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Per dvi dienas gavome nuo sekamų draugų-draugių 
organizacijų aukų Ispanijos kovotojus parvežti į Mek-

Jis tęsiasi jau penkta savai 
tė. Vadovauja CIO Automo 
bilių Darbininkų Unija

SKUBŪS JAPONŲ 
IR ANGLU PASI
RUOŠIMAI KARAN

Vokiečių Bombininkai 
Viso Užmušę Beveik 
25,000 Civilių Anglų

Anglija Telkia Orlaivius 
Prieš JaponusPer dvi paskutines dięnas 

anglai priešorlaivinėmis ka- 
nuolėmis nušovė tris vokie
čių orlaivius, o anglų lakū
nai nukirto dar vieną.

Dėl blogo oro anglai visai 
neskrido bombarduot vokie-

London, vas. 19. —Anglų 
laivyno ministeris pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos tai 
“Anglijos raktas į pergalę” 
prieš vokiečius.

ANGLAI NUKIRTO 4-RIS 
VOKIEČIU ORLAIVIUS

San Diego, Calif. — Su
streikavo 300 laivajstačių, 
Darbo Federacijos narių.

Amerikos Ministeris Rupiai Atmetė Japonijos Pasisiūlymą 
j Tarpininkus Taikyt Angliją su Vokietija

PALEIDO KARINI KATINA 
IŠ MAIŠO”

Galinga Protestų 
Banga prieš Nutei

Singapore, vas. 19. —An
glai sutelkė daugius karo, 
orlaivių į Singapore sritį ir 
visą Malajų pusiausalį apsi
gynimui nuo japonų.

užmušė tiktai 1,502 
riškius anglus ir 
2,012. Daugiausia 
anglų jie nužudė

Vokiečiai per Jugoslaviją 
Gabena Ginklus prieš 

Graikiją

Jonu Budriu. Smetonos val
džia jį paskyrė Lietuvos kon
sulu-Amerikoje ir mokėjo jam

Be to, šis Jonas Budrys su
ėmė apie $10,000 amerikiečių 
aukų, sudėtų Vilniaus žmo
nėms, ir laiko pas save.

Kas gi sakė, kad brolis j 
brolj nepanašus?

Anglų Pranešimas:
London, vas. 19. — Pavie

niai vokiečių orlaiviai bom
bardavo ir degino miestus 
Pietinėje ir Rytinėje Angli
joje ir Škotijoje; kulkąsvai- 
džiais apšaudė vieną preki
nį traukinį ir gatves dvie
juose miestuose. Mažai te
padarė medžiaginių nuosto-

Richmond, Ind. — Su
streikavo darbininkai prieš 
International Harvester fa
briką.

Eina streikai prieš . tos 
pačios kompanijos traktorių 
fabrikus Chicagoj ir Rock 
Falls. Policija užpuldinėja 
streiko pikietus.

riausybė dabartinėje labai 
kritiškoje pasaulinėje padė
tyje daug labiau žiūri dar
bų negu žodžių.”

Prancūzų Indo - China.— 
Japonija sutraukė daugius 
karinių savo laivų į Siamo- 
Thai įlanką, į Formosa ir 
Hainan salų sritis ir į 
Francūzų Indo-Chinos van
denis. Japonai skubiai stip
rina ten savo tvirtumas.

Berlin, vas. 19. — Vokie
čių orlaiviai sėkmingai 
bombardavo anglų kariuo
menės sutelkimus Libijoj, 
sako vokiečių komanda.

•Jūrininkai per radio, nuo 
“C. McCormick” laivo jūro
je atsiuntė Browderiui šito
kį pareiškimą:

“Amerikos žmonės panai
kins tą supuvusį teismo 
sprendimą. Siunčiame jums 
šilčiausią sveikinimą.”

Kitas Polovinskas užsimanė 
būti “diplomatu.” Polovinskį 
išmetė laukan ir pasivadino

Drg. J. M. iš Brocktono, Mass., prisiuntė $1; A. Wai- 
tkevičius iš Norfolk, Mass., $1; J. Kruvąlis iš Phila., $1.

W. Adomaitis iš Meriden, Conn., ir G. Žilinskas iš 
Suffield, Conn., prisiuntė po $2.

Iš Pittsburgh© per P. J. Martinkų gauta $5.65.
Petras Butkevičius iš Worcesterio savo ir TDA 13 

kuopos prisiuntė $10. Leonas Tilvikas, iš Eastono, Pa., 
nuolatinis mūsų rėmėjas, aukojo $15.

Rochester, N. Y., lietuviai prisiuntė per J. Bullis ir 
J. Evans $18.

Senelis drg. J. Ramanauskas ir jo žmona nuo savęs 
aukojo $2.66, ALDLD 14 kuopa—$10 ir Moterų Apšvietus 
Kliubas $10, taigi iš Minersvillės, Pa., gauta $22.66.

Drg. Geo. Šimaitis, iš Montello, Mass., prisiuntė su
rinktas aukas $24.75.

Hartfordiečiai draugai ir draugės suaukojo ir pri-

Berlin, vas. 19. — Vokie
čiai teigia, kad jų orlaiviai

Anglų vyriausybė, tačiau, 
laiko gilioj slaptybėj, iš ko 
ir kaip sudaryti tie prietai
sai. Juos naudojant, dabar 
priešorlaivinės anglų >ka- 
nuolės keturis kartus ge
riau pataiko į vokiečių or
laivius negu karo pradžio-

Anglijos Atsiliepimas į Ja
ponijos Siūlymą

London. — Anglų vyriau
sybė užreiškė, kad tik tada 
ji kalbės apie taiką, kai vi
sai sumuš Hitlerį.

FRANC1JA KARIAUSIANTI 
PRIEŠ ANGLIJA

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
B rook lyne $6.00

Metams

kad ir sekamą 
“Draugo’ 
ve ka

Kadaise ant svieto gyveno 
du broliai Polovinskai. Lietu
viškai jie nemokėjo ir Lietuvos 
jie nepaisė, kol nepamatė, kad 
iš Lietuvos jie gali turtuose 
plaukyti.

Vienas Polovinskas užvedė 
pačioje Lietuvoje plaČiausį 
šmugelį. Smetonos vyriausybė 
jam suteikė visokias progas. 
Jis tapo milionierium. Užėjus 
Sovietams, šitas 
bėgo iš Lietuvos, kaip velnią 
pamatęs.

VOKIEČIAI SIŪLĄ 
GRAIKIJAI TAIKY

TIS SU ITALIJA

Berlin, vas. 19 
valdininkai 
jie spiria <

siuntė per V. Kazlauskienę $36.25.
Taigi per dvi dienas gauta Ispanijos kovotojų parve 

žimui $133.66. Viso jau sukelta per $200. Dar turime su 
kelti iki vasario 25 dienos nemažiau $400.

D. M. šolomskas.

šeši baisiai nedorą sprendimą, ir 
tuomi patvirtino nuteisimą 
Earlo Browderiu.

“šis susirinkimas ryžtai

Singapore. — Anglija su
gabeno naujus pulkus an
glų, australų ir indų kariuo
menės į savo tvirtumą Sin
gapore ir į Malajų pusiau
salį, Pietinėje Azijoje, neto
li Holandų Rytinės Indijos

Nerimsta savo kailyje ame
rikietis Owen J. C. Norem. Ir 
jis sušilęs pučia j smetoninin- 
kų dūdą ir plūsta naująją Lie
tuvą.

Šito žmogaus nusiskundimus 
Jis buvo 

Lietuvoje, 
apmokamą 
dideliu di- 
iš Lietuvos 
Norem

nesunku suprasti.
Amerikos atstovas 
Turėjo puikiai 
džiabą ir skaitėsi 
plomatu. Išrūko 
Smetona ir ponas 
beteko to džiabo.

Argi žmogui ne pikta

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

Šios savaitės pabaigoje 
Brooklyną apleidžia prof. Vy
tautas Bacevičius. Išvažiuoja 
koncertuoti. Pirmoji stotis 
bus Rochesteris. Paskui trauks 
į Pittsburghą, o vėliau toliau 
į vakarus.

Apart koncertų, Vytautas 
Bacevičius dar skaitys paskai
tas apie Lietuvos meną ir me
nininkus. Geriausio jam pasi
sekimo !

Mes tikimės, kad pažangioji 
lietuvių visuomenė Vytautą vi
sur gražiai priims ir pagerbs.

Priešorlaivinės Angly 
Kanuolės Surandančios 

Vokiečiu Lėktuvus

Paminėjimui Dramaturgo. 
Neteko Džiabo, Tai Plėšos 
Kaip su Pliku Peštis.
Vytauto Bacevičiaus Marš

rutas.
Du Broliukai.

Rašo A. Bimba

Kovo 31 dieną sueis lygiai 
25 metai nuo> mirties Broniaus 
Vargšo, to žymaus Amerikos 
lietuvių dramaturgo. Brookly- 
ne, Chicagoje ir dar gal ke
liuose kituose didmiesčiuose 
reikėtų suruošti meninius va
karus šios sukakties atžymėji- 
mui.

Dr. A. Petriką turi surinkęs 
daug medžiagos apie Broniaus 
Vargšo kūrybą. Sakosi turįs 
jau šį tą ir parašęs. Brook ly
ne jis galėtų duoti prelekciją 
apie Vargšą.

anglų lakūnai sekmadienį 
bombomis užmušė keturis 
ligonius ir tris slauges vie
noje ligoninėje, kaip teigia 
vokiečiai.

Be to, šis “Draugo” redak
toriaus pareiškimas parodo, 
jog klerikalams nerūpi varg
šų būklės pagerinimas. Jis tie
siog pasako, kad joks pageri
nimas praktikoje negalimas, 
neįmanomas. Tad, aišku, ne
apsimoka ir stengtis jų būklę 
pagerinti. Tegul žmonės vargs
ta ir žųsta.

Taip jau Dievo patvarkyta!

Cairo, vas. 19. — Anglai 
ir ethiopai • dviem šonais 
muša italus ties Tana eže
ru Ethiopijoj. Anglai pa
žengė dar pirmyn prieš ita
lus Somali jo j ir Eritrėjoj.

Belgrad, Jugoslavija, vas. 
19. — Jau skraido kariniai 
vokiečių orlaiviai virš Grai
kijos. Pranešama, kad vo
kiečiai pradėjo gabent karo 
pabūklus traukiniais per 
Jugoslaviją į Bulgariją.
* Jugoslavų ministeris pir

mininkas D. Cvetkovič pra
eitą savaitę, sakoma, pada
rė sutartį su Hitleriu ir lei
do vokiečiam gabent karo 
medžiagas per Jugoslaviją.-

Amerikos vice - ministe- 
rio pareiškimas, užgirtas 
prezidento • Roosevelto, buvo 
taikomas ir padrąsint An
gliją. Nes vokiečiai laimėjo 
politinę pergalę prieš Angli
ją, kuomet jie suvedė Tur
kiją į nepuolimo ir draugiš
kumo sutartį su Bulgarija.

New Yorko Times kores
pondentas teigia, jog šis 
Amerikos valdžios pareiški
mas dalinai atkreiptas ir 
prieš Sovietų Sąjungą todėl, 
kad prasideda derybos dėl 
prekybos sutarties tarp Ja
ponijos ir Sovietų; o japo
nai siūlo ir nekariavimo su
tartį Sovietam.

Batavia.. — Valdininkai 
Holandų Rytinės Indijos 
nužiūri, kad Japonijos karo 
laivynas ir armija rengiasi 
greitu laiku užpult anglų 
tvirtumą Singapore ir Ho
landų Rytinę Indiją.

Browderiui įvyks šiomis 
dienomis sekančiuose mies
tuose: Chicagoj, Akrone, 
Cleveiande, Ohio ir dauge- 
lyj kitų. v.y

Prieš Browderio nuteisi
mą padarė pareiškimus ko
munistinės ir šiaip pažan
gios o r g a n i z a cijos New 
Yorke, Buffaloj, Chicagoj, 
Michigane, Californijoj, W. 
Virginijoj, Pittsburghe ir 
ilgoj eilėj kitų miestų ir 
valstijų.

žinoma, kad galima. Pavyz
džių pilna visur. Tik aklas ne
gali juos matyti.

Paimkime pramonės darbi
ninkus. Prieš pusę šimto metų 
jie dirbdavo nuo 12 iki 16 va
landų į dieną, o šiandien dir
ba tik 8 valandas. Ar tai ne 
milžiniškas pagerinimas?

Milwaukee, Wis.— Netei
singai buvo pranešta, būk 

sako, kad prez. Roosevėltas' pasibaigęs Allis - Chalmers 
tuom sumanymu reikalauja'fabriko darbininkų streikas, 
sau didesnės karinės galios 
negu bet koks diktatorius 
pasaulyje.

Vichy, Franci j a. — Pir
miau buvusieji aukšti Fran
ci jos valdininkai teigia, kad 
francūzų valdžia skelbs ka
rą Anglijai.

Eina derybos su vokie
čiais dėl Franci jos valdžios 
perkėlimo iš Vichy į Pary
žių.

Vokieči 
užginčija, ka 

Graikiją taikyti

Su klerikalinės spaudos re
daktoriais bet kokį klausimą 
diskusuoti, tai kaip su pliku 
peštis. Jie nesiskaito nei su 
tiesa, nei su gyvenimo patyri
mais. Pliurpia tai, kas jiems 
tuo laiku užbliaukia ant seilės.

Paimkime
Vąsario 17 dieną 
redaktorius šimutis 
gieda :

“Kaip kiekviena 
kianti pagerinti žmonijos gy
venimą, taip ir komunizmas 
nori reikšti savo gerąją pusę. 
Tai noras pagerinti būklę tu, 
kurie gyvena sunkiose sąlygo
se. Visa labai gražu teorijoje, 
praktikoje gi neįmanoma.-*' ”

Argi iš tiesų praktikoje neį
manoma pagerinti būklę tų, 
kurie gyvena sunkiose kąlygo-

Daugmeniški protesto mi- 
priešinosi šiam imperialistų tingai su reikalavimu tuo- 
karuh O kkd jie buvo kalti
nami dėl pasportų, tai tik
tai priekabė.

“Šis nuteisimas yra vie
nas iš bjauriausių pavyz
džių to, kokia yra viešpa
taujančios klasės teisdarys- 
te Amerikoje, šis sprendi
mas prilygsta begėdiškam, 
vergiją palaikiusiam spren
dimui Died Scott byloje.

“Aukščiausias T e i s m as, 
dabar taip nuteisdamas

London. — Paskutiniu 
laiku priešorlaivinės anglų 
kanuolės nušauna apie ke
turis sykius daugiau vokie
čių orlaivių negu kad anglų 
lėktuvai nukerta jų.

Tos kanuolės turi naujus 
prietaisus, kurie ir naktį 
automatiškai suranda prie
šo orlaivį ir nutaiko kanuo- 
lę į jį. Šie prietaisai veikia 
tokiu greitumu kaip švieso- 
elektrinė “akis,” kuri kitaip 
vadinama foio-elektrine ce-

Athenai, Graikija, vas. 19. 
—Vokiečių valdžia pasiūlė, 
kad-Graikija ^greitai taiky
tus feu Italija. O jeigu ne, 
tai Vokietija eisianti karan 
prieš Graikiją.

Graiku valdžia kol kas 
nelinkus taikon su italais.

Teigiama, kad Vokietijos 
atstovas Graikijai nurodė, 
jog graikai negaus karinės 
pagalbos iš Turkijos. Nes 
Turkija pasirašė nekariavi
mo ir draugiškumo sutartį 
su Bulgarija; tad Turkija 
laikysis nuošaliai, jeigu vo
kiečiams teks siųst savo ar
miją per Bulgariją prieš (Browderj, veikė pagal nuro 
Graikiją. dymą kapitalistų klasės, ku

LIETUVIAI GAUSINGAI REMIA 
ISPANIJOS KOVOTOJUS

LAISVES ANTRA-?^fon«7- suwMR?87rREET Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Vasario (Feb.) 20, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII

Washington, vas. 19. — 
Amerikos valdininkai nusi
statę gint Anglijos koloni
jas Azijoje nuo Japonijos ir 
“globot” Holandų Rytinę 
Indiją.

Jungtinių Valstijų vals
tybės vice - ministeris 
Sumner Welles vakar šiurk
ščiai atsake į japonų val
džios pasisiūlymą tarpinin- 
kaut taikos darymui tarp 
Anglijos ir Vokietijos.

Japonija šakė, kad jos 
siekimai esą “taikūs.” Sum
ner Welles į tai atsiliepė ši-

6,000 Philadelphiečių Pasmerkė Aukščiausio Teismo Spren 
dimą prieš Browderj; Daugybė Protesto Mitingu Kitur
Philadelphia, Pa.

tūkstančiai žmonių, susirm

Didžiajame New Yorke 
Pa"’ateinantį pirmadienį bus su

ruošti trys masiniai susirin- 
“Pakelkime pasipiktinimo kimai protestui prieš BroW- 

ir protesto balsą prieš Auk- derio nuteisimą. Kiekviena- 
ščiausio Teismo sprendimą,'™e susirinkime kalbės if 
kuris nutarė ilgiem metam pats Browderis, Komunistų 
jkalint draugus E. Brow- Partijos generalis sekreto- 
derį ir Williamą Wienerj. pius- 
Jie grūdžiami į kalėjimą, to
dėl, kad jie neatlaidžiai

lį žibalinį holandų laivą, 
tarnavusį Anglijai. Laivas 
buvo 10,300 tonų įtalpos. 
Vokiečių lakūnai sužeidę 
tiek prekinių Anglijos laivų, 
kad “virpa oras nuo jų ra
dio atsišaukimų pagalbos.”

Anglai Praneša:
London, vas. 19. — Praei

tą mėnesį vokiečių orlaiviai 
neka- 

sužeidė 
civilių 
pernai 

rugsėjo mėnesį—6,954.
Viso nuo karo pradžios 

vokiečių lakūnai Anglijoj 
užmušė 24,840 nekariškių ir 
sužeidė 34,676.

Amerikos Komunistų 
Partijos pirmininkas Wm. 
Z. Foster, kalbėdamas Lėni-1 
no-Lincolnp minėjimo mi
tinge, Philadelphijoj 
reiškė:

Amerika Ginsianti 
Angly ir Holandų Ko

lonijas nuo Japonų

Washington. — Amerikos 
prekybos ministeris Jones 
sakė kongresmanų komisi- 

Ijai, kad Jungtinės Valstijos 
“jau dalyvauja kare.”

“Tai valdžia paleido karo 
katiną iš maišo ir atidengė 
savo planus,” kaip pareiškė 
republikonas senatorius Hi
ram Johnson, priešininkas 
Roosevelto karinio sumany
mo 1776.

Senatorius V a n d e nberg

madienį vakare, pakėlė ga 
lingą protesto balsą prieš ir vienbalsiai ragina tamstą 
Amerikos Aukščiausio Teis- tuoj aus paliuosuot Browde
mo sprendimą, kuris nutarė 
ketveriem metam įkalint 
Earlą Browderj, žymiausią 
Amerikoj kovotoją prieš 
karą.

FOSTERIO PAREIŠ
KIMAS

dymą kapitalistų klasės, ku
ri yra nusigandus, kad krin
ka jos santvarka pasaulyje; 
kuri persigandus, kad taip 
auga prieš-kapitalistines jė
gos visame pasaulyje.

“Jie siunčia Browderj ka- 
lėjiman todėl, kad jis prie
šinosi šiam pasauliniam ka
rui. Bet milžiniška daugu
ma Amerikos žmonių patei
sins, kad jis kovojo prieš 
Amerikos traukimą į šią 
imperialistinę skerdynę.

“Geriausiai atsiliepti 
prieš tą reakcinį Aukščiau
sio Teismo spreųdimą — tai 
darbo unijos ir kitos orga
nizacijos turi protestuot 
p r e z i d e n tui Rooseveltui. 
Mes turime remti Komunis
tų Partijos kovą. Reikalau
kime paliuosuot Browderj 
ir Wieneri!”

Šeši tūkstančiai publikos 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją smerkiančią Aukščiau
sio Teismo nuosprendį prieš bombomis nuskandino dide
Browder į.
LAIŠKAS PREZIDENTUI 

ROOSEVELTUI
Nuo 6,000 žmonių susirin

kimo Philadelphijoj pirma
dienį buvo pasiųstas prez. 
Rooseveltui toks laiškas:

“Mes su pasiryžimu vien
balsiai protestuojame, kad 
Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas padarė su Italija
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Earl Browderis Turės Kalėti!
Didžiausią klaidą padarytų tas asmuo, 

kuris manytų, kad nusmerkimas Earl 
Browderio keturiems metams kalėti yra 
padarytas dėl to, kad jis kadaise yra va
žinėjęs Europoje po kito vardu, įrašy
tu jo pasporte. Mes nemanome, kad pro
taująs žmogus tam tikėtų. Nes yra šim
tai: (jei ne tūkstančiai) amerikiečių, ku
rie iki šiol važinėjo po kitas šalis su ame
rikiniais pasportais, išimtais po sveti
mais vardais. Ir tiems žmonėms nei 
plaukas nenukrito nuo galvos!

Protaująs žmogus Browderio nusmer- 
kimą kalėjiman suprato ir tebesupranta 
tik taip, kaip jis iš tikrųjų buvo pada
rytas: valdančiosios mūsų krašto jėgos 
siunčia Browderį kalėjiman tam, kad pa
šalinti iš kelio žmogų, kuris energingai 
ir sumaniai vadovavo anti-kariniam dar
bo žmonių judėjimui.

Jei Browderis šiandien būtų stovėjęs 
siF tais, kurie ruošia mūsų kraštui karo 
žabangus, jei jis būtų užgyręs jųjų žy
gius, tai Browderis butų labai gražiai re
spektuojamas, tai jokią jam dėl pasportų 
byla niekad nebūtų buvusi iškelta.

Kaip per pereitą karą Wilsono admi
nistracija šalino iš kelio visus šąvo kari
nės politikos priešus; kaip per pereitą 
karą Eugenijus Debsas ir Charles E. 
Ruthenbergas buvo pasiųsti į kalėjimą, 
taip dabar, prie Roosevelto administra
cijos Browderis yra šalinamas iš kelio— 
kišamąs į kalėjimą.

Panašiai pasielgta ir su Williamu 
Wieneriu.

Valdančioji klasė panašiai elgiasi kiek
vienam krašte: Vokietijoj, Franci jo j ir 
kitur,—ten irgi pirmiausiai buvo pulti 
komunistai, jų vadai. Po jų ėjo persekio
jimas viso darbininkų judėjimo. Angli
joj daroma tas pats: uždarytas “Daily 
Workeris” ir, matyt, bus daroma dau
giau žygių prieš tuos, kurie kovoja už 
liaudies reikalus ir už taiką.

Pasiruošusi įvelti Ameriką į imperija- 
Ijstinį karą, valdančioji klasė pirmiausiai 
ir puolė ant to vyro, kuris stovį pačiame 
priešakyje kovos už taiką, kuris, beje, 
yra generaliniu USA Komunistų Parti
jos sekretoriumi.

Bet gyvenimas jau yra parodęs, kad, 
nepaisant, kaip dideli gali būti nuosto
liai darbo žmonėms, įkalinimas vieno ar
ba keletos ir net keliolikos geriausių jo
sios veikėjų ir draugų paties judėjimo 
užsmaugti negali. Atbulai, judėjimas vis 
didės, masės žmonių bruzdės ir kęls savo 
balsą prieš karą, prieš panaikinimą de
mokratinių žmonėms teisių, už geresijį ir 
gražesnį rytojų visai liaudžiai! « •

ji įtrauks į karą savo pusėn Jugoslavia 
ją ir Turkiją, kurios bendrai su Graiki
ja sudarys stiprią Balkanuose jėgą. Ji 
tikėjosi, kad gal tas paveiks ir į Bulga
riją. Jeigu Anglijos planai būtų išdegę, 
tai Balkanuose būtų išstatyta prieš Vo
kietijos ir Italijos fašistus apie 4,000,- 
000 armija. Paremta anglų, ji būtų su
dariusi daug vargo Italijos fašistams, o 
taip pat nutraukus ir Vokietijos jėgas. 
Anglija manė, kad tokioj padėtyj Vo
kietija nebūtų galėjusi pulti Angliją.

Turkija dar 1939 metais pasirašė su 
Anglija bendro kariavimo sutartį, kad 
viena kitą rems. Anglijos spauda kėlė 
Turkijos prestyžą, garsino, būk ji esanti 
labai galinga. Turkijos spauda rašė, kad, 
jeigu Bulgarija perleis per savo terito
riją Vokietijos armiją prieš Graikiją, tai 
yra, graikų armijai užnugariu, kuri Al
banijoj kariauna prieš Italiją, turkai 
puls Bulgariją.

Na, ir vienu žygiu viskas pasikeitė. 
Bulgarija ir Turkija pasižadėjo neka
riauti. Reiškia, jeigu Bulgarija leis per 
savo teritoriją Vokietijos armiją prieš 
Graikiją, tai Turkija nieko nedarys. Aiš
ku, kad ir Jugoslavija pasiliks pasyve. 
Ši sutartis yra didelis Anglijos pralaimė
jimas diplomatijoj. Ji sudaro didelį pa
vojų pačiai Anglijai. Dar daugiau, ji pa
deda kritiškon padėtin Graikijos likimą 
ir Anglijos jėgas Viduržemio Jūros sri
ty j-

Bulvarine spauda prunkštauja prieš 
Sovietų Sąjungą, kodėl ji neatsistojo 
Turkijos ir Bulgarijos užnugary. Bet juk 
tai būtų tas, kad Sovietų Sąjunga turė
tų eiti kariauti už Anglijos imperijalis- 
tų reikalus. Gi Sovietai laikosi to nusi
statymo, kad abi kariaujančios pusės yra 
imperialistinės ir jiems svetimos. Jie lai
kosi griežto nesikišimo į karą.

Ką dabar darys Graikija? Gal ji bus 
priversta taikytis su Italija ir, supran
tama, išvyti iš savo žemės Anglijos or
laivius, ir iš prieplaukų Anglijos karo lai
vus? Gal ji dar tęs karą? Bet karo tę
simas yra jai saužudystė. Vokietijos ar
mija per Bulgariją galėtų užeiti Graiki
jos armijai užnugariu ir ją sunaikinti.

/bigių Parašiutistai Italijoj
Anglija numetė kelis parašiutįstus pie

tų Italijoj. Matyti, kad jie turėjo 'tikslą 
išsprogdinti vandens perlaidus, per ku
riuos gauna 3,000,000 gyventojų vandenį.

Iš visko matosi, kad tai buvo maža 
grupė anglų parašiutistų. Jų negalima 
lyginti prie tų “armijų iš dangaus,” ku
rias jau apie 10 metų atgal praktikavo. 
Raudonoji Armija. Negalima lyginti ir 
prie tų žygių, kokius atliko Raudonoji 
Armija 1940 metais Bessarabijoj, kada 
rumunų užnugary iš oro nuleido ne vien 
pėstininkus, bėt net nedidelius tankus. 
Negalima lyginti ir prie Vokietijos oro 
desantų, kurie buvo atlikti Norvegijoj, 
Holandijoj ir Belgijoj.

Bet vis gi, matyti, Italijos fašistai bu
vo priversti imtis specialių žygių prieš 
anglų parašiutistus. Jie organizavo spe
cials komandas apsaugojimui vandens, 
geležinkelių ir fabrikų, nes ir maža pa
rašiutistų grupė, aprūpinta sprogstančia 
medžiaga, gali padaryti daug žalos.

Tik vienas dalykas keistas: Kodėl Ita-' 
Ii jos valdonai pareikalavo iš Amerikos 
uždaryt konsulatus Neapolio ir Palermo 
prieplaukose? Ir tai atsitiko kaip tik po 
to, kai pasirodė tie anglų parašiutistai. 
Italai sako, būk jie tą daro “ateivių ap
saugojimui.”

Bulgarijos ir Turkijos Sutartis
Vienu .ir tuo pačiu kartu Bulgarijos 

sostinėj Sofijoj ir Turkijos sostinėj An
karoj paskelbta, kad Turkijos respubli
ka ir Bulgarijos karalystė pasirašė savo 
tarpe nepuolimo sutartį.

Rodosi, kas čia svarbaus, jeigu tos dvi 
šalys pasižada nekariauti. Bet dabarti
nėj karinėj padėtyj, tai yra daug plates
nis dalykas, negu tų dviejų šalių reįka- 

‘ Jas.
Anglija mato, kad Vokietija ruošiasi 

prie baisaus ant jos užpuolimo. Jos val
donai darė viską, kad įtraukus karan 
Balkanų valstybes ir Turkiją. Anglijos 
premjeras Churchill vėliausioj savo kal
boj tiesiai grūmojo Bulgarijai ir mėkli
no, kad iš Graikijos anglų orlaiviai skris 
per Bulgariją į Rumuniją ir ten pade
ginės žibalo šaltinius. Anglija manė, kad

“Cheer Up, Leonard!”
New Yorko spauda įtalpino jauno vai- 

kįno, Leonardo Lawson, atvaizdą. Jis ka
ro mundieroj, pasilenkęs prie stalo ra
šo laišką, o ant sienos kabo prieš jo akis 
gražios merginos paveikslas, -Tą! jo my
limosios. Jie draugavo, džiaugėsi, darė 
planus būsimam savo gyvenimui. Bet 
jis paimtas į verstiną kareiviavimą. Iš
vežtas į armijos Upton stovyklą. Reiš
kia, jie perskirti.

Tai ne vien Leonardo ir jo merginos 
likimas. Su tokia padėčia jau susitiko 
šimtai tūkstančių jaunuolių. Susitiks dar 
milijonai. Štai, ‘Laisvės’ spaustuvininkas 
Juozas Visockis taip pat turėjo išvykti į 
armiją. Jis buvo priverstas skirtis su sa
vo mylima žmona.

Turčių spauda mus ramina, tai “nie
kis, metai greitai prabėgs.” Metai! Bet 
ponai iš Wall Stryto, amunicijos ir gin
klų gamintojai, diplomatai ir Anglijos 
šalininkai, nedirba tam, kad metų užtek
tų. Jie dirba tam, kad mūsų šalį įvėlus

Typiškas Chinijos (Šiaur-rytinėje dalyje)karys, gi
nąs Chinijos žmonių laisvę nuo Japonijos įsiveržėlių. 
Dešinėje: įėjimas į “zemlianką,” kurioje gyvena ka
rio šeima.

Kodėl Japonija Daro 
si Drąsesnė?

krizį. Tas yra naudinga Ja
ponijos imperialistams. Jie 
pasidrąsino, kada pajuto, 
kad Chinijos liaudies fron
tas silpnėja.

Taigi, baisi neapykanta 
Anglijos ir Franci jos prieš 
Sovietų Sąjungą vertė jas
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Kas Reikia Daryti su
Laiškais iš Lietuvos

Laiškai iš Lietuvos pas josios Lietuvos adresu. Kai
mus, amerikiečius, virto ma- bant ne tik apie ekonominį 
siniu dalyku. Daug jų telpa Lietuvos gyvenimą, kuris 
mūsų dienraščiuose—“Lais- taip ūmai daug pagerėjo,
vėje” ir “Vilnyje”. Besikal- bet imkime Lietuvos kultū- 
bant parengimuose, žmonės 
pasakoja, kad dar daugiau 
laiškų jie turį, kurių ne
siunčia į spaudą.

Šie laiškai yra geriausias 
atsakymas Lietuvos prie
šams, kurie skleidžia viso
kius nebūtus dalykus nau-

rinį, meniškąjį gyvenimą. 
Visokį begėdžiai čia sklei
džia visokias neteisybes, 
būk dabar naikinama Lie
tuvos tautinė kalba, muzika, 
daina. Faktai kalba kaip tik 
priešingai. Ne tik kad ne
naikinama lietuvių tautos 
kultūra ir menas, bet ji ug
doma.

Tokiu trumpu laiku, o jau 
i suspėta (paties perversmo 
momentu) ir nepamiršta 
auklėjimas lietuvių meno. 
Skelbta poezijos ir muzikos 
kompozicijos k o n k u rsai. 
Ruošiama lietuviški kūri
niai meno dekadai. Vadina
si, tuo trumpu laiku, bėgiu

Anglijos ir Japonijos im
perialistų reikalai daug pa
aštrėjo. Japonija ruošiasi 
prieš milžiniškas Holandi- 
jos kolonijas Tolimuose Ry
tuose ir prieš Anglijos. Tą 
mato visi. Japonijos impe
rialistai siunčia karo laivų
vis daugiau į pietus. Jie at- vesti dviveidišką politiką, 
virai kalba apie tai, kad Ry- kuri 1939 metais užsibaigė 
tų Indija (Holandijos kolo-’jų pačių diplomatijos ban- 
nijos), turi jai priklausyti• krūtų, o 1940 met. ir Fran- 
su visais žibalo, anglies, gu
mos, miškų ir kitais tur
tais.

Anglija ruošiasi ginti ka
ro laivyno Singapore bazę. 
Australijos ministerių pir
mininkas ponas A. W. Fad- 
den pareiškė: “Karas įžen
gė į naują pavojingą stadi
ją.” Ir jis šaukia Australiją 
prisirengti prie žūtbūtines 
kovos. '*

Kodėl Japonijos imperia
listai padrąsejo? Viena, to
dėl, kad Anglija užimta ka
ru Europoj'6* ir Afrikoje. Ji 
nemažai kareivių iš Austra
lijos ir Naujos Zelandijos 
išveže į Angliją ir Afriką 
karui prieš Mussolinį. Jos 
karo laivynas Tolimuose 
Rytuose paliktas silpnas, 
kuris negalėtų prieštarauti 
Japonijos karo laivynui.

Antra, Amerikos, Wall 
Stryto politikai įstūmę į 
krizį Chinijos liaudies fron
tą. Jau ketvirti metai, kai 
Chinijoj liaudis bendromis 
jėgomis laikė Japonijos ar
miją pažabojus. Chinijoj bu
vusi Sovietų valdžia ir Ko
munistų Partija -nuošird
žiausiai kovojo prieš Japo
niją. Bet Wall Strytas, ku
ris per metų metus pardavi
nėjo Japonijai ginklus ir 
amuniciją karui prieš Chi- 
niją, dabar suteikė Chinijos 
buržuazijai paskolos. Ir 
kartu pareikalavo iš gene
rolo Chiang Kai-sheko, kad
jis pultų komunistus, kad sada iš ten bijojo smūgio, 
neleistų Chinijoj komunisti- ypatingai orlaivių.

■ Ir todėl, kada Japonijos 
s ■

organizavo u ž p u o 1 imams 
ant Sovietų sienos. Ant 
Mandžurijos ir Mongolijos 
bei Sibiro sienos jau dau
giau nepasikartoja japonų 
provokacijos. Japonijos 
spaudoj ir net parlamente 
viešai kelia klausimą apie 
tai, kad Japonija pasirašy
tų su Sovietų Sąjunga ne- tfk kelių mėnesių po per- 
puolimo sutartį,_ kurią se-)Versmo, 0 jau suspėta pa- 
niau Sovietai siūlė, o Japo- kelti, ugdyti lietuvių tautos 

menas, kultūra, lietuvybe. 
Jau leidžiama literatūros 
žurnalas “Raštai.”

Ateinanti laiškai iš Lie
tuvos tą viską pasako, nu
šviečia. Daugiau tų laiškų, 
—daugiau bus balsų Lietu
vos žmonių. Mūsų spauda, 
manau, jei ne ištisai, tai 
bent dalis, ištraukas tų lai
škų turėtų rinkti ir tęsti jų 
talpinimą 1 a i k r a š č i uose. 
Naujosios Lietuvos priešų 
spauda tuos laiškus slepia 
nuo žmonių, jie jų netalpina 
į savo laikraščius. Bet tuo 
pačiu jie šliaužioja po viso
kias raštines su skundais, 
su buvusių valdininkų laiš
kais, kad diskredituoti da
bartinę Lietuvos santvarką 
amerikonų ąkyse. Jie skun
džia ir tuos žmones, kurie • 
simpatingai sveikina Lietu
vos nūują santvarką.

Tad, kas reikia daryti, kad 
atmušus tie melai? Kaip 
jau sakėme, Lietuvos žmo- • 
nių laiškai yra geriausias 
jiems atsakymas, masinis 
atsakymas. Bet tie laiškai 
nepasiekia Amerikos žmo
nių. Pavyzdžiui, rašo darbi
ninkas P. Vaitiekūnas iš 
Kauno. Jo laiškas toks pui
kus, žurnalistiškas, jis nu
šviečia pergyventus momen
tus. Ir čia kyla klausimas, 
kodėl toks laiškas netelpa 
amerikoniškoje spaudoje?

Prezidentas Rooseveltas 
sulaikė Lietuvos turtą, kuo- 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

nija atmetė. Japonija veda 
derybas su Sovietais preky
bos ir žvejojimo reikalais.,

Reiškia, Japonijos impe
rialistai supranta Sovietų 

ijėgą ir ją įvertina. Ameri
kos politika linkui Sovietų 
Sąjungos turėtų griežtai pa
sikeisti.

Mūsų šalies naudai, mū
sų gerovei, ypatingai padė
ties pagerinimui Tolimuose 
Rytuose, Amerikai reikėtų 
vesti gražaus sugyvenimo 
politiką su galingąja Sovie
tų Sąjunga. Pirmoj vietoj 
užbaigti sėbravimus su fa
šistų valdžių atstovais iš

cijos katastrofa. Tokia pa
ti baisi neapykanta prieš 
liaudies frontą Chinijoj pa- 
liuosavo Japonijos imperia
listines jėgas.

Vienatinė karinė jėga To
limuose Rytuose iš buržua
zijos pusės, yra tik Ameri-1 Pabalti jos (Lietuvos, Latvi
kes jėga. Ęet ir Amerikai jos ir Estijos). Tie hitleriš- 
nebūtų lengva vesti karą 
prieš Japoniją.

Čia yra vyriausias fakto
rius—tolumas. Nuo Pana
mos Kanalo iki Japonijos 
yra net 9,440 mylių vande
niu. Nuo San Francisco į 
Japoniją yra 6,450 mylių, o 
į Philippinus 7,900 mylių. 
Tai didelis atstumas karo 
laivams ir orlaiviams. O Ja-j Sąjunga, tai iš to mums bū- 
ponija pavergus Chinijos'tų nauda. Tą jau parodė 
plotus ir naudodama jos prekybos reikalai. Iš Ame- 
prieplaukas tik šimtais my- rikos-Sovietų prekybos šim- 
lias skaito. tai tūkstančių darbininkų

Vienatinė artima ir galin- turi darbus, o darbdaviai 
ga Tolimuose Rytuose jėga, pasidaro pelnų. Aišku, kad 
kurios Japonija bijo, su ku- reikia ir Chinijoj ne ardyti 

bendrą frontą Chinijos liau
dies prieš Japoniją, bet jam 
padėti, ką daro Sovietų Są
junga.

ko plauko atstovai nieko ge
ro Amerikai nedavė, neduo
da ir neduos. Jie tik drums
čia atmosferą ir tuo pasi
tarnauja Hitleriui, Mussoli- 
niui ir Japonijos imperialis
tams.

Jeigu mūsų šalies valdžia 
vestų atvirą, prielankią po
litiką su galingąja Sovietų

ria jau ji kelis kartus ban
dė savo ir baltagvardiečių 
jėgas, tai yra Sovietų Są
junga.

Sovietų Sąjunga plačiu 
baru prieina prie jūros. Ji 
plačiu baru rubežiuojasi ir 
su Jungtinėmis Valstijomis. 
Iš Vladivostoko ir Pamario 
provincijos į Japoniją yra 
tik 500 arba 600 mylių, o į 
Japonijos sostinę Tokio tik 
700 mylią. Iš Sovietų Kam- 
čatkos ir Sachalino dar ar
čiau. Japonijos valdonai vi-

Klausimai ir Atsakymai

, nėms idėjoms plėsti. Gene
rolas Chiang Kai-shek senu imperialistai daugiau ragu

Klaysimas
Gerb.z Redakcija: Man 

esant “Laisvės” bazare, ma
čiau vieną draugą pardavi
nėjant laikraščius iš Lietu
vos. Aš irgi nusipirkau 
“Tiesą.” Bet aš norėčiau ži
noti, kaip tie laikraščiai 
gaunami ir ar galima juos

papratimu tą atliko. Jis ųž- stato prieš Angliją, Holan- «?8JPrenumeruoti. a at
puolė buvusia Raudonąją diją ir Ameriką, tai tuo pat i kl"klte, . Per .La}s1v« nes 
Armiją, pavadintą Ketvirto kartu vis darosi švelnesni Aal.lr kltlems sis klausimas
Kelio, apie 5,000 kovotojų su Sovietų Sąjunga. Iš Man- ruPL 
išžudė, sužeidė, o kitą tiek džurijbs praneša, kad jie 
uždarė į logerius. Tas iššau- iškrikdė rusų baltagvardie-

Skaitytojas
Atsakymas

Naujosios Lietuvos laik- taj 
kė Chinijos liaudies fronte čių govedas, kurias pirmiau naščiai, kaip “Tiesa,” “Ta-n a

rybų Lietuva” “Darbininkų 
Žodis” ir “Valstiečių Laik
raštis,” Amerikon ateina. 
Teisybė, ima pusėtinai lai
ko, kol ateina, kartais net 
porą mėnesių, betgi ateina.

Keblumų dabar yra tiktai 
su persiuntimu pinįgų. Ta
čiau mes tikime, kad jeigu 
minėtų laikraščių adminis
tracijoms bus parašyta ir 
prašyta laikraščius siunti- 

, nėti, prižadant apmokėti, 
* jeigu kartais dabar pinigų 

ir negalima būtų pasiųsti, 
„J laikraščius siuntinės. 
Bent jau galite pabandyti.

į karą daugeliui metų! To gali nejnaty- 
ti tik tas, kuris tiesos nenori matyti, 
Mūsų išvadas patvirtins gyvenimas, o ne 
tų, kurie vaikiškomis pasakomis teisina 
karo žygius.
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Tavo Income—Įplaukų Taksai
Kiekvienas . pavienis ir pavienė, kurie 

į metus turėjo per $800 įplaukų, sakysi
me per $16.00 algos į savaitę, tai turi

išpildyti įplaukų blanką taksams pasi- 
mokėti. Kiekvienas vedęs, kuris turi ką 
užlaikyti, kuris turėjo per $2,000 meti
nių įplaukų, taip pat turi mokėti taksus.

. Visi tie, kurie uždirbo sumą paeinan
čią po taksais, turi gauti taksų reikale 
blanką, išpildyti ir ją priduoti ne vėliau 
kovo 15 dienos. Blankos gaunąmos ban
kuose ir taksų mokėjimo raštinėse. Atli
kim savo pareigą, kad vėliau neturėtu
mėte nesmagumų.

Kaip jau keliais atvejais 
patarėme, laiškus Lietuvon 
geriausia siųsti oro paštu. 
Šiaip siunčiant labai ilgai 
nenueina. Gi oro paštu siun
čiant Lietuvoje gauna į de- 
sėtką dienų.

Taipgi norime pastebėti, 
kad norėdami užsisakyti 
Lietuvos laikraščius, rašyki
te tiesiai tiems laik naš
čiams.
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Bado Šmėkla Europoje LAIŠKAS IŠ LIETUVOS KAS REIKIA DARYTI SU 
LAIŠKAIS Iš LIETUVOS
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Europa, Azija ir Afrika 
yra paverstos karo veiksmų 
teatrais. Antrojo imperialis
tinio karo pirmi metai at
nešė kapitalistinių valstybių 
darbo žmonėms neapsako
mų skurdą. Karas nusiaubė 
Franciją ir mažąsias Euro
pos valstybes, sunaikinda
mas laukus ir sugriauda
mas miestus; uostuose, gele
žinkelių mazguose, fabri
kuose ir (įirbtuvėse apmirė 
gyvenimas. Ginklą padėju
sių valstybių teritorijos vis 
dar tebekenčia nuo aviaci
jos puolimų.

Europos kapitalistinių ša
lių darbo žmonės su didžiau
siu nerimu laukė žiemos 
pradžios: ji nešė jiems nau
jus nepriteklius, naujas kan
čias. Dar pereitą vasarą 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus draugijos atstovas 
Maloni pareiškė, kad “iki 
lapkričio mėnesio Europoje 
35 milijonai žmonių bus ba
do akivaizdoje.” Šiandien 
Maloni galėtų tą skaičių žy
miai padidinti.

Pati karo pradžia Euro
pos žemės ūkiui jau sudavė 
smūgį. Praeitų metų rugsė
jo mėnesį visose Europos 
kapitalistinėse šalyse, di
džiose ir mažose, kariau
jančiose ir neutralėse, bu
vo pravesta mobilizacija. 
Reikalingų darbo jėgų trū
kumas ir masinė arklių re
kvizicija armijos reikalams 
sutrukdė žiemkenčių sėją. 
Francijoje liko neapsėta ne
mažiau pusės visų laukų, 
žymiai mažiau tepasėta Bel
gijoje, Olandijoje ir kitose 
šalyse. Mobilizacija pakenkė 
ir Padunojaus kraštams, 
kur pasėlių plotas sumažėjo 
10—20 nuošimčių. Žiauri 
žiema ir lietinga vasara, 
šalnos, sausra ir potvyniai 
dar labiau pablogino ja
vams augti sąlygas. Visų tų 
priežasčių pasėkoje bendras 
Europos derlius, Tarptauti
nio žemės ūkio instituto Ro
moje duomenimis, nesiekia 
daugiau kaip 400 milijonus 
centnerių vietoje 440 milijo
nų, gautų 1939 metais. Am
erikos statistikai tačiau to
kį Romos vertinimą vadina 
perdaug optimistišku; J. A. 
V. žemės ūkio departmento 
apskaičiavimu, javų derlius 
Europoje sieks ne daugiau 
370 milijonų centnerių. To
kiu būdu, deficitas sudaro 
apie 70 milijonų centnerių. 
Tačiau reikalas tuo dar ne
sibaigia. Europos kontinen
to šalys paprastai įsivežda- 
vo kasmet apie 50-60 mili
jonų centnerių duonos iš ki
tur. Dėl blokados toks grū
dų įvežimo kiekis nebeįma

Dalis Francijos karių, kurie buvo internuoti Šveicarijoj, kai susmuko Francijos 
respublika, dabar grįžta į Franciją.

nomas. Bendras rugių ir 
kviečių trūkumas sudaro 
120-130 milijonų centnerių, 
t. y. daugiau kaip 35 nuoš. 
normalaus suvartojimo ka
pitalistinėse Europos šalyse.

Tačiau karas sudavė smū
gį ne vienam tik Europos 
kontinento grūdų ūkiui. 
Dar labiau nukentėjo’ gyvu
lininkystė. Karas iššaukė 
labai aštrų pašarų nepritek
lių kraštuose su išvystytu 
gyvulininkystės ūkiu, ypa
tingai Olandijoje, Danijoje 
ir Šveicarijoje, kurios, kaip 
žinoma, beveik visą Europą 
aprūpindavo sviestu, mar
garinu, taukais, bekonu, 
kiauliena ir paukštininkys
tės produktais. Dėl pašarų 
stokos Danijoje kiaulių kie
kis jau sumažintas 30 nuoš., 
raguočių sumažėjo 750 tūk
stančiais, naminių paukščių 
—50 nuošimčių. Keliamas 
klausimas dėl tolimesnio gy
vuliu skaičiaus sumažinimo. 
Danų laikraštis “Berlingske 
Tidende” ragina gyventojus 
padidinti gyvulių skerdimą. 
“Visa tai, — rašo laikraš
tis, — turi atlikti patys ūki
ninkai ir juo greičiau, tuo 
geriau, nes kitaip neužteks 
pašaro.” Olandijoje valdžia 
įsakė paskersti 12 milijonų 
vištų '— du trečdalius, visų 
tos šalies naminių paukščių. 
Spėjama, kad Olandijoje 
bus paskersta didelis ra
guočių skaičius.

Visų nepalankiausios mai
sto perspektyvos yra Fran
cijoje. Net oficialiniais duo
menimis, šių metų derlius 
ten buvo: grūdų tik 60 nuo
šimčių normalinio derliaus, 
bulvių — 55 nuoš., cukrinių 
runkelių — 20-30 nuošimčių.

Tie duomenys dar neat
vaizduoja tikrosios dalykų 
padėties, nes yra žinoma, 
kiek iš tikrųjų buvo gauta. 
Bulvių davinio norma jau 
dabar besiekia ’ nedaugiau, 
kaip puspenkto svaro per 
savaitę. Pieno duodama tik 
vaikams ligi 14 metų am
žiaus. Prekyboje visiškai 
dingo veršiena ir aviena. 
Normuotas pardavimas 
duonos (350 gramų per die 
ną), mėsos (300 gramų per 
savaitę), sūrio (40 gramų 
per savaitę), riebalų (80 
gramų per savaitę), muilo 
(100 gr. tualetinio, 75 gr. 

į ūkinio per mėnesį), kavos, 
ryžių. Net Šveicarijos laik
raštis “Gazett de Lozann,” 
siekiąs pagražinti padėtį 
Petaino - Lavalio Francijo
je, turėjo pripažinti, kad 
pabėgėlių ir didelių miestų 
Francija, kur tiekimas dar 
neorganizuotas, šią žiemą, 

■turės žiauriai kęsti.

Belgija ir Olandija pasi
darė karo veiksmų teatru. 
Tačiau ir jų armijoms kapi
tuliavus, tų kraštų miestus 
ir kaimus, ypatingai gele
žinkelių mazgus ir uostus 
nuolat tebebomb arduoja 
anglų aviacija. Tuose kraš
tuose taip pat įvestas mais
to pardavimo normavimas. 
Belgijoje maisto reikalai, 
nuolat blogėja. Pienas be- 
duodamas tik vaikams ir 
sergantiems.

Šveicarijoje p a r d a vimo 
normos įvestos visai eilei 
produktų. Sviesto parduo
dama po 300 gramų žmogui 
per mėnesį, ryžių — 500 
gramų ir tt.

Audringi pavasario pot
vyniai ir lietinga antroji va
saros pusė žymiai sumažino 
derlių Dunojaus baseino 
kraštuose. Jugoslavijoje ja
vų derlius palygint su pra
eitais metais sumažėjo 30 
nuošimčių. Tai iššaukė žy
mų kainų pakilimą žemės 
ūkio produktams; bulvės 
pabrango dukart, rugiai ir 
avižos—p u s t r e č i o karto, 
Vengrijoje derlius sumažė
jo 25 nuošimčiais. Pieno 
produktai žymiai pabrango. 
Įvestos trys pasninko die
nos savaitėje. Gyventojai 
riebalų ir pagal kortelių ne
gauna. Graikijoje javų der
lius 30 nuošimčiais mažes
nis už pernykštį.

Iš visų Padunojaus basei
no kraštų blogiausia yra 
maisto padėtis Rumunijoje. 
“R. u m u n i j o s ekonomines 
konjunktūros tyrimo insti
tuto” apskaičiavimu, kvie
čių derlius davė tik 165 
tūkstančius vagonų, tai yra 
mažiau kaip pusę pernykš
čio derliaus. Vynuogių der
lius sudarė vos 15 nuošim
tį paprasto derliaus. Vaisiai 
ir daržovės (išskiriant bul
ves) davė nedaugiau kaip 
50 nuošimčių vidutinio der
liaus, medvilnė — 20 nuoš. 
Rumunijoje smarkiai auga 
kainos: per vienus metus 
augalų alyva pabrango 80 
nuošimčiais, vynuogės—300, 
fasoliai — 400, svogūnai —
300, pieno produktai — 250 
iki 300 nuošimčių. Laikraš
tis “Universul” , rašo, kad 
“tokio milžiniško kainų au
gimo neužregistravo nė vie
nas kraštas net iš tų, ku
rie su viršum metai kaip 
kariauja.” ' ;

Ir Skandinavijos kraštuo
se javų ir daržovių derlius 
žymiai mažesnis vidutinio. 
Švedijoje javų ir šieno der
lius pasirodė dusyk7 mažes
nis kaip paprastai, bulvių— 
20-25 nuošimčių mažesnis 
vidutinio. Dėl pašarų sto-

kos žymiai padidintas gv- 
vulių skerdimas^ Kiauliena 
išduodama pagal kortelių, 
norma — 200 gramų per sa
vaitę. Įvestas normavimas 
visoms duonos rūšims. Nor
vegijoje duonos davinio nor
ma sumažinta iki 325 gra
mų dienai, kavos duodama 
po 60 gramų savaitei. Įves
tos kortelės pyragaičiams, 
makaronų gaminiams, ska
nėstams ir sviestainiams, 
parduodamiems kavinėse ir 
valgyklose. x

Suomijoje įvestos kortelės 
sūriui, žirniams, pienui, 
muilui. Nuo ^lapkričio 22 d. 
įvestos kortelės mėsai ir 
mėsos produktams. Pir
moms dešimčiai dienų nu
statyta norma 500 gramų 
mėsos ir mėsos produktų. 
Įvestos dvi pasninko ir trys 
“besviesto” dienos savaitėje. 
Valgyklose ir restoranuose 
uždrausta parduoti patieka
lus, turinčius daugiau kaip 
15 nuoš. riebalų. Danijoje 
įvestos duonos kortelės. Mė
nesinio davinio norma — 6 
kilogramai juodos duonos 
ir 2 kilogramai kvietinės.

Laikraščio “New York 
Times” korespondentas, ke
liavęs po Ispaniją, rašo, 
jog ten jis visur pastebėjo 
aštrų maisto nepriteklių. 
Miestuose duonos davinys 
svyruoja nuo vieno ketvir
tadalio iki pusės svaro die
nai. Savaitinė produktų da
vinio norma yra: 75 gra
mai lęšių, 50 gr. cukraus, 75 
gr. žuvies, 1 kg. bulvių, 
ketvirtadalis litro augalinio 
sviesto. Ispanijos gyvento
jai, kaip tvirtina svetimša
liai stebėtojai, žymiausia 
dalimi yra arti pusbadžiavi
mo.

Anglijoje savaitei duoda
ma 56 gramai sviesto.

Žiemos laikotarpis dar tik 
prasideda, bet ir dabar j? 
Europos kapitalistinių šalių 

' darbo žmonės pergyvena 
milžiniškus mitybos sunku
mus. Prie bado dar priside
da šaltis. Trūksta anglies 
namams šildyti. Civilinis 
autotransportas beveik vi
siškai neturi degamosios 
medžiagos. Rotterdame (Ol
andijoje) gyventojai ištisas 
valandas eilėse turi laukti
anglies. Francijoje net ge
ležinkeliai neturi jiems rei
kalingo kuro. Skandinavijos 
kraštuose anglies davinys 
gyventojams sumažintas iki 
minimumo.

Antrasis i m p e rialistinis 
karas dar labiau pablogino 
kapitalistinių šalių darbo 
mašių padėtį, dar labiau 
padidino jų nuskurdimą. 
Ateinantieji mėnesiai gresia 
Vakarų Europos kariaujan
čių ir neutralių kraštų pla
čiausioms gyventojų ma
sėms naujomis sunkenybė-
mis.

F. Michailovas.
(Iš “T.”)

Būsianti Keliama Anglų 
Armija į Italiją

f

London. — Anglų spauda 
rašo, kad Anglija, turbūt, 
mėgins iškelt savo kariuo
menę į Italiją.

Pranešama, kad • italai 
smarkiai ginkluoja savo pa
kraščius, idant užkirst ke
lią tokiam anglų žygiui.

ŠAUKIA AMERIKIETES 
PASIAUKOTI

Washington. — Iš Angli
jos sugrįžęs asmeniškas 
Roosevelto pasiuntinys H. 
L. Hopkins šaukė Amerikos 
moteris taip pasiaukot kari
nėms pareigoms, kaip anglų 
moterys aukojasi.

Laiškas iš Žemaitijos
šį laišką gavo 1941, vasario 

3 d. brooklyniečiai Lukai nuo 
savo giminių Juozų Danilių, 
gyvenančių Mažeikių apskr., 
Paparčių kaime.

Todėl, brangi “Laisvės” re
dakcija, malonkite šį laišką 
patalpinti savo laikraštyje, 
kaipo rimtą ir svarbų Lietu
vos liaudies balsą, atmušimui 
s m e t o n i n inkų šlykščiausių 
šmeižtų prieš dabartinę Lietu
vos liaudies vyriausybę.

šio laiško originalą malonė
kite grąžinti atgal.

Šį laišką skaitęs ir pasiun
tęs “Laisvės” redakcijai, L. 
Jakštas.

Laiškas:
1940—XI—27 d. 

Brangioji sesute ir švogerėli!
širdingai dėkavojam jums 

už laiškelį ir už širdingus lin
kėjimus dėl mūsų. Jums taip 
pat linkim viso gero ant visa
dos, kad jūsų visi rūpesčiai 
išeitų ant gero. Toliau duo
dam žinoti, jog mes esam svei
ki ir linksmi šią valandėlę.

Sesute ir švogerėli, jūs pra
šėt aprašyti daugiau naujienų 
iš mūsų gyvenimo, tai kiek ga
lėsime, stengsimės apibudinti 
dabartinę padėtį.

Kaip jums žinoma, mes jau 
5 mėnesiai gyvenam socialis
tinėj santvarkoj ir mes žinom, 
kad jūs -dabar negalite gauti 
apie mumis tikrų žinių, nes vi
sas kapitalistinis pasaulis yra 
pasmerkęs Sovietų Sąjungą ir 
rašo apie ją įvairiausius gan
dus. Jei jus pasieks šitas laiš
kelis, tai jums bus šiek tiek 
aiškiau suprasti, kas tai yra 
Sovietų santvarka.

Pirmiausiai, tai yra darbo 
žmonių ir darbo valstiečių iš
laisvintoja iš kapitalistų prie
spaudos. žemė ir visos stam
biosios prekybos ir įmonės 
perėjo į liaudies rankas, že
mė atiteko tiems, katrie ją 
dirba, tai yra, darbo valstie
čiams. . Iš dvarininkui ir kle
bonijų žemę paėmė ir išdalino 
bežemiams ir mažažemiams. 
Daugiau nei vienam nepali
ko, kaip 30 ’hektarų, šitiems 
naujakuriams paskyrė 20,000,- 
000 litų įsigyti inventoriui ir 
trobesiams pasistatyti ilgalai
ke paskola. Įpareigojo tą že
mę šį rudenį suarti, kad ši
tiems naujakuriams būtų leng
viau ją pasėti, žemė yra ati
duota amžinam naudojimui, 
tai yra, jos negalima parduo
ti už pinigus. Jei nepatinka 
gyvent prie žemės, tai gali 
perleist kitam, o pats eiti kito 
darbo dirbti, o dirbti turės 
visi, nes draugo Stalino kons
titucijoj yra pasakyta, “kas 
nedirbs, tas nevalgys.”

Tas, žinoma, yra taikoma 
sveikam žmogui. Bet sergan
tieji yra aprūpinti ir mažai pa
siturį yra gydomi dykai. Grei
tu laiku bus visiems nemoka
mas gydymas. Mokslas dabar 
pas mumis yra nemokamas, 
kas sudaro galimybę mokintis 
ir biedniesiems. Vienu žodžiu, 
pas mumis ponų nebėra, visi 
lygūs, visi draugai.

Raudonarmiečių, pas mumis 
yra daug, bet jie yra tokie 
mandagūs, kad jie žmonių vi
sai neuŽKliūva. Jei ką reikia, 
nusiperka. Bet mažai jie ir 
perką, visko turi savo. Taip, 
kad jie mums sudaro malo
numą.

žinoma, yra tokių, kuriems 
ir nepatinka. Bet į tuos pluto- 
kratus niekas nekreipia'dėme
sio, nes jie savo yra atsigyve- 
nę ir jie daugiau žmonių ne- 
beišnaudos.

Man rodos, kad nebetoli tas 
laikas, kad bus viso pasaulio 
kapitalistams katastrofa.

žemės iš mūsų artimų gi
minaičių gavo Šimkienė ir Da
nielius Adomas. Pas mumis 
dar niekas nei vieno žmogaus 
niekur neišvežė ir niekas nie
ko neatėmė. Valgyt galim, 
ką tik norim. Niekas nedrau
džia net pasipjauti savo gy
vulį, jei nori, parduk, jei no
ri, papjauk ir suvalgyk. Lais
vai galima malt ir pitlevoti.

žinoma, dabar yra pasikei
timų, viskas yra brangiau. Už 

bekoną dabar gaunam ne 35 
lt., bet 250 lt. Būtiniausios gy
venimui prekės beveik nepaki
lo—druska, žibalas, muilas 
tebėra, kaip buvę. Tik, žino
ma, prabanginiai d a 1 ykai 
smarkiai pabrangę. Degtinės 
pusbonkis, paprastos, 5 lt. 20c. 
Na, jei nori pasmaguriauti, 
tai ir sumokėk.

Dabar mes ruošiamės rinkti 
geriausius liaudies sūnus į 
aukščiausį tautų seimą. Iš Lie
tuvos reikia išrinkti 35 atsto
vus, tai yra, 25 atstovus į 
Tautų Seimą ir 10 atstovų į 
Aaukščiausią Sąjunginę Tary
bą. Į Tautų Seimą įeina iš vi
sų 16 respublikų po 25 atsto
vus, nežiūrint, ar ji didelė ar 
mažytė, nes čia yra tautų ly
gybė. O į Sąjunginę Tarybą 
renkama vienas nuo 300,000 
gyventojų. Lietuvoj, tokiu 
būdu išeina 10. Ir tie visi 35 
mūsų geriausi žmonės kartu 
su kitomis galingosios visasą
junginės Sovietų Sąjungos 
Respublikomis galės spręst sa
vo darbo žmonių reikalus ir 
dar savo gimtąja kalba.

Tai tokios pas mumis maž
daug naujienos. Jūs netikė
kit, ką sako Smetonos parazi
tai, nes kol jie galėjo čiulpt 
mūsų kraują, tai šaukė, kad 
galvas guldysim už tėvynę. O 
kaip pamatė, kad artinas ga
las jų viešpatavimui, tai kaipo 
bailiai išbėgiojo, kur kas be
išmanė. O dabar ir skleidžia 
gandus ir patys nežinodami, 
kas dabar dedasi Lietuvoje.

Tai tuo ir baigiam savo pa
sikalbėjimą. Spaudžiam jūsų 
dešines ir bučiuodami skais
čius veidelius, sakom, su 
vu. Jūsų sesuo ir švogeris 
zas R. Danieliai, ir visa 
familija.

Die-
Juo- 
jūsų

GRAIKIJA GAL BUS PRI
VERSTA PRAŠYT ITALI

JOS TAIKYTIS
Sofija, Bulgarija. — Gal 

Graikija bus priversta pra
šytis taikos su Italija. Nes 
dabar, pasirašius Turkijai 
nekariavimo ir draugišku
mo sutartį su Bulgarija, 
turkai jau nieko nežada da
ryt prieš vokiečius, jei Hit
leris siųs armiją per Bulga
riją prieš Rytinę Graikiją. 
Tokiu būdu Graikija liktų 
suimta į reples tarp vokie
čių iš rytų pusės ir italų iš 
vakarų.
r*————*.

SVARBIOS KNYGOS
TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: %
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS 
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Parašė Pranulis
Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 

dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. JVIizara

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 U centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.} 
met įvyko permainos. Žino
ma, jis tai darė prašomas, 
bet patariamas senosios 
tvarkos žmonių. Gi naujos 
Lietuvos žmonių balso jis 
negirdi. Prezidentas sakė, 
jog jis tai darė dėl gerovės 
Lietuvos žmonių. Dabar jis 
turėtų paklausyti, ką Lie
tuvos žmonės mano apie se
nąją santvarką.

Lietuvos žmonių laiškai 
reikėtų versti į anglų kalbą 
ir siųsti Amerikos spaudai. 
Reikėtų siųsti plačiai, į vie
tinius laikraščius, kur laiš
kai gaunami, į žurnalus. 
Paskiaus toki laiškai turėtų 
pasiekti miestų ir šalies re- 
prezentatorius — kongres- 
manus, senatorius. Tiesa, 
daug jų neskaitys, daug lai
kraščių ir žurnalų jų netal
pins. Bet rasis ir tokių žur
nalų ir .laikraščių, kurie tal
pins. Jei ne daugiau, tai 
bent redaktoriai Amerikos
laikraščių sužinos, išgirs 
pačių Lietuvos žmonių bal
są.

Žinoma, yra darbas gau
tus’ laiškus versti į anglų 
kalbą, bet mes turime jau
nimo, turime žmonių tam 
darbui. Pagalvokime visi 
apie tai. Darbas yra svar
bus.

V. Bovinas.
Redakcijos pastaba. — V. 

Bovinas iškelia svarbų da
lyką. Būtų labai gerai, jei 
mūsų skaitytojai, gavę laiš
kus iš Lietuvos, kuriuose 
reiškiama jų džiaugsmas, jų 
entuziazmas perversmu, 
tuojau bandytų vietoje su
rasti žmogų, kuris išverstų • 
tokius laiškus j anglų kal
bą ir ten pat priduotų an
tiško laikraščio redakcijai, 
prašant išspausdinti, ištisai 
ar dalimis, savo laikraštyje. 
Tai būtų, ištikrųjų, svarbus 
žygis, nes jis supažindintų 
platesnius Amerikos žmonių 
sluogsnius su tuo, kas da
rosi Lietuvoje.

Athenai.—Graikų vyriau
sybė vas. 16 d. paskelbė, kad 
graikai vienu žygiu paėmę 
nelaisvėn 1,000 italų.
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nuo lango. Ir kai tik ji atsitraukė, lyg 
degančios žarijos įmestos į vandenį, mer
gaičių rūbai, veidai,—plaukai pasidarė 
juodi. Ji manė, kad ta permaina įvyko 
tik nuo lango stiklo, todėl vėl prisiartino, 
bet mergaitės spėjo išaugti į dideles, jos

ėjo lėtai, iškilmingai, nuo galvos iki že
mės apdengtos juodais šydais, kaip ka
daise dvare jai teko matyti, ponias vienų 
laidotuvių proga,—ėjo ir nešė mažutį, 
paltą, balčiausią grabą.

(Bus daugiau)

I

t

Ketvirtai!., Vasario 20, T93T

$13 su centais. Visai rengimo 
komisijai už jų pasidarbavi
mą priklauso didelis ačiū. Ir 
visai publikai už atsilankymą 
irgi ačiū. O. G.

išsitepęs paakius,

žiūrovus, salėj už- 
į šonus prasiskyrė 

scenos šviesoje

(Tąsa)
—Negalėjau suspėt, viskas ant mano 

sprando, reikia jau grimuotis. Še bilietą, 
einam.

Monika pasijuto prikvėpuotoje, tvan
kioje salėje, kurią pati vakar puošė. Šo
kiai baigėsi, ir į eiles statė suolus. Ją vy
ras pasodino beveik pirmose eilėse, iš 
krašto. Monikai tikrai buvo gera, atsi
minus, kiek lauke paliko negalinčių įeiti. 
Tikrai smagu turėti vyrą šaulį. Ji atleido 
skarelę, delnu suglostė plaukus, bilietą 
padėjo prie krūtinės, po bliuskele; pro 
ją ėjo, atsiprašinėjo, ji stojosi duodama 
kelią, vėl sėdosi, žiūrėjo .aplink, žvalgėsi 
į kaimynus ir visai, buvo patenkinta, kai 
pamatė užpakaly savęs eiles stovinčių. 
Kažkas greta jos riktelėjo:—Nelipkit ant 
suolų, ar gyvuliai! Iš priešakio ją užkal
bino; Monika net nustebo pamačiusi Jar- 
malą, tiesiantį jai ranką. Ponia taip pat 
pasisveikino, paklausė kaip sveikata, 
kaip vaikas auga, dar pasakė: kaip gra
žiai pasitaisiusi! Nors Monika dažnai ėjo 
į dvarą, bet tokio dėmesio niekad nesu
laukė iš Jarmalų,—ir staiga rado reikalo 
į ją atsigręžti, pakalbėti, net kvietė prie 
jų atsisėsti: esanti laisva vieta. Monika 
sumišusi atsakinėjo ir galvojo, kad po
nai tik dėl to su ja toki meilūs, jog ji 
geroje vietoje sėdi, o gal dėl to, kad vy
ras artistas? Čia Jarmalų kalbinama, ji 
pamatė ir už scenos išlindusią galvą. Iš 
pradžių nepažino, paskum net delnais su
plojo: šaipėsi Juras 
nei šioks nei toks.

Skambutis nutildė 
geso lempos, iš lėto
uždanga, ir neryškioje 
Monika įžiūrėjo vaidilas, kurie taip ty
liai kalbėjo, kad užpakaly net šūktelėjo: 
-—Ar garsiau neišstenate?!

Suošė juokas, sugadinęs visą vaidini
mo pradžią. Tačiau žiauri įsigėrusio žiū
rovo pastaba padėjo vaidiloms: jie atsi
gavo, įsidrąsino, ir laisvas, skambus žo
dis greitai buvo su atsidėkojimui nuplo- 
tas.

Viskam jautri, greit priimanti kiekvie
ną smulkmeną, paprastos sielos moteriš
kė, Monika ūmai užsidegė užuojauta, pa
tvino ašaromis, išsiliejo juoku. Jos tas 
staigumas reaguoti į ją apsupančius reiš
kinius, įvykius, dažnai buvo peranksty- 
vas, perdėtas, pergreitas gal tik todėl, 
kad ji viską ėmė širdimi, o ne protu. Jai 
nebuvo kada galvoti, kad scenoje vaikš
čiojo, elgėsi žmonės, ne taip, kaip gyve
nime, ne tokiu balsu kalbėjo,—ją nešė* 
dramos verpetas, ir jos širdis vis smar
kiau plakė. Kiekvienu metu žiauriame ir 
neteisingame sprendime ji galėjo surikti: 
—Begėdžiai, ką tam nekaltam žmogui 
darote! Ar neisite lauk! O kai išėjo jos 
vyras, nors ji tuojau jį pažino, ir kas
dien girdėtas jo balsas moteriškę kiek 
išblaškė, bet tuojau ji užmiršo, klausėsi 
jo žodžių, šypsojosi, džiaugėsi, džiaugė
si ...

Pasibaigus vaidinimui, ji surado Ju
rą besivalantį barzdą, plėšiantį ūsus, iš
barė, kam jis nepasigailėjo to lenkų pa
siuntinio ir tokį jauną užmušė, bet čia 
pat buvo ir užmuštasis, ir Monika dau
giau nieko nepasakė, kaip tik: — Vaje, 
kaip gražiai vaidinote, aš negaliu...

Muzika jau skambėjo salėje, suolus su
stūmę pasieniuosna, ir prasidėjo šokiai. 
Tarutis dar gerai ir neišsiprausęs, su gri
mo žymėmis, ištemptas Monikos, sušoko 
valsą. Moteriškei rodėsi, kad į jos vyrą 
visi žiūri, ji dar labiau raudonavo ir pa
kišusi galvą po artisto smakru, virpan
čiu balsu prašė: — Juruk, nesuk į kairę, 
aš nepataikau... svaigsta galva. ’

Po poros šokių, kad nedulkėtų, šildžiau 
būtų, Juras pribarstė ant grindų steari
no žvakės drūžlių, ir šokikai iš visų šo
nų jam dėkojo.. Savanoris čia buvo vy
riausias tvarkdarys, visi klausė jo pata
rimų, Monika girdėjo, kai salėn pradėjo 
veržtis girti, ir Juras juos sutvarkė. Vi
sur apsiėjo be muštynių, gražiuoju, ji taip 
džiaugėsi, kad vyras moka maloniai su 
visais. Savanoris keletą valandų sėdėjo 
prie kasos, taisė užgesusią lempą, Mo
nika šokdama jį matė šen ir ten. Čia 
pribėgo ji vedama paties mokytojo, ku
ris teikėsi pasiprašyt vyro šokiui jo pa
čią. Jis sakė: prašom, prašom, malonu, 
kad tik šokdina.

Buvo dainos, rateliai, augštai kabojo 
.spalvingos lempos. Po dvyliktai, kai da
lis publikos apleido salę, pasilikę vakaro 
rengėjai sutvarkė kasą, užsklendė duris, 
nukėlę nuo scenos stalus, moterys su
krovė ant jų dešras, pyragus, gerai visi 
pasistiprino ir salėje dar porą valandų 
pasilinksmino. * *

Tas vakaras Monikos atmintyje pasili
ko kaip vienintelis. Jie vėl buvo savo že
mėje, darbuose, praėjo daug laiko, ir, 
apie tai atsiminusi, moteriškė sakydavo:

—Niekad daugiau taip linksmai nepa- j 
gyvensiu. Gana mano dienelėms!

Tai buvo tikrai laimingos dienos.
Vėl ji kuris laikas nesirodė žmonėse, 

niekas nematė Monikos su vyru vakarė
liuose, ii* aplinkiniai spėliojo, kad Taru- 
tienė laukia antrojo.

Ji tiek pasitaisė, sutvirtėjo, kad toji - 
visatos tvarka, nuo kurios priklausė 
kiekvieno žiedo, pumpuro mezgimo lai
kas, žuvų nerštai, toji valia, kuri sutei
kia Jėgų minkštam diegui prasikalt pro 
kiečiausią akmenį, pareikalavo, kad ji 
duotų vaisių.

Monika, anksčiau būgštavusi dėl per- 
ilgų bevaikių metų, pamažu įtikėjusi, kad 
jai atimta galia gimdyti, kad ji niekuo
met daugiau negirdės iš jos išėjusio nau
jo žmogaus balso, o pirmojo ir vienin
telio mirties atveju, pasiliks visai viena, 
nepaprastai apsidžiaugė pajutus savyje 
permainą. Dar ryškiau suliepsnojo svei
kata jos skruostai, dar mėlsviau pražy- | 
do akys, sužinojusios motinos pašauki
mo valandą.

Ji labai norėjo mergaitės. Tėvas sau 
pagelbininką jau augino, betrūko tik jai. 
Monika gerai žinojo: berniukas ne jos 
džiaugsmas. Paaugęs nesiglaudys prie 
motinos, neužtars jos, viską darys savo 
protu ir savo keliais nueis. Kiek ji dėl jo 
privargo, kiek dar prikentės, nuo savęs 
nuvogtu kąsniu kiek kartų dar jį penės, 
o ar atsimins kada nors, ar padėkos. 
Maža tokių vaikų, kad motinas senatvėje 
karšintų ir nešiotų rankomis, kaip juos 
kad mažus nešiojo. O mergaitė, kokia be
būtų — vis joje motinos daugiau, vis lė
lę į glėbį griebs, o ne peilį, parpuolusį 
silpnesnį už save prikels, o ne pastums.

Monika nežinojo, kokia jėga, kokiomis 
mintimis pakreipt prigimtį, kad antrasis 
jos neapviltų. Ji juto savo viduje vai
siaus sunkėjimą ir stengėsi jam duoti 
moterišką vardą. Guldama Monika tyčia 
sugalvodavo sapnus apie mergaitę. Bet 
mergaitė ilgai neatėjo, klajojo jos sąmo
nės platumose, lyg rūko debesėlis, ir ji, 
motina, davė jai žmogaus panašumą, 
veidą, plaukus, akis, ūgį atrinkdama pa
tį geriausią iš savo tolimos jaunystės at
siminimų. Pusiau snausdama atgaivino 
seniai dingusių jos matytų mažų mer
gaičių veidus, su kuriomis ji kadaise žai
dė ir bėginėjo, rėdė lėles. Atsiminė ji jas 
paeiliui, valandas praleistas dvare ir ant 
motinos kelių, net kaip ji kartą visai ma
ža paklydo rugiuose ir ją rado miegan
čią, pilną saują prisirovusią . dobiliukų. 
Atgijo ir seniai dingęs jos bobutės pasa
kojimas iš baudžiavos laikų, kaip ją ma
žą nuplakė žiaurus ponas, kad ji nusky
nė dvi slyvas nuo dvaro medžio... kaip 
ji bėgo visą naktį namų jieškot.

Ir neatėjo nei vieAas šviesus, lengvas 
regėjimas. Visa praeitis buvo pilna šiur
pių, skaudžių vaizdų: rykštės, užmuš
tas tėvas, serganti motina... ir staiga ji 
pamatė sapną, kurį dar visai jauna matė 
ir kuris su visomis smulkmenomis vėl 
pasikartojo: rodos, ji sėdėjo senose ku- 
metynėse, vasaros sambrėškį, prie lango. 
Vienų viena sėdėjo ir laukė, be nepareis 
taku motina, seniai išėjusi su ryšulėliu į 
miestą. Tolumoje, kur leidosi saulė ir 
tamsa užgulė laukų kraštą, iš lėto vėl 
ėmė švisti ir ten, kur nusileido už kal
vos kelias ir kur jos manymu turėjo bū
ti galas žemės, pakilo trys žiburiai. Ji 
suprato:’ tai vienplaukės mergaičių gal
vos, kurių garbanose nuostabiai dega 
saulės spinduliai. Greitai jos paliko pie
vą, viena paskui kitą įbėgo vieškeliu ir 
matei, kaip trumpais, baltais, augščiau 
kelių marškinėliais, pasišokinėdamos čia 
viena, čia kita koja, mojo rankomis Mo
nikai. Argi gali iš taip toli mane matyti? 
—pagalvojo Monika ir atsitraukė toliau

Sausio 26-tą atsibuvo pare, 
kurią rengė L.D.S. 6 kuopa. 
Pasilinksminti buvo susirinkę 
gražus būrelis publikos ir vi
si linksmai leido laiką. O mūs 
rengėjai, kurie daugiausiai 
darbavosi surengime šios suei- 
gėlės, susidėjo iš šių draugų- 
gių: F. žibor, J. Gabužis, A. 
Tvarijonienė, M. Bekerienė ir 
A. Knižikevičienė, puikiai pa
tarnavo visai publikai. Ir nuo 
šio parengimėlio pelno liko

Waterbury, Conn Binghamton, N. Y

Šitą plakę padirbo žymusis Amerikos menininkas 
Rockwell Kent. Ji bus duodama tam asmeniui, kuris 
1941 metais daugiausiai pasidarbuos gynimui svetur- 
gimiy ir bendrai demokratiniu žmonių teisių. Plake 
įteikta Amerikiniam Komitetui Sveturgimiams Ginti.

GRAIKAI ATMUŠĖ ITALUS 
TOLIAU ATGAL

Graikų Pranešimas:
Athenai.— Graikai laimė

jo kelias vietines ofensyvas 
prieš italus Albanijoj ir at
metė juos toliau atgal. 
Graikai paėmė 250 italų į 
nelaisvę ir pagrobė daug 
karinių medžiagų. Greitasis 
graikų lėktuvas nušovė vie
ną didelį italų bombinį or-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
Vasario 12 d. atsibuvo L.L. 

D. 28-tos kuopos susirinkimas. 
Perskaičius užrašus praeito 
susirinkimo prieita prie ko
misijų ir kuopos. komiteto ra
portų. Iš raporto kuopos fi
nansų raštininko pasirodo, jo- 
gei randasi dar kelintas drau
gų, kurie nėra pasimokėję 
duoklių už praeitus metus.- 
Draugai, būkite tokie geri, pa- 
simokėkite, nevilkinkite ant 
toliau.

Po tam delegatas išdavė ra
portą iš susivažiavimo of So
cial and Labor Legislation, 
kuris atsibuvo 11 sausio Hart
ford, Conn. Po tam buvo skai
tytas laiškas nuo draugės S. 
Sasnos iš Brooklyno rengime 
prakalbos draugei Abekienei 
iš Chicagos. Laiškas priimtas 
ir kuopa- nutarė rengti pra
kalbas kovo 9, jei Abekienė 
galės atsilankyti ant tos 
nos.

Komisija raportavo, 
yra viskas prirengta dėl
retės ir šokių ir dar bus suloš
ta “Kauno Ponai”. Suloš 
Norwoodo vyrų choras po va
dovyste M. K. Bolio, nedėlioj, 
23 kovo, šį parengimą rengia 
trys draugijos kartu: LLD 28 
kp., LDS 49 kp. ir Vilijos Cho
ras paminėjimui sukakties A. 
L.D.L.D. 25 m. Kviečiame vi
sus apielinkės ir vietinius lie
tuvius nepamiršti šio parengi
mo. Bus gražus ir įvairus, vi
si būsite pasitenkinę. Pamatę 
spaudoj šį pranešimą, pasi- 
markiuokite ant sieninio ka
lendoriaus, kad nepamirštu- 
mėt. Pasikalbinkite ir kitus 
dalyvauti.

1 Waterburietis.

die-

kad 
opo-

“Čigonė”
Šiuo vardu bus suvaidintas 

vieno veiksmo vaizdelis su 
dainomis. Rengia LDS 6 kuo
pa. Kas atsilankys pamatyti 
šį vaizdelį, tas turės skanaus 
juoko, šis vaizdelis vaizduoja, 
kaip tamsios Lietuvos mergai
tės pilnai pasitiki apsukrios 
čigonės pasakojimais, kad ji 
gali taip padaryti, kad jos 
gaus tokius bernelius, kokių 
tik jos nori. Visas veikalėlis 
paįvairintas gražiomis daino
mis ir turintis savyje daug 
sveiko juoko. Tad patartina 
vietos lietuviams nepraleisti 
šios progos, bet. visiems skait
lingai dalyvauti ir skaniai pa
sijuokti.

Po lošimo bus šokiai prie 
geros muzikos. Norintieji šok
ti turės puikią progą pasišok
ti.

ši puiki pramoka įvyks pen
ktadienį, vasario 
tuvių Svetainėje, 
St. Pradžia 7:30 
įžanga 35c.

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

“VILNIES”

KALENDORIUS
1941 METAM — KAINA 25c

SUTAISĖ
L. JONIKAS ir V. ANDRULIS

21-mą, Lie- 
315 Clinton 
vai. vakare.

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

Literatūros platintojai tuojau užsLAiykite jtalendoriaus 
platinimui. Kreipkitės šiuo antrašu:

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

Gerai Pavykusi “Party”

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

Naujoji Lietuva

Žiaurūs Italy Mūšiai 
Su Graikais

Italai Praneša:
Roma. — Siaučia žiaurios 

kautynės tarp italų ir grai
kų toj Albanijos fronto da- 
lyj, kur veikia Vienuolikto
ji italų armija.

Italų orlaiviai bombomis 
sužeidė kiek anglų - graikų 
lėktuvų saloje Kretoje.

Italai aštriai atmušė an
glus Kereno srityj, Eritre-. 
joj. Tęsiasi mūšiai tarp ita
lų ir anglų ties Kismayu, 
Itališkoje Somalijoje.

Eritrėjoj ir Somali jo j ita
lai nušovė du anglų orlai
vius.

Anglų orlaiviai užpuolė 
tiu italų punktus Sicilijoj. 
Italai čia taipgi nukirto du 
anglų lėktuvus.

Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava 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. 
Kaip darbininkai gyvena, kiek jie uždirba. Kaip išrištas religijos klausi
mas,įr 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 —35 centus.

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

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

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.



Cleveland. Ohio
Rezoliucija Spaudos Klausimu

Dabartinė lietuvių spauda 
yra pasidalinus j du skirtingus 
logerius: dvasiškių, socialistų 
ir tautininkų logeris sudaro 
vienų bendrą bloką prieš da
bartinę Lietuvos liaudies san
tvarką ir visą darbininkų ju
dėjimą toje šalyje.

Kadangi ta spauda susikū
rė iš darbininkų sunkiai už
dirbtų centų ir šiandien daro 
bjauriausią demoralizaciją vi
sam lietuvių išeivijos veikime, 

Todėl mes, delegatai LDS 
IV Apskr. metinės konferen
cijos, sausio 19 d., 1941 m., L. 
D. Svet., 920 E. 79th St., Cle
veland, Ohio, laikome už pa
reigą ir apeliuojant į plačią 
lietuvių visuomenę nesiskaityti 
su virš minėtos spaudos me
lais, n®s ta spauda išėjo iš vi
sokio laikraštinio padorumo.

Taipgi mes užginame da
bartinę poziciją “Laisvės,” 
“Vilnies” ir LDS organo “Tie
sos,” nes tik šie laikraščiai 
paduoda teisingas žinias.

Rez. Komisija:
S. Mažeika, 
M. Valentą, 
J. Kasparas, 
J. Palton.

Kokiu tikslu buvote parsitrau
kę von Kochen į Lietuvą pra
eitą pavasarį? Kiek buvo vo
kiečių kareivių civiliais drabu
žiais Lietuvoje, kaipo sporti
ninkai? Kokią sutartį turėjo
te su Vokietija? Mes Ameri
kos lietuviai norėtume žinoti, 
kiek turto iš Lietuvos pagrie
bėte bėgdami? Mums melų ne
reikia. Kitur kai kalbėsi, pri
simink tą viską. Daugiau gau
si almužnos. Ten Buvęs.

Scranton, Pa. Baltimore, Md

Lowell, Mass.

Schenectady, N. Y.
Žinelių iš Mūsų Kolonijos
General Electric ir Ameri

can Locomotive kompanijos 
gauna daug užsakymų ant ka
riškų daiktų ir neišpasakytai 
skubina, dirba dienomis, nak
timis, viršlaikį, šeštadieniais, 
kaip kur ir sekmadieniais. 
American Locomotive Co. per
dirba ant tankų, senas maši
nas išveža, į jų vietas stato 
naujas.

Darbininkai, kurie nedirbo 
eiles metų., o kurie ir dirbo, 
nepilną laiką, dabar, ypač 
amatninkai, kurie uždirba do
lerį ir daugiau į valandą, dir
ba išsijuosę. Valandų priva
ro daug, 60—70—80 ir dau
giau. Už viršlaikį gauna lai
ką ir pusę mokėt, padaro ar
ti šimto ir viršaus dolerių į sa
vaitę.

Tubelienės Prakalbos, Prakal
bų Pasekmės

Kiek sveikatos, energijos, 
kiek darbo padėta, bet kokios 
pasekmės? Surinkta vos 27 do
leriai !

Reikia prisiminti, kad šiose 
prakalbose dalyvavo So. Bos
tonas, Lawrence, Lynn ir Low- 
ell’is. Publikos buvo tik apie 
2 šimtai. Garsinta, kad pra
kalbos prasidės kaip 2 vai. 
po pietų, o reikėjo laukti iki 
4 vai. Rengėjai laksto, kužda
si, publika nuobodauja. Pa
sirodo pirmininkas, sunervuo- 
tas.

Pirmas kalbėjo vietinis plū- 
dikas V. R. Po jo kalbėjo, ge
riau sakant, skaitė J. Tubelie- 
nė parašytą prakalbą.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos. Kai kas įmetė po ni
kelį, geri rėmėjai po doleriu- 
ką. Grįžta kolektoriai ir pra
neša, kad surinkę 22 dol. Po
nia J. Tubelienė pakloja 5 dol. 
daugiau.

Programą pildė Lawrence 
parapijos tautiškas choras. Su
dainavo pusėtinai gerai.

Pranešė, kas norite, statyki
te klausimus raštu, o ne žo
džiu. Pasipylė kortelės. Tada 
pasako, negaliu perskaityti, ką 
sakote. Vienas pašoka ir sa
ko: Kodėl Lietuvoj nedavėte 
darbininkams laisvės, kaip čio
nai Amerikoj? Vietinis V. R. 
gana piemeniškai išplūdo tą 
žmogelį.

Statė klausiaus kiti pieme
nėlio vienminčiai. Tas nesvar
bu. Va kas svarbu. Kiti du 
kalbėtojai, ypač iš Bostono, 
plūdo viską, kas jiems ant lie
žuvio užėjo, agitavo, visus lais- 
vesnius vyt laukan iš savo tar
po.

Ne, brolau, atmink, Smeto
na irgi išvalė visą Lietuvą. 
Vienus ištrėmė į aną pasaulį, 
kitus į kalėjimą, vėliau ir pats 
save išsitrėYnė iš Lietuvos. 
Dingo geležinis vilkas, nėra jo 
kariuomenės, nėra nei jo poli
cijos, prapuolė pavasarininkai, 
dpmė su savo šeima jis pat$, 
kaip katinas nuo dūmų. Pabar 
staugia, kaip šuneliai.

i Tai ve ko reikia ponams.
į Broliai darbininkai, dabar 

p'asigailėkime tų vargšų, ne
duokime jiems badu stipti, su
dėkime po centą, pasigailėki 
me savo brolių siurbikų! Ne
daug jų randasi, vos keli šim
teliai.

Tiek daug uždirbdami, 
džiaugiasi ir didžiuojasi. Bet 
daugumas nedirbančių, iš pa
šalpos gyvenančių, ar ant W. 
P.A. dirbančių, nusiminę, kad 
jų kariška “prosperity” nepa
siekė.

Didžiausiame pavojuje, tai 
jaunuoliai, kuriuos šaukia la
vintis vartot tuos kariškus pa
būklus. Ne vienas iš jų ir 
galvą padės, kiti paliegėliais 
pasiliks. Kurie dar galės 
dirbt, kaip sugrįš, darbo ne
begaus. 

* * *
Sausio 29 d. gaunu laišką 

nuo drg. šolomsko. Sako, pas 
mus Brooklyne yra d. Prusei- 
ka. Jis važiuos į Chicagą per 
Schenectady. Taigi, pas jus 
bus antradienį ir trečiadienį, 
vasario 4—5 dienomis. Jūs 
būtinai turite surengt prakal
bas.

Ilgai nelaukęs, atsakiau d. 
šolomskui: Gerai, prisiųskite, 
mes su juom apsidirbsime!

Sulaukę šeštadienio vaka
ro, kada kliubietės ir kliubie- 
čiai susirenka, perstačiau tą 
reikalą, priešininkų nebuvo, 
sutiko rengt. Laiko mažai bū
nant pasiųst plakatus, sekma
dienio rytą nuvykau pas d. 
Gųdzinus prašyt brolienės ant 
mašinėlės atspausdint keletą 
plakatų. Besikalbant, jųjų 
dukrelė Margaret, kuri lanko 
medikalę mokyklą New Yor
ke, įeina į stubą. Ji atvažia
vo atlankyt tėvelių. Supra
tus dalyką, sako, uncle, aš 
tą padarysiu. M. Gudzinui 
pristačius juos į Kliubą, kal
bamės, kaip juos išplatinti. 
Jonas Balevičius, tą girdėda
mas, sako, duokite man, aš 
turiu laiko, aš juos išnešiosiu. 
Ką jis ir padarė. širdingai 
ačiū jam už tai. Antradienį 
po keturių įeina į stubą drg. 
Pruseika ir klausia, ar ren
giate prakalbas šį vakarą? 
Atsakiau, rytoj vakarą. Sako, 
tai gerai. Važiuoju į Amster
dam, N. Y.

Sugrįžtu iš darbo ir d. Pru
seika įeina į stubą: Klausiu, 
tai kaip Amsterdamas? Atsa
ko, gerai, į tris valandas ga
vau keturij “Vilniai” skaity
tojus, sako, matos, kad ten 
randasi gerų žmonių.

Vakare įvyko prakalbos. 
Susirinko kliubietės ir kliubie- 
čiai, pašalinių ir keli pribuvo' 
Pruseika kalbėjo Lietuvos 
klausimu. Palietė ir karą.. Vi
si su atyda klausėsi. Atsilie-

Jubiliejinis Bankietas
Literatūros Draugijos 39 

kp. ne juokais rengiasi prie 
jubiliejinio \bankieto. Teko 
girdėti iš komisijos raportų, 
kad bus labai įvairi programa, 
nekalbant jau apie užkandžius 
ir gėrimus, nęs Scrantono 
progresyvės moterys (gaspa- 
dines) visados pagaminda
vo gardžius valgius. Bus 
žingeidi paskaita apie litera
tūrą, kurią skaitys drg. St. 
Jąsilionis iš Binghamton, N. 
Y. Wilkes Barre Lyros Choro 
kvartetas su savo gražiom dai
nelėm taip pat sutiko dalyvau
ti, na, o prie tam, mes turim 
ir savo miesto dainininkus, tai 
V. Valuką su sūnais, kurie vi
sur gražiai pasirodę.

Todėl komisija atliks viską, 
kad tik būt publika užganė
dinta, ir bus užganėdinta. To
dėl nepamirškit 23 d. Vasario, 
nes tai bus 25 m. sukaktis, 
kaip gyvuoja mūsų 39 kp. Li
teratūros Draugijos. Išgirsite 
ką, ji nuveikė per savo gyva
vimo laiką, ir smagiai laiką 
praleisite, o katrie drūtesnių l 
kojų, gausite ir patrepsėt.

Pradžia šio bankieto 4 vai. 
po pietų. Įžanga tik 35 cen
tai. O jei kas atsisakyt nuo 
valgių, tai ir to nereikės mo
kėti. Įsigykite iš anksto tikie- 
tus, tai bus mažiau keblumų 
ir daugiau priduosite energijos 
mūsų gaspadinėms.
Astuonios Smetoniškos Asabos

Ponas V. A. Kerševįčius pa
sigyrė “Vienybėje” (sausio 
24 d. laidoj), kad jau visus 
bolševikus iš Sąryšio išjojo 
lauk ir dabar šauks Sąryšio 
atstovų posėdį, kad užgirt 
naujai pagamintą konstituci
ją. Buvęs Sąryšio org. ir per 
daugelį metų jam prezidenta
vęs sako: Tai gerai, ir mes at
eisim apsvarstyti jūsų konsti
tuciją ir jei bus gerą, tai pri
imsim. Bet mūsų smetonlaižiai 
atsakė, kad čia, jūsų nereikia, 
nes jūs neištikimi...

Na, ir susirenka į posėdį 
aštuonios asabos, iš kurių trys 
dar šį bei tą atstovavo, o pen
ki buvo tik samozvancai. 
Perskaičius naują konstituciją, 
kurią, rodos, pagamino p. Ker- 
ševičius, kilo didelių ginčų. 
Mat, konstitucijoj pažymėta, 
kad 9 nariai sudaro kvorumą 
ir turi būt atstovai nuo bent 
kokių draugijų, o čia kaip ty
čia tik trys atstovai ir penki 
samozvancai, kurie tik patys 
savę atstovauja ir pagal nau
ją konstituciją, neturi spren
džiamo balso! Galų gale nu
sprendė, kad turės konstituci
ją taisyt. -

Buvo pakeltas klausimas, 
kokios organizacijos bei drau
gijos galės prigulėti prie Są
ryšio. Besvarstydami šį klau
simą išsireiškė, kad tos, ką pir
miau prigulėjo, galės ir da
bar prigulėti. Pasirodo, kad ir 
išjotieji (anot p. Kerševičiaus) 
bus geri ir galės vėl prigulėti!

Skaitytas laiškas nuo “Gar
so” redaktoriaus p. Zujaus, 
kuris buvo labai įdomus. Mat, 
per p. Zujų buvo kviestos ir 
k a t a 1 i kiškos organizacijos, 
kad pagelbėtų pasitikti Sme
toną. Bet p. Zujus atsakė, jų 
organizacijos neprisidės prie 
Smetonas pasitikimo, nes Sme
tona jų organizacijų Lietuvoj 
nepripažino, o tik tautininkų 
partiją. Pono Nujaus laiškas 
mūsų fašistams uždavė didelį 
smūgį, bet atsipeikėję nutarė 
vistiek Smetoną pasitikt, su
rengiant prakalbas Junior 
High mokyklos auditorijoj, 
kur kalbėtojais bus W. Abrai- 
tis iš Jersey City, N. J. ir Dr. 
V. Vencius iš Brooklyn, N. Y., 
navet ir tokiam atsitikime,

Ir mes Dar Nemiegame
Laikas bėga ir palieka daug 

darbų nuveikta, bet nesužy
mėta. Kad suvis nedingtų, 
bandysiu ką nors pabrėžti iš 
netolimos Lyros Choro dar
buotės.

Daug ko nenuveikta iš dau
gelio priežasčių. Rengtasi 
prie perstatymo didesnio vei
kalo—operetės, bet tapo for
maliai sužinota, jog buvęs 
mokytojas Ch. Granofsky at
sisako vesti mūsų chorą. Gau
ta kitas mokytojas, kuris po 
kelių choro praktikų pasiro
do, jog vadovystėje netinka
mas.

Pradėtas darbas prie ope
retės likos sužalotu. Tą dieną 
ruošiamas parengimas, kuris 
nereikalauja daug meniškų 
spėkų-vakarienė, kartu su A. 
L.D.L.D. 25-ta kuopa. Pasek
mės turėta gero§.

Kad jas veltui nesunaikinus, 
nutarta pertraukti choro prak
tikas šešiomis savaitėmis, ko
lei gausime naują mokytoją.

Šiandien, po ilgo laukimo, 
mūsų choras, pilnai susitvar
kęs savus reikalus, įžengė į 
1941 metus po vadovyste nau
jo mokytojo Fredrick Wander
man ir mūsų valdybos, kurią 
sudaro A. žemaitis, organiza
torius; Ida Balsiūtė, prot. se
kretorė; Virginia Jekevičiūtė, 
fin. seku., J. Jasaitis, iždinin
kas. Geriausių pasekmių nau
jiems veikėjams ir veikėjoms.

Korespondentų irgi nepa
miršta išsirinkti. Anglų kalbo
je rasinės I. Balsiūtė, K. Jus- 
kauskas, Jr., ir K. Giedrys. 
Lietuvių kalboje— O. Kučiau- 
skaitė.

Vasario 9 dieną pirmu kart 
dainuota koncerte Lietuvių sve
tainėje, kurį rengė LDS 48 kp. 
ir I.W.O. Rusų-Ukrainų skyr. 
Dainavimas išėjo vidutiniai. 
Bet dainavimas po šio koncerto 
dar daug pagerintas turi būti, 
kad pilnai patikus susirinku
siems, ir pilnai mums patiems 
supratus ir pamylėjus dainavi
mą.

Suprasti muziką be kitų spė
kų negalima. Tbdėl mūsų mo
kytojas per .kiekvieną pamoką 
paaiškina muzikos svarbius

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 168 kp. rengia linksmą blynų 

balių. įvyks 22 d. vasario, 7:30 v. 
v., šeštadienio vakarą, Labor Ly
ceum Svet., 1.5-17 Ann St. įžanga 
15c. Gera orkestrą šokiams. Skanių 
užkandžių ir gėrimų. Tą vakarą bus 
nariai priimti be įstojimo, 
misija. (43-45)

Ko-

ROCHESTER, N. Y.
V. Bacevičiaus koncertas įvyks 22 

d. vasario, Gedemino Svetainėj. Šo
kiai po koncerto. Vasario 23 d. 
įvyks pietūs 1 v. dieną, 3 vai. bus 
paskaita. Kviečiame dalyvauti. — 
Kom. (43-45)

PHILADELPHIA, PA.
Rusų ir lietuvių kliubas rengia L. 

Tolstojaus paminėjimui vakarą, šeš? 
tadienį, 22 d. vasario, 735 Fair
mount Ave. Bus sulošta gražus vei
kalas apie Tolstojaus gyvenimą ir jo 
nuveiktus darbus. Dainuos rusų dar
bininkų choras, balalaikų orkestrą ir 
daugiau pamarginimų. — Kviečia 
lietuvius dalyvauti. — Kom.

(43-45)

Jei visur taip aukos, kaip 
Lowellyje, tai badu jie pa
dvės- Is aukų negalima lėšų 
padengti.

Man rodos, turėjo ponia 
Tubelienė paaiškint, kiek pa
siuntėte į katorgą ir į amži- 
nastį lietuvių Smetonos viešpa
tavimo laikais? Dėlko atida? 
vėtė Vilnių lenkams? Dėlko

pus padėt d. Pruseikai kelio
nės lėšas padengt, draugės ir 
draugai sumetė $7.70.

Garbė reikia atiduot drau
gams Meilūnams iš Ballston, 
N. Y./ kurie nepatingėjo 16 
mylių atvažiuot išgirst prakal
bą. Bet buvo ir tokių, kurie 
ir ant vietos būdami patingė
jo ateit į susirinkimą.

A. Gudzjn.

jeigu Smetona ir neatvažiuotų.
Tai toks mūsų lietuviškų fa

šistų nusistatymas. Jie gali 
pasitikt Smetoną ir jam nepri- 
būnant, jie gali sudaryt Lietu
vą ir be Lietuvos, tik nežinia, 
kaip ilgai jie galės tą savo 
“monkey biznį” varyt, nes jau 
ir doresni katalikai nuo jų už
sisuka.

■ B.

Penktai puilapii

“ŽUDOSI” SILKeS

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

PUBLIC

kių tai stambesnių žuvų. 
Surinkta jau keli tonai ant 
kranto iššokusių silkių.

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

London. — Anglija prie 
šinga Hooverio siūlymui 
įtaisyt maisto virtuves tie?- 
sioginiai maitint alkanus • 
belgus, ypač vaikus.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levąndauskai

UNDERTAKER

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

FRANK DOMIKAITIS

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvcmeyer 8-1158

ženklus, kas pamokas žymiai 
paįvairina.

Toliau nutarta rengti paskai
tas ir koncertą profesoriui V. 
Baceyičiui, kad pirmu kart su
sipažinus su Lietuvos muzika ir 
jos kūrėjais. Tam darbui iš
rinkta komisija.

Taipgi nutarta laikyti šokius 
su programa. Laikas ir vieta 
bus paskelbta vėliau.

Bet pirmiausia įsidėmėti ver
ta tas, kad pamokos įvyks tre
čiadieniais 8 vai. vakaro, Lietu
vių svetainėje, vietoje antradie
nių vakarais. Svarbu visiems 
dalyvauti ir gauti naujų narių.

Korespondentė.

Vichy, Franci j a. — Sako
ma, jog silkes milionais iš
šoka iš jūros ant Anglų Ka
nalo krantų ir taip žudosi, 
bėgdamos ar tai nuo sub- 
marinų bei sprogstančių 
vandenyj minų ar nuo ko-

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Varpo 
keptuvė
THE BAKERS'

i UNION LABEL

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St, ’ Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

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.

NOTARY

IOI

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) /

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

01=301 XOI

n

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. vąk. šokiam grieš gera orkes
trą Jauni ir seni ateikit visi link
smai laiką praleisti. įžanga tiktai 
50c. — Komisija. (42-44)

LICENSES
NOTICE ia hereby given that License No. 
EB 3046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
203 W. 9th St.. Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

JENNIE GREENLAND 
203 W. 9 St. ' . Brooklyn, N. Y.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
• i

! VALĄNDOS: 2-4 ir 6-8 ;
Nėra valandų sekmadieniais

į^sl T ’S ž J U S ,T: t 
•‘FIN DVING M9N EY!

RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name 

• •
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

' ATDĄRA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

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

Inside Phone 
EVergrecn 4-6485

Office Phone 
EVergrecn 4-6971 '

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

LAIDIES* DAYS
Mon. and Tues, from 12 a.in. to
11 p.m. After 11 p.m. toy gents

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

Sun. ąll day and night

OPEN DAY and NIGHT
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Ketvirt

N w Yorko^i^fe Ziniin Iš Juozo Visockio 
Išleistuvių

$14.31 perdavė Juozui “ant 
cigaretų” būnant Dėdės Šamo 
tarnyboje. D-s.

Ar Strazdas Buvo Suspenduotas Laike Kandida 
tūros į SLA 38 Kuopos Sekretorius?.

Kaip Vinikas Strazdą

korės - 
narių

taip

kurie brangina nario teises or
ganizacijoj, kurie pažįsta ir į- 

Po SLA 38-tos kuopos vai- , vertina konstituciją, brganiza- 
dybos rinkimų, įvykusių gruo-'cijose įvestą ne kam kitam, 
džio 5-tą, 1940 m., kuriuose 
(sklokiško socialisto) pirmi
ninko Glavecko kūjelio pagel- 
ba St. Strazdas buvo smurtu 
pravestas į kuopos protokolų 
sekretorius, “Laisvės” 
pondentas iškėlė SLA 
žiniai, kad Strazdas
smurtu įsibruko valdybon bū
damas suspenduotu, skolingu 
už ketvirtą mėnesį, kuomet 
laikantis konstitucijos jis ne
turėjo teises užimti valdyboje 
vietos per metus laiko.

Sekamame susirinkime, įvy
kusiame sausio mėnesį, nariai 
padėtį apdiskusavo ir atradę, 
kad Strazdas ištikrųjų buvo 
susispendavęs, nutarė šaukt 
sekamą susirinkimą atvirutė
mis, kad išrinkt naują sekre
torių. “Laisvės” koresponden
tas N. P. tada taipgi iškėlė 
aikštėn -— parašė “Laisvėj,” 
kad “būdamas suspenduotu, 
Strazdas buvo smurtu įsibrio- 
vęs SLA 38 kp. sekretorys- 
tfy.” 

iStrazdo redaguojama ga- 
ziSetėlė “Naujoji Gadynė” taip 
gruodžio mėnesį, po valdybos 

• rinkimų mitingo, taip ir po 
sausio mėnesio susirinkimo, 
kada kuopa nutarė rinkt kitą 
sekretorių, visaip koliojo, me
lamino, šmeižė buvusią sekre
torę Sasną. Apmelagino ir 
dienraštį “Laisvę” už kėlimų 
aikštėn Strazdo-Glavecko šel
mysčių.

Dar labiau “N. G.” papliu
po niekinimais po to, kada 
kuopos valdyba gavo nuo Cen
tro sekretoriaus Viniko leidi
mą pati save “ištirti,” ir kądą 
iš sklokininkų susidedanti val
dyba (apart vieno) neva “iš
tyrė” ir, žinoma, pripažino 

■ Strazdą buvusį “nesuspenduo
tu.” Perstatydamas tą valdy
bos tarimą kuopos susirinki
mui, vasario 6-tą, Glaveckas 
“nobažnu” tonu, graudenda
mas kalbėjo susirinkimui: 
“Mes visada prisilaikydavom 
kuopos tradicijos, kad tuojau 

^nespenduoti narių, kaip ten 
parašyta toj durnoj konstitu
cijoj. Tą žinojo ir Centras ir 
visada būdavo gerai. Kad bu
vusi sekretorė Sasna nebūtu 
rašiusi Centrui skundo ir da
bar Strazdas būtų užėmęs vie 
tą be jokio ‘triobelio’.’”

Pavykus tą savo už save pa
darytą pareiškimą (neleidur. 
apdiskusuoti ir sumaišytai per- 
stačius) pravaryti susirinki
me, Strazdas savo gazietoj, po 
antrašte “Strazdas SLA 38 kp. 
Sekretorius; ‘Laisvė’ Tyli,” ra
šo, kad “SLA 38 kp. valdyba, 
ištyrė buvusios sekretorės Sa
snos skundą. Ji rado, kad 
Strazdas nėra suspenduotu.’ 
Ir ten pat visa virtinė bjaurių, 
nepamatuotų šmeižtų pripec • 
kotą 
vės,” 
jos.

Aš
dą, Glavecką ir Ko. Jie nuo 
seniai yra trockistai, o dabar 
tapo dar ir No. 1 smetoninin- 
kais, žmonės, kuriuos jie imr. 
sau pavyzdžiu, kada buvo ga
lioje, Lietuvoj darbininkus ii 
valstiečius šaudė. Ir mūsų 
kuopoj yra toks narys—Ješ- 
monta—, kurio brolį Smetonos 
žandarai sušaudė ir jis pats 
Glavecko buvo grąsintas iš 

t metimu iš SLA, įada nebalsa 
' vo už smetonininkų rezoliuci
ją ir norėjo pasakyti, dėlko 
nebalsuoja. Strazdai-Glavec 
kai čia narių šaudyti dar ne
gali, bet grąsinti išmetimu iš 
organizacijos (tarsi, kad jie 
būtų dvarponiai, o kuopos na
riai jų kumečiai), apšmeižti, 
tai jiems nepaduok. Tad ne 
jiems taikomi ir šie faktai, bei 
SLA eiliniams nariams ir abeb 
n ai dienraščio skaitytojams,

sū

kaip tik narių teisių apsaugai. 
Tad prašau pažvelgti į žemiau 
paduotą lentelę ir patys sau 
atsakyti į klausimą:

Ar Strazdas Buvo Suspen
duotas Laike Rinkimų 

Gruodžio 5-tą?

Paveiksle matom dalį
spenduotų narių sąrašo, kuris 
buvo finansų sekretoriaus 
šaulio paruoštas, ir skaitytas 
susirinkime gruodžio 5-tą, Jku- 
ris taipgi buvo pakartotas 
skaitant to mėnesio protokolą 
sausio mėnesio susįyinkime,

kuopoje gerame stovy ištisus 
metus, yra rinktinas į urėdą.” 
(Mano pabraukta.—E, N.) 
(Konst, puslapyje 89, subpa- 
r a grafe b.)

Reiškia, Strazdas kandida
tavo ir buvo renkamas prasta
me stovyje — neteisėtu būdu.
Ar Strazdas Būtų Gavęs Pa
šalpą, Jei Susirgęs Ketvirta

me Prasiskolinimo Mėnesyje?

Svarbu ir tas, nuo kada iš- 
tiesų narys praranda gera 
stovį. SLA konstitucijos sky
riuje 20-me, paragrafe 14-me, 
rašoma: “Joks narys negali 
gauti pašelpą ligoje, jei jis 
yra neužsimokėjęs savo mėne
sines duokles ir kitokius mo
kesčius per tris kalendoriaus 
mėnesius, tuo laiku, kada apie 
jo susirgimą kuopa gauna ži
nią. Toks narys, be jokio kuo
pos jam pranešimo, tampa 
“ipso facto,” automatiškai su-

sy-

ii a

Ispanų Pageltos Laivo 
Pramoga Vasario 20

ant pirmo amerikiečių ispa
nams pagelbos laivo Lovcetų 
kuris paruoštas išplaukti šio 
menesio*27-tą. Jam dabar ren
kamos aukos po visą šalį. Lie
tuviai irgi darbuojasi sukelti 
$600 kvotą iki 25-tos šio mė
nesio.

ant Sasnos, ant “Lais- 
ant visos “L.” redakci-

nemanau įtikinti Straz-

'^7

kuriam Strazdo pripažinimas 
suspenduotu būtų reiškęs 

kiti pasmerkimą ir savęs.
Apie kitus du valdybos 

irius mažiau tenka kalbėti,
dininkas visada linguoja gal
va pavėjui, 0 čia su Glavecku 
jiedu toki artimi bičiuliai... 
Finansų sekretorius man as
meniškai arčiau nežinomas, 
tik girdėtas iš paties Glavec
ko, kad jis esąs “žmogus iš 
kitos pastogės (tautininkas.— 
E. N.), reikėtų pakeisti, jei 
būtų kas statyti jo vieton.” Jo 
nusistatymas Strazdo ar kokiu 
kitu klausimu man irgi nežino
mas, vienok aišku tiek, kad 
jis galėjo pasirinkti tik vieną 
iš dviejų — arba nusilenkti 
jiems, arba sukelt prieš save 
tokią bataliją, kokia dabar 
Strazdo Glavecko grupės ve
dama prieš'Sasną ne už ką ki
tą, kaip tik už išdrįsimą pasi
priešint Glavecko grupės dik
tatūrai kuopoje ir jų norams 
per prievartą užkart nariams 
smetonizmą-hitlerizmą. Fin. 
sekretorius, matomai, pasirin
ko tylėti-sutikti. Pūsti prieš 
vėją reikia ne tik noro, bet 
ir ištvermės. E. N.

sueigėlę
Ji įvyko Šio ketvirtadienio vakarą, 

vasario 20-tą, Manhattan Cen
ter, 34th St. ir 8th Avė., ruo
šiama didžiulė Laivo Išleistu
vių Pramoga, kurios pelnas 
eis apmokėjimui laivakorčių

REIKALAVIMAI
Noriu susipažinti su dora merginą 

ar našlė, kuri myli rimtą šeimyniiką 
gyvenimą, nesenesnė kaip 45 metų 
amžiaus. Prašau kreiptis: J. Miller, 
1637 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(42-43)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Sekmadienį Dalyvauki!
Pietuose

dai y-

atsi- 
kuk-

bet kuris buvo Glavecko nuo 
narių nuslėptas vasario mėne
sio susirinkime, kada Glavec
kas raportavo kuopos susirin
kimui apie Strazdo ir pats sa
vęs ištyrimą ir rado Strazdą 
“nesuspenduotu.” Atsiprašau 
tų žmonių, kurių vardus neiš
vengiamai prisiėjo palikti no
rint parodyti sąrašą.

Beje, jums gal dar žingeidu, 
keno tie užrašai skirtingu ran
kraščiu nuo finansų sekreto
riaus šaulio, kur gale tūlų 
vardų parašyta: “usmokejs,” 
“usimokej $1.7500,” “usimo- 
kejb” ? Tai rankraštis “teisin
gojo” vice-pirmininko šniro, 
kuris pereitą susirinkimą bu
vo “prokuroru” ir koliojo Sa
sną “žulike,” protokolų “fuše- 
riautoja,” “kacape” ir dar ki
tokia.

O dėlko tie “usimokejo” ten 
sudėta vice-pirmininko šniro, 
juk tik finansų sekretorius 
renka duokles? • j

Jeigu kurie skaitėt “Lais
vėj” korespondenciją apie 
gruodžio mėnesio susirinkimą, 
tilpusią tuojau po rinkimų 
kuopoje, tai atsiminsite, jog 
tuomet “Laisvės” korespon
dentas iškėlė, kad Strazdo 
kandidatūra buvo nutarta ko- 
kuse, įvykusiame prieš SLA 
kuopos susirinkimą Pil. Kliu- 
bo salės apatiniuose kamba
riuose; kad Strazdo kandida
tūros siūlytojai pripažino, jog 
teisėtu keliu negalima Strazdo 
kandidatūros 
nes jis
virtą mėnesį; ir 
skui visi kokuso dalyviai suti
ko, kad buvimas suspenduotu 
“maža bėda, ištaisysim.” Tai
gi šniras anskčiau apleido ko- 
kusą’ ir nubėgęs salėn “taisė,” 
pamatęs “kandidatą” ar ga
lintį' sutikt pabalsuot už kan
didatą' bėgo; pasitikti ir iško- 
lektuoti duokles pirm sėdinčių 
eilėj paprastų narių, kad lai
ke nominacijų ir balsavimų 
nebūtų užtikti tebesėdint toli 
eilėj su keturių mėnesių skola.

Ką Sako SLA Konstitucija 
Apie Suspendavimą?

Kad Strazdas buvo suspen
duotas, kad jis apie tai žino
jo, ir kad apie tai ’žinojusieji 
Glaveckas ir šniras norėjo su
spenduotą Strazdą įbrukti val- 
dybori, tai aiškiausia parodo 
suspenduotų narių sąrašo pa
veikslas. SLA nariams, kurie 
turi konstituciją, Strazdo 
klausimas aiškus. Tačiau tū
las ne narys gali paklaust, tai 
gal Strazdas šmugelišku per 
šnirą užsimokėjimu ketvirtą 
mėnesį pataisė savo stovį ? 
štai ką apie tai sako SLA kon
stitucija :

“Kiekvienas narys, išbuvęs

statyti, 
skolingas už ket- 

kad pa-

vidurnakčio 
dienos trečio ka- 
menesio.” (Mano

spenduotas nuo 
paskutinės 
lendoriaus 
pabraukta.

O gal suspendavimas palie
čia tik pašalpą, ne kitas tei
ses? Gerai, vėl paklauskim 
konstitucijos, nors Glaveckas 
ir sako, kad ji “durna.” Kon
stitucija sako:

« ,

“Suspendavimas nario iš 
kuopos dėl kokios nors prie
žasties yra suspendavimu jo 
iš viso Susivienijimo, kas reiš
kia, kad jis nustojo visų na
rystės teisių ir privilegijų.” 
(Mano pabraukta. — E. N.) 
(Pusi. 67, subp. d.)

Taigi, iš paveikslo ir iš virš 
paduotų konstitucijos ištrau
kų matome:

Kad Strazdas rinkimų mi
tinge kandidatavo ir buvo iš
rinktas sekrettoriumi ersant 
suspenduotu, nors teisėtai 
kandidatuot būtų galėjęs tik 
ateinantį rudenį būsiančiuose 
rinkimuose.

Kad sekamame susirinkime, 
įvykusiame sausio 2-rą, finan
sų sekretorius šaulys teisingai 
liudijo, kad Strazdas buvo 
suspenduotu. Jis, beje, tame 
pačiame susirinkime liudijo, 
kad Strazdas suspenduotas 
teisėtai, einant tomis pačiomis 
taisyklėmis, kuriomis spen- 
duojama ir kiti kuopos natriai. 
Jo liūdymu remiantis ir buvo 
nutarta, kad Strazdas neteisė
tai išrinktas ir kad vasario 
mėnesį reikia susirinkimą šau
kti atvirutėmis ir rinkti kitą 
sekretorių.

Tačiau valdyba kuopos ta
rimo nepildė, bet susiuostė su 
p. Viniku, SLA Centro sekre
toriumi, kuris patarė valdy
bai “nuodugniai ir bešališkai” 
pačiai save “ištirti.” Tai ji ir 
“ištyrė” taip, kaip gali ištirti 
uošvis Glaveckas uošvį Straz
dą, kaip gali ištirti pirmįnin- 
kas Glaveckas pirm. Glavec
ką, kaip, gali Strazdo gėdos 
lopytojas (duoklių po salę ko
lektorius) šniras ištirti Šnirą,

Nedėlioj, vasario 23 dieną, 
“Laisvės” Svetainėj, 419 Lori
mer St., įvyks skanūs pietūs. 
Rengia Literatūros Draugijos 
1 kuopa. Pietai bus tik $1. 
Prasidės lygiai 1:30 vai. die
ną.

Laike pietų bus trumpa kon
certinė programa, kurią pil
dys šios kuopos meniškos jė
gos. Bus ir prakalba trumpa.

Po pietų ne vien galėsime 
linksmai laiką praleisti pasi
kalbant, bet ir pasišokti, nes 
Jurgio Kazakevičiaus orkes
trą grieš lietuviškus ir ameri
koniškus šokius.

Bilietų prašome pirkti iš- 
kalno. Galite gauti pas narius 
ir “Laisvės” raštinėj.

Visus ir visas kviečiame da
lyvauti. Rengėjai.

Sveikino “Laisvės”
Suvažiavimau

Juozą Visockį, “Laisvės” 
spaustuvės darbininką pašau
kus Jungtinių Valstijų armi- 
jon, laisviečiai an 
suruošė draugišką 
Juozo išleistuvėms.
vasario 18-tos vakarą, “Lais
vės” salėj.

Juozą išleisti susirinko gra
žus būrys draugų-draugių. Pa
sirodė, dienraščio “Laisvės” 
ryšiai su publika ir publikos 
su laisviečiais yra toki artimi 
ir draugiški, kad užtenka vie
nos dienos pranešimo turėti 
sėkmingą parengimą vienu ar 
kitu reikalu. Užteko vienkar
tinio pranešimėlio, kad žmo
nės apie savo įstaigos darbi
ninko ir draugo išleistuves su
žinotų ir pasiruoštų jose 
vauti.

P. Bukniui pakvietus 
lankiusius prie stalų su
liomis, bet skoningai paruoš
tomis vaišėmis, buvo iškviesta 
eilė pačios įstaigos darvininį 
kų ir iš už įstaigos sienų, atė
jusių Juozo draugų tarti žodį 
kitą. Vieni pasakė anekdotų, 
norėdami palinksminti sueigą, 
kadangi išleistuvėse ir taip 
būna liūdnų bruožų, kiti pri
siminė apie likusių namie pa
reigas, ir visi palinkėjo Juo
zui laimingos kloties ir greit, 
sveikam sugrįžti. .Baigiant, pa
tys garbės svečiai, Ona Visoc- 
kienė ir Juozas iškviesti kal
bėt dėkoja visiems už drau
gišką jiems prie jautą ir trum
pose kalbose pareiškė, kad jie 
žiūri į jiems uždėtą pareigą 
drąsiai, be nusiminimo, su pa
siryžimu.

Kadangi nebuvo įžangos 
mokesties, o buvo gerų vaišių, 
tai pasibaigus programai da
lyviai susidėjo lėšoms padeng
ti $30.85, iš kurtų likusius 
a——-——------------------- ®

ĘF

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

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskirąs kambarys, 
užėjimui su mpte- 
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

EVergreen 4-0072 t

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

SLocum 6-1422

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valančio* nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Valando* nuo 9 iki 11 rytala 
Ir aulyg susitarimo.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.
< 1

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Štai 
adresas:

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenūe 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Ateikite pasimatyti 
-su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand StCHARLES’
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

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

XOI=IO

II

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
Brooklyn, N. Y.

25c 
60c 

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

. Mūsų Inžinieriai ISmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner** 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

Mašinai paslydus ir smogus 
į gatvekarį, o paskui į kitą 
mašiną, užmušta Mrs. G. 
Price, o jos vyras Dr. Price 
sunkiai sužeistas.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse 

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

“Laisvė”

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

riamųjų ženklų nurodymas ir apU 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

Kaina $1. Pri^iuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti Ir mokesti. 

Kreipdamiesi adresuokite

427 Lorimer St

“Laisvės” sveikintojų sąra
še buvo praleistos dvi pavar
dės iš Newark, N. J. Anna Ja- 
nush aukojo 25c., Geo. Žu
kauskas — 50c.

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

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

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

fOTOCRAlAS
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- 
jkalui 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 lr Stone Ave.

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso. Altoriukas, paprastu ap

daru ..........................a......... 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 knygą, apdaryta su pa
veikslais . ..... ’........................ $1.60

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

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

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

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

M. Žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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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.




