
valstiečiai jau susibūrę į kolektyvinius 
ūkius.. Bemaž kiekviename kaime jau 
yra kooperatyvinė krautuvė, kurioje 
valstiečiai čia pat vietoje gali apsipirkti 
nevažiuodami dėl kiekvienos smulkme
nos į miestus. Valstiečiai ir čia sparčiai 
organizuojasi, prašo greičiau skaityklų, 
kultūrinių kliubų. Kaimai čia niekuo ne
siskiria nuo kaimų, esančių ties Vilniu- 
mis, Pabrade, ar Dukštu. Teko vienur ki
tur jau matyti naujas trobesys. Šven
čionių miestas yra žemoje vietoje, apau
gęs medžiais. Gyventojų Švenčionyse da
bar esama 7-8 tūkstančiai žmonių. Dalis 
gyventojų, ypač dvarininkai ir lenkų 
valdininkija karo metu išbėgiojo. Mies
to viduryje didelė aikštė šią vasarą jau 
apsodinta medeliais ir paversta parku. 
Taip pat medžiais jau apsodintos visos 
gatvės. Mieste organizuojasi kooperatinė 
prekyba, amatininkai susibūrę į arteles.”

•
Aišku, įsijungę į Lietuvos respubliką, 

Švenčionių srities darbo žmonės darys 
dar spartesnius žingsnius į šviesesnę 
ateitį.

Gerai Platinasi Knyga 
"Naujoji Lietuva”

Lietuviai Nori žinoti Tiesą 
Apie Lietuvą

Dar visai neseniai iš spau
dos išėjo knyga “Naujoji 
Lietuva Faktą ir Dokumen
tą Šviesoj.” Ją paruošė drg. 
Antanūs Bimba. Knyga 
turi virš 200 puslapių. Ji 
įtalpina visus-'., dokumentus 
nuo Smetonos valdžios nu
vertimo iki šių dienų ir tu
ri naujos Lietuvos konstitu
ciją, pagal kurią tvarkosi 
Lietuva. Knygos kaina yra 
tik 35 centai;1 o kas perka 
nemažiau 5 kopijų, tai gau- 
no po 25 centus. Į trumpą 
laiką Literat. Dr-jos kuopos 
ir kitos organizacijos aplai- 
kė šios knygote platinimui 
apie 2,500 kopijų. Daugelis 
kuopų pačios 1 užsisakė, ki
toms centras^ pasiuntė pa- 
gūl savo nuožiūrą.

knygos. Drg. Ch. Kiselis 
pardavė jas ir rašo:

“Drauge! Čionai jums pri- 
siunčiu ‘M. O.’ sumoj $1.50 
už knygas ‘Naujoji Lietuva’. 
Knyga yra labai didelės 
vertybės mūsų literatūroj. 
Ji turi būti plačiai paskleis
ta tarpe masių išeivijos, o 
labiausiai tarpe tų, kurie 
dar yra fašistų smetoninin- 
kų įtakoj.” Ir jis užsisakė 
dar 10 knygų.

Į Girardville buvo pasiųs
ta 4 knygos. Jas pardavė ir 
sekretorius A. Dambauskas 
rašo: “Aš čia prisiunčiu 
$1.25 už knygas “Naujoji 
Lietuva.” Buvome gavę 4, 
pardavėme, ir dar prisiųski- 
te 1 knygą, kurią iš kalno 
apmokame.”

Kitur parduota po seka
mą skaičių knygų. Chicago j,

ALDLD 86 kuopa pardavė 
ir per M. Chesną atsiteisė 
už 10 knygų. Bedford, Ohio 
Literatūros kuopa pardavė 
4 knygas ir jau pasimokė j o. 
Ambridge kuopa pardavė 3 
knygas ir per J. Briedį jau 
atsimokėjo. Richmond Hill 
185 kuopa jau pardavė 10 
knygų ir per V. Paukštį at
siteisė. Auburn kuopa par
davė jai pasiųstas knygas ir 
per Geo Pultoin atsimokėjo. 
Tolimoji Oregon City kuopa 
pardavė 10 knygų ir per 
Wm. Murphy atsiteisė.

Tai šitaip platinasi naujo
ji knyga apie Lietuvą, ku
ri patiekia faktus ir doku
mentus. Platinkite tas kny
gas, kurias turite ant ran
kų. Užsisakykite daugiau, 
nes mes dar jų turime. Vi
sais užsakymo reikalais 
kreipkitės į Literatūros 
Draugijos centrą. '

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

randasi tarpe aštuonių - de
vynių šimtų komunistų stu
dentų. Tuoj'Rifas jo sėbras, 
BiggaSj , sušuko: “mirties 
bausmė tai ypatai, kuri ban
dys papildyti sabotažo ak
tą!”

Mat, pačiam sopa, pats ir 
rėkia!

2—Pacifico pastaba
Dabar randasi valstijos 

seimelyj bilius, draudžian
tis mažumos partijom daly
vauti net nacijonaliuose rin
kimuose.

Pasiremiant dabar paki
lusiu ūpu reakcijos, visi 
“nužiūrimi” sąmoningi dar
bininkai yra atleidžiami iš 
valdžios ir kitų darbų.

Kas bus toliau, kur mūsų 
šaliS “nuprogresuos” Roo- 
sevelto pabrėžta linija, — 
net šiurpuliai perveria kū
ną. Vieton gero, galime 
laukti tik blogo...

Knyga labai gerai plati
nasi. Kanadoj lietuviai trok
šta jos gauti , kuo daugiau. 
Iš Pietų Amerikos ir Ku-
bos gavome gerai atsilie
piančius laiškus.

Amerikoj kuopos sujudo 
platinti, ką liudija šie fak
tai:

Literatūros kuopai į New 
Britain buvo pasiųsta 10 
knygų. Dabar sekretorius d. 
S. Yurkin apmoka už pir
mesnes knygas ir rašo:

“Dar prisiųskite 30 kny
gų “Naujoji Lietuva,” 10 
brošiūrų “New Lithuania” 
anglų kalboj ir 7 knygas 
“Self Instructor”.”

Rochester -i ALDLD 50 
kuopai buvo , pasiųsta 20 
knygų “Naujoji Lietuva”. 
Drg. L. Bėkite prisiuntė už 
tas knygas Mokestį. ir rašo, 
kad labai greitai išpirko lie
tuviai. Pirko daug katalikų 
lietuvių ir y£l užsisakė 20 
knygų. Kartu jai pasiųsta 
ir Anna Louise Strong an
glų kalboje brošiūros “New 
Lithuania” 50 kopijų.

Scranton kuopai buvo pa
siųsta 25 knygos. Jas visas 
pardavė, atsiteisė ir sekre- 
rius P. Šlekaitis rašo:

ANGLAI PARADŲ 15 
LAIVŲ

Berlin. — Vokiečių ko
manda teigia, kad jų kari
niai laivai sunaikino ketu- 
rioliką prekinių Anglijos 
laivų, o penkioliktą .suėmė.

savo prieplaukose ir laiva- 
statyklose laisvai duotų tai
sytis sužeistiem bei sugedu- 
siem kariniam Anglijos lai
vam.

VOKIEČIAI UŽIMSIĄ 
BULGARIJĄ

Pastabos
Atrodo, kad Wall gatvės 

balsas šiandien yra daug 
galingesnis ir stipresnis už 
Vatikano “Tėvo” balsą, ku
ris dievo esybėje atsimuša į 
tikinčiųjų širdis.

Washington. — Anglų 
ambasadorius lordas Hali
fax prašo Ameriką, kad ji

Washington. — Italija pa
reikalavo, kad Amerika už
darytų savo konsulatus Ne
apolyje ir Palermo j e, nes 
todvi vietos priskaitytos 
prie karcHsrities<^<H •>

Belgrad, — Jugoslavija.— 
Čionaitiniai politikai ir laik
raščiai sako, kad vokiečiai 
užimsią visą Bulgariją ir 
naudosią ją kaip karinę 
stovyklą prieš Graikiją bei 
Turkiją.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų v

(Šių Dienų Klausimais)
Pereitų metų spalių mė

nesį Hitleris savo Štukų 
bombardavimu Angliją ma
nė per Londoną pasiekti 
Chiniją, bet tas jam nepa
vyko.

Naturališka manyti, kad 
toki nepasisekimai nupul- 
dė karių ūpą ir labai atsi
liepė ant visos tautos.

Šiandien Hitlerio įtaka 
tarpe Vokietijos darbo liau
dies pusėtinai yra susilpnė
jus; tą parodo karingumo 
antpuolis. Dabar ten Vokie
tijos liaudis yra daug dau
giau pribrendusi ir sustip
rėjusi tarti savo žodį pa
keitime vidujinės santvar
kos. Tas aiškiai priparodo 
pasireiškimą i n s p i r acijos 
Centralinės Europos darbo 
liaudies tarpe kovai prieš 
naminę - vidujinę pries
paudą.

Anglijos liaudies atsibu-

i Gaunamos žinios iš Porto 
Rico, kur dabar Amerika 
įrengė savo apsigynimo ba
zes, rodo, kad Amerikos 
jūreiviai ten elgiasi labai 
sauvaliai ir padaro žalos 
vietiniams gyventojams.

To pasekmėj — kitas in
cidentas įvyko San Francis
co, sausio 18 dieną; du Am
erikos jūreiviai užlipo devy
nis aukštus aukščio, kur su
raižė ir suplėšė vokiečių 
konsulato plėvės uojančią 
swastiką - vėliavą. Apie 
trys tūkstančiai žiūrėtojų 
mate tą visą inicidentą. Ky
la klausimas:. kas tuos jū
reivius paakstino prie tos 
“veiklos?” Laike tų cere- 
m o n ijų “E x a m i n e r” ir 
“C h r o n i c 4 e” fotografai 
smulkmeniškai n u f o togra- 
favo visą “procedūrą”. Juk 
jie jų ten nelaukė? Tiesa, 
jūreiviai teismiškai buvo

Akyvaizdoje Wall gatvės 
karingo sąjūdžio, Roose vel
tas įvesdinimo dienoj į pre
zidentus savo kalboje išsi
reiškė, būk dabar laikas pa
daryti surašą bei suvesti 
rokundą. Ne vienam būtų 
žingeidu žinoti, ant kieno 
pečių Rooseveltas mano su
vesti šio imperialistinio ka
ro rokundą? Jis žada tą ro
kundą daryti ligi šešesde- 
šimt penkių bilijonų dolerių. 
Tai bent didelis kapitalisti
nis lopas ant šios šalies tau
tos kūno!

vęs sausio 12 dieną kongre
so balsas nepasiliks be at
balsio. * Tas kongresas turi 
neapsakomai didelės reikš-

“Drauge, dar prisiųsk 15 mės, ypatingai šiuo mo-
knygų “Naujoji Lietuva”, 
nes visas pardaviau. Par
duosime ir tas, nes drg. J. 
Elinskas ketino padėti.

Lietuvių farmerių kuopai 
į Middlefield buvo pasiųsta 
8 knygos. Farmeriai ūmai

mentu. Jo balsas, jo inspi
racija pasieks Italijos liau
dį, Vokietijos liaudį ir visų 
mažų pavergtų valstybių 
liaudį.

Anglija su Amerikos im-

nubaUsti, bet Vokietijos 
konsulatas juos atpalaidojo 
nuo bausmės; viso gavo 
“Suspended Sentence.”

Sausio 25 dieną šio mies
to vokiečių kolonija ap
vaikščiojo kokią tai hitle
rišką šventę, kur miesto 
majoras Rossi pasakė jiems 
simpatetišką kalbą, kuo vo
kiečiai didžiavosi ir šaukė

jas išpirko ir drg. J. Rūbas 
jau atsiteisė už minėtas 
knygas. Iš Coaldale jau at
siteisė d. A. Lakickas už 4 
knygas, o ten kolonija ne
didelė. Į Stoughtoną buvo 
pasiųsta 4 knygos. Kuopos 
sekretorius J. Lavas parda
vė jas, atsiteisė su centru' 
ir vėl užsisakė 10 knygų. ’

Į Racine buvo pasiųsta 6

perializmu yra labai tuo 
susirūpinus ir nejuokais jie 
rengiasi bendrai kovai prieš 
darbo liaudį, po fašizmo žlu
gimo. Amerikos buržuazinė 
demokratija skubiai maino, 
savo veidą, — visur pasi
reiškia dirbtinas ūpas ir 
patriotizmas, kad sukelti 
savo rūšies šovinizmą tar
pe įvairių rasių bei tautų.

Heil Hitler! Tai viena pusė 
to medalio.

Antra pusė medalio pusė
tinai pasikeitus. Jack Ten
ney, demokratas, Kalifor
nijos valstijos seimelio as- 
semblimanas, labai išsigan
do, kada jam jo prietelius 
Lee Bashore pranešė būk 
Kalifornijos U n i ve rsitete

geresnių darbo sąlygų. Jie streikuoja New Yorke. Streikieriai priklauso United 
c. .Retąil ,&Whpte$al© Employees (CIO) unijai. .

. Tai dar tik pradžia. Vien 
šiais 1941 metais Kalifor
nijos gyventojams prise is 
sumokėti federalei ir vals
tijos valdžiai apie dešimtis 
bilijonų dolerių taksų, pagal 
paduotą rokundą, išeina 
ant kiekvieno vyro, moters 
ir vaiko po jlvidešimtis cen
tų per dieną. Reiškia, nė 
valgęs, nė gėręs, bet kas 
diena tą sumą turi atiduoti 
tiem, kurie nė sėja, nė pjau
na, be darbo visakuomi ap
rūpinti !

Washingtono įstatymo 
patvarkymu, darbininkų al- 
ginės įplaukos sumažintos 
ženatiem nuo $2,500 iki 
2,000, pavieniam — nuo 
$1,000 iki $800. Be to, da 
bus pridedama 10 procen
tas dėl nacijonalio apsigyni
mo, apsaugojimui “tavo ir 
mano” turto bei gyvasties.

Dėdė Samas yra tikras 
patrijotas, centų spaudėjas 
iš darbininkų. Mat jie yra 
liesiausi, su geriausiom vil
nom, turinčiom daug sulčių. 
Bilijonieriai, tiesa, riebūs, 
bet jų vilnos labai nu triušę,
tad Dėdė Samas tokių ir ne
myli. Pacific.

San Francisco, Calif. — 
Areštavo CIO unijų vadą 
Harry Bridgesą; jis bus 
tardomas deportuot atgal į 
Australiją.

Washington. — Valdiški 
senatoriai atsisako įvardyt 
šalis, kurios bus remiamos 
amerikiniais karo pabūklais, 
apart Anglijos, Graikijos ir 
Chinijos.

Maskva. — “Raudonoji 
žvaigždė” numato karą 
tarp Japonijos ir Anglijos- 
Amerikos.

Stockholm. — Pranešama, 
jog didėja badas Norvegi
joj.



the

bills to

the 
had 
the

the 
the 
Im- 
the

[Antradienis, Vasario 18, 1^41

b
IsLanDers to Hold 
Affair at Hotel

Lith Culture Be 
comes Americanized

LDS Youth Sect 
To Tour Mass
BROOKLYN, N. Y. — John 

man, secretary of the LDS National 
Youth Committee will make an or
ganizational 
this coming 
the trip will 
of the LDS
plain the coming membership drive.

The plan of the tour is expected 
to be as

March 
March 
March 
March 
March 
March

Or-

tour to Massachusetts 
month. The purpose of 
be to show the movies 
convention and to ex

LDS DRAMA BULLETIN 
a nine-page booklet issued by 
LDS National Youth Committee, 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y

the
419

Builders Visit 
Free Theatre

evening 
most 
Free

pres-

follows:
2, 3—Montello
4, Stoughton

5, 6, Bridgewater
7, 8, 9, 10—South Boston
11, 12—West Hanover,
13, 14—Norwood

Movie Review
‘"Back Street”

BACK STREET, with Charles 
Boyer anr Margaret. Suulavan. Based 
on the novel by Fannie Hurst. Di

Stevenson. A 
the

rected by Robert
Universal picture current at
Rivoli. >-

OVE WITH ALL its attendant 
ills and aches, like many other 

things, changes with the years. The 
Ray Smith whose love led her to 
the Back Street of the loved one’s 
life would, today, become a second 
wife with all the respectable trim
mings of home and children

But, this picture’s theme goes 
on to interrupt, this was not the 
case back in 
ppth of true 
broken by a 
boat in time, 
minutes our 
twenty years 
asking for them nothing but the 
heart-filling glance of a man who 
could bear no scandal that would 
ruin his family and career.

romantic fallacy of love 
no bounds is accepted, 
becomes a sentimental 
to bring tears to the 

the au-

the 1900’s when the 
love was irrevocably 
failure to catch the 
For the loss of five 
heroine paid with 
of bitter loneliness,

there 
for a

Once this 
knows 

picture 
bound
of every woman in

that 
the 
tale 
eyes
dience. Many a lady whose hopeful 
expectations did not turn out so 
well will stare up at the ceiling to 
prevent the tears from rolling off 
her cheeks.

doubtful story. Mr. 
in his role as a man 
hearts by glancing 

a pity that he could

Margaret Sullavan as the self-sa
crificing and self-effacing heroine 
of the tale does a beautiful job in 
the picture. She is not only attrac
tive and appealing but manages to 
lend an air of emotional 'truth to 
an otherwise 
Boyer is usual 
who captures 
at eyes. It is
not die a more dignified death.

Direction is slow, but necessarily 
so. Very much is taken for granted 
but those whose main concern is for 
fireside chats and picnics spent 
staring at the clouds will not find 
that disconcerting.

In summing up: if you must shed 
tears for your own frustrations, you 
can well shed them here over this 
sad, moving and sentimental tale. 
You will leave it with the picture’s 
theme 
ly—!“ 
ladies.

in your own heart, “If on- 
Verdict: Three Stars for the

—Walter Kubilius.

ATLANTA, Ga. — Because prisdn 
guards have been placed on the 
standard work day, 1,200 Fid ton 
County prisoners this week likewise 
were working only eight hours, al
though the chain gangs elsewhere 
in Georgia remain on the tradition
al “sunup to sundown” schedule.

Hlgher Education
The following is credited to 

Mount Holyoke girl simply because 
the book in which it had been scrib
bled was found in that college’s 
library, where it may still be repos
ing in the stacks.

The bit appeared on the flyleaf of 
a textbook on social service, and 
sad it is that the author elected 
to remain forever among that great 
company of Anons.
“If there should be another flood, 

For refuge hither fly;
Though all the world should be sub

merged
This book would still be dry.”

a

Kindred Spirits
A famous biologist, having un

successfully tried to teach a monkey 
to play ball, decided as a last re
sort to leave the little creature 
alone in a room with a bat and ball. 
He closed the door and waited a 
few moments. Then, very quietly, 
he stooped and peered through the 
keyhole.

He found himself staring 
intent brown eye.

should be careful to 
experience only the

into an

We 
of an 
that is in it—and stop there; lest 
we be like the cat that sits down 
on the hot stove-lid. She will never 
sit dcrAm on a hot stove-Kd again 
—and that is well; but also she will 
never sit down on a cold one any 
more.

get out 
wisdom

—Mark Twain.

FOR QUITE SOME time
has been a distinct need 

small hand manual which will be 
of assistance to youth clubs and 
branches in the organization of dra
matic activity, plays, skits, operet
tas and so forth.

The recently published “LDS Dra
ma Bulletin” in a little con
cise booklet that helps 16 fill the 
need of those youth clubs who want 
to organize dramatic groups but are 
a bit uncertain as to just how to 
go about it.

The -booklet is divided into three 
parts, “Organizing Dramatics,” 
“Producing a Play” and “After the 
Performance.” The first pages are 
devoted to the technical aspect of 
getting a group together and pre
paring the ground for future work. 
Once the group is started they can 
get to the job of casting for the 
play which is discussed in the se
cond part. The various responsible 
positions are explained and 
quirements of each position 
forth.

the re- 
are put

dramaVery often the youthful 
group dies away after its first pre
sentation. This problem is coped 
with in the “After the Performance” 
section of the booklet. A number of 
valuable suggestions are given to 
help groups keeps their activity and 
interest going.

A separate part of the pamphlet 
is devoted to reference sources for 
further material on dramatics.

The booklet is a valuable one for 
all youth groups whidh are interest
ed in dramatic activity. It can and 
should be used, not only by every 
LDS youth branch, but by the va
rious other Lithuanian youth groups 
and choruses.

Picket for Ouster 
Of State Senator
OLYMPIA. — “No Taxation With

out People’s Representation.”
That familiar slogan of the Am

erican Revolution with a slight va
riation was emblazoned on picket 
signs outside the seven million dol
lar Washington State Capitol in 
Olympia in protest against barring 
Senatoi’ lenus Westman, duly-elec
ted senator from Snohomish County.

Picketing were some fifty mem
bers of the Washington Old 
Pension Union, organized labor, 
unemployed groups.

Westman was barred after he 
admitted former membership .in
Communist Party. He was elected 
by a majority of 1200.

Banners carried in procession en
circling the entrance to the Ca
pitol Building carried the slogan: 
“State Senate Unfair!” “Coal, Oil, 
Timber and Railroad Senators Don’t 
Like Farmer Westman,” “The 
People Elect, The Senate Rejects,” 
“For Westman and $400 Pensions” 
and “27 Little Hitlers Spurn 8500 
Voters.”

Age 
and

had 
the

in Seattle the 
for Election 
meeting for

Voters
Rights
Moose

Meanwhile,
Committee 
scheduled a 
Temple, Saturday, at one o’clock, to 
rhap plans in the fight to regain 
Westman’s senate seat.

“A dangerous precedent has been 
set by the Washington State Senate 
in depriving, the people of my dist
rict of the right of elective repres
entation,” Senator Westman said, as 
he prepared to participate in the 
Election Rights conclave.

"By denying my seat, reaction
aries have openly declared war on 
my program for ‘ pensions, peace, 
public power, the rights of labor 
to strike and picket, against a 
people’s taxation program.”

Citing the alarming trend of le
gislation since his ouster, Senator 
Westman said:

“The State administration has 
proposed a wholly inadequate budget 
that will not meet the needs of our 
senior citizens 
visions of 141.

“A few days 
was introduced
This bill is aimed primarily at de
priving the people of the right to 
ballot and not as a revenue mea
sure.

“Senate bill 99, the so-called anti
sabotage bill, is aimed directly at 
rights of labor to' strike and picket 
when employment conditions become 
unbearable,” Westman continued.

“A successful fight to have me 
seated will deal a stunning blow to 
the plans of reactionary interests in 
our state, expressing as it will the 
determination of the people to in
augurate a progressive program in 
this legislative session.

nor fulfill the pro-

ago a poll tax bill 
by Senator Roberts.

NEW YORK, N. Y. — The LDS 
Builders this Wednesday 
will make a trip to New York's 
unique theatre—the Davenport 
Theatre at 138 East 27th St.

Two one act plays will be
ented, “A Builders of Bridges” by 
Henry Arthur Jones and the fa
mous “Swan Song” of an. old actor 
by Anton Chekov. In addition to this 
there will be presented the last 
scene of “Oedipus Rex” by Sophoc
les.

Members of the Builders who arc 
going on this theatre party will 
leave from 419 Lorimer Street Wed
nesday evening at 7 p. m. All 
friends are invited to attend.

U.S. Youth 
Fight Jim-Crow

their “Town meet
people found that 

was being rigidly

WASHINGTON.—Under the ban
ner of “Old Jim Crow Has Gotta 
Go!” the American Youth Congress 
launched a large-scale fight here 
this week’ to wipe out Jim-Crow 
practices against Negroes in the na
tion’s capital.

Gathering for 
ing,” the young 
the color line
drawn, and that considerable dif
ficulty was experienced in finding 
adequate hotel and housing facilities 
for Negro delegates.

Landlords and hotel managers not 
only refused , to extend accomoda
tions to Negroes, but hall-owners 
also declined to rent their places 
for the Congress.sessions because of 
the presence of Negroes among the 
delegates.

Official administration attitude to
ward the anti-Negro practices was 
exemplified in the refusal of Vice 
President Wallace to take any steps 
on behalf of the race’s delegation. 
Visited by a committee of the Con
gress, the Vice President maintained 
a stony silence on the matter, me
rely declaring that he will transmit 
the Youth Congress demands “to 
appropriate government agencies.”

In their interview with Wallace 
the Congress spokesmen demanded 
that he intervene in the situation 
by providing. government-owned fa
cilities for Negro delegates, as well 
eh back a bill to make' it unlawful 
for business establishments in the 
District of Columbia to discriminate 
against Negroes and other minor
ities.

In addition to the battle against 
Jim-Crowism, the Congress lashed 
out at opponents of the anti-lynch
ing and anti-poll tax measures, and 
demanded immediate passage of 
both bills.

“Complete blackout” of civil li
berties for Negroes in many south
ern states was related by delegates 
from those states, all of whom 
linked “the new wave of terror” 
with efforts of the administration 
to stampede Negroes into support of 
Washington’s war plans.

“We are convinced that back of 
these terroristic acts is a systematic 
effort to drive the Negro people in
to supporting Roosevelt’s war pro
gram,” Miss Esther Cooper of the 
Southern Negro Youth Congress 
told the youth gathering.

Eddie Tolan, Detroit’s one-time 
international record-holder for the 
100-yard dash, blasted Jim-Crowism 
in the National Youth Administra
tion šet-up in Michigan. Tolan ex
pressed “disgust” with the race
hatred practices he saw there while 
serving as an NYA administrator, 
and charged the administration to 
"clean house in the United States 
before attempting it elsewhere.”

WASHINGTON. — Representative 
Marcantonio (A. L. New York) this 
week offered an amendment to the 
F. D. R. “Lend-Lease” bill declaring 
that the President must not lease 
or lend the original 13 Colonies to 
Great Britain, Members voted 
amendment down, 180 to 2.

the

Solving the Problem
An Englishman, an Irishman 

a Scotsman were cycling together, 
and called at a wayside tearoom. 
They asked for tea and boiled eggs. 
The maid brought in tea and set 
down four eggs before the 
men.

The visitors asked for a few 
eggs, but were told that eggs 
scarce just then, and no more 
be had.

The Englishman and the Scotsman 
said it was impossible to divide four 
egges between three men. But the 
Irishman took one egg in each hand, 
and passed them across the table, 
saying as he did so:

“Here are two for you two, and 
here are two for me, too!” as he 
tained the others.

and

three

more 
were 
could

re-

Honest
Judge—So you broke into the 

gar store just to get a 10-cent 
gar? What were you doing in the 
safe?

Prisoner—I was putting in the 
dime.

ci
ci-

“We’re deducting a dime for those minutes yon spent; in the 
__________toilet Wednesday.”

The “Ill-Fed One-Third” in
U.S.Can’t be Laughed Aawy

A few weeks ago the New York 
Times, after making fun of the 
statement that forty-five million 
people in this country were under
fed, published—oi’ rather could not 
ignore—a strong, convincing and 
completely silencing letter by no 
other than the official Consumers’ 
Counsel of the AAA of the United 
States Department of Agriculture, 
D. E. Montgomery. The contents of 
ttfis letter, although far from 
telling the whole story of under
feeding and undernourishment in our ;$1.75 per person per week for food, 
rich land, are very instructive and 
should be brought to the attention 
of the entire population.

A few paragraphs will give the 
gist of this crushing admission of 
one of the saddest facts in our life:

“When you suggest that our fi
gure of 45,000,000 was arrived at 
in some off-hand, politically minded 
manner you are writing without any 
basis in fact. This figure is a con
servative estimate of the number of 
people who are getting poor diets, 
based upon the findings of the 1935- 
36 survey of consumer expenditures.

“It is derived from careful scien
tific analysis of more than 11,000 
detailed family f,qod records, sup
plemented by reports of food purch
ases from 36,000 families, which in 
turn are supplemented by reports of 
total food expenditures from approx
imately 60,000 families. The samp
ling is much more extensive than is

employed, for example, in the Gallup 
polls.

“Careful estimates based upon the 
findings of this government survey 
lead to the conclusion that the diets 
of 37 per cent of American families 
are to be rated as poor because they 
fail in one or more respects to meet 
minimum standards of nutrition. 
Nonfarm, non-relief families in the 
$500-$1,000 income group, which in-t 
elude one-fifth of all non-farm, non
relief families, spent on the average

tells, for example, of 
whose members have 
four cents apiece to 
meal. Although star

Rap Witch-Hunt

meeting to consider its ac-

5377 is the second affiliate 
American Teachers Federa- 
be served such subpeana. A 
struggle over this black-list 

unions

The Rapp-Coudert Committee, 
conducting a witch-hunt in the 
school system,* struck out again 
last week, this time against College 
Teachers Union, Local 537, AFL.

The union’s secretary, Dr. Ber
nard F. Reiss was served subpeo- 
nas directing him to turn over to 
the committee the union’s member
ship lists, financial records and min
utes.

The union’s executive committee 
held a 
tion.

Local 
of the 
tiop to 
stormy
procedure involving many 
and the legislative committee cen
tered around a subpeana for the 
6,000 names on Local 5’s rolls. Even
tually the issue was decided in 
favor of the Rapp-Coudert Commit
tee in the Court of Appeals.

Local 537 announced that it has 
gone on record to strongly condemn 
a series of six bills now before the 
legislature, aiming do rule minority 
parties off the ballot, gag labor and 
bar progressives from holding 
ernment posts,

They include the Coughlin, 
nigan, Phelps-Devaney Bills 
others.

gov-

Dun- 
and

BLOW AT EDUCATION
The inquisitions under those bills, 

the union’s statement declared would 
result in abuses such as those al
ready experienced under the Rapp- 
Coudert Committee.

Those bills “are all designed to 
impose dangerous and undemocratic 
restriction on public officers and 
minority parties,” the statement 

■continued. I
The effect of passage of the bills, 

the union continued would' “create 
a new and broader base for reduc
ing our educational system down to 
the three R’s and wiping ou| the 
foundation for education for democ
racy—academic freedom,”

The union declared itself in favor 
of the Sullivan bill which aims to 
meet some of the union’s proposal 
in respect to protecting those draft
ed, giving them the same status as

GREAT NECK, L. I., N. Y. — I 
hear say that Jeanie went to Wash
ington for the Town Meeting of 
Youth in style. I hope you have a 
good report to make on the doings 
of the Meet.

The four elites of the chorus 
tripped the lights fantastic last Sa
turday night making the rounds 
again—eh what ?!

East Side-West Side-right in 
heart of town. That’s the party 
Islanders are giving at Hotel 
perial. The date, March 1st,
Suite 225, the hour 8:30, the price 
75c for ladies and $1.00 for gents. 
Don’t fail to come or you’ll be sorry.

Your’s till Erskine Hawkins crash
es through another aggressive needle 
nifty as “Soft Winds” on Bluebird.

—Just a Hick.

Congress Prolongs 
Witch-Hunt
WASHINGTON. — Steam-rollered 

by administration spokesmen, a re
solution prolonging the life of the 
Dies Committee was adopted last 
week by the House of Represent
atives. The resolution also gave the 
Texan $150,000 to continue his in
quisition until April 1, 1942.

Opposition speeches against the 
measure were practically blocked, as 
under a gag-rule only three minutes 
were allowed for debate on the re
solution. The most outspoken op
ponents were Representatives Mar
cantonio and Dickstein of New York. 
Both bitterly assailed the committee 
and charged that “fascist groups 
have the key to its backdoor.”

Adoption of the resolution was be
lieved to have been!, the result of a 
deal entered into between the ad
ministration and the Dies group. 
This was strengthened by the sup
port given the measure by such 
White House wheel-horses as Re
presentatives Rayburn and McCor
mack, as well as passage of the 
gag-rule which was voted by all ad
ministration supporters in 
House.

Dies himself in a speech on 
floor of the House admitted he 
reached an understanding with 
administration.

It was reported that according to 
the terms 
House had 
lution its 
consent to 
ginai $1,000,000 demand, to $150,- 
000. In addition, the Texan was also 
reported to have agreed to stop 
competing with FBI chief, J. Edgar 
Hoover. •>

I vis expected that the new setup 
will see a division of labor between 
the two bodies. The harassing, 
founding and smearing will be done 
by Dies, while the FBI will re
ceive from the Texan “all material 
of a confidential nature.”

of the pact, the White 
agreed to give the reso- 
backing if Dies would 
a reduction of hiš ori-

“What a food expenditure of $1.75 
a week means will be brought home 
to you perhaps by listing the ave
rage quantities of protective foods 
consumed by persons in families at 
this income level. Here they are: 
Each person, on the average, had 
four pints of milk or its equivalent 
each week; three c'ggs a week; one 
and one-half pounds of meat, poult
ry or fish a week; one pound of 
tomatoes or citrus fruit, and one 
pound of leafy, green or yellow ve
getables a week.

“The Texas Social Welfare Asso
ciation recently published a report 
of a study of basic social needs in 
that State which I think might be 
of interest. It 
12,000 families 
from three to 
spend on each
vation is seldom cited on death 
certificates as the primary cause of 
death, this report states: ‘Two 
hundred thirty counties tell us that 
101 persons died from starvation in 
Texas in 1938.’

“Such facts >are not to be ac
cepted with conplacence by Ameri
cans. You say that such facts should 
not be published, because to do so 
will encourage Mr. Hitler and Mr. 
Goebbels. To conceal the facts, how
ever, will do more than that; it will 
mean that we have already accepted 
one of Hitler’s most cherished poli
cies—keeping people complacent by 
keeping them in ignorance. I do not 
believe that is what we want in this 
country.”

Do .these facts have anything to 
do with health? Of course, not! 
People who are chronically semi
starved do not even reach the point 
where health is a problem. Not me
rely health as such is a question for 
them, but their very existence, the 
length of their life, their basic and 
elementary necessities from their 
birth to their death are at • stake. 
Our entire medical science with all 
its progress * and its sincerest ef
forts to prevent illness and to cure 
disease, is pitifully ridiculous in the 
face of this steady, huge, relentless 
hunger.

No single physician, nor the sum 
of medical profession can heal this 
social evil. It requires an enor
mous, multiple doctor, greater than 
all of them together: all hungry 
and underfed themselves in a solid 
mass movements.

WASHINGTON. — Cold remedies 
have been placed under regulation 
by the Food and Drug Administra
tion since medical authorities holęl 
the opinion that “no known subs
tance . . . can be relied upon to 
prevent or cure* colds,” Federal Se
curity Administrator .McNutt said 
this week.

A man may sometimes be forgiven 
thd kiss to which he is not entitled, 
but never the kiss he has not the 
initiative to claim.

A kiss is a course of procedure, 
cunningly devised, for the mutual 
stoppage of speech at a moment 
when words are superfluous.

The real secret of how to use 
time is to pack it as you would a 
portmanteau, filling up the small 
space with smąll things.

ALBANY. — A series of 
protect purchasers on the instal
ment plan, from “most outrageous” 
viotimization has been introduced in 
the New York State Assembly and 
will be the subject of a public hear
ing shortly.

I am indebted to my father for 
living, but 'to my teacher for living 
well.—Alexander the Great.

We may repeat ourselves when 
we say, that the culture of im
migrants, brought by them to this 
country, was part and parcel of 
the Lithuanian people in their own 
country. Yet, 'when it came in 
contact with American culture, with 
the American way of life and en
vironment, it became different.

This is a natural process and be
cause of that, an inevitable one. 
No barrier can halt that process. 
We must have in our mind that 
these changes were not of a forcible 
nature nor violent. They came al
most unnoticeably and slowly, but 
consistently, as a routine 
life. In other words, one 
they came automatically 
planningly and therefore, 
eludes the complainings about Ame
ricanization, or the lack of it. The 
process will continue its own way 
despite all sentimentalities for or 
against. „

The Lithuanian Immigrants (as 
for that matter any other national 
group) removed from a certain ge
ographical area (that is a natural 
base for a given culture), from a 
certain state and environment to a 
different counterpart of these, al
most immediately “lost” cultural 
traits and folk-ways. On the other 
hand, they acquire the same thing 
from a new country as a substitute 
for the things they “lost.” This 
means, in the given instant, the ob
servance of the American way of 
life.

It is true, because as a rule, so- 
called material culture changes fas
ter, that all cultural traits are 
bound up to the' economic life of 
the country. Hence, the immigrants’ 
societies themselves are in part an 
absorption of American culture. The 
Lithuanian communities in America 
have their 
This is 
consider 
on this, 
in mind 
isting in the early years amongst 
the Lithuanians and witnessing 
them twenty years later. The trend 
of these organizations changed. It 
is a reflection in cultural underta
kings of given communities.* ♦ *

The history of America is a histo
ry of immigrants. It was well said: 
“Americans All—Immigrants All,” 
and because of that, the American 
culture is not “pure” American. It 
is a product of the contributions and 
qualities of many races and na
tionalities who for centuries have 
participated in the development of 
Americanism while building and 
developing America. The history of 
our .country, American life and ex
periences, demonstrates conclusively 
that the influence of national ori
gin of various groups neither leads 
to disloyalty nor lack of interest and 
devotion either to America or to 
the course of progress. On the con
trary, the greatness of America, its 
cultural development, is due to the 
contributions of so many peoples and 
so many nationalities. And when 
every national group is conscious of 
it, then that consciousness makes a 
better understanding of real Ame
ricanism, because it demonstrates 
clearly that real concern for the 
needs of any group of people makes 
for concern for the needs of all 
people.

in daily 
may say 
and un- 
that ex-

communities in America 
own process of changes, 
evident that we do not 
necessary to elaborate 

will be enough to keep 
the basic organizations ex-

so
it
It

M. T.

Ireland Wants to Put its Case 
Before the American Peoplę

feel more inclined to be communi
cative non that he is back in the 
United States.

In answer to the blockade, the 
Government is calling for a mil
lion extra acres of tillage. The 
country, which grows half its wheat 
supply, needs 300,000 extra acres un
der this crop, but as feeding stuffs 
for animals can no longer be im
ported, the farmers must also raise 
feeding stuffs. Therefore, extra 
tillage is needed for all crops.

The Minister of Agriculture made 
clear that the medium and smaller 
farmers had done and were doing 
their part in the matter of tillage. 
The appeal, therefore, is especially 

blockaded ‘ addressed to the big agrarians whose

All the recent Mi-DUBLIN.
nisters, statements are being direc
ted to focus attention on the grave 
position of t^e country resulting 
from the inability to continue to 
import much of the needed mate: 
rials for industry and agriculture, as 
well as human consumption. Coal, 
tea and petrol are among the ra
tioned commodities.

De Valera and Lemass use the 
word “blockade” to describe the si
tuation. Whether designedly or not, 
both belligerents were effecting a 
blockade Lemass stated. He revealed 
that it was only recently that Bri
tain had acted designedly in the 
matter. De Valera stated that the 
country was the most 
country in Europe. He thought this 
lįjįould be known abroad where there 
were misunderstandings about the 
country’s position. This probably re
ferred to certain propaganda calcu
lated to create prejudice against 
the country, depicting its position as. 
one of luxury, able to procure all 
its needs through the good will of 
certain agencies and keep clear of 
the war. -

The declarations of De Valera1 
and Lemass were the essence of 
caution and moderation in the face 
of the pressure being exerted on the 
country,, for in the same speech Le
mass said that a few months ago 
the country Avas in imminent dan
ger of invasion. He. did not name 
the quarter from which the danger 
of invasion came. These revelations 
came none too soon in the eyes of 
most people here. It is hoped that 
foreign opinion, especially in Ame
rica, will get a clearer view of the 
situation this country finds itself in 
as a result of these governmental 
statements.

Mr. Willkie was in Dublin three 
hours. What he said to De Valera 
or what De Valera salt) to him we 
are left to guess. Mr. -Willkie may |

aversion to tilląge has hitherto 
been most pronounced. This class 
possesses very definite leanings in 
all affairs, national and internatio
nal, and follows the Cosgrave Party, 
politically.

The working class movement feels 
strongly that that party could have 
much more to say to its supoprters 
in the face of the national emer
gency.

It must be borne in mind that 
there is a political truce between 
Labor, Cosgrave and Government 
parties. The working class move
ment in the lower organizations 
feels strongly that political preas
sure on the country should be ans
wered politically, while driving si
multaneously to make the country’s 
bread secure.

It is felt that the Irish case 
should be put before the outside 
countries, particularly Britain and 
America, making clear the reasons 
for the opposition to the war, stat
ing the case against partition, for 
independence, arvi that this be done 
jointly by Labor and National bodies 
instead of the present policy of the 
Labor leaders to leave.it all to the 
government.

leave.it


Ketvirtas puslapis Antradienis, Vasario 18, 1941

San Francisco, Calif.
EXTRA!

Vasario 4 dienų viena iš di
džiausių ir stipriausių San 
Francisco CIO laivakrovių uni
ja griežtai išstojo prieš pre
zidento Roosevelto “lend- 
lease” bilių, kaipo neoficialių 
deklaracijų už karų, ir atsi
šaukė prie vietinių atstovų 
kongrese ir senatorių Hiram 
Johnson ir Sheridan Downey, 
kad jie dirbtų ir kovotų prieš 
tų nelemtų bilių! 

♦ * *
Pagal pranešima rinkimų 

komiteto pirmininko Guy M. 
Gillette, Demokratų ir Repu- 
blikonų partijos 1940 metais 
išrinkimui savo kandidatų 
Roosevelt ir Wendell Willkie 
išleido su virš dvidešimts vie
nų milionų dolerių. Ne be rei
kalo dabar ponas Willkie pri
vatiniais reikalais buvo nuva
žiavęs pas Anglijos karalių iš
sigerti afrikiškos kavos po 
puodukų ir surūkyti po Ken
tucky cigarų. 

* * *
Dėdė Samas reikalauja dau

giau devynių šimtų slaugių, 
gerai patyrusių savo amate ir 
baigusių kompetentiškas mo
kyklas dėl devinto korpuso 
apielinkės. Lovų kiekis bus pa
daugintas nuo 2-jų tūkstančių 
iki dešimties tūkstančių. Rau
donasis Kryžius visas slauges 
perduoda Karo Departmento 
žinion. Slaugės turi būti ne- 
ženotos, nuo 21 metų iki 40 
metų senumo ir Amerikos pi
lietės. 

* ♦ ♦
Iš San Francisco išsiunčia 

38 nazių jūreivius, kuriuos pa
ėmė metai atgal prie New 
Yorko nuo skęstančio laivo 
Columbus. Apie keturi šim
tai nazių jūreivių išsiunčiama 
j New Mexico valstijos kalnus. 
Viskas atliekama saugiai ir 
sekretnai po priežiūra Fede- 
ralio Biuro tyrinėtojų. Kiek 
tas Vokietijai kainuos, nežino
ma, bet tų 38 jūreivių buvi
mas ant Angel Island Vokie
tijai atsiėjo po viena tūkstan- 
tj kas mielų dienų.

nimui, kaip kad Europoje da
bar toki departmental jau nuo 
seniai egzistuoja. Ne tik žmo
nės, bet ir doleris turės sun
kiai nukentėti, nes sulopinta 
dolerį niekas nenorės nešiotis.* * *

Califomijos valstijoj 1940 
metais iškasė aukso vertės už 
$49,304,500. čia labai pakilo 
aukso produkcija nuo to lai
ko, kaip valdžia pradėjo mo
kėti po $35 už uncijų, bet mo
kestis darbininkams ne vieno
das. Todėl aukso mainieriai 
čia rengiasi streikuoti ir rei
kalauti to, kas jiems ,priguli. 
Aukso mainų savininkai suži
nojo apie neramumą ir ant 
greitųjų padarė tarpusavę su
tartį ir be jokio reikalavimo 
iš mainierių pusės, pakėlė po 
50 centų į dieną ir streiko 
ūpą disorganizavo. Dabar jei 
kuris nepatenkintas,-yra atlei
džiamas nuo darbo. O jei ku
ris nori kada sugrįžti, tai turi 
priimti mainų, savininko sąly
gas.

Californijoj tarpe 1848 ir 
1856 metų surado ir iškasė 
aukso už $450,000,000. Nuo 
to laiko Califomijos valstija 
įgavo vardą “Goldęn State.”

Pacific.

Pittsburgh, Pa.

Vallejo Calif., Mare Island 
valdžios laivų statybos ir amu
nicijos išdirbystės darbinin
kams pailgino savaitės darbų 
nuo penkių iki šešių dienų be 
ekstra mokesčio. Tai yra, vie
ton 40 valandų, dabar dirba 
48 valandas. Darbininkai pil
na burna kalba apie dirbimą 
po 10 valandų į dienų, įskai
tant ir sekmadienius. Trumpoj 
ateityj pamatysime ir patirsi
me, ar tas jų kalbamas prana
šavimas pasiliks tikrove.

« * *
Washington© bankieriai ren-4 

giasi iškepti keturkampį pajų. 
Bet kaip jie galės tą pajų su
pjaustyti į lygius penktada

lius? Atrodo, kad jiems reikės 
samdyti ekspertų ir gerai jam 
apmokėti už padalinimų to 
pajaus.

Apskaičiuojama, kad apie 
aštuoni milijonai daugiau šios 
šalies piliečių šiais metais tu
rės pasimokėti įplaukų taksas, 
žinoma, bus tokių, kurie ne
mokės jokių taksų nuo bilijo
ninių įplaukų. Mat, doleris tu
ri dvi puses. Ant vienos “one”, 
ant kitos pusės Washington, 
D. C. Dabar ūpas labai paki
lęs aptaksuoti kiekvienų sun
kiai dirbantį pilietį nuo kojų 
ligi galvos. 

* ♦ ♦
Dvidešimts penki metai at

gal pono prezidento Wilsono 
demokratija iš kongreso rei
kalavo dėl apsigynimo—dėl 
karo $150,000,000. Šiandien 
vien Califomijos valstija gavo 
karo pabūklams orderį nuo 
Dėdės Sanio už $1,135,750,- 
000! Pagalvokite! Vien tik 
šioje valstijoje tokia baisi su
ma paleidžiama, kaip rūko
riaus dūmas, ant vėjo.

Dabar Washingtone eina 
debatai už ir prieš “lend- 
lease” bilių, kad būtų galima 
apsaugoti Amerikų nuo pavo
jaus. Bet tie ponai pamiršta, 
kad skola, tai rona ir reikės 
įvesti speciali department^ 
Washingtone tų dolerių lepi

Visokios Žinios
Vasario 2 dienos 2 vai. po 

pietų turėjome Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 160 kuo
pos susirinkimą kuopos name 
po num. 1320 Medley St. Bu
vo apsvarstytas svarbiausias 
dienos klausimas, tai pasiunti
mas rezoliucijos į Washingto- 
ną prieš karą. Taipgi kalbėta 
apie rengimą koncerto profe
soriui Vytautui Bacevičiui, o 
po koncerto surengti paskaitą. 
Taipgi nutarta turėti vakarie
nę vasario 16 dieną vakare, 
pusė po septynių.

Perskaitytas iš Centro pa
kvietimas dalyvauti LDS vaju
je. Tam tikslui išrinkta du or
ganizatoriai, D. P. Lekavičius 
ir K.' Kairys. Jie stengsis gau
ti kuodaugiausia kuopai naujų, 
narių ir pakelti mūsų kuopos 
veikimą.

Tą pačią dieną laikytas Lie
tuvių Literatūros Draugijos 4- 
to Apskričio komiteto posėdis. 
Dalyvavo visi komiteto nariai. 
Aptarta daug svarbių reika
lų. Nutarta atsikreipti į kuo
pas ir raginti jas sudrūtinti 
veikimą. Nutarta darbuotis vi
sais būdais surengime prof. 
Bacevičiui koncerto.

Vasario 9 dieną turėjome 
LLD 87 kp. susirinkimą. Daly
vavo 9 nariai.

Mūsų 87 kp. turi net tris at
stovus koncerto rengimo 
komisijoje. Raportavo, kad 
svetainė jau paimta, būtent, 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainė South Sidėje. Leidimas 
iš policijos gautas. Tikietai ir 
garsinimai paduoti padaryti. 
Renka apgarsinimus iš biznie
rių. Komisija yra veikli. Dau
giausia koncerto surengime 
darbuojasi Albert Mikeška, 
Lekavičius, Kairis ir Martins.

Parinkta aukų dėl “Laisvės” 
bazaro. Surinkta keturi dole
riai. Taipgi parinkta aukų dėl 
Amerikos politinių kalinių. Su
rinkta vienas doleris. Išrink
tas kuopos komitetas 1941 
metams. Išrinkta: Pirmininku 
P. Martinkus, užrašų rašt. K. 
Kairis, turto rašt. J. Demon- 
tas, iždininku J. Kausevičius, 
knygium D. P. Lekavičius.
i Išduoti raportai iš praeitų 
metų veikimo. Pernai kuopa 
turėjo 26 narius, pilnai užsi
mokėjusius. Du nariai nepasi- 
mokėjo duoklių. Vienas mirė. 
Du gauti nauji nariai. Pinigų 
ižde kuopa turi du doleriu. 
“Vilnies” kalendorių išpar
duota visi 20 egzempliorių. 
Knygos “Naujoji Lietuva” 'be
veik viši egzemplioriai išpar
duota. Nutarta parsitraukti 
“anglišką-lietuvišką instrukto
rių,” tai yra, žodyną ir prisi
dėti prie surengimo paskaitos 
J. Baltrušaičiui kovo 9 dieną.

LowpH, Mass.
Apšvietos Kliubas Apsirengė 

Naujais Rūbais; ir Kit-kas 
Apie mėnesis laiko atgal 

buvau rašęs “Laisvėje” apie 
Lietuvių Apšvietos Kliubo ta
rimą, kas link susijungimo su 
LDS vietine kuopa. Toks tari
mas buvo perleistas ir LDS 
kuopoje.

Bet pirmiau, negu dalykas 
būtų įvykdytas, kliubo nariuo
se kilo entuziastiška nauja 
mintis ir daug, prielankesnė, 
negu pirmoji. Būtent, vietoj 
jungtis su kita organizacija, 
reorganizuoti Apšvietos Klru- 
bą į Lowellio Lietuvių Piliečių 
Kliuba, taipgi jį įčarteriuo- 
jant šiame mieste.

šis naujas sumanymas rado 
labai didelį prijautimą net ir 
tarpe visai naujų žmonių. 
Tautininkų Vytauto Kliubo 
galutinas sufašistėjimas, tarsi 
stumte pastūmėjo doresnius 
žmones į pažangiąją pusę, 
kurie stoja į pagalbą pažan
giesiems vietos-lietuviams or
ganizuoti Piliečių Kliubą.

Gražus sumanymas. Jis ne
buvo ignoruojamas. Rimtai 
apsvarsčius, imtasi rimtai ir 
dirbti.

Antras tuo klausimu susi
rinkimas turėtas vasario 8 d., 
šių metų, senojo kliubo sve
tainėje? 338 Central gatvė, 
kur dalyvavo advokatas Pet
ras Šimonis ir Antanas Kups- 
tys iš So. Bostono. -

Advokatas Šimonis pristatė 
susirinkimui visą naujo kliu
bo organizavimosi ir State- 
valstijoj perleistą projektinį 
raštą, kas liečia čarterį ir ki
tus dalykus. Taipgi gerbia
mam advokatui Šimoniui va
dovaujant, liko išrinktas pil
nas naujo kliubo, Lithuanian 
Citizens Social, Inc., Club ko
mitetas 1941 metams ir tuo- 
mi pačiu sykiu prisiekdintas 
ištikimam darbui organizaci
joje.

Reiškia, mūsų senasis kliu
bas, daug dirbęs apšvietai, 
daug tarnavęs pažangiosioms 
lietuvių organizacijoms, gra
žiai apsirengė ir pasipuošė 
nauju vardu ir čarteriu bū
siantiems darbams visuome
nės labui.

Apšvieta vistiek bus mūsų 
aukščiausiu tikslu. Nes į ap- 
švietą, progresą ir pažangą 
mes tikime. Kultūyinis dar
bas galės būt dar našesnis, 
esant organizacijai patoges
niam stovyje.

Taigi, dabar yra proga vi
siems rašytis prie Lietuvių Pi
liečių Kliubo: piliečiams ir 
tiems, kurie rengiasi bei mano 
tapti šios šalies piliečiais? 
Kliubas tame reikale galės 
daug pagelbėti. Tapę pilie
čiais, galėsite likti pilnais 
kliubo nariais.

Balso Choras Vėl Dainuoja
Vasario 2 dieną Balso ^cho

ras jau turėjo pirmas daina
vimo pamokas. Biskį pervė- 
lai pradėta. Bet gerai, kad 
nelaukta dar vėliau. Mūsų 
mylimas mokytojas B. Petri
ką iš Lawrence, vėl. savo ga
biomis pastangomis mūsų cho
rą mokina ir bando.išgauti iš 
dainininkų, ką jie gariausią 
turi geriausiam sudainavimui 
ir abelnai mūsų pažangiajam 
menui.

Antros dainų pamokos at
sibuvo vasario 9 dieną. Tu
rėtas pasitarimas ir nutarta 
pamokas turėti kas sekmadie
nis nuo 2:30 iki 4 :30 vai. po 
pietų. Reiškia, pamokos tę
sis po porą valandų su trum
pomis pertraukomis, kiekvie
ną kartą.

Jaunimas ir senimas, mylin
ti dainuoti, privalo stoti į 
chorą ir dainuoti. Yra reika
linga ir labai svarbu pagęlbė-

LA IS va

Anglijos kariai pratimuose prieš vokie čių įsiveržimą į Angliją.

bilių H. R. 1776 ir reikalauti 
Conn, valstijos senatorių ir 
kongresmąnų, kad balsuotų 
prieš tą bilių. Organizacijos 
turėtų prisidėti prie šios 
delegacijos, nes yra labai 
svarbus reikalas. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės: 
Sutherlin, 87 Orange St., New 
Haven, Conn.

Streikuoja
Hartford, Conn., vasario 5 

praneša, kad Toolmakers Un
ion prisidėjo prie streiko Un
derwood Elliott Fisher dirbtu
vėj. Jai priklauso Int. Union 
of Machinists, Loc. 354 ir A. 
F.L. Union polišeriai. Diena 
pirmiau išėjo į streiką kiti 
šapos darbininkai. Jie orga
nizuoti į neprigulmingą dar
bininkų susivienijimą, greičiau 
bus kompanijos unija.

ti chorui sustiprėti ir tuomi 
pasitarnauti liaudiškam me
nui. Turime gerą mokytoją 
ir jis žada šiemet chorą ap
vainikuoti gražiomis daino
mis, bet jis reikalauja skait
lingesnio choro, kur būtų ver
ta spėkas aukauti. Tad, ge
rieji žmonės, pagelbėkite 
šiam darbui, stodami choram 
Dainuodami patys jausitės 
linksmiau ir organizacijoms 
bus daug naudingiau.

Pažangieji Remia P.L.T. 
Radio Valanda £

Kuomet Lowellio lietuviški 
fašistai gėdą daro lietuvių 
tautai, remdami smetoninius 
fašistus, apiplėšusius Lietuvos 
liaudį ir pabėgusius į riazišką 
Vokietiją pas savo bičiulį, to
kį pat liaudies krauju apsi- 
laisčiusį Hitlerį, tai pažan
gieji lietuviai remia kultūrai 
naudingus darbus. Remdami 
kultūrinį darbą, mes atlieka
me tą, ką gerbia Lietuvos lais
voji liaudis; kas yra garbin
ga visai lietuvių tautai.

Pavyzdin: dienraštis “Lais
vė” yra mylimas liaudies laik
raštis. “Laisvė” gina laisvos 
Lietuvos reikalus, kiek galė
dama. Kovoja su liaudies 
priešais’ šioje šalyje, kurie 
bjauriai atakuoja Lietuvos 
liaudį. Toks laikraštis yra 
mylimas ir remiamas visų lai
svę mylinčių žmonių. Tad ir 
mes lowellieciai, pažangą 
mylinti lietuviai, pasiuntėm 
$8 pasveikindami dienraštį su 
30 metų gyvavimo sukaktuvė
mis.

Dabar vėl Pažangiųjų Lie
tuvių Tarybos Radio valanda 
atsidaro vasario 23 dieną nuo 
9 vai. iki 9 :30 ryte, per stotį 
WHDH, Bostone. Per šią pus
valandžio programą nebus 
leista šmeižti Lietuvą, kaip 
lygiai nebus šmeižiama jokia 
demokratinė šalis, o vien bus 
leidžiama gražios programos 
ir lietuviškos dainos oro ban
gomis.

Tokius kultūrinius darbus 
mes remiame. Ir todėl, kuo
met pas mus atsilankė vasario 
8 iš So. Bostono namų parda
vinėjimo bei pirkimo agentas 
Antanas Kupstys, tai jam pa
sveikinus mūsų naują kliubą 
varde būsiančios P.L.T. Radio 
programos, ant vietos draugai 
sudėjo $6.25, kuriuos draugas 
Kupstys nuvežė priduoti P.L. 
T. Radio Komitetui. O ant 
rytojaus draugas A. Drazdau- 
skas dar pridavė man tam pa
čiam tikslui 5z0c. Tai kartu 
bus jau $6.75. Tai tiek ant 
greitųjų.

žinoma, tai nedidelės su
mos, jos ir buvo siekiamos be 
didelių pastangų. Bet kad 
ir maža parama, ji neša dide
lę naudą, jeigu ji skiriama 
naudingam tikslui. Tai ne fa
šistinės pabėgėlių grupės šėri
mas, bet rėmimas kultūros.

Kaimynas.

WATERBURY, CONN.
Iš Mūsų Apielinkes

Vasario 5 d. atsibuvo LDS 
49 kuopoę susirinkimas. Na
rių susirinko pusėtinai. Kol 
ėjo mokesčių mokėjimas, bu
vo pasikalbėjimas tarp savęs. 
Daug girdėjau išsireiškimų, 
jog gauna laiškų iš Lietuvos 
nuo giminių. Džiaugiąs, sako, 
dabartine Lietuvos valdžia ir 
dėkavoja Dievui, kad Dievas 
davė tokią gerą valdžią. Da
bar, sako, ir mes, gyveną A- 
merikoj, žinom, kodėl čionai 
kunigai taip keikia dabartinę 
Lietuvos valdžią. Mat, ji iš 
klebonijų atėmė žemes ir iš
dalino bežemiams, taipgi ir 
dvarus išdalino kumečiams, o 
dvarų sodybose įrengė poilsio 
vietas, kituose mokyklas, o 
dar kituose ligonines. Vienas 
atsiliepė: O kam dabar jie dė
kavoja už tą gerą? Geriau 
lai dėkavoja draugui Stalinui 
ir Raudonąja! Armijai. Po 
Smetonos valdžia meldės, kaip 
išmanydami, o tas Dievas vis 
buvo kurčias, negirdėjo nieko. 
O kaip Raudonoji Armija 
įžengė, tarytum, saulė užtekė
jo ir pradėjo! džiovinti' varg
dienių ašaras. Dėlto mano 
mano brolife ir dėkavoja Sta
linui ir Raudonajai Armijai 
už visą tą gerą, ką šiandien 
turi. Sako, gavęs žemės, ma
terijoj pasibudavojimui na
mo. Gavęs arklį ir karvę, dar 
ir pinigų ant pradžios gyve
nimo. Tai aš,skaitydamas jo 
laišką, labai džiaugiausi.

kurie pardavinėja žemos rū
šies aliejų su paženklinimais 
“importuotas,” po $2.50. Fe- 
deralis maisto ir vaistų in
spektorius sako, kad šiandien 
importuotas olive oil kaštuoja 
$4.50 ligi $5.00 galionas ir 
dar negalima gauti.

Ruošiasi Protestui

Labor Non-Partisan League 
of Conn, organizuoia delega
ciją vykti į Washington, D. 
C., penktadienį, vasario 14 d. 
Norima suorganizuoti nors 
100 delegatų ir užprotestuoti 
prieš prezidento Roosevelto

Streiko komitetas sako, kad 
šapoj atliko apie 100 darbi
ninkų ir jau pradėjo tartis 
fabrikantai su darbininkų at
stovais.

Tiktai yra apgailėtina, kad 
vienoj .šapoj thip daug skir
tingų unijų. Tas neduoda dar
bininkams nieko gero.

Waterburietis.

“LAISVĖS” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

. LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt Vernon Sdreet
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Paskaitas rengia moterų kliu- 
bas. . • " •

Vasario 8 dienų apsivedė 
Pranas Tamošauskas su lietu
vaite MJ Mikneis. šliūba ėmė 
lietuvių bažnyčioje. Vestuvės 
|vyko pas tėvus.

D. P. Lekavičius.

Berlin. — Bombarduoda
mi anglų salų - tvirtumą 
Maltą, vokiečių lakūnai nu
mušė žemyn ir tris anglų 
orlaivius, kaip sako vokiečių 
komanda.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Pasibaigus mokestims, atsi
darė susirinkimas. Perskaitė 
užrašus ir pašaukė delegatą 
jaunuolį Laurinaitį išduot ra
portą iš Conn, valstijos kon
ferencijos on Social and ‘La
bor Legislation, kuri atsibuvo 
11 sausio Hartforde. Delega
tas jaunuolis nors pirmu kar
tu buvęs konferencijoj, bet 
išdavė aiškų ir platų raportą. 
Visi sakė, kad nuo dabar kur 
rinksim delegatą, rinksim iš 
jaunuolių.

Po tam buvo pakeltas klau
simas apie LDS vajų, kuris 
prasidės kovo pirmą šių me
tų. Apsiėmė į vajininkus šie 
draugai ir draugės: Danisevi- 
čius, Strižauskienė. ir Marozie- 
nė.

Po tam keliatas draugų pa- 
sipirko po vieną knygutę 
“The New Lithuania”, para
šytą Anna Louise Strong. Mi
tingas užsibaigė labai sma
giai.

Darbininkai Streikuoja
Iš West Haven vasario 4 d. 

praneša, kad darbininkai arm- 
strong Rubber kompanijos jau 
trečia diena streikuoja. Kom
panija atsisako panaujinti su
tartį ir pridėti mokesties 
darbininkams . Darbininkai 
nubalsavo vienbalsiai tęsti 
streiką, kol bus pilnai laimė
tas. Streiko komitetas prane
ša, kad streikuoja 100 nuoš- 
šimčių. Policija saugoja šapą, 
bet pikietas eina.

Apsisaugokite
Waterbury miesto sveika

tos viršininkas Edward J. 
Godfren persergsti gyvento
jus, kad apsižiūrėtų pirkdami 
olive oil, nes atsirado agentų,

“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 užsUiiykite kalendoriaus 
platinimui. Kreipkitės Šiuo antrašu:

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 j 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugahis ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas

PaStas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-tę

ei jai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.



Antradienis, Vasario 18, 194f E X I S V fl Penktas puslapis

wW

PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1-30-41----18

• ■

Boston,Mass

(Tąsa)
Pernakvojęs savanoris senamiestyje, 

užvažiuojamuose namuose, tik prašvitus, 
išgirdęs kiemo grindiny žvangant arklių 
pasagas, negalėjo užmigt, prikėlė Moniką 
ir papusryčiavę, išėjo prie daktaro. Su- 
siklausinėję, suradę; turėjo dar laukti 
iki priėmimo valandos. Kai juos pakvie
tė tarnaitė į atskirą kambarį, jie buvo 
patys pirmieji, bet ir čia teko ilgai laukti.

Pagaliau, tuo pačiu metu, kai įėjo du 
nauji ligoniai, atsivėrė durys, ir Moniką 
pakvietė. Juras pamatė pačią einant dar 
labiau išblyškusią, pilnomis akimis aša
rų.

—Kas?—norėjo klausti, bet ji pirmoji 
padarė ranka ženklą, kad nieko, ir jis 
šiek tiek nusiramino.

—Ar nereikės operacijos?—jau išėjus 
paklausė savanoris.

—Tai! Iki paskutinio skatiko nulupo, 
—atsakė ne į jo klausimą.—Prašiau, kad 
nuleistų. Už ką tu tokius pinigus imtum. 
Gerai ir nepažiūrėjo. Aš čia rodau— 
skauda, o jis su vamzdeliu prie krūtinės: 
kvėpuok, dar, da... aš noriu paaiškint, 
kad man ne toje vietoje, jis liepia tylėt. 
Kai papasakojau, kad paraką gėriau, sa
ko tamstą į kalėjimą reikėtų pasodint. 
Kad pradėjo šaukt—kokia tu motina! 
Pradėjau verkt, pati nemačiau, ką jis 
darė, štai, dar dvi markes grąžino.

—Ką daugiau sakė?
—Sakė, sunkiai nedirbk, nesijaudink, 

sakė, kad niervos, valgyk kiaušinius, 
grietinę, pieniško liepė... Štai, parašė. 
Rodos, neišmanė ir gana, ko man reikia. 
Toks jaunutis, be barzdos.

Buvo jau geri priešpiečiai, kai jiedu 
papusryčiavo, viską atliko ir Juras išsi
rinko dalgį. Jis norėjo dar pačiai kažką 
parodyti, vežtis, bet ji:

—Nereik, nenoriu. Greičiau bėkim iš 
čia... — Monika jau nekalbėjo, kad ji 
norėtų gyventi visą amžių mieste.—Pik
ta man darosi žiūrint į viską. Valandos 
daugiau čia neišbūčiau. Kur žengi, ten 
moki,—akių dūmimas. Ir tie daktarai, 
ir viskas—tik apiplėšt vargšą. Verčiau 
nei eiti, nei matyti. Pamatai geriau gy
venančius, išsipuošusius, nieko nedirban
čius, pats išdyksti, kažko nori, traukia 
kur... Ne mums tos krautuvės, tie pa
rodymai. Einam greičiau... Jureli.

Netrukus jie išsiruošė pėsti kelionėn, 
nes pinigai visai išsibaigė. Nusprendė, 
kad vėlai vakare bus namie, gal atsiras 
proga,—kas nors pavėžys. Kai tik pa
liko didžiąsias gatves, išėjo į plačias, į 
pievas išklystančias priemiesčio gatves, 
pajuto vėją, pamatė laukus, abiems gera, 
lengva pasidarė. Jau beveik prie pasku
tinių namų jie išvydo žilą senį, sukantį 
katarinką, apsuptą būrio vaikų. Ant ka- 
tarinkos dangčio tupįs žalias, išverstakis 
paukštis traukė vokelius.

Kaimiečių pora prisidėjo prie būrio ir 
su vaikišku malonumu stebėjo paukštį. 
Jų akivaizdoje mažai mergaitei papūga 
ištraukė veidrodėlį. Juras kugždėjo pa
čiai: ir nereik mums geresnės operos. 

’ Kad tik muzika. Še, pabandyk traukti.
Ji ištraukė žiedelį, įvyniotą į rausvą 

popierėlį. Ir atitolstant nuo katarinkos, 
Juras perskaitė, žingsnis į žingsnį, po- 
pierėlyj parašytus jų laimei žodžius:

... Žinoma, kad noras prie turtų tave 
traukia, bet pasitenkink reikalingiausiais 
gyvenimui dalykais, nes nuo ko dangus 
žmogų atleidžia, jis neprivalo to sau rei
kalauti. Niekuomet nebūsi labai turtin
gas, bet atsitinka taip, kad niekuomet 
nematysi vargo. Yra žmonių, kurie tau 
laimės pavydi... Nori tu gauti žinių, 
kurias netrukus ir gausi. Nesmagumai, 
kuriuos tamsta turi, užslopina anksty
vesnius kentėjimus. Nuštojimas gero ir 
mylimo asmens sužeis tavo širdį, bet po 
to neturėsi jokių sunkumų, ir laimingai 
pasensi s..

Monika tokia buvo: ji viskuo tikėjo, o 
parašyta pranašystė apie nustojimą my
limo asmens tikrai pažeidė jos širdį ir su 
vyru dalinosi, kuriam teks pirmajam 
mirti. Jau verčiau ji.

— Manau, Jureli, Čia tyčia pafašyta, 
juk taip nebus?

— Nebus, nebus...
Susėdę ant griovio kranto jie nusiavė 

batus. Savuosius Juras pasišovė ant laz-

kelbs tekstą savo konstituci
jos, kuri yra baigiama tvarky
ti.

Taipgi visi įsidomėkite, kad 
balandžio 20 Bostone įvyksta 
profesoriaus Bacevičiaus kon
certas, S. Zavis.

galija, “sužeidė kai kuriuos 
iš jų, bet dar nėra tikrai ži
nomi anglų nuostoliai ten.”

sunaikintų Anglijos laivų 
buvo keli po daugiau kaip 
20,000 tonų kiekvienas, ir 
jog per savaitę nuo vasario 
4 iki 11 d. vokiečiai paskan
dino 117,500 tonų prekinių

ANGLIJA DAR “NEŽINO,” 
KIEK VOKIEČIAI NUSKAN

DINO JOS LAIVŲ
London, vas. 14.—Anglų 

vyriausybe sako, jog vokie
čiai, užpuldami prekinius 
Anglijos laivus, ties Portu-

Berlin. — Vokiečių ko
manda pakartojo, jog kari
niai jos laivai, orlaiviai in Anglijos laivų. Visi tie lai- 
submarinai sunaikino tryli- vai plaukę namo pilni pri- 
ką prekinių Anglijos laivų krauti karinių reikmenų iš 
ties Portugalija, jog tarp Amerikos.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
1O

r

s

iš

nį

ftlOVA
" Alinto*!

(Bus dąugiau)

FIN 01 N G M O N E Y; |

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

Nors vėliau
bet

Telephone
STagg 2-5043

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Broadway, So. 
čekius ir “mo- 
išrašykite iždb. 
J. Lukas, bet

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(Koplyčia)

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

Slt-vr»

dos. Dar jie matė miestą, svetimą ir toli
mą, lyg išpieštą žydriame dangaus fone, 
bet greit jį uždengė kalvos ir miškai. Že
miau, upės slėny, buvo girdėt gegutės, 
kukavimas, ramus ir geras, lyg vakari
nis skambinimas iš pasislėpusios miške 
mažos bažnyčios.

Nuvargę, ištroškę, jie gėrė atsigulę 
žolėje iš mažų upokšnių tyrą, permatomą 
vandenį. Per platesnes brastas Juras pa
čią pernešė, džiaugdamasis atsiradusiu 
jos veide raudonumu.

— Nušvitau kaip diena, pamačiusi 
tuos gyvulėlius, dirbančius žmones. Ar 
čia pripratimas, ar kas — dienelę nebu
vau, o traukia prie tos žemės...

VII
Monika, po pirmojo gimdymo kančių, 

ilgą laiką užsitęsusių jos viduriuose die
glių ir deginimų, kaip ji vadino dažnai 
pasikartojančius skausmus, lyg šalčio pa
kąstas medelis, ketverius metus vaikščio
jo bevaisė, liesa, bekraujė, susmulkėjusi, 
visai priešinga tai moterų prigimties 
ypatybei, kuri jas po pirmųjų atgaivina, 
papildo.

Turėjo pakakti jai vargo ir su vienu. 
Kol nevaikščiojo Kaziukas — bėgiok prie 
jo su pienu, nešk visur su savimi, tampy
kis, o čia ir taip kojos iš nuovargio, nuo 
darbų lūžta. Kai pradėjo vaikščioti—sau
gok, kad neįvėžliotų į vandenį, kad nepa
siliktų vienas prie ugnies, neiškristų nak
čia iš lovos. Taip visur ir visuomet su sa
vimi, vienoje rankoje grėblis, šakė ar 
adata, kitoje mažiukas; viena akis lauką, 
namus, verpstę saugo, kita—jį.

Gerai buvo, kai vaikas pradėjo nebe- 
reikalauti tos globos, pats ėmė jieškoti 
žaislų ir draugų, ir jį galėjai be baimės 
palikti naujakūriukų būryje. Tie visi ka
ro ir pokarinių metų viščiukai, išsiritę 
pačiame vargingiausiame laike, kuriems 
kaip ir jų penėtojams buvo lemta pergy
venti kelionės, kęsti alkį, šaltį, -kurių 
daugelis gimė vežimuose, toli nuo palik
tų karo ugnyse žėruojančių namų, veik 
visi atrodė vieno ūgio ir amžiaus. Veik 
visi, tie pipirai, žindyti motinų, pernešu- 
sių baimę, gailesčio skausmus, praradu
sių mylimus žmones, tėviškes, buvo lyg 
vėlai pasėti grūdeliai. Jų gausu buvo 
kiekvienuose namuose, kiekvienoje nau
jakurio lindynėje,—suskurdę, i š p u rpu- 
siais nuo grikių košės pilvukais, nušašu
siomis galvutėmis, blusų ir. blakių išmar
gintais kaklais, murzini, nuskarmaliavę, 
—tikra vargo karta. Susibėgus nuoga
liams kaimo vieškely į krūvą, bežaidžiant 
jiems karus, besidrabstant purvais, sun
ku ir patiems tėvams buvo išskirti savuo
sius. Ne pasėlių derliumi, ne žole, tie ba
do ir įkurtuvių metai krauju įgytose že
mėse buvo turtingi, bet vaikais. Tėvai be
žiūrėdami į susitelkusią mažiukų kirmė- 
lynę ir juokauti bandė:

—Gal reikės į ausis kaip avims įkirpt. 
Negali pažint, kur savas, kur svetimas.

Daugeliui atėjo laikas rašto mokintis, 
bet nebuvo kuo jų aprengti, kada nu
prausti, o tie kur tiko į piemenis, vėl lai
svi strapaliojo — nebuvo kas ganyti. 
Taip viso kaimo geltonsnapiai ir pliurškė 
vasarą balose, išsigalvodami visokių pra
mogų.

Į tą būrį pakliuvo ir Monikos ančiukas,, 
kuris nekartu grįžo liūdnai pypsėdamas, 
apsidraskęs. Pati motina girdėjo, kaip 
išdykėliai, matyt vyresniųjų pamokyti, 
šaukė jos vaiką:—Eikše-e, Parakini! Pa- 
rakinuk, vikriau, kursime ugnį. /

Skaudu Monikai buvo dėl tokio naujo 
krikšto, nežinojo ką daryti, pasiskundė 
kaimynėms, kurių vaikai taip sugalvojo. 
Kaimynės iškarnojo saviškius, bet kai 
tik Kaziukas iškišdavo nosį kaiman, jį 
kitaip nešaukė:— Ūū! Parakini!

Atėjęs į protą, Kaziukas kentė dėl to- 
Kio pravardžiavimo, bet ilgainiui apsi
prato, atsiliepė šaukiamas ir visam am
žiui jis paliko Parakinuku. Tik vieni tė
vai jį vadino tikruoju.

Dėl to Monika, pažeista širdimi, kalbė
jo vyrui:

— Nereik man daugiau vaikų, . gana 
ašarų. Tas vienas kiek man sveikatos 
kainavo, dar žmoniško vardo neturi. Ne
noriu...

Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
Reikalai

Jau tik dvi savaitės laiko 
beliko iki atidarymo mūsų ra
dio programos iš stoties WH- 
DH. Vasario 23, 9 valandų 
ryte, pirmu syk Naujos Angli
jos pažangioji lietuvių visuo
menė išgirs oro bangomis il
gai lauktą savo tvarinio bal
są. Ne tik programos direk
torius prof. B. F. Kubilius, 
muzikė Yarmalavičiūtė-Ku- 
gel, bet ir visa Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybos valdyba dir
ba išsijuosę, kad tas mūsų pa
gimdytas kūdikis būtų svei
kas, gražus, kad augtų, bujo
tų ir tobulintųsi j visiems pa
geidaujamą ir mylimą esybę, z

Darbuotė sukėlimui radio 
programos rezervinio finansų 
fondo eina savu keliu. Nors 
valdyba toje dirvoje dar ma
žiausia dirbo, vienok koloni
jos savanoriai pradeda tame 
darbe lenktyniuoti. Kaip jau 
praeitą sykį minėjau, kad 
Hudsonas pradėjo, Worceste- 
ris neužsileido; Norwoodas gi 
sako, jeigu anie du po vienos 
programos išlaidas gali pa
dengti, tai mes dviejų. Na, 
ir negalima žinoti, Norwoodas 
gali tą padaryti. Nuvažiavus 
į Worcester! operetės “Grigu- 
tis” pamatyti, teko viena 
akim užkliūti už Vilkausko iš 
Nashua, N. H.
labai norėjau jį matyti, 
tas dzūkas, kaip gyvas sidab
ras, čia jis yra ir čia, žiūrėk, 
jo jau nėra. Vienok nuo kitų 
teko girdėti, kad jis parody
siąs, ką Nashua dzūkai gali. 
Na gi, mes turime po glėbį 
auksinių draugų Haverhill, 
Lowell, Lawrence, W. Lynn, 
Bridge wateryje, Stoughtone, 
Gardneryj ir, ant galo, kas 
išdrįs į akį kibti Brocktono 
šiaučiams ?

Vieną dieną mano moteris 
parneša porą dolerinių ir sa
ko, tai nuo Misevičienės iš Bil
lerica, Mass., į radio fondą, 
kuri pasakiusi, kad jeigu pro
gramos bus geros, tai ir dau
giau duosianti. Misevičienė 
yra moteriškė, pas kurią va- 

•saros laiku atvažiuoja socia
listai papiknikauti. Kėliatą 
sykių man teko pastebėti, 
kaip tik mūsų broliai socialis
tai pradeda kritikuoti Sovietų 
Sąjungą ar komunistinį judė
jimą abelnai, tai ji, nors bū
dama mažai mokyta, vienok 
mokytas galvas į ožio ragą 
suvaro. Iš vieno tų piknikų 
važiuojant namo, jos žentas 
sako: “Ot, matot, senė ‘Lais
vės’ prisiskaito ir tu su ja jo
kios rodos negali gauti.” Bra
vo, Misevičiene!

South Bostono rengiamam 
radio fondo koncertui, kovo 2 
dieną, Municipal Svetainėj, 
mūsų laimei, teko gauti vieną 

žymiausių liet, dainininkų 
Vasiliauską iš Brooklyn, 
Y. Jis taipgi tą sekmadie- 
dainuos mūsų radio pro

gramoj. šalia Vasiliausko, 
koncertinę programą pildys^ 
kaip jau tikrai yra prisižadė
ję: Harmonijos grupė, S. Bos
tono Laisvės Choras, Norwoo- 
do Vyrų Choras, dainininkas 
Juodaitis ir dar derybos eina 
su keliatu kitų.

Siunčian laiškus, pasveikini
mus ir aukas į radio fondą,* 
adresuokite pastovaus oficia- 
lio Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos sekretoriaus vardu: B. F. 
Kubilius, 332 
Boston, Mass, 
ney orderius” 
ninko vardu,
siųskite pas sekr. B. F. Kubi
lių.

Labai trumpu laiku Pažan
giųjų Lietuvių Taryba pas-

/tv£R BEU. BAKING

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold -extra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

•7

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH I

ambassador

13975

ROBERT LIPTON
Jeweler :: įsteigta 1802

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avea.

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

Duodame ant

Varpo 
keptuve
THE BAKERS*

JUNIOR LABEL

yra 
unijinė

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

o
NOTARY

PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET - BROOKLYN, N. Y.

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

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM .

Vapor Room, Turkish Room,. Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
LAID1ES* DAYS

Mon. and Tues, from 12 a.m. to
11 pan. After 11 pan. ter gents

į,,.,,, ų.i.ipįfrr.,,

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., FrL, Sat. and
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Pasivažinėjimas Kainavo 
Gyvybę

Laisvietį Juozą Visockį 
Išleidžiam Armijon

“Laisvės” Bazare Sukelta $100 
Ispanijos Kovotojų Parvežimui

Šiandien Brooklyne Bus 
Specialiai Rinkimai

Šį vakarą, antradienį, vasa
rio 18-tą, Juozo Visockio san- 
darbininkai laisviečiai susi
rinksime į “Laisvės” salę, 419 
Lorimer St., Juozo išleistu
vėms, kadangi jis pašauktas 
stoti kariuomenėn vasario 19. 
Sueigėlė bus draugiško-šeimy- 
niško pobūdžio, be didelių iš
kilmių ir be įžangos. Norin
tieji su Juozu pasimatyti prieš 
jam išvykstant, visi kviečiami 
atsilankyti “Laisvės” salėn.

• Juozas “Laisvės” įstaigoj 
pradėjo dirbti, kaip ir dauge
lis kitų, visai jaunučiu būda- mai: 
mas ir yra išdirbęs virš desėt- 
ko metų, buvo prasilavinęs į 
vieną iš geriausių spaustuvės 
technikų. Jis taip pat daly
vavęs vietos veikime, ypatin
gai lietuvių scenoj, kam jis 

. turi įgimto gabumo. Sceną jis 
mėgsta labiau už bile kurią 
kitą veikimo sritį. Jo išvyki
mas bus dideliu nuostoliu taip 
“Laisvės” įstaigai, taip vietos 
scenos darbui.

Kaip visada, taip ir šiuo 
kartu lietuviąi parodė pažini
mą savo reikalų, kultūrinį pa
kilimą ir žmoniškumą. “Lais
vės” bazare asmeniškai buvo 
renkama aukos parvežimui iš 
Francijos Ispanijos liaudies 
kovotojų, kurie per virš tris 
metus gynė savo laisvę ir de
mokratiją nuo Vokietijos ir 
Italijos fašistų. Aišku, kad 
ne kiekvieno simpatiko atsi
klausta, bet vis vien $89.30 
surinkta aukų. Aukavo seka-

Central Brooklyn
Praėjusį penktadienį, vasa

rio 14 dieną, buvo prakalbos, 
kurias rengė vietinė ALDLD. 
24-ta kuopa. Prakalbos buvo 

^Lietuvių Neprigulm. Kliubo 
kambariuose, 269 , Front St. 
Kalbėjo “Laisvės” redaktorius 
drg. A. Bimba. Publikos buvo 
artipilnė svetainė.

Kalbėtojas aiškino Ameri
kos darbininkų padėjimą kas 
link karo ir ragino, kad visi 
darbininkai priešintųsi tiems, 
kurie traukia šią šalį į karą. 
Paskui labai aiškiai nurodinė
jo dabartinės laisvos Lietuvos 
santvarką ir taipgi aiškiai pa
brėžė, kad dabar Lietuvoj ne
bebus nei ponų, nei ubagų.

Kaip jau žinoma, tai drau- 
vgas Bimba visada geras pra

kalbas pasako, bet dabar, tai 
dar geriau jam sekas, nes kal
bėdamas daug juoko padaro. 
Ir žinoma, juokas labai patin
ka publikai.

Po prakalbų buvo klausi
mai, į- kuriuos kalbėtojas aiš
kiai atsakinėjo. Gi pasibaigus 
klausimams buvo duotas nau
jos mados, 1941 metų Porta
ble radio, vertės $29.95. Jį 
gavo Ona Bartulienė, gyve
nanti 269 Front St., Brookly
ne, ir kuri tuoj pasiėmė minė
tą radio. Prie radio 
iš . publikos išrinkta 
mergaitė Taruliutė.

Taipgi reikia tarti
ačiū Lietuvių Neprigulmingo 
Kliubo nariams arba komite
tui, kurie davė svetainę pra
kalboms ir žinoma, kad skait
lingai atsilankė į prakalbas.

Gi mano supratimu, tokios 
prakalbos yra pamokinančios, 
naudingos ir reikia ir daugiau 
tokių prakalbų parengti. 
a Centralbrooklynietis.

Vienas pažangus biznierius, 
kuris skelbiasi “Laisvėje”, pa
aukavo $5. J. Stanelis, iš Ba
yonne $2. Liet. Dark. Susiv. 
50 kuopa $5. Brooklyno Lietu
vių Kuopa $5; Ch. Arrison, 
iš Hartford $2; Liet. Darb. 
Susivienijimo, Conn, apskri
tys, per drg. J. Didžiūną pri
davė $5. Adelė ir Pranas Pa
kalniškiai $2; D. M., Karali- 
na ir Ona šolomskai $3; Jur
gis ir A. Zablackai $2; Vy
tautas ir Helen Zablackai $2. 
J. ir Elz. Grubiai $2.

Po $1 aukavo sekami drau
gai ir draugės: A. Kalvaitie- 
nė, Janne ir Juozas Laukai
čiai; J. Steponaitis, M. žiede
lis, prof. Vytautas Bacevičius, 
Julius Kalvaitis, Juozas Kai
rys, V. Čepulis, K. Mockus, 
Petras Grabauskas, O. L., E. 
Vaitkus, M. Simonavičienė, J. 
Duoba, J. Didžiūnas, S. Mai- 
sonienjp, B. Vikšrienė, K. Pet- 
rikienė, M. Taras, Ažius, A. 
Bagdonas, A. Mureika, F.

padėjo 
jauna

didelį

Arcangelo D’Agosta, 28 m., 
Walter DoWling 21 m., ir 
George Dolny, 23 m., sudegin
ti elektros kėdėj už žmogžu
dystę laike apiplėšimo gara- 
džiaus, Brooklyne.

r x ' — -_______________

Gu-
Lie-

Bonkus, A. Gilmanas, J. 
žas, W. Paulauskas, M. 
pa, P. Gruškevičius, A. Talan- 
dzevičius, V. Jakubonis, J. 
Weiss, Jurgis Stasiukaitis, V. 
Škėma, Vincas ir Ona Žilin
skai, J. Tumosa, S. Titanis ir 
P. M. Kuntza.

Po 50 centų aukavo: Petras 
Dumbliauskas, J. Cedronas, 
R. Laukaitienė, Adelė Kala- 
kauskienė, Stella Vaitkienė, J. 
Marčiukienė, Ant. Balčiūnas, 
A. Kazakevičienė, J. Skiparis, 
J. čirikas, Juozas Galiauskas, 
J. Bondži, Alf. Švėgžda, Emi
lija Jeskevičiūtė, J. Dainius, 
Petras Baranauskas, Kazys 
Balčiūnas, P. Poškaitis, V. Mi- 
kulėnas, Povilas Alekna, 
Repšys, B. Makutėnas, L
relienė, Marauskas, D. Mazi- 
lis ir Alex Velička.

Po 25 centus aukavo: S. Ka- 
zokytė, Juozas Dobrow, U. 
Bernotienė, G. Bernotą, G. 
Warisonas, F. Rainard, S. 
Adeikis, V. Baltrušaitis, Jak
štienė, S. Deikus, J. Rušins- 
kas, K. Briedis, -Ant. Sinkus, 
P. Bieliauskas, J. Juška, Įp. 
Kanaporius. Po 15 centų au
kavo Pr. Kraulys ir V. Degu
tis.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū. Kas galite 
dar, tai prašome paaukoti, nes 
iki vasario 25 dienai mes, lie
tuviai, privalome sukelti $600 
parvežimui tų kovotojų į Me
ksiką.

T. 
še-

Brooklyno 4-me senatoriųia- 
me distri.kte bus renkamas vie
nas valstijos senatorius, o 16- 
me assembly distrikte dar bus 
renkamas ir assemblymanas. 
Balsavimų stotyą vasario 18-tą 
atdaros nuo 6 ryto lig 6 vaka
ro.

’Tarpe kitų partijų, kandida
tus išstatę ir komunistai — į 
senatorius Avrom Landy, o į 
assemblymanus Vincent Castig
lione. Jų abiejų uždėjimui ant 
baloto bendrai surinkta 4,400 
piliečių parašų tuose distrik- 
tuose.

Komunistai savo platformoj 
skelbia, .kad jie griežtai stoja 
prieš imperialistinį karą, remia 
darbininkų teises, remia Mar- 
cantonio bilių, kuris reikalauja 
atšaukt konskripcijos bilių, rei
kalauja didesnes mo.kesties 
draftuotiems ir apsaugos jų 
šeimynoms. Taipgi už praplėti
mą WPA, prieš visokią diskri
minaciją ir turi kitų visuome
nei naudingų dalykų savo pro
gramoj.

Demokratų kandidatas Car
mine Marasco yra pasižymėjęs 
rėmimu priešdarbininkiškų bi
lių.

Su ketvirtuoju iššaukimu, iš 
Brooklyno ir priemiesčių dar 
buvo paimta kariuomenėn se
kami :

Petras J. Barkauskas 
Kazys A. Albinskis 
J. Sirkus 
Alekas W. čarneskis 
Karolis E. Krolius 
Antanas T. Nekelevičius 
Vilius Aluskevičius 
Kazys M ai y s 
Jonas Keris 
Juozas Urbavičius
L. G. Buda
Jonas B. Petrauskas 
Stasys Stroba 
W. Kaukevičia.
Juozas Dzikas 
Juozas Berną z 
Juozas Pluta 
Albertas L Lukošiūnas 
Petras Milinkevičius

♦ Pranas J. čela 
Juozas J. Jukevičius 
Benis A. Karčiauskas 
Jonas W. Lapinskas
M. J. Mikalauskas .

. Adomas B. Laukaitis 
Jonas E. Pečis 
Kazys V. Petrauskas 
Jonas Gurklys 
Simas Vertimas 
Sakoma, kad išvyko ir dau

giau.

Joseph Monaco, 18 m., mi
rė kalėjime nuo policijos šū
vio, pataikiusio galvon jį gau
dant, kada jis buvo pasigro
bęs lavonvežimį pasivažinėti, 
ir pastebėtas juomi važinėjant 
bandė ištrūkti nuo policijos.

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. ir RICHMOND HILL

ALDLD.. 185 kp. susirinkimas 
j vyks 19 d. vasario, 8 vai. vakare, 
Bazelio patalpoje, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė. Nariai, kurie ga
lite, dalyvaukite. — V. Paukštys.

(41-42)

D. M. Šolomskas.

“Laisvės” Bazaras Turėjo Širdingiausios 
Paramos iš Vietinių ir iš Toliau

Šiemetinis “Laisvės” baza- 
ras praėjo, palikdamas visuo
se gerą įspūdį, rengėjuose 
dar didesnį įsitikinimą, jog 
masės lietuvių šiuo laiku juo 
labiau brangina dienraštį 
“Laisvę”, taipgi gražios mora
lės ir finansinės paramos dien
raščiui.

Jau prieš bazarą buvo nu
matyta, kad jis turės būti sėk
mingas. Tą liudijo skaitlin- 
gesnės jam dovanos, negu ka
da nors praeityje. Gauta daug 
dovanų daiktais* ir dar didesnis 
skaičius apdovanojo dienraštį 
piniginėmis dovanomis. Jei tos 
visos piniginės sumos būtų bu
vusios paverstos į. daiktus, tai 
būtų reikėję daug, didesnės vie
tos išdėstyti ir trimis vakarais 
niekaip nebūt buvę galima juos 
išparduoti.

Dovanų gauta daug iš kitur, 
daug gauta ir iš pačių brookly- 
niečių, kuriems tenka ir jų iš
pirkimas, 
anksto jau 
vėj” prieš 
skelbiama,
sąrašus paruošti spaudai. Prieš 
pat bazarą ir laikę 
galima buvo suspėti 
ruošti.

Negalima praeiti
nūs ir pirkėjų duosnumo. 
jų draugiškos kooperacijos tie

Dalis aukojusių iš 
buvo skelbta “Lais- 

bazarą, kiti bus 
kaip tik bus spėta

bazaro ne-
juos pa-

neprisimi-
Be

48-tas BALIUS 48-tas
Rengia Šv. Jurgio Lietuvių Draugystė 

Šeštadienį, Vasario 22 February 
GRANO PARADISE BALLROOM

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 40 centų

BUS GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Kviečiama vietinius ir iŠ apylinkės dalyvauti ir link

smai praleisti laiką su pažįstamais, taipgi įsigyti nau
jų draugų. Kom.

4

Iš Vokietijos per Sibirą 
atvežama New Yorkan meno 
kūrinių ir kitų brangumynų 
vertės $8,000,000.

PAJIEŠKOJIMAI
Gavau laišką nuo Vlado Anjūno 

iš Lietuvos, Marijampolės apskr., 33 
Šiaulių gatvė. Jis turi brolių, gyve
nančių Amerikoje, bet nežino antra
šų, norėtų su jai^s susirašinėti. Kas 
žino kur jo broliai gyvena, prašau 
kreiptis į mane. AŠ jam pasiųsiu an
trašą. Anthony Ambromaitis, 110 
Wyona St., Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

vakarienė.

su mote- 
Nedėliomis

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

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

EVergreen 4-0072 S Locum 6-1422

šimtai daiktų-daiktelių nebūtų 
buvę galima išparduoti. Ar 

jiems labai pageidaujamas dai
ktas, ar gal greitu laiku ir ne-l 
naudosimas daiktas, jie neatsi
sakė pirkt juos individualiai, 
neatsisakė ir dalyvauti bran
gesnių daiktų bendrame išpir
kime, nes iš to nauda? dienraš
čiui “Laisvei.” Pirkėjais, kaip 
žinia, didelėj didžiumoj būna 
broo.klyniečiai ir artimų apylin
kių gyventojai, nors teko ma
tyti svečių ir iš toliau — Hart
fordo, 
taipgi 
land.

New Haven, Bristol, 
New Jersey ir Long Is-

Menininkų Talka

Kaip ir visada, taip ir 
kartu, “Laisvės” bazarui 
žiai ir draugiškai patarnavo 
menininkai.

Pirmą vakarą, vasario 14-tą, 
dainavo Aido Choras, vadovau
jamas Aldonos Žilinskaitės. 
Skaitlingai susirinko ir gražiai 
pasirodė.

Antrą vakarą, vasario 15-tą, 
dainavo Bangos Choras iš Eli
zabeth, N. J., vadovaujamas 
Aldonos Klimaitės. Solo daina
vo Aldona Klimajtė, pianu ly
dint Onai Daukantaitei, ir An
tanas Višniauskas, svečias dai
nininkas iš Bayonhe, N. J., 
akompanuojant Vladui Simana
vičiui. Taip choras, taip solis
tai, publikos buvo entuziastiš
kai įvertinti. f

Trečią vakarą, vasario 16-tą, 
dainavo Pirmyn Choras iš 
Great Necko. Kaip mažos lietu
vių kolonijos choras, pagirtinai 
skaitlingas, ir labai 
skambiai sudainavo, 
dainavo solistė Biruta
kaitė. Ji buvo sutikta ir palydė
ta audringais sveikinimais. Jai 
akompanavo'Aldona Žilinskaitė.

Laisviečiai dėkingi chorams 
su jų vadais ir akompanistais, 
taipgi atskiriems menininkams 
už išpildymą kultūrinės dalies, 
bazaro programoj.

Skaitlinga Publika
Kiekvieną vakarą bazare 

buvo skaitlingai publikos, su-

šiuo 
gra-

gyvai, 
Taipgi 

Ramoš-

sidariusios iš visų lietuviuose 
esamų visuomenės sluogsnių 
—darbininkų, biznierių, pro
fesionalų. Atidarymo vakarą, 
kaipo darbo dieną ir esant lie
tingam orui, mažai tikėjomės 
publikos, net su valgiais ma
žai tesiruošta, tačiau apsigau
ta—publikos prisirinko daug, 
apypilnė svetainė. Kitais 
dviem vakara.įs svetainė per
sipildė, svečiams kėdžių ir sta
lų pritrūko, buvo paimta dar 
i'r apatinė svetainė* norintiems 
sueit grupėmią pasisvečiuoti.
i Kalbant apie svečius abel- 
naį, negalima pamiršti vieną 
dabar vis labiau daugėjančią 

. grupę—tai jaunimas unifor
mose. Dalyvavo tarnaujančių 
armijoj, dalyvavo jūreivių. Ir 
jie čion pateko ne pripuola
mai, jie žino, kad “Laisvė” 
yra vienintelis lietuviškas 
dienraštis rytuose, kuris ne
linki Amerikos jaunimui “lai
mės” Europos karo laukuose, 
kaip to linki jiems smetoni- 
ninkai, bet kovoja už taiką, 
už sugrąžinimą mūs jaunimo 
laimingais ir sveikais į civilį 
gyvenimą, už darbus ir ame
rikoniško gyvenimo lygį.

Ištrūkę dienai kitai atosto
gų, jaunieji draugai nepamir
šta savo dienraščio, nepamirš
ta savo lietuviškojo judėjimo.

Vaikų Bazaras
Sekmadienįo popietį buvo 

vaikų bazaras—patys mažiu
kai vaikai pirko ir pardavinė
jo žaislus, daiktukus, knygas, 
o užbaigtuvėms, apie 4 vai., 
buvo susodinta prie stalų ir 
pavaišinti. Susėdę prie stalo 
mažieji laisviečiai rodė viens 
kitam savo pirkinius ir teisė
tai didžiavosi pasidarbavę 
“Laisvei”.

Daug kitų įspūdingų daly
kų būtų galima suminėti, bet 
negi surašyti viską, kas dėjo
si per tris dienas, tad tenka 
tik trumpai pasidžiaugti to
kiu gražiu lietuvių liaudies 
atsinešimu savo dienraščiui.

“L.” Rep.

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

senų padarau 
n a u jus paveiks- 
lūs 
sudarau ame- 

^^^^MR^Brikoniškais.
^^^H^K^Kkalui e n 

a
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
Įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
< 512 Marion St.. Brooklyn 
' Kamp. Broadway ir Stone Aye.

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

IŠRANDAVOJIMA1
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga jaunos mergaitės 

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

(29-41)

ar 
ir

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškij Skausmų

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

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaitis,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y,

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

ValandoR nuo 9 iki 11 rytali 
Ir Bulyg 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.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Štai 
Presas;

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus Ir Įdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

— aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

E3O1.. "’"lOESZJO I .... " ‘SJOE

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y..
Tel. EVergreen 7-8481

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 PetrUčių Krautuvėse 

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

£l«




