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KRISLAI
Mūsų Pačių Reikalais.
Kas Tas “Jan Valtin”?
Gestapo Šnipas—‘Autorius?
Šaltinis, iš Kurio Lietuviški 
Socijalistai Išmintį Semiasi.

Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

Smagu kalbėti ir rašyti apie 
visą pasaulį, bet dar smagiau 
pakalbėti apie mūsų pačių rei
kalus, — smagiausia apie mū
sų dienraštį “Laisvę.”

Štai, artinasi balandžio 
mėn. 5-toji diena. Prieš 30 me
tų tą dieną pasirodė pirmuti
nis “Laisvės” numeris.

Vadinasi, balandžio 5-toji 
yra labai mums ženklyva die-' 
na, tai yra jubilėjinė diena.

♦ ■■

Ta proga laisviečiai ruošia
si išleisti padidintą dienraščio 
numerį, — jubilėjinį numerį.

Ta proga raginami visi mū
sų draugai ir prieteliai para
šyti savo atsiminimų ir įverti
nimų mūsų dienraščiui.

Ta proga mūsų organizaci
jos ir draugijos, taipgi ir pa
vieniai asmenys, prašomi pri
siųsti savo sveikinimų dienraš
čiui “Laisvei.”

Atžymėkime mūsų dienraščio 
gimtadienį taip, kaip nei jokia 
kitas lietuvių laikraštis nega
lėjo atžymėti !
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Šaukimas į Amerikos Liau 
dies Suvažiavimą

PREZID- ROOSEVELTAS NORI ĮVEST 
SPAUDOS IR RADIO CENZŪRĄ

Nesenai knygų rinkoje pa
sirodė “autobiografija,” pava
dinta “Out of Night.” Mono
polistinės spaudos knygų ap- 
žvilginėtojai šią “autobiogra
fiją” labai išgarbino. Esą, tai 
literatūros šedevras!

Knygos autoriumi pasirašė 
Jan Valtin. Bet nereikia ma
nyti, jog tai jo paties darbo 
produktas. Ne! Knygų apžval- 
ginėtojai pripažįsta, kad 
“Janui Valtinui” knygą padė
jo parašyti Isaac Don Levine, 
uolus Hearsto spaudos ben
dradarbis ir aršus Sovietų Są
jungos neapkehtėjas.

Knygos turinys?
Autorius pasakoja, kaip jis 

buvęs jūrininkas, kaip jis vei- 
« kė podraug su komunistais, 

“ koki komunistai pasirodė jam 
negeri žmonės, kaip jis juos 
apleido ir dabar, pasidaręs 
“doru piliečiu,” apsigyveno 
Amerikoje!

Tokis, daug maž to “litera
tūros šedevro” yra turinys!

Pradėta rūpintis “genijaus” 
praeitimi. Kas gi tas “Jan 
Valtin”? Iš kur jis?

Ir štai kas paaiškėjo: “Jan 
Valtino” tikra pavardė yra 
Richard Krebs. Jis yra vokie
čių tautybės. Dirbo kadaise 
jūreiviu. Jis visur nudavė kai
riu politikoje. Bet. . .

Skandinavijos jūreivių lei
džiamas laikraštukas “Paa 
Torn” (Sargyboj e) 1938 

* metų sausio mėnesio laidoje 
turi išspausdinęs paminėtojo 
“autoriaus” paveikslą ir apie 
jį rašinį su antgalviu:

“Saugokitės! Gestapo!”

Pasirodo, kad Valtin-Krebs 
tarnavo Hitlerio slaptojoj poli
cijoj ; šniukštinėjo Geštapui, 
kol jis buvo sučiuptas. O kai 
jį skandinavų jūreiviai suga
vo, kaipo šnipą, tuomet jis at
vyko į Ameriką ir čia apsigy
veno.

Hearsto spaudos bendradar
bis Don Levine tuojau stojo 
talkon ir parašė jo vardu kny
gą apie “komunistų nedory
bes.” Na, ir šiuo metu, kaip 
sakyta, komercinės spaudos 
“literatai” nebegali atsigėrėti 
tuo geštapininko “kūriniu”!

Niūjorke išeidinėja Social
demokratų Federacijos orga
nas “New Leader.” šiuos žo
džius rašąs dar nėra matęs to
kio juodo anglų spaudoje lai
kraščio, kaip šis. “New Lea
der’’ teisina kiekvieną Angli-' 
jos imperialistų žingsnį. Jis 
smerkia Indijos žmones, kam 
jie “neramybes kelia,” reika
laudami savo tautai laisvės. 
Jis smerkia kiekvieną, kuris 
pakritikuoja Anglijos impe- 
rijalistų politiką.

Bet “New Leader” šiandien 
yra lietuviškų socijalistų įkvė
pėju, politiniu mokytoju! IŠ

3 Senatoriai Sako, Preziden
tas Traukia Karan

Washington.— Senatorius 
Gillette, demokratas, kalbė
jo, kad prezidento Roosevel- 
to sumanymas 1776 dėlei 
visuotinos pagalbos Angli
jai tiesiog traukia Ameriką 
į karą: “Kas liečia manęs, 
tai aš savo gyvybę paauko
čiau už Angliją, Graikiją ir 
Chiniją” prieš Vokietiją ir 
Italiją, bet prezidentas Roo- 
seveltas su tuom bilium ne
turėtų per užpakalines du- 
-ris įvelt Ameriką į karą; 
geriau, girdi, būtų, jeigu jis 
stačiai paskelbtų karą, kad 
“Amerikos žmonės pilnai 
žinotų, kas čia daroma.”

D e m o k r atas senatorius 
Bulow sake: “Prezidentas 
pirmiau žadėjo išlaikyt mus 
nuo karo; dabar iškilo kitas 
klausimas, — kaip žmonės 
galėtų sulaikyt patį prezi
dentą (su jo bilium 1776) 
nuo karo” už Angliją.

Kitas dar senatorius 
Brooks, republikonas, kalbė
jo prieš Roose velto bilių ne 
tik todėl, kad jis su savo 
planu pagalbos Anglijai 
sauvališkai velka Ameriką ą 
karą. Sen. Brooks priešino
si Roosevelto biliui ir todėl, 
kad Rooseveltas nori gaut 
galybę diktatoriškai valdyt 
Ameriką, jeigu tas jo suma
nymas būtų priimtas kaip 
įstatymas.

Penkiolikos Mėty 
Planas Sovietą 
Pramonei Kelti

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos 18-tas su
važiavimas priėmė penkioli
kos metų planą taip kelt So
vietų pramonę, kad Sovietų 
Sąjunga pralenktų svar
biausius kapitalistinius kra
štus daugiu kiekvienam 
darbininkui atsieinančio pa
gaminimo geležies, plieno, 
kuro, elektros, mašinerijos 
ir kitų pramonės įrankių, 
taip pat daugiu vartojimo 
dalykų.”

Partijos Centro Komite
tas užgyrė šį planą ir pave
dė jį vykdyt Valstybinei 
Planavimo Komisijai.

____________________

Angly Lakūnai Atmušė 
Du Vokiečių Orlaivių

Puolimus
London, vas. 22. — Tuzi

nai Vokiečių orlaivių dviem 
atvejais vakar skrido bom- 
barduot Londoną. Juos virš 
jūros pasitiko greitieji an
glų lėktuvai ir atmušė at
gal; nušovė vieną vokiečių 
orlaivį.

Suvažiavimas Įvyks New Yorke Balandžio-April 5 ir 6 Dienas Šiemet

Visiem Taikos ir Laisves Draugam
BENDRAI AMERIKIEČIAI!

MUM GRESIA PAVOJUS
Jau ir vėl beveik atėjo mums tokios 

tragiškos dienos, kaip 1917 metais, ka
da buvo siunčiama Amerikos kariuome
nė į Europą. z

Mūsų darbo unijos yra užpuldinėja
mos. Teisė streikuoti atiminėjama.

Mūsų farmeriai vejami nuo savo že
mės; jų produktai pardavinėjami žemiau 
tos kainos, kiek juos pagamint kaštuoja. 
O mes turime brangiau mokėti už mais
tą, v ,

■ Nuoma - renda už kambarius mums 
aukštyn keliama. Mūsų algoms neleidžia
ma pakilti. Nedarbas vis tęsiasi, o pašal
pa mums kapojama bei atiminėjama.

Skriaudimas mūsų negrų, jų niekini
mas didėja. Atakos prieš žydų tautą 
smarkėja. Nutraukti pirštų nuospaudai 
mūsiškių nepiliečių.

Mūsų jaunuoliams beveik nėra darbų. 
Keturiem milionam žmonių užkariamas 
karinis įstatymas.

Šalies kongresas vis neduoda balso 
rinkimuose dešimčiai milionų Amerikos, 
piliečių. Mažumos partijos sparčiai slo
pinamos.

Mus baugina ir šnipinėja prieš mus. 
Mus suiminėja ir užgrobia mūsų doku
mentus be warranto.

Iš mūsų atiminėjamos konstitucinės 
teisės.

Štai kaip buvo užgesinta demokratija 
Vokietijoj ir Francijoj; štai kaip ji gesi- , 
narna Anglijoj, ir štai kaip ji bus užge
sinta Amerikoj, jeigu darbininkai ir žmo
nės abelnai nesusivienys ir neveiks.

Šitokie dalykai mums atsitinka todėl, 
kad mūsų valstybės vyrai ir turtų kara
liai mindžioja žmonių valią. Žmonės auk
štose valdžios vietose tempia mus į karą 
už trijų tūkstančių mylių nuo čia.

Šis karas nėra vedamas tam, kad nu
šluotų hitlerizmo ir tironijos blogybes. 
Tai nėra karas tam, kad išlaisvintų 
žmones Vokietijos ar Francijos, Indijos 
ar Airijos, Afrikos ar Azijos. Tai nėra 
karas demokratijai ginti. Šis karas ve
damas skirtingu tikslu, būtent, — pri
kimši kišenius pelnų korporacijoms-trus- 
tams kaštais pasaulio tautų. <

Atžagareivių turČių-didikų bilius 1776 
turi intenciją įgalint tuos korporacijų 
biznius įvilkt Ameriką giliau, į šį karą. 
Tas bilius duotų Jungtinių Valstijų pre
zidentui štai kokią galią:—

Įtraukt mus į visuotiną karą prieš 
žmonių valią;

Įvest .valdymą įsakymais vietoj kons
titucinės valdžius;

Paneigt bile kurį iki šiol išleistą įsta
tymą;

Atiduot mūsų laivus, mūsų orlaivius, 
mūsų kanuoles, svarbiuosius mūsų ištek
lius ir medžiagų šaltinius bile svetimam 
kraštui.

“Visuotina” parama Anglijos Imperi
jai ar bet kuriai kitai tokiai kariaujan
čiai imperijai reiškia visuotiną karą 
Amerikos žmonėms.

YRA BŪDAS TO IŠVENGTI
Dai’ galima sustabdyt tą stūmimą lin

kui fašizmo Amerikoje ir pastot kelią 
visuotinam karui. Aukščiausia valdan
čioji galia priklauso žmonėms. Suvieny
tas žmonių judėjimas prieš karą gali ap
saugot Ameriką nuo karo baisenybių ir 
nuo fašizmo žiaurumų.

Idant:
Pasitraukt iš Antrojo Pasaulinio Karo 

ir išsilaikyt nuo jo,
Kovot prieš kiekvieną karinį žingsnį, 
Atgaut ir sustiprint mūsų demokratiją, 
Apgint darbo žmonių teises, 
Darbuotis žmonių taikai,—tuo tikslu 
Mes atsišaukiame į darbininkus fabri

kuose, dirbtuvėse ir kasyklose, raštinė
se, geležinkeliuose ir laivuose; atsišau
kiame į farmerius, į bedarbius, į bažny
čias, į negrus, į moteris, jaunuolius, į 
senus ir į visus, ir raginame juos sueit 
savo unijose ir organizacijose, darbavie
tėse, masiniuose susirinkimuose ir baž
nyčiose, kad išrinktų ir atsiųstų savo at
stovus į Amerikos Liaudies Suvažiavimą, 
kuris įvyks New Yorko mieste balandžio- 
April 5 ir 6 d. šiemet; ir čia padaryt 
žingsnius, kuriais galėtume sumobilizuot 
žmones kovai už Taiką, už Laisvę ir už 
visų Bendrą Gėrovę.

Pasirašo:
Veikiančioji Konferencija Dėlei Taikos 

ir
Amerikiečių Taikos Mobilizacija.

Senatoriai Wheeler ir Clark Pareiškė, jog Rooseveltas Jau 
ir Taip Perdaug Slėpė Karinius Savo Planus

Washington. — Prezid. mė sen. B. C. Clark; pareik* 
Rooseveltas barė radio, lai-' 
kraščius ir kai kuriuos na
rius senatorių komisijos 
užsieniniais reikalais, kad 
jie paskelbė, ką generolas 
G. C. Marshall kalbėjo slap
tame tos komisijos posėdy
je. O gen. Marshall, karinio 
štabo galva, ten sakė, kad 
“Jungtinės Valstijos turi 
būt pasiruošusios karui bile 
dieną,” ir pranešė, jog ka
riniai Amerikos orlaiviai 
telkiami srityje Pacifiko 
Vandenyno (prieš Japoniją, 
visų pirma, gint Anglijos 
kolonijas ir Holandų Ryti
ne Indiją, Azijoje).

Prez. Rooseveltas vadino 
tokių žinių skelbimą “nedo
ru ir nepatriotišku.” Jis ra
gino Amerikos laikraščius 
ir radio “liuosnoriai užsidėt 
cenzūrą,” tokią kaip laike 
pereito karo.

Į tą Roosevelto kalbą se-1

šdamas:
“Visų pirma, Amerikos 

žmonės turėtu žinot visus 
svarbius faktus. Nes prie
šai vis tiek juos sužinos.”

STENGSIS URMU PER- 
VARYT BILIŲ 1776

Senatorius George ir kiti 
r o o s e v e Itininkai pasiryžę 
suvaržyt senate kalbas prieš 
Roosevelto kariniai - dikta* 
torišką sumanymą ir pada
ryt jį įstatymu jau šią sa-

Dauguma senatorių ko
misijos užsienių reikalais, 
Roosevelto politikos rėmė
jai, atmeta 1776 biliaus tai
symus, reikalaujančius štai 
ko:

Uždraust Amerikos kari
niais laivais lydėt prekinius 
laivus į Angliją;

Užgint kariniams Angli- 
kamai atsiliepė senatorius J0.^ laivams per neribotą 
Wheeler * - -

“Prezidentas norėtų dar < prieplaukose ir laivastatyk- 
labiau pažabot spaudą, ra-4^s^”- 
dio ir visus žmones, kurie 
tik priešinasi karui. Bet jau 
ir taip Roosevelto valdžia 
perdaug slėpė, ką jinai daro 
dėlei Amerikos gynimo ir 
ką ji veikia užsieninėje poli
tikoje.”

Senatorių Wheelerį parė- j
t

laiką taisytis Amerikos

ANGLAI MINOMIS PAS- 
TOSIĄ KELIĄ ITALAM 

IR VOKIEČIAM

jo semiasi išmintį Grigaitis, 
kurį seka “Keleivis” ir kiti!

Sunku įsivaizduoti, kad taip 
žemai galėtų nupulti kada 
nors buvusieji žtnonės! •• •

Vokiečiy Karo Štabas 
Įsisteigė Bulgarijos 

Sostinėje
Sofija, Bulgarija. — Pa

prastais drabužiaias persi
rengę, prigužėjo aukštų Vo
kietijos ofičierių ir įsteigė 
savo karinį štabą Sofijoj, 
Bulgarijos sostinėj. Bulga
rijos vieškeliai jau pažymėti 
lentelėmis su vokiškais įra
šais, matomai, priruošti vo
kiečių armijai maršuot per 
Bulgariją prieš Graikiją.

Demonstravo bulgarų stu
dentai prieš vokiečių karinį 
štabą, įsikūrusį didžiausia
me/Sofijos viešbutyje. Stu
dentai šaukė: “Neleiskime 
vokiečiam užimt Bulgari
jos!” Bulgaru policija suė
mė 50 kairiųjų valstiečių 
vadų.,

/ ORASt —- 
linai apsiniaukę/

- Neperšalta; da

Kn’roraSTiKtE’ Turkai Praleisi? A"?1“ W V * A w
PRIEš VOKIEČIUS

London. — Šią savaitę A. 
Eden’as, Anglijos užsienių 
reikalų ministeris, vyks iš 
Šiaurinės Afrikos į Turki
ją. Jis stengsis taip nusta
tyt Turkiją, kad ji eitų ka- 
ran prieš Vokietiją, jeigu 
vokiečių armija per Bulga
riją maršuotų prieš Graiki
ja-

Per Savaitę Esą Sunai 
kinta 109,029 Tonai 

. Angly Laivą
Berlin. — Nuo vasario 15 

iki 21 d. vokiečių orlaiviai 
bombomis nuskandino 43,- 
500 tonų prekinių Anglijos 
laivų, o vokiečių submarinai 
ir šiaip kariniai laivai su- 
naikno 65,528 tonus anglų 
lavų, kaip teigia Vokietijos 
vyriausybė. ,

Karo Laivyną į Juo
dąją Jūrą

Sofija, Bulgarija. — Čia 
pasklido girdas, kad jeigu 
vokiečiai žygiuos per Bul
gariją prieš Graikiją, tai 
Turkija paskelbs karą prieš 
vokiečius, bet neųžpuldinės 
vokiečių, o tik ginsis, jeigu 
vokiečiai pultų turkus. Ki
tas girdas, tai kad Turkija 
praleis Anglijos karo laivy
ną per Dardanelius į Juodą
ją Jūrą; tuomet, girdi, ang
lų karo laivai užkirstų- so
vietinio žibalo gabenimą per 
tą jūrą vokiečiams į Rumu
niją.

Konferencija Reika
lauja Panaikint 

Browderiui Bausmę
Bridgeport, Conn. — Val- 

stijinė Konferencija dėlei 
Socialių ir , Darbininkiškų 
Įstatymų pasiuntė prez. 
Rooseveltui ręikalavimą 
tuojau panaikint bausmę E. 
Browderiui, Amerikos Ko
munistų Partijos genera- 
liam sekretoriui, kuris dėl 
pasportų smulkmenų nutei
stas ketverius metus kalėti 
ir $2,000 baudos sumokėti.! 
Konferencija pareiškė, jog 
toks Browderio nuteisimas 
yra tik “politinis persekioji
mas.”

London. — Anglai plačiai 
sodina minas Viduržemio 
Jūroj. Sako, kad anglų mi
nos užkirs kelią italų armi
jai laivais pabėgt namo iš 
Šiaurinės Afrikos. Anot an
glų, tai ir vokiečiai negalė
sią pro tas minas nusiųst 
savo kariuomenę j talką ita
lams prieš anglus Šiaurinėj 
Afrikoj.

Vokiečiy Bombininkai 
Beveik Sunaikinę 
Anglijos Miestą

Vokiečiai Nuskandino 
Angly Laivą “po Ame

rikos Vėliava”

Swansea, Anglija. — Vo
kiečių orlaiviai per tris nak
tis pagrečiui įnirtusiai bom
bardavo ir degino Swanseą» 
anglų prieplaukos miestą, 
anglies ir vario pramonių 
centrą, ir taip sunaikino jį, 
kad beveik visas miestas 
virto griuvėsiais ir degė
siais. Bombininkai tiek žmo
nių užmušė, jog dar nespėta 
suskaityt visų negyvėlių. 
Anglai nukirto vieną vokie-

Berlin. — Karinis vokie
čių laivas Indijos Vandenyne 
nuskandino prekinį anglų 
laivą “Canadian Cruiser,” 
kuris plaukė “po Jungtinių 
Valstijų vėliava,” kaip j tei
gia vokiečių 
anglų laivas 
nu įtalpos.

Vokiečių 
kad Anglijos laivai naudoja 
Amerikos vėliavą, norėda-

komanda. Tas 
buvo 7,178 to-

Japonai Vadina “žalčiu” 
Angliją ir Ameriką

, Tokio. — Japonų spauda 
rašo, kad Japonija norinti 
sulaikyt kariaujančius kra
štus, bet, girdi, tas “Angli
jos^ Amerikos žaltys” atme
tą taiką.

Anglų orlaiviai smarkiai 
bombardavo Wilhelmshave- 
ną, Emdeną, Boulogne, 
Dunkerque ir kitas vokiečių 
prieplaukas ir . pramonės

New York. — Čionaitinės 
CIO unijos, turinčios 400 
tūkstančių narių, pareikalą^ 
vo, kad senatas atmestų ka
rinį Roosevelto sumanomą mi įtraukt Jungtines Vaisti-,centrus Vokietijoje ir šiau- 
1776. jas į karą prieš Vokietiją.

spauda sako,

rinėje Francijoje.

< vi
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laiką, kada jau ,*yra prirengta 
“Lovcen” laivo išplaukiifnui vasario 27 
dieną.

Aukos neturi sustoti plaukusios. Jeigu 
Anglija neleis laivui “Lovcen” plaukti, 
tai vis vien bus surastas kitas. Vienok, 
mums atrodo, kad Amerikos liaudies kie
tas nusistatymas prieš Anglijos kišimą
si, bandymą pasiteisinti kokiais ten tech
nikiniais sumetimais ir su laivo savinin
ku kivirčiais, privers Anglijos valdžią 
pakeisti jos nusistatymą.
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Kaip Melagiai Nusimaskuoja
Į Čikagą atvyko tūlas Tranauskas. 

Jis sakosi buvęs Lietuvoje, paskui, per 
visą Sovietų Sąjungą, per Vladivostoką, 
atvykęs Amerikon. ,

Jei tikėti “Naujienoms” ir “Draugui,” 
tai jis yra pripasakojęs didžiausių nesą
monių. Bet kadangi nesąmonės nesąmo
nėmis ir pasilieka, tai panašiai yra ir su 
kalbamojo “svečio” nesąmonėmis.

Štai, išspausdinęs iš “Draugo” pasikal
bėjimą su Tranausku, kunigų “Darbinin
kas” (vas. 18 d.) surinka:

“Lietuviams kareiviams gi įsakyta ne? 
sirodyti gatvėje...”

Tai didelis dalykas! Pagalvokit: Lie
tuvoje lietuviams kareiviams nevalia ro
dytis gatvėje. Gal ne viena tamsi davat
ka, skaitydama šitokį Tranausko pliauš- 
kinį, net apsiverks.

Bet jei rimtas žmogus tokį dalyką-pa
skaitys, tai jis tik gardžiai nusijuoks. 
Kodėl gi lietuviams kareiviams “įsakyta 
nesirodyti gatvėje”? Kuo gi jie nusikal
to? Rimtas žmogus puikiai žino seka
mą: generolas Vincas Vitkauskas, bu
vęs Lietuvos kariuomenės vadas ir ka
ro ministeris, yra išrinktas į pačią aukš
čiausią visos Sovietų Sąjungos įstaigą— 
į aukščiausįjį parlamentą arba Sovietą. 
Jeigu buvęs kariuomenės vadas, genero
las, yra išrinktas į tokią vietą, tai kodėl 
lietuvis kareivis galėtų būti paneigtas, 
kodėl jis negali rodytis net gatvėje? Juk 
šiandieninėje Lietuvoje viskas verčiasi 
“aukštyn kojomis”: pažemintieji yra pa
aukštinti !

Bet štai mes “Drauge” (vas. 19 d.) 
skaitome tūlo kito pabėgėlio į Lisboną 
korespondenciją, kurioje jis nurodo, kad 
“rusams” nevyksta “sukomunistinti žmo
nes” Lietuvoje. Girdi: “Net kariai (ka
reiviai) dažnai viešai susiorganizuoja ir 
organizuotai vyksta bažnyčion...”

Dabar, gerbiamas skaitytojau, paly
ginkit: vienas iš Lietuvos pabėgėlis ra
šo, kad lietuviai kareiviai “viešai susi
organizuoja ir organizuotai vyksta baž
nyčion,” o kitas žioplelis, Tranauskas, sa
ko, kad “lietuviams kareiviams įsakyta 
nesirodyti gatvėje...”

Kunigėliai: kai jūs meluojate, tai ban
dykite bent “žmoniškiau” meluoti. Nes 
jei jūs šitaip žioplai rašysite, prieštarau
dami, tai ir paskutinės davatkėlės nu- 
grįš jums nugarą!

Kas Daro Kliūtis Laivui “Lovcen”?
Dienraštyj “Daily Worker” tilpo pla

tokas aprašymas apie tai, kad Anglija 
padėjus laivą “Lovcen” ant “blacklist.” 
Prieš tai įvairios organizacijos ir įta
kingi žmonės siunčia protestus Anglijos 
ambasadoriui į Washingtoną.

Anglijos ambasadoriaus sekretorius 
prisiuntė American Rescue Ship Mission 
komitetui laišką, kuriame sako, kad An
glija nieko neturinti prieš laivo misiją, 
bet ji ką tai turinti prieš laivo “Lovcen” 
savininką.

Amerikos Misijos veikėjai kunigas Ver 
Lynne Sprague ir daktaras Barsky krei
pęsi į Anglijos ambasadą su pasiūlymu, 
kad, jeigu ji ką turi su laivo savininku, 
tai, kad tą klausimą ant toliau atidėtų, o 
nedarytų laivui kliūčių išplaukti, kada 
jo misija yra parvežti Ispanijos kovoto
jus į Meksiką.

Nežinia, ar tie pasiūlymai ir masių 
spaudimas privers Angliją pakeisti jos 
nusistatymą. Bet daktaras Barsky turi 
tam viltį, nes jieškojimas naujo laivo, 
darymas kontakto užvilktų ant toliau

Senatoriai Wheeler ir Nye
New Yorke, Mecca Temple svetainėj, 

kalbėjo senatoriai Burton Wheeler ir 
Nye. Jie griežtai smerkė karo ruošėjus. 
Sakė, kad dabar Washingtone ant kiek
vieno kampo gali atsistoti ir garsiai 
šaukti už Anglijos imperijos reikalus, 
bet nedrįsk ten šaukti už Ameriką. Jie 
įrodė, kad Roosevelto administracija 
Jungtines Valstijas padarė daug paklus
nesnes Anglijos valdonams, negu Angli
jos kolonijos. Palygino su Kanada. Ka
nada nemoka Anglijos karo lėšų, o mū
sų šalis moka, nes ji siunčįa Anglijai ka
ro laivus, prekybos laivus, orlaivius, tan
kus, ginklus ir amuniciją, kas neišpa
sakytai didina mūsų valdžios skolas ir 
piliečių taksus. Kanadoj verstinas karei
viavimas yra tik 4 mėn. laiko, o pas mus 
metams. Kanados karys gali nevažiuo-, 
ti už Kanados rubežių kariauti, jeigu jis 
važiuoja, tai jo liuosa valia. Pas mus gi 
verstinas kareiviavimas yra metams lai
ko ir niekas pas kareivį neklaus, kur jis 
nori tarnauti, jį gali išgrūsti Chinijon, 
Afrikon ir kitur.

Senatoriai įrodė, kaip Vokietijoj 1933 
metais Hitleris išreikalavo iš parlamen
to specialių privilegijų ir jis virto dik
tatorium. Francijoj buvo tas patsai, ba
landžio mėnesį, 1939 metais, ponas Da- 
ladier išreikalavo sau specialių privilegi
jų ant 9 mėnesių laiko. Per tuos 9 mė
nesius jis suspėjo įvelti Franci ją į karą, 
įvesti savo šaly diktatūrą ir Franciją 
pražudė! Senatoriai nurodo, kad H. R. 
1776 bilius, kurio reikalauja Rooseveltas, 
yra diktatoriškas bilius,. kuris palaidotų 
Amerikos laisvę, už kurią kovojo Wash- 
tonas, Jeffersonas, Madisonas, Frankli
nas, Adamsas ir kiti revoliucionieriai.

Abu senatoriai sa^ė, kad karo šalinin
kai pirmon vieton stato ne Amerikos 
reikalus, ne mūsų šalies reikalus, net ne 
Anglijos reikalus, bet Anglijos imperijos, 
Wall Stryto bankierių ir finansinių oli
garchų.

Kalbėjo ir socialistas Norman Thomas, 
kuris painiojosi, kaip girtas, gyrėsi, kaip 
jis labai neapkenčia hitlerizmo ir prole- 
tarizmo. Kalbėtojų kalbos buvo trans
liuojamos per MBS radio.

Sovietų Javai Bus Siunčiami Belgi
jai, Holandijai ir Finijai

New Yorko “Evening-Telegram” įtal
pino straipsnį, kad veik bado padėtyj jau 
esantiems Belgijos, Holandijos ir Fin- 
landijos žmonėms bus pristatyta iš So
vietų Sąjungos javų.

Belgija ir Holandija yra Vokietijos už
imtos. Anglija atsisako joms praleisti ir 
maistą, nes esą tas maistas teksiąs Vo
kietijos armijai. Tų kraštų žmonės yra 
baisiame varge, ypatingai Belgijos. To- . 
dėl jie užmezgė ryšius su Sovietais. So
vietai prižadėjo šimtus tūkstančių tonų 
grūdų pristatyti į tuos kraštus.

Finlandija nelaimėj atsidūrė pildyda
ma užsienio imperijalistų reikalus ir iš
provokuodama karą prieš Sovietus. Pas
kui ji laikė didelę armiją ir atsidūrė ba
do padėtyj. Finlandija prašė Washing
tone, kad gauti paskolą $7,000,000 grū
dais ir miltais. Washingtonas reikalau
jant Anglijai atsisakė. Matome, kokis 
skirtumas! Dar tik metai laiko atgal po
nas Hooveris zujo po mūsų šalį, rinko 
aukas, finus garbino, mat, tada jie ka
riavo prieš Sovietus. Mūsų šalis tada 
Finlandijai paskolino $30,000,000, už ku
riuos buvo perkami ginklai ir amunicija. 
Kartu suteikė $20,000,000 Švedijai ir 
$15,000,000 Norvegijai paskolų, kurios 
ginklais ir amunicija aprūpino Finlandi- 
jų.

Bet kaip dabar Finlandija prašo duo
bos, tai ji jos negauna. Tada, kaip rašo 
tas laikraštisjijos*komisija atsikreipė į 
Sovietų Sąjungą,* tad >yra, vakar buvusį 
“priešą.” Sovietai prašymą priėmė ir pa
žadėjo greitai į Fiųlandiją pristatyti 70,- 
.QOįl,.tQniĮ..tgrūdų. . *

Šitokiose šėtrose gyvena darbininkai, dirbą apsigynimo pramonėje San Miguel, 
Cal. Jie darbo turi, bet neturi dorų namų, kur galėtų gyventi.

Laisvoji Sakykla
J. Baltrušaitis

Naikindami Savo Pa valdęs, 
Mes Neigiame Lietuvystę

(4-tas Straipsnis apie Ame
rikos lietuvystę).

Lietuvių tauta maža, o 
lietuviai patys lyg tyčia ją 
da mažina, menkina įvai
riais būdais. Jau perkrati- 
nėjome vieną didelį būdą, 
būtent, tą patrijotų - patri- 
jotierių skelbimą, kad pa
žangiausi lietuviai — se- 
niaus socialistai, dabar ko
munistai — esą nelietuviai, 
esą “kosmopolitai”, “nutau- 
tėliai,” “rusai”, “kacapai” ir 
tt. Prie to reikia priskaityti 
ir tą nelemtą paprotį žemin
ti kitų sriovių žmones, kad 
jie esą tamsūs, nekultūriški 
ir tt. Kad yra tamsumo, ne- 
kultu riškumo lietuviuose, 
tai tiesa ir tą reikia naikin
ti, bet, ne skirstyti pagal 
srioves arba''klases; ne sa
kyti, kad viš'as nekultūriš- 
kumas yra tik kitose srio- 
vėse, o ne mūsų vidurio ar
ba tautininkų sriovėje, ne 
mūsų katalikų sriovėje; 
“susipratę katalikai” tai tie 
patys “susipratę lietuviai” 
ir tam panašiai.

Šalę visokių neprotingų 
“kritikų,” neigiančių lietu
vystę, yra vienas blogas bū
das, beveik niekeno nekriti
kuojamas. Tas būdas —1 tai 
naikinimas savo pavardžių. 
Aš sakau: naikinimas, ne 
mainymas. Mainymas yra 
visiškas panaikinimas origi- 
nalės lietuviškos pavardės.

Tiesa, yra šiek tiek per
mainytų pavardžių, kurių 
lietuviškumas, vienok, pa

skambėtų, o mes pažintume, 
kad tai yra lietuvis.

Vienas lietuvis, Amerikoj 
gimęs, atsižymėjo universi
tete, bet iš pavardės — La- 
zousky — galėjai spręst, 
kad slavas, nors tos pavar
dės pradžia ne slaviška. 
Lietuviškai buvo Lazauskas 
(iš slaviškos — Lozovski; 
išvertus lietuviškai būtų 
Karklinis). Tą pavardę jam 
davė slovakų kunigas krikš
to laike. Tuomi kunigas ma
nė padauginęs savo tautos 
skaičių. Dabar tasai lietu
vis, gavęs kitam universite
te mokytojaus darbą, nume
tė tą pavardę, o priėmė vi
sai nepanašią “amerikoniš
ką.” O galėjo būt: Lazys, 
arba Lazauskas. Šita būtų 
garbinga pavardė — jeigu 
ne kaipo lietuviška, tai, 
tarp amerikiečių inteligen
tų, būtų laikoma kaipo 
graikiška.

Tankiai grynai lietuviš
kas pavardes amerikiečiai 
vadina graikiškomis, ypač, 
kurių galūnė yra “is,” “tis” 
arba “kis” (Kaulakis). In
žinierius B. Blažaitis, inži
nierius ir geologas Ed. Bal
trušaitis tankiai turi paaiš
kinti naujiems savo kole
goms, .kad juodviejų pavar
dės lietuviškos, ne graikiš
kos. Kuomet juodu studen
tavo Carnegie’io Technolo
gijos Institute, registraras, 
spėdamas, kad tai lietuviai, 
ar graikai, užlaikė specia
liam pasikalbėjimui. Jis 
mėgsta tyrinėt kalbas; turi 
susirašęs visą eilę lietuviš
kų, sanskritiškų, graikiškų
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apie tai, kada lietuviai mai
no savo pavardes:

“Kaip žiūrėti į tuos mū
sų brolius lietuvius ameri
kiečius, kurie permaino savo 
pavardes?

“Tokį maž-daug klausi
mą man sykį uždavė vienas 
neišmanėlis grinorius. Aš 
jam atsakiau: to klausimo 
neišriši, jeigu nepažiūrėsi, 
kada jie maino.

“Maino pavardes tada:
“1) Kada nori gaut val

dišką darbą (“džiabą”);
“2) Kkda nor būt biznie

riais ;
“3) Kada nor būt politi

kieriais ;
“4) Kada tampa šel

miais;
“5) Kada tampa ‘tautie

čiais.’ ”
= Anais laikais “tautiečiais”

mūsų lietuviui gerumas iš 
to? Koks gražumas?

Vienas patrijotas biznie
rius pasivadino Schegaus. 
Tai vokiškai skamba. Kam 
reikalingas lietuviui vokiš- 
kūmas? Ypač gyvenant 
Amerikoje tasai neturi jo
kio senso, jokio naudingu
mo. Vokiečių kostumerių 
nepatrauks lietuvis su tokia 
pavarde.

Kai kurie lietuviai, ypač 
Chicago j, sulenkino savo 
pavardes. Ališauskas pasi
vadino Olszewski. Mat len
kų kostumerių turėjo, tai 
jiems patrijotiškai pataika
vo pavardę į McCow, kas 
tumerių, bet link tųjų patri- 
jotizmo reikšti nematė rei
kalo. Tiesa, lietuviai, nela
bai to ir paiso. Bet prakil
nesnieji turėjo, rodos, švies
ti savo mažesnius brolius 
nesigėdėti lietuviškos pa
vardės. Į prakilniųjų tarpą 
ėjo ir eina mūsų biznieriai, 
tačiau lietuvystės pavyzdį 
tarp “neprakilniųjų” lietu
vių jie neplatino. Patys nei- 

Jgė lietuvišką pavardę, nei
gė tuomi ir lietuvystę, nes 
mažino lietuvių skaičių. To- 
liaus: daro iš lietuvių biznį 
ir vis sako, kad iš jų nieko 
nedaro. Tai dar vienas nei
gimas lietuvystės. Šitas nei
gimo būdas tiktai biznierių 
ir profesionalų praktikuo
jamas. Ir jie peikia lietu
vius, kad neremia jų.

Neigimas savo pavardžių 
yra netik neigimas savo tė
vų vardo, bet ir bendrai lie
tuvystės.

Dar prieš pasaulinį karą 
sykį teko man apie tai ra
šyti; būtent šį straipsnelį

(kabutėse) vadinom tokius 
mūs tautiečius, kurie vė
liaus pasivadino tautinin
kais.

Toje gadynėje didelė 
dauguma mūsų biznierių 
(“tautiečių”) m a i n y davo, 
mesdavo lietuviškas pavar
des. Vėliaus naujesni biz- 
nieriai-patrijotai jau ne taip 
smarkiai mėtydavo savo pa
vardes.

Pažangieji, apsišvietusie- 
ji lietuviai tada (kaip ir da
bar) juokdavosi iš liet, pat
rijotų, kad jie ir savo pa
vardžių netekę, ir savo vai
kų neišmokina lietuvystės. 
Visai nenormališkai. O jie 
ir tada, kaip šiandien, pa
žangiuosius darbininkus, so- 
cialistus-komunistus, vadin
davo nepatrijotais, tautos 
priešais! Pažangieji atsaky
davo sena patarle: “Pats 
dergia ant tako, o ant kito 
sako.” Arba: “Jie kitus 
mieruoja savimi.”

ANGLAI LAIMI SOMALIJOJ 
i IR ETHIOPIJOJ

Anglą Pranešimas:
Cairo, Egiptas.— Anglai 

persigrūmė per Juba upę 
Itališkoje Somalijoje ir žy
giuoja linkui Mogadiscio 
miesto, kuris yra Somalijos 
sostinė ir didžiausias italų 
uostas Rytinėje Afrikoje. 
Iki šiol anglai užėmė jau 10 
tūkstančių ketvirtainių my
lių Itališkos Somalijos.

Anglai paėmė į nelaisvę 
visus 600 italų karių Mėgo j, 
Pietinėj Ethiopijoj. Anglai 
išvien su ethiopais laimi ir 
kituose Ethiopijos frontuo
se.

Klausimai ir Atsakymai
liktas. Tai yra pritaikymas 
tik angliškai kalbai. Pavyz
džiui: Shimkus, Montvilla, 
Butvilla, Shinkunas.

Viena Šimkų šeimyna va
dinasi Shimkets. Vargiai 
kuris lietuvis supras, kad 
čia lietuviška pavardė. Ji 
panaši. į vokišką. Lygiai to
kia yra Abromats. Taigi pa
vardės— Šimkus, Abromai
tis reikia skaityt, kad lietu
viams yra panaikintos. Ga
lėtų būt: Abromatis. Tai 
būtų taip, kaip Prūsų lietu
viai ištaria ir rašo, kol ne
suvokietina. Tokios pavar
dės, kur baigias su “aitis,” 
suvokietinamos šiaip: Ab- 
romeit, Kasuleit (iš Kasu- 
laitis).

Vienas lietuvis, Ungurai- 
tis, Amerikoj suamerikoni- 
no save į “Ungurath”. Tai 
panašu į vokišką. O visai 
gerai būtų neperkeitus. Da 
prasčiau, kad lietuviškas 
pavardes Amerikoje mūsų 
žmonės maino į grynai vo
kiškas. Šaltis, Šaltonis pasi-Į 
daro vokiečiu Schultz. O ga
lėtų būt: Šaltis arba Shal- 
tis. Gana gferai angliškai

ir kt. žodžių. Prašė paaiš
kinti, kaip ištariami tie lie
tuviški žodžiai. Mūsų stu
dentai paskui gailėjosi sa
vikritiškai, kad permažai 
tegalėjo paaiškinti tuos žo
džius.

Kiekvienam lietuviui yra 
labai smagu sužinojus, kad 
nepažįstamas žmogus turi 
lietuvišką pavardę. Su juo 
būtinai nori pasikalbėt, ar
ba ir pažintį užmegst. Dėl 
to neapsakomai tenka ste
bėtis, kad daugybė lietuvių 
taip vėjavaikiškai meta sa
vo pavardes, arba maino jas 
taip, kad neliktų jokio lie
tuviškumo. Tas perkeitimas 
anglų kalboje neturi jokio 
žodžio reikšmės. O kad yra 
kokia reikšmė, tai tankiai 
'keista, arba juokinga.

Makauskas permainė sa
vo pavardę į McCow, kas 
reiškia airių kalboje “Kar
vės sūnus”. Kad ir * keista 
pavardė, bet kiekvienas am
erikonas, savo sieloje »riusi-; 
šypsojęs, pasakyk, kad jis 
yra Irish; niekuomet jo ne-1 
pavadins lietuviu. Koks čia|

Klausimas
Gerb. Redakcija: Aš no

riu jūsų paklausti nuomo
nės dėl dviejų žodžių. Aš 
pastebėjau, kad aš parašau 
žodį “klausymas,” o jūs pa
dedate “klausimas.” Ilgoji 
“y” išbraukiama ir padeda
ma tiktai paprasta “i”. Ki
tas žodis, tai “programas.” 
Aš pastebėjau, kad “Vilnis” 
ir kiti laikraščiai rašo “pro
gramas,” bet “Laisvė” rašo 
“programa.” Kame daly
kas? Iš anksto labai dėkui.

Korespondentas.
Atsakymas» »

Visų pirma, drauge, turi
me pastebėti, kad jūs esate 
per daug užsispyrę. Jūs vi
suomet savo korespondenci
jose rašote “klausymas,” 
nors matote, kad kiekvienu 
sykiu mes pataisome ir pa
dedame “klausimas.” Ir taip 
ėjo per kelis metus. Su to
kiu nesvietišku užsispyrimu 
niekados neišmoksite tai- 
sykliškai rašyti. Labai ge
rai, kad nors dabar susirū
pinote savo klaida. ' ’

Žodis klausimas paeina 
nuo veiksmažodžio “klaus
ti.” Kadangi žodyje “klaus
ti” nėra ilgosios raidės “y”,
tai ji nesideda ir tada, kad 
iš šito veiksmažodžio pada
rome daiktvardį “klausi
mas.”

Bet, pavyzdžiui, iš veiks
mažodžio “klausyti” darant 
daiktvardį, reikia palikti il
gąją “y” ir išeina žodis 
“klausymas.”

Štai ir daugiau pavyz
džių: austi-audimas, verpti 
—verpimas, sukti — suki
mas, traukti — traukimas 
ir tt. Bet: rūkyti—rūkymas, 
rašyti—rašymas, vaikyti — 
vaikymas.

• Kas dėl žodžio “proga- 
mos,” tai jūs sakote tiesą, 
kad kai kurie kiti laikraš
čiai rašo “programas,” o ne 
“programa.” Bet tai jų 
klaida. “Programa” yra mo
teriškos lyties žodis ir turi 
būt taip rašoma. Taipgi “te
legrama,” o ne “telegra
mas” ir tL
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Trečias puslapis , ,----- ,
laikraščius šaukia, kad kuni
gus karia ir smaugia. Jie tik 
nori Lietuvos valdžią ir gerus 
tautiečius mulkint. • Ir sakė: 
Saugokitės, lietuviai, nuo to
kių fondų, ba jų Lietuvos 
liaudis negaus. Jie tik tarp 
savęs' čia pasibaliavos.

Paskui d. Pruseika kalbėjo 
apie Ameriką, kad kapitalistai 
nori Ameriką į karą įtraukti ir 
nurodė, ką karas duos darbi
ninkams.

Prakalbos*visiems patiko ir 
jokių klausimų neatsirado. 
Parduota keletas kalendorių, 
knygos “Naujoji Lietuva.” Už
rašė porą “Laisvių” ir.“Vil
nių.”

Keliaujantiems į Floridą
Keliaudami į saulėtą Floridą, visada sustokit pas

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

visokių gėrimų ir švarius kambarius nakvynei.

Įpgr1 Puikios Jūrų Maudynės
Patogi vieta žuvaviiiui, medžioklei k ramu pasilsėt.

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

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

(Feljetonas)
Kaip viskas išsyk neatsi

randa tobulas, taip lygiai 
buvo ir su krikščionybe, tik 
svietas apie tai nežinojo. 
Šiomis gi dienomis “broliai 
Kristuje” krikščionybę la
bai, labai žymiai “patobuli
no.” (žiūrėkit “Garso” No. 
4, sausio 23,
skaitykit sekamą: 
simbolizmas arba gamtos ir 
kiti balsai.” Sulietuvino kun. 
A. M. Karužiškis... skaity
kite sekamą: “Raugas-Kri- 
kščionyste”- •. Taigi, broliai

arti dviejų tūkstančių me
tų senumo! Dalykam pasi
keitus taip, kaip dabar jie 
yra, tai mudu su švogeriu 
labai sunkiai nusidėjom, 
terliodamiesi su raugu. Ma
tot, kaip jau sakiau, kada 
jis pasikeisdavo į tikrą rau
gą, tai vilkdavom ceberius

kad net sušuko 
sutverta.”

*
Teko sužinoti

kad SLA kuopoje nebuvo įne
šimo V. Č. braukti iš organi
zacijos. Tūlas narys mane 
klaidingai informavo. Atsipra
šau kuopos, nes pats susirinki
me nebuvau.
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Teko sužinoti, 
tveriasi piliečių

rft . iv*'. i

1941 m.) ir,laukan ir pildavom už tvo- 
“ Pasaulio ros be jokios pagarbos. Iš 

peklos mudu galėjom žino
ti, kad dvasiški tėvai kokio, 
vien tik jiem žinomo reika
lo verčiami, ar dėl kokios 
kitokios jų nelaimės, ranga 

krikščionys, ant kiek raugo suženys su krikščionybe, 
macnumas kyla, ant tiek ir,Kas blogiau, tai kai pasitai- 

tobuli- kydavo apsipilt ant kojų, 
tai gana stipriai jį sukeik
davome. Nors, tiesa, dabar
tiniu laiku keiksmas yra lai
komas garbės dalyku, ka
dangi mūsų dienose yra lai
komi didžiausiais griešnin- 
kais tie, kurie nekeikia ta
rybinės Lietuvos.

Kaip ten nebūtų, betgi, 
teisybę kalbant, anais lai
kais keiksmas buvo skaito
mas nuodėme ir jokiais gud
ravo j imais nuo Dievo baus
mės neišsisuksi.

Gaila man švogerio Pra
no. Jeigu jis paspėjo numir
ti pirmiau šios “paslapties” 
atidengimo, tai sveikas din
gęs pekloje. Aš gi labai nu
žemintai dėkavoju gerb. ku
nigui A. M. K. už atidengi
mą “paslapties” ir viešai at
siprašau raugo-krikščiony- 
bės ir “Dievo regulos rau
go” už padarytas skriaudas.

Paulius.

jūsų krikščionybė “ 
naši”.

Biskį žemiau skaitome: 
“Dievo regula nėra kaip 
pergamino įstatymų rinki
nys, sukrautas valdiško kny
gyno archyvuose. Ne, ji yra 
kaip raugas. Ji yra gyva.” 
Raugas-krikščionybė ir Die
vo regula-raugas! Pauliui 
turint daug patyrimo apie 
raugą ir prie tam dar ne
būnant kunigu, daugiau ne
gu aišku, kad čia baisiai iš
niekinta netik krikščionybė 
ir Dievo regula, bet pirmo
je vietoj pats Dievas!

Bet šiuo klausimu su ger
biamu kun. A. M. K. į dis
putus nemanau eiti.
tik nepatinka, kad tėvelis 
nepasako, iš kokios kalbos 
“Pasaulio Simbolizmą” su
lietuvino, ir užtyli autoriaus 
pavardę. Rodosi, čia bus 
lietu vinto j o tendencija di
desnę dalį “garbės” sau pa
silaikyti. Žinoma, man tas 
rūpi nedaugiau, kaip kuni
gam parapijonų dūšios, už 
kurias nieks mišių neužper- 
ka. Aš ištikrųjų trokštu (ir 
tai labiau nekaip lietuviški 
ponai atgauti’ dvarus), kad 
gerbiami parapijonys, skai
tydami tuos raugus ir tas 
regulas, pilnai suprastų, 
ką skaito.

Gerai, kad su tos “genija- 
liškos paslapties” atidengi
mu neužbėgs tėveliui už 
akių koks zakristijonas. O 
tai būtų buvę blogiau kaip 
pajudinti širšių lizdą. Būtų 
ir raugui pagadinęs reputa
ciją ir pats nukentėjęs. 
Prieš jį būtų sukilę visi ku
nigai, paskelbę eretiku ir 
ekskomunikavę iš bažnyčios 
šventos. Krikščionybės 
klausimą palieku kunigams, 
bet apie raugą kalbėti tai 
Paulius yra autoritetas.

Iš patyrimo žinau, kad 
raugas yra tokia ypatybe, 
kad, nežiūrint kaip jūs jam 
pataikausit, kaip nevadin
siu šventu ar krikščionišku, 
o jis vis pasiliks raugu. Ir 
kaip greit pasiekia savo pil
no išsivystymo, taip greitai 
žmogus būna priverstas nuo 
jo atsikratyti. Man gyve
nant Lietuvoje teko daug 
reikalo turėti
Mat, mudu su mano švoge
riu Pranu, išdirbdavom avių 
kailius. Manau, jog visiems 
yra žinoma,, kad kartais sa
vo priešui galima išdirbti 
kailis su lazda ar kitokiu 
kokiu įnagiu, .bet avių kailių 
išdirbimui, būtinai reikalin
ga raugas. Taigi ir mudu 
su švogeriu darydavom rau
gą ir mūrdydavom į jį avių 
kailius, visai neturėdami su
pratimo, kad raugas taip 
artimai susijęs su šventeny
bėmis. Turiu garbės prisi
pažinti, kad tai buvo labai 
nemalonus užsiėmimas, 
ypač kada raugas pasiekda
vo pilno savo išsivystymo- 
dviejų savaičių senumo.

Palyginkit, mieli žmonės, 
mūsų rAifgo amžių su krik
ščioniškojo raugo amžiumi,

Geriau Galėtumėte Kariauti 
su Blakėmis

Nežinau, ar randasi kur ki
tur tokie smarkūs lietuviai, 
kaip pas mus Lowellyje. štai, 
vos F. Bagočius paskelbė SLA 
respublika, kaip mūsų armija 
“Tėvynės” Nr. 6 paskelbė 
“kareivių vakarėlį.” Sako, 
“mes jauni ir seni visi esame 
kareiviai—kariuomenė už Lie
tuvą. Tuo būdu rengiame va
karėlį. Bus kalbėtojų. Įžanga 
50 centų.”

Bet tas jūsų, vyrai, kariavi
mas labai prastas. Purvinate 
lietuvius, kam jie iš Lietuvos 
išvijo ponus. Leidot piemeniui 
purvinti tuos, kurie pritaria. 
Lietuvai.

Aš gi patarčiau priimti tokį 
planą: Lowellyje yra daug 
senų namų. O juose ran
dasi daug blakių ir žiurkių. 
Galėtumėte su tais parazitais 
ir kariauti. Būtų naudingas 
darbas. Lietuviams gi su lietu
viais. kariauti ne garbė.

* * *
Tūlas asmuo visiems

ba, kad jis V. Č. sprandą nu
suks, dantimis sukramtys. Bro
lau, pranešk, kada tą vykdysi 
gyveniman, tai V. Č. galės ap
rašyti tau savo skurdą ir nu- 
sipraus, kad tau būtų skaniau 
jį suėsti.

Giriesi, \ad raudonuosius 
išnaikinsi. Bet man rodosi, kad 
čia smarkiai klysti: greičiau 
pats tapsi raudonuoju. Jadvy
ga ir Smetona irgi gyrėsi, kad 
Lietuvoje nebeliko raudonųjų. 
Ar ne taip ? Bet kas atsitiko ? 
Visa Lietuvo paraudonavo. O 
Jadvyga ir Smetona dūmė per 
beržyną į Berlyną pas 
brolius nazius.

Giriatės įtaka tarpe 
vių. bet kiek surinkote 
Jadvygos prakalbų ?
tėte kelius miestus — So. Bos
ton, Lawrence, Lynn, Lowell. 
Iš virš dviejų šimtų publikos 
gavote viso labo tik 22 dole
rius. Pati Jadvyga davė $5. 
Reiškia, kiekvienas iš publi
kos davė po 10 centų. O kiek 
vargote, kiek garsinote, kiek 
išlaidų prisidarėte. O naudos 
nei už grašį. O kiek sarmatos 
gavo Jadvyga nuoz pirmininko,

Drg. Shepley, iš Naugatuck, 
Conn., gavo laišką iš Lietuvos 
nuo savo dukrelės ir žento 
Onytės ir Juozo Antanaičių. 
Laiške, apart asmeniškų daly
kėlių, sakoma:

“Nesirūpinkite mumis. Kaip 
minėjau, gyvename žymiai ge
riau, turiu tarnybą. Dabar pas 
mus visi geros valios žmonės 
ir visi norintieji dirbti, turi 
darbo. Jau pas mus užmirštas 
anksčiau nuolat kartojamas 
žodis ‘bedarbis.’ ”

Laiškas rašyta lapkričio 30, 
1940 m.

*
kad Lowellyj 
kliubas, nes 
piliečių kliu

bas. Progresyviai negali pa
kęsti šmeižtų ir kelionių. Bet 
man- atrodo, kad karštis pereis 
trumpu laiku, 
pamatys, kad 
link Lietuvos.

Man atrodo, 
nepagelbėsime
ir sprandus vieni kitiems nu
sisuktumėme. Palikime Lietu
vą ten esantiems 
Mes
priešintis, ar užtarti: 
žodis nieko nereiškia, 
supratimu, galima pasiginčyti, 
bet vyt vieni kitus iš organi
zacijų yra žemiau kritikos. 
Karštagalviai šokinėja “iš
mest, išmest.” Na, kas čia to
kio, galite mesti, kad ir visus. 
Niekas nesibijo to mėtymo. 
Geriau skirtis, negu peštis. 
Tik nesigailėkite, kada pasi
liksite generolais be armijos, 
kaip vadas Smetona be tau
tos. O kas liečia Lietuvą, tai 
ji buvo ir bus. Ji nežuvo per 
300 metų, nežus ir niekados.

Nepavykus Misija.
Jadvygos atsilankymas į 

Baltimorę vasario 16 d. buvo 
1 garsinamas gana plačiai per 
komercinę spaudą, per plaka
tus. Iškabomis gatvekariai bu
vo apkabinėti visą savaitę. Tai 
ir susirinko apie 5 šimtai žmo
nių, nes įžangos nebuvo, o ne- 
dėldienio popietis buvo labai 
gražus.

Jadvyga dėvėjo keistą uni
formą, panašią į senovės ma
hometonų moterų. Vienam iš 
prirengimo komisijos narių 
vedant per svetainę prie es
trados, labai mažas skaičius 
rankomis paplojo.

Pirma prakalbos buvo, pra
šyta pinigų. Surinko 49 dol. 
Po prakalbai būt nė tiek nesu
rinkę. Kitų kalbėtojų nebuvo.

Visai nebuvo svetainėj adv. 
W. F. Laukaitis, nebuvo ir 
gub. Herbert O’Conor. Taip .ir 
baigėsi prakalbos.

’ Vėliau vakare neteko būti 
ruošiamam bankiete-vakarie- 
nėj. Tik noriu pažymėti, kad 
kaina šiam parengimui šiemet 
buvo žymiai sumažinta, tik $1. 
Pirmesniais metais tokiam pat 
pokiliui būdavo kainos aukš
tos, $2 ir $3.

Po prakalbai teko sužinoti, 
kad Jadvygai reikėjo išnuomo
ti kambarys puošniam; viešbu- 
tyj su dviem lovom ir kitokiais 
patogumais. Prisidėjus dar ir 
kitiems trubeliams, būtent, ko
vai už pirmenybę rengimo ko
misijoj, manęma, kad to dė
lei Laukaitis susilaikė ir nuo 
sakymo prakalbos. P. P.

GRAIKAI NUKIRTO
ITALŲ ORLAIVIUS

Graikų Pranešimas:
Athenai. — Vienose 

kautynėse graikų lakūnai 
nušovė žemyn penkis italų 
orlaivius Albanijoj. Italai 
numušė vieną graikų lėktu
vą, bet jis nusileido savo 
pusėj ir abudu jo lakūnai iš
liko gyvi.

Graikai paėmė virš 200 
italų į nelaisvę, tarp jų ir 
kelis oficierius.

Graikai kanuolių šūviais 
apvožė kelias italų valtis su 
besikėlusiais per upę ka
riais.

Tuo tarpu Albanijos fron
te nėra didesnių karo veik
smų, apart artilerijos persi- 
šaudymo.

' \ . v

Philadelphietis Kastantas 
Banionis gavo laišką iš Kauno 
nuo savo brolio Vlado Banio- 
nio. Laiškas rašytas gruodžio 
8 d., 1940 metų. Tarp kitko, 
laiške sakoma:

“...Bendrai visiems darbo 
žmonėms, išskyrus tik fašistų 
ir klerikalų sufanatizuotiems, 
lieka tik džiaugtis, dirbti ir 
kurti dar gražesnį ir laimin
gesnį rytojų, nes tarybų san
tvarkoje yra visa valdžia dar
bininkų ir darbo valstiečių ir 
visi leidžiami įstatymai taiko-, 
mi tik darbo žmonių gerovei • 
pakelti, nes darbo žmonėms! 
Stalino konstitucija duoda vi
sas teises ir laisvę žengti pir- 

i myn, t. y., organizuotis, mo
kytis, visapusiškai lavintis ir 
'imti į savo rankas visos šalies 
tvarkymą. Tam 
Partija deda visas pastangas 
ir negaili lėšų darbo žmonių 
reikalams patenkinti. Pavyz
džiui: darbininkams algos žy
miai pakeltos, 
dirbantieji beveik 
daugiau uždirba;
valstybinis draudimas ir 
medicinos pagelba pil
noj to žodžio prasmėj; moks
las nemokamas, žemė iš dvar- 
ponių-parazitų atimta ir išda
linta dirbantiems ją (aš ma
nau, kad galutina žemdirbio 
laimė tik “kolchoze,” bet tai 
ateities klausimas, kuris pa
gal pačių dirbančiųjų norą ir 
valdžios ir partijos pagelba 
bus pravestas gyveniman) be 
jokio atlyginimo ir dar tary
bų valdžia teikia jiems pini
ginę bei medžiaginę paramą 
įsikurti, žemės ūkio produktų 
kainos žymiai pakeltos. Tas 
pagerins buvusią jų skurdžią 
padėtį. Visi privatūs turtai 
nacionalizuoti, kurie turėjo 
sąryšį su darbo žmonių išnau
dojimu. Butų nuomos žymiai 
sumažintos, sumažintos ir kai 
kurių ‘ plačiai vartojamų pre
kių. kainos, o pakeltos ir gero
kai, įvairių prabangos prekių 
kainos, be kurių didžiuma 
darbo žmonių gali apsieiti. 
Nes negalima užmiršti, kad 
aplink Sovietų Sąjungą eina 
imperialistinis karas, o Sovie
tų Sąjunga yra prięšingų-ka- 
pitalistinių valstybių apsupta 
ir kiekvieną momentą reikia 
būti pasiruošusiai karui, nes 
tik dėkui protingai—toli nu
matančiai Stalino politikai ir 
Raudonosios Armijos tvirtu
mui, Sovietų Sąjungos piliečiai 
gali džiaugtis taika. Laimėta 
labai daug šalies gynimui ir 
dirbama tolimesniems laimėji 
mams. O tam reikia daug lė
šų ir darbo. Todėl kiekviena* 
susipratęs tarybų pilietis dir
ba ir džiaugias, o kas dirba, 
tam visko užtenka, o darbia 
Sovietų Sąjunga visus aprūpi 
na.

“Nenuostabu, kad yra ne
mažai priešų, nes kitaip ir būb 
negali ir greit neįmanoma juos 
visus likviduoti, nes komunis
tai elgiasi labai kultūringai ir 
mandagiai, ba žino, kad virš 
20 m. buvo buržuazijos anti- 
sovietiniai mulkinta liaudis ir 
taip greit ne visi gali persi
orientuoti. Tam reikalingas lai 
kas. O kurie liks nepataiso* 
mi, o tokių, aišku, bus iš bu
vusių Lietuvos parazitų,—tai 
su tokiais, aišku, bus pasielg
ta kaip su nepataisomais liau
dies priešais.

“Aš kol kas dirbu kaip ir 
anksčiau po savo amatu, o 
duktė Ramutė tarnauja Vie
tinės Pram. Komisarijate. Kol 
kas esam svjei|cį ir linksmi if

Gruodžio 17, 1940 
Mielas Drauge:-

Knygą “Bešvintantis Rytas” 
ir dainas gavau. Be galo esu 
jums dėkingas.

Pas mus dabar gyvenimas 
verda kunkuliuoja. Eina di
džiausia agitacija už deputa
tus į aukščiausią tarybą ir 
kartu organizuojama raudono
ji gurguolė, kad valstiečiai 
vežtų maisto produktus į koo
peratyvus. Vakar ir pas mus 
buvo toji ceremonija. Valstie
čiai suvažiavo su grūdais apie 
300 vežimų, o miestelėnai dar
bininkai ir tarnautojai,- pasi
puošę raudonomis vėliavomis, 
orkestrams grojant maršus ir 
Internacionalą, pasitiko juos. 
Tai buvo pareiškimas solida
rumo tarpe miesto ir kaimo.

įvairūs spekuliantai ir ver
telgos išnyko. Dabar valstie
čiai viską atlieka per koope- 

• racijas. Ką turi atliekamo— 
| veža kooperacijai, o iš ten 
imasi visas reikmenis. Išnau
dotojams vietos nėra.

Gaila, kad tai visa neįvyko 
prieš desėtką metų, gal ir aš 
būčiau galėjęs žymiau prisi- 

Dabar sunku, jau sens-
Prisi-

LDS 23-čia kp. surengė 
prakalbas 9-tą dieną vasario 
“Vilnies” redaktoriui, drg. L. 
Pruseikai. Tą pačią dieną 
įvyko SLA 304 kp. susirinki
mas. SLA 304 kp. pirminin
kas paaiškino, kad prakalbos 
įvyks apie 4-tą vai. po pietų. 
Tai SLA 304 kp. nariai pasili
ko pasiklausyti prakalbos.

Lietuvių atsilankė ant pra
kalbų nepevmažiausia. J. Die- 
lininkaitis paaiškino, kad kal
bėtojas atvykęs iš Chicagos, 
paaiškins apie LDS ir Lietu
vą ir kad kas norės arba kam 
nepatiks, galės duoti klausi
mus, ir drg. Pruseika atsa
kinės į klausimus rimtai.

Pirmiausia kalbėtojas kal
bėjo apie LDS ir apie LDS aš
tuntą vajų ir aiškino, kad LDS 
yra dar tik suėję 10 metų se
numo, o jau turi 9,000 narių, 
o aštuntam vajuje bus steng
tasi gauti iki 10,000 narių. Ir 
kvietė visus rašytis į LDS, ba 
vajaus laiku iki 30 metų am
žiaus nereikia jokio įstojimo 
mokėti, o po -80 metų tik 50c 
įstojimo.

Antru atveju kalbėtojas 
kalbėjo apie Lietuvos įvykius 
ir aiškino, kad dabar Lietuva 
gyvuoja be kraujo praliejimo, 
o jeigu būtų po Hitleriu, tai 
būt prapuolus. Ir aiškino apie 
Jadvygos prakalbas, kuriose ji 
verkia ir skundžiasi, kad nau
ja Lietuvos valdžia iš jos at
ėmė dvarą, kuris buvo 600 
akerių, o jai tik paliko 60 akę- 
rių. Tas visiems labai pati
ko. Aiškino, kad Amerikoj 
buvo sutverta trys fondai, kad 
jiems aukas rinkt. Tam darbe 
darbuojasi “Tėvynės” ir “Ke- 

ir sakė, kad

LDS 23-čios Kp. Sekr.
A. Smeltzer.

Nuskandintas Norvegų-Vo
kiečių Laivas

London. — Anglų subma- 
rinas nuskandino vieną vo
kiečiam tarnavusį Norvegi
jos laivą, 1,500 tonų.

Italai, Sako, Sulaikė 
Graikų Ofensyvą

Italų Pranešimas: ' 1a 
Roma. — Italai jau su

stabdė graikų ofensyvą Al
banijoj. Šiaip nieko naujo 
neįvyko tame fronte.

Komunistų I dėti.
tu, ir sveikatos maža, 
dedu kiek galiu. Dalyvauju 
mūsų apielinkės rinkimų ko
misijoj, esu kooperatyvo pir- 

Bet kooperatyvas 
greit bus perorganizuotas nau
jais pamatais.

Yra jaunų žmonių ir suga- leįvio” redaktor 
bių, bet ne visi nori darbuotis, ! jie nėra lietuviai, nes jie prieš 
tarytum laukia “iš vakarų savo tautą eina. Jie per savo'savo karinį bilių 1776. 
saulės tekant.” Sklysta nepa-1 
matuoti gandai, o kai kas tiem 
gandam tiki. Pastebėję, kad' 
būriai raudonosios armijos 
traukia į rytus, tuojau spėlio
ja, kąd rusai išeina, o vokie
čiai ateis. Dabar, sako, ne 
vieną prie stulpo rišim. Tuo
jau kerštu linkę vaduotis. Nors 
iki šiolei niekas prie stulpo 
dar nebuvo rištas.

Esu jums rašęs, kad siųstu- 
mėte į Lietuvą knygų. Gerai 
būtų, kad siųstumėte knygy
nėliams, nes knygynėliai yra 
s u o r g a nizuoti kiekviename 
valsčiųj'e, o juos prižiūri kom
partijos, komjaunimas arba 
profsąjungos.

Kadangi Amerikos lietuviai 
randasi 
kraštų, 
skleisti 
spaudą 
ma, galima siųsti ir atskiriems 
asmenims. Pageidautina prieš- 
tikybinio turinio: “Kaip žmo
gus sutvėrė dievą” ir kt. So
diečiams tai būtų įdomu, nes 
jiems iki šiol būdavo sakoma, 
kad ne žmogus dievą sutvėrė, 
o dievas žmogų.

Kunigėliams dabar tikra ru
giapjūtė. Pravedant žemės 
reformą, daug kam atskėlė po 
gabalą žemės (kurie turėjo 
virš 30 ha). Tai dabar jie 
neša kunigėliui ant mišių, kad 
dievas jam tą gabalą žemės 
grąžintų. O tie, kurie gavo 
žemės — duoda kunigėliui 
penklitį už vargšų užtarėją 
draugą Staliną ir prašo, kad 
daugiau jau niekas neatimtų 
iš jo to sklypelio. Kiti vėl 
perka mišias, kad jų ūkių, jau 
niekas nebeliestų, o armijos 
davatkų — pačios neėda, tik 
viską neša “nuskriaustiems 
kunigėliams”, gi tie—vos be
nešą pilvus... žinoma, jiems 
“skriauda”, jie nebegalės sa
vo giminėms pirkti dvarų. O 
jų gaspadinės ir- taip perlais 
apkrautos.

Geriausių linkėjimų. vi
siems !

Baltrus Kaminskas.
Telišionys, Pakruojaus p.

London. — Anglų vyriau
sybė praneša, kad vokiečiai 
sunaikino pagalbinį anglų 
karinį laivą “Crispin,” 5,- 
051-no tono įtalpos.

Washington, vas. 21. — 
Prez. Rooseveltas tikisi ki
tą savaitę pervaryt senate

APOLLO THEATRE
1050 WASHINGTON ST. BOSTON, MASS

PASKUTINES DVI DIENOS
Antradienį ir Trečiadienį Vasario 25 ir 26

Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Sofija, Bulgarija. — Nu
žiūrima, jog po savaitės ar 
dešimties dienų vokiečiai 
pasiųs savo kariuomenę per 
Bulgariją į Graikijos pasie
nį.
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Hudson, Mass.
Pirmadienis, V*8**"10 24, T94T

(Tąsa)
Greitai saulę uždengė bėgliai debesys, 

lyg žvalgai, pranešdami artėjančią au
drą. Jie nuplaukė tolyn. Dar iki saulėly
džio buvo toli, bet vakaruose atsistojo 
kalnas, ir jo šlaitai pritemdė žemę. Įsi
žiebė pirmas žaibas. Praėjo valandėlė— 
griaustinio nebuvo girdėt.

—Aš palieku. Ugnis namie, gyvuliai. 
Reikia pašaukt, tevaro vaikas namo kar
ves.

—Ko nerimsti, daug čia nelis!—sakė 
pačiai Juras, bet ji su šake dulkėjo na
mų pusėn, pasigriebusi mažąjį Jonuką, 
kažką viena sau šnekėdama.

Buvo garsu—oras persisunkė drėgme, 
nusėdo šiltas, palšas rūkas. Net gale kai
mo girdėjai kalbą ir barnį. Kažkur kalė 
dalgį, protarpiais pievoje atsiliepė anks
tyvoji griežlė. Visi žmonės buvo laukuo
se: čia krovė šieną į kupetas, ten į veži
mus, trečiur tuščias vežimas tarškėjo, 
sukeldamas dulkių kūlius.

Vėl žybtelėjo. Šiuo kartu žaibas buvo 
panašus į daugiašakį ugnies medį. Ne
greit atsiliepė perkūnija, dusli, tolima. 
Neišsigriovusi nutilo.

Juras pasižiūrėjo į vakarus, pritvirti
no klibančią šakę prie koto, atmušdamas 
jos storgalį į žemę, ir palaukė artimiau
sio žaibo. Kai vėl ugnies plyšys atsirado 
debesyse, jis mintyses ėmė skaityti: 
viens, du, trys... Iki penkiolikos suskai
čius jei neatsiliepia po žaibo perkūnija, 
audros nuotolis—kilometras. Jis suskai
tė iki septyniasdešimt, net iki šimto ir 
atbalsis vis neatėjo. Juras lyg pats su
pratęs užsiimąs piemens laikų žaislu, 
dar sparčiau kibo darban.

Vieškely atsirado vėjo virpa, sūkurys 
ir, pąkėlęs dulkių stulpą, išvertęs pake
ly kelias šieno kupetas, dingo. Sparčiai 
ėjo tamsyn.

Naujakurių namai stovėjo susigūžę, 
mažučiai/ išmėtyti, be tvarkos, siauruose 
žemės rėžiuose, kiekvienas - Apsuptas 
įvairaus pasėlio audimų. Ttfkiu metu, kai 
vienoje dangaus pusėje žydėjo giedra, o 
iš kitos—griuvo tamsa, ypatingai ryškio
mis vaivorykštės varsomis degė laukai. 
Ruožais geltonavo svėrės, ruožais gulė 
drumsto vandens spalvos kviečiai, raus
vomis ir lelijavomis dėmėmis į aukštu
mas kopė pelkių augmenija.

Sužėlę dirvos neramiai jūravo.
Monika išbėgo, sustojo vidury kiemo: 

ji matė, kaip kaimynuose kūliais pasilei
do laukuosna merginos ir skubiai ringa
vo paklotus baltintis audinius; kiek pa- 
nešusios, juos pametė, paskum puolė prie 
tvoros ir graibė vėjo mėtomus skalbi
nius. Linkų žmonės buvo prie dobilų. Gir
dėjai, kaip šaukia vienas nuo nebaigto 
krauti šieno vežimo: — Kartį, kartį 
duok!

Monika neramiai pažvelgė į lauką, kur 
buvo palikusi vyrą. Jo ten nebuvo, tik 
šakė įsmeigta į šieną.

—Jurai!—jaudžiai šūktelėjo ji, — Ju- 
rūūūk!

Tylu. Tik žirnių garbanas klesteno vė
jas, kurie iš dirvos virto ir dribo kaip 
tešla Čia pat, prie kluono.

—Jurai! — dar neramiau šūktelėjo. 
Paskum Monikos kaktoje įsibrėžė raukš
le, kuri reiškė nerimą, lūkestį ir baimę. 
Debesų didelės, padrikusios skaros sie
kė jau Klangių laukus, o ten toliau—vie
nas juodumėlis. Žaibas gaudė žaibą, per
kūnija vis aiškiau murmėjo.

Monika pradėjo šaukti vaiką, kuris 
dainavo ganykloje skambiu balsu ir, ro
dos, negirdėjo motinos.

—Ko šūkauji?—atsiliepė vyras, išlįs
damas su šiaudų glėbiu iš klojimo.

—Kam gąsdini! Bijausi viena. Eik šen, 
į vidų. Vaiko negaliu prišaukti,—tu pa
bartum. Permerks kaip viščiuką, ko jis 
ten dabar su ta karve,—nepriganė!

—Didelis daiktas — nubėgs pas kai
mynus.

— Prie vieno pulk, prie kito. Užkūriau 
ugnį, užliet ar ką?!

—O kam ? .
— Žaibas gali...
—Dabar gana! Geras galvas žaibas su

gadina, durnų—nelies. Perkūnijos bijo, 
vėjo bijo, mirti bijo,—kam dar gyventi?!

—Kaip nebijosi—žiūrėk koks debesys. 
Ar nepadaro, neįtrenkia, neuždega žmo
nių? Tu Dieve, ateina vasara—ir drebi.

Perkūnija skardėsi čia pat, už girios. 
Kartais balsas tęsėsi toks šiurpus, ilgas 
ir klaikus, kad nebuvo jo pradžios nė ga
lo. Stebėtis reikėjo, kur ėmėsi tokia ga
lybė, kurią jautė kiekvienas žemės gyvis: 
nerimo vietoje gyvulys, lindo į savo olą 
vabalas, net žolė prisiplakė prie žemės.

Plačioje laukų apygardoje pakvipo sa
lietra. Nespėjo žaibas perskrosti orą, nu
dardėjo griausmas. Ūmai užgriuvo nak
tis. Iš pradžių reti, stambūs lašai papte
lėjo langan, sienon, vėl liovėsi, ir staiga, 
lyg būtų debesys plyšęs, — užėjo tokia 
pyla, kad vanduo puolė latakais, ir bere
gint išsiliejo ežerais.

—Kur mano galva! Išnešiau išdulkinti 
patalinę, ir palikau...

Vyras jau norėjo jai atsakyti, bet tuo 
laiku mirktelėjo akinanti žaibo ugnis, va
landėlę pasirodė pro lietų skaudžiai žali 
laukai, buvo matyt net kiekvienas daik
tas, kiekvienas kuolas, ežiaženklis, ir 
pridurmu—trenksmas.

—Oi!—persižegnojo Monika, ką retai 
darydavo, ir pradėjo garsiai kalbėti po
terius, atsiklaupusi viduryje aslos.. — 
Juruk, pasižiūrėk, ar nedega kur?

—Dega... uodega tavo!
—Tfu, tfu, — išsigandau. Dieve tu ma

no, kur tas dabar mano vaikelis. Negalė
jo jis namo pareit.

— Matai, tavo kraujo: tik sudundu- 
liuos — makarai makarai pas svetimą. 
O ten — kaip pas Dievą už ančio!

Pro lietaus pylą nebuvo matyt nė na
mų. Bematant po langu išsivertė drumz
lini upokšniai. Dundėjimas nesiliovė. Vė
jas atplėšė suklijuotą popierių lango 
stiklą: vanduo pasipylė į vidų. Monika 
puolė užkimšti jį paklode ir senu sijonu. 
Sulig jos dejavimo žodžiais pradėjo kirs
ti stiklan ledai.

Keli gabalėliai, girinio obuolio didumo, 
nupuolė aslon. Monika užsispraudė tarp, 
lovos ir krosnies į kampą, atsitūpė užsi
metus ant galvos rudinę ir vėl ėmė gar
siai poteriauti: /

—Viešpatie, Karaliau žemės...
—Augšti kalnai, žalios lankos, 

Sraunūs vandenėliai...
Oi čiū-dra-la-la!—

užtraukė Juras, prarėkdamas žmonos 
maldą.

—Iš tikrųjų, lyg kvailas. Erzink; er
zink, kai išklos pasėlį,—padainuosi.

—Ko tu nori, aš giedu! Su poteriais 
neprikelsi, kai išklos. Reikia tik valdytis. 
Kas būtų, jeigu aš pradėčiau taip: oi, ai, 
vai!

— Ogikai! Aš ne pirmoji ir ne pasku
tinė. Bijo visi, ir Linkuvienė, ir Baukie- 
nė, ir... »

Trenkė.
—Sveika Marija malonės pilnoji...
Juras lyg atblokštas pašoko nuo lango.
Dabar jis apsidairė, nes nebuvo abejo

nės, kad žaibas krito kur nors netoliese.
Debesys tebekriokė, bet iš visko galima 

buvo spėti jį praeinant, duslesniu balsu 
griaudžiant, tolstant.

Kiek prašvito.. Dabar buvo girdėt, 
kaip meliodingai šnara ką tik atgiję upe
liai, bėga nuo stogų. Lengviau ir ramiau 
pasidarė. Audra prasiautė staigi, žiauri, 
lyg būtų parodžiusi visą ramios vasaros 
kerštą. Debesio juodumas nugulė į vasa
ros saulėtekio kraštą. Šviesos ruožas nu
bėgo laukais, lašai tebekrito, tačiau vis 
retesni, ir matei, kaip jie tviska vėl atsi
radusioje saulės šviesoje.

Didingai užsidegė laukai. Tik ten, kur 
praėjo kruša, joks vėjas, jokia grįžtan
čios tylos 'galybė negalėjo prikelti ■ pri
plakto javo.

Vaivorykštė akinančių spalvų vėliava 
apvainikavo naujakurių žemę, kuri šne
kėjo, murmėjo ir godžiai rijo vandenį, 
bet jo buvo tiek daug, kad žemumose ap
sėmė pasėiį.*

Kiemuose atgimė žmogus, sub liuvo 
permirkęs veršis, tarškėjo ratų stebulė 
vidurkely, vos įkabindama tirštą purvą, 
krykštė žąsele susikabinę vaikai, tašky
dami vandenį.

Linkus ėjo ežia į rugių lauką visai ne
paisydamas rasos, kuri tuojau permerkė 
jo rūbą. Paskum jį sekė pati. Iš čia buvo 
matyt ateinant ir Taručius.

(Bus daugiau) J.. /

H. L. Piliečių Kliubas Pasi
traukia iš! Lietuvai Remti Dr- 
jos, Kurios Tikslas yra Šelpti 
Apsivogusius Pabėgėlius, Lie

tuvos Fašistus, per Beržyną 
j Berlyną!

Vasario 15 d. įvyko H. L. 
Piliečių Kliubo mėnesinis su
sirinkimas. Daug narių atsi
lankė, žingeidaudami išgirsti 
delegatų raportus iš fašistinio 
suvažiavimo, kuris įvyko sau
sio 26 d., Worcester, Mass., 
kurį sušaukė Liet. Remti Dr- 
ja, kurios tikslas buvo suor
ganizuoti šioj . valstijoj komi
tetą šelpimui pabėgusių sme
tonininkų per beržyną į Ber
lyną pas Adolfą ant burdo.

Kaip žinoma, tie smetoni- 
ninkai valdydami Lietuvą per 
14 metų, dėl Liet, ir jos liau
dies nieko gero nesubudavojo, 
tik kiek galėdami vogė Liet, 
turtą ir siuntė į užsienį, kad 
laikui atėjus galėtų naudotis. 
Delegatai išdavė raportus. Pa
sirodė, kad fašistinis suvažia
vimas .buvo mizernas, delega
tų dalyvavo apie 30, ir tie ne
turėjo programos veikti, iš 
priežasties nepribuvimo svar
biausio delegato. Svečių buvo 
daugiau negu delegatų, kurie 
atėjo pamatyti fašistinių sor- 
kių.

Pirmininkas atidarė suva
žiavimą, paaiškindamas jo 
tikslą. Girdi, šis suvažiavimas 
pasiliks mūsų širdyse, kaip is
torinis suvažiavimas atbudavo- 
jimui Lietuvos (kurios niekas 
dar nesugriovė. — D. D.).

Išrinkus suvažiavimo viršy- 
las ir kolei rezoliucijų komisi
ja rašė rezoliucijas, pirminin
kas pakvietė keletą fašistuo- 
jančių vaikėzų kalbėti. Jų 
kalbų neverta _ atkartoti. Pa
baigus jiems kalbėti, daugiau 
neturėjo iššaukti šmeižti Lie
tuvą, tai atsirado liuosnorių, 
kurie šmeižė, kiek tik drūti 
buvo ir šaukė sugrąžinti fašis
tinį terorą Lietuvoj, tokį pat, 
kaip buvo prį.eš pabėgimą 
Smetonos. Idąnt tas darbas 
būtų pasekmingas, vienas iš 
delegatų šaukė, kad čionai ant 
vietos pradėti terorą prieš 
lietuviškus komunistus ir pa
dėti valdžiai šiame darbe. 
Vienas iš delegatų statė klau
simą, ar Lietuvos liaudis, išgir
dus, ką mes čionai veikiame, 
sutiks su mūsų norais, kadan
gi ten kitoniškai atsineša link 
dabartinės tvarkos? Girdi, ke
lios dienos atgal jam viena 
ypata ant Brodvės rodė laiš
ką, tik ką gautą iš Liet., ku
riame rašo, kad džiaugiasi su 
nauja laisvos Lietuvos valdžia.

Visų delegatų kalbos buvo 
vienodos, išskyrus vieną dele
gatą, rodos, kokį ten save ti
tuluojantį biznierių, kuris kal
bėjo verkdamas. Girdi, aš ap- 
važinėjau visą naują Angliją, 
padarydamas apie 12 tūkstan
čių mailių kelionės ir aplan
kiau daug lietuvių namų ir 
kiekvienoj stuboj radau pa
vyzdingus tautiečius, apsiko- 
rusius sienas visokiais šventų
jų paveikslais. Ir žinote, ką 
radau pas juos ant stalo? Vie
toj katalikiškų-fašistinių laik
raščių, radau gulint ant stalo 
bolševikų laikraštį “Laisvę.” 
Nusigandęs, kad visa 'Naujoji 
Anglija Užplūdus laikraščiu 
“Laisve,” jį visi parapijonys 
daugiausia skaito, jis stovi 
pirmoj vietoj tarpe visų lietu
viškų laikraščių!

Aš duodu tai ypatai kredi
tą už pasakymą tikros, šven
tos teisybės. Man ir teko daug 
katalikų darbininkų namuose 
lankytis su audėjų unijos rei
kalais. Aš ir tą patį badau pas 
kultūringus katalikus. Jie 
daugiausia skaito “Laisvę”, 
lies “Laisvė” jiem geriausia 
patinka, kaipo kovotoja prieš 
išnaudotojus, už geresnį ir 
šviesesnį rytojų. Man teko 
patirti, kad apsišvietę katali
kai darbinikai sulaukę sekma
dienio atlieka savo katalikiš
kas pareigas ir parėję iš baž
nyčios, ne taip, kaip'kiti daro, 
kurie neskaito darbininkiškos 
spaudos, liuosą laiką pralei
džia prie gėrimų ir kortavimo, 
r*, jie skubinasi į unijos susi-

rinkimą. Ot dėl ko apsišvietę 
katalikai skaito darbininkišką 
spaudą, ypač jų mylimą “Lai
svę”! v

Kliubo nariai, išklausę de
legatų raportus, vienbalsiai 
nutarė ant toliau nedalyvauti 
tokiose organizacijose, kurios 
yra priešingos naujai Lietu
vos valdžiai.

H. L. P. Kliubo metiniame 
susirinkime -buvo pakeltas 
klausimas, kad kliubas yra iš- 
aukojęs stambią sumą pinigų, 
$82.10 sušelpimui Vilniaus 
krašto nukentėjusių, taipgi ir 
Klaipėdos pabėgėlių. Aukos 
buvo siųstos per Lietuvos kon
sulatą N. Y., bet iš pakvitavi
mų, tik už pinigus sumoj 25 
dol., gauta iš Lietuvos, o už 
kitus $57.10 negauta. Kadan
gi iš vėliausių pranešimų ma
tosi, kad tos aukos nepasiekė 
tikslo ir jos sumoj 10 tūkstan
čių randasi generalio konsula
to žinioj ir prie kurių laižosi 
Jadvyga, idant tos aukos bū
tų pavestos jos žiniai, kad ji 
galėtų tomis aukomis šerti 
smetoniškus fašistus, pabėgu
sius pas Hitlerį ant burdo, tai 
mūsų Kliubas tuomi labai su
sirūpinęs. Vienbalsiai nutarė 
iš buvusio konsulato reikalau
ti, kad tos aukos, kurios pri
klauso kliubui, būtų sugrąžin
tos kliubui atgal.

Dzūkų Dėdė.

Juokas be Juoko-Šuniuka? 
Nusinešė “Ekselenciją”

Pora metų atgal, kada Sme
tonos pasiuntinys Amerikoj 
dalino smetonuotus medalius 
savo ištikimiem tarnam, tai ir 
Detroito kavalieriai gavo apie 
pusę tuzino jų. Vienas pusiau 
inteligentas gavęs tą garbin
gą medalių, vadindavo jį 
“brangia ekselencija”. Ap- 
laikęs tą dovaną per ilgą lai
ką nesurado tam medaliui žy
mios vietos, kur pakabint, kad 
visi galėtų jį matyt. Tat pa
davė savo žmonai,& kad jį pa
laikytų arba padėtų atsargioj 
vietoj. Jo moteris, irgi nesu
rado patogios vietos kur pa
dėti, ir taip ilgą laiką nešio
jo savo “paketbuke”.

Sykį, vasaros metu, jai pri
siėjo pirkti leidimą dėl savo 
mylimo šuniuko, ir laisniuo- 
tas šuniukas buvo parėdytas 
su žibančia apykakle. Bet 
moterei atrodė, kad vieno 
cimbaliuko permažai, tad ji 
paėmus tą “brangią dovaną- 
ekselenciją” irgi prikabino

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

ant šuniuko apykaklės. Tad 
kur tik šunytis bėgdavo, tai 
ir tas jo ekselencijos meda
lius vis kliunksėdavo. Bet 
vieną dieną per neatsargumą 
buvo palikti praviri kiemo 
vartukai ir nejučiomis šuny
tis pabėgo ir nebegrįžo į na
mus. Nors moteriškė labai 
rūpinosi, bet buvo veltui, ne
surado šunelio!

Šiuo laiku, kada pasklydo 
gandas tarpe smetonininkų, 
kad atvyks į Ameriką Smeto
na, Smetonos kavalieriai pra
dėjo 
liūs, 
kad 
n ai. 
siau
žmoną:

rūpintis, turėdami meda- 
galės pilnai pasirodyti, 
jie buvo Smetonos tar- 
Tad vieną dieną šis pu- 
inteligentas klausia savo 

Ar žinai, atvažiuoja

į Ameriką ponas prezidentas 
Smetona ir aš galėsiu žymiai 
pasirodyti prieš jį su jo bran
gia ekselencija.” Moteris kuo
ne apalpo iš rūpesčio ir grie
bėsi už galvos. Vyras nežino
damas kas pasidarė, skubiai 
klausia, “kas pasidarė, kad 
taip staiga susirūpinai, ar iš
sigandai prezidento Smeto
nos?” Moteriškė atsidusus sa
ko : “Aš labai staiga susirū
pinau, kad. . . kada mano my
limas šunytis pabėgo, tai ir tą 
brangią ekselenciją išnešė! 
Mat, aš nesuradau geros vie
tos padėti, tad buvau užka
binus šuniukui ant apykaklės. 
Dabar dingo mano šuniukas, 
tai dingo ir ta ekselencija!”

Detroito Jurgis.

a

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Ml Vernon Street

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

“VILNIES”
KALENDORIUS

1941 METAM — KAINA 25c
SUTAISĖ

L. JONIKAS ir V. ANDRULIS i •
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 užsLxkykite kalendoriaus 
platinimui. Kreipkitės šiuo antrašu:

Laisves Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 
platinama.. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanas Bimba. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.

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

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

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

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

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.
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Pirmadienis, Vasario 21, T94I Penktas puslapis

Pittsburgh, Pa.Bostono ir Apielinkes Žinios Cleveland, Ohio
susirin-

Susirin-

se karnų

Hartford, Conn.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Haverhill, Mass
Cl.,-

gelbėti

Martin. —E
Aukotojų vardai

$5.65Sykiu

F'l NP.lNG'; MON EY !

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

UŽDRAUSTA NAZIAMS 
APLEIST TURKIJĄ

nurodymas:
Diamont,
Sheffield St.,
Pittsburgh, Pa.

Control
Borough of 

be consumed off the

LAKRITZ
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kairios Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Te!.: STagg 2-3842

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ęxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LcVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

Gaukite “Laisvei” nauju 
skaitytojų

Garninami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

East Orange, N. J.

J. GARŠVA
G raborius-Under taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja aut 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

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

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

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

RESTAURACIJA
417 Lorimer St-Brooklyn — “Laisves” Name

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

“Suspaustos” Širdys
Kas metai vasario 16 d., kai 

kurie lietuviai švęsdavo kaipo 
neprigulniingą Lietuvą. Bet gi 
tikriau pasakius Lietuva per 
amžius nebuvo priklausoma 
darbininkams, o priklausoma 
visokiems parazitams. Tad 
nieko nuostabu, kad J. Kru- 
konis per “Keleivį”, o Jad
vyga per Minkaus radijų tiek 
suspaudė savo kietas širdis, 
kad net biskį sušlapo. Jie abu
du garantuoja, kad ir dau
giau yra tokių su suspausto
mis širdimis. Well, geriausia, 
ką aš galiu patarti, tai sut
verti suspaustų širdžių susai- 
dę.

Tokia susaidė būtų labai 
vietoj. Krukonis su Jadvyga 
galėtų pasidalinti mintimis. 
Jadvyga papasakotų, kaip ji 
daužėsi po pasaulio centrus 
ir voliojosi Palangos “byčiuo- 
se”. ^Ia, o Krukonis galėtų 
perduoti savo įspūdžius iš Jad
vygos katorgos. Jeigu Kruko
nis kiek ir apmiršo Tubelienės 
katorgą, tai galėtų pasižiūrė
ti į tuos raštus, ką kitą sykį 
jis rašė “Keleivyj” apie mi
nėtą katorgą, žinoma, iš sykio 
gal bus kiek ir nesusipratimo, 
nes Krukonis tuomet pasirašė 
Graitės žantas ir neoficialus 
“K e 1 e i vio” korespondentas. 
Bet Čia, žinoma, tik techniki
nė klaida.

Nemanau, kad dėl Lietuvos 
nepriklausomybės spaudžia 
Krukoniui - Jadvygai širdis. 
Veikiausia Jadvygai spaudžia 
širdį, kad neteko Lietuvoj sal
daus gyvenimo, o Krukoniui 
nuo perdaug ragavimo iš 
Maikio Tėvo “džiogo” rugi
nės. Mat, Maikio Tėvas tan
kiai neturi pinigų dėl geros ru
ginės, tai tankiai perką viso
kią “trucizną.”

Laikas ir Menininkams
. Susiprasti
Klausant lietuviškų radijo 

valandų, iš kurių bangomis 
plaukia mūsų dainininkų-gru- 

, pių dainos ir iš to paties radi
jo pliurpia Jadvygos ir tam 
panašūs sutvėrimai, tai man 
prisimena ta kalėjimo zupė, 
kurioj visko būdavo, kai val
giau.

Jeigu fašistai drįsta viešai 
kalbėti ir raginti biznierius, 
kad jie neduotų mūsų spaudai 
skelbimų, tai kodėl mūsų me
nininkai negalėtų jų (fašistų) 
boikotuoti meniškai? Reikėtų 
mūsų menininkams pagalvoti 
apie tai ir tokiam netikslumui 
padaryti galą ant visados.

ryba Jau Gyvuoja
Vasario 15 d., oficialiai So. 

Bostone susitvėrė Lietuvių Pro
gresyvių Tarybos skyrius. Šia
me susirinkime apskričio val
dyba davė platų raportą iš sa
vo darbuotės. Atstovai: Prof. 
B. J. -Kubilius, A. J. Kupstys, 
S. Zaivis ir J. Burba raporta
vo, kad L.P.T. jau įsisteigė 
radijo, kuris pradės veikti va
sario 23 d., 9 valandą iš sto
ties WHDH. Taipgi pranešė, 
jog L.P.T. rengia koncertą ko
vo 2 d., So. Bostone ir kitą 
koncertą balandžio mėnesį 
profesoriui Bacevičiui. Prof. 
B. J. Kubilius skaitė dalį šios 
draugijos pagamintos konsti
tucijos, kuri gana tiksliai su
derinta su šių dienų aplinky
bėmis. Ant vietos buvo išrink
ta skyriaus valdyba iš septy
nių narių, šiame susirinkime 
įstojo, rodos, dvidešimts na
rių ir sumetė dešimts dolerių 
dėl pasveikinimo radijo pro
gramos.

Reiškia, pradžia gana graži. 
Tvėrėjams priklauso didžiau
sias kreditas už jų tokį didelį 
pasidarbavimą, kurį atliko 
dėl lietuvių tautos. Tai darbas, 
kuris pasiliks istorijoj!

Savo laiku, manau, mes pla
čiau pakalbėsime apie šią 
draugiją, o šiuo laiku tai tik 
reikia prisiminti, jog mes pri
gyvenome prie to, kad be to
kios organizacijos, kaip Pa
žangiųjų Lietuvių Taryba, ne
galime toliaus apsieiti. Pasta
ruoju laiku susijungę socialis
tai, fašistai ir klerikalai pra-

■w >»• ■<

dėjo nežmoniškai pulti niekam 
nekaltą pažangią lietuvių iš
eiviją. Mes negalime paskelb
ti savo parengimų per jų 
spaudą ir radijo. Jie nenori 
duoti lietuviškų salių, įkurtas 
jie valdo. Meta laukan iš kliu- 
bų pažangius lietuvius. Degi
na mūsų' knygas, kurios bu
vo kliubų knygynuose ir net 
naikina scenų dekoracijas ir 
kostiumus. Šiam juodam dar
bui vadovauja Grigaitis, Jur
gelionis, Bagočius, Michelso- 
nas ir kompanija.

Pažangiųjų Lietuvių Taryba 
dabar jau yra inkorporuota 
Mass, valstijoj ir ji pasiryžus 
išsaugoti Amerikos lietuvių 
kultūrą ir tradicijas. Ir mes 
manome, kad L.P.T. išsiplės 
po visas lietuvių kolonijas!

Nuo savęs linkiu šiai or
ganizacijai, kad ji pasiektų 
kiekvieną lietuvį-vę, o labiau
sia trokštu, kad jos viršūnėse 
viešpatautų solidariškumas be 
jokių ambicijų. Jaunutis.

Klaidų Pataisymas
Vasario mėn. 12 dienos “Lai

svėje” paskutiniame puslapyje 
BAZARUI AUKOS iš Hart
ford, Conn., įsibriovė keliatas 
klaidų, kaip tai pasakyta: J. 
Giraitis, V. Vilchinskas, Baltu
liams,, II. Mulerankienė.—Tu
rėjo būti: P. Giraitis, J. Vil
chinskas, Baltulionis, M. Mule
rankienė. Be to, drg. V. ir J. 
P. Kazlow’ai, aukoję 50c, visai 
nebuvo paminėti.

Draugų nuoširdžiai už pada
rytas klaidas atsiprašau.

John Vilchinskas.
* * *

Underwoodo Streikieriai Atme
ta Kompanijos Pasiūlytas 

Išlygas
Vasario 15 dieną turėjo dar

bininkai derybas su kompanija. 
Dalyvavo ir State Board of Me
diation and Arbitration. Kadan
gi laikytuose susirinkimuose 
nebuvo nieko gero atsiekta, tai 
kompanija pasiūlė darbininkų 
komisijai 3c ir vakacijas su 
“pėde”. Bet darbininkai tuo 
nepasitenkino, nes žino, .kokios 
yra Underwoodo dirbtuvėse są
lygos. Kompanijos pasiūlymui 
tik ilgas būū pasigirdo ir, prie 
to, darbininkai streikieriai įtei
kė pareikalavimą 10c daugiau 
į valandą ir vakacijas su pilnu 
užmokesčiu kiekvieniems me
tams. Tas, žinoma, kompanijai 
nepatiko ir. tuo viskas nutrūko.

Bet kadangi visi darbininkai 
yra išėję streikan jau beveik 
dvi savaitės ir dirbtuvė stovi 
uždaryta, tai galima tikėtis ir 
geresnių išsiderėjimų, ypač šiuo 
laiku, kuomet viskas yra varo
ma tokiu pašėlusiu smarkumu 
visose kitose dirbtuvėse.

Patyręs.

Svarbios Prakalbos
Pirmadienį, vasario 24 

7:30 vai. vakare, yra rengia
ma L: P. G. Kliubo Svetainė
je prakalbos. Rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 136 
kuopa. Kalbės K. Abekienė, 
žymi veikėja iš Chicagos, III. 
Ji kalbės apie gyvenimą Ta
rybų Lietuvoje ir apie Ameri
kos žmonių veiklą už taiką. 
Todėl yra kviečiami visi vietos 
ir iš apylinkių lietuviai, skait
lingai atsilankyti į prakalbas.

čia turiu pažymėti, kad su 
šių prakalbų rengimu yra pa
daryta tam tikrų klaidų, per 
keno nors neapsižiūrėjimą. 
Skelbtam prakalbų maršrute, 
mūsų kolonijai buvo iš sykio 
paskirta vasario 24 d., tai tą 
dieną ir yra rengiamos pra
kalbos. Bet kuomet gauta pra
kalbų rengimo plakatai iš 
“Laisvės” spaustuvės, tai pla
katuose pažymėta, kad mūsų 
kolonijoje K. Abekienei pra
kalbos rengiamos vasario 20 
d., vietoj vasario 24 d. Tokios 
klaidos mūsų parengimams 
nėra pageidaujamos.

Proletaro Sūnus. 

LDS 4-to Apskričio 
kimas atsibuvo vas. 9 
S. Kliube, Clevelande. 
kimą atidarė drg. Mažanskas,
pereitų metų pirmininkas.

1941 metams 4-to apskričio 
valdyba išrinkta x iš 
draugų. Pirm. F. J. Madison,
užrašų raštininku J. Petraus
kas, finansų raštininkas Miss 
B. Galinauskaitė, iždininku P. 
Radzius, kasos globėjais A. 
Deraška ir M. Mažeikienė. 
Valdyba susideda iš 3 jaunuo
lių ir 3 suaugusių.

Pirmininkas pakvietė seną 
pirmininką drg. Mažanską iš
sireikšti mintį. Kalbėjo, kad 
jis rems L.D.S. 4-tą apskritį 
kiek galėdamas ir po eiliui vi
sa valdyba pasisakė už smar
kų veikimą vajuje.

Nutaria su apskričio valdy
ba turėti posėdį visų kuopų, 
priklausančių apskrityje, or
ganizatorių ir veikėjų. Posėdis 
bus kovo 9 d. Clevelande. Vi
sos kuopos gaus užkvietimą 
per 40-to Apskričio sekreto
rių J. Petrauską.

Turime gerai prisirengt prie 
vajaus, kuris prasidės kovo 
mėnesį. Tai bus aštuntas va
jus ir tęsis 15 mėnesių. Val
dyba visa pasisakė organizuo
ti L.D.S. kuopas apie Cleve- 
landą kolonijose, kaip Canto- 
ne, I3edforde ir kitur.

Visų kuopų organizatoriai 
ir veikėjai atvažiuokite į 4-to 
apskričio susirinkimą kovo 9 
d. O po susirinkimo galėsime 
nueiti pasiklausyti Vytauto 
Bacevičiaus pijano koncerto. 
Pradžia 3:30 vai. po pietų, 
Public Auditorium, E. 6th ir 
St. Clair Ave. Paremkime lie
tuvį visi lietuviai!

L.D.S. 4-to Apskričio pirm.,
F. J. Madison.

Vieša Padėka
Praleidus daug laiko sirg

dama po sunkios operacijos ir 
dabar jausdamos! geriau, tai 
prie progos noriu padėkavoti 
savo draugėm ir draugam ir 
giminėm, kurie taip tankiai 
mane lankė, ir už dovanas, gė
les ir už atvirutes ir laiškus, 
kurių prisiuntė net iš tolimų 
miestų, linkėdami greito pa
sveikimo. Tas man padėjo ma
no sveikatai. Taigi, dar kartą 
tariu širdingą ačiū visiems!

K. Žukauckienė.

Aukos Ispanijos 
Kovotojams

Iš Pittsburgh gavome seka
mo turinio laišką ir aukų. 
Brangus Drauge!

Nuo pasirodymo “Laisvėj” 
atsišaukimo draugiškos pagal
bos Ispanijos kovotojams, už| 
Ispanijos žmonių laisvę, su
prasdami svarbą ir reikalin
gumą gelbėti iš Francijos kon
centracijos stovyklų kovoto
jus, aukojame pagal išgalę ir 
prašome geros valios priete-. 
lių ir draugų aukuoti, kiek kas 
gali, čia yra labai svarbu ir 
būtinai reikalinga 
draugus kovojusius.

Draugiškai,

x. ...■..............; $1:00
J. Urbon ............ $1.00

K. Kairys ........ $1.00
P. J. Martin . . . $1.00
K. Lukas.......... $1.00
J. Glaveckas . . 40c.

A. Sherbin .......... 25c.

Rochester, N. Y., draugai 
sukėlė $18. Aukavo sekamai: 
ALDLD 50 kuopa iš iždo $10. 
Po $1 aukavo: J. Ivanaitis, 
B. Duoba, A. Evans, A. Duo- 
bienė, B. Morkevičienė, F. 
Gricius ir J. Bullis. L. Beke- 
šienė 50 centų, J. Barzdaitienė 
28c. ir J. šopis 25 centus.

J. Evans.

LLD 4-to apskričio 1-mas po
sėdis atsibuvo sekmadienį, va
sario 9. Susirinkimą atidarė 
pirm. P, Martinkus 1:05 dieną.

Pildančiojo komiteto nariai 
dalyvavo visi, išskyrus tris na
rius alternatus.

Tarimai: 1-mas, laikyti LLD 
4-to apskr. posėdžius sykį į mė
nesį, kas 2rą sekmadienį, kaip 
12 vai. .dieną, ir toj pačioj vie
toj, 1320 Medley St. Bandy
sim pagyvinti ir pagelbėti 4-to 
apskr. kuopų nariams, kad įsto
tų į geresnį veikimą.

2-ras, 4-to apskr. pildantis 
komitetas reikalauja .kuopų ko
mitetų, kad kreiptų atydos ir 
kooperuotų su 4-to apskričio 
pildančiuoju komitetu, pagal 
konstitucijos taisykles. Ant me
tinės konferencijos dalyvavo 
tik 3 kuopos;'o penkios kuopos 
visai nepasirodė, neskaitant tų 
kuopų, katros pusiau pakriku
sios ar baigia krikti. Todėl, 
4-to apskričio pildantis komite
tas reikalauja visų kuopų sek
retorių, kad prisiųstų kožnas iš, 
savo kuopos veikimo raportą 
už 1940 metus: kiek narių,kiek 
gauta naujų, kiek išsibrauku- 
sių senų, kokių , parengimų tu
rėjot ir kiek, kaip stovi finan
sai ir kiek per metus susirinki
mų atlaikėt; kiek kur aukavot, 
ir kiek literatūros išplatinot. O 
svarbiausiai turite sekretoriai 
prisiųsti savo vardus ir pavar
des, pilnus antrašus tų vietų., 
ir .kuopų numerius. Nes kas 
metai renkasi naujos kuopų 
valdybos.

Draugai, kurios kuopos yra

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MAHANOY CITY, PA.
Baigiantis žiemos sezonui, LDS 

104 kp. nutarė surengti linksmą ba
lių, Užgavėnių vakarą, 25 d. vasario. 
Iš praeities yra žinoma, kad ši kuo
pa surengia jam puikius ’ balius ir 
užganėdino kiekvieną atsilankiusi. 
Todėl ir dabar kviečiame draugus ir 
drauges dalyvauti šiame baliuje. Ti
kimės, kad būsite patenkinti.

. Rengimo Komisija.
(46-47)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12053 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3624 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

HYMAN
3624 Church Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB3111 ha i been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2803 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SOL SCHUBER & PAUL KIRSCHEN- 
BAUM OCEAN BAR & DELICATESSEN

2803 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoki t: 

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

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, < N. J.

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

arti pakrikimo, arba slabniai 
gyvuoja, tuoj prisiųskite atvi
rutę su reikalavimu* 4 apskr. 
pildančiajam komitetui, kad 
prisiųstų agitatorių, kuris pil
nai jums padės susitvarkyti 
kuopų reikalus ir padės išrišti 
visus klausimus.

3-čias, 4-tas apskritis gelbsti 
ir remia profesoriaus Vytauto 
Bacevičiaus koncerto rengimą. 
Koncerto rengimo komisija 
pranešė, kad darbas eina gerai.

Daugiau svarbesnių reikalų 
nesant, pirmininkas uždarė su
sirinkimą kaip 2:15 vai. dieną.

Susisiekimo
er John
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THE BAKUS*

Varpo 
keptuvė

UNION LABEL

yra 
unijinė

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

(JjlOVAB A LIBERAL
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCHl

B
MISS AMERICA

17 Jewels

A *33'5
_______ -

ambassador
2) Jewels,

I .53975

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Ave*.

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Stagg 2-2178 

Duodame ant Išmokėjimų

Istanbul, Turkija. — Vo
kietijos amjjasad. Franz von 
Papen uždraudė hitleri
niams vokiečiams be jo lei
dimo išvažiuot iš Turkijos. 
O daugelis jų, bijodami ka
ro tarp Turkijos ir Vokie

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

,LV*R BELL BAKING

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.

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

IOI 1OE=3Q

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj* kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

XOI

FRANK DOMIKAITIS

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

tijos, jau buvo pasinešę 
grįžt namo.

Turkai kaltina vokiečius, 
kad jie, apeidami įstatymus, 
šmugeliavo riebalus iš Tur
kijos į Vpkietiją.

Sofija, vas. 21. — Bulga
rija mobilizuoja savo armi
ją

V
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Kailiu Darbininkai 
Laimėjo Streiką

Dodd Atsisakė 'Atiduoti 
Kolegijų Mokytojų 

Unijos Sąrašus

Kolegi- 
Ix)kalo 

ir kitus 
lokalus

Dr. Bella V. Dodd, pirmi
ninkė Liaudies švietimui Ginti 
Komiteto, ir Mokytojų Unijos 
jstatymdavystei atstovė, atsi
liepė į Rapp-Coudert Komite
to pašaukimą ir nuėjo j jo raš
tinę būt kamantinėjama dėl 
veiklos mokytojuose, bet ji at
sisakė duot komitetui 
jų Mokytojų Unijos 
537-to narių sąrašus 
dokumentus, kuriuos
pavedė jos globai ir įsakė sau
got nuo užgrobėjų.

Atsisakydama išduoti doku
mentus, ji, pareiškė, kad jos 
unija kovos prieš Rapp-Cou- 
dert reikalavimą sąrašų kaipo 
prieš laužymą teisės laisvai 
susirinkti ir laisvai jungtis-or- 
ganizuotis, ir kad unija sieks 
gauti iš Federalio Teismo per
tvarkymą kas liečia tuos prin
cipus.

“Reikalavimas atiduot sąra
šus laužo abiejas—mano kons
titucines teises ir teises uni
jos,” pareiškė Dr. Dodd.

“Coudert Komitetas siekia 
padaryt pradus, kurie grąsin- 
tų teisėms visų darbininkų or
ganizacijų. Lokalas 5-tas New 
Yorke buvo priverstas atiduo
ti savo sąrašus ir rekordus po

sme.
“Coudert Komiteto sekamas 

žingsnis buvo pareikalaut re
kordų 537-to Lokalo. Siekis 
buvo aiškus. Komitetas norė
jo parodyti, kad jis jau turįs 
tegalį pradą, pritaikomą vi
sam darbininkų judėjimui. Sa
vo veiksmu prieš Lokalą 537- 
tą komitetas dabar nori paro
dyti, kad buvo pradas ir fak
te kaip kad ir įstatų knygose.”

Dr. Dodd toliau sako, kad 
sąrašai negali turėti jokios ki
tokios vertės ar tikslo komite
tui, kaip tik įtraukimui į juo
duosius listus. Ji sako:

“Sąrašai priešų rankose tar
nautų tiktai kaipo pamatas 
įtraukimui unijos narių į juo
duosius sąrašus. Darbininkai 
kovojo per dešimtmečius prieš 
juoduosius sąrašus.”

Komiteto kamantinėjiman 
stojo ir Dr. Robert K. Speer, 
Lokalo 537-to prezidentas, 
taipgi Dr. Robert Challman, 
iždininkas, bet jie tik pareiš- 
kė? kad rekordai randasi Dr, 
Dodd žinioje.

Sakoma, kad Coudert komi
tetas “imsiąs žingsnius” įkai
tinti Dr. Dodd paniekinime ko
miteto.

Dr. JSpeer varde savo unijos 
pasiuntęs laiškus visoms New 
Yorko unijoms su pranešimu 
apie ataką ant mokytojų ir 
prašymu paremti Mokytojų 
Unijos kovą už apgynimą są
rašų. Savo laiške sako:

“Kolegijų Mokytojų Unija 
nutarė teismo keliu kovoti 
prieš Coudert Kom. reikalavi
mą, kadangi ji supranta, kad 
užgrobimai sąrašų duotų dar
bininkų priešams galią sunai
kinti uniją.”

Pikietavo Taikos Mitingui

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį suorganizuota pikietai 
prie Imperial Gardens, 1209 
Colgate Ave., Bronx, protestui 
dėl savininkų atsisakymo iš- 
renduoti salę protesto mitin
gui prieš “lend-lease” bilių. 
Savininkai iš karto buvę su
tikę salę duoti ir paėmę rank
pinigius, už kuriuos išdavė 
ir kvitą, bet prieš pat mitin
gą atsakė. Mitingas turėjo 
įvykt pereitą trečiadienį.

Neatsišaukus pametėjui, Ed. 
Perry, 14 metų berniukas, pa
skelbtas $2,000 vertės sagos 
savininku. Jis ją rado perei
tą liepos mėnesį.

Browderiui Ginti Keturi Mas-Mitingai 
Įvyks šį Vakarą, Jis Kalbės Visuose

New Yorko mieste šį vaka
rą, pirmadienį, vasario 24-tą, 
rengiama keturi masiniai mi
tingai, kuriuose bus nuodug
niai aiškinama priežastys nu
teisimo Earl Browderio 4 me
tus kalėti ir pareikšta protes
tai prieš jo įkalinimą, taipgi 
pareiškiama reikalavimai jį 
išlaisvinti.

Savo vėliausiame pranešime 
visuomenei per spaudą bei 
prašymą visuomenės koopera
cijos, mitingų rengėjai nurodo, 
kad tūliem gal susidarys keb
lumų iš priemiesčių suvažiuoti 
į New Yorką. Tūlas gal iš
metinės, kodėl mitingai ne
rengta visose miesto dalyse. 
Rengėjai pasako, kad mitin
gai rengta- New Yorke 
riausia dėlto, kad teismo pa
tvarkymu Browderiui yra už
drausta išeit iš Manhattan. Ta 
drausmė ant jo buvo uždėta 
laike rinkimų kampanijos, kad 
jis, kaipo kandidatas į J. V. 
prezidentus, negalėtų išeiti į 
užmiestį pasirodyti balsuoto
jams, negalėtų jiems sakyti 
prakalbų. Drausmė nenuimta 
ir dabar.

Rengėjai reiškia savo įsiti
kinimą, kad, sužinoję priežas
tį, darbo žmonės apeis sunku
mus ir suvažiuos į tuos mi-

vy-

tingus, kad išgirsti prakalbą 
vado, kuris už liaudies reika
lų gynimą, už gynimą taikos 
ir kovojimą prieš karą siun
čiamas kalėti.

Primenama, kad Browderis 
laike pereito imperialistinio 
karo jau buvo įkalintas kaipo 
karo priešas.

Kad nebūtų perdi d ei ės kam
šos vienuose ir nepilna publi
kos kituose mitinguose, rengė
jai prašė Bronxo gyventojus 
važiuoti į Central Opera Ho
use, 67th St. ir 3rd Avė.; jau
nimą prašė važiuot į Capitol 
Hotel, 8th Ave. ir 51st St., kur 
kalbės jaunimo kalbėtojai; o 
visus kitus važiuoti į Mecca 
Temple, 55th St., tarp 6th ir 
7th Avės., kur yra paimta dvi 
didžiosios salės. Visi prasidės 
8 vai. vakaro.

Komitetas esąs prisirengęs 
su patalpomis, taipgi su kalbė
tojais ir perviršiui publikos. 
Skelbiama keliolika naciona- 
liai žinomų, kalbėtojų, tame 
skaičiuje Fosteris, Minor, 
Flynn, Fordas ir kiti, kad už
tektų visiems mitingams, ne
žiūrint kelis daugiau prisiei
tų turėti. Visiems mitingams 
įžanga 20c.

Ko Tas “Jovas” Taip Rėkia?
Rodos, kad nė vienas su

tvėrimas tiek daug nerėkia, 
nešaukia, kaip mūsų “Unkul 
Jovas.” Per savo radio valan
dą jis šaukia gelbėti Lietuvą 
nuo bolševikų. Mat, atsirado 
lietuviškas “Don Quixotas.” 
Visi stebisi, kokiu būdu tie 
smetonininkai “išlaisvins” Lie
tuvą. Ar jie dar to nežino, 
kad Lietuva jau laisva ir lie
tuviški tranai išdūmė į visus 
pasaulio kampus. O tu bro
lau, “Jovai”, nesirūpink Lie
tuvos reikalais; tenai ne “par
tnerių” “gišeftai”, tau pelno 
iš to nebus.

Kaip tau ne sarmata, tokis 
didelis užaugai ir dar lietuviš
kai nemoki kalbėti, žmonės, 
nesupranta, kokią kalbą tu 
vaitoji, “kacapišką” ar “kala- 
kutišką”.

Man atrodo, sveikiausia bū
tų ponui 
į tokius 
riuos jis 
pratimo,
nių kokybę ir kiekybę.

M. J.

“Unkuliui” nesikišti 
dalykus, apie neku- 
neturi mažiausio su- 
bet žiūrėti į saldai-

Anksti rytą iškilus gaisrui 
apartmentuose 26-28 E. 114th 
St.,- Harlem, 40 šeimą išvyta 
iš namų pusnuogiai, ugnyje 
palikę viską. Visi spėta pri
kelt, gyvybių neprarasta. Pra
eivis pašaukė gaisragesius.

Išgavo Žaislavietę
Windsor Terrace sekcijos 

gyventojai laimėjo kovą išlai
kyti žaislaviete plotą žemės 
ant Prospect Ave., tarp Green
wood Ave. ir Port Hamilton 
Parkway. Plotas norėta par
duot kitiems tikslams, bet ap
ylinkės gyventojų reikalavimu 
dabar pervestas Parkų Dep-to 
žinion.

Išvyko Floridon
Pereitą ketvirtadienį išvyko 

Floridon K. Petrikienė, brook- 
lynietė, su waterburiete Sta- 
nislovaitiene, Dp*. Stanislovai- 
čio žmona ir jų mažąja šei
mynėle—trimis vaikučiais, jiy 
atostogų iš mokyklos proga. 
Norinčios pamatyti ir vaikams 
parodyti pietinį Amerikos 
kraštą ir jo gyvenimą, tad4y$. 
važiavo mašina, kadangi taip 
galima plačiau apkeliauti. 
Sugrįš už poros savaičių.

Minėjo Sidabrinę Sukaktį
Petras ir Elzbieta Poškaus- 

kai, “Laisvės” skaitytojai ir 
netolimi kaimynai, pereitą 
ketvirtadienį minėjo savo ve
dybinio gyvenimo 25-tą sukak
tį su šeimyninio pobūdžio po- 
kiliuku jų namuose, 621 Met
ropolitan Avė.

Pokiliui jie nesirengė, ir vi
sai neįtarė, kada pirmieji sve
čiai paskambino prie durų ir 
atėjo ryšulėliais nešini, tarsi 
ko pasipirkę pakelyje. Bet 
kada pamatė daug tokių ry- 
šuliuotų, tada jau susiprato, 
kad čia yra kas tokio naujo. 
Svečiams sudėjus ryšulių įtal
pą ant stalo, įvyko gražus po- 
kilis.

Linkime P. ir E. Poškaus- 
kams sveikiems ir laimingai 
sulaukti auksinio jubilėjaus.

D-ė.

Vedybos Neprašytais 
Tėvo Pinigais

Vilius Moiczek, įsimylėjęs 
merginą, norėjo vesti, bet pi
nigų neturint nevalia ir mylė
tis mūsų laikais. Pas jo tėvą 
visuomet būdavus užrakinta 
dėžutė ir sūnus numanė, kad 
ji netuščia. Kokia čia skirtu
mą, jam atrodė, tėvo ar jo, 
vis tos pačios šeimynos tur
tas. Jis pasiėmęs dėžutę, ra
dęs—užtenkamai vestuvių lė
šoms (huvažiuoti į sužiedoti- 
nės Nell Joan Stadilus tėviškę 
Pennsylvanijos mieste apsives
ti) ir įmokesčiui už mašiną.

Bet teisėjui atrodė, kad tė
vo turtas, tai ne sūnaus, ir jau
ną vyrą sulaikė “džiūrės” teis
mui, nors jis 
duosiąs tėvui 
sueis jam 21 
gavęs $1,000
prieš porą metų ir turtas da
bar esąs tėvo globoje. Tėvas 
pripažino, kad pinigų yra, bet 
liepė jauną išlaidų sūnų baus
ti.

tikrino, jog ati- 
skolą, kaip tik 
metai. Jis esąs 

už sužeidimą

Teisėjas sutiko.

Mirė Elektros Kėdėj 
už 18 Dolerių

Joseph P. Carossela, vienas 
dviejų nudėjusių Ozoneiš

Park krautuvininką Chioccolą 
laike apiplėšimo, kuriame bu
vo laimėję $18, tapo nužudy- 
■tąą’f,elektros kėdėj pereitą ket- 
yįjrt^ėnį. Taipgi nužudyta 
**Hymąn ^Balatnicov ir David 
Ądler, užmušę Sam. Gross- 
maną New Yorko poolruimy.

Tūkstančiai Darbininkų 
Rašosi po Peticijom 

Už Browderi
Mieste paskleista tūkstan

čiai lapelių, kuriuose aiškina
ma žmonėms, kad Browderis 
nuteistas “kaipo'vadovaujantis 
balsas už taiką ir laisvę” ir 
šaukiama žmonės protestuoti 
prieš pasimojimą Browderj 
įkalinti. Taipgi šaukiama į 4 
mitingus, įvyksiančius vasario 
24-tos vakarą, Mecca Temple, 
Capitol Hotel ir Central Ope
ra House, N. Y. 

t

Po šapas,'prie šapų, orga
nizacijų mitinguose ir visur po 
miestą paskleista tūkstančiai 
peticijų su reikalavimais iš
laisvinti Browderj. Darbinin
kai noriai rašosi. Tarp adatos 
darbininkų, kurių, unijų virši
ninkai Hillmanai, Dubinskiai 
ir Ko. stoja už karą, sakoma, 
surinkta tūkstančiai parašų už 
vyriausį taikos gynėją Earl 
Browderj.

Lampoon, Frazier ir Huth. 
Inc., New Yorko kailių pre
kybos firmos darbininkai lai
mėjo 6 dienų streiką, išgavo 
sugrąžinimą pravaryto darbi
ninko Harry George ir gaus 
algą - už streiko laiką. Kitus 
nesusipratimus rišti bosai su
tiko su darbininkų išrinktu ko 
mitetu ir unijos atstovais. Ge
orge buvo pravarę už reikala
vimą samdyt unijos atsiųstus 
negrus.

paliegusių. Visame mieste ruo
šiami-. tam specialiai kursai.

Williamsburge toks kursas 
prasidėjo vasario 20-tos vaka
rą, YMCA patalpose, 179 
Marcy Ave. Klasės 8 vai. ket
virtadienių vakarais. Mokini
mas nemokamas, bet kiekvie
na pirmoj pamokoj turi užsi
mokėti* po 50c. už knygą.

F. Tesch, 55 m., rastas už- 
sidusinęs gasu darbe, 98 W. 
96th St., N. Y., kur jis dirbo 
sargu.

Unijos Nesusitarė
įvykęs tarp dviejų A F of L 

unijų viršininkų pasitarimas 
dėl j u r i s d i k c i jos Battery- 
Brooklyno Tunelio kasime ne
davė teigiamų pasekmių, tad 
vėl atnaujinta pikietavimas.

Ruošia Moteris Priežiūrai 
Ligonių Namuose

Influenza Susirgimai Mažėja • ,
Pereitą savaitę Brooklyn© 

raportuota 58 nauji susirgimai 
influenza, bet tai buvo 85- 
kiais mažiau pirmesnės savai
tės. Plaučių uždegimais susir
go 124 arba 98-niais mažiau. 
Mažiau susirgo kokliušu.

Padaugėjo susirgimai ty
mais — viso susirgo 1,166. 
taipgi po daugiau susirgo 
škarlatina ir difterija.

Mirė per savaitę 597. Gimė 
—906.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užejimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 

** dieną iki vėlai.

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

Komunistu Balsai 
j Sparčiai Auga

Karui pasiruošimo progra
moj, apart ėmimo vyrų ka
riuomenėn, daktarų ir slaugių 
taipgi medikališkų darbininkų 
ligonių priežiūros pareigoms 
kariuomenėj, paruošiama ir 
namų šeimininkės liginimui

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleyeiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

EVergreen 4-0072 SLoeum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

Pereitą antradienį įvyku
siuose specialiuose rinkimuose 
Brooklyn© .senatoriniame 4-me 
distrikte Avrom Landy, ko
munistų kandidatas į valstijos 
senatą, gavo 2,284 balsus. 
Landy pralenkęs Darbo Par
tijos kandidatę Julią Primoff 
apie trim šimtais balsų.

Assemblymano rinkimuose 
16-me distrikte Vincent Cas
tiglione gavęs 1,157 balsus, 
biskeliu mažiau už darbietį 
savo oponentą Salvatore De 
Matteo, buvusį išrinktu 1939 
m. rinkimuose.

Senatoriumi išrinktas Car
mine J. Marasco, gavęs 16,532 
balsus, o dssemblymanu — 
Louis L. Friėdman, gavęs 8,- 
013 • balsų, abu Demokratui 
Partijos kandidatai. Republi- 
konų kandidatas į senatorius 
Axelrod gaVo 3,082 balsus, o 
kandidatas į assemblymanus 
Nesi — 1,410.

’ Ketvirtame senatoriniame 
Brooklyn© distrikte balsavimų 
daviniai labai įdomūs tuomi, 
kad parodo nepaprastai spar
tų komunistų balsų augimą. 
Skaičius vjsų balsų, paduoti! 
už komunistų kandidatą Av • 
rom Landy, iš paviršiaus žiū
rint atrodo nedidelis, kada pa- 

. lygini su išrinktojo kandidato 
balsų skaičiumi. Bet kada pa
stebi, jog komunistai jau išėjo 
trečia partija, Darbo Partiją 
paliekant ketvirta, ir kada 
parokuoji, jog per tris mėne
sius nuo pereitų rinkimų ko
munistų balsų skaičius tame 
distrikte paaugęs 7^ nuošim
čių, taį matosi, kad jei rude • 
nį ten vėl būtų rinkimai, 
munistai jau lenktyniuotų 
antrosios partijos vietą ir 
retų galimybių ją laimėti.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vienos šeimynos akme

ninis namas su 7 kambariais. Tinka
mas didelei šeimynai. Yra iš prieša
kio ir užpakalio balkonai. Namas ge
rame stovyje. Dėl daugiau informa
cijų prašome telefonuoti Michigan 
2-1231 arba kreipkitės asmeniškai: 
$43 Eldert Lane, Woodhaven, L. I.

(44-46)

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir aulyg susitarimo.

ko • 
už

Bazarui Aukos
M. Jasiulionis aukavo 

linines, rankom ap'megstas 
skepetaites ir rankom nupieš
tą paduškaitę.

dvi

Darbininkų Mokyklos Pir
madienį Nebūsią

Darbininkų Mokykla skel
bia, kad vasario 24-tos vakarą 
klasių nebūsią iš priežasties 
studentų pageidavimo 
vauti Browderiui ginti 
niuose mitinguose.

daly- 
masi-

Kačių mylėtojų “sosaidė” 
aną dieną tūrėjo savo “posė
dį” viešbutyje St. George, 
žmonių ir taikos mylėtojam, 
kaip atrodo, neužilgo bus ne
valiu visai siisirinkti. Kai 
jau neduoda.- salių taikos 
tingams.

kur 
mi-

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

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

Iš senų- padarau 
n a u jus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

Grikoniškais. Rei- 
ikalui esant ir 
jp a d i dinų tokio 

F “dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

—mu' įvairiom.spalvom

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

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

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M. žukaitis* Jj
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT,! N.' Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
< 60c 
$1.50

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ -UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Štai 
Presas:

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

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Jdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karsto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Ąi .....-Tni—1

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 ŠONAI
—i----------------------------- - ------------ -—
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą




