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London, vas. 18. — Šičia'jos ir Turkijos tai didelis 
plomatai supranta, kad vokiečių-italų laimė jimas.
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IŠ DARBO LAUKO

Į tai atsiliepė eilė valdiš
kų senatorių, karštai rem-

s

Senatorius Barkley, roo-

fe

• Mainierių unijos 
praneša, kad per

pagamint daugiau karo
organas 
pereitus 

(1940) metus žuvo 1,420 an- 
Jie žuvo bedirbda-

Kunigų “Draugas” rašo:
“Dabar visos lietuviškos 

knygos (Lietuvoje) degina
mos, naikinamos.”

Mes pasakysime: reikia tu
rėti kunigiškas akis, 
taip meluoti!

KRISLAI
Bazaras Buvo Puikus.
18-toji Konferencija.
Reikia Turėti Kunigiškos

Akys.
1,420 Angliakasių...
M. Rakosio Padėkos Žodis. 

Rašo R. Mizara.

Metinis dienraščio “Laisvės” 
bazaras šiemet visais atžvil
giais buvo pasekmingas, pui
kus. Apsilankė daUg žmonių, 
kurių nuotaika buvo gera, en
tuziastiška. Visa eilė mūsų 
prietelių lietuvių biznierių 
suaukojo bazarui daug* ver
tingų dovanų.

Vadinasi, šis bazaras dar 
kartą uždavė smūgį visiems 
tiems, kurie skelbia mūsų 
dienraščiui boikotą.

Nusiboikotuos tie žmonės 
patys save,—nusiboikotuos jie 
moraliai ir materialiai.

18-toji Visasąjunginės Komu
nistų Partijos konferencija, 
kurios sesijos šiuo metu vyks
ta Maskvoje, dar kartą paro
do tąjį milžinišką skirtumą 
tarp socijalistinio ir kapitalis
tinio pasaulių.

Bile kapitalistinėje šalyje 
šiandien suvažiavę valdančio
sios partijos įmonės į konfe
renciją, tariasi, kalbasi apie 
karą, apie naikinimą.

Na, o Maskvos konferencijon 
suvažiavę iš visų respublikų at
stovai labai rimtai tariasi, 
kaip pagerinti važiuotę (tran
sportą), kaip padidinti gamy
bą, kaip artimiausiuoju laiku 
pralenkti pačias pažangiau
sias kapitalistines šalis!

Kapitalistinis pasaulis šian
dien yra užimtas naikyba, 
o socijalistinis pasaulis yra 
užimtas kūryba!

gliakasių.. 
mi, angliakasyklose.

Taigi 1940 metais angliaka- 
syklų nelaimėse 342 asmeni
mis žuvo daugiau, kaip 1939 
metais. Vadinasi, angliaka- 
syklų nelaimės daugėja. O 
jos daugėja todėl, kad sam
dytojai, angliakasyklų savi
ninkai, nesirūpina apsaugoti 
darbavietes. Kas jiems darbi
ninko sveikata arba gyvybė!

Bet ilgai taip būti negalės.

Prieš eilę metų pažangieji 
Amerikos darbininkai labai 
energingai vedė kovą už išlai
svinimą žymiojo Vengrijos 
liaudies vado, Mathias Rako
si. Tuomet Vengijos fašistinė 
vyriausybė jį buvo pasiruo
šusi nugalabinti.

Matydama tuos milžiniškus 
pasaulio žmonių ’ protestus, 
Vengrijos valdžia Rakosio ne
žudė, bet nusmerkė visam am
žiui kalėti.

Tai buvo 1925 metais.

Būdamas kalėjime, Rakosi 
nežinojo, kad New Yorke, Či
kagoje ir kituose miestuose 
masės amerikinių darbininkų 
taip entuziastiškai už jį ko
vojo.

Gal Rakosi būtų kalėjime 
ir numiręs, jei ne Sovietų Są
jungos vyriausybė, padariusi 
didelį spaudimą į Budapešto 
valdžią. Na, ir dėka tam Ra
kosi yra laisvas. Jis gyvena 
Sovietų Sąjungoj.

Tik dabar jis pradėjo pa
matyti, kiek daug Amerikos 
proletariatas už jį kovojo. Ir 
dabar Rakosi prisiuntė mūsų 
krašto darbininkams padėkos 
žodį ir sveikinimus.

Podraug. Rakosi primena, 
kad dar tebesėdi kalėjimuose 
Thaelmanas, Prestes, ir tūk
stančiai kitų buržuaziniuose 
kraštuose kovotojų už darbo 
žmonių reikalus. Jų negalime 
apleisti, negalime juos pa-

Darbo žmonių .>
Dienraštisf

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai 
sves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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Roosevelto Senato
riai Perša ir Karą,

Ne Tik Bilių 1776
Senatoriai Austin, Pepper ir kt. Rėmėjai Roosevelto Plano 

Šaukia Ameriką Karan už “Krikščionybę, už Angliją”; 
Visi Tinkami Amerikos Orlaiviai Esą Pervesti Anglam
Washington.— Senatoriai darni Roosevelto politiką. 

Wheeler, Bone, Taft ir kiti,Senatorius Austin užreiškė, 
priešininkai prez. Roosevel
to sumanymo 1776 nurodė, 
jog tas sumanymas siūlo 
prezidentui diktatorišką ka
rinę galią; ir jeigu senatas 
jį priims, tai prezidentas 
pats vienas galės įvelį Jung
tines Valstijas į karą, sau- 
vališkai begelbėdamas An-

Būsiąs Aprėžtas Mais
tas Žmonėm Amerikoj, 

Sako Rooseveltienė

kad Hitlerio laimėjimas ir 
įsigalėjimas tai būtų “blo
giau negu karas;” ir jis 
tvirtino, būk Amerikos 
“jaunuoliai esą pasiryžę ka- 
ran, idant išgelbėt krikščio
nybę ir laisvę,” sušuko se
natorius Austin: “Kai rei
kės, tai mes ir kariausime!” 

Senatorius Pepper dviem 
atvejais pranašavo, kad 
Amerika eis karan, idant 
sumušt vokiečius. Sako:

“Ar kas vadina šį (Roose
velto) bilių kariniu ar ne, 
Amerika vis tiek neleis Hit
leriui sumušt Anglijos. Jei
gu šis sumanymas neišgel
bės Anglijos, Amerika vis 
tiek išgelbės ją.”

“Tad kodėl jūs stačiai ne
paskelbiate karo Vokieti
jai?” užklausė republikonas

Washington.— Prez. Roo
sevelto žmona davė šitokius 
patarimus a m e r i kiečiam: 
Nepirkt naujų automobilių 
nei aliumino indų virtu- 'senatorius laitas, vienas iš 
vėms; tai fabrikai galės Ibiliaus 1776 priešų.

* j daugiau karo Senatorius Barkley, r:: 
reikmenų, o tas aliuminas seveltininkų vadas, atsakė,
bus panaudotas kariniams 
orlaiviams ir kitiems pa
būklams. Tuo tarpu, girdi, 
atliekamais pinigais pirkite 
valdžios bonus.

“Iš anksto pripraskite 
diržu suveržt sau pilvą,” 
ragino Rooseveltienė. Nes 
valdžia galės aprėžt tūlų 
maisto dalykų vartojimą 
Amerikoj.

Baltimore, Md. — Strei
kuoja darbininkai Baltimo
re Sugar Refinery (cukraus 
fabriko). Suvažiavę atsto
vai nuo Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO cukraus 
darbininkų unijų nutarė iš
vien remt Baltimorės cukri- 
ninkų streiką piniginiai ir 
dvasiniai.

Streikieriai reikalauja pri
dėt algos ir pagerint kai ku
rias darbo sąlygas.

Bridgeport, Conn. — Bo
kalas CIO Elektrininkų, 
Radio Darbininkų ir Maši
nistų Unijos reikalauja pri
dėt po dešimtuką algos per 
valandą visiem darbinin
kam Casco korporacijos fa
brike; užmokėt vieno mė
nesio algą kiekvienam, ku
ris imamas į kariuomenę, ir 
pripažint pirmenybę darbe 
nuo seniau dirbusiems dar
bininkams. Jei fabrikantai 
nepatenkins šių reikalavi
mų, tai nutarta streikuot.
miršti. Už jų laisvę turime 
kovoti.

Rakosi dabar ilsisi socijaliz- 
mo krašte. Penkiolikos metų 
fašistinė katorga ir stipriau
sio vyro sveikatą galėjo 
laužti. Kai jis pasveiks, 
vėl stos darban.
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Vengry “Kultūros” Sutartis 
su Bulgarija

SOFIJA. —a Atvažiavo 
Vengrijos švietimo ministe- 
ris Valentin Homan su ki
tais pasiuntiniais į Sofiją, 
Bulgarijos sostinę. Juos 
stotyje pasitiko bulgarų mi- 
nisteris pirmininkas ' Bog
dan Filoff ir kiti aukšti val
dininkai. Susirinkus bulga
rų minia sveikino svečius iš 
Vengrijos.

Vengrai pasirašys “kultū
rinę” sutartį su Bulgarija. EARL BROWDER

BROWDER NUTEISTAS KAIP KARO 
PRIEŠAS, SAKO KOMITETAS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas vienbalsiai atmetė ape
liacija Earlo R. Browderio, 
generalio Komunistų Parti
jos sekretoriaus, ir užtvir-

Daugiau Lietuvių 
Gelbėja Ispanijos 

Kovotojus

Turkijos - Bulgarijos 
Sutartis tai Smūgis 
Anglam ir Graikam

Draugiškumo Sutartis Tarp Bulgarijos ir Turkijos Yra ■ 
Vokiečių Laimėjimas; Turkija Nekariaus prieš Vokieči 

Jeigu Jie Briausis per Bulgariją prieš Graikiją

diplomatai supranta, 
vokiečių armija greitu lai
ku mąršuos per Bulgariją 
užimt graikų prieplaukos 
miestą Salonika ir atkirst v v

visą Graikijos ruožą į rytus 
nuo to miesto. Tai toks bū
siąs vaisius padarytos va
kar sutarties tarp Bulgari
jos ir Turkijos.

jog nereikia, kad Amerika 
skelbtų karą: “Mes ir be 
karo paskelbimo pasieksime 
tą patį tikslą.”

Senatorius Bone reikala
vo uždraust Amerikos karo 
laivais lydėt prekinius lai
vus su kroviniais į Angliją. 
Į tai šen. Austin atšovė, kad 
prezidentas, kaipo vyriau
sias laivyno komandierius, 
“gali siųst Amerikos karo 
laivus, kur tik jis nori, ne
žiūrint, ką mes čia šnekėtu
me..”
FRANCUOS PAVYZDYS

Senatorius B. K. Wheeler 
nurodė, kas atsitiko, kuo
met Francijos seimas “davė 
pilną galią savo ministerial; 
pirmininkui Daladier’ui: po 
to Daladier’as įvedė Fran
ci ją į karą su Vokietija. Ar 
prez. Rooseveltas nepadarys 
tokio pat žingsnio, jeigu 
jam bus duota tokia galia,1 
kaip Daladier’ui Franci- 
joj?”

Sen. Wheleer, be kitko,

Komitetą s"' surinkimui 
$600 aukų-tarp lietuvių, kad 
būaų galima? pasiųsti laivą 
ir parvežti į Meksiką 450 
Ispanijos kovotojų, praneša, 
kad jis gavo-daugiau tam 
auku:

J. Webra iš Scrantono 
prisiuntė prielankų laišką ir 
$1 aukų. Juozas Daubaras 
iš Athol rašo, kad serga, 
bet vis vien tam reikalui 
prisiuntė $2 aukų. K. Dze- 
večka ir K. Tamošiūnas pa* 
aukojo po $1. Ačiū už au
kas.

tino sunkią bausmę, v kurią 
pernai federalis New Yorko 
apskrities teismas skyrė 
Browderiui, sako, už peržen
gimą įstatymo dėlei užsieni
nių pasportų. Tuo būdu 
Aukščiausias Teismas už- 
gyrė keturis metus kalėji
mo Browderiui ir du tūks
tančius dolerių piniginės 
baudos.

Teigiama, kad jeigu 
Browderis ir prašytų Aukš
čiausio Teismo iš naujo per- 
nagrinėt jo įjylą, prašymas 
būtų a'tihestas.

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų valdžia pasirašė ne
puolimo - nekariavimo ir 
“amžino draugiškumo” su
tartį su Turkija.

Bulgarija ir Turkija pa
sižada “niekada nedaryt už
puolimo veiksmų viena prieš 
kitą,” “kelt tarpsavinį pa
sitikėjimą ir plėtot preky
bą” tarp vienos ir antros 
šalies.

Bet, girdi, ši sutartis “ne

Anglai neoficialiai žiūri į tą 
sutartį kaip į skaudų smū
gį Anglijai Balkanuose, 
nors Anglijos vyriausybė 
teigia, kad ši sutartis neva 
nedarys rimtų kliūčių an
glam Balkanų kraštuose.

Bulgarijos ir Turkijos po
litikai įsitikinę, kad Sovie
tų Sąjunga nesikiš į tai, kas 
įvyks tarp Vokietijos, Bul
garijos ir Graikijos.

Svarsto Nustatymą 
Sienos tarp Lietuvos 

ir Vokietijos

LOTYNŲ AMERIKIEČIAI 
ŽADA SUKELT $75,000 

GELBĖJIMO LAIVUI
New York. — Darbininkų 

ir pažangūnų organizacijos 
iiš Kubos, Peru, Meksikos ir 
i kitų Lotyniškos Amerikos 
; kraštų pasižadėjo artimiau
siomis dienomis sukelt $75,- 
000 laivui “Lovcen,” kad jis 
vasario 27 d. galėtų iš New 
Yorko išplaukt gelbėt Ispa
nijos respublikiečius, gabent 
juos iš Franci jos koncentra
cijos stovyklų i Meksiką.

Tos Lotynų Amerikos or- 
pareiškė, kad Amerika stato ganizacijos ir veteranai am
ir perveda Anglijai naujo- erikonų Abrahamo Lincolno 
viškiausius karo orlaivius, o ‘ Brigados pasiuntė protesto 
“pačios Jungtinės Valstijos'telegramas Anglijai ir jos 
dabar neturi nei vieno tokio ambasadoriui Washingtonė 
orlaivio, kuris 1 
dieniniam karuj užsienyje.”

New York. — Komitetas 
Gint Pilietinėm Komunistu 
Teisėm pasmerkė Aukščiau
sio Teismo sprendimą prieš 
Browderj. Sako, jog Brow- 
deris nuteistas visai ne dėl 
pasportinių smulkmenų, bet 
dėl to, kad jis yra neatlai
dus veikėjas prieš Roosevel- 
to karinę politiką, kuri stu
mia šią šalį į antrąjį impe
rialistų karą. Tas komitetas 
pareiškia, jog “prie prezi
dento Roosevelto diktatūros 
bus kemšami į kalėjimus ir 
kiti politiniai jo priešinin
kai?’

i' »y Maskva. — Atvyko rube- 
žinė vokiečių komisija. Jie 
tariasi su Sovietų vyriausy
be apie tikrą ir pastovų 

paliečia“ pareigų, kurias vie- nos nužymėjimą tarp V 
na ir antra šalis turi atlikt,kietijos ir Tarybų Lietu 
pagal sutartis su kitomis 
valstybėmis.”

TURKIJA APEINA SAVO 
SUTARTIS SU ANGLIJA 

IR GRAIKIJA
Turkija buvo pirmiau pa

darius tarpusavio pagalbos 
sutartį su Anglija, ir anglai 
laikė turkus stipriausiais 
savo talkininkais Artimuose 
Rytuose. Bet dabartinė su
tartis tarp Turkijos ir Bul
garijos reiškia, kad turkai 
nepakels ginklo prieš Vo
kietiją, jeigu vokiečiai su
silaikys nuo tiesioginių ka
ro veiksmų prieš pačią Tur
kiją. O dar neseniai turkų 
spauda ir valdininkai grū
mojo Vokietijai karu, jei 
vokiečių armija žygiuos per 
Bulgariją prieš Graikiją. 
Turkijos valdžia nuo pir
miau turėjo tarpusavio pa
galbos sutartis su Graikija 
ir Anglija.

Roosevelt Jau Ruošia Mas 
Karo Įstatui Vykdyt

Washington.— Prez. Roo 
seveltas taip įsitikinęs, jog 
senatas priims karinį jo su
manymą 1776 dėlei visuoti
nos pagalbos Anglijai, kad 
Rooseveltas jau ruošia val
džios mašineriją tam suma
nymui vykdyti.

Šiuo tikslu prezidentas 
tarėsi su H. L. Hopkinsu, 
iš Anglijos sugrįžusiu savo 
asmenišku atstovu, ir su 
svarbiausiais ministeriais

ORO BOMBA UŽMUŠĖ 12 
ANGLŲ SLĖPTUVĖJE

Visas kaltinimas prieš 
Browderj štai kame: Jis 
1921, 1927 ir 1931 metais 
skirtingu vardu išsiėmė 
pasportus važiuot Europon. 
—Tais laikais būtų buvę 
jam kliūčių keliaut per tū
las Europos šalis, jeigu jis 
būtų vartojęs tikrąjį savo 
vardą, kaipo žymiausias 
Amerikos komunistų vadas.

Kai toliau 1934 m. jis 
reikalavo Amerikos paspor- 
to tikruoju savo vardu, tu
rėjo atsakyt į klausimą, ar, 
jis kada pirmiau buvo išsi-. 
ėmęs pasportą ar ne. Per- giškumo sutartis tarp Ju-...... . - - - _ . i—i įr Bulgarijos

. kaip tarp Turkijos ir Bul- 
klausimas buvo taip neaiš- prijos.
kiai sudarytas, kad galima 
buvę suprast, ar jis jau bu
vo kada gavęs pasportą tik
ruoju savo vardu ar ne. 
Browderis, todėl, atsakė, 
jog ne. Šiuo pasportų jis 
naudojosi 1937 ir 1938 me
tais grįždamas iš Sovietų 
Sąjungos. Teisme Browde-

Numato Jugoslavijos Sutar
tį su Bulgarija ,

Sofija, vas. 18. — Iš pa
tikimų šaltinių patirta, jog 
neužilgo bus padaryta pa
naši nekariavimo ir drau-
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tiktų šian-'kad Anglija uždraudžia tam nykščioje byloję dėl to gosiavijos

London, vas. 18. — Vokie
čių orlaiviai numetė* šimtus 
sprogdinančių ir ugninių 
bombų į Londoną ir kitus. 
Anglijos miestus. Viena vo
kiečių bomba suardė slėp
tuvę Londone ir užmušė 
dvyliką, gal daugiau, buvu
sių joje žmonių. Daugelį su
žeidė. Bent 8 žmonės žuvo 
namuose, kuriuos suardė 
vokiečių oro bombos.

Anglai nušovė žemyn 4 
vokiečių orlaivius.

JAPONAI SIŪLOSI I 
TAIKYTOJUS

Tokio, vas. 18.— Japonija 
peršasi į tarpininkes taikai 
daryt tarp Anglijos ir Vo
kietijos.

Japonų spauda pakartoja, 
kad Japonija turi “gyviau
sių reikalų”. Pietinėse Jū
rose, taigi ir Rolandų Ryti
nėje Indijoje. J.

ORAS 
giedra ir šalta.

Šį trečiadienį

laivui apsistot bent kokioje Browderis nurodinėjo, jog 
anglų prieplaukoje ir pasi
imt iš ten kuro bei kitokių 
reikmenų. Reikalauja at- 
šaukt šį uždraudimą.

Anglai Grasiną Bulgaram

Sofija, Bulgarija, vas. 18. 
—Anglija persergėjo Bulga
riją, kad jei bulgarų vai-;ris aiškino, jog nėra tokių 
džia leis per savo žemę mar- 
šuot vokiečiam prieš Grai
kiją, tai Anglija pradės ka
ro veiksmus prieš Bulgari
ją

VOKIEČIAI VĖL PAKIŠO 
ANGLIJAI KOJĄ 

BALKANUOSE
London, vas. 18. — Įvai

rių kraštų diplomatai sako, 
kad nepuolimo ir draugiš
kumo sutartis tarp Bulgari-

veiksmus prieš Bulgari-

Ottawa, Canada. —- Ka
nados ministeris pirminin- 

Amerikos piliečiui sugrįžt iš (kas įspėjo, kad Japonija net 
užsienių neb visai be jokio po kelių, dienų jau gal pra- 
pasporto, bile tik jis įrodytų'dės atakuot anglus Toli- 
savo pilietybę.

įstatymų, kurie draustų

NAZIAI SAKO GRAIKAM
TAIKYTIS SU ITALAIS į

Sofija, Bulgarija, vas. 18. 
—Neoficialiai p r a n esama, 
kad Vokietija patarė Grai
kijai taikytis su Italija.

Londdn, vas. 18. — Skai
čiuojama, jog vokiečiai jau 
priruošė 75,000 armijos 
siųst per Bulgariją prieš 
Graikiją, jei graikai nesitai- 
kys su Italija.

Imuose Rytuose.

Washington. — Ameril 
valdžia svarsto sudaryt 
delį maisto fondą Anelij
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spąrumą šiuo kritiškuoju visam kraštui 
momentu.

Samdytojai gudrūs. Jie moka.savo rei
kalus ginti. Jie moka pažinti savo prie
šus ir savo draugus. Prieš savo priešus 
jie nesigaili pavartoti pačių aštriausių 
priemonių. O kadangi Harry Bridges 
kąip tik ir pasirodė esąs samdytojų vei
kliu ir dideliu priešu, tai jie ir bando jį 
persekioti ir persekioti be paliovos.

—...................................>"; *'** -—...................

susijungė su /Turkija ir sto
jo Austrijos-Vengrijos pu
sėn. Bulgarija ir šį karą 
pralaimėjo ir dar daugiau 
buvo apkarpyta, nes tada 
nuo jos atėmė Dedač-Agač 
provinciją ir perdavė Grai
kijai.

sta atidėti iki pavasario už
puolimą ant Anglijos.

Iš antros pusės, Italijos 
fašistams nesiseka kariauti 
prieš Graikiją. Jeigu Vokie
tija mestų armiją per Bul
gariją ir Jugoslaviją prieš 
Graikiją, tai užeitų už nu-

i

SUBSCRIPTION RATES 
United States, per year ... ...........

United States, six months ______
Brooklyn, N. Y.» per year _____
Brooklyn, N Y., six months ___
Foreign countries, per year ...........
Foreign countries, six months .... 
Canada and Brazil, per year ____
Canada and Brazil, six months ....

$5.50
. $3.00

$6.00
$3.25
$8.00

.. $4.00
$5.50

. $3.0(

entered as second class matter March 11, 1924, a 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

Harry Bridges ir Vėl Teisiamas
Jungtinių Valstijų prokuroras Jackson

Žmonės Atjaučia Svarbų Reikalą
Reikia su džiaugsmu konstatuoti ta 

faktą, kad Amerikos lietuvių visuomenė
je Ispanijos liaudiečių padėtis yra pik 
niausiai įvertinama. Štai, tik prieš ke
lias dienas buvo atsikreipta į darbinin
kišką visuomenę su prašymu paaukoti 
pasiuntimui laivo į Franciją liaudiškiems 
ispanų belaisviams parvežti į Meksiką. 
Buvo nurodyta, kad lietuviams kvota 
yra $600, kad jie turi būti surinkti prieš 
vasario mėn. 25 d., ir tt.

Ir štai tik viename Brooklyne lietuviai 
darbininkai ir biznieriai per porą-trejetą 
dienų sumetė virš $100. Jei mūsų veiklie-

įsakė pradėti naujus tyrinėjimus—savo
tišką teismą,—gabiajam CIO vadui Ra
miojo Vandenyno pakraštyje, Harry 
Bridges.

Visai nesenai tas pats Bridges buvo 
persekiotas. Jam buvo paskirtas specia
lus teismas, kuriam vadovavo žymusis 
juristas Landis, iš Harvardo universite
to. Valdžios šnipams rūpėjo tuomet 
Bridgesą išdeportuoti. O kad išdeportuo- 
ti, tai reikėjo įrodyti, kad jis esąs USA 
Komunistų Partijos narys.

Ko valdžios atstovai nedarė, jie to įro
dyti negalėjo. Buvo sukviestos tamsiau
sios jėgos prieš darbininkų vadą, bet jas 
Bridgeso gynėjai mokėjo gražiai numas- 
kuoti kaipo vagišius, kriminalistus.

• Tyrinėjimas pasibaigė tuo, kad juris
tas Landis paskelbė, jog nėra nei jokių 
rimtų įrodymų, rišančių Bridgesą su Ko
munistų Partija.

Ir visas dalykas buvo numestas į šalį.
Bet štai dabar vėl krašto prokuroras 

įsako Bridgesą areštuoti. Jis padedamas 
po kaucija ir greitu laiku bus pradėta 
daryti nauji tyrinėjimai,—šiuo sykiu jau 
su “naujais įrodymais.”

Kam tas viskas?
Tam, kad užduoti smūgį- kovingam 

unijistiniam judėjimui Kalifornijoj. Tam, 
kad pakirsti organizuotų darbininkų at-

ji darbuotojai tik pasidarbuos kitose ko
lonijose—rezultatai bus dar džiuginges- 
ni. •

O pasidarbuoti reikia. Klausimas svar
bus.

Ispanijos liaudies gynėjų priešai viso
kias skerspaines daro, kad pakenkti šiam 
gelbėjimo darbui. Net ir Strazdo-Stilso- 
no laikraštis Brooklyne liežuvį iškišo 
prieš šį darbą. Girdi, “tas laivas tėra 
naujos rūšies komunistų šmugelis.”

Priešai gali sakyti, ką tik jie nori. Su 
jais argumentuoti rimtai niekas nei ne
bando. Ir tą pažangioji Amerikos lietu
vių visuomenė puikiai žino.

Nepaisant visokių zaunų, liejamų iš 
skirtingų liogerių, lojalistų gelbėjimo 
darbas yra varomas pirmyn. Kaip jau 
sakyta, laivas “Lovcen” yra nusamdytas 
—rankpinigiai duoti. Pereitą penktadie
nį į laivą buvo sukviesta spaudos ir or
ganizacijų atstovai—iš viso per 100 žmo
nių. Jie apžiūrėjo laivą, padarė savo pa
tikrinimus ir gerai žino, kad viskas, ką 
lojalistų priešai skelbia—melas.

Mes neprivalome liautis dirbę. Reikia 
parinkti aukų tuojau ir jas siųsti: D. M. 
šolomskas, 46 Ten Eyck St^ Brooklyn, 
N. Y. Mes privalome išpildyti pasibrėž- 
tą kvotą—$600,—artimiausiu laiku.

Bulgarija ir Jos Jėgos

Bulgarijos Karo Jėgos
Pergalėtojai Bulgarijai 

padiktavo Neuilly miestely 
taiką, kur uždraudė Bulga
rijai laikyti karo orlaivius, 
tankus, karo laivus ir armi
jos kiekį nustatė nedidesnį, 
kaip 30,000 vyrų. 1934 me
tais Bulgarijos liaudis buvo 
sukilus prieš savo šalies ir 
užsienio išnaudotojus, bet 
buvo žiauriai nuslopinta. 
Nuo to laiko darbininkų 
judėjimas yra labai perse
kiojamas.

Kada keli metai atgal 
pradėjo braškėti Versalės 
sutarties punktai prieš Vo
kietiją, tai ir Bulgarija pa
sinaudojo ta proga ir likvi
davo Neuilly sutartį.

garos toms Graikijos jė
goms, kurios yra Albanijoj. 
Jas sunaikintų ir veikiau
siai paimtų visą Graikiją. 
Tada Anglijos padėtis tame 
fronte būtų labai bloga. O 
jeigu dar tuom kartu Ispa
nijos fašistai užpultų ang
lus Gibrąltare, arba per Is
paniją perleistų vokiečių ar
miją tam užpuolimui, tai 
Viduržemio Jūroj būtų už- 
korkuotas, apsuptas ir lai
kui bėgant sunaikintas vi
sas Anglijos karo laivynas. 
O tada gręsia pražūtis ir 
Anglijos armijai Libijoj, 
kuri ten sėkmingai muša 
Mussolinio armiją.

Todėl, tarėsi Ispanijos, 
Italijos, Vokietijos ir Fran
cijos fašistų vadai, konfera-

Laivas “Lovcen,” paruoštas išplaukti Į Casablanką, 
Prancūzų. Morokko, pargabenti į Meksiką dalį ispa
nų liaudiečių, esančių francūzų nelaisvėj. Laivas pa
ruoštas išplaukti vasario 27 d. Dar reikia sukelti liku
sioji dalis pinigų. Lietuviai pasirįžo prisidėti prie 
šio žygio su $600, kuriuos dabar renka. Aukos rei
kia siųsti: D. M. Šolomskas, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.
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Kas Yra Bulgarija?
Spaudoje daug rašo apie 

Bulgariją. Anglijos valdo
nai svietui skelbia, kad Vo
kietijos karo technikai ir 
pirmos eilės armijos yra 
Bulgarijoj. Amerikoj spau
da, kuri stovi su Anglijos 
lordais, tą pat turavoja. Ki
ti kaltina Sovietų Sąjungą, 
kodėl ji neina karan prieš 
Vokietiją už Bulgariją. 
Mums rūpi s u p a ž i n d inti 
skaitytojus su Bulgarija.
-• Bulgarija yra Balkanų 
pussalio valstybė. Rytuose 
ji prieiAa prie Juodųjų Jū
rų, Pietuose rubežiuojasi su 
Turkija ir Graikija. Vaka
ruose su Jugoslavija. Šiau
rėj jos siena yra didžiulė 
Dunojaus upė, už kurios 
Vokietijos okupuota Rumu
nija.

J. Bulgarija nesenai, prita
riant Sovietų Sąjungai, at
siėmė nuo Rumunijos dalį 
savo Dobružos provincijos. 
Ji dar skelbia, kad dalį 
jos teritorijos yra paver
gusi Jugoslavija, senai pre
tenduoja išmesti Turkiją 
iš Europos, paimti Ąndria- 
nopolių ir Istanbulį. Bet la
biausiai nusistačius, tai 
prieš Graikiją, nes Graiki
jai po 1914-1918 motų karo 
perdavė bulgarų provinciją 
Dedač - Agač, kuri prieina 
prie Egėjaus Jūros ir tuo 
suteikdavo Bulgarijai išėji
mą į tas jūras.

Bulgarija, dabar užima 
42,808 ketvirtainiškas ame
rikoniškas mylias ir turi 
6,600,000 gyventojų. Bulga

rų kalba artima rusų kal
bai. Bulgarų raidės veik vi
sos rusiškos.

Bulgarija yra daugiau 
žemdirbystės šalis. Augina 
kviečius, rugius, miežius, 
avižas, kukuruzus, bulves, 
tabaką. Oras yra daug maž 
tokis, kaip New Yorko sri- 
tyj. Miškų turi apsčiai, ku
rie užima apie 3,000,000 
hektarų. Industrijos taip 
pat yra, kurioj dirba apie 
100,000 darbininkų. Yra ke
letas geležies fabrikų, pas
kui seka maisto kenavimo, 
tabako, popieros gaminimo, 
skūros apdirbimo ir kitos 
dirbtuvės. Anglies kasyklos 
1936 metais davė 1,626,000 
tonų anglies. Gelžkeliai tu
ri tik 2,000 mylių. Turi plen
tų ir gerai išvysčius Duno
jaus ir Judųjų Jūrų van
dens susisiekimus.

Iš Bulgarijos Istorijos
Bulgarijos plotai buvo ap

gyventi slavų. Penktame 
šimtmetyje ten pradėjo 
skverbtis tiurkai - bulgarai, 
kurie atėjo iš Azijos, pro 
Kaspijos Jūras ir Pavolgį. 
Septintame šimtmetyje su
siorganizavo bulgarų vals
tybė. Kartą bulgarai valdė 
veik visą Balkanų pussalį. 
Susimaišė Slavėnai su bul
garais ir susidarė kiek mai
šyta tauta. Pabaigoj ketu
riolikto šimtmečio į Balka
nus atsigrūdo turkai, kurie 
tais laikais buvo galingi. 
Nuo 1393 iki 1396 metų ėjo 
žiaurūs mūšiai Bulgarijoj. 
Turkai nugalėjo bulgarus. 
Jie valdė Bulgariją iki 1877

—1878 metų. Bulgarai daug 
kartų darė sukilimus prieš 
turkų jungą. 1877 metais 
Rusija pradėjo karą prieš 
turkus “už paliuosavimą 
slavų.” Karas tęsėsi ir 
1878 metais turkai buvo su
mušti. Bulgarijai iškovota 
autonomija, bet tada Rusi
jos caras stengėsi ją pada
ryti savo provincija. 1908 
metais Bulgarija pasiskelbė 
nepriklausoma.

1912 metais Bulgarija, 
Graikija, Serbija ir Juod
kalnija, remiamos cąristinės 
Rusijos, paskelbė Turkijai 
karą ir skaudžiai ją sumušė 
Balkanų pussaly. Veik kuo 
visai turkus neišmetė iš Eu
ropos. Bulgarai, arčiausiai 
būdami prie Rusijos, gauda
mi iš jos per Juodąsias Jū
ras daug karo medžiagų ir 
ginklų, buvo galingiausia jė
ga prieš turkus. Kai Turkai 
buvo sumušta, tai Vokieti
jos, Austrijos, Anglijos ir 
Francijos intrigos uždegė 
antrą Balkanų Karą 1913 
metais. Šiuo kartu Turkija, 
Serbija, Graikija ir Rumu
nija užpuolė Bulgariją. Bul
garija buvo nugalėta. Ru
munija pagrobė jos Dobru
žos provinciją. Serbija pasi
savino tūlus plotus. Graiki
ja taip pat atstūmė bulga
rus, o Turkija atsiėmė Ad- 
rianopolį ir pasilaikė Bos
foras, DardanelĮus su nedi
deliu plotu Europoj.

Kada kilo Pasąįilįnis im
perialistinis karas/1914-1918 
metų, tai Bulgarijps. valdo
nai degdami;,... neapykanta 
prieš Serbiją ir Graikiją

Kada 1939 metais prasi
dėjo Antras Pasaulinis Ka
ras, tai Bulgarija pakėlė sa
vo armiją nuo 50,000 iki 
350,000 oficierių ir vyrų. 
Jos lavinti rezervai yra 
apie 400,000, taip, kad ji 
gali po ginklu pašaukti virš 
700,000 vyrų.

Bulgarijos armija yra ne
blogai ginkluota. Bet, aiš
ku, kad ji negalėtų atsilai
kyti prieš Vdkietijos armi
jos užgulimą. Kada šis An
tras Pasaulinis Karas arti
nosi, kad apsaugojus Bal
kanų valstybes nuo pražū
ties, tai Sovietų Sąjunga 
siūlė sudaryt Juodųjų Jūrų 
kaimynų bendrą sutartį ap
sigynimui, tai yra, Sovietų 
Sąjungos, Turkijos, Rumu
nijos ir Bulgarijos. Bet 
Turkija ir Rumunija būda
mos pb Anglijos ir Franci
jos komanda atsisakė. Tik 
Bulgarija pritarė tai sutar
čiai ir draugiškai sugyveno 
su Sovietų Sąjunga, bet ir 
ji neturi bendros apsigyni
mo sutarties^

Dabar atrodo, kad Angli
ja matydama, kad artinasi 
jai pavojus, kad Vokietija

vo ir planavo. Todėl Bulga
rijos ir Jugoslavijos valdo
nai konferavo su Hitleriu ir 
jo pagelbininkais. Reiškia, 
eina galutinas prisirengi
mas naujam persiorganiza
vimui Viduržemio Jūros ba
seine. Anglija iš savo pusės 
ir gi veikia. Turkija vis dar 
tvirtina, kad ji neleis Vo
kietijai ir Italijai užimti 
Graikiją. Kaip tas Balkanų 
dalykas užsibaigs, sunku 
permatyti. Hitleris, matyti, 
nori susitarti, kad Bulgari
ja ir Jugoslavija be pasi
priešinimo perleistų per sa
vo teritorijas Vokietijos ar
miją prieš Graikiją. Anglija 
gi iš savo pusės nori sulip
dyti Graikijos, Turkijos, 
Jugoslavijos bendrą frontą 
prieš Bulgariją, Vokietiją ir 
Italiją.

iD. M. šolomskąs.

Pernai Daugiau Gimę 
Negu Užpernai

Washington. — 1940 m. 
Jungtinėse Valstijose gimė 
' 2,350,000 kūdikių, tai 100 
tūkstančių daugiau nekaip 
1939 m. Kiekvienam tūks-

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Adolph Bagdonas, iš Jersey 

City, gavo iš Lietuvos nuo sa
vo pusbrolio laišką, kuris, ap
art asmeniškų reikalų, rašo:

“Dabar pas mus nauja val
džia. Niekas neturi teisės 
darbininkus skriausti. Visiem 
duoda darbo. Ir visi dabar 
lygūs draugai: ar didžiausias 
ponas, ar klebonas, ar darbi
ninkas. Darbininkas turi di
desnę teisę už poną ir už kle
boną. Tankiai įvyksta mitin
gai, susirinkimai, pasitarimai. 
Bažnyčios nevaržomos. Kas 
nori, gali melstis. Ir kuni
gams melstis nevaržoma, kiek 
nori, gali melstis, tik atlygini
mo neprašyk... Pas mus da
bar miestelyje yra skaitykla. 
Vakarais darbininkai susiren
ka, šviečiasi, skaito laikraš
čius ir knygas. . .”

ruošia ant jos užpuolimą, tančiui . gyventojų 
tai norėdama išlaimėti dau-'<..............
giau laiko, geriau prisireng- mimų, 
ti ir Vokietijos užpuolimą : ‘ 
atidėti, tai viešai pradėjo skaičius mirimų. Taip an- 
priekabiaut prie Bulgarijos, tai, 1939 metais mirė po 106 
Kaltina, kad būk jau Bulga- ,v ’’ 1 " ,_1 '
rijoj yra vokiečių armija ir 
lakūnai. Matyt, kad anglai 
ruošiasi iš Graikijos, pagal
ba savo orlaivių užpulti 
per Bulgariją ant Rumuni

pernai 
šioj šalyj atsiėjo po 18 gi-

1940 m. .biskį padidėjo

iš kiekvienų 10 tūkstančių 
gyventojų, o pernai po 108, 
imant visą šalį abelnai.—Šie 
skaitmenys yra valdiško 
Cenzo Biuro.

jos žibalo šaltinių. Iš Grai
kijos per Bulgariją linkui 
tų šaltinių yra tik 350 ame
rikoniškų mylių oru.

Anglijos valdonai mano, 
kad jeigu jie įtrauks į karą 
Bulgariją, Turkiją ir Jugos
laviją, tai ten susidarys 
naujas karo frontas, kuris 
atitrauks Vokietijos jėgas 
ir tuo Vokietija bus priver-

P. Lavai Kviečiamas j Fran
cijos Ministerių Kabinetą

Vichy, Francija. — Sako
ma, kad maršalo Betaino 
valdžia kvies P. Lavalį už
imt vietą ministerių tarybos 
vice-pirmininko. Lavalis, ša
lininkas pilno bendradar
biavimo su vokiečiais, da
bar randasi Paryžiuje.

Laiškas iš Žemaitijos

Binghamtonietė Navalinskie- 
nė gavo laišką iš Lietuvos nuo 
savo tėvo. Laišką gavo vasa
rio 4 dieną, o laiškas ėjo iš
tisu du mėnesiu.

Tarp kitko, Vladas Kaspe
ravičius rašo:

“Tamsta klausinėji, kaip 
pas mus dabar yra. Dabar 
mes esame laisvi nuo Smeto
nos ir kitų parazitų režimo. 
Dabar ir mes jaučiamės, kad 
ir mes esame žmonės ir nori
me gyventi. Bet vis tai įvyko 
dėka mūsų išlaisvintojų—Rau
donosios Armijos ir drg. Sta
lino. Kad ne jie, tai mes bū
tumėme vergavę dar ištisus 
dešimtmečius, kol būtų priė
jęs laikas ir kol būtumėme 
nusikratę kapitalizmo jungą. 
Tai būtų, buvę nelengva pada
ryti, nes pas mus buvo visokių 
persekiotojų, kriminalistų, 
šaulių ir šiaip visokių Smeto
nos pakalikų. Bet dabar nuo 
jų tapo atsikratyta dėka mū
sų išlaisvintojo drg. Stalino.

“Ir nors dar neilgas laikas,

vos tik keli mėnesiai, bet jau 
daug kas yra nuveikta ir pa
daryta. Per tokį trumpą laiką 
jau yra atimtos iš dvarponių 
ir stambių žemvaldžių žemės 
ir išdalintos .bežemiams ir pri
dėta mažažemiams. Jau yra 
nacio nalizuotos stambiosios 
krautuvės ir paverstos koope
ratyvais. Nacionalizuotos taip
gi didžiosios įmonės, kur su
sibūrusių kapitalistų saujalė 
išnaudojo darbo žmones ir iš 
darbo žmonių krovėsi sau ne
išpasakytus turtus. Dabar tos 
įmonės perėjo į visų žmonių 
rankas. . . žinote, žemės ne 
visi gavo, kadangi jos nebuvo 
tiek daug, jog. būtų užtekę vi
siems. ' ■

“Kaip tamsta rašei, kad gy
dymas dabar dykai. Tai kol 
kas pas mus dar reikia už gy
dymą mokėti. Gal kai susitvar
kys, tai tikrai bus gydoma ne
mokamai . . .

“Toliau kaip bus, nežinome. 
Šiaip pas mus gyvenimas yra 
dar nepastovus. Krautuvėse 
prekių labai sunku gauti, ypač 
drabužių. . . Pas mus jau yra 
paleisti į apyvartą Sovietų Są
jungos rubliai ir červoncai ir 
mūsų litai tebeina. Tai katrie 
turėjo daug litų, tai jie nebe
žino, ką jau ir bepirkti, kad 
tie jų litai nepražūtų.

“žinoma, kainos jau dabar 
yra aukštesnės, tik kiek pigiau 
degtukai, žibalas ir druska. 
Darbininkų uždarbis irgi yra 
pakeltas, ūkininkų produktai 
irgi yra brangūs. . .”

Klausimai, ir 
Atsakymai

Klausimas
Maloni “Laisvės” Redakci

ja: Ar Jungtinėse Valstijose 
išeina savaitinis laikraštis ru
sų kalba? Jei taip, tai kokis

Dąlis Amerikos Jąunimo Kongreso, ątstovų, atvykusių į Washing toną pasmerkti 
karo-diktątūros bilių (H. R. 1776),1 nusirinkę prie Washington? paminklo klauso 
kalbėtojų kalbų. Iš viso dalyvavo 5,200 jaunuoliu, priešingų karui.

adresas ir kiek kainuoja?
“Laisvės” Skaitytojas.

Atsakymas.
Kadaise išeidavo pažangus 

savaitinis laikraštis “Novy 
M ir”, bet prieš porą metų tas 
laikraštis susijungė su dien
raščiu “Russky Golos”. Ir da
bar teišeina kasdieninis “Russ
ky Golos”, remiamas ir palai
komas visos pažangiosios ru
sų kolonijos Jungtinėse Vals
tijose.

“Russky Golos” išeina taip
gi ir sekmadieniais. Metinė 
prenumerata tokia: Su sek
madienių laidomis $9, o be 
sekmadienių—$7. • Dienraščio 
adresas: 64 East 7th St., New 
York, N. Y.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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Katas nesą darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
lieškim apie tai savo kongresmanams!

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

t

Iš Vargdienes į Naujosios Lietu
vos Žymią Vadovę

Rašo ELENA BARANAUSKIENĘ

Prisiminus apie Dzūkiją Naujosios Anglijos Moterų B 
Sąryšio Žinios

Pirmasis imperialistinis 19- 
14-18 metų karas, kaip ir da- 

* bar vykstantis antrasis, ne tik 
sunaikino per šimtmečius dar
bo žmonių sukurtas milijoni
nes vertybes, bet atnešė ir šim
tus kitų negerovių — epidemi
jas, badą, mirtį ir invalidumą 
kelioms dešimtims milijonų 
jaunų ir energingų žmonių, 
šios negerovės neaplenkė ir 
Narkevičių — Kėdainių apsk., 
Geručių kaimo kumečio šei
mos. Motina kartu su vyru 
turėjo eiti diena dienon dirb
ti pas dvarininką. Okupacijos

Jane Narkevičiūtė

metu iš ordinarijos darbinin
kui buvo sunkiau pragyventi, 
kaip taikos metu. Nebuvo 
kuo nei tėvams nei vaikučiams 
apsivilkti, kas pavalgyti. Ne
buvo. kam vaikučių prižiūrėti.

Ir štai nauja bėda užgriu
vo Narkevičių šeimą. Susir
go dukraitė Jane. Broliukas 
taip pat mažas. Motinai rei
kia globoti sergančią dukrai
tę. Motina priversta atsisaky
ti eiti su vyru petys į petį 
dirbti visokius pono darbus. 
Dvarininkas už tai ir tėvelį 
atleidžia nuo kumečiavimo. 
Tėvelis, pasiskolinęs kelis šim
tus markių, nusiperka arklį, 
plūgą, vežėčias ir pradeda ne 
lengvesnį pusininko gyvenimą.

• Jane pasveiksta, gano bandą 
ir padeda tėveliams dirbti 
ūkio darbus.

Mokslo Troškimas

Vėlyvą rudenį, kai užšąla, 
gyvuliai uždaromi į tvartą ir 
lauko darbai pasibaigia, Janės 
tėveliai, gyvendami tris kilo
metrus nuo Grinkiškiu mieste
lio, leido ją lankyti- mokyklą. 
Pirmuosius tris skyrius šiaip 
taip, pasiskolindama knygas 
Jane galėjo baigti. Ketvirtą
jį skyrių be nuosavų knygų, 
neįmanoma buvo baigti. O 
knygoms mažiausia reikėjo 25 
litų. Vietos mokytoja Kasa- 
kaitytė, matydama Janės ga
bumus ir pastangas, skolino 
jai knygas ir visus reikmenis 
IV skyriui baigti.

Darbo Liaudies Vadove

Toliau mokytis lėšų nebu
vo. Jane ketverius metus tar
nauja pas stambesnius ūkinin
kus, susitaupo šiek tiek pini
gų ir eina mokytis žemės ūkio 
mokyklon. Baigusi ž. ūkio 
mokyklą, tikėjosi rasti gali
mybę toliau mokytis. Jos pa
stangos nuėjo veltui. Prie 
buržuazinės santvarkos kume
čių ir pusininkų vaikams ne
buvo vietų mokyklose. Buvo 
pradėjusi mokytis savišvietos 
kursuose, — gaudama iš kitų 
pasiskolinti pamokų konspek- 

f tų,— bet neturėdama lėšų eg
zaminams laikyti turėjo atsi- 
sakyti ir nuo šio sumanymo.

Priešai Nenugąsdina

Ne visi įvertino Janės pa
stangas mokytis ir šviestis. 
Jane ir visa jų šeima apylin
kės tautininkų ir kitų buržu

azijos organizacijų, taip pat 
klebono akyse pasidarė aštrus 
krislas. Nepamiršo ją ir iš 
sakyklos pašmeižti. Daug kam 
nepatiko, jog ši šeima daug 
skaitė, jog pas juos nueina 
dešimtys apylinkės pažangių
jų gyventojų, kumečių, darbi
ninkų, bernų, čia Janės su
organizuota tarybinių ir visų 
pažangių autorių bibliotekė
lė. čia gauna pasiskaityti 
įvairių laikraščių. O kai apy
linkėje pasirodydavo komu
nistiniai lapeliai ar raudonos 
vėliavos, daugelio akys nu
krypdavo Narkevičių link.... 
Blogos valios žmonės dažnai 
Janės iš namų išvykimą aiški
no komunistų kurjerės darbu. 
Esą ji, o ne kas kitas čia par
gabendavo literatūrą ir išda
lindavo “driskiams” platinti.

Ne iš karto Jane aktyviai 
įsitraukė į darbininkų judėji
mą. Pirmiausia ji pasižiūrė
jo į brolį. Galutinai ją išju
dino Gorkio “Motinos” pavyz
dys. “Du kartu perskaičiau 
šią knygą, — pasakojo Jane 
savo draugams, —- verkiau 
skaitydama apie motinos pa
sišventimą ir atsidavimą revo
liuciniam darbui, man lyg gė
da ir skaudu pasidarė, jog aš 
nuo seniau turėjau revoliucinį 
darbą dirbantį brolį, o pati 
nebuvau taip aktyviai įsitrau
kusi į šį garbingą darbą. Ne
sakiau nei broliui nei kitierps 
artimiems, kodėl aš taip stai
ga pasikeičiau, bet Gorkio 
motinos pavyzdys visiems am
žiams pasiliks man pavyz
džiu...”

Neužklupo Janės netikėtai 
ir Raudonosios Armijos įžy- 
giavimas į Lietuvą. Jane jau 
seniai apie tai svajojo ir jos 
laukė. Todėl, kai tik Grinkiš
kio apylinkę .pasiekė žinios 
apie Lietuvos sienos peržengi
mą, Jane‘pirmoji apylinkėje 
organįzuoja jos sutikimą.

Per kelias dienas po Sme
tonos jungo nuvertimo Grin
kiškio apylinkėje pradėjo dy
gti vienas po kito kaimų, dva
rų darbo žmonių komitetai, 
komjaunimas. Jane puikiai or
ganizuoja mitingus ir pati 
energingai juose pasireiškia. 
Ji savanoriai stoja talkinin
kauti žemės ūkio Komisijai, 
duodant žemę kumečiams, pu
sininkams ir mažažemiams.

Apylinkės valstiečiai, maty
dami Janės revoliucinį darbą 
ir mokėjimą savo žinias per
duoti klausytojams, ją išren
ka šios apylinkės atstove į že
mės Ūkio Parodą Maskvoje. 
Ji savo akimis pamatė tai, a- 
pie ką visą laiką svajodavo— 
Tarybų Sąjunga ir jos sostinę 
Maskvą. Ji godžiai stebi Ta
rybų Sąjungos gyvenimą, su
sipažįsta su komjaunimo or
ganizacija.— Ne veltui ?grin- 
kiškiečiai laukė jos pargrįž
tant iš Maskvos. Ji suorgani
zuoja 10-tį pasikalbėjimų ir 
mitingų, kad papasakotų tai, 
ką ji savo akimis matė Tary
bų Sąjungoje.

Komunistinio jaunimo CK 
atkreipė dėmesį į Grinkiškio 
agitatorę ir propagandistę sa
vamokslę Janę. Pirmiausia 
jai duodamas atsakomingas 
darbas Kėdainių mieste, pas
kui ji komandiruojama Tel
šiuose organizuoti komjauni
mą, o šiuo metu ji, būdama 
Trakų apskrities komjaunimo 
komiteto sekretorė, organizuo
ja šios apskrities komjaunimo 
socialistinį lenktyniavimą — 
kultūriniais, politiniais ir ki
tais konkrečiais darbais ge
riau pažymės rinkimus į Auk 
ščiausiąją Tarybą. Trakų ap
skrities darbo žmonės, įver-

Sunkus Priėjimas Prie Kauno Ponų

Mūs artimiausias miestelis buvo Merkinė. 
Būdavo, nuvažiavę į Merkinę jautėmės, kad 
esame dideliam mieste. Vaikštom, būdavo, po 
miestelį siauručiais cementiniais takeliais, o 
viduryj miestelio išdidžiai stovi rusiška cer
kvė, su aukštu, apvaliu, žaliu bokštu; žmo
nės didžiumoj pažįstami; apsirengimas be
veik visų mūs kaimiečių vienodas; šiaip na
mai nedideli,—didesnių, kaip dviejų aukštų 
nėra. Bet atvažiavus iš kaimo jauties kaž 
kaip nepaprastai.

Besiruošiant išvažiuot iš Lietuvos, (prad
žioj 1940 metų) prasideda kelionės į mūsų 
buvusią sostinę Kauną. Iš kaimo atvažiavęs 
žmogus į Kauną jauties lygiai, kaip kokios 
svetimos šalies didmiestyj. Nedrąsus, ypatin
gai iš Dzūkijos atvažiavusiam į Kauną, dar 
ir sukalbėt sunku; viskas neaišku, nei žinai 
kur važiuot, nei kur eit, nei ko klaust. Štai, 
nuvažiuoju į Kauną, išeinu iš autobusų sto
ties ir klausiu vieno praeinančio pono, kur 
randasi Putvinskio gatvė,—Amerikos konsu
latas? Ponas kaži ką lenkiškai suzurza, gal
vą pakraipo, ir eina toliau. Pasirodo, kad 
jis nesuprato lietuviškai. Kitas užklaustas 
‘ponas skubiai paaiškino: “Ten eisite, pane
le, į Laisvės alėją, vėliau pro muziejų, ir 
Gedemino gatve, o ten konsulatai...” Tik 
po kelių minučių šiaip taip atsiminiau kelis 
vardus to pono paminėtų gatvių. Bet kaip 
pasiekt tas jo minėtas gatves?... Man li
tas nežinoma. . .

Tačiaus kokius penkis kartus suvažinėjus 
į Kauną, kelias naktis jame pernakvojus, ar
ba ir po kelias dienas ištisai pabuvus, jau 
kelios svarbiausios gatvės ir kelios reikalin
giausios įstaigos teko sužinot ir jas pažint. 
Bet tai čia dar nebuvo didžiulis vargas.

Didžiausias vargas buvo, kada reikėjo 
gauti visi išvažiavimui dokumentai, o tų do
kumentų reikėjo viso glėbio,—pradedant 
nuo valsčiaus valdybos ir baigiant Amerikos 
viza. Blogiausia buvo, kad nuvažiavus į Kau
ną turi labai taikyti valandas, kad patai
kius, kuomet ponas “neužimtas” ir kuomet 
įstaiga neuždaryta, o tękių momentų buvo 
labai mažai. Nueisi, būdavo, į kokią įstaigą 
prie langelio, matai, kad tie valdininkai žai
džia, bet prie to vadinamo interesanto jie 
nesiskubina; arba daugiausiai ateis kokis po
nas ir paaiškins, kad eik prie kito langelio, 
o nuo to “kito”—dar prie kito, ir ant galo

suranda, kad čia no ta įstaiga; turi eiti 
tokion ir tokion įstaigon, bet ten nuėjus, 
pirmiausiai pareiškia, kad su bile rei
kalu prie jų negali kreiptis,—“parašyk tam
sta prašymą, nepamiršdama pridėt žyminio 
mokesčio”. . . Be prašymo ir be to žyminio 
mokesčio niekur jokio reikalo nebuvo galima 
atlikti.

Išvažiuojančiam į užsienį asmeniui maž
daug reikėjo tokių liudijimų: Iš vietinės pa
rapijos klebono gimimo metrikų, su žymi
niu mokesčiu; iš valsčiaus valdybos asmens 
liudijimas—su žyminiu mokesčiu ir kyšiu;

1 vidaus pasas su visokiais mokesčiais—gau
namas valsčiaus valdyboje; paliudijimas iš 
nuovados policijos—su žyminiais mokesčiais 
prašymas ir už paliudijimą kyšiai; paliudiji
mas iš miškų urėdijos (pažymėjimas, kad 
nesi niekur girioj išrovusi ar nukirtusi kokio 
medžio)—reikėjo prašymo su žyminiu mo
kesčiu, reikėjo to liudijimo nuvažiuot 30 
kilometrų, minimas liudijimas kainuoja 16 
litų (tačiaus pastarojo liudijimo niekas nie
kur neklausė ir.jo nereikėjo). Toliaus liudi
jimas iš Alytaus apskrities Mokesčių Inspek
cijos,—šiam liudijimui reikalingas prašymas 
su 5 litų žyminiu mokesčiu. Užsienio pasui 
rekalingas prašymas su žyminiu mokesčiu, 
o pase įlipdoma markutės už 150 litų ir*už 
30 litų markutės—“Vizų Rinkliava”.

Taipgi visi turėjome daug bėdos su “Va-" 
liūtų Komisija.”

šitie visi viršminėti liudijimai reikalingi 
parodyt išgaunant “Amerikos Vizą,” o pati 
viza kainuoja 80 litų. Bendrai visi liudijimai 
su žyminiais mokesčiais ir kyšiais kainavo 
virš 500 litų; važinėjimas iš Dzūkijos į Kau
ną ir nakvynės—kainavo apie 200 litų su
virs. Tačiaus, aš nebūčiau viena perėjus 
tuos “kryžiaus kelius” prie tų visų įstaigų, 
jeigu Kaune vienas inteligentas—Teodoras 
Sląbšys, nebūtų pagelbėjęs atlikt tuos visus 
reikalus. Minimas Teodoras Slabšys ruošėsi 
taipgi išvažiuot į Ameriką, o tuo tarpu dirbo 
vienoje įstaigoje prie laikraščio. Tai buvo 

t nuoširdus vyrukas, kuris pagelbėjo ir kitoms 
merginoms bei moterims, išvažiuojančioms į 
Ameriką, ir be jokio atlyginimo. Dar gi kai 
kurioms trūko pinigų, jis paskolino. Tačiau 
daugelis iš Lietuvos negalėjo išvažiuot ir 
karas galutinai rubežius uždarė, jiems be
važinėjant po Lietuvą su glėbiais liudijimų 
nuo vienos įstaigos prie kitos.

(Bus daugiau)

Su 16-ta vasario prasidėjo 
mūsų prakalbų maršrutas. Pir
ma prakalba tolimai viešniai 
kalbėtojai K. Abekienei teko 
pasakyti So. Bostone. Pradžia 
maršruto prasidėjo labai gra
žiai. Bostono moterų rūpes
niu, buvo surengta smagus 
bankietas pasibaigus prakal
bom. Prakalbos ir bankietas 
buvo skaitlingi smagia publi
ka.

K. Abekiene pasirodė gera 
kalbėtoja, ir klausytojai jos 
prakalba pilnai pasitenkino. 
Prakalbose surinkta $25 su 
centais aukų. Bankiete $10. 
Tai pradžia mūsų maršruto 
pilnoj to žodžio prasmėj pui
ki. Linkėtina visom kolonijom 
tokio sėkmingumo.

Prašom kolonijų draugų-gių 
darbuotojų padėti kalbėtojai, 
ypatingai transportacijos rei
kale. Labai daug sutaupina 
laiko ir energijos kalbėtojai, 
kuomet draugai pasistengia 
nuvežti su privatine mašina į 
sekančią koloniją. Prašom tai 
padaryti, kur yra galima.
KUR DAR ĮVYKS DRAUGĖS 
ABEKIENĖS PRAKALBOS-

Stoughtone—vasario 19-tos 
vakarą. Čia taip pat Dr. D. 
Pilka duos paskaitą.

Haverhill — 20-tą vasario, 
Liet. Gedemino Kliubo svetai
nėj, 324 River St.

Norwoode 21-mą, Lietuvių 
svetainėj. Dainuos vyrų grupe 
ir bus kitų parengimų.

Apart čia minėtų, prakal
bos, regis, bus rengiamos 
Brightone, Cambridge, Lynn,

Lawrence, Lowell, Gardner ir 
Hudson. Worcesterietes kovo 
1-mą rengia sutiktuvių bankie- 
tą, o 3-čią prakalbas. Draugės 
ir draugai prašomi tėmyti savo 
kolonijų pranešimus ir skait
lingai dalyvauti d. Abekienės 
prakalbose taipgi pasidarbuot 
jų sėkmingumui. t

Metinis Suvažiavimas ir Kon
certas irgi Skubiai Artinasi

Mes savo koncertus neren-, 
giam dėl pasipelnymo. Jau 
pasiėmėm tradiciją surengimo 
vieno meninio-kultūrinio pa
rengimo ir to laikomės. Kiek
vienais metais bandome ženg
ti aukštyn ir surengti gerą 
koncertą. Juos lankiusi publi
ka žino, kad mes išlaikom 
duotą pažadą.

šiais metais mes dėsim pas
tangas, kad mūsų metinis kon
certas, kuris įvyks 6-tą balan
džio, būt laipsniu aukštesnis 
už jau buvusius. Rengimo ko
misija jau ruošia programos 
sąstatą, šiuo tarpu tik tiek 
pranešim, kad tolimi svečiai 
artistai bus Aldona Klimąitė 
iš Brooklyno ir Vytautas' Su
kackas, Cornell Universiteto 
simfonijos orkestros pirmasis 
smuikininkas. Koncentruoja
ma apylinkės geriausios meno 
jėgos taipgi. Apie jas bus vė
liau pranešta.

Draugės, rengkitės prie su
važiavimo. Rinkit atstoves, 
galvokit sumanymas ir pasvei
kinimus mūsų suvažiavimui 6- 
ta balandžio.

S.

Hartford, Conn.
Jau buvo “Laisvėj” minėta, 

kad čia susitvėrė Moterų Kliu
bas. Tai vasario 9-tą atsibuvo 
trečias susirinkimas. Ir kožną 
susirinkimą prisirašo po kelias 
nares. O kadangi mokestis 
maža, tik 10 centų į mėnesį, 
tai nutarta s’urengt balių, kad 
pasidarytų kiek iždo su kele
tą dolerių s svarbiems reika
lams. Kadangi nutarta sureng
ti prakalbas drg. Petrikienei, 
kurios atsibus 16 d. kovo, tai, 
žinoma, ir išlaidų pasidarys, 
nes įžangos nebus imama. No
rime, kad kuo daugiausiai at
silankytų išgirsti draugės Pet- 

.rikienės prakalbos. Mes, kliu- 
bietės, labai vertiname d. Pet- 
rikienę kaipo gabią ir ilgų me
tų ištikimą darbuotoją. Taigi, 
manau, kad ir kiti mūs vien
minčiai taip pat įvertins jos 
atsilankymą ir susirinks iš
girsti ją kalbant.

Beje, pastarajame mūsų su
sirinkime iš netyčių turėjome 
malonų svečią, tai draugą J. 
Siurba. Moterys tuoj sutaisė 
užkandžių. O kadangi buvo 
nemažai ir vyrų, tuojau prisi
minta apie “Laisvės” bazarą ir 
sumesta virš $15. Net pasidaro 
smagiau, kad tokiam geram 
tikslui ir tokia gera auka. Tai 
bravo, hardfordiečiai, laikyki
mės tos vienybės ir ant toliau.

L. A.

tindami nepalaužiamą Janės 
valią ir atsidavimą socializmo 
statybai, savo susirinkimuose 
ir mitinguose išrinko ją kan- 

i didate į Aukščiausiąją Tary- 
1 bą. U Kapočius.

CLEVELAND, OHIO MonteOo. Mass.
Biskutis iš Amerikos Lietuvių 

Moterų Kliubo Veiklos

Kaip kiekvienais z metais, 
taip *ir šiais kliubietėS* rengia
si prie paminėjimo moterų 
dienos—Kovo Aštuntos. Dėlei 
susidėjusių aplinkybių, mes, 
kliubietės, turėsime paminėji
mą anksčiau. Tai bus nedėlioj, 
kovo 2 d., Lietuvių Darb. Sve
tainėj, 920 E. 79th St. Ką tik 
susitveręs Moterų Choras žada 
programoj dalyvauti. Bus vie
tinis kalbėtojas. Po programai 
bus šokiai, taipgi bus duoda
ma valgiai prie įžangos tikie- 
to. Todėl kviečiame visus da
lyvauti kaip 1:30 dieną.

Moterų Choras jau turėjo 
dvejas pamokas. Choro moky
tojam yra Jankauskas. Pamo
kos įvyksta kas ketvergo va
karo 8 vai., Liet. Darb. Sve
tainėj, 920 E. 79th St. Visos, 
kurios mylite dainas, prašo
mos įstoti į chorą ir lavintis 
dainavimo.

Kliubiete.

Vazonus su žolynais geriau 
statyt ant smėliu ar žvyru iš
piltos blėtos, negu į lygiu dug
nu lėkšteles. Susilaikąs ant 
dugno vanduo prarūgina že
mę ir tik reta rūšis augmenų 
tokią žemę temėgsta. Didžiu
ma mėgsta lengvai nusausina
mą žemę. Galima ir lėkštes 
pripilt smėliu ir tada statyt 
puodus su žolynais. ,

Kada moteriškė ima skalbi
nius už 3 dolerius per dieną, 
tai sunkus darbas, o kada jinai 
pradeda skalbti uždyką, tai 
meilė.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas turėjo parengimą va
sario 8 dieną, L. T. Name. Va
karas buvo užpildytas įvairiais 
pamarginimais.

Programos išpildyme, apart 
suaugusių, dalyvavo ir jaunu
čių spėkų. Penkių metų mer
gaitė Geraldine Stanley šoko 
“tap dance.” Jonukas Valun- 
gevičius, 8 metų berniukas, 
grajino solo ant klarineto. Ro
berta Kelley sakė eiles. Taipgi 
jaunutės penkios mergaitės— 
Roberta Kelley, Helen Vaitai- 
tis, Dena Beniuliutė, Otyla 
Orentas ir Dolores Skrabis su
dainavo labai gražiai keletą 
dainelių. Jaunas berniukas 
Peter 'Zinkus dainavo angliš
kai.

Toliau moterį dainininkių 
grupė sudainavo kelias dainas 
po vadovyste Onos Mineikai- 
tės. O po dainų buvo sulošta 
vieno veiksmo komedija' “Dai
na be Galo.” Lošė Moterų Ap
švietos Kliubo narės. Moterys 
lošė vyrų rolėse. Lošimas nusi
sekė labai gerai, nes lošėjos 
buvo tinkamos savo rolėse ir 
visos labai gerai lošė. Komedi
ja gana juokinga. Moterys loš
iamos vyrų rolėse padarė pub
likai daug juoko.

Po programos sekė šokiai 
prie geros orkestros. Publikos 
buvo virš1 dviejų šimtų. Visi 
buvo užganėdinu.

Moterų Apšvietos Kliubas 
yra vertas pagyrimo už su
rengimą tokio vakarėlio., Yra 
pageidaujama daugiau tokių. 
Pagyrimas toms motinoms, ku
rios leido savo vaikučius .da
lyvauti programoj. Prie to, tu-

Ką Veikia Mūšy Kliubai?
Daugelyje lietuvių kolonijų 

moterų kliubai liekasi nepava
duojamu faktorium: jie ruo
šia įvairius parengimus, orga
nizuoja chorus, renka aukas
ir atlieka gan daug organiza
cinio darbo.

Dabartiniu laiku įvairiose 
kolonijose moterų kliubai ren
giasi prie paminėjimo Moterų 
Tarptautinės, kuri bus kovo 
mėnesio aštuntą dieną. Di
desniam tos sukakties atžy- 
mėjimui, moterų organizacijų 
centrai ruošia išleisti “Lais
vės” ir “Vilnies” kovo aštun
tą žymiai padidintas moterų 
skyriaus laidas. Tas laidas 
mūsų draugės privalo pasklei
sti labai plačiai.

Daugelis kliubų turi ižde 
pinigų, lai nesigaili draugės 
paaukoti keletą dolerių apšvie 
tos paskleidimui. Nupirkit 
specialės dienraščių laidos po 
kelis desėtkus kopijų ir kur 
negalima išparduoti, išdalin
kite moterims dykai, kad jos 
matytų, ką kitų miestų ir ša
lių moterys veikia. East New 
York (dalis Brooklyno) mo
terų grupė iš Literatūros 
Draugijos kuopos jau tokiam 
tikslui pridavė $3'. Bingham
ton, N. Y. moterų kuopa už
sisakė pundą “Laisvės” lai
dos išplatinimui tarpe moterų. 
Be abejo, tai padarys ir dau
gelis kitų kolonijų.

Prakalbų Rengimas

. Su pragalbų rengimu daro
si pusėtinai sunku, dėlei sto
kos moterų kalbėtojų, bet 
prie gerų norų ir tą sunku
mą galima apeiti. Aštuntą

riu pasakyti, kad nekurios 
kliubietės aukavo skanių už
kandžių. Taipgi mūsų geras 
biznierius William Zinkevičius 
aukavo 11 svarų “ham.” Už 
tai kliubas jam taria širdingai 
ačiū.

KliubietS.

kovo prakalbas rengia EastO- 
no, Pa., moterys. Devintą ko
vo, be abejo, surengs prakal
bas Philadelphijos Biručių 
Kliubas. šešioliktą kovo pra-
kalbas rengia naujai susitvė- 
ręs moterų kliubas Hartford, 
Conn. Brooklyno moterys ruo
šiasi prie iškilmingo apvaikš- 
čiojimo. Chicaga, matyt, ruo
šia tikrą surprizą; jos ten tu
ri net keturis moterų chorus 
ir su tokia spėka jau yra kuo
mi pasigirti.

Naujosios Anglijos, Bosto
no apielinkės moterys šiais 
metais turės daug prakalbų; 
jos parsikviečia labai gabią 
kalbėtoją iš Chicagos, K. A- 
bekienę. Draugė Abekienė 
yra gera kalbėtoja ir Naujo
sios Anglijos draugės nesigai
lės padarytų išlaidų jos kelio
nei.
Paskaitos Įvairiomis Temomis

Kur kalbėtojų nebus galima 
gauti, ten moterų kliubai turės 
panaudoti paskaitas, kurių 
kelios randasi Centre. Paskai
ta “Kaip Istorija Rašosi”, 
įžanga Lietuvos Istorijos stu
dijavimui, užima gerą valan
dą skaitymo. Į šią paskaitą 
reikia kviesti kaip moteris, 
taip ir vyrus. Paskaita labai 
svarbi. Taip pat randasi pa
skaita apie “Kovo Aštunta”, 
kurios skaitymas užims apie 
pusę valandos. Daugiau tiks 
moterų susirinkimams. . Yra 
neilga paskaita moterų svei
katos klausimu.
Rūpestingas Prisiruošimas iŠ 

Anksto

Ruošiant prakalbas bei pa
skaitas, nereikia pamiršti li
teratūros platinimo. Mūsų 
ruošiami mitingai privalo būt 
iš anksto gerai suplanuoti, 
kad atėjus prakalbų laikui, 
viskas iš anksto būtų prireng
ta. Moterų milingai tun būt 
lyg ir jU šventė; nereikią pa-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
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(Tąsa)
Ketvirtuosius Parakinukui baigiant, 

Monika atsigavo, pasidarė apskrita, 
skruostai pražydo. Ji galėjo su vienodu 
skausmu valgyt mėsišką, pienišką ir net 
žalią duonos tešlą. Skauduliai dingo, 
kaip ir kojų nuovargis, ir nežiūrint įvai
rių darbų, kuriais ir naktimis ji buvo 
apkrauta, kaskart ėjo gražyn. Vyrai 
praeidami pro Taručius ir pamatę ją 
grėbiant lauke ar kitą darbą nusitvėru
sią, sakydavo:

— Kas bus, Monika, kad tu taip išpui- 
kai. Jaunas mergas pralenkei. Skaisti, 
balta, kaip marių puta.

Ir Jurui girdint tokie šposaudavo:
—Patinka man tavo boba. Sakau jai, 

pamesk tu tą kerplėšą savanorį, tegul 
jis knisa žemę, aš savo bedantę pamesiu, 
ir — dui mes į miestą.

—Tai kam į miestą? — patenkintas, 
grožėdamasis pačia, klausdavo šposau- 
jantį Juras.

— Tokią tik pakajuosę laikyt, šilku ap- 
rengt... graži man tavoji. Mainyčiau su 
saviške, dar priedo žemę pridėčiau.

— Ką jūs čia... — užraudusi, tačiau 
patenkinta atsikalbinėdavo Monika, —* 
jau man bobų vasara. Senė, ir gana.

— Dar purtosi! — perkirsdavo vyras.
— Kuri katė nesilaižo, kai ją pagiri.

Žmonėms Juras rodė, kad pačios gra
žumas jam ne galvoj, bet vogčia žvalgėsi 
į ją, smaguriavo jai įsirėmus pilnomis 
rankomis į šonus, grakščiai palenkus ant 
peties galvą, arba sujudėjus sveikata žy
dinčiomis, dvišakomis strėnomis.

Nekartą atsigrįžusi Monika sugaudau 
vo vyro žvilgsnį, matydavo jį stovintį, 
padėjusį darbą į šalį, arba tik jį pertrau
kusį, ant nebaigto galąsti dalgio, jei tai 
būdavo lauke, vasarą. Gerai suprasda
ma Jurą, ji visdėlto klausdavo:

— Kvailiuk, ko tu vėpsai į mane?
—Nieko, dirbk sau, Monikut. Aš 

taip... — ir vėl imdavo darbą patenkin
tas, galvodamas sau: gražesnę vargu ar 
surasi kaime. ’

O kartais kaimynai iš tolo matydami 
nuo savo žemių Taručius čia išsiskirian
čius, čia vėl susitinkančius, lyg paukš
čius, priartėjančius vienas prie kito, ro
dydavo:

-—Žiūrėkite, savanoris ką daro su pa- ’ 
čia. Še, še, ar tik nesibučiuoja. Tai ba
landžiai — bučiuojasi. Matai, vėl išsis
kyrė. Nespėjo pradalgės išvaryti ir sei- 
liojasi. Nakties palauktų.

— Ką jiems pavydėt, mergele, — te
gul mylisi. Tegul visi taip sugyvena, 
kaip Taručiai. Sako, jei neturtas, var
gas — ir meilė nieko nepadės, pešis kaip 
gaidžiai. Tu pažiūrėk į juos — pliki ap
sivedė, o kaip jie viens kitam — ranka 
rankon, pėda—pėdon. Be meilės ir Tne- 
džiai nežaliuotų...

Monika, lyg saugodama tą įkalbėtą 
kaime grožį ir sveikatą, norėdama kuo 
ilgiau pratęst »bevaikius metus, kas sek
madienį gobėsi šilkinę skarelę, pynė į 
kasas kaspinus ir lengva, jaunos mergai
tės eisa traukė su vyru miestelin. Nuo 
to laiko, kai Jurą išrinko susikūręs šau
lių būrys vadu, jei tik būdavo būrio ge- 
gužynė ar vakarėlis, jie nepraleisdavo 
progos užsukti. Tuo laiku kaip tik pra
dėjo įeiti į madą vaidinimai, kurie ypač 
kaimo žmonėms buvo didelė naujiena, 
bėgo žiūrėti, klausytis chorų, muzikos. 
Ne mažiau už kitus degė dėl jų Monika, 
jais persiimdavo iki širdies, kvatodavo 
ir verkdavo įsikabinus į vyrą.

Tais pačiais metais tiek buvo gausu 
vaidinimų, kad ir Juras turėjo pasirody
ti senovės lietuvių karo vadu. Rolę sa
vanoriui teko mokytis gana sunkiose są
lygose, patį darbymetį; pyko apsiėmęs, 
nėjo į galvą deklamacijų žodžiai, bet vis
dėlto, baigęs mėšlą mėžti, jis ją išprakai
tavo ir Žolinės išvakarėse, palikę net ser
gantį vaiką svetimiems, abu išdūmė 
puošti salės, sukalti scerjos. Visi tik lau
kė gražios dienos, nes žadėjo atvykti eks
kursijos iš Kauno, su savo karo orkes
tru. Vaidinimų dieną Taručių pora vos 
prašvitus atsikėlė, apsiliuobė, anksčiau 
išsivirė pusryčius. Iš ryto buvo tirštas 
rūkas, kuris šiek tiek jaudino Moniką, 
bet greitai jis mūru atsistojo ties Nemu
no slėniu, pabalo, ir laukus užliejo saulė. 
Bėgiodama iš svirno į vidų, iš kūtės į

daržinaitę, ji vis šaukė vyrui:
—Vaje, vaje, kas ten darosi! Būriais, 

kompanijom traukia. Tu žiūrėk, kiek ve
žimų,—vienas, du, trys... Juruk, pašerk 
tu kiaules, aš rengsiuos.

—Suspėsi, — negali žmoniškai. Čia 
vanduo verda, čia miltus vidury aslos 
padėjo, kątik neišverčiau, asla prišiukš
linta, lyg kiaulių tvarte, o jai—parėdai, 
žinok, vaikui nebus geriau—ponia sėdė
si namie,—grasė pačiai Juras, valydamas 
toli suuodžiamu tepalu batus.

—Matai, koks artistas! Jis eis išsipus
tęs, o aš tupėsiu tokią gražią dieną. Ir 
mano širdis ne akmuo. Paimsiu kad ir 
sergantį Kaziuką, o eisiu.

Vieškeliu vis važiavo, buvo pilni veži
mai moterų, vyrų, ežiomis, takais trau
kė pėsti. Kaimynijoj taip pat matei po 
kiemą šaudančias lyg kregždes mergai
tes, girdėjai rėkiant:—Ona, paimk mano 
kutosinę... Ne tą, ne tą, ar kurčia.

Į Taručius atbėgo viena:—Monika, šir
dele, jeigu nesi vilksi, paskolink žaliąją 
bliuskelę... Atbėgo antra, jaunesnė: — 
Pode, ar galiu nusiskint jurginą... štai, 
aš nedaug, o žirnučių? Tai gražus pode- 
lės darželis—vienas žydėjimas.

Atėjo ir Linkus.
—Ar jau jūsų moterys išėjo?
—Pro tamsą išpleškėjo. Girdi, Juras 

dramą rodys, eisime pažiūrėt. Boba tem
pė ir mane,—sakau: prisižiūrėjau aš ta
vo teatrų visą gyvenimą. Atsikeli iš ryto 
—tuoj teatras.

Monika juokėsi trinkdama vyrui gal
vą, kuris stenėjo pusnuogis užsigulęs ant 
praustuvės, svartė, kad tie žmonės ne
tilps ir bažnyčioje ir vaidinimų salėje,— 
toks tvinimas. O jis: tik tu nevapėk, ren
kis greičiau. Vėl dejuosi, kad mes pas
kutinieji.

Tikrai, kai Monika pradėjo rengtis, 
vienur nesuėjo rankovės, kitur vėl veržė 
—tiek buvo papilnėjusi, šaukė jį, vyrą, 
kad greičiau ateitų į svirną, jai nelaimė 
įvykusi: batelio kulnas išniro. Sujieško
jęs plaktuką, vinių, tą sutaisė, reikėjo 
dar Jurui atsiklaupus prie pačios gru
biais pirštais sagutėmis suveržti juosme
nį. Pats sakė: greičiau būčiau pakinkęs 
tris arklius, negu suradęs tuos tavo mo
teriškus gumbus. Monika raitėsi, kad ją 
kutena, o vyras, pyko, kam ji kraiposi, 
įsidūręs sau į pirštą.
.Ilgai moteriškė negalėjo atsitraukti 

nuo veidrodžio šukės, sukinėjosi lyg vė
pūtė, kilnojo pečius, bent dešimt kartų 
mezgė skarelę, o savanoris, kieme daužy
damas į tvorą miltuotą kepurę, šaukė:

—Gana, tu šarka, einam!
Jie išsiruošė tik priešpiečiais, palikę 

vaiką Liukams, kuris jautėsi geriau, 
dingo karštis. Atsisveikindami tėvai pa
žadėjo mažiukui parnešti armonikėlį, su 
skambučiu. Įėjus į taką, Monika vėl su
plasnojo, ir tekina atgal,—dar kažką už
miršusi, dar gėlės jai reikia.

Veėimai jau rečiau buvo sutinkami 
vieškely, dulkės nusėdo, diena rymojo 
augšta, šventadieniška, rami. Naujaku
rių kaime taip pat neliko judėjimo, tik 
kaikur namus saugojo iki stogų pasikė- 
lusios geltonos saulėgrąžos, būriu apsto
jusios mažučius langus. Tarutis žengė 
dideliai žingsniais, iš tolo jo pušnys spin
dėjo, o jo pati tipnojo paskui, aplenkda
ma balutes, pasikaišiusi sijoną, perimda
ma gėles iš vienos rankos *į kitą.

Vos tik jie prisiartino prie upės slėnio, 
išgirdo tolimą muziką. Monika vyrą su
laikė ranka, nušvito visa:—Klausykim, 
Juruk, tai gražu.! Žingsnio nejaučiu.

Į pakalnę pasirito klykaudami vaikai, 
o paskum juos neišlaikė ir tekini leidosi 
Juras su pačia. * * *

v Visą dieną aikštėje minia vįjpijosi, 
sviro prie muzikos, prie keistesnių parė- 
do, prie žaliai-raudonai išpieštų afišų, 
skelbiančių vaidinimus. Ten sušneko, vi
sų galvos atsigręžė vjenan šonan—praėjo 
Paežerėlių šaulių būrys, vienodomis, pil
komis, augštomis kepurėmis, nešdami di
delę vėliavą. Monika stiebėsi pro kitų 
galvas pamatyti vyrą. Tik du kartus ji 

i surado jį einantį būrio priešakyj, tiesų, 
gražų. Visi tie šauliai, Kepurės, rikiuoti 
vyrai jai, kaip ir daugeliui žiopsotojų, 
neturėjo kitos reikšmės, kaip tik pasižiū
rėti. Ten sutrenkė orkestras, vėl minia

kovo. Taipgi girdėjau, kad ir 
veikalo mokina. Tai gerų pa
sekmių O. Krakaitienei.

Pažangos Kliubas yra susi
tveręs, kad gelbėt savo nares 
patikus ligai ar nelaimėje. 
Vieną kliubietę patiko žiauri 
liga, tai Pažangos Kliubas 
skyrė iš iždo $25, o ant vietos 
kliubietės sumetė, kiek kątra 
išgalėjo, užjausdamos savo 
narę, viso $6. Sudėjus į krū
vą, pasidarė $31. Tai yra gera 
ir reikalinga parama kliubie- 
tei V. Bubliauskienei. Teko 
sužinoti, kad yra išvežta į li
goninę. Vėliau bus pranešta, 
į kokią ligoninę. Pažangos 
Kliubas išreiškia gilią užuo
jautą šeimynai. Ligonei vėlina 
greit pasveikti.

Pažangos Kliubos susirinki
mas įvyks vasario 20 d., 7 :30 
v. v., 4097 Porter St. Visos 
narės būkit susirinkime, turės 
būti apkalbėta apie 8 d. ko
vo.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
likti viską ant komiteto arba 
išrinktos pirmininkės. Vienas 
komitetas arba viena pirmi
ninkė, nepaisant kaip rūpes
tingai stengsis susirinkimą 
pravesti, jo sėkmingu nepada
rys. Pabandykim sekamai:

. 1. Svetainę, kurioj įvyksta 
prakalbos bei masinis mitin
gas, pirmiausiai turi perbėgt 
moteriška akis, tai yra, kad 
dulkių nebūt, kur publika sė
dės. ■ •/

2. Kelios draugės turi pub
liką supažindinti su literatū
ra. /

3. Kelios draugės privalo, 
pakalbinti kožną atsilankiusią 
moterį prisirašyt į jų kliubą.

4. Arčiau durų privalo būti 
apygreitė draugė, kuri stovin
čius prie durų nuvestų paso
dinti.

5. Jeigu pasitaiko šaltas 
oras, ir kur galima, pasibai
gus mitingui, komisija lai pa
vaišina atsilankiusius karšta
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potvyniu paėmė klebonijos tvorą,—su
traškėjo, suiūžo kažkas, o muzika artėjo 
ir artėjo.

Monikai viskas buvo kaip sapne. Ne
galėjo-atsidžiaugti vyru, kurį daugelis 
vadino ponu vadu, daugelis klausė pata
rimų, ar galima jau publiką leisti į salę, 
kur nuėjo orkestras, kur geriau būtų 
pardavinėti bilietus, lauke; ar viduje? 
Šiek tiek suraukęs kaktą, Juras atsaki
nėjo, nurodinėjo.

Saulė jau nusileido, o Monika vis sto-

vėjo būryje, prie salės, nors viduje buvo 
girdėt griežiant ir šokant. Juras jai ža
dėjo išnešt bilietą, ir vis jo nematyt. Į 
salę ėjo būriais, išėjo taip pat būriais, 
įraudę, išrasoję po šokio, o vargšės Mo
nikos niekas nematė, nesigrožėjo jos de
gančiais skruostais, plačiomis strėnomis. 
Išėjus vyrui ir suradus ją akimis būryje 
tų, kurie neįstengė nusipirkti bilietų, 
vargšė net apsiašarojo, tiek ilgai laukusi 
jo, kojas prastovėjusi.

(Bus daugiau)

Detroit. Mich
arbata. Tai praktikuoja Nau
josios Anglijos draugės. To
kios vaišės nedaug lėšuoja ir 
duoda progos publikai arčiau 
supažindinti su mot.erų kliu- 
bu. Kožna kliubo narė su-

ruoštam mitinge turi jaustis, 
kaip savo namuose ir atsilan
kiusius užinteresuoti, kad pa
kėlus savo kliubo prestyžą.

Dabar apie literatūrą. “Vi- 
kaina žymiai nupigin- 

knygą parduodamos 
pinigų moterų veiki- 

yra reikalinga pla-

Keli Žodžiai apie Kliubo 
Veikimą

Į praeitą mitingą, kuris įvy
ko sausio 16-tą, daug narių 
suėjo, tai galima spręsti, kad 
rūpinas, ką kliubas veikia. 
Tame mitinge kliubo valdyba 
išdavė visų metų raportus. Jie 
likos priimti. Pasirodė, kad su 
ta diena ižde pinigų yra 
$105.20. Finansų raštininkė iš
dirbo tris metus ir labai ge
rai finansus tvarkė—už tai U. 
Andrulienė verta pagyrimo. 
Iždininkė yra daug prisidėjus 
su darbu kliubui. Jinai jau su
silaukė trečios gentkartės, bet 
veikia su jaunomis. Pažangos 
Kliubui yra garbė turėti tokią 
darbščią kliubietę U. Yurkevi- 
čienę. Pereitų metų pirminin
kė prirašė daug narių į kliu- 
bą, net 33 nares, tai gerų pa
sekmių ir ant toliaus U. Litvi- 
nienei. Užrašų raštininkei ne
duosiu pagyrimo už tai, kad 
net keturias vietas buvo užė
mus Pažangos Kliube. Mano 
supratimu, užtenka vieno dar
bo narei, o ne po kelius dar
bus. Kada daugiau narių ap
siima po vieną darbą, tai iš
moksta organizacijos tvarky
mo. Tai kaip būna rinkimai į' 
valdybą, yra lengviau išrinkti. 
Taip, tai sako, nežinau nei ką 
aš darysiu. Jeigu neapsiima 
nei jokio darbo padirbti, žino
ma, iš šalies žiūrint negalima 
išmokt, o tik galima kritikuot.

Daug garbės vertos tos, ku
rios apsiima dirbti. V. Naujo- 
kienė 
gate, 
mogų 
nė—į

rejos
ta. Tą 
sukelsim 
mui.

Labai
čiau paskleisti “Naujoji Lie
tuva Faktų ir Dokumentų 
Šviesoje”. Kaina tik 35c. 
Daugiau perkant, gaunama 
pigiau.

Pasiteiraukit mūsų abiejose 
spaustuvėse ir rasit nebran
giai parduodamos geros lite
ratūros, kuri lengvai platina
si. Taigi, moterys, į darbą!

Žmona.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 411®

Mitinge Buvus.

Ką Veikia Mūsų Kliubai?

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon Street

“VILNIES”

■

KALENDORIUS
1941 METAM — KAINA 25c

SUTAISĖ
L. JONIKAS ir V. ANDRULIS

apsiėmė į Sąryšį dele- 
U. Smigelskienė—į pra- 
komitetą. O. Krakaitie-. 
Motinų taikos komitetą 

delegate. O. Krakaitiepė daug 
rūpinas prisirengimui prie 8 d. 
kovo, tai yra Tarptautinės 
Moterų Dienos. Plakatus pa
gamino dėl veikalo “Jaunystės 
Karštis”, kuris bus loštas 8 d.

Kalendoriuje telpa daug įdomiu 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 užsakykite jralendoriaus 
platinimui. Kreipkitės šiuo antrašu:

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

Rochester, N. Y
Koncertas

Vasario 7 dieną buvo 
kytas D. L. K. Gedimino Drau
gijos susirinkimas. Pirminin
kas F. Manelis raportavo, kad 
Draugija rengia koncertą va
sario 22 dieną. Koncertą iš
pildys pijąnu profesorius Vy
tautas Bacevičius, pasauliniai 
garsus lietuvis pijanistas ir 
kompozitorius.

Išduota finansinė atskaita iš 
1940 zmetų Draugijos stovio. 
Pasirodo, kad Draugija finan
siškai stovi labai gerai, namas 
pilnai išmokėtas ir ižde pini
gų turi.

lai- Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

'Naujoji Lietuva 
l"» || I ■■■■■»■■! !■■ ■myiyi I I    FW**.—I

aukštu

Mirė

Sausio 26 dieną mirė Kazi
mieras Ą. Bartkus, D. L. K. 
Gedimino Draugijos narys. 
Paliko sūnų, K. A. Bartkų, Jr. 
ir dvi- dukteris—Mrs.' Dorothy 
Fortman ir Mrs. Lillian Thew, 
Miami, Florida, Palaidotas 
sausio 29 dieną su bažnytinė
mis apeigomis Holy Sepulcre 
Cemetery.

Ligoniai

Serga A. Bartašius 
kraujo spaudimu.

Jau sveikas Andsunavičius.
O. Šilinienė įr F. Manelis 

susirgo influenza.
J. Barkauskas serga, 

čių uždegimu.
Ęochesteryje šiuomii

plau-

Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatavą ir 
platinama. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanas Bimba. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.

Knygoj yra:
Įvadas, Negrįš Ta diena, Kur Praėjo, Kovos Kelias Laisvai Darbo Lie

tuvai, Prie ko Smetonos Valdžios Politika privedė Lietuvą; Lietuva—Tary
bų Socialistinė Respublika, ir kiti. Viso yra 35 skyriai.

Šioj knygoj jūs rasite visas smulkmenas, kas tie “pabėgėliai” iš Lietuvos, 
kas jie buvo ir kodėl bėgo. Sužinosite, kaip žemės klausimas išrištas. Kas 
naują Lietuvoj valdžią sudarė. Kodėl Lietuva susijungė su Sovietų Sąjunga. 
Kąip. darbininkai gyvena, kiek jie uždirba. Kaip išrištas religijos klausi
mas, ir kiti reikalai nušviesta. Gale knygos telpa nauja Lietuvos Konstitu
cija.

Knygos kaina 35 centai. Platintojams, kas perka ne mažiau 5 kopijų, 
parduodame po 25 centus. Apmokame ir persiuntimą. Už pavienes kopijas 
galite prisiųsti ir pašto ženkleliais —3,5, cėntus.

Literatūros Draugijos kuopoms jau išsiuntinėta po tam tikrą skaičių 
kopijų. Pasiųstos ir bilos. Už knygas reikia ątsiteisti tiesiai į Literatūros 
Draugiją.

laiku 
labai daug žmogių serga. Pa
rašiau tik apie tuos,kurie yra 
Gedimino Draugijos nariai.

Korespondentas.

Visais knygos reikalais kreipkitės
A.L.D.UD.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.



Rochester, N. Y,
Vasario 9-tą gražiai buvo 

atžymėta draugų Elzbietos ir 
Benio Duobų vedybinio gyve
nimo 40 metų sukaktis. Ta 
proga jų duktė Helen ir žen
tas Antanas Velykiai surengė 
šeimyniško pobūdžio pokiliu- 
ką—“suprais parę”—, supra
šė gimines ir draugus.

E. ir B. Duobai yra labai 
atsižymėję, Rochesterio nenu
ilstanti veikėjai. Ilgus metus 
prigulėjo prie Kom. Partijos 
ir veikė, kiek sveikata leido. 
Ir niekad nesigailėjo paau
kauti dėl darbininkų gerovės. 
Kam tik rinksi aukas, drau
gai Duobai pirmutiniai: ar nu
eisi su kokia knygą, jie visada 
pirks. Kur tik koks parengi
mas, draugė Duobienė dirbs. 
Draugai Duobai yra turėję 
šeimynoj nelaimių ir ligų, vie
nas sūnus mirė 16-kos metų, 
tačiau nelaimės nepakirto jų 
prisirišimo organizacijoms.

Dabar dd. Duobai turi vie
ną sūnų Antaną Duobą ir duk
terį Helen Velykienę, taipgi 
anūkę Lailą.

Drg. B. Duobai priguli prie 
Gedemino Draugystės, p r ie 
LDS 11 k p., prie ALDLD 50 
k p. ir yra “Laisvės” skaityto
jai nuo pat jos įsikūrimo, ir 
visur veikia, kiek tik sveikata 
leidžia.

Draugai Duobai buvo labai 
nustebinti, kaip pamatė atėję 
pas dukterį Velykienę pilną 
stubą svečių; nusigando ir net 
pradėjo verkti, kaip visi drau
gai pradėjo sveikinti ir velyti 
sveikatos ir ilgo, linksmo gy
venimo, sulaukti auksinio ju- 
bilėjaus. Drg. Duobai gavo 
gralių (^vanų.

Svečiam bevalgant skanius 
pietus ir besikalbant, draugas 
A. Bekešius užklausė visų sve
čių, gal norėtų kiek kas išgali 
paaukauti dėl “Laisvės” ba- 
zaro. Visi svečiai sutiko. Au
kavo po $1: B. Duoba, E. Duo
bienė, sūnus A. Duoba, Anta
nai Duobai, H. A. Velykiai, 
L. A? Bekešiai, B. J. Morkevi- 
čiai. Viso $7.

Visiem aukautojam širdin
gai ačiū už paramą “Laisvės” 
bazarui, o draugam Velykiam 
už gražios pares surengimą. 
Gi draugams Duobams linkiu 
ilgų metų sveikatos ir tolimes
nio darbo jų nuo seniai pamy
lėtame pažangiąjame judėji
me !

L. Bekešienė.

pelną paskyrė klebonui. Tad 
tariu ačiū Jurgio Draugijai 
už nekvietimą LDS kuopos 
prie to parengimo. LDS kuo
pa tokiem darbam nepritaria.

Serganti
Šalčiai, gripas, influenza 

kankina gerą skaičių ir lietu
vių. Aišku, ne visus galima 
sužinoti. Tačiau sekami lie
tuviai sirgo: S. Matulienė ir 
O. Matulevičienė. Abi jau pa? 
sveiko. Ligonbutyj randasi 
Skrinska ir Andruskevičius. 
Vosiliaus Petro sūnus serga, 
randasi namie. Skrinska, ga
lima sakyti, yra seniausias L- 
DS narys, apie 76 metų am
žiaus. 

* * *
Vasario 8 d. Lietuvių De

mokratų Kliubas turėjo savo 
narių sueigą. Sueigoje daly
vavo tik Kliubo nariai, paša
linių tik keli. Išlaidos poki- 
lio apmokėtos iš Kliubo iždo. 
Sakoma, pasilinksmino sma
giai.

Duosnūs
Keli jersiečiai yra duosnūs 

žmonės. Jie nepraleidžia nei 
vieno svarbesnio dalyko, ne
paaukavę po dolerį, kitą, ir 
jie nėra nei kiek biednesni už 
tuos, kurie niekur ir niekam 
neaukoja. Yra žmonių, ku
rie paprašius centą kitą pa
aukoti kokiam tikslui, pusėti
nai išmetinėja. Bet jeigu kle
bonas atsilanko kalėdodamas, 
tai kad ir iš paskutinių, su
krapštys ir atiduos.
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Binghamton, N. Y.

Jersey City, N. J.
Is LDS 133 Kuopos Susirin

kimo
Vasario 9 d. įvyko Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos susirinkimas. Iš tarimų 
galima pažymėti, kad iš LDS 
Centro vajaus klausimu laiš- 

* kas priimtas, išrinktas orga
nizatorius naujų narių gavi
mui. Tačiau reikia priminti, 
jog nesiranda kito žmogaus, 
kaip tik Matulis, ir jei kas su 
tuo žmogumi įvyktų, tai LDS 
kuopa vajaus laiku būtų be' 
organizatoriaus.

Ėmė laiko ir prašymo, ta
čiau niekas nenori padirbėti, 
visi myli ramų gyvenimą, šil
tą pečių ir nenori eiti per 
žmones naujų narių jieškoti. 
Negerai taip daroma!

Šiame susirinkime drg. A. 
'Zavišus parinko aukų dėl 
“Laisvės” bazaro. Surinko 
$9.50. Aukavo A. Zavišus $2. 
Po $1: M. Sabaliauskas, A. 
Matulis, J. B. Paserpskis, J.

9 Šalčius, S. Matulevičienė, J. 
Augutis, J. Kreivėnas ir A. 
Matulevičius 50c. Ačiū visiem 
už aukas, paramą dienraščiui. 
Drg. J. Draskinis užsirašė me
tam “Laisvę”. Parduota apie 
7 knygos apie dabartinę Ta
rybų Lietuvą. Paskleista an
glų kalba knygelės, taipgi 
apie įvykius Lietuvoje.

Ačiū
Esu rašęs, kad 18 d. sausio 

visos katalikų organizacijos 
bendrai turėjo parengimą ir 
dariau pastabą šv. Jurgio 
Draugijai už nekvietimą LDS 
183 kuopos. Tačiau paaiškė
jo, jog to parengimo likusį

Vienas geras katalikiškų 
pažvalgų ir gerai žinomas jer- 
siečiam žmogus gavo laišką 
iš Lietuvos. Apie tą laišką 
vietos davatkos pusėtinai lei
do paskalus. Vienam iš K. 
Biuro narių teko skaityti tą 
laišką. Ir kas pasirodo? Nie
ko blogo, niekas nepeikia da
bartinės Lietuvos valdžios, nu
siskundimų nėra, tik sakoma, 
kad įvairios reikmenys smar
kiai pabrango.

K. Biuras..

BridgeporfConn.
Sausio 31 d. Darbininkų Masi

nis Mitingas Paminėjimui 
Lenino

Lietuvių Svetainė buvo per- 
sikimšusi žmonėmis. Kalbėto
ja buvo pasauliniai žinoma 
močiutė Ella Reeve Bloor. Pir
mu kart turėjau progos išgirst 
tą taip plačiai pagarsėjusią 
kovotoją už darbininkų reika
lus. Močiutė Bloor stebino 
kiekvieną atsilankiusį į tą pa
minėjimą—savo gabumais bei 
energija.

Kokia nuomonė yra pas mo
čiutę Bloor kas link Balkanų 
valstybių, ypatingai Rumuni
jos? Kalbėtoja pažymi, kad 
labai galimas’daiktas, kad bi
le momentu Rumunija gali 
virsti sovietine šalimi. Ji pa
žymi ir tai, kad žydų tauty
bės žmonėms yra saugiausia 
vieta Sovietų Sąjungoje. Ji pa
reiškė: Sovietų Sąjungoje skir
stymas žmonių į tautas ir ra
ses jau seniai palaidotas, sy
kiu su ponais bei kitais pa
razitais. 10,000 žydų turėjo 
laimės pabėgti į Sovietų Rusi
ją laike kruvinųjų fašistų 
skerdynės, kuri neperseniai 
buvo suruošta Rumunijoje, ži
noma, tose skerdynėse dau
giausia nukentėjo žydų tauty
bės žmonių.

Dabar, ką mano močiutė 
Bloor apie S. A. Valstijas. Jos 
nuomonė yra, kad ši šalis taip
gi virsianti sovietine, nes da
bartinė pragaištingoji sistema 
prives žmones prie sovietinio 
pribrendimo. Ir tai galimas 
daiktas trumpoje ateityje. Ji 
sako: Dar ir aš galiu tai ma
tyti savo akimis. Kalbėtoja 
sako: Aš esu žinoma, kaipo 
senutė moteris, tačiau aš nesu 
ta. Aš esu jauna, nes aš dar 
daug turiu darbo atlikti trum
poje ateityje. Aš važiuosiu su 
maršrutu po visą šalį, organi
zuosiu darbo liaudį, budavosiu 
stiprią, nesulaužomą Komunis
tų Partijos sieną! Čia pasipylė 
didžiausi publikoje aplodis
mentai.

Močiutė Ęlįa Ręęvę Bloor

Ligoniai Mūsų Mieste
Dai’ tebeserga F. Vaitekū

nas.
Sunkiai sirgo jaunuolis Ker

šis. Jau ilgokas laikas guli li
goninėje. Turėjo plaučių už
degimą.

Per moterų skyriaus paren
gimą 9 vasario teko kalbėtis 
su jo tėveliu. Tėvelis links
mas, kad sūnus jau sveiksta.

Eina sveikyn Mrs. Belaza- 
rienė, kuri ilgokai sirgo. Pa
sveiko L. Tvarijonas, kuris sir
go šalčiu. Pasveiko drg. Ru- 
binskienė, moterų skyriaus na
rė. Pasveiko Helen Maldai- 
kiūtė, LDS 6 k-pos narė.

Teko sužinoti, kad serga A. 
Maldaikienė, moterų skyriaus 
pirmininkė. Nei pereitame m. 
sk. susirinkime negalėjo daly
vauti iš priežasties ligos. Mal
daikienė yra veikli moterų 
skyriaus narė ir pirmininkė. 
Kaip Maldaikienei, taip ir vi
siems ligoniams linkiu greito 
pasveikimo.

Mirė Charles Antanovvicz
Sausio 30 d. mirė Kazys 

Antanavičius, kuris veik vi
siems čia buvo gerai pažįsta
mas. Jis mirė Broome County 
ligoninėj iš priežasties džio
vos. Pašarvotas buvo grabo- 
riaus Laskovskio įstaigoje, 
ant Clinton St. Palaidotas 1- 
mą vasario Glenwood kapinė
se.

Labai mažai žmonių teda
lyvavo jo šermenyse, nors ka
da jis buvo sveikas ir pinigų 
turėjo, turėjo daug draugų. O 
kada vaikinas pasiliko be pi
nigų ir sveikatos, tada atsidū
rė labai sunkioje padėtyje ir 
mirė be laiko. Tik dar vienas 
biznierius jį gerai sušelpė, tai 
yra, J. O. Undrejunas, pas 
kurį apie porą metų ar mažiau 
turėjo šiokį tokį darbelį, ge
riau sakant, prieglaudą. Ir ka
da Kazys mirė, tai Undreju- 
nų šeima nupirko gražių gėlių 
vainiką ir į kapines palydėjo. 
O kiti biznieriai, kaip- lietu
viai, taip kitataučiai, kur Ka
zys daug yra pinigėlių pralei
dęs, nei už centą jam nei gė
lių nepirko, nei ligoninėj jam 
būnant per 6 mėnesius laiko 
nei vienas neatlankė. Nuo vi
sų apleistas mirė biednas. Prie 
jokios organizacijos nepri
klausė. Buvo pavienis. Nete
ko sužinoti, ar turi kur šioje 
salyje giminių ar ne.

Kazy, ilsėkis ramiai šioje 
Dėdės Šamo žemelėj.

Pažinojusi Kazį Gerai.

Coal Centre, Pa.
Iš Mūsų Veikimo

Sausio 12 d., LDS 153 kp. 
turėjo metinį susirinkimą pas 
finansų raštininką A. Kubils- 
kį, kur visada susirinkimai at- 
sibūpa. Perbėgus kp. reika
lus, prieita prie užgyrimo kp. 
valdybos.

Į valdybą išrinkti sekanti 
asmenys: pirmininkas — K. 
Sarpalius, vice-pirmininkas — 
A. Šūkis, iždininkė — Pran
ciška Kubilskienė, finansų ir 
užrašų raštininkas — A. Ku- 
bilskis, Box 236, Coal Center, 
Pa. iždo globėjas — A. Mer
kevičius, ligonių lankytojas — 
S. Kamarauskas.

Tai ir viskas, o kur dau
giau? Reiškia, nėra iš ko iš
sirinkti, Niekas nenori už dy
ką darbuotis, o mokėt nėra iš 
ko.

Sarmatą, draugai! Nekurie 
da ir apsiimate į komisiją, o 
paskui darbo neatliekate. Tąs 
labai negerai. Pasistengkįte 
nors šiais metais.

Bridgeporte yra žinoma jau 
nuo senų laikų, nes pirmam 
pasauliniam karui užsiliepsno
jus, ji čia organizavo darbinin
kus, tvėrė unijas ir vadovavo 
streikams, ši senutė jau susi
laukė 79 metus amžiaus. SO 
vienok pilna energijos ir pa
siryžimo, pilnai atsidavusi 
darbininkiškoms idėjoms. 4

M. Ąrison.
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Toliau turiu pranešti, ka4 
Coal Center ir apylinkėj in
fluenza gerai darbuojasi. Ne 
tik desėtkais žmonės serga, 
bet šimtais. Neaplenkė nė ma
no šeimynos. Sirgom net ke
turi. Bet man, kaipo seniui, 
daugiausiai teko. Jau sergu 
trečia savaitė. Bet kaip nuro
do, tai ta ponia influenza ža
da mane palikti, tai ir vėla 
reikės imtis už darbo. O gal 
jau LDS Centre ir pamisimo, 
kad Kubilskis su narių duok
lėmis pabėgo? Nepabėgau nie
kur, tik liga sutrukdė mano 
visą darbą, tai ir narių mo- 
kestys liko nepasiųstos.

Šitą mėnesį pasistengsiu vis
ką sutaisyt, kad neįvyktų ko
kių klaidų.

* * * ‘
Apie mus darbai eina la

bai gerai. Kas turi gerą dar
bą, tam gerai, o kas prastą, 
tas nusiskundžia. Mainos dir
ba pilną laiką.

A. Kubilskis.

Norwood, Mass,
z

Draugų Juozo ir Elzbietos 
Galgauskų 30 Metų Vedy
binio Gyvenimo Parėję Su
kelta Apšvietos ir Kultūros 

darbui Vesti $25.57
Barė įvyko sausio 26 d. š. 

m., Lietuvių Svetainėje. Pares 
surengimu rūpinosi: Amilija 
Galgauskaitė su artimais 
draugais ir draugėmis. Pro
gramą atidarė Vyrų Choras, 
vad. M. K. Bolio. Sudainavo 
keletą tinkamų ir gražiai 
skambančių dainelių. Orkes
trą sugriežė pirjnos nakties 
polką. Taipgi, buvo iššaukta 
kelintas svečių ir giminių pa
kalbėt. Kalbėjo J. Lavas iš 
Stoughton, vietinė veikėja E. 
Karalienė, Petroniai, Matiko-. 
nienė, Galgauskaitė ir patys 
jubilijantai draugai Galgaus- 
kai.

Pirmininkas J. Grybas pri-. 
siminė reikalą pasveikinti Lai
svės šėrininkų suvažiavimą, 
kuris atsibuvo tą pačią dieną 
Brooklyne, N.. Y. Taipgi ir 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
naujo radio pusvalandžio ati
darymo paramai. Aukų pa
rinkti ėjo: E. Niaura su L. 
Trakimavičium, 'Zorubienė su 
Kasparu. Aukavo: Galgaus- 
kai $2. po $1, J.> Silabaitis, J. 
Venckevičius, J. Grybas, Ba
ranauskas, M. Grigūnienė, L. 
Trakimavičius, Niaurai, J. La
vas, V. Stulgaitis, J. Petru- 
kaitis, J. Pastarnak. Po 50c: 
N. Rimavičienė, V. Andrews, 
J. Morkevičius, J. Krasauskas, 
A. K. Neviackas, Ona Vasi
liauskienė, J. Dovidonis, N. 
Grybienė, S. Budrevičienė. 
Kiti aukavo smulkesniais. Di
delis ačiū visiems aukavu
siems. >

Pare buvo labai linksma ir 
smagi. Gaspadinės turėjo pri
gaminusios pakankamai ir 
skanių valgių. Kaip visų or
ganizacijų parengimuose, taip 
ir tokiose parėse didysai ir 
sunkiausias darbas būna, tai 
gaspadinių. Jomis buvo: P. 
Kasteckienė, M. Krasauskiene, 
V. Vitartienė, O., JZarubįenė, 
E. Yesikienė ir Mary Dovido- 
nienė.

“Laisvas” Reporteris.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Piliečių Kliubas ir LDS 225 

Jaunuolių Kp. rengia Vakarienę ir 
Šokius subatoj, vasario (Feb.) 22, 
376 W. Broadway, So. Boston, kaip 
6 vai. vak. Šokiam grieš gera orkes
trą Jauni ir seni ateikit visi link
smai laiką praleisti. Įždnga tiktai 
50c. — Komisija. (42-44)

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7904

530 SUMMER AVĘ.
Arti Chester Avenue '

NEWARK, N. J. 1
■ •

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 ;
; Nčra yaląndų sekmadieniais

Penktoi pusUph

Cleveland® Kronika
V. Bacevičiaus Piano 

Koncertas
Koncertas įvyks kovo 9 d., 

1941, 3:30 vai. po pietų. Kon
certo vieta: Little Theatre of 
Public Auditorium, E. 6th ir 
St. Clair Ave.

Gerbiamieji Clevelando ir 
apielinkės lietuviai! *Su nepa
prastu džiaugsmu pranešam, 
kad, pagaliau ir mūsų lietuviš
kai kolonijai teks susipažinti 
su pianistu - kompozitorium 
prof. Vytautu Bacevičių ir iįs-

girsti jo gražiausių melodijų, 
jo paties kurinių ant piano. 
Nepraleiskite progos! Išgirski
te gražiausią piano skambėji
mą, sukurtą geniališkais Bace
vičiaus pirštais. Apie jį mu
zikos kritikai kalba kaipo 
aukštą laipsnį ' pasįekusį pia- 
nistą-virtuozą.

Tikietų kaina: Rezervuoti 
krėslai po $1.50; kiti — $1.00,

75c ir 50c. Galite gauti pas 
rengimo komisiją ir Dr. J. N. 
Simans raštinėje, 935 East 
79th St., Cleveland, Ohio. Įsi- 
gykit tikietus iš anksto.

Konjisija.

London. — Anglų lakū
nai jau septintą dieną paei
liui bombardavo italų val
domą salą Rhodes.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai 1 puošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold ęxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tev^s ir Sūnus LevanĄauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

t-------------------2

Clement Vokietaitis j
J LIETUVIS ADVOKATAS !’

50 Court Street
Brooklyn, N. Y. IJ

J Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

> I N'D IN G NE Y !

^JįOVA
ALIRERAL 

---------- ALLOWANCE 
FOR YOUR 

gk OLD WATCH I

ambassador
l ,21 Jewels'.

ROBERT LIPTON 1
Jeweler : : Įsteigta 1892 J 

701 GRAND STREET 
Tąrpę Grąh>m 8į Mąi)haU|»n Avės. I

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

Duodame ant Išmokėjimų |rĮ

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

Varpo 
keptuvė
THE BAKERS'

UNIOKLABEL

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, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y, d;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:_______________________________________________________________________________________________—. /••-'■J

nr-inr- mr—■—in

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — ‘"Laisves” Name
• •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

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

Office Phone ( Inside Phone
EVergreen 4-6971 , EVergrecn 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

| I Vapor Room, Turkish Room, Russian j
\ 1 Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- /

. tęsiau Water, Restaurant, Barber Shop, J a 
' Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c,
SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all dąy and night
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New Wko^AfefŽinios
Išvažiavo Floridon

pavyko

4
xViešas Pranešimas

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

GYDO IR DARO OPERACIJAS

s-

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį! S*

N. K.

OESOI

Sužeistas Futbolistas

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už i&rėdymą
“Laisvė”

Futbolo/ Komanda.

Šeštas puslapis

patai- 
kaip 

tokiu
Dar-

25c 
60c 

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

ir ei-
Vien 

savaitė- 
mėnesio

die-
41f)

ska-

K.
Patsai 

bet jau

mašiną; di- 
už girtumą, 
leidimų. Vi- 
dvi, savaites

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

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

kas manytų, kad ji už
muš vakacijomis! Tik 
nuvažiuoti, o jau gau- 
atvirutę iš Miami, ku-

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

visados bus patenkinti.

Stipriu “šalčiu” serga mas- 
pethietč d. Skirmontienė, 
Petlickienės -duktė. 
Skirmontas irgi sirgo, 
baigia pasveikti.

Jaunai mergaitei 
prikelti ir išgelbėti miegančią 
9 asmenų šeimyną užsidegus 
jų • namui, 330 Lefferts Avė. 
Tik hamo savininkas biskį ap-

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo s >ki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
ir sulyg susitarimo.

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

a^e.sas;

Skelbkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje.”

’Trečiadienis, Va;

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAMĖ MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

duodama dova^ 
apie sveikatą.
lietuviai esate 

kviečiami atsilankyti, o būsit
pilnai patenkinti.

Rengimo Komitetas.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
• Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksniavimas, asmenavimas, sintaksė, sky- 

rįamųjų ženklų nurodymas ir apU 1,500 veiksmažodžių 
į ! angliškas žodynėlis.

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartą užsakymais prašome prisiųsti ir mokestį. 

*' 1. fljrelpdamiesi adresuokite

427 Larimer St.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Bazarui Aukos

&

E. N. Y. ir RICHMOND HILL
ALDLD 185 kp. susirinkimas 

įvyks 19 d. vasario, 8 vai. vakare, 
Buzelio patalpoje, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė. Nariai, kurie ga
lite, dalyvaukite. — V. Paukštys.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN© MOTERIMS
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas jvyks šį ketvirtadienį, 
vasario 20-tą, 8 v. vakaro, 419 Ix> 
rimer St. Visos dalyvaukite. — 
Kviečiam ir ne nares.—Valdybba.

Sekmadienį Bus Su 
rengti Pietūs

Moterys Ruošia Pietus 
Motery Dieną

Paul Robeson Dainuos 
Academy of Music

Klerikalai Šturmavo 
Prieš Lietuvą

Sekmadienį, vasario 23 
ną, “Laisvės” svetainėje, 
Lorimer St., bus surengta 
nūs pietūs, ir su programa. 
Rengia Literatūros Draugijos 
1 kuopa.

Gaspadinės ruošia pagaminti 
skanius pietus ir tik už $1.- Pie
tų pradžia 1:30 vai. dieną.

Bus ir koncertinė programa. 
Literatūros Draugijoj yra so
listų, duetistų ir muzikų. To
dėl, rengėjai pasirūpins, kad 
pirmos kuopos meniškos spėkos 
duotų ir koncertinę programą. 
Bus trumpa prakalbėlė apie 
Šią organizaciją ir pasaulinius 
įvykius. Apie koncertinę pro
gramą bus vėliau parašyta.

Po pietų bus šokiai prie Jur
gio Kazakevičiaus orkestros. 
Taigi, visus ir visas kviečiame 
iš kalno nusipirkti bilietus. Jų 
galima gauti pas kuopos narius 
ir “Laisvės” raštinėj.

Rengėjai.

PINIGAIS
P. Šlekaitis, iš Scranton, 

Pa., prisiuntė blanką ir $5.10 
pinigais. Aukavo sekami: J. 
Klikunas, 60c. Po 25c: I. Kle- 
vinskas, J. Klevinskienė, F. M. 
Indriulis, J. Norkus, J. Elinc- 
kis, M. Kupstienė, Jessie Meix
ner, J. Elinckienė, O. Vana- 
gaitienė ir M. Gluoksnienė, P. 
Vilčinskas, Anthony Much- 
nicki ir P. ir D. Šlekaitis. Po 
15c: Juozas Leveckis ir J. 
Bružas. Po 10c: A. Medelie
nė ir VI. Medelis.

- Per A. Vildžius, iš New 
York City, aplaikėme blanką 
su $3.00, aukavo: Po $1.00: 
A. Senušas, A. Vildžius ir A. 
M^arsin. {

Aplaikėme per F. Shimkus, 
Kearny, N. J., sekamai: LLD 
136 kuopa, $2.00, A. Josman- 
tienė, Newarke, 30c; po 25c: 
F. Shimkienė, Stasys Burokas 
ir F. Lewis. Po 10c: S. šimilis 
ir C. W. Sermuks.

Nuo ALDLD 138 kp., Mas- 
pethe: ALDLD 138 kp., $5; 
Kalakauskų šeima $2 ir po 
$1: K. Petlickienė, K. Reklie- 
nė, S. Cedronienė ir A. Zab- 
lackienė.

Per A. P. Dambrauską iš 
Haverhill, Mass., aplaikyta 
$5.30: A. P. Dambrauskas, 
$1; po 5Oc: J. Saulėnas, S. 
Benkus, A. J. Navickas, Pete 
Yociunski, V. Račkauskas, P. 
Maksvitis, J. Kvadaraučius, J. 
Masevicius. S. Zarumba 25c.

P. Valutkevičius, Daisy
town, Pa. $4.50.

V. Tauras ir E. Vilkaitė po 
$1.00.

Tadas Laučius, Brooklyn,

Kazys Kužiauskas, Water
bury, $1.00.

DAIKTAIS
_ I. Kanaporius, Brooklyn, N.
X, 1 tuz. dėžučių “Health 
Crackers”.

1 A. Sanders, iš Marlboro, N.
Y. , gražių mezginių.

(Bus daugiau)

Jaunimas Darbuojasi 
Prieš Karą

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas ruošiasi minėti Tarp
tautinę Moterų Dieną su šau
niais pietumis kovo 9-tą, “Lais
vės” salėj. Geri pietūs bus 
duodami 1 vai. dieną, o pas
kiau tęsis šiaip pasilinksmini
mas iki vėlumas. Bilietai, tik 
$1. Gaunami pas kliubietes. 
Visi prašomi juos įsigyti iš 
anksto. K.

Komitetas Liaudies Teisėms 
skelbia rengiąs vakarą para
mai liaudies teisių gynimo 
darbo. Vakare dainuos pasau
liniai garsus baritonas Paul 
Robeson paskilbusiąją “Bala- 
dą Amerikonams” ir keturias 
kitas dainas. Vakaras ruošia
ma kovo 7-tos vakaru.

Pcreitą sekmadienį, • Grand 
Paradise salėj, įvyko klerikalų 
suruoštas masinis mitingas ne
va minėti Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo šventei. 
Mitingo tikslas buvo pakeikti 
išlaisvintą Lietuvą ir jos žmo
nes, ir parinkti pinigų “Lietu
vai Gelbėti” (žvalgybininkams 
ir kitiems prieš Lietuvos liaudį 
prasiradusiems elementams pe-

Armija Bus Pasiruošus 
Persikelti Bile Kur’
Su vasario 17-ta prasidėjo 

taip vadinamasis 5-tas šauki
mas, kuriame iš Antrosios Sri
ties (jon įeina New Yorkas, 
New Jersey ir Delaware) bus 
paimta 10,644. Didžiojo New 
Yorko kvota šiame iššaukime 
bus 6,512.

Pirmuosiuose 4-se šauki
muose iš visos Antrosios Sri
ties paimta 30,296.

Kaip išvykstančių, taip iš
leidžiančių namiškių kalbose 
vyriausia girdėti troškimas, 
kad Amerikos organizuotiems 
darbininkams pavyktų išlaiky
ti šia 
liau į 
riauti 
tūnos 
Visus 
kuris,
priimtas, 
karą ir į piilitarišką diktatū
rą.

Generolas Hugh A. Drum 
sako, kad “mes budavojame 
Armiją suplanuotą sudaryt 
greit kilnojamą oro ir žemės 
pajėgą, pasiruošusią persikelt 
bile kur tik skubus reikalas 
iškiltų.”

Wall Strytas su jam 
kaujančiais valdžioje, 
žinia, rūpinasi, kad 
“skubių reikalų” būtų,
bo žmonės ir didelė didžiuma 
Amerikoš liaudies deda pa
stangas, kad nebūtų. Tose di
delėse ir svarbiose lenktynėse 
laimės tas, kas bus labiausia 
organizuotas.

šalį nuo įsitraukimo to- 
karą, nuo turėjimo ka- 
Europos ar bile • sve- 
šalies karo laukuose, 
baugina 1776 bilius, 

visi pripažįsta, jei būtu 
stums šalį toliau į

New Yorko darbininkiškasis 
jaunimas yra priešingas ka
rui ir priešingas užkariniam 
1776 biliui. Jauni darbininkai 
ir studentai, susispietę į viso
kias jaunimo organ, susiedi- 
joje, taipgi Amerikos Jaunimo 
Kongreso skyriai turėjo skait
lingas atstovybes maršavime Į 
Washington^.

Lokaline skale jie pravedė 
daug mitingų, priėmė rezoliu
cijų, suruošė maršavimų ir pi- 
kietų. Aną dieną jie masiniai 
pikietavo J. V. senatoriaus Ro
bert F. Wagnerio namus, ra
gindami, kad jis balsuotų 
prieš 1776 bilių.

Daug Nubaudžia už 
Girtą Vairavimą

New Yorko mieste daug as
menų nubaudžia už vairavi
mą automobilių girtiem bū
nant ir vis daug naujų prasi
kaltėlių atsiranda. Jie sudaro 
didelį pavojų sau, su jais va
žiuojantiems, taipgi visiems 
kitiems važiujantiems 
nantiems ant kelio, 
dviem paskutinėmis 
mis pereito sausio
mieste 117-kai asmenų atimta 
leidimai vairuoti 
deleį didžiumai 
Suspenduota 350 
so j valstijoj per
atimta bei suspenduota 743 
leidimai.

Pereitą sekmadienį įvykusio
se rungtynėse su vokiečių ko
manda tapo sužeistas, sulaužy
tas kaulas kairės kojos, Stasys 
Andrulevičius, kurs laike rung
tynių, pirmame puslaikyje, bu
vo nuvestas ambulanso į ligo
ninę.

Rungtynės buvo baigtos pir
mo puslaikio lietuvių naudai 
2:0/bet po nelaimės ir netekus 
gero lošiko, tapo praloštos an
trame puslaikyje 4:2 vokiečių 
naudai.

Stasys Andrulevičius randa
si Metropolitan Hospital, 78th 
St., New Yorke.

Linkima greito pasveikimo ir 
reiškiama didelė ’ užuojauta dėl 
tokios didelės nelaimės vienam 
iš geriausių futbolo komandos 
narių.

Browderis Sveikino 
Masių Kultūrą

Kalbėdamas puspenkto tūk
stančio publikai, suėjusiai mi
nėti pažangaus žurnalo “New 
Masses” 30 metų sukaktį per
eitą sekmadienį, Manhattan 
Center, Earl Browderis sveiki
no masių kultūrą. Jis pareiškė, 
kad “New Masses” žurnaliz- 
mo “vėliava stovės apvaikš
čiojant galutiną 1 
mėjimą virš visų išnaudotojų 
ir pavergėjųkad 
kultūra auga, o 
kultūra ir politika

Browderis buvo 
mitingo kalbėtoju 
gelio kitų paskilbusių kalbė
tojų, kaip Joe North, Bob Mi
nor, Dr. Harry, F. Ward, 
William Gropper, Dr. Max 
Yergan, Bruce Minton. Greta 
kalbėtojų, turėjo ir puikią me
no programą. L. K. N.

Iš kalbėtojų vyriausiu staty
ta T. Justinas Vaškys, pranciš
konas. . Jo, kaip ir kitų kalbos 
neįdomios, pilnos kontradikci- 
jų, kurios bent ktbk politiniai 
nusimanantiem /tuojau parodo, 
jog skelbiama netiesa. Jo, kaip 
ir kitų fašizmo šalininkų, vil
tis, kad Roosevėltas su Anglija 
sumušią bolševikus ir atiduosią 
kunigams su ponais Lietuvą. 
Jie norėtų būti kardo, ugnies 

i? ‘T*“1??'Į ir kraujo krikštatėviais Lietu- liaudies lai-| • . v. v. .

liaudies 
buržuazinė 
trūnija.

vyriausiu 
tarpe dau-

Dreiseris Kalbės apie 
Sovietą Sąjungą

New Yorke ruošiama masi
nis mitingas su Theodore Drei- 
seriu, paskilbusiuoju Ameri
kos novelistu, kaipo vyriausiu 
kalbėtoju. Jo kalbos tema bū
sianti : “Amerikos su Sovietais 
Santykiai Pasauliniame Krizy- 
je.” Greta jo kalbės ir autorė 
Anna Louise Strong.

Mitingas rengiamas kovo 3, 
Manhattan Center, N. Y., per 
Amerikinę Tarybą Santykiams 
su Sovietais.

Baigėsi Kailiasiuvių 
Sutartis su Bosais.

Pereitą šeštadienį baigėsi 
kailių darbininkų unijos sutar
tis su samdytojais ilgose dery
bose nepriėjus prie naujos su
tarties, bosams atsisakius be
tarpiškai susitarti su unija, o 
pagaliau atsisakius dalyką 
perduot ir arbitracijai. Palie
čia 20,000 darbininkų.

Derybos tarp Tarpt. Kailių 
ir Odų Darb. Unijos, CIO, ir 
Kailinių Siuvėjų bosų organi
zacijos tęsėsi per pastarąsias 
dvi savaites, bet pageidauja
mų pasekmių nedavė.

Unijos vyriausi reikalavimai 
buvo, kad bosai neatleidinėtų 
darbininkų laike galiojimo su
tarties ir pakelti 12 ir V2 nuo
šimčių minimum algų skalę.

REIKALAVIMAI
, Noriu susipažinti su dora mergina 
ar našlė, kuri myli rimtą šeimynišką 
gyvenimą, nesenesnė kaip 45 metų 
amžiaus. Prašau kreiptis: J. .Miller, 
1637 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(42-43)

Josephine Augutienė perei
tą savaitę išvyko Floridon ke
letą savaičių pabuvot saulėj 
ir pabėgt nuo šalčių.

Moterys kliubietes linkime 
.jai sugaudyt kuo daugiausia 
tų Energijos spindulių ir par
sivežti šių metų darbams. Jo- 
sephina mūsų Apšvietos Kliu- 
be pereitais metais turėjo re
kordą buvimo veik visose per 
metus turėtose komisijose ir 
visose gražiai pasidarbavo. 
Prieš išvažįuodama vėl atnešė 
$7.50 Pagelbos Laivui, ku
riuos surinkusi pardavinėda
ma Ispanams Gelbėt Komite
to išleistas stamputes.

Padeda ji ir kitoms orga
nizacijoms, nors nebūdama 
nare.

Gal 
miršo 
spėjo 
name
rioj palinkėjus visiems brook- 
lyniečiams geros kloties, rašo : 
“Draugės, aš išleidau lempą 
‘Laisvės’ bazarui.”

K-tč. .

vai, kaip kad buvo kryžiuočiai, 
bet tą savo tikslą dangsto me
lais, nes jei pasisakytų tiesą, 
katalikai darbininkai, kurie 
myli Lietuvą, juos išvytų iš sa
lės ir iš savo eilių.

Tačiau ir melais pridengtą 
jų tikslą daugelis supranta. Te
ko matyti po prakalbų grupes 
žmonių ginčijantis. Kalbėto
jai sakė, kad Lietuvoj nesą lai
svės, kad niekas negalįs teisy
bės parašyti, kad laiškai cen
zūruojami ir tt., o publikoj bu
vo turinčių laiškus necenzuruo- 
tus. Turi ir su gerom žiniom, 
pasitenkinimu, turi ir su kri
tiškais išsireiškimais, bet ne
sulaikyti pasiekę juos.

Mitingas buvo per ilgą laiką 
garsintas iš sakyklų, spaudoje, 
ir radijušų; jam užsakyta pa
rapijų chorai ir vaikų benai, 
sumobilizuota publika ir iš apy
linkių, tad salė buvo gana pil-1 
na. Buvo ir šiaip smalsuolių. 
Nemažas skaičius tų pat žmo
nių paskiau matėsi “Laisvės” 
bazare ir būriais sustoję tebe- 
diskusavo prakalbas. Vienos to- 

’kios grupės paklausiau, kaip 
patiko prakalbos, atsakė: “Ne
buvo ko patikti, ale norėjau pa
matyti, .kaip tas ‘kapucinas’ 
prašys dolerių, kad nereikėtų 
jupas pasikamšįus eiti restau- 
ranuose skusti bulves, kaip sku
ta buvęs caro kniazius ten, 
kur aš dirbu.” Rep.

Sveikatos Kultūros Draugi
ja laikys bazarą, drauge su 
Methodistų Bažnyčia, po ant
rašu 411 So. 3-čios gatvės, 
Brooklyne, sekančiomis dieno
mis: Vasario 19, 20, 21 ir 22 
šių metų. Kiekvieną vakarą, 
nuo 6:30 valandos iki užda
rymui, bus demonstruojama 
naturalio maisto paroda, kur 
bus aiškinama, ką reiškia na
tūralia maistas dėl žmogaus 
sveikatos.

Ketvirtadienio vakare, va
sario 20, bus lietuvių diena 
bazare, su dideliu programų 
dainų ir muzikos.

Kalbės garsūs anglų ir lie
tuvių kalbėtojai apie sveika
tą ir maistą.

Bus demonstruota, kaip pa
gaminti sveikus valgius, ir tie 
valgiai bus išdalinta visiems 
paragauti.

i Taipgi bus 
na i literatūra

Taigi, visi

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

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

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

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISfi DR. D. PILKĄ

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartiną naudoti vaikų mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisvės” adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WQODHAVEN, N. Y.

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

aprokavimus be 'jokio mokesčio.

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

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 yi»a naudingi .., 

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

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

IOE3O

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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




