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KĘ ANGLUS LIBIJOJ

vo-D. M. šolomskas.

Istanbul, Turkija. —Tur
ku laikraščiai tvirtina, kad

V Z

nors Turkija pasirašė drau-

į nelaisvę ir pagrobė dikčiai 
karo reikmenų.

Būtų Gerai, kad Gerai 
Užsibaigtų.

Mike Gold.
Vincas Paukštys.

Rašo R. Mizara

Italų Pranešimas:
Roma. — Vokiečių orlai

viai smigikai šauniai daužo

menševikų 
tokius per- 
“Dolgono- 

Skaitytojas

KRISLAI
Monopolistinė Spauda ir 

Tikrovė.
Koliojimosi Ekspertas.
Sako: Socijalistai Pinigus

tiją?” buvo užklausta Japo
nijos ambasadoriaus.

“Aš turiu vilties, kad

specialius tak- 
reikalaujama iš 
balsuoti rinki-

Stebiu Čikagos 
. laikraštį ir matau 

lūs: “Padleckis,” 
zovas”, “čirka”.
supras, kas čia turima galvoje.

Čikagos menševikų galvo
čius mano, kad jis, kraipyda
mas kitų žmonių pavardes, 
juos “į dulkes sumals.” Bet 
jis klysta!

Kitus žmones plūsti, pravar
džiuoti “Naujienų” redakto
rius yra ekspertas. Jis, mat, 
ėjo Šveicarijoje mokslus, su
aukotais Amerikos lietuvių 
darbininkų pinigais. Todėl 
plūdimosi srityjfe p. Grigaitis 
duoda toną visiems savo bičiu
liams.

“šmokas”, “komnacis,” 
“penktakojis”—vis tai moky
to Čikagos galvočiaus produk
tas.

Mes jam tos rūšies gabumų 
nepavydėjome ir nepavydėsi- 
me!

Bulgarijos su
tartis sako, kad viena šalis

Batavia. — Holandų Ry
tinės Indijos vyriausybė už
taisė dinamitą išsprogdint kalavimą ir užgyrė $245,- 
žibalo šaltinius, jeigu japo- 228,500 
nai užpultų tą kraštą.

Japonija kariaus 
spauda- giria prieš Ameriką, jeigu Ame- 
narsią kovą rika eis karan prieš Vokie-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naujų 
skaitytoją savo dien 
rasciui.

LAISVĖS ANT“Ato«;„„*.” m.«MMWSTBEET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Vasario (Feb.) 21, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.
Monopolistine spauda, ko

mentuodama apie Earl Brow- 
derio nusmerkimą keturiems 
metams kalėti, sako: Browde- 
ris nusikalto įstatams, — jis 
esąs “kriminalistas.”

Kai buvo kadaise įkalintas 
Tom Mooney, toji pati spauda 
sakė: “Tom Mooney yra kri
minalistas.”

Kai buvo kadaise įkalintas
Eugenijus Debsas, — jjs buvo 
apšauktas “kriminalistu.”

Charles E. Ruthenbergas,— 
taipgi buvo apšauktas krimi
nalistu ir jis kalėjo.

Bet Amerikos visuomenė 
puikiai žino, kad nei Mooney, 
nei Debsas, nei Ruthenbergas *du kaimus, paėmė 400 italų' 
nebuvo kriminalistai. Jie buvo 
įkalinti už tai, kad kovojo už 
liaudies reikalus.

Toji pati visuomenė puikiai 
žino, kad ir Earl Browderis 
nėra jokis kriminalistas. Jis 
kalinamas todėl, kad griežtai 
kovoja prieš įvėlimą Amerikos 
į karą.

ITALAI ŠAUDO ITALUS 
BĖGANČIUS IŠ FRONTO

Graikų Pranešimas:
Athenai. — Viena italu 

kareivių kuopa bėgo iš mū
šių fronto Albanijoj. Tad 
kiti italai, pagal oficierių 
įsakymą, šaudė į . bėgančius 
ir privertė juos sugrįžt 
frontam

Italai smarkiau ginasi 
ė nuo graikų Tepeleni srityj.

Graikai per dieną užėmė

Valdžia Duoda Fordui 
Biznio, nors Jis Laužo 

Darbo Įstatus

Vienas žmogus spėja, kad 
socijalistai Amerikos Lietuvių 
Kongreso iždą jau prašvilpė. 
Jis mano, kad jie tuos pinigus 
sudorojo pereito SLA seimo 
metu.

Jeigu socijalistai Amerikos 
Lietuvių Kongreso pinigus pa
siglemžė ir prašvilpė, tai jiems 
Amerikos lietuvių visuomenė 
niekad užtad nedovanos.

Kaip j tai žiūri buvęs ALK 
pirmininkas p. Rokas Šniukas? 
Jis sakosi esąs nepartinis, be
šališkas žmogus. Kodėl jis nie
ko tuo reikalu nedaro?

Jau per septynias savaites 
SLA centre yra daroma revi
zija. Ją daro keturių valstijų 
valdžių atstovai—Pennsylvani- 
jos, New Jersey, Indianos ir. 
Ohio.

Ko jie ten jieško? Paslaptis.
Kas juos ten atvedė? Kol 

kas irgi paslaptis.
Kada revizija užsibaigs? 

Niekas nežino.
Kokios gali būti to viso pa

sėkos? Sunku atspėti.
Būtų gerai, kad ši revizija 

Susivienijimui išeitų sveikatom

Washington. — Amerikos 
valdžia duos Fordo automo
bilių kompanijai naują už
sakymą — dirbt dalis kari
niams orlaiviams, kaip pra
nešė karo pramonės direk
torius Wm. S. Knudsen, 
buvęs pirmininkas General 
Motors automobilių korpo
racijos. Sako, tai bus ban
domasis, “lavinamasis” už
sakymas Fordui. Jeigu jis 
bus gerai atliktas, 'tuomet 
Fordas gamins orlaivių da
lis ir perleidinės jas kitiem 
orlaivių fabrikantam, turin
tiem valdžios užsakymus.

Neseniai buvo sulaikytas 
nuo Fordo valdiškas užsa
kymas 10 milionų dolerių 
vertės todėl, kad Fordas at
metė valdžios reikalavimą 
duot darbininkam tokias 
sąlygas, kokias nusako įsta
tymai algų - valandų ir dar
bo santikių. Fordas ir dabar 
nepripažįsta šių įstatymų; 
bet valdžia vėl duoda jam 
svarbų karinį užsakymą.

“Ar tam pritaria Sidney 
Hillman,” vienas iš šalies 
gynimo komisionierių ? — 
buvo pastatytas klausimas 
Knudgenui, karinės pramo
nės direktoriui.

“Taip,” atsakė Knudse- 
nas: “Kadangi čia yra svar
bus šalies gynimui reikalas, 
tai Hillmanas sutinka apeit 
įstatymų smulkmenas ir re
mia šį užsakymą” Fordui.'

Hillmanas yra pirminin
kas Amalgameitų Rūbsiu- 
vių Unijos.

Pripažįsta, jog Roo 
sevelto Bilius 
Veda Į Karą

Senatorius Bailey ir Kiti iš Pavergtą Pietinių Valstiją 
Atvirai Agituoja Ameriką j Karą už Angliją

Washington. — Preziden- rius Tom Connolly iš Tex- 
to Roosevelto bilius 1776 as ir Lester Hill iš Alaba- 
dėlei pilnos pagalbos Angli
jai “reiškia, kad ir Ameri- 
ika kariaus,” sakė senato
rius J. W. Bailey: “Ir aš pa
siruošęs eit karan.” Taip jis 
kalbėjo ragindamas priimt 
prezidento sumanymą: “Šis 
sumanymas nėra Amerikos 
bepusiškumas, bet kišimasis 
į karą,” ir Vokietija su Ita-

mos, iš atsilikusių pietinių 
valstijų. O jie išrinkti tik 
mažuma piliečių balsų. Nes 
negram ten abelnai nelei
džiama balsuot, o daugelis 
beturčių baltųjų nepajėgia 
užsimokėt 
sus, kuriu Z 4,
norinčiųjų 
muose.

Iš tokiu
mų pietinių valstijų taip iš
rinkti yra 22 senatoriai ir. 
jie visi stoja už karišką 
prez. Roosevelto sumanymą, 
kaip rašo Daily Workerio 
korespondentas.

MOTINOS MELDŽIASI 
PRIEŠ KARO BILIŲ

Washington, vas. 20. — 
Būrys moterų vis demons
truoja ir meldžiasi prieš 
kongreso rūmą, kad atmes
tų karinį RoqseVelto bilių. 
Jos yra .narės amerikiečių 
Motinų Draugijos.

Karas su Japonais 
"Priklausąs nuo 
Pačios Amerikos

Pyksta Japonai, kad Amerika Ginkluoja Salas; Jie Neatsa
ko, Ką Jie Darytą, jei Amerika Kariautų su Vokiečiais
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas priėmė valdžios rei-

manymo priėmimą karo 
veiksmu” iš Amerikos pu
sės, kaip aiškino senatorius 

ž J Bailey iš North Carolines.
Už diktatoriškai - karinį 

Roosevelto sumanymą taip 
pat karštai agitavo senato-

DAUGIAU AUKŲ ISPANUOS 
KOVOTOJAMS

Pasiuntimui laivo “Lovcen” į Franciją, kad galėtų 
parvežti 450 Ispanijos kovotojų į Meksiką dar gavome 
sekamai aukų. - -

Po $1 aukojo Julia Gittzus iš Bedford, Mass.; Pet
ras Fulton iš Brooklyn; Juozas Grįciūnas iš Summit, N. 
J.; J. A. Jarome ir J. Bublis iš Barre Plains, Mass.

Po $2 aukojo: B. Tusky iš Scranton, Pa.; F. Bepirš
tis iš Brooklyno ir A. M. Metelionis iš Detroito.

Drg. Kari Grozan iš Cranford, N. J., aukojo $3.
Drg. J. Miller prisiuntė $10. Aukos nuo ALDLD 52 

kuopos—$5; kuopos susirinkime surinkta smulkiomis $2 
ir d. J. Kašinskas aukojo $3. Tai Detroito draugų aukos.

Drg. H. Tamošauskienė iš So. Boston prisiuntė 
$15.50 aukų, kurios buvo surinktos laike drg. Abekienės 
prakalbų.

Drg. L. Pruseika, “Vilnies” redaktorius, prisiuntė 
$34 aukų, kurios buvo sukeltos tarpe čikagiečių.

Visiems aukojusiems tariame širdingai ačiū. Jau 
trečią šimtą baigiame sukelti. Prašome padėti sukelti 
likusią sumą.

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ 
DU ANGLŲ LAIVUS

VOKIEČIAI NAIKINĘ ANGLŲ 
LĖKTUVŲ STOTIS

Berlin, vas. 20. — Vokie
čiai oro bombomis nuskan
dino du prekinius anglų lai
vus, viso 10,000 tonų, ir su
žeidė penkis kitus, kaip 
skelbia Vokiečių komanda.

London, vas. .20. —- Anglų 
orlaiviai bombardavo vokie
čių prieplaukas šiaurinėj 
Franci jo j.

--------- u+4—-
Washington, vas. 20. — 

Amerikos valdininkai laiko 
Japoniją “vyriausiu karo 
pavojum” šiai šaliai.

O kovo 22 d. Brooklyno lie-

tuviai minės Vinco Paukščio, 
buvusio “Laisvės” redakto
riaus, 60 metų amžiaus sukak-

Š. m. kovo 2 dieną niujor
kiečiai minės 25-kerių metų 
Mykolo Goldo literatūrinio 
darbo sukaktį.

Mikė Gold—patsai žymiau
sias šių dienų Amerikos rašy
tojas ir kritikas. Kilęs iš bied- 
nų žmonių, šis rašytojas savo 
pastangomis ir energija atsi
stojo pirmosiose eilėse Ameri
kos literatų. Be to, jis yra uo
lus kovotojas, šiuo metu Gold 
yra jotuolatmis “Daily Worke- 
rio” -jb^ndradarbis—kolumnis-

V. Paukštys organizuotame 
darbininkų judėjime dalyvau
ja pėr 35-kerius metus. Lite
ratūrinį darbą pradėjo dirbti 
prieš virš 30 metų. Per 18-ką 
metų jis išdirbo “Laisvės” re
dakcijoje.

Dėlto “Laisvės” bendrovės 
direktorių taryba ir nutarė su
ruošę kad ir kuklų pokilėlį, į 
kurį kviečia visus, galinčius at
vykti. Tikietai jau gaunami.

Tikieto kaina: $1.25.

Oro Bombos Užmušė 22 As
menis Londono Ligoninėj

London, vas. 20. — Vo
kiečių lakūnai bombomis 
užmušė 22 žmones — ligo
nius ir slauges — vienoje 
Londono ligoninėje.

JAPONAI GRASINA 
AMERIKAI

Tokio, vas. 20. — Japoni
jos valdžios atstovas pareiš
kė, kad japonai darys “tin
kamus žingsnius, jeigu An
glija - Amerika mėgins 
smaugt Japonijos reikalus” 
Pietinėje Azijoje.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Žemai skrisda

mi, vokiečiu orlaiviai bom- z V-
bomis pataikė į kelias an
glų geležinkelių stotis; su
naikino ^kelias lėktuvų pas
toges, sudaužė kiekį lėktu
vų ; sėkmingai bombardavo 
anglų kariuomenės stovyklą 
.ties Portsmouthu, apdaužė 
du traukinius ir bent kelio
mis bombomis pataikė į ka
rinių trokų eilę.

Žuvo du vokiečiu oriai- 
viai.

Praeitą naktį tik vienas 
anglų orlaivis atskrido į vo
kiečių užimtą kraštą; bet 
vokiečiai privertė jį nusi
leist žemyn ir suėmė jo la
kūnus.

Athenai, vas. 20.— Angli
ja atsiuntė daug naujų ka
ro orlaivių Graikijai.

Cairo, Egiptas. — Bombi- 
niai vokiečių orlaiviai per 
dvi dienas atakavo anglus- 
australiečius Bengazi, Libi
joj; bet anglų lėktuvai at
mušė vokiečius ir nušovė du 
jų orlaivius. Vokiečių lakū-? 
nai nukirto vieną anglų or-

pinigų ap tvirtint 
Guamą ir kitas Amerikos 
salas Pacifiko Vandenyne.

Į tai kreivai žiūri japonai, 
ir jų ambasadorius K. No
mura pareiškė:

“Japonija ir . Jungtines 
Valstijos gali išvengt karo, 
jeigu Jungtinės Valstijos 
nepradės. Mums nepatinka, 
kad Amerika steigia sau 
karinių orlaivių stovyklas 

giškumo sutartį su Bulga-įt^P ar^i Japonijos vande-
.......................... - Inu.”

niekinančiai smerkė Japoni
ją. Kongresmanas A. H. An
dresen reikalavo visai už- 
daryt praleidimą Japonijai 
bet kokių karo reikmenų iš 
Amerikos.

Turkai Vis Palaikysią 
Sąjungą su Anglija ir 

Remsią Graikus

Submarinų Ofensyva 
Prieš Anglus Būsianti 

Greit Pradėta

rija, bet laikysis sąjungos 
su Anglija ir rems Graiki
ją. Turkų 
graikus už 
prieš Italiją.

T u rki jos -

nedarys jokių užpuolimo Amerika neskelbs karo 
žingsnių prieš antrą. Turkų Piaeš Vokietiją; tuomet ir 
spauda rašo, kad ta sutartis.^ klausimas nekiltų,”, at- 
padarytą su Anglijos žinia.

Į "• 1 4.,- '■ , ;Vokietijos ir kai kurių ki
tų kraštų diplomatai supra
to, jog Turkija pęr tą su
tartį prižadėjo neit karan 
prieš Bulgariją, jeigu bul
garai praleis vokiečių ka
riuomenė prieš Graikiją.

Pati turkų valdžia kol 
kas nieko nesako, ar taip ar 
ne.

London. — Bepusiški lai
vynų žinovai skaičiuoja, 
kad vokiečiai dabar turi 
600 submarinų, ir šį pava
sarį užpulsią jais skandinti 
Anglijos laivus. 300 tų sub
marinų galėsią nuolat veikt 
prieš anglus dieną ir naktį; 
paskui kiti 300 submarinų 
juos pavaduosią.

Vokiečiai visais 
būdavojasi daugiau 
giau submarinų ne 
kietijoj, bet Norvegijos, Da
nijos ir Holandijos laiva- 
stat^klose.

ojio mauoiinuij iivivuvu, at
isakė japonų ambasadorius.

Jis pakartojo, kad Japo
nija turės “ekonominiai plė
totis į pietus,” reiškia, į Ro
landų Rytinę Indiją (gal ir 
į anglų kolonijas Pietinėje 
Azijoje).

Amerikos a d m i rolas 
Stark, laivyno veiksmų gal
va, užreiškė: “Kas liečia 
mūsų salų ginklavimą, tai anglų tankus, šarvuotus au- 
mes nepaisome, ką mums tomobilius ir kariuomenės 

i norėtų padiktuot kokia sve- sutelkimus Rytinėj Libijoj, 
ADT ARŽIAI CMiriFAI IčVAI Hma šalis; mes žiūrime tik ^ur anglai yra sutraukę di- 
UKLAIVIAI dnllulKAl IbVAl jungtinių Valstijų reikalų.” jdžią daugybę tankų ir Šar-

Kongresmanas Al. Gore vuotų automobilių. Iš ten

VOKIEČIU ORLAIVIAI 
DAUŽĄ ANGLU TANKUS

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Bombiniai 

kiečių orlaiviai smigikai 
sėkmingai bombardavo an
glų užimtą prieplauką Ben
gazi, Libijoj, ir laivus toje 
prieplaukoje; o ties Ageda- 
bia vokiečių lakūnai išblaš
kė sutelktą anglų kariuome
nę ir eiles karinių trokų.

Anglai Mokinami Ame
rikoj Aukštai Skrai

dyt Bombanešiais

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė dalina vitamino C 
plyteles angliakasiams Ry
tinėje Silezijoje.

---------X—iUislj——

Laivyno Ministeris prieš 
Algą Kėlimą Darbininkam

Sacramento, Calif. — La
kūnai Amerikos orlaivių 
kompanijų mokina desėt- 
kus anglų kuo aukščiausiai 
skraidyt didžiais bombiniais 
orlaiviais, kurie šioje šalyje 
pastatomi Anglijai. Anglai 
tikisi tais orlaiviais sėkmin
giau bombarduot Vokietiją.

anglai ruošėsi žygiuot į Va
karinę Libiją.

Italai vis atsilaiko Jara- 
bub miestelyj oazyje, 30 
mylit! nuo Egipto sienos, 
nors dešimt kartų skaitlin- 
gesni anglai šturmuoja Ja- 
rabubą. Jis iš visų šonų ap
suptas, ir italai tik iš orlai
vių tegali numest ten mais
to saviškiams.

Eritrėjoj Italai vis Atmuša 
Anglus nuo Kereno

Garsus Artistas prieš 
Wienerio Nuteisimą

Italų Pranešimas:
Roma.—100,000 anglų, au

straliečių ir indusų štur
muoja Kereną, Eritrėjoj, 

| bet italai vis atmuša juos.
New York. — Rockwell Keren stovi už 42 mylių 

Kent, žymusis Amerikos ar- nuo Asmaros, Eritrėjos sos- 
Fr. Knox pąreikalavo, kadi^sta.s’teJegrąmoje ko- tinės. 
laivų kompanijos ir laiva-!^u.ni^u^^J?a^ul1 
statyklos daugiau nekeltų 
darbininkam algų.

Washington, vas. 20. — 
Amerikos laivyno ministeris

' Mobilizuojasi Nežiūrint 
Sutarties su Turkais

riui. pasmerkė Aukščiausio 
Teismo sprendimą, kuris 
pasiuntė Wienerį kalėjiman 
dviem metam tik už netiks
lumus pasporte. Kent sako, 
tai ne teisdarystė, bet per-

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Ethio- 

pai, komanduojami anglų 
oficierių, sumušė 9,000 italų 
kariuomenės ir užėmė N ja-

Sofija, Bulgarija. — Ne
žiūrint savo draugiškumo 
sutarties su Turkija, bulga
rų valdžia mobilizuoja vis 
daugiau armijos. Dauguma 
bulgarų kariuomenes tebė
ra palei rubežius su Turkija 
ir Graikija, ,

sekiojimas. Wiener nuteis- i^^telį ’ pietus nu0 
tas kartu su Browderiu, 
Komunistų Partijos sekre
torium, kuriam šis teismas bėgt, tuos ethiopai paėmė į 
skyrė ,net 4 metus kalėjimo nelaisvę, 
už pasportinį dalyką.

Tana ežero.
Kurie italai nespėjo-..-tpa*

Dabar -- ethiopaa m 
žygiuoja linkui Debra' MMr- 

, cos, italų tvirtumos, 
ORAS. — Šį peųktadienį vadinama “vartais į 

būsią sniego. Ababą,” Ethiopijos sotinę,

kuri
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kiją, Arabiją, Balkanų pu-

jie užkariavo veik visą Ser-

ru-

Turkai pastojo Europos 
valdonams kelią į turtingą
ją Indiją. Tada Europoj ka-

ir
In-

kunigaikštis Osmanas ap-
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pasirgta išmesti tik dėlto, kad jie kovoja 
už demokratiją švietimo srityje, kad jie 
dalykus supranta kitaip, negu reakcinin
kų klika unijos viršūnėje.

Vadinasi, mokytojų unija dabar yra 
draskoma iš dviejų pusių: valdiškų re
akcininkų ir pačios mokytojų unijos biu
rokratijos.

Nepaisant to, metami ir puolami mo
kytojai nusitarė laikytis ir drąsiai kovo
ti prieš visus, kurie juos puls. Jie žino, 
jie yra įsitikinę, kad pažangioji Ameri
kos visuomenė jiems stos pagalbon.

Lietuvoje “Saudo” Jau ir 
Komunistus!

Visokių pasakų, visokių pramanytų 
humbugų dabar galima surasti smeto- 
nininkų spaudoj. Štai Brazilijoj išeinąs 
“Lietuvis” įdeda didelę antraštę: “Lie
tuvoj sušaudyta 7 lietuviai komunistai.” 
O vėliau žinioje skaitome:

“Vas. 17 d. radio iš Maskvos pranešė, 
kad Kaune tą naktį komunistai sušaudė 
septynius dabartinės Lietuvos buvusius 
valdininkus, jų tarpe ir Kauno miesto 
burmistrą...”

Matote, kokių šiandien galime gauti 
“žinių,”—gauti kur tai Brazilijoje iš 
Maskvos radijo!

Bet tegu skaitytojas su tuo nesiten
kina: paminėtoji “žinia” tilpo “Lietuvio” 
laidoje š. m. sausio 24 d., na, o “septyni 
komunistai” Kaune “buvo sušaudyti va
sario 17 d.!

Katalikų posakis sako: “Ką dievas no
ri nubausti, tai jam pirmiausiai protą 
sumaišo.” Matyt, katalikų dievas sme- 
tonininkus yra pasirįžęs smarkiai bausti!

Mokytojų Unija Skaldoma
Džiaugėsi Amerikos darbo žmonės, 

kad mokytojai, kurie aukli jųjų vaikus, 
organizuojasi į savo uniją — Amerikos 
Mokytojų Federaciją (American Federa
tion of Teachers), priklausančią ADF. 
Jie džiaugėsi, nes žinojo, jog organizuoti 
mokytojai — pradžios mokyklų, viduri
nių mokyklų ir universitetų — galės tu
rėti ne tik sau geresnes sąlygas, bet jie 
tuo pačiu sykiu galės ir patį mokslą ryš
kiau apginti, palaikyti atatinkamoje auk
štumoje.

New Yorko mokytojai ypačiai buvo su- 
skatę organizuotis. Labai daug mokytojų 
stojo į savo profesinę sąjungą ir veikė.

Bet štai, prasideda reakcijos banga. 
New Yorko valstijos seimelis išrenka ko
mitetą, žinomą kaipo Rapp-Coudert ko
mitetas, kuris pradeda mokyklas ir mo
kytojus “tyrinėti.” Jis pareikalauja mo
kytojų unijos lokalus išduoti visų narių 
sąrašus. Kam tie sąrašai? Ogi tam, kad 
būtų galima pasekmingiau persekioti or
ganizuoti mokytojai, kad, turint rankoje 
sąrašą, būtų galima užduoti smūgis tini-, 
jai,—pirmiausiai tiems mokytojams, ku
rie yra unijoje veiklūs. Unija priešinosi 
tokiam žygiui, nes ji žinojo, kad tuomi 
mierijama užduoti smūgis ne tik mokyto
jų unijai, bet ir pačiam mokslui, pačiam 
mokymui. Jis norima suvaržyti reakcijos 
varžiais, jį reakcininkai pasimojo pa
jungti juodosioms jėgoms.

Dalykas atsidūrė teisme. Teisėjas, ne
paisant griežtų iš unijos protestų, įsako 
barių sąrašus “tyrinėtojams” išduoti.

Kiekvienam yra aišku, kam tas viskas 
daroma ir kaip tas atsilieps į mokytojų 
unijos veiklą. *

Bet tuomi viskas nesibaigė. Kai New 
Yorko mokytojai nusitarė griežtai lai
kytis prieš pasimotus persekiojimus, kai 
jie nusitarė perkęsti visokius smūgius, 
taikomus iš reakcijos, tai iš kitos pusės 
jų unijai per galvė trenkė pačios unijos 
reakcinė vadovybė.
t Štai, suvažiavusi į Čikagą Amerikos 
Mokytojų Federacijos centro taryba nu
taria išmesti iš unijos keturis mokytojų 
lokalus: tris New Yorke—5,453ir 537lo
kalus,—ir vieną Philadelphijoj—192 lo-

Išmesti—už ką? Ogi už tai, kad, girdi, 
juosė veikią komunistai! Jie esą komu
nistų įtakoje.

Apie vienas,, trečdalis unijos narių„y,rą.

Kovoja su Trockistais
Uruguajaus Komunistų Partija pra

dėjo griežtą kovą su trockistais, prisi
plakusiais prie darbininkų judėjimo. 
Tarp išmestųjų yra ir du lietuviai troc- 
kistai—Albertas Lukinskas ir Petras Ja- 
sinskas. Rašydamas apie išmestuosius, 
laikraštis “Darbas” pažymi:
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“Lukinskas, šiandien, palikęs visą sa

vo politinį kraštutinumą, sąžiningai tar
nauja Swifto administracijai, eidamas 
šio fabriko policines pareigas.

“Lukinskas lietuvių tarpe siekė likti 
‘galva’ viso judėjimo; kiekvienu kartu 
naudojo sauvalę, o jei kas būdavo jo už
sispyrimu nepravedama,—išstodavo su 
savo, kartais demagogija, bet dažnai ir 
su brutalumu, tuomi griaudamas mūsų 
veikimą; Lukinskas neretai vartojo šan
tažą ir ugdė neapykantą prieš veikles
niuosius draugus.

“Jasinskas tapo išmestas iš viso dar
bininkų judėjimo už tai, kad būdamas ir 
skaitydamasis save susipratusiu \darbi- 
ninku, patapęs rangovu, išnaudoja pas jį 
dirbančius darbininkus, nedamokėdamas 
laike statybos streiku iškovotą darbiųin- 
kų uždarbį. Be to, šis ‘senas veikėjas’ 
niekad nesutiko su Kompartijos linija, 
visą laiką tik tyčiojosi iš Kompartijos 
vadovybės ir lietuvių tarpe varė žalin
gą ir vienybę ardančią politiką. Jasins
kas, išvien su Lukinsku pakartotinai ir 
begėdiškai yra pareiškęs savo nesutikimą 
su Komunistų Internacionalo vadovybės 
pravedama politika ir, laike sušaudymo 
Bucharino, Tukačevskio ir kitų proleta
riato suniekšėjusiu pardavikų, šie du ti
pai kumštimis daužė į stalą, smerkdami 
drg. Staliną ir Kom. Intern, vadus.

“Daugiau kaltinamosios medžiagos pa
teiksime kovos eisenoje prieš trockistus.

“Pagaliau suminėtus faktus nesunku 
nustatyti šių dviejų tipų kenksmingumą 
revoliuciniam judėjimui. Todėl, ir mes 
lietuviai, užginame šį, partijos žygį ir to
liau varome veiklą už sustiprinimą mūsų 
organizacijų (kultūrinių, politinių bei 
pašalpinių), už pravedimą plataus anti
karinio judėjimo, už dalyvumą lietuvių 
darbininkų kasdienėse kovose už pragy
venimo pagerinimą, už aprūpinimą be
darbių darbais, prieš Urugvajaus įsikiši
mą į karą už imperijalistinius reikalus.”

Belaukiant Pavasario
Žiema—įkirus dalykas. Kiekvienas 

žmogus, gyvūnas laukia pavasario. O 
pavasario grožis, maloni ir šilta saulė, 
visus atgaivina, pripildo džiaugsmo ir 
pajaunina.

Bet dabar ne visi laukia pavasario. 
1940 metais pavasaris atnešė baisius mū
šius. Persirito karb bangos per Daniją, 
Norvegiją, Holandiją, Belgiją ir Franci- 
ją. Atsidūrė karo liepsnoje Anglija.

Šiemet dar su didesniu husiminimū 
pavasario laukia Anglijos žmonės. Visi 
žino, kad nuo to laiko, kai Vokietija par
bloškė Franciją, ji įtempė jėgas prisiren
gimui parblokšti ir Angliją. Hitleris nau
jų metų kalboj sakė, kad 1941 metais jis 
būsiąs Anglijos pergalėtojas.

Visi karo specialistai numato, kad pa
vasarį bus padarytas ant Anglijos gene
ralinis užpuolimas. Vieni pranašauja, 
kad 50,000 vokiečių orlaivių degins tą 
kraštą, žudys žmones. Kiti laukia kokių 
tai naujų ginklų pasirodant. Treti pra
našauja nuodingas dujas. Tik užpuolikai 
težino, ką jie turi rankovėje.

Bet aišku, kad 1941 metų pavasaris 
daugeliui bus mirtis. Vokietijoj darbo 
žmonės to paties laukia, nes ne patsai 
Hitleris ir jo generolai stos į pirmas ei
les, bet grūs paprastą “kanuolių paša
rą.” O Anglijos orlaiviai taip pat nesi
gaili deginti vokiečių miestus.

Kad šių metų pavasaris bus baisus, tai 
yra faktas. Tą jaučia visi. Tolimuose Ry
tuose sujudo Japonijos imperialistai. Jie 

. taikų,,savo smūgius į Holandijos ir An-

Plotai ii* Gyventojai
Dabar Turkijos respubli

ka užima 294,416 ketvlrtai- 
niškas amerikoniškas my
lias. Ji yra didesnė du kar
tus už Italiją, ji didesnė už 
Franciją ir Vokietiją paė- joj, Amu-Darijos upės sri- 
mus skyrium be kolonijų, tyj išsiplėtė. Jų feodališkas 
Ji turi 16,300,000 gyventojų.

Turkija pirm Pirmo Im.'jungė.turkus 1288-1326 me- 
perialistinio Pasaulinio Ka-,tals ?.r pradėjo uzkanavi- 
ro 1914-1918 metų buvo 1 mus kitų tautų. Į šimtą me- 
daug didesnė. Tada jos plo-'^. tu!kai uzkal'>avo Blzan- 
tai sudarė 710,224 ketvir- /la’ Palestiną, B rusą, ra-
tainiškas amer. mylias ir k1^’ VTook JT"
turėjo 21,200,000 gyventojų, siausalį. 1389-1402 metais 
Kare ji dalyvavo Vokietijos- /e. uzk"’avo v/lk vlsą ^r- 
Austrijos pusėj. Ji su Bul-l^'U’ įmetais nugalėjo 
garija pirmosios pasidavė dideliame musyj prie 
talkininkams. Tada ir pra- ^osovo- : • <
dėjo pergalėtojai — Angli
ja, Francija ir Italija Tur
kiją mėsinėti. Anglija atė
mė nuo Turkijos Palestiną, raliai ir popiežius daug kar- 
Iraką, Omaną, Yemeną ir tų organizavo kryžeivystės 
Hejazą, Francija pasisavino karus prieš turkus, tai ne- 
Siriją. Ir norėjo visai Tur
kiją išsidalinti. .

Turkiją seniau valdė ka
ralius — sultanas. Ji buvo 
labai atsilikus šalis. Karo 
nualinta Turkija nubloškė 
sultaną su jo netikusia tvar
ka. Įsikūrė buržuazinė val
džia, kuri vedama Kemal- 
Pašos (Ata-Turko) daug 
padarė progreso.
- Turkija ’ ryt-šiaurėj,' Už
kaukazijoj, rubežiupjasi su 
Sovietų Sąjunga. Taip pat'zuoti, kad jie mokėjo taip 
jos plačiu ruožtu sueina 
Juodose Jūrose; rytuose su 
Iranu (Persija); pietuose 
su Iraku (Anglijos koloni
ja) ir Sirija (Francijos ko
lonija). Plačiai prieina prie 
Viduržemio Jūrų. Valdo 
Bosforo ir Dardanellų per- 
takas. Europoj ^uri nedide
lį plotą, ir .rubežiuojasi su
Graikija ir Bulgarija.

Turkija žemdirbystės ša
lis. Augina kviečius, mie
žius, kukurūzus, avižas, 
bulves, tabaką. Gerai dera 
sodų vaisiai — grušios, ra- 
zinkos, vynuogės. Turkija 
turi iškasamų turtų: kapa- 
ro, švino, aukso, asfalto, si
dabro, fosforitų, žibalo ir ki-

Turkijos žmonių gyveni
mas buvo labai Tint žemo 
laipsnio. Prie buržuazinės 
respublikos kiek pakeltas, 
įvesta verstina apšvieta, pa
naikinta daug senų prieta
rų, ‘ daugpatystė, moterų ne
lygybė. Bet jai vis vien dar 
reikės daug padirbėti.

Iš Turkijos Istorijos
Turkų ainiai kangalai ir 

kipčakai gyveno ryt-piečių 
Azijoj. Juos iš ten išstūmė 
kitos tautos ir mongolai. 
Tada turkai vidurinėj Azi-

va Jeruzalės atkariavimui 
nuo “eretikų,” tai “Kristaus 
grabo.” 1396 metais turkai 
skaudžiai sumušė kryžei
vius prie Nikopolio ir 1444 
metais prie Varnos lenkų ir 
vengrų krikščionišką vais
kų. Tos kryžeivystės tęsėsi 
apie du šimtus metų. Nors 
jos daug turkams atsiėjo, 
bet turkai supliekdavo 
krikščionių armijas. Jų ga
lybė buvo tame, kad jie ge
riau buvo kariniai organi-

sutvarkyti reikalus, kad 
greitai net užkariauti feo
dalai (dideli ponai) krikš
čionys jungėsi su turkais.

1453 metais turkai paėmė 
Konstantinopoliu dabartinį 
Istanbulį. Ten pernešė savo 
sostinę. Nuolatiniai karai 
ėjo tarpe turkų'ir krikščio
niškų Europos karalių. Tur
kai veržėsi giliau į Europą, 
Dunojaus ir Drinos upių 
srityse. Europos valdonai 
norėjo turkus nugalėti 
sau kelią atsidaryti į 
diją.

Tuo kartu susijungė
sų įvairios kunigaikštystės 
ir nugalėjo mongolus. Pra
sidėjo veik nepertraukianti 
karai tarpe rusų ir turkų. 
Jie tęsėsi per 300 metų su 
pertraukomis. Rusija pradė
jo vis dažniau įveikti tur
kus. Ir ji buvo ta valstybė, 
kuri palaužė Turkijos vals
tybės galią. Petro Didžiojo 
ir Katrės Didžiosios karai

kui Turkiją pradėjo vadinti j džia 
“ligotu žmogumi.”

1828-1829 metais Rusija, bininkų judėjimą. ^Turkijoj 
gyvuoja buržuazinė ■ valdžia.

Turkijos armija Šid;\karo 
pradžioj buvo apie 200,000 
vyrų. Jos išlavinti rėkavai 
siekia apie 1,000,000 vyrų. 
Ji turi apie 1,000 karo lėk
tuvų. Technikinis apginkla
vimas vidutinis. Turkijos 
jūrinis karo laivynas nėra 
didelis, bet gali turėti reikš
mės jos kraštų apgynimui.

Rudenį 1939 metais Tur
kija pasirašė su Anglija 
bendro kariavimo sutartį, 
kad viena kitą rems Vidur
žemio Jūroj. Toj sutarty ji 
įdėjo punktą, kad taip 
veiks, kad neiššaukus karo 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet 
tais pat metais, laike Fin- 
landijos karo provokacijos 
prieš SSSR, Turkija aklai 
buvo atsidavus Anglijos ir 
Francijos imperialistų ko
mandai.

Anglija dėjo daug vilties 
ant Turkijos, kad ji ateis 
Graikijai į talką, su kuria 
turi sutartį. Bet dabar pa
sirašyta Turkijos ir Bulga
rijos nepuolimo sutartis ro
do, kad Turkija nenori įsi
velti į karą, kad ji nori nuo
šaliai pasilikti.

nuolatos persekio j o 
Komunistų Partiją- Ir čįar-

Francija ir Anglija bendrai 
mušė Turkiją ir atkariavo 
iš jos Graikiją. 1831 me
tais Rusija vėl sumušė tur
kus ir privertė suteikti au
tonomiją Moldavijai ir Va- 
lachijai, dabartinei Rumu-

pagrobė nuo Turkijos Algi- 
riją. 1831 metais Anglijos 
kurstomas, sukilo
ir nuo Turkijos atsimetė. 
1853-1856 metais Turkija 
vėl kariauna prieš Rusiją, 
iš karto ji pralaimi, bet ga
lų gale jai ateina talkon 
Francija, Anglija, Sardinija 
ir nugali rusus Krymo 
kampanijoj. 1877-1878 me
tais vėl Rusija sumuša Tur
kiją, veda karą “už paliuo- 
savimą slavų.”

1911 metais ant Turkijos 
užpuolė Italija ir po eilės 
didelių mūšių nugalėjo tur
kus, užkariavo Kirinaiką ir 
Tripolitaniją, Afrikoj, da
bartinę Italijos Libijos ko-

Dar tas karas nespėjo 
baigtis, kaip 1912 metais 
ant Turkijos užpuolė Serbi
ja, Juodkalnija, Graikija ir 
Bulgarija. Jos gavo daug 
paramos iš Rusijos. Turkija 
dar valdė didelius plotus 
Balkanuose. Bet ji ir vėl 
buvo sumušta. Tik dėka An
tram Balkanų Karui prieš 
Bulgariją Turkija nebuvo 
galutinai iš Europos išmes
ta.

1914 metais ji puolė Rusi
ją, nes manė atsigriebti. 
Karas jai buvo nelaimingas. 
Rusai nuolatos mušė turkus 
Užkaukazijoj. Paskui talki- 
minkai ir galutinai palaužė 
Turkijos jėgas 1918 metais.

1920 metais ant Turkijos 
užpuolė Graikija, kurią rė
mė Anglija ir Francija. Bet 
šiuo kartu Turkijos val
džios priešakyje stovėjo Ke- 
mal-Paša, o Rusijoj Sovie
tai su Leninu priešakyj. So
vietų Rusija atėjo Turkijai 
į pagalbą. Graikai buvo la
bai sumušti, suvaryti į jū
ras ir turkai karą laimėjo.
Dabartinės Turkijos Jėgos

Kol buvo gyvas Kemal- 
Paša, tol Turkija bendra
darbiavo su Sovietų Sąjun
ga. Ji įvedė moterų lygias 
teises su vyrais, naikino be- 
raštiją, organizavo sporto 
grupes, taip, kaip Sovietų 
Sąjungoj, mokė piliečius 
vartoti ginklą. Bet nors

sulaužė Turkijos valstybės i Turkija draugingai sugyve- 
nugarkaulį, taip, kad pas-;no su SSSR, bet jos val-

Australijos kariai atsisveikina su namiškiais, išvykdami j karą,—karą, kurį ve
da Anglijos imperijalistai prieš Vokietijos ir Italijos imperijalistus.
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glijos kolonijas. Anglija užminavo Sin
gapore karo laivyno bazę, kad niekas ne
galėtų netikėtai užpulti ten jos karo lai
vų. Amerikos karo laivynas persikėlė į 
Hawaii salas, kurios yra 2,400 mylių at
stume nuo Amerikos,/tai yra> aht tiek 
prįgiąrtino prįę Japonijos.

D. M. š.

VOKIEČIAI TURĖJĘ PASI
SEKIMŲ ORE 

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečių orlai

viai bombomis nuskandino 
vieną anglų prekinį laivą 
4,000 tonų ir, matyt, mirti
nai sužeidė kitą priešo lai
vą 2,000 iki 3,000 tonų.

Vokiečių lakūnai padegė 
anglų žibalo sandėlį Moray 
Firth; bombardavo orlaivių 
pastoges, prieplaukas, švy
turius ir ąbelnai svarbius 
karui pastatus Londone ir 
kituose Anglijos miestuose, 

i ir ūžkūrė didelių gaisrų.
Vokiečiai per dieną pra

rado du savo orlaivius, o 
nušovė du anglų orlaivius ir 
penkis apsaugos baliūnus.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
1. Koks yra skirtumas 

tarpe “sovchozo” ir “kolcho
zo” Sovietų ūkėse? Ar yra 
koks skirtumas?

2. Mums labai žingeidu 
žinoti, kas padengia kaštus 
sekmadieniais religinių ap
eigų, leidžiamų per radijus? ♦ 
Mes aprokavome, kad jeigu 
darbininkų apšvieta būtų 
leidžiama taip ilgai per ra
diją, tai radio kompanijoms 
reikėtų sumokėti šimtai 
tūkstančių dole/ių. Tai bai
si suma pinigų. O gal kom
panijos duoda kunigams už 
dyką naudotis radiju?

Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Fran- 
cijos valdonai zujo, konferavo. Jų diplo
matija pradeda laimėti Balkanuose. Žie
ma slenka prie pabaigos. Artinasi pava
saris. Bet ne visi jo laukia su džiaugs- 
mu. Daugeliui jis baisus, kaip kokis ne
matytai taĮnsus debesis.

A įsakymas:
1. “Sovchozas” reiškia so

vietinę ūkę. Tokia ūkė yra 
tiesioginėje valdžios globo
je. Ją apdirba samdyti dar
bininkai.

Tuo tarpu “kolchozas” 
reiškia kolektyvę ūkę. Ji 
susideda iš valstiečių su
jungtų žemių ir ją apdirba 
tie valstiečiai. Paskui jie 
dalinasi produktus pagal 
įdėtą darbą. Be to, tie val
stiečiai turi dar nuosavus- 
atskirūs daržus, po nuosa- 
•vą karvę ir įvairių naminių 
paukščių.

2. Mes irgi nežinome. Kai 
kuriais atsitikimais' gal ba
žnytinės orgahizadjob pa
dengia tuos kastus,’ kitais 
atsitikimais atskiri kapita
listai, o dažriai gal ir radi
jo kompanijos laiką paau
koja
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» A. Bimbos pra- 
Kaminskas tada

Esu tuo 
kad Kanados 

tiek ištobulino 
Iš to matyti,

Privažiuot auto: Jamaica Ave., Hillside Ave arba Union Turnpike iki Springfield 
Blvd.; Jamaica Ave. iki 221st St. Eleveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bld. 
Queens Village bus, 8 Ave. Subway iii Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutinža 
stoties—169th St. Paimt Queens Village buą ir iSlipt ant 221 St.

dalininkų suva-
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Visais knygos reikalais kreipkitės
A.L.D.L.D.

46 Ten Eyck St 
Brooklyn, N

Penktad., Vasario 21, 1941
Penktu puilapli

Rochester, N. Y
Pruseikos Prakalbos

Vasario 8 d., Gedemino sve
tainėj, atsibuvo prakalbos. 
Kalbėtojum buvo d. L. Pru- 
seika. Kalbėjo apie pervers
mą Lietuvoj, riksmus prieš 
Tarybų Lietuvą, tvėrimus sep
tynių fondų pabėgėliams-sme- 
tonininkams gelbėti, kurie yra 
visi tušti. Sakė, kad didelė 
viltis Tarybų Lietuvos priešų, 
kad Hitleris sumušęs Angliją 
ir atsisukęs sumuš Sovietų Są
jungą, atims Lietuvą ir ati
duos Smetonai.

Publikos buvo vidutiniai, 
gal dėl blogo oro. Aukų su
rinkta $10.90.

Aukautojų vardai seka:
Po 50c: F. Kurkulis, Vili- 

mavičiai, černauskai, J. Stan
ley, P. Bugailiškis, J. Vaitas, 
S. Gendrėnas, J. šuopis ir J. 
Vaivoda. Po 25c: C. Pauža, 
R. Barauskas, S. Kaurokis, L. 
Bekešienė, J. Baltakis, A. 
Duoba, B. Duseikienė, L. Ka
minskas, J. Totoris, J. česo- 
nis, M. Severinas, J. Mockevi
čius, P. Malinauskas, J. Moc
kus, B. Duoba ir J. Bulis.

Atsiprašome aukautojų, jei
gu katrų vardai praleisti per 
neapsižiūrėjimą.

Vardas buvo praleistas au
kavusio dar 
kalbose. L. 
aukavo 25c.

Laiškas Nuo Drg. Edv. Zda 
nausko iš Ispanijos

žemiau paduodamą laišką 
gavome pabaigoje sausio mė
nesio. Tai pirmas drg. E. 
Zdanausko lietuviškai rašytas 
laiškas pasiekė mus. Jis išsiųs
tas prieš keturis ir pusę mė
nesio iš Ispanijos, o ant voko 
pašto ženklai ir antspauda 
liudija, kad jis pašto įstaigon 
patekęs Genevoje, Šveicarijo
je, spalių mėn. 18 d., 1940 m. 
Matomai, šio laiško išsiuntimui 
tarpininkavo Tarptaut. Raudo
nasis Kryžius. Laiškas cenzo
rių tikrintas.

“Laisvės 
žiavimo pasveikinime praleis
tas vardas O. Vilimaitienės, į 
kuri aukojo 25c ir vietoje G. 
Dauko, tilpo vardas Daukšos 
su 25c.

A. Bimbos knygos “Naujoji 
Lietuva” nemažai išplatinta. 
Anna Louise Strong “The New 
Lithuania”, “Vilnies” Kalen
doriaus ir “šviesos. Vakaras 
pavyko.
Nuotikis, Vertas Pažymėjimo

Rašančiam šią koresponden
ciją, atėjus į prakalbas, sve
tainės koridoriuje stovi būrys 
žmonių, pažįstamų gedeminie- 
čių ir vienas man nepažįsta- 

’mas žmogus tęsia savo kalbą: 
“Mums įsakyta čia neiti, nes 
ši svetainė (Gedemino) pilna 
velnių. Bet aš nusistačiau, 
velniai ar ne velniai, vistiek 
eisiu ant prakalbų.” Tai buvo 
nuoširdus, pilnas pasiryžimo, 
sveikintinas parapijiečio pa
reiškimas, jog jis eina visiems 
velniams per galvas pasiklau
syti prakalbų. Pasakymas, 
kad neiti į Gedemino svetai
nę, nes ji pilna velnių, tai 
nėra parapijiečio išmislytas 
pasakymas. Ne! Tai dvasi
nių ir politinių vadų išmislas. 
Na, ir čia yra reikalas pasa
kyti tiems vyrams štai ką: 
1933-34 m. žiemą parapijos 
jaunuoliams krepšininkams 
(basket ball) grupei atsikrei
pus pas Gedemino draugystę, 
gavo svetainę dykai visą žie
mą pamokoms-repeticijoms. 
Tuomet nebuvo nei vieno vel
nio svetainėje!

Amalgameitų rūbsiuvių uni
jos lietuvių lokalas, kurį su
daro didžiuma parapijonai, 
laiko susirinkimus Gedemino 
svetainėje nuo 1918 metų. Bet 
parapijonams G-no svetainės 
“velniai” nenupešė nė vieno 
plauko nuo galvos.

Kaipgi su pačia G-no drau
gyste? Joje irgi nemažas 
skaičius priklauso parapijonų, 
ir jiems “velniai” nieko neda
ro.

Tai kam gązdinama velniais 
einančius ant prakalbų ?

Ot, čia tai ir yra paslaptis, 
kurią jūs, gerbiami parapijo
nai, pasistengkite surasti.

Matote, velnių ir policijos 
siuntėjai į G-no draugystės 
laikomas prakalbas nenori, 
kad jūs sužinotumėte, kam 
buvo gerai gyventi prie sme
toninės valdžios, o kam blo
gai, ir kam dabar geriau, o 
kam blogiau.

Ve, tam sužinojimui sustab
dyti naudojama “velniai”, po
licija ir visoki baimės įran
kiai. Kuomet parapijonai 
gauna laiškus iš Lietuvos nuo 
savo giminių, brolių, seserų, 

, kuriuose pasakoma,

vėjus bandėme pasiųsti drg. E. 
Zdanauskui piniginės para
mos, bet priėmusios persiųsti 
pinigus įstaigos po keleto mė
nesių išlaikymo pasiimtus per
siųsti pinigus sugrąžindavo at
gal. Praeitais metais pradžio
je per du kartu siųstus pini
gus Komercinė banka sugrą
žino tik praeitą gruodžio me
nesį, su paaiškinimu, kad dėl 
dabartinės padėties siųsti $22 
negalėjo pasiekti E. Zdanaus- 
ka.

Dėl drg. E. Zdanausko iš
laisvinimo daromi atatinkami 
žygiai.

LLD K.V.K. Sekretorius
K. Kilikevičiui,
P. O. Station “D” Box 44, 
Montreal, Que.
Brangus Drauge:—

Gavau nuo Draugo vieną 
laišką, kuris kelionėje buvo 
9 mėnesius ir ant kurio da
viau atsakymą. Rašiau daug 
laiškų Kanados draugams, bet 
atsakymo negavau nė nuo vie
no.

Jau trisdešimts mėnesių, kai 
karo belaisvis ir aštuonis mė
nesius buvau kalėjime, kur te
ko praleisti labai kritišką pa
dėjimą. Mūsų padėjimas yra 
labai blogas. Visko yra trū-

kūmas ir prie to visoki kanki
nimai daug iš mūsų draugų 
nuvarė į kapus. Mes turime 
dirbti nuo šviesos ligi tamsos 
prie sunkių darbų ir prie to 
nėra nei muilo, nei vandens 
nusiprausimui ir t.t. Atlygini
mą gauname po 25 sentimus 
į dieną ir tuos kai kada nusu
ka, o už tuos 25 sentimus gali
ma nupirkti vieną popirosą.

Likimas mano ir kitų drau
gų nežinia, kuo užsibaigs. Aš 
rašiau daug laiškų į Lietuvą, 
bet jokio atsakymo negaliu 
gauti, bet esu tuo smagus, kad 
Lietuvos liaudis išsivadavo iš 
vargo, už ką ačiū Sovietų liau-> 
džiai.

Aš manau, kad Jūs Drau
gai Kanadiečiai dabar galite 
daug kuo man padėti su pa- 
gelba Lietuvos Sovietų val
džios. Tai vienintelė mano iš
eitis kuomi galiu tikėtis lais
vės.

Per mano visą buvimą ne
laisvėj iš Kanados gavau pen
kis laiškus: vieną nuo drau
go, antrą nuo drg. Gavėno ir 
tris iš namiškių, taipgi gavau 
vieną čekį $5 ir tris nume
rius “Liaudies Balso, 
labai smagus, 
lietuviai ant 
savo laikraštį.
kad visi Draugai ir Draugės 
darbuojasi geriau ir linkiu vi
siems Draugams-gėms nenuils
tančiai darbuotis ir tęsti savo 
darbą toliau. Tiek nelinks
mas, kad negaliu kartu su Ju
mis, Draugai-gės, darbuotis, 
bet turiu viltį kada nors kartu 
darbuotis, jei išliksiu gyvas.

Salud E. Zdanauskas, 
Belchite
Rugsėjo 29 d., 1940 m.

P. S.: Del mums nežinomų 
priežasčių nei ant voko, nei 
laiške nepaduota jo adresas.

K. K.

Montello, Mass Scranton, Pa.

LawrenceJMass Raymond, Wash WATCH MAKER laikrodininkas

Įvairios Naujienos
J. Henry, Sąlsburio specialis 

policmonas, tapo rastas kaltu 
•nužudyme moteriškės Farrell, 
kuri gyveno po num. 34 Well 
St., Lawrence. Moteriškė bu
vo nužudyta »ir įmesta į Sals- 
burio vandenį. John Henry nu
teistas nuo 5 iki 9 metų val
stijos kalėjime sėdėti.

Bevartydamas vietinį g e 1- 
tonlapį, užtikau žinute iš Vo
kietijos, kad ten bus paleistas 
iš, koncentracijos kempės ku
nigas Niemoeller ir išdepor- 
tuotas į Rymą. Jis toj kempėje 
išbuvo šešerius metus. JSTors. 
nieko nėra tame stebėtino, bet 
gerai priminti 1 i etuviškiems 
kunigams. Kunigas Prunskis 
atsibaladojęs iš Berlyno net 
pritūpęs giria hitlerizmą. Ne
pasako, kad Vokietijoje jo sė
brai kalėjimuose sėdi. O barš
kina, kad Sovietų Sąjungoje 
kunigai žudomi. O po teisybei, 
tai negali įrodyt, kad nors vie
nas būtų buvęs sušaudytas. 
Man rodosi, jeigu kun. Pruns
kis tikėtų Dievui, tai taip 
bjauriai nemeluotų savo pava
pi jonams.

Biskis Žinių Iš Vakarinių 
Valstijų

Darbai šiuo tarpu medžio 
pramonėje eina gerai. Moke
stį irgi pakelia. Mažiausia mo
kestis $5.40 už 8 vai. dieną. 
Moką laiką ir pusę už viršlai- 
kįį.’ čionai visi darbininkai or
ganizuoti į uniją, tai jie ir mo
kestį gduną didesnį.

žinoipa, r e a kcionieriai ir 
čionai nesnaudžia. Pirm iau 
jie norėjo sulaužyti uniją iš 
lauko, ale jiems nepavyko. Tai 
dabar jie pradėjo daryti viso
kias šunybes viduje. Deja, 
jiems ir čionai nelabai sekasi.

Miškų darbininkai rengiasi 
su balandžio 1 dieną išeiti į 
streiką. Jie nori panaikinti 
darb'ą nuo štukų ir pradėti 
dirbti nuo dienų.

Washington. — Ateinan
čių vasarų bus daromi di
džiausi manevrai Amerikos 
armijos ir oriai vyno kur 
nors pietinėse valstijose.

Jau 25 metai taisau laikrodėlius ir kas tik 
priklauso prie auksoriaus. Mūsų ilgų metų 
patyrimas įrodo, kad atliekame gerą darbą.

Parduodu visokių išdirbysčių laikro
džius ir žiedus už žemą kainą.

Draugijom bei organizacijom, kaip tai baza- 
ram ir tt., duodame specialę nuolaidą. Kam 
neparanku pas mus atvažiuoti, pribūnam į 
namus ant pašaukimo į bile vietą Brooklyne 

ir Queens.
Kreipkitės pas mus, o būsit pilnai patenkinti, nes pas mus gausit 

pigiau, negu bile kur kitur. Persitikrinkit.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 JAMAICA AVE. QUEENS VILLAGE, L. I.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

“Keleivio” Nr. 3 pripėcko- 
ta visokių plepalų. Matyt, tas 
korespondentas buvo išgėręs 
visą gorčių arielkos, nes blai
vu protu būtų to nerašęs, žmo- 
neš išvadina visokiais “penk- 
takojais.” Ir dar P. Milį išva
dina penktakoju, kam jis ne
remia smetonizmo. Sako, kad 
Milis buvęs Lietuvoje karštas 
Smetonos šalininkas.

Pasilinksmino ir Gražiai 
Parėmė “Laisvę”

Vasario 7 dieną čionai bu- , 
vo suruoštas paminėjimas 
draugų Onos ir Antano šukių ; 
25 metų ženybinio gyvenimo 
sukakties. Pasidarbavo B. La
pinskienė ir jų giminės. Su
prašė gražų būrelį draugų ir 
giminių. Buvo paruošta .ska
nių užkandžių ir gėrimų.

Kadangi Šukiai yra progre- 
syviški žmonės, pritaria ir, 
darbuojasi visuose progresy- 
viškuose reikaluose (Šukienė 
yra narė Moterų Apšvietos 
Kliubo), tai visiems gražiai 
pasivaišinus, F. Pukalis prisi
minė apie dienraščio “Lais
vės” bazarą. Pasiklausus ju- 
biliejantus, jie sutiko, kad 
aukų būtų parinkta. Aš pasi
vadinau vieną iš jų giminių ir 
aukų parinkome. Aukavo se
kamai :

Ona ir Antan. Šukiai $1.00,
J. Stiga 25c, Kondrotai 50c, 
F. Kaziliūnai 50c, P. Andriu- 
nas 25c, S. Sauka 25c, E. Ka
rolis 50c, A. Norkienė 50c, A.
K. Railienė $1.00, V. Saulėnie- 
nė 25c, K. Wallen 25c, M. 
Potsus 25c, A. Lucas 25c, M. 
Podzunas 25c, F. Pūkelis ir 
Pukelienė $1.00, E. Markevich 
50c, K. Gedvillo 25c, B. Amb
rose .50c, K. Cherska 50c, A. 
Kelly 50c, J. Beržiniai 50c, 
B. Lucas ir žmona 50c, F. Nor- 
vish 25c, W. Lapinskai 50c, 
A. Berzinis 50c, F. Banavich 
25c, P. Mickevicz 25c.

Visiems širdingai dėkui už 
aukas.

Literatūros Draugijos 39 
kuopai sukanka 25 m. nuo jos 
susiorganizavimo. Tuo tikslu 
rengiamas didelis pokilis va
sario (Feb.) 23 d., V. Meškū- 
no svetainėje, 134 W. Market 
St. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Drg. St. Jasilionis iš Bingham
ton, N. Y., skaitys labai žin
geidžią paskaitą apie literatū
ra.

Wilkes Barre Lyros Choro 
kvartetas pilnai prisirengęs su 
gražiomis dainelėmis mus pa
linksmint. V. Valukas ir jo 
sūnus Zenonas (vietiniai) vi
sados publiką užganėdindavo, 
o dabar specialiai tam prisi
rengs. Mūsų gaspadinės gami
na skanius užkandžius. Komi
sija pilnai pasitiki, kad sve
čiams nieko nestokuos. Galės 
ir “apsisukt” prie geros mu
zikos. Įžanga tik 35c. Tikietus 
galit gaut pas Draugijos na
rius. Malonėkite įsigyti iš ank- 

Kviečia Rengėjai.sto.

Miami, Florida. — Darbo 
Federacijos unijų miestinė 
valdyba nusprendė kovot 
prieš įneštus valstijos sei
meliui sumanymus, pagal 
kuriuos streikieriai galėtų 
būt baudžiami iki 10 metų 
kalėjimo neva kaipo sabo- 
tažuotojai.

Kaip tas melagius ir drįsta 
taip meluoti! P. Milis nebuvo 
Smetonos šalininkas ir gal ne
bus. Man teko kalbėtis su Va- 
reika, kuris irgi buvo Lietuvo
je. Petras Milis pasakė tik
rą tiesą, kad Lietuvos liaudis 
turės nusikratyti smetonizmą- 
fašizmą. Ir jis būdamas mažu 
valdinikėliu patyrė. Lietuvos 
žmonės sakė, kad jie šimtą sy
kių geriau sutiktų"būti po So
vietais, o ne po Hitleriu.

O dabar kas link Vareikos. 
Jis parvažiavęs pasakojo, kad 
pas Smetoną buvo labai blo
gai. Sakė, kad net jo paties 
tėvas keikia smetonizmą. Jis 
pats sakė man k Aš liepiau ne
sibijoti ir kalbėti garsiai, kad 
mes nemylime šitos valdžios. 
O kaip dabar Vareika kalba? 
Dabar jis sušilęs agituoja už 
Smetoną. Tai atėjo gadynė, 
kad sūnus tėvą parduoda. Jei
gu jo tėvas žinotų, kad sūne
lis čia tapo Smetonos didvy
riu, tai garsiai pabartų ir pa
sakytų, kad jis nekištų savo 
purvinos nosies į Lietuvos rei
kalus.

Toliau minėtas korespon
dentas kalba, kad buvo paduo
ta įnešimas išmest S. Penkaus- 
ką iš Kliubo. Bet nepasako, 
kas buvo padaręs tokį įnešimą. 
Nugi A. Pilvelis. Mat, Stakio-; 
nis nenorėjo pasirodyti, koksJ 
jis yra paikas, tai pasikvietė’ 
talkon Pilvelį. Bet pirminin-! 
kas pastebėjo, kad tas žmo
gelis nežino už ką galima mes
ti narį iš draugystės ir liepė 
jam atsisėsti.. Na, ir tas nulei
dęs nosį atsisėdo.

Aš manau, kad to ir užteks. 
Neapsimoka užimti laikraštyj 
brangią vietą ginčams su to
kiais elementais.

' Lawrence Dzūkelis.

Bacevičiaus
Koncertų Maršrutas
Prof. Vytautas Bacevičius 

išvyksta ilgam koncertų marš
rutui į vakarines valstijas. Pa
keliui jis sustos Rochester, N. 
Y. Ten jam yra surengtas kon
certas šeštadienį, vasario-Feb. 
22, Gedimino salėje, 575 Jo
seph Ave. Pradžia 8-tą vai. 
vakaro. Po koncerto bus šo
kiai. Įžanga 50c., įskaitant ir 
taksus.

Ant rytojaus, susipažinimui 
su Prof. Bacevičių asmeniškai, 
įvyks pietūs. Bus toje pačioje 
Gedimino salėje. Pradžia 1 v. 
dieną.

Po pietų, apie 3 vai. Prof. 
Bacevičius duos paskaitą apie 
Lietuvos menininkus. Įžanga 
50 centų.

Prof. Vytautas Bacevičius 
aplankys ir didžiąją lietuvių 
koloniją Pittsburgh, Pa. Ten 
jam yra surengtas koncertas 
sekmadienį, Kovo—March 2, 
Lietuvių Piliečių Kliubo Salė
je, 1723 Jane St., S. S. Pitts
burgh. Pradžia B vai. vak., 
įžanga 83c ir 55c., įskaitant 
ir taksus.

Kiekvienas meną branginan
tis žmogus privalo išgirsti Vy
tautą Bacevičių, lietuvį aukštą 
menininką.
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Pauline S. Mickevicz.
.................« == 

kad dabar verkia tik ponai su 
kunigais, tuomet dvasiškis su
rinka, “Stalinas liepia taip ra
šyti, kitaip laiškas nebūtų at
ėjęs.” Be gązdinimo, be vel
nio nei žingsnio. Mat, posa
kis yra, “baimė turi dideles 
akis, o melas kelią tik į vieną 
pusę...”

Buvęs prakalbose.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

RADIO BALIUS
$50,000 I. J. FOX Kailių Paroda—Spalvuotos filmos 

ir dainų programa
Durys adaros 6:3(1 vai. vak. Programa prasidės 7:30 vak vak., 

kas rankinis laikrodėlis, R) Moderniška lempa
Polkų, šokių ir amerikoniškų šokių kontestas

UŽKANDŽIŲ IR GfiRIMŲ
Durys atidaręs 6:80 vai. vak. Programa prasidės 7:80 vai vak., 

o šokiai nuo 8:30 iki 12:00 Vai. naktį

Subatoje, Vasario (Feb.) 22
MUNICIPAL SALĖJE

EAST BROADWAY, SO. BOSTONE
Įžanga 50c (including tax)
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Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 ML Vernon S.reel
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

“VILNIES”

KALENDORIUS
1941 METAM — KAINA 25c

SUTAISĖ
L. JONIKAS ir V. ANDRULIS

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

Literatūros platintojai tuojau užsCL>ykit€ kalendoriaus 
platinimui. Kreipkitės šiuo antrašu:

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

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

Naujoji Lietuva
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 yrą:
Įvadas, Nėgrįš 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, ir kiti reikalai nušviesta. Gale knygos telpa nauja Lietuvos Konstitu
cija.

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

Literatūros Draugijos kuopdms ^įau išsiuntinėta po tam tikrą skaičių 
kopijų. Pasiųstos ir bilos. Už knygas reikia atsiteisti tiesiai į Literatūros 
Draugiją.
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(Tąsa)
Monika pabudo karštyje, didelėmis 

pastangomis išsivadavusi iš sapno šalies 
ir puolė jieškoti vyro. Keliskart ji šūkte
lėjo jo vardą. Per miegus tas kažką pa
sakė, jos širdis plakė, paskum rankomis 
ji apgrabaliojo prie savo kojų nusikasusį 

> Kaziuką. Tik tada atėjo palengvėjimas, 
kai neryški ryto šviesa nukrito ant kam
pe pamesto kirvio ašmenų, ir lėtai grįžo 
diena.

Negreit išėjo iš atminties sapnas. Dėl 
jo Monika liūdnai spėliojo, daug naktų 
pragulėjo be miego, atviromis akimis, 
bijodama, kad nepasikartotų siaubingi 
regėjimai, galį išgąsdinti gyvastį, besi
rausiančią jos gelmėse.

Bulbiakasio metu Monika susilaukė 
antrojo. Po neilgai užsitęsusių kančių, 
lyg pro miegus, ji silpnai paklausė: — 
Duktė? Sakykite...

Vietoje atsakymo, prie jos galvos pa
guldė įraudusį, tarytum išpertą, sveiką, 
klykaujantį sūnų. Motina ne iš karto at
sigręžė į rėksnio pusę. Ilgokai ji gulėjo 
su skausmo raukšle, spunksojo į lubas ir, 
galbūt, ją aplankė tolimos jaunystės pa
veikslai, ji lyg pakėlė galvą, norėdama 
prisiartint prie jai vienai matomo vaiz
do, paskum išsitiesė ir užmerkė akis.

iĮ» S> *

Aštuoniems mėnesiams praslinkus, 
Jarmalienė parsivežė iš ligoninės dukrą. 
Poniai blogiau klojosi, negu Tarutienei. 
Ji nesveikavo, ir miestelio daktaras daž
nai važinėjo dvaran.

Kartą, jau buvo vasaros pradžia, kai 
Monika gaišo su nauja našta, naujagi
miu, šaukiama lauko darbų, grįžo iš dva
ro kiek susikrimtęs vyras. Jis iš padilbų 
žvalgėsi į pačią. Monika nuspėjo, kad 
Juras parnešė kokią nors abiem nema
lonią žinią. Tikrai, kiek pasišvaistęs po 
kiemą, vėl grįžo į vidų, lyg ką pamiršęs, 
ir, kaip visuomet su juo būdavo, jei no
rėdavo kuo nors rimtesniu pasitarti, at
sisėdo prie pačios.

—Kelinta diena nesirįžtu tau sakyti... 
prašo ponas ir ponia, kad ateitum. Aš 
nežinau, kaip išsisukti, o gal tu galėsi, 
nebus sunku? Prižadėjo skolos šįmet ne
reikalauti ir mūs vaikams pirktines kel
naites, marškinius pasiūti. Jarmala ke
linta diena geras toks, vis ateina, kul
ias dirbu — labas rytas, — neskubėkite, 
pasilsėkite. Prašom, papirosą. Iš ryto va
kar nusivedė į kambarius, gėrymo įpylė, 
girdi, iš Paryžiaus—vardą pasakė. Bran
gus. Ana, mergaitę parodė—tik per žiū
ronus suprastum. Kaip mano kumštis. 
Paguldyta minkštimuose, po muslinais,— 
pirštais aplink visi vaikšto. Karalienė— 
maniau. Paskum tik atsikvošėjau, kodėl 
Jarmala šilkinis man.

—Ko prašė?
—Atsikalbinėjau, man nei šis nei tas 

pasidarė. Užsigyniau, kad tu nesveika, 
negalėsi, o jis: parvešim daktarą, apžiū
rės, nieko nekainuos, pasakys—gali ar ne 
tamstos žmona. Spyriausi, kad nebus sa
vo vaikų kam palikti, ypač to mažiuko. 
Tą dieną paleido, bet šiandien vėl pri
stojo. Girdi, tegu atsiveda vaikus, galės 
čia gyventi, lovų, kambarių turime...

—Tai ko jie nori, sakyk!
—Ponia esanti nesveika, daktarai už

draudė žindyti. Kaune jieškoję mergos, 
siūlę vieną iš ligoninės, baugu imt kokią 
nepažįstamą. Tavo pieno užsinorėjo...

—Tam dvarui su kūnu ir dūšia parsi- 
duodame, Jureli. Matai, ponaL-nuo savo 
vogsiu, o jų žindysiu. Tokiems ar sveti
mas vaikas, ar tvoros mietas... Pasakyk 
nuėjęs, kad negaliu.

Vyras sakė: gerai, nueisiu rytoj ir pa
sakysiu, kad tu užtraukei vaiką, neber 
gali. Pats nenoriu. Negirdėta — sveti
mus žindyt!

Kitą dieną Juras norėjo nešt atsaky
mą į dvarą, bepietaujant suprunkštė prie 
pat jų lango eržilas, ir iš ratukų išvirto 
Jarmala. Spėjo Taručiai vienas į antrą 
klausiamai žvilgterėti, burnų nenusivalė, 
šoko Monika slėpti lėkštes, buvo pradė
jusi:—-Tu Dieve, ką man pasakyt?—sve
čias duryse.

Su pirmais žodžiais apie orą, apie vis 
dar reikalingą lietų, Jarmala pastatė 

. prie Monikos medaus kvortą, Kaziuką 
apipylė tešlainiais, dar išėmė iš kišenės 
kažką surištą ir paguldė ant kūdikio

lopšio. Esą, čia dovana nuo jų mažutės 
panelės. Atsisėdęs Jarmala paklausė sa
vanorį, kodėl tiek daug paliko žemės pū
dymui, kodėl niekur nėra daržo. Dėl dar
žo Juras paaiškino: pati su tuo mažu 
prasiklykino, spėję lysvę kopūstų paso
dinti, ir viskas.

—A, jodamas galvojau—sodo reikėtų. 
Nė vieno medžio. Ten graži vieta.—Jar
mala parodė pro langą, kur turėtų būti 
sodas.—Pats neblogas sodininkas, ir kaip 
čia dabar?

—Vis kapitalų reik, ponas...—Juras 
davė suprasti Jarmalai, kad jam kažka
da ponas žadėjo medelių.

Kaipgi, Jarmala užvedęs visą medely
ną. Anksčiau jaunutis buvęs, pernai tik 
suskiepiję, išsikaskite dabar jau duobes, 
o kai ateis ruduo, ateisite ir pasiimsite, 
kiek norėsite.

Monika nežinojo kaip dėkoti ponui už 
tas dovanas ir prižadus. Sakė ir atsily
ginsią, atidirbsią. Na, už medelius Jarma
la nieko neskaitysiąs, ne pardavimui— 
sau auginąs.

Paprašyta žindyti Jarmalos dukterį, 
Monika, kažkaip staiga, be atsikalbinėji
mų sutiko. Per dvarininko saldumą ji už-, 
miršo, kad buvo pasižadėjusi kol gyva— 
ten kojos nekelti. Tą pačią dieną ją išsi
vežė į dvarą.

Tose žemėse, dirvose, dabar jau sus
mukusiuose, iš dalies paverstais į tvar
tus kumetynių namuose, Monika pralei
do juodžiausius samdinės mergos metus, 
čia palaidojo tėvą, kentėjo blogų žmonių 
pajuoką, tyčiojimąsi dėl pirmojo meilės 
vaisiaus, norėjo nusiskandyti. Be sunkių, 
slegiančių atsiminimų ir jauno grafo 
rykštės rumbo ant dešinės kojos, ji nie
ko iš čia neišsinešė. Netraukė jos į dva
rą. Monika nešiojo tą prastuose žmonėse 
randamą išdidumą—valgyti kada nors ne 
prievartos, išmaldos, bet nuosavą duoną. 
Įsikuriant savo žemėje, galvojo: verčiau 
vienąkart, per dieną ėsime, ponų pa
stumdėliais nebūsime. Tačiau jau pir
mose naujo, savarankiško gyvenimo 
dienose jie nejučiomis pasidarė dvaro 
skolininkais. Ūldo įkurtuvės skolą vis di
dino, ir šiokiu ar kitokiu būdu, norėdami 
ją galutinai atsikratyti ir atiduot jėgas, 
prakaitą, nuvogtas miego naktis sava
jam sklypui, visa tai nešė dvarui.

Monika niekad nebuvo, gyvendama 
dvare, įžengusi į ponų gyvenamuosius. 
Ji grįžo sutemus ir vįską papasakojo vy
rui. Klumpėta ji nedrįsusi įžengti, prieš- 
kambaryj palikusi medinę avalinę ir vai
kščiojusi basa, tarytum viršum vandens, 
blizgančiomis grindimis. Jarmalai atida- 
rinėję visų pakajų duris, parodė minkš
tus baldus, kur grafas gyveno. Prašom 
sėst, nebijokite,—jai sakė. Vaje, vaje, tie 
ponai minkščiau kloja užpakaliui, negu 
mes galvai. Įvedę ir veidrodžių kamba
rin,—iš vieno žėri, lyg danguje. Eini ir 
matai save visur, lyg į ežerą brendi. Bi
jojau, kad galva nesusisuktų, gerai, kad 
ponia nepuiki, kai tik aš čiūžt—ji mane 
už alkūnės. Rodė, kur senieji ponai ba
lius rengdavo, ant sienų nuogų mergų 
pripiešta—susigėdau ir nežiūrėjau. Tfu, 
tfu, neturi tie ponai gėdos, vis prie pa
leistuvystės. Ogi ta muzika, kaip ją— 
partapijonas stovėjo, ogi atvožė Jarma
la, aš paspaudžiau—kad išsigandau... 
Jureli, kad davė balsas! Sako, nieko, nie
ko—ir ponia su vyru juoktis ėmė. Į buvu
sius grafų, dabar jau jų, miegamuosius 
įprašė. Lovos kaip altoriai,—mėlyna, ža
lia, geltona—iš vieno šilkas. Pirštais pa
ėmiau — slysta. Pamaniau sau: dėl to 
tie ponai ir pasileidžia tokiose vartyda
miesi. Duknos lyg debesys. Kaip tos mer
gaitės parėdytos! Lėlės. Apautos, apgob
tos, iškvėpintos. Neduoda be batelių prie 
grindų prisiliesti, kad nesušaltų. Dieve, 
Dieve*, pagalvojau, o kaip mūsų, pras
tų,—basi, vienmarškiniai, drėgnoje also- 
je,—pakriokia, pakosi,—gerai, ir gana. 
Mažutė, menka ta mano žinduke. Nedrį
sau prie Jarmalos žindyti. Kaip nelaba
sis stovi, neišeina, laukia.. Išsiurbė iš ma
nęs visą pieną. Ponia sako, atsinešk ir 
savo vaiką, noriu pažiūrėt, galėsite čia 
nakvot, nuvedė, kur man miegot. Kad ir 
prasčiau negu jų, bet jau niekad taip 
mes nemiegosim. Privalgydino pasisodi
nę, privaišino, padėjo šakutes—nemoku.

- — (Bus daugiau) ~

mug

atrodė, kad buvo baisiau, ne
gu Smetonai bėgant iš Lietu
vos. Masys ir aš, kaipo geras 
Kvedero frentas — taipgi iš
bėgome per duris, kad sustab
dyt bombardavimą, nes labai 
baisu, kuomet vidutinio ūgio 
moteris vejasi milžiną vyrą. 
Bet jau buvo pervėlu, nes jau 
Kvederas gulėjo išsitiesęs ant 
gatvės, būrys žmonių apstoję 
bandė jį prikelt, bet jis igno
ravo juos, neklausė ir nesikė
lė nuo žemės. O Masienė sto
vėdama ko tai dairėsi. Aš gi 
pamaniau, kad ji žiūri, ar ne
pamatys manęs, ir kad ndri ir 
mane paguldyt prie Kvedero 
(žinau, kad Masienė yra mus- 
kulinga moteris, per ilgą laiką 
dirba fabrike), tuojaus pasi
traukiau tolyn, nes bijojau, 
kad ir man kailio neišpiltų. 
Dar iš tolo atsisukęs pažiūrė
jau ir mačiau, kad Kvederas 
vis dar gulėja ant žemės, o 
kas paskui su juomi atsitiko— 
nežinau.

Už kų Masienė subombar
davo Kvederų taipgi nežinau, 
žinau tik tiek, kad dar vasa
rų K ve d eras išmušė Masių i 
akį, kuri ir pasiliks sužeista 
ant visados. Tai gal už tai Ma
sienė ir pakėlė tokių “vainų”?

O čia, va, ir juokų biskutis: 
dabar detroitiečiai lietuviai 
juokiasi, kad Masienė apvo- 
liojo profesorių, ir žada jie jų 
suporuot su Joe Lewis’u, kad 
jiedu persiimtų už pasaulinį 
čiampionatų.

Kvedero Frentas.

Darbininkai pikietuoja Coca-Cola “bravorą” Detroi
te; jie reikalauja iš kompanijos pripažinti uniją ir 
pagerinti darbininkams darbo sąlygas.

DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Detroito Draugijų Sąryšio 
metinė konferencija įvyks va
sario'22 d., 7:30 vai. vakare, 

.4097 Porter St. Organizacijų 
seni ir nauji delegatai privalo 
dalyvauti. Taipgi bus rinkimas 
naujos valdybos dėl šių metų. 

:!: * *
Detroito Lietuvių Kliubo su

sirinkimas įvyks vasario 23 d., 
10 vai. ryte, savo name, 9236 
Cardoni Avė. Visus kviečia 
dalyvauti. 

:|: * $

Kalbės J. Skeberdyte
Detroito Moterų Pažangos 

Kliubas dikčiai rengiasi prie 
paminėjimo tarptautinės mo-. 
teru dienos kovo 8-ta. Ta die
ną rengia juokingą komediją 
“Jaunystės įkarštis.” Kalbės 
įžymi chicagietė veikėja drau
gė Julia Skeberdyte. Taipgi 
po lošimo ir prakalbų bus šo
kiai ir balius. Tas viskas įvyks 
po num. 4097 Porter St. Todėl 
kovo 8 dieną (šeštadienį) bus 
nepaprastai svarbu dalyvauti 
vyram ir moterim, naudingai 
praleisti laiką paminėjime 
tarptautiškos moterų dienos. 
Kaip rodosi, tai westsidietes 
ramiai nesėdi, bet veikia, kiek 
tik jom laikas pavėlina, 
dikčiai progresuoja. 

* *

“Trys Mylimos” Scenoje
“Trys Mylimos,” trijų veik

smų komedija, bus sulošta va
sario 23 d., pradžia 5:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 
ant 25-tos ir Vernor Hwy. Po 
lošimo bus šokiai abiejose sve
tainėse.

Veikalą vaidins pažangūs 
veikėjai ir patyrę lošime, tad 
galima tikėtis, kad sekamą se
kmadienį' turėsime šaunų pa
rengimą Lietuvių Svetainėj, 
ant 25-tos gatvės. Tikietus ga
lima gauti iš anksto, tik 40c. 
LDS rengėjai visus maloniai 
kviečia į šį vakarą ir linksmai 
pasijuokti iš trijų meilužių 
komedijos.

Praleidom Du Koncertu
Vasario 15 d. eastsidės lie

tuvių įvyko gražus koncertas. 
Dainavo įžymus dainininkas 
Stefan Kazakevich, šis drau
gas aukštai išsilavinęs daina
vime ir puikiai sudainavo ge
roką skaičių dainų. Įdomu tas,, 
kad jis prieš kiekvieną dainą 
paaiškino reikšmę dainos, ir 
nemažai tlainų dainavo iš So
vietų Sąjungos darbo žmonių 
kompozicijos. Eilę dainų gra
žiai sudainavo Detroito Aido 
Choras. Porą, duetų sudainavo 
J. Vasiliauskas, vieną su jau
nuole Ruth Zigmantaite, an
trą su d. Anaceta Zigmantai
te. Abu duetai sudainuoti pa
girtinai gražiai, ir žmonės pa
geidavo daugiau. Taipgi J. 
Vasiliauskas sudainavo solo 
“Kur Bakūžė Samanota.” Su- 
-dainavo gražiai, bet jau pri-

ten

su-
ru-

seina pastebėti, kad šią dainą 
turim paaukoti Lietuvos sme- 
tonininkams, nes jiems ten 
upeliai išdžiūvo ir vargas vien 
ten bėr. Darbo žmonėm dar 
tik pradėjo ten džiaugsmo 
upeliai tekėti, ir vargo jau 
tuoj nebus.

žmonių buvo nemažai, 
darė apie pusę ukrainų ir 
sų svetainės.

Apart koncerto dainų, buvo 
ir trys jaunuolės šokikės, Al
dona Molis, Cecelija Brazaus
kas ir Eleanora Damušis. Nors 
dar jos pradinės šokikės, bet 
savo užduotį atliko pagirtinai 
gerai, po vadovybe Ruth Zig- 
mantaitės. Piano solo skambi
no d. Davidovich. Nors senas 
žmogus, bet turi miklius pirš
tus ir gerą atmintį. Skambini
mas buvo malonus klausyti.

Aidiečiu Koncertas

Vasario 16 d. aidiečiai tu
rėjo savo 20 metų jubiliejinį 
koncertą ir balių. Kiek man 
buvo suprantama, tai į šį kon
certą buvo įdėta daug triūso 
per Aido Choro rengimo ko
misiją ir narius, bet tame ma
čiau klaidą, kad komisija ne
prirengė vieno ar dviejų na
rių, kurie žodžiu trumpoj per
žvalgoj būtų galėję paaiškinti 
reikšmę Aido Choro 20 metų 
jubiliejaus. Tik buvo reikšmė 
tokia, kad buvo sudainuota 
keletas dainų, kurias dainavo 
20 metų bėgyj. Bet daugeliui 
tas nebuvo aišku, kodėl senas 
dainas dainuoja.

Šį koncertą dikčiai dapildė 
skirtingų tautų jaunuolių šo
kikų grupė. Tas sudarė įdo
mų vaizdą. /Taipgi puikiai dai
navo Pontiac Male Choras, ir 
rumunų solistė, kuri sudaina
vo dvi lietuviškas dainas ir 
vieną rumunišką. Vakaras, ro
dosi, gerai pavyko, išskiriant 
mažas klaidas. Alvinas.

Ekstra!

Masienė Apvoliojo 
A. Kvederą

Vasario (Feb.) 4 d., š. m., 
pasitaikė užeit vienon įstai
gon, kur yra restoranas ir vi
sokių gėrimų. Prie vieno stalo, 
patėmijau, sėdėjo Masys ir 
Masienė ir skaitė kokį raštą 
(ar laišką).

Nemaniau, kad čia prasidės 
“vaina.” Bet neilgai trukus 
įėjo ir ponas A. Kvederas, at
sistojo prie baro ir paprašė 
degtinės savęs sustiprinimui. 
Bet jis nespėjo paimt nei kau
šą degtinės, kaip Masienė pa
šoko nuo stalo ir pribėgo prie 
Kvedero. Dar jiedu pasisakė 
po kokį Žodį, ir Masienė ati
darė “baisią ugnį,” kaip ang
lai ant Mussolio armijos! Kve
dero feisas, švarkas ir marš
kiniai sušlapo, ir jis matyda
mas, kad čia prasidėjo tikra 
velniava — šoko bėgt per du
ns gatvėn, Masienė gi išsivijo 
jį, ir viduryje gatvės susikibo, 
kaip Hitleris su lenkais.

Tą viską matant, tai man

Naziai Sakosi Apardę 11 
Lėktuvų Stovyklų Anglijoj

Vokiečiai Praneša:
Berlin, vas. 17. — Vokie

čių o r 1 a i v i a i per naktį 
“kriušinančiais smūgi ais” 
bent dalinai suardė bei su
degino 11 orlaivių stovyklų 
Anglijoj tarp Wash ir Tha
mes upių.

. Lietuviui Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 
t 1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.

Kaina $1.00 su prisiuntimu.

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

Svarbus Pranešimas
Keliaujantiems į Floridą

Keliaudami j saulėtų Floridų, visada sustokit pas

WALTER MARINĄ
Pas jį būsite maloniai priimti, gausite gerų maistų, 

visokių gėrimų ir švarius kambarius nakvynei.

r Puikios Jūrų Maudynės *^5$
Patogi vieta žuvavi^iui, medžioklei it ramu pasilsėt.

\ * \ 
Mūsų kainos daug žemesnės negu kitur. Mūsų vieta yra

žinoma kaipo

Marin’s Inn, Route No. I
1 MILES NORTH OF EAU GALLIE, FLORIDA

SVARBIOSKNYGOS
TUO JAUS 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. Kain^ 25c.
•

Dingus Rožytė
« Parašė Pranulis

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisve”. Kaina 15 centų.• -
Ko Nori Kun. Coughlinas?

Parašė R. Mizara
Dažnai girdime tų kunigų 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. Kaškiaučlus

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
y$a žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas kaip . apsisaugoti gali gauti veži. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 pusV\>Lx X U centų.

Su reikalavimais kfeipkitės:

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

MBHI



Penkta#., Vasario T94T

Philadelphia, PaNew Britain, Conn

Biruta Rartioškaitė
u

man

Miami, Florida

SO. BOSTON, MASS

Hartfordu CotiH

atiduodu pagarbą Grabausko smuiką ir pianas
sūnams. 5. Josephine LatViutė, ly-

DR. J. J. KAŠKIAUC1US

4

Grabausko Draugas, tūlėje Libijoje.

buvus kokia 
sąjunga, kuri

pub- 
nesi-

tną; sako, penktadienį suė- 
inem tik 7 šimtus italų.

dai-
pa-

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

PAŽANGIŲ LIETUVIŲ
WHDH RADIO 

PROGRAMA

London. — Graikijos ra
dio buvo pranešęs, kad per

inu 
atakuoti ir piemenė- 
tiems nebeduoda ra- 

Tik pasiklausykite. 
6-tam kaip rašo :

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. j.

ge
li ž- 
ta-

10 auksinų, 
uždarbis visų

busprotingesni už 
redaktorių • poną

J. S. Rainys.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

jaunuolių Kp. rengia Vakarienę ir 
Šokius subatoj, vašai'io (Feb.) 22, 
376 W. Broadway, So. Boston, kaip 
6 vai. vak. Šokiam grieš gera orkes
trą Jauni ir seni ateikit Visi link
smai Idlką praleisti. Įžanga tiktai 
50c. — Komisija. (42-44)

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių ' :. l

VELTUI ŠERMENINĖ
(Koplyčia) ;

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LcVANDA-E. LcVANDA
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskai

, UNDERTAKER

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

Ouodanie ant Išmokėjimų 
■HHSSHH5SSEE3SBHSSKS

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

MINERSVILLE, PA.
šeštadienį, 22 d. vasario, LDS 

158 kp. rengia dideli balių, bus gera 
orkestrą. Įvyks Piliečių Kliube, 
kampas 3-čios ir South gatvių. Kaip 
žinoma, prieš užgavėnes kiekvienas 
nori pasilinksminti, 'todėl kviečiame 
dalyvauti. Įžanga 10ą. Svetaines du
rys bus atdaros 7 v. v. — Kviečia 
Komisija. (44-45)

filOVA
v t&T . ! 1 ' A LIBERAL

ALLOWANCE 
FOR YOU’R E 

>QLD WATCH)

■ {>

Septintas puslapis ;l

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

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

36-40 Stagg St.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

WAS

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kdd jų orlaiviai srfligikai 
metė . didžiąsiks bombas į 
karinius ahglų punktus Ry-

6. Harmonijos Moterą

■ms

i suvažiavimu ir susipažini
mu su kitų valstijų draugais.

J. Aiigutiene.

2

South Bostono Motery 
Ratelis

Philadelphia. Pa
t

Lietuviškos Radio Progra
mos didysis parengimas įvyks 
vasario 23 d. Lietuvių Svetai
nėje, 354 Park St. New Bri
tain. Prasidės 2:30 v. po pie
tų. šiame parengime - koncer
te apsiėmė dalyvauti geriau
sios meno jėgos: Lietuvių Ra
dio choras vadovystėj Mary
tės Chaponytės, kuris per ke
turis metus linksmino Jietu- 
vius, dainuodama oro bango
mis gražias lietuviškas daine
les iš stoties WNBC Hartfordo 
ii- New Britaino. Dalyvaus pir
mu kartu šioje kolonijoje ge
rai atsižymėjęs dainininkas 
Aleksandras Vasiliauskas, te
noras iš Brooklyn, N. Y. An
tra, visų mylima dainininkė 
Birutė Ramoškaitė, soprano iš 
New Yorko. Iš Waterbury da
lyvaus sesutės Makarevičiū- 
tės, kurios skambins naujus 
gitariškus instrumentus.

Bus ir daugiau gabių artis
tų, kurių vardus dar neteko 
sužinoti, žodžiu sakant, kon
certas bus vienas iš geriausių, 
kokio New Britaine dar nėra 
buvę. Dabartės tik yra reika
linga, kad kas myli lietuviš
ką dainą, muziką ir lietuviš
ką žodį ir nori, kad skambė
tų ir ant toliau oro bangomis 
lietuvių vardas, atsilankytų į 
tą Lietuvių Radio Programos 
keturių metų sukakties paren
gimą ir priduotų daugiau drą
sos ir energijoj? dirbti Jietuvių 
kultūrinį darbą. Neš^bn Visuo
menės ] 
nebūtų galima išlaikyti, nes 
tokio darbo palaikymas kai
nuoja daug pinigų. Tad visi 
be skirtumo, 23 d. vasario da
lyvaukime ir paremkime lie
tuvišką Radio Programą.

Rėmėjas.

šį metą Bostono Moterų Ra
telis švęs 15-kos metų sukak
tuves. Ta proga moterys su
ruošė bankieta ir gražų veiki
mo programą, kuris įvyks sek
madienį, vasario 23 d., š. m., 
6 :30 vai. vakare, Žinyčios sve
tainėj, East 4th and Atlantic 
Sts., So. Boston, Mass.

Bus suloštas juokingas vei
kalas. Taipgi turėsime gražios 
muzikos ir dainų. Taipgi tame 
pačiame vakare kalbės d. K. 
Abekienė, termoj Moteris ir 
Karas. Drg. Abekienė yra ga
bi ir žymi kalbėtoja, nes ji 
kiekvieną savo sakinį paremia 
faktais ir logiškais išvedžioji
mais. Jos kalbą myli moterys 
ir vyrai, nes jos balsas yra sti
prus ir žavingas. Prie to dr. 
nariai padainuos keletą dai
nų.

Pagaliau Moterų Sukaktu
vės baigsis su šauniu bankie- 
tu, kuriame bus apsčiai gero 
valgio visiems. Įžanga yra la
bai žema.

Moterų Ratelis kviečia vi
sus dalyvauti šiose kilniose 
sukaktuvėse.

Barbora Ldžickienė.

Tai Kaipgi su Tais Lietuvos 
Piemenėliais?

CIevelando “Dirvutė” 
pradėjo 
liūs, ir 
mybės.
§tai Nr.

“Kaune buvo sušauktas že
mės ūkio darbininkų profesi
nes sąjungos susirinkimas 
(dabar ir piemenys Lietuvoje 
turi priklausyti prie piemenų 
sąjungos) ”,

O kas čia būtų per, blogu
mas, jeigu atsirastų tokia są
junga, kuri rūpintųsi tų ma
žų vargdienių gyvenimu, kuri 
prižiūrėtų, kad jie būtų so
tūs ir aprengti kaipo kūdi
kiai? Mes puikiai pamename, 
kaip traktuodavo Lietuvoje 
piemenis. Pamename tie, kurie 
turėdavome tarnauti pas ūki
ninkus. Reikėdavo keltis 
prieš ^aulės tekėjimą. Gulti 
eidavom kaip 9 vai. vakare. 
Piemuo turėdavo išbūti ant 
lauko 12 valandų su kampe
liu juodos duonos ir plėškute 
pieno. Tai buvo visas mais
tai mažo piemenėlio. Lūpos 
suplyšdavo, liežuvis išdžiūda
vo nuo alkio, akys žaliuodavo 
nuo slabnumo, akys išsitiesda
vo belaukiant vakaro.

O parginęs gyvulius, ką 
ro gaudavai? Tik su pienu 
baltytos zacirkos. Tr visas
vo valgis. Kojos suaižėdavo 
nuo purvų ir vėjo. Piemuo ei
davo gulti su tais pačiais mar
škiniais ir tomis pačiomis kel
naitėmis per visą savaitę, ku
riomis dėvėdavo dienos laiku. 
Iš tos priežasties užpuldavo 
brudas. O gulėti reikdavo už- 
pečkyje ant suslano, ant šiau
dų paduškos ir kokio skudu
ro, po šonu pamesto. O utėlių 
visur pilna, jos graužia jauną 
vaiko kūnelį. Dar vasarą, tai 
pusė bėdos, į balą ir apsišva- 
rydavai. Bet kaip ateidavo ta 
močeka žiemužė, tai tas šaltis, 
tas vargas, tas brudas gyvą 
ėsdavo.

Pamislykite. Aš būdamas 9 
metų amžiaus' jau turėjau eiti 
kulti javus su spragilu. Ran
kos nutirpdavo nuo nuovargio. 
Kitą kartą stovėdamas už- 
miegti. O kam galėtum bied- 
nas piemenėlis pasikųsti? Al
gos gaudavau 
Tai ir visas tavo 
metų.

O jeigu būtų 
nors piemenėlių
rūpintųsi tų mažų vargdienių 
gyvenimu, tai jų būtų nekan
kinę, kaip kankindavo 50 me
tų atgal Lietuvoje. ‘

Aš čia kalbu pats už save. 
Aš būdamas piemenėliu kelius 
kartus buvau muštas už visai 
mažą nusidėjimą. Jeigu tokia 
sąjunga būtų buvus, tai tas 
gaspadorius būtų gavęs kalė
jimą už kankinimą mažo -vai
ko. Bet kaip nebuvo kam už
tarti, tai taip ir praėjo, nes 
kur gi biednas gausi užtarimą.

Dabar, dš tikiu, riahjoji Lie
tuvos valdžia neleis piemenė
lius skriausti, bet augins svei
kus, stiprius ir protingus jau
nuolius. Aš esu "tikras, kad tie 
vaikai 
“Dirvos 
Karpių.

ir akys ištyso bežiūrint į kiči- 
ną. Už kiek laiko pamatome, 
kad veiterka atneša tris dišes. 
Bet koks buvo mūsų nusiste
bėjimas: vieną dišę piept pa
metė pagal mane ant stalo ir 
nurunino sau. Mes ir vėl sė
dim ir laukiam, nei tos men
kės narve, kad kas pinacų at
neštų.”

Aš toliau minėtos ponios 
klausiu: “Kas tą publiką ga
lėjo ten sutraukti?” Man at
sako :

“žinai, tamsta, tas špitol- 
ninkas yra gudrus. Jis papra
šė kelių smarkesnių moterų, 
kurios perėjo per stubas ir 
kaip pradėjo agituoti, kad bus 
gražiausias koncertas ir ska-^

niausią vakarienė ir duos tai, 
ko dar nei viena draugija ne
galėje duoti savo publikai. O 
jis per savo radijų agitavo 
apie tą *iiepaprastą’ įvykį ir 
štai mes subėgome, nei tie gy
vuliai Lietuvoje želmenų pa
ėsti. Ir vot kaip tas įvyko. Su
kišome tris dolerius. Parva
žiavus namo negalėjau užmig

ti visą naktelę. Mislinu, kaip 
tai gali vienas žmogus, kuris 
neatstovauja jokios organika-' 
cijos, žmones taip mulkinti k 
Juk jis dirba Švento Jurgio! 
parapijai ir iš ten gauna ai-! .. 
gą, o radijų palaiko biznio 
Įstaiga. Tas bankietas buvo, 
tiktai jam pasipinigauti ir 
daugiau niekas.” Deglys.

VARPO KEPTUVE
Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Yra SkaniausiParėm

Iš Lietuvių Pikniko
Čia vasario 16 dieną su va

žiavom pas draugą J. S. Mot- 
skų, 1745 N. W. 15 Avė., jo 
puikioj vietoj pasilinksmint 
tarp paimu ir kvietkų. Suva- 
žiavom virš 80 ypatų ir ten 
linksmai laiką praleidom. Bu
vo labai graži šilta diena, tai 
galėjo ir iš toliaus atvažiuot. 
Buvo žmonių net iš Fort Lau- 
dardale ir iš apielinkės. Tu
rėjom dainų ir šokių, žinoma, 
ir be prakalbų neapsiėjo. Tu
rėjom įvairių minčių kalbėto
jus, daugiausia kalbėjo apie 
Lietuvą.

Po gražaus pasilinksminimo 
išsiskirstėm. Atrodė, kad visi 
buvo užsiganėdinę tuom gra- 

pritarįmo ir paramos ( žiu

Kelios dienos atgal pasimi
rė drg. M. Grabauskas, su
laukęs 66 metų amžiaus. Bu
vo progresyvis žmoguš, skaitė 
dienraštį “Laisvę” ir priklau
sė prie Sūnų ir Dukterų Drau
gystės per daug metų. Liko 
palaidotas laisvai. Už tai aš

9:00 vai. sekmadienio rytą:
1. Petras šimonik, anaun- 

ceris.
2. Izahela Kugelienė, mu

zikos direktore
3. Helen Žukauskaite pia

niste
4. Lithuanian Trio—čelo,

Suvirs dvidešimts metų at- Htiis Sllpranas 
gal, man teko susipažinti su 
draugu Grabausku, dirbant Kvai’tėt^S 
vienoj dirbtuvėj. Jis man pa
sakojo, kaip jis susipyko su 
kunigėliu. Sako: gyvenau vie
nam Mass, valstijos mažain 
miestukyj, kuriame tik lenkai 
turėjo bažnyčią. Mirus mano 
moteriai ir palikus mane su 
dviem mažais kūdikiais, bu
vau dideliam varge. Bet baž
nyčią lankiau kožną šventa
dienį. Atvažiavo misionierius 
į tą lenkų bažnyčią ir prisa
kė, kad visi, kurie norit regėt 
dangaus karalystę, turite lai
ke šių misijd atlikti išpažintį 
iš viso gyvenimo: Tai, sako, 
aš kankinausi naktimis, dir
bant dirbtuvėj, kad net pane
lė švenčiausia ėmė rodytis 
akyse. Ir surinkęs visus savo 
griekus, nešiau kunigėliui, bi
jodamas, kad neišspruktų ku
ris, kol perduosiu jam į ausį. 
Bet jis manęs užklausė, ar 
priguliu prie parapijos. Aš 
atsakiau, kad nepriguliu, nes 
nfesenai čion gyvenu, o kita, 
aš esu ne lenkas, bet lietuvis 
(b prie parapijos prigulint 
teikia 10 dol. užmdkėt). Ėik, 
sako, prisirašyk, o paskiaus 
ateisi. Jaučiaus kai suparali- 
žiuotas ir stoviu. Tai jis kad 
sutiko ant visos bažnyčios:

Pažangiųjų Lietuvių Ta
rybos antrašas:

B. F. Kubilius, PLT Sekr.,
2 Atlantic St.,

So. Boston, Mass.
(44-45)

Kiek Čia Skirtumo Tarp 7 
Tūkstančių ir 7 Šimtu...

Vargonininko Bankietas, Ku
riame Žmottės Valgyti Negavo

Bankietas įvyko vasario 9 
dieną. “Laisvės” Reporteris 
užklausė vienos verslininkės 
(biznierkos) : “Kaip ponia ba- 
liavojai ant vargonininko ban- 
kieto?” Jinai atsakė: “Tegul 
jis eina skradžiai su savo ban- 
kietu ir muzika!”

Aš ir vėl klausiu : “Kas tai, 
kad taip užsirūstinus ant var
gonininko? Gal kas nepati
ko?” Ji man sako: “Jeigu ne
sakysi niekam, tai aš tau iš
pasakosiu visą muziką.” Aš 
prižadėjau nebesakyti nie
kam, tik į spaudą paduoti jos 
pasakojimą ir persergėti 
liką, kad kitą kartą jinai 
duotų save išnaudoti.

Tai minėta moteriškė
ir išpasakojo viską apie tą 
bankieta. Ji sakė: “Nuvažia
vau į svetainę 6 vai. vakare. 
Ten randu didžiausią eilę pri
stojusių žmonių. Vienas vyras 
sako mums: jei nori 'gauti 
vakarienę, tai stovėk šitoj ei
lėje, nes kitaip neprieisi prie 
stalo, nes perdaug žmonių su
plaukė. Taip mes ir stojome Į 
eilę. Išstovėjome apie porą va
landų eilėje. Man pradėjo 
širdelė drebėti iš nuovargio ir 
pykčio, kojas pradėjo sopėti, 
sušlapau, kaip peliukė įpuo
lus į vandenį. Vargais nega
lais dasikasėme prie stalo. Tai 
mano širdelė nudžiugo. Kad 
ir kantėjau, bet dabar gausiu 
prisėsti ir gardžius pietus pa
valgyti. Bet štai viena jauna 
mergiščia prieina ir paprašo 
bankieto tikietų. Mes gi, kai]) 
durni, šmakšt ir paduodame 
jai tikietus, manydami, kad 
tuojau gausime vakarienę. 
Bet kur tau. Išsėdėjome dar 
apie 2 valandas, kaip neatne
ša, taip neatneša. Mums jau

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir Įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems
Brooklyn, n v.

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
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Z3O Q

NORWOOD, MASS.
Naujosios Anglijos Moterų .Sąry

šis kviečia vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti prakalbose. Kalbės K. Abe
kienė, iš Chicago, Ill. Penktadieni, 
vasario 21 d. Lietuvių Svetainėj, 13 
St. George Avė. Pradžia 7 v. v. 
Įžangą veltui. Išgirsite apie gyveni
mą Tarybų Lietuvoj ir Amerikos 
žmonių veiklą už taiką. Taipgi 
nuos Vyrų Grupė ir bus kitų 
marginimų. — Komisija.

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

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

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)

Bulgarija Tikisi Gauti . 
Graikijos Gabalą

Belgrad, Jugoslavija, vas. 
19. — Jugoslavų spauda 

eitą penktadienį graikai praneša kad prasidėjo nau- 
paėmę nelaisvėn 7 tūksUh- -P- B"lgar'J01s
čius italų. Paskui graikų lr Vokietijos; išvykęs Bul- 
radio atšaukė tą praneši- gal?.J.03 kablius Boris į Vo- 

1 kietiją. Jis reikalausiąs
duot Bulgarijai priėjimą 
prie Aegėjaus^ Jūros per 
Graikiją.

Pėr Bulgariją skraido*vo
kiečių orlaiviai į Graikiją 
ir fotografuoja graikų po
zicijas.

“Svinia, ja ei muvia idz pržy- 
pisz się, a potem przyjdziesž.” 
Tai pasijutau kai griaustinio 
pritrenktas ir surikau: “Poca- 
lUj ty mhie v d. . .” ir užsimo
vęs kepurę ant galvos trau
kiau. lauk. Jis šaukia “Laiky
kit, sureštinkit!” Bet minia 
žmonių traukėsi man iš kelio, 
manė, gJl esu pamišėlis.

PHILADELPHIA, PA.
Rusų ir lietuvių kliubas rehgia L. 

Tolstojaus paminėjimui vakarą, šeš
tadieni, 22 d. vasario, 735 Fair
mount Ave, Bus sulošta gražus vei
kalas apie Tolstojaus gyvenimą ir jo 
nuveiktus, darbūs. Daintios tusų dar
bininkų choras, balalaikų orkestrą ir 
daugiau pamarginimų. — Kviečia 
lietuvius dalyvauti. — Kom.

(43-45)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—-virtų ir žalių.

Office Phone 
E Ver green 4-6971

Inside Phone 
EVcrgreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. 1

OPEN DAY and NIGHT

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK 
i ",. ;...

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

75c.

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sal.

Sun. all day and night
and
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Aštuntas puslapis Pėfiktad

NewWko
Iš "Laisvės” Bazaro

BAZARUI AUKOS
“Gerb. ‘laisviečiai’: — Jūs 

jau pabaigėte bazarą ir veda
te sąskaitas, o Įneš, truputį pa
vėlavę, ateiname bazaro pelną 
padidinti. Galite įskaityti ir 
mus bazaro dalyviais, čia ran
date blanką su trylika vardų 
ir su $7.50 pinigais. Tegyvuo
ja ‘Laisvė’ dėl darbo liaudies 
laisvės ir švietimosi! Draugiš
kai, Paulina Jasilionienė, Bin
ghamton, N. Y.”

Sekanti binghamton iečiai
aukoja: Po $1.00: P. Jasilio
nienė, V. Kaminskienė, U. ši- 
mojiunienė ir Endwell Bakery. 
Po 50c.: I. Vėžys, Stefanija 
Vėžytė, A. Tvarijonienė, L. ši- 
moliūnas ir H. žukienė. 
25c.: O. Dzidulionienė, M. 
kerienė, B. Zmitraitė ir 
Zmitraitė.

Po Į 
Be-

Nuo Mrs. J. Skiparis, iš Ba
yonne aplaikyta blanka, auko
ja sekamai: Mr. ir Mrs. Jo
seph Skiparis, $1.00. K. Če
snauskas, cor. 15th Street, ir 
Broadway, bonką degtinės. 
Draugė, paduškaitei gražų už
valkalą, Anna Sakavičienė, 
uzbona ir 6 stiklus. *

V. J. Kasparas iš Newark, 
N. J., pridavė blapką su se
kančiais aukotojų vardais: Po 
25c.: M. Gabowsky, N. Svire- 
diuk, Clifton, N. J., D. Save- 
riuk, Newarke. Po 15c.: L. 
Glowatsky, J. Dudinsky, ir M. 
Bursevich. Po. 10c: W. Dob- 
rotvar, Lindenc, Kosoe, Earl 
Nykast (?), Mary Efinchik, 
Dorothy Zuk, W. Karol, M. 
Bursevich, Nuvocik, C. Gryson, 
J. Semenavich įr Z. Goldsky. 
Viso $2.20.

Drg. S. Kuzmickas, iš She- 
„ nandoah, Pa., prisiuntė blan
dą. Pinigais aukavo: J. Kuz
mickas, $5.00. Moterų Apšvie- 
tos Kliubas, $3.00. Po $1.00: 
S. Ulbnickas, P. Pikutis, Joe 
Matlow, Sol Levit, F. čizaus- 
kas, J. Grigas, P. Valentą, V. 
Maurukas, K. Naravas, K. Ne- 
mura, K. Motuzą, A. Kuzmic
kas ir A. Kazokas. ,

Po 50c.: S. Krasnickas ir K. 
Rutkauskas. J. Savarauskas 
25c.

Daiktais: Max Levit, kakla- 
laraištį; J. Zakarevičius, "Wa- 
llett” ir “Key Holder”; L. 
Stankevičienė gražią kaldrą; 
O. Pikūnienė, du paduškaitėm 
užvalkalus.

M. Janavičienė iš Washing
ton, Pa., prisiuntė blanką. Po 
50c.: B. Lukoševičius, K. Vis- 
tarta, J. Kubeckienė, H. Vu- 
kadinovich ir T. Janavičius. 
M.- Janavičienė 25c. Viso 
$2.75.

K. Mažeikienė iš Cliffside, 
N. J., prisiuntė blanką. Auko
jo G. Stasiukaitis $2.00. Po 
$1.00: K. Darencius, J. Do- 
nunas, J. Pečiulis ir K. Ma
žeikienė. Po 50c.: J. Gaurans- 
kis ir bevardis. W. Karas 30c. 
ir G. Latvis 25c. A. Bakunienė 
bonką degtinės. Viso $7.55.'

G. A. Jamison iš Livingston
N. J., prisiuntė blanką. J. Grj

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Po
Ty-
Po

čiunas, Suminite $1.00. 
50c.: G. A. Jamison, V.
1 tinas ir Mrs. A. Palson.
25c.: Anthony Janush, Antho
ny Palson, Joe Stanionis, Vio
let Tolun, Mrs. S. Tilunienė ir 
Ch. Anuškis, Newarke. Viso 
$4.00.

I. Urbonas jr A. Bečienė iš 
Great Neck, N. Y., pridavė 
blanka. A. Talandzevičius— 
$10.00. D. C. Kasmauskas— 
$2.00. Po $1.00: Ig. Urbonas, 
I.ipskienė, J. Kupčinskas, F. 
Klaston, Bečių šeima, O. Kli- 
mienė. Po. 50c: Marcinkevi
čienė (taipgi dvieji vyriški 
apatiniai) ir “Laundry Man’” 
Smaidžiunienė 40c. Po 25c.: 
P. Kūtkus ir Lideikis. Viso 
$20.00.

P. Janiūnas, iš Bayonne, 
surinko ant blankos sekamai: 
F. J. Milvvid, $3.00. Po $1.00: 
P. Janiūnas, Alex Trakimiene, 
J. Matušaitis, Joe Rutkauskas 
ir Nadel Bros. John Hayes, 
75c. ir Felix Muzikevičįus 50c. 
Viso $9.25.

K. Žukauskiene iš E. Oran
ge, N. J., pridavė blanką su 
sekamais vardais: Joseph Ge
rulis $1.00. Po 50c. Geo Žu
kauskas ir K. Žukauskienė. A. 
Janušionjs 25c. Viso $2.25.

Per A. Stripeiką ir Burkau- 
skienę iš Elizabeth, N. J., gau
ta dovanų bazarui sekamai: 
Po $2.00: Ig Beeis ir Pr. Sau
lis. Po $1.00: J. Wizbaras, 
W. Bite, S. Brazaitis, W. Pau
lauskas, P. Maksim ir P. Poš
kus. Viso $10.00. Daiktais: 
B. Baranauskas, “hamę”, ver
tės $3.70; Elz. Paulauskienė, 
kvortą degtinės, 13. Rimkus 16 
sv, žąsį; J. Warwick dvi bon- 
kas vyno, J. Brazaitis stalui 
užtiesalą, A. Drogon padus-, 
kaitę, M. Burkauskįenė nu- 
megstą kepuraitę ir svederį, 
L. Sheralis du gražius išsiuvi
nėtus dalykėlius. Visas dova
nas atvežė iš Elizabetho J. 
Warwickas..

S. Brusak, brooklynietis, 
pridavė blanką su $3.00. Au
kavo po $1.00: Anna Yakštis, 
Frank Yakštis ir S. Brusak.

Sekamos aukos aplaikytos 
laike bazaro ir per paštą.

Kariūnas, Maspethe
K. Mockus, Brooklyne 
S. Kazokytė, Jamaica
L. D. S. 142 kp. Pitts- 
$5.00; drg. Dzevecko,

$1.00;

$1.00; 
$1.00; 
$1.00; 
burgh 
newyorkietis, $1.00; Petras 
Burneikis brooklynietis $2.00; 
M. Bovinienė, Brooklyn $1.00; 
J. Pranaitis, Brooklyne $1.00; 
Mike Džiuvienjus, Brooklyne, 
$5.00; Jonas Ragauskas, Shel
ton, Conn., $2.00; A. Murei- 
kienė, Milford, Conn., $1.00; 
A. Višniauskas, Bayonne, N.J., 
$1.00; A. Skirmontas, Maspe- 
the, $2.00; P. Vižlianskienė, 
Brooklyne, 50c.; E. Skučienė, 
Newark, N. J., užsimokėjo 
prenumeratą ir 50c. aukų; V. 
Barkauskas, Oakville, Conn., 
$2.00; V. Jakubonis, Bridge
port, Conn., $1.00; K. Janke- 
liunienė, Bridgeporte, $1.00;

! Jurgis ir Albina Daugėlai, iš

Rengia Šv. Jurgio Lietuvių Draugystė 
Šeštadienį, Vasario 22 February 

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 40 centų

BUS GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti ir link

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

Richmond Hill, $2.00 ir K. 
AJęsamitauskas, iš Hartford. 
Conn., $2.00. A.L.D.L.D. 25 
kp., Baltimore^ Md., $5.00, 
Kari Grozan, Cranford, N. J.. 
$2.00.

New Yorke Taipgi Bus 
Specialiai Rinkimai

DAIKTAIS
E. Klimaitė, Richmond Hill, 

paduškaitę; K. Petrįkienė, 
Brooklyne, “Toilette Setą”; O. 
Višniauskienė, Brooklyne, pa
duškaitę; O. Dobilienė, Brook
lyn, 30 tuz. “doughnuts”; J. 
Grubis, brooklynietis, bonką 
vyno; S. Bedermonienė, Broo
klyn, 13 porų karolių; J. Ju
revičius, kuris užlaiko aludę, 
234 Cleveland St., pridavė 
bonką degtinės per savo vedė
ją (manager) Vincą Karloną. 
S. Vinikaitienė, Ozone Pk., 4 
žiurkštus; V. Adeikienė, broo- 
klyniętė, du paduškaitėms už
valkalus ir “slip”; A. Murei- 
ka, brooklynietis, bonką bran
dos ir bonką degtines; Anna 
Jakštienė, dvi paduškaites; M. 
Jasilionis, Brooklyne, 1 paduš
ką; drg. Tumeliai, įš Mas- 
petho, 1 galioną tomatoe jui
ce, 2 kvortas grybų ir bušelį 
bulvių; S. ir J. Jurevičiai iš 
Ft. Lauderdale, Fla., ashtray, 
1 coconut ir 3 plants; V. Mi- 
kutajtyte, Teaneck, N. J., 1
“blouse and slip”; Jonas Ka-! masinius

3419 Fulton St., buvęs prieš 1776 bįlių, ir prieš Ame- 
kompanijoj, rikos ėjimą į Europos karą.

šį šeštadienį, vasario 22-rą, 
minint šios šalies pirmojo pre
zidento George Washingtono 
dieną, moterys pikjetuos kon- 
gresmano Sol Bloom namus 
Masters Apartmentuose, 103rd 
St., ir Riverside Drive, ir se
natoriaus Robert Wagner na
mus ant 86th St.

Mobilizacijai vieta 103rd> 
St. ir Riverside Drive, 11 vai. 
prieš piet.

Pereitą antradienį buvo 
specialiai rinkimai ketvirtame 
senatoriniame Brooklyno dis- 
trikte ir 16-me assemblio dis- 
trikte. Abieji parodė ypatingą 
padėtį keitimęsi partijų įta
kos.

Kovo 11-tą bus specialiai 
rinkimai 17-tame kongresinia
me distrikte, New Yorke, kad 
išrinkt kongresmaną 
Kenneth 
neseniai
kandidatų jau įteikė republi- 
konai, nominavę Joseph Clark 
Baldwin 3rd ; demokratai, no
minavę Dean Alfange, ir dar- 
biečiai, nominavę Eugene P. 
Connolly.

Pradedant šiandien, vasario 
21-mą, Irving Teatre, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke, 
pradeda rodyt sovietinį judį 
“Mannerheim Linija”, tikrus, 
istoriškus vaizdus iš karo su 
Suomija, ir francūzų filmą, 
paremtą ant Dostojevskio no
veles “Prasikaltimas ir Baus
mė.” Harry Baur lošia Ras
kolnikovo rolėje.

NEW YORK CITY
VAKARIENE

Rengia LDS 159 Kuopa

vieton
Simpsono, kuris

mirė. Nominacijas

Street

St.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
BJSI-8 <I1nOS

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Motery Pikietai 
Prieš Karą

Amerikinės Taikos Mobili
zacijos moterų divizija savo 
specialiame susirinkime, įvy
kusiame vasario 8-tą, daly
vaujant įvairiausių organizaci
jų atstovėms, nutarė pravesti 

pi kietus protestui
tilis,
Scholes Bakery 
bonką degtinės; O. Čepulienė,! 
Brooklyn, 3 
Kanapienė, 
namie keptą 
nienė, vieną
Brooklyne kliubietė, “1 qt. 
home-made jelly” ir abrūsą; 
Bk’lyno Liet. Moterų Kliubas, 
padušką, žaislų, tuz* nosi
naičių ir įvaįrių kitų dalykė
lių ; J. Dainienė, brooklynietė, 
setą dišių ; O. Depsienė, vieną 
bekoną;. Varpo Keptuvė, 36 
Stagg St., Brooklyne, du kei-

paduškas; Anelė 
Brooklyn, didelį 
keiksą; M. Bovi- 

keįksą; E. P., 
kliubietė,

Sparnais gerai skraidyti,
kus; Geo. Stasiukaitis, Grant-; bet su vėjais grumtis nelabai, 
wood, N. J., brinką degtinės C Sugrįžusiam 'iš Lisbon į Lawood, N. J
M. Jasilionienė, brooklynietė, 
dvi nosines ir Scholes Bakery, 
532 Grand St., 3 keiksus.

Jei kaip nors buvo praleis
ta pavardė, prašome pranešti 
mums, mes peržiūrėję rekor
dus, pataisysime klaidą. Šir
dingai ačiuojam kiekvienam 
aukotojui už dovanas.

Sekmadienį Bus Pietūs 
ir Šokiai

tik $1.
vai. die-

pietų bus
programa,
kuopos meniškos

ir prakalba trum-

trumpa 
kuria

ne vien ‘galėsime

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

Laike
koncertinė 
pildys šios 
jėgos. Bus 
pa.

Po pietų
linksmai laiką praleisti pasi
kalbant, bęt ir pasišokti, nes 
Jurgio Kazakevičiaus . orkes
trą grieš lietuviškus. ir ameri
koniškus jokius. Vien šokiams 
įžanga 25c. šokių pradžia 5 
vai.

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

Visus ir visas kviečiame da
lyvauti. Rengėjai.

GRAŽULIS IŠVYKO 
ARMIJON

Vienintelis sūnus Cranford, 
N. J., Gražulio šeimoj, .Carl 
Grozan, Jr., išvažiavo į Fort 
Devons, Ayer, Mass. Jis gro
davo Nacionalės Gvardijos 
101-sios Kavalerijos ' Bene, 
Brooklyne. Jų būrys išvyko 
vasario 4-tą. Karolis studija
vo muzikos New Yorko Uni
versitete ir buvo populiarišku 
vadu Ambassadors Orchest
roj.

Pradėta New Yorko 2nd 
Avenue aukštojo gelžkelio 
nugriovimas.

22 Vasario-February
Pradžia 7:30 v. v.

Tony IHarsin-Marsinionio
Svetainėj 

795 Washington 
New York City, 

Kampas Horatio
Bus Gerų Valgių ir Gėrimų

Kaina $2.00 asmeniui
Kviečiame vietos ir apylin

kės svečius dalyvauti. Pralei
site smagiai laiką.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenii 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, sirenų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 miliionų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

152

t Lisbon į 
Guardja stotį Kliperiui, 
po nusileidimo, ėrųė virš 
landą laiko įvažiuot į savo 
ką dėl stipraus vėjo.

La
jau i 
va
ri o-

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Wm. M. Cfinigan, laiškane- 
šis, 304 Washington Ave., nu
teistas metus ir vieną dieną 
kalėti kaltinimu pavogus su 
pinigais siunčiamą laišką.

Browderiui Išlaisvinti 
Ruošia Mitingus

Iš visos šalies plaukiant dar
bininkų pasižadėjimams ko
voti už Browderio išlaisvini
mą, Komunistų Partija didžią- 
jame New Yorke paskelbė tris 
masinius mitingus tuo klausi-* 
mu šį pirmadienį, vasario 24- 
tą, kurių visuose' kalbės ir 
patsai Browderis, taipgi kiti 
žymūs kalbėtojai. Mitingai 
bus: vienas Mecca Temple, 
kitas Capital Hotel, o trečias 
Central Opera House.

Jonas Urbutis, 61 metų am
žiaus, gyvenęs 356 Stanhope 
St., Brooklyn, N. Y. Mirė vasa
rio 19 d. vakare. Bus laidotas 
22. d. vasario (šeštadienį), 10 
v. ryte, St. Jono kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. LeVanda.

G. Brugel, gatvių cementa- 
vimo kontraktorius, rastas pri
gėręs Coney Islande. Menama, 
kad jo mirtis turi ką bendro 
sąryšyje su- einančiu kitų kon- 
traktorių teismu, kurin jis bu
vo pašauktas liudyti. Jis pats 
įkaitintu nebuvo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vienos šeimynos akme

ninis namas su 7 kambariais. Tinka
mas didelei šeimynai. Yra prieša
kio ir užpakalio balkonai. Namas ge
rame stovyje, Del daugiau informa
cijų prašome telefonuoti Michigan 
2-1231 arba kreipkitės asmeniškai: 
343 Eldert Lane, Woodhaven, L. I.

(44-46)

M9MWB

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
n a u jus 

k lūs ir 
^sudarau 
■rikoniškais. Rei- 
Bkalui esant ir 
■p a d i dinų tokio 
F dydžio, kokio pa- 
T geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

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

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) s 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

• ■
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose' dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.
WWWWWWWVWWWWWWWWWWW,

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes St. oleveiterio stoties.

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

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

EVergreen 4-0072 SLoeum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

VŲandon nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo R iki’ 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir Bulyg ausitaritno.

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.
------- - ------------- --------- r, ...

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

S tai 
adresas;

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsą inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

IOI

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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU...
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jus mokėsite už rakandus, o ne už išrėdyipą




