
KRISLAI
Moterą ‘‘Laisvė.” 
15-kos Metą Planas.
Jau Arti $5OO.
“Respublika,” Kuri Turi

“Vilką.”
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.

Sekamo trečiadienio, kovo 
mėn. 5 d., “Laisvės” laida bus 
draugią moterą laida. Jos pa- 
sirįžo tą “Laisvės” numerį už
pildyti raštais—net ir ‘Krislai’ 
bus draugės moters parašyti. 
Tik pirmas ir paskutinis pus
lapiai bus “ne moterų.”

Tokią sutartį “Laisvės5’ re
dakcija yra padariusi su drau
gėmis moterimis, 
raščiui medžiagą 
visą paruošė.

Be abejo, visi 
lauks to “Laisvės’
kai jį gaus—ne tik patys smal
siai perskaitys, bet ir kitiems, 
kurie “Laisvės” dar neskaito, 
įteiks paskaityti.

Būtų gerai, kad mūsų lite
ratūros platintojai iš 
užsisakytų 
dos kopijų

kurios laik- 
jau beveik

skaitytojai 
numerio. O

anksto 
ekstra tos “L.” lai- 
ir jas paplatintų!

USSR Komunistų18-toj o j
Partijos konferencijoj tapo iš
rinkta komisija, kuri paruoš 
metmenį projektą 15-kos Me
tą Planui.

15-kos metų planas — ne
girdėtas kapitalistiniam pa
saulyje dalykas. Bet Sovietų 
Sąjungoj, kur visas krašto 
ūkis yra planuotas, tas galima 
ir bus gyveniman pravesta.

O kai tasai planas bus gy
veniman pravestas, tuomet So
vietą Sąjunga bus pralenkusi 
pačias didžiausias ir pramo- 
ningiausias pasaulio kapitalis
tines šalis!

šiuos žodžius rašant D. M. 
Šolomskas priėjęs prie manęs 
ir sako:

—štai, žiūrėk: Amerikinei 
Laivo Misijai, kuri rūpinasi 
pargabenti iš Francijos ispa
nus liaudiečius, jau turime su
rinkę arti $500! O mūsą, Jie- 

< tuvią kvota — $600. Šią sumą 
surinkome veik per vieną sa
vaitę! Surinkome, nes geri 
draugai ir prieteliai uoliai sto
jo mums pagalbon.

Daugiausiai tapo surinkta 
Brooklyne. čikagiečiai kol kas 
pasirodė biednai.
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Biliaus H. R. 1776 Pri 
ėmimas Butų Ženk-

SEN. LAFOLLETTE SAKO, TAI BOTŲ R 0 0 S E V E L T UI 
“ŽALIA ŠVIESA” 1 KARA; GRUPĖ SENATORIŲ ŽADA 

ATSMAUKTI I ŽMONES PRIEŠ KARA
Washington. — Jeigu 

kongresas galutinai priimtų 
karinį - diktatorišką prezi
dento Roosevelto sumany
mą 1776, tatai duotų prezi
dentui “žaliąją šviesą”, žen
klą traukt Ameriką į karą, 
ir “leistų jam apnuogint 
Jungtinių Valstijų apsigyni
mą sausumoj ir jūrose,” ati
duot Amerikos apsigynimo 
pabūklus Anglijai, “bile tik 
jis galėtų paremt donkišo- 
tišką avantiūrą anapus van
denyno,” kaip kad pareiškė 
progresistas senatorius Ro
bert M. LaFollette iš Wis- 
consino: “Su to sumanymo 
priėmimu “Amerika taipgi 
būtų pastumta dar vienu 
žingsniu arčiau fašizmo.”

Demokratas senatorius 
Wheeler užreiškė, kad net 
jeigu senatas priims tą Rq-

osevelt planą, tai senat. 
Wheeler su kitais karui 
priešingais senatoriais važi
nės su prakalbomis po Jun
gtines Valstijas ir ragins 
pačius žmones daryt spaudi
mą prezidentui, kad neleist 
Rooseveltui įtraukt šią šalį 
į karą.

Tą Roosevelto bilių taipgi 
smerkė senatoriai Clark ir 
Danaher.

Užmušta 1,420 Mai- 
nieriy per Metus An- 

gliakasyklose

Minėkime Mūsų

Galingai Kyla So 
vietų Pramonė, Ra

Mdskva. —' Čionaitinis 
New Yorko Times , korės- 
pondęntas Walter Duranty 
rašo:

“Nuo 1940 metų pabaigos 
sovietinė pramonė dar neat- 
laidžiau, ritmiškiau ir lyg- 
svariškiau žengia pirmyn.

“Sovietų feąjunga tikisi, 
kad jinai galės pasigaminti 
savo fabrikam įrengimus 
nepriklausomai nuo įveži
mų iš svetimų kraštų.

“Sovietų vyriausybė da
bar nusprendė daugiausia 
kapitalų įdėt į pramonės kū
rybą Moldavijoj, užkauka- 
zyj, Baltijos kraštuose ir 
Leningrado - suomių-karelų 
srityse.”

Baltijos kraštų atstovai 
(taigi ir Lietuvos) ragino 

.stambiąją Sovietų pramonę 
' pasiliuosuot nuo įrankių 

J įgabenimo iš svetimų kraš- 
?ietuvi'ų "respubl'i- tų.. Jie nurodė, kaip Balti- 

jos kraštų pramonė galima 
-------  išvystyti gaminimui ypač 
ungtinėse Valstijo- kasdieninio vartojimo reik-

Adv. Bagočius kadaise rašė, 
kad SLA esąs “Lietuvių Res
publika,” kur, girdi, kiekvie
nas lietuvis randa sau prie
glaudą.

Adv. Jurgelionis gi rašo, 
kad SLA negalima priimti ko
munistų arba tų, kurie “remia 
komunistų spaudą.” Be to, 
Jurgelionis reikalauja iš
braukti iš SLA kiekvieną, ku
ris remia “komunistų spaudą.”

Reikia suprasti, kad šian
dien komunistu yra vadinamas 
kiekvienas, kuris priešingas fa
šizmui; komunistu vadinamas 
kiekvienas laikraštis, kuris 
priešingas Lietuvon smetoniš
ką režimą grąžinti, kuris sa
ko : tegu pati Lietuvos liaudis 
savo reikalus sprendžia taip, 
kaip ji nori.

Taigi iš to, kas pasakyta 
galima suprasti, kokia toji p 
Bagočiaus “1

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Kasyklų Biuras pa
skelbė, jog tik aplamai skai
čiuojant pernai angliaka- 
syklų nelaimėse šioje šalyje 

/liko užmušta 1,420 mainie- 
rių. Per eksplozijas kasyk
lose 1940 metais žuvo dau
giau darbininkų negu bet 
kada nuo 1928 metų, kaip 
rodo valdiški skaitmenys.

Kasyklų Biuras dėl to sa
ko, jog tai “ne tik naminis, 
bet pasaulinis skandalas, 
kad taip šaltai paaukojama 
tiek daug darbininkų gyvy
bių angliakasyklose Jungti-^ 
nėse Valstijose.”

Jau praeito j sesijoj Jung
tinių Valstijų kongreso bu
vo įneštas sumanymas iš
leist įstatymą, kad šalies 
valdžia skirtų savo inspek- 
rius kasykloms ir abelnaį 
prižiūrėtų jose saugumą; 
bet kongreso vadai vis ati
dėlioja tą sumanymą.

jungtinė Mainieriu Unija 
ir ištisa CIO dabar (Visomis 
jėgomis stengiasi ’ paveikt 
kongresą, kad Išleistų įsta
tymą apsaugai mainieriu 
gyvybės ir sveikatos.

se lietuvių Susivienijimą, tik menų.
vienas Lietuvių Darbininkų | pa‘tg ftew Yorko Times 
Susivienijimas yra 
organizacija. Jam 
klausyti kiekvienas padorus, i 
sveikas fiziniai ir protiniai 
žmogus.

LDS neklausia naujo apli- 
kanto, kas jis yra: komunis
tas, socijalistas, republikonas 
ar demokratas. Jis neklausia, 
ar aplinkantas yra katalikas, 
ar bedievis, “bepoteris” ar 
“supoteris.” LDS žiūri tik to, 
kad aplikantas būtų padorus 
ir sveikas žmogus.

Toki nariai sudaro Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą. Ar 
dėl to ši organizacija nuken
čia? Ne! Visokių politinių 
pažiūrų ir tikybinių įsitikini
mų LDS nariai sudaro gražų,

nepartine'u*j^j0 šitokia antraštę šiam 
gah prl’ pranešimui: ‘

“Kyla Pramones Galybė
| Rusijoj.”protiniai

Japonai Reikalauja 
Amerikos, Anglijos 
ir Kt. Kraštų Saly

Tokio. — Japonijos užsie
nių reikalų ministeris Yosu- 
ke Matsuoka seirtie pareiš
kė, kad “baltųjų/tautos tu
rės galų gale užleist Japoni
jai Okeanijos salas,” viduri
nėje ir pietinėje dalyse Pa- 

(cifiko Vandenyno, viso 1
simfoningą Susivienijimą. njilioną ir 200 tūkstančių 

Dėlto LDS auga ir bujoja! iketvirtainių mylių žemės,

Hitleris Organizuoja 
Pabėgusius Lietuvius 
Prieš Tarybų Lietuvą

NAZIAI LIETUVIŠKAI LEIDŽIA TAM TYČIA SPAUDOS LEI- 
D1NIUS PRIEŠ SOVIETUS; VARO RADIO PROPAGANDA 

PRIEŠ TARYBŲ VALDŽIĄ
Specialus Pranešimas “Laisvei”

Londonas, vas. 24.—Gerai 
informuotas anglų laikraš-'ptoji ju 
tis “London Reynold’s specialiu^ ______  ______

30 News,” kuris turi tamprius kai, kurių turinys atkreip- 
numeris, kai rygjus su Anglijos užsienių tas prieš žydus ir prieš So

O
Metų Sukaktuves

Jubilejinis “Laisvės” Numeris Išeis Padidintas; Prašome 
Organizacijas, Draugijas ir Kliubus, Mūsų Skaitytojus, 

Prietelius ir Draugus Prisiusi Laikraščiui Sveikinimu

“Laisves” B-ves Direktorių 
Tarybos Pareiškimas

Šių metų balandžio mėnesio 5 dieną sukanka lygiai 
metų, kai pasirodė pirmutinis “Laisvės” ] 
“Laisvė” pradėjo eiti. Tris metus ėjusi Bostone, “Lais-'rejkaiu ministerija, kartoti- 
vė,” pagaliau, 1914 metais, persikėlė j Brooklyn^ ir čia'naj praneša apie Hitlerio 
patapo visuomenišku laikraščiu, nes ją^perėmė bendrovė. |-paramą pinigais ir kitaįs 

būdais pabėgėliams iš Tary
bų Lietuvos, gyvenantiems 
Berlyne.

Toji pati bendrovė “Laisvę” leidžia ir po šiai dienai. 
Bendrovei priklauso arti pusantro tūkstančio šėrininkų, 
išsiblaškiusių po visas Jungtines Valstijas. Taigi “Lais
vė,” gimusi ir ėjusi per tris metus partnerių rankose, per 
dvidešimts septynerius metus ji yra leidžiama kooperaty- 
vinės bendrovės, kurios šėrininkai negauna jokių dividen
dų, nes jiems rūpi skleisti apšvietą ir susipratimą lietu
vių visuomenėje, o ne asmeninis pelnas.

Per 30 metų savo gyvavimo “Laisvė” betarpiškai tar
navo Amerikos lietuvių visuomenei, suteikdama jiems 
lietuvių kalboje ne tik žinių, bet ir dailiosios literatūros 
ir straipsnių, mokinančių savo skaitytojus. Per tuos 30 
metų “Laisvė” yra nudirbusi Amerikos lietuvių padan
gėje daugiau kultūros darbo, negu bile kuris kitas lietu
viškas laikraštis Amerikoje! Ypačiai daug “Laisvė” pa
sitarnavo po to, kada ji patapo dienraščiu, kada diena iš 
dienos jį lanko skaitytoją, kada kasdieną jinai teikia jam 
apšvietos maisto .L

Todėl, 30 metų “Laisvės” sukaktuvių proga džiaugsis 
kiekvienas laisvietis ir laisvietė, džiaugsis 1_______
darbo žmogus, kuriam rūpi kėlimas apšvietos ir kultū
ros Amerikos lietuviuose.

Tačiau, draugai laisviečiai privalo žinoti vieną dalyką: 
išleidimas pažangaus lietuviško dienraščio, ypačiai šiais 
neramybių laikais, nėra juokas. Tai yra sunkus ir dide
lis darbas, reikalaująs pasišventimo ne tik iš “Laisvės” 
administracijos, redakcijos ir bendrovės direktorių, bet 
ir iš visų laisviečhį. Tą mes, direktorių taryba, puikiai 
žinome, nes mums tenka diena iš dienos rūpintis laikraš
čio išleidimu.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

Vėl Reikalauja Ang
lijos Praleist Laivą 

Ispanam Gelbėti
New York. — Misija lai

vo gelbėt Ispanijos kovoto
jams iš’ Francijos koncen
tracijos stovyklų ir gabent 
juos į Meksiką vėl atsišau
kė į Anglijos valdžią, 
duotų užtikrinimo leidimą

Naziai ir “Gestapo” (sla- 
policija) leidžia 

s leidinius lietuviš-

vietus.
“London Reynold’s News” 

dar praneša, jog “Gestapo” 
padėjo suorganizuot tarp 
pabėgėlių keletą organiza
cijų, kurių tikslai yra “va
duoti Lietuvą.” Tarp tų or
ganizacijų yra “spaudos ir 
propagandos biuras,” kuris 
randasi po nazių propagan
dos ministerio Goebbelso 
tiesiogine priežiūra.

Tas spaudos ir propagan
dos biuras turi tikslą “šauk
ti kovon prieš Tarybų Lie
tuva” ir teikti “švietimo 
medžiagą” (suprask, hit
lerinę propagandą) Lietu
vos žmonėms ir užsienių lie
tuviams (tai ypač amerikie- 

kad Ujama;—Red.).
Įdomu dar pastebėti, rašokiokvipnaqllaivui “Lovcen”, kad jis'sa-,. T . . .. .k’ekVlenaS kelionėje galėtu staptelėtitas Londo'’° la,ki:a^’ kad 

, ,• i i naziai net specialiai tam

MOTINA ŽUVUSIO SŪNAUS REMIA 
ISPANIJOS KOVOTOJUS

Drg. M. Ražanskienė, iš Rahway, N. J., kurios sūnus žu
vo Ispanijos kovoj prieš fašizmą, prisiuntė $10 aukų par

vežimui kovotojų iš Francijos į Meksiką
Drg. A. Stripeika, P. Šiaulis ir V. Paulauskas iš Eli

zabeth surinko ant blankos $37.50.
Drg. J. Bakšys iš Worcester prisiuntė surinktų aukų

Drg. J. Kazlauskas iš Hartford prisiuntė surinktų au
kų vienoj “parėj” $19.

Drg. P. Jacionis iš Detroit prisiuntė surinktų aukų $18.
Drg. D. Vaitas iš Rochester prisiuntė, ant blankos su

rinktų aukų $16.02.
Drg. V. Žilinskas ir P. Ramoška iš Harrison-Kearny 

prisiuntė surinktų aukų $15.05.
Drg. J. S. Rainys iš Philadelphijos prisiuntė surinktų 

aukų $16.25. '
Drg. Ig. Krivickas iš Baltimore prisiuntė surinktų au-

Drg. K. Motuzas iš Shenandoah prisiuntė LDS 10-to 
apskričio auką $10. Drg. J. Žilinskas iš Lewistone pri
siuntė surinktų aukų $8.05. Drg. J. Ramanauskas iš Mi
nersville prisiuntė surinktų aukų $7. Drg. J. Gaspa- 
raitis iš Hillside prisiuntė surinktų aukų $7.07. Drg. A.

- . “^lėtų gyyentv 600.ik,jijakštonis iš Trenton prisiuntė surinktų aukų $5. Drg. M. 
kai-|8°mmi 10niU4-AziJ°STZm°r-1U; žvirblienė iš Binghamton prisiuntė surinktų aukų $3.75“Vienok vilkai mūsų

vienijime. . . vedė ėriukų kai- Tame pfote y"a Jungtiniu 
minę j pasibaisėj.mą, rašo Valgtij Saraoa ir 
P- Vatoas7sJpaseak jo or- UPinai> anglu-holandu vai- 
gano redaktoriaus, jau yra ir 
vilkų, kurie ėriuką Jurgelionį 
įvedė. “į pasibaisėjimą.” »

Įlindęs į pasibaisėtino ėriu
ko kpilį, p. Jurgelionis, dar
buojasi kaip tikras vilkas! .

ir A. K. Navalinskai iš to paties miesto $2.
Brooklyno Aidbalsiai per B. Kalakauskaitę aukojo $3.

doma Naujoji Gvinėja ir i Po $1 aukojo: A. E. Palson iš Livingston, N. J.; S. Rau- 
daugelis kitų salų* priklau- donas iš’Barnegate, N. J., ir J. Kibildis iš Bradford, Mass.,
sančių Anglijai ir Francijai. ir K. Benderis, brooklynietis, 50 centų.

— ----------—- Visiems aukotojams tariame širdingai ačiū! Aukotojų
ORAS. — šį trečiadienį vardai tilps vidaus puslapiuose. _ 

šalčiau apsiniaukę.

7

VO 1
^nglų prieplaukose pasiimt 
kuro bei kitų reikmenų, šis 
laivas plauktų į Prancūziš
ką Morokko, kur koncentra
cijos stovyklose laikoma 12 
tūkstančių kovotojų už Is
panijos respubliką prieš fa
šizmą.

Anglija kažin kodėl pyks
ta ant laivo “Lovcen” savi
ninko, Jugoslavijos piliečio. 
Anglų konsulas New Yor
ke sakė laivo .misijai, kad 
Anglija nebūtų priešinga 
praleist kitą laivą gabent 
Ispanijos kovotojus iŠ Frak
cijos į Meksiką.

paskyrė radio valandą Bre
slau stoty j. ši radio stotis 
yra tam skirta lietuviškai 
vesti propagandą prieš žy
dus ir prieš Sovietus.

Gręsia Didžiulis
Plieno Darbinin

kų Streikas

■ H

pirmininkas Jungtinės Am
erikiečių Komisijos Ispa
nam Gelbėti, pareiškė, jog 
nėra priežasties, kodėl An
glija atsisako praleist laivą 
“Lovcen”; tuomi anglų vy
riausybė tik gaišina gelbė
jimą Ispanijos respublikie- v ? ' cm.

Bet gelbėjimo laivo komi
sija, šiai ar taip, tikisi pa
siųst ne tik vieną, bet ir 
daugiau laivų vaduot Ispa-| 
nijos kovotojus, iš Kalėjimiš- 
kų Francijos stovyklų.

ANGLAI SAKO, HITLERIS 
PERDAUG GIRIASI

Buffalo, N. Y.—Lackawa
nna plieno fabriko darbin. 
6,411 balsų prieš 1,001 nu
tarė streikuot ir įgaliojo' 
CIO unijos vadus “bet kada 
paskelbt streiką, kai tik jie- 
matys reikalą.”—Tas fabri
kas priklauso Bethlehem 
Plieno korporacijai.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komitetas davė 
paskutinį persergėjimą vir
šininkams Lackawanna fab
riko,. kad jeigu jie vis atsi
sakys tartis su darbininkų 
atstovais kas liečia algas ir 
(kitus reikalavimus, tai bus 
’streikas ne tik prieš šį fab
riką, bet gal ir prieš visus 
Bethlehem Plieno korpora
cijos fabrikus, kuriuose dir
ba 60 tūkstančių darbinin
kų. O tie fabrikai turi val
džios užsakymų pagaminti 
už bilioną dolerių įvairių 
karo reikmenų.

Darbininkai, be kitko, rei
kalauja priimt atgal darban

London, vas. 25. — Anglų 
laivyno ministerija pajuokia 
vakarykščią Hitlerio prane
šimą, kad vokiečių subma- 
rinai ir orlaiviai per dvi šimtus - darbininkų, kuriuos
dienas nuskandinę* 215 tūk-; fabrikantai išmetė už uniji- 
stajičių tonų įtalpos anglų i nį veikimą, ir pripažint uni- 
laivų. Sako, pavyzdžiui, vo- jines teises, 
kiečiai pasigyrę, būk jie vie-, 
nu žygiu 'nuskandinę 19 An
glijoj prekinių laivų, o jau kiečių teismas nusmerkė 10 
žinoma, kad bent 10 iš tų norvegų mirt kaip Anglijos

Bergen, Norvegija. —Vo-

visai snipus

A • <
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Taigi, mes manome, kad dabar, kada 
eina Literatūros Draugijos vajus už nau
jus narius, kada nauji nariai priimami be 
įstojimo, tai kiekvienas lietuvis turėtų 
įstoti į šią organizaciją ir su tūkstan
čiais jau organizuotų lietuvių bendrai 
darbuotis kultūros ir apšvietos naudai.

Minėkime Mūsų Dienraščio 
30 Metų Sukaktuves

artima rusams, tai po Pro- pasisekimai karo fronte ga
le tąrinės Revoliucijos iš Ru
sijos visoki kunigaikščiai, 
dvarponiai, bankieriai, ka
pitalistai bėgo į Jugoslaviją 
ir ten susisuko lizdus. Tūli 
iš jų yra valdžioj, kiti ar-

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ____________ $5.50
United States, six months__________ $3.00
Brooklyn, N. Y., per year__________ $6.00
Brooklyn, N. Y., six months________ $3.25
Foreign countries, per year    - $8.00 
Foreign countries, six months   — $4.00 
Cąnada and Brazil, per year------------ $5.50
Canada and Brazil, aix months--------- $3.00

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

Act of March 3, 1879.
«ff=e===== .

“Lietuviška Valanda” Breslau 
Radijo Stotyj!

Šiame “Laisvės” numeryj (pirmam pu- 
slapyj) skaitytojas ras specialų kores
pondento pranešimą iš Londono apie tai, 
kaip gyvena lietuviai smetonininkai Vo
kietijoje. Mes neklydome, nuolatos saky
dami, kad smetonininkai, būdami Lietu
voje, tarnavo Hitleriui ir pabėgę į Vo
kietiją, dirba tą patį lietuvių tautai pra
žūtingą darbą.

Dabar tą patį pasako ir “London 
Raynolds News”, gerai painformuotas 
anglų laikraštis.

Lietuviai smetonininkai, pabėgę pas 
Hitlerį, turi pilniausią laisvę organizuo
tis. Veikdami išvien su Hitlerio propa
gandos ministeriu Goebbelsu, smetoninin
kai varo bjaurią propagandą prieš Lietu
vą. Hitlerio valdžia nesigaili tiems gaiva
lams nei pinigų, nei pastangų pagelbėti. 
Be visko kitko, Hitleris suteikė smetpni- 
ninkams netgi Breslau miesto radijo 
sityje “lietuvišką valandą,” per kurią 
jie bjaurioja Lietuvą ir organizuoja visas 
tautos išmatas, pasprukusias iš Lietuvos!

O kai kuris smetonininkas užsimano 
važiuoti į užsienį hitleriniai smetonišką 
propagandą skleisti, tai; Hitlerio valdžia 
tokį aprūpina pinigais, įsodina į orlaivį 
ir išveža “į pasaulį”. Panašiai ji padarė 
su tūlu smetonininku, kuris šiuo metu 
dirba prie vieno klerikalų laikraščio. Pa
našiai ji daro ir su kitais.

• Taigi tegu bus sykį ant visados aišku 
visiems: smetonininkai, pabėgę pas Hit
lerį, yra pastarojo globojami kaip “tikri 
vaikai.” Kadangi jie tarnauja Hitleriui, 
tai šis juos ir aprūpina gražiai.

Greta to, Amerikos lietuviški fašistai, 
klerikalai ir socijalistai renka čia aukas 
ir siunčia tiems tautos išmatoms į Vokie
tiją, kad jie galėtų dar daugiau darbuo
tis Hitleriui!

• Puodas Puodą Prausia
Dešiniausias socialistas Mr. Louis Wal

dman kritikuoja socialistą Norman Tho- 
masą. Waldmanui nepatiko, kam Tho
mas vienur kitur išsireiškė prieš H. R. 
1776 bilių. Waldmanas pilniausiai veikia 
su imperialistais. Jis pilniausiai remia vi
sus Wall Stryto sumanymus, visus Ame
rikos imperialistų žygius; tad jam nepa
tiko Thomas ir už “lojalę opoziciją.”

Tikrumoj,, tarpe tų socialistų vadų pa
matinio skirtumo nėra. Waldmanas tik 
atviresnis už Norman Thomasą. Nors 
Thomas kiek kalba prieš H. R. 1776 bilių, 
prieš diktatorius, bet jis ta proga visa
da pasinaudoja puolimui Sovietų Sąjun
gos ir galų-gale vis tiek pasisako, kad 
jis stoja už pilniausią pagalbą Anglijos 
imperialistams. O juk visi žinome, kad 
H. R. 1776 bilius yra įneštas Anglijos 
naudai. Taigi, jeigu Thomas stoja už pil
niausią Anglijai pagalbą, tai, supranta
ma, jis faktiškai pasisako ir už H. R. 
1776 bilių.

Tarpe Waldmano ir Thomaso priešin
gumas yra tik atspindys tų priešingu
mų, kurie yra ir tarpe Wall Stryto ban- 
kierių. Visi žinome, kokis yra reakcinis 
ponas Fish, o vienok jis išeina prieš H. 
R. 1776 bilių.

Pulkininkas Lindbergh taip pat yra 
tam biliui priešingas. Wall Stryte dalis 
bankininkų yra H. R. 1776 biliui priešin
gų ne todėl, kad jie priešingi įvelti mūsų 
šalį į karą, ne todėl, kad jiems gaila 
Amerikos jaunuolių, kad jie nežūtų už 
Anglijos imperializmo reikalus, ne todėl, 
kad jie nori išgelbėti mūsų šalies liaudį 
nuo karo sąlygų, vargo, skurdo, nelai
mių ir ligų, bet todėl, kad jų ir Anglijos 
imperialistiniai reikalai susikerta daug 
aštriau, kaip kitų grupių, Pietų Ameri
koj ir kitose kolonijose.
et* : _
' 'Dalis jų bijosi karo ir todėl, kad, jų 
supratimu, karą gali sekti socialė liau
dies revoliucija. Dalis, žinoma, yra tar
pe valdininkų žmonių, kurie nuoširdžiai 
priešinasi karui, priešinasi H. R. 1776 
biliui todėl, kad jie pirmon vieton stato 
Amerikos reikalus. Taigi, ir Waldmano 
su Thomasu nesutikimai nėra principi
niai nesutikimai, bet atspindys Wall Stry
to bankierių nesutikimų, nes vienas eina 
su vienais, kitas su kitais.

Būkite Nariais
Pereitais metais Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Draugija atžy
mėjo savo 25-kių metų jubilėjų. Jo pro
ga per visus metus buvo vedamas vajus 
už naujus narius. Organizacijon gauta 
apie 800 naujų narių.

Šiemet, dabartiniu laiku, kaip ir visa
dos Literatūros Draugija veda vajų ųž 
naujus narius. Nors 1940 visi metai bu
vo vajaus metai, bet dar yra daug pro
gų pakelti organizaciją nariais ir šie
met. Pirmiausiai, tai tas, kad Lietuvos 
liaudis išsilaisvino iš po smetoninių fa
šistų. O Amerikoje gyvenanti lietuviai 
visada buvo ir yra prieš fašistus. Tik 
maža saujalė smetonininkų-hitlerininkų 
drumsčia vandenį.

Kitas dalykas, prie Literatūros Drau
gijos priklausyti yra labai lengva. Orga
nizacija nesikiša į žmogaus asmeninius 

• įstikinimus. Duoklė yra tik doleris ir pu
sė į metus ir už ją grąžon narys gauna 
tų metų išleistą knygą ir per visus me
tus žurnalą “šviesą”, kas jam pilnai at
simoka.

Literatūros Draugija ne vien leidžia 
knygas, gelbsti lietuviams pakelti jų kul
tūrinį ir klasinį susipratimo laipsnį, bet 
tuo pat kartu ji veikia ir kitose sritysb, 
gelbėdama lietuvių visuomenę progresuot 
kultūros ir progreso dirvoj. Kada Vil
niaus kraštą smaugė Lenkijos šlėktos, 
tai Literatūros Draugija palaikė su vil
niečiais ryšius, pasiųsdavo jiems net pi
nigų, kad jie galėtų leisti savo žurnaliu-

Baisus Žmonių Klaidinimas
Iš pasaulinio karo frontų ateina cen

zūros iškoštų žinių. Tikrumoj iš abiejų 
pusių jos nėra žinios, bet propaganda. 
Mums, amerikiečiams, daugiau tenka rei
kalo turėt su Anglijos propaganda. Mat, 
Wall Strytas, ginklų ir amunicijos ga
mintojai, visomis keturiomis remia An
gliją, tai bulvarinė spauda ne vien per
spausdina Anglijoj iškeptus propagan
dos perlus, bet ir pati tuo užsiima. Jeigu 
kur nors įvyko kokis anglų pasistūmėji
mas, tai jis išpučiamas. Užtenka primin
ti Graikijos ir Italijos karą. Faktas yra, 
kad Graikija išvijo iš savo žemės Italijos 
armiją. Faktas yra, kad graikai įėjo į 
Albaniją. Faktas, kad ten buvo užduotas 
Mussolinio armijai, kaip medžiaginis, 
taip ir moralis smūgis. Bet faktas yra, 
kad su pradžia 1941 metų italai sulai
kė graikus Albanijoj ir kovos eina daug 
maž tose pačiose pozicijose. Bet gi bul
varinė spauda nuolatos skelbia: “Grai
kai eina pirmyn!”.. “Italai daro kontr
atakas, kad sulaikyti graikų pirmyn ėji
mą Albanijoj!’’

Albapija yra maža šalelė. Ji iš viso 
užima tik 10,000 ketvirtainiškų ameriko
niškų mylių. Tai bus kaip vienas trečda
lis Lietuvos. Aišku, kaip diena, kad jeigu 
graikų armija nuolatos būtų ėjusi pir
myn, tai jau senai bent dešimts Albanijų 
būtų perėjusi. O dabar vis dar tik kraš
teli jos yra atkariavus nuo italų.

Dar paškudniau kapitalistinė spauda 
elgiasi, kada eina klausimas apie Sovie
tų Sąjungą. Kas tik kapitalistiniame pa
saulyje atsitinka, tuojau bėdą verčia ant 
darbo žmonių šalies. Kada Turkija ir 
Bulgarija pasirašė nekariavimo, nepuo
limo sutartį, tai New Yorko “Daily Mir
ror” ir kita bulvarinė spauda pradėjo 
šaukti: “Sovietai privertė Turkiją pasi-

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Todėl mes nuolat ir nuolat pabrėžiame tą faktą, kad 

visi laisviečiaį žinotų, kad jie nei vienai dienai neišlestų mijos ir policijos tarpe. Jų 
iš galvos to svarbaus reikalo.

Drąugai Jaisviečiai! Jūs ir mes žinome, kad'30-ties Todėl, per daugelį metų Ju- 
metų “Laisvės” gyvavimo jubilėjumi visi džiaugiamės ir goslavija neturėjo diploma- 
džiaugsimės. Nes dienraštis “Laisvė” tai yra mūsų visų tinių santikių su Sovietų 

1 Mes'Sąjunga, nes tie baltagvar
diečiai tam prieštaravo. Tik 
dabar, karo sąlygose, kada 
Jugoslavijai susidarė pavo
jus, tai ji atsiminė “vyresnį 
brolį Ivaną” ir atsteigė ry
šius su Sovietų Sąjunga.

Jugoslavijos Karo Jėgos
.Italijos fašistai siekdami 

padaryti Adriatiko Jūras 
savo ežeru nuolatos kėsino
si ant Jugoslavijos. Jau 
1919 metais Italija pagrobė 
Fiume prieplauką ir kelias 
IDalmatijos italas. -Gi 1923 
’metais Italija pagrobė Za
ra prieplauką. O kada 1939 
metais Italija pavergė Alba
niją, tai tuo ji pasirengė ir 
tolime sniam Jugoslavijos 
plotų pavergimui.

Akyvaizdoje to Jugoslavi
ja ginklavosi ir nuolatos 
tarpe jos ir Italijos ėjo ki
virčai. Tik Mussoliniš'ruoš
damasis užklupti Franciją 
ir Angliją kiek tuos santy
kius pašvelnino.

Taikos metu Jugoslavijos 
armija buvb 200,000 karei
vių, 150 tankų, 600 karo or
laivių. Jos išlavinti rezer
vai yra apie 2,000,000 žmo
nių. Karo laivyne buvo: 2 
krūzeriai, 8 naikintojai, 4 
submarinai, 12 minų padė- 
jikų ir apie 30 kitokių ma
žų karo laivelių. Orlaivyne 
yra apie 10,000 lakūnų ir 

Turkai Serbiją pavergė |technikų.
1371 metais ir veik tuo pat( Tai nemaža jėga. Jugosla- 
laiku kitas pietų-slavų tau- vai pasirodė kovingi. 1914- 
tas. Po Rusijos-Turkijos ka- |1918 metų kare jie kelis 
ro 1877-1878v metais, per kartus skaudžiai sumušė 

' Berlyno Kongresą, Serbija'austrus,. Bet Jugoslavijos 
atgavo savo nepriklausomy- dabartinė padėtis pavojin- 
bę. Bet tai buvo maža vals- ga. Faktiškai Italijos ir Vo- 
tybėlė. Po Balkanų Karo, 
19J.2-1913 rųetais, kada Ser
bija, Bulgarija, Juodkalnija 
ir Graikija nugalėjo Turki
ją, tai ji žymiai praplėtė 
savo plotus.

Juodkalnija per 500 metų 
vedė prieš turkus partiza
nišką karą ir nepasidavė. 
Kroatija, Slavonija ir Dal- 
matija buvo pavergtos Aus
tro-Vengrijos ir su Serbija 
susijungė tik po Pirmo Pa
saulinio karo.

Jugoslavijos tautos gali 
viena su kita susikalbėti, 
bet jos turi skirtingą tar
mę, skirtingų tautinių pa
pročių. Jugoslavijos konsti
tucija visomę tautoms žada 
lygias teises, visos jos pro- 
porcijonaliai, sulyg gyven
tojų, renka atstovus į par
lamentą, bet kada šaly vieš
patauja diktatoriška galia, 
tai daugiausiai pirmenybių 
turi serbai, kaipo skaitlin-

ten susirinko apie 100,000.

sunkaus darbo, kruopštumo ir sumanumo vaisius. . 
todėl kviečiame visus talkon. Mes kviečiame visus pami
nėti šį “Laisvės” jubilėjų, kaip* nei jokį kitą.

Jubilėjinis “Laisvės” numeris išeis žymiai padidintas. 
Mes raginame mūsų organizacijas, draugijas ir pavienius 
asmenis savo džiaugsmą pareikšti bendrai ir viešai. Mes 
raginame siusti dienraščiui “Laisvei” pasveikinimus, ku
rie tilps jubilėjiniame numeryj. Apie pasveikinimus 
smulkmenas patieks administracija paskyrium.

Mes taipgi raginame visus mūsų skaitytojus, kurie tik 
galite, gauti “Laisvei” naujų skaitytojų!

Nereikia jums, gerbiamieji, aiškinti esamosios padė
ties svarbą. Nereikia aiškinti, kas darosi /pasaulyj ir mū
sų krašte. Todėl nereikia aiškinti ir mūsų dienraščio 
svarbos ir kaip svarbu yra “Laisvę” gerinti, ją stiprinti, 
taikyti naujom sąlygom. |

Kviečiame visus didžiulėn talkon. Raginame bendrail 
pasidžiaugti minint “Laisvės” 30 metų gyvavimo jubi- 
lėjų!

Tegyvuoja mūsų dienraštis “Laisvė” ilgiausius metus!
Tegu “Laisvė’’ būna stipri, tegu ji pasiekia kiekvieną 

Amerikos lietuvio butą!
“LAISVĖS” B-VĖS DIREKTORIŲ TARYBA.

Pietų Slavai.
Jugoslavija

kietijos išilgai Jugoslaviją, 
prie Vardar upės tiesiai į 
Salonikus, vyriausią Graiki
jos prieplauką. Kitas iš ten 
pat per Bulgariją į Instabu- 
lą, Turkijos didžiausi mies
tą ant Bosforo perlajos. Tu
ri ir plentų.

Iš Jugoslavijos Istorijos

Plotas ir Gyventojai
Jugoslavija atsirado po 

Pirmo Pasaulinio Karo. Ji 
susidarė iš Serbijos, Juod
kalnijos, Kroatijos, Slavoni- 
jos ir kitų slaviškų tautų. 
Kad nei vienai tautai nebū-. 
tų skriaudos, tai naujoji 
valstybė užvardinta Jugos
lavija. “Jug”—slavų tarmė
je reiškia — pietai. Tat Ju
goslavijos vardas tikrumoje 
reiškia Pietų Slavų valsty
bė. j

Jugoslavija užima 95,558 
ketvirtainiškų amerikoniškų 
mylių plotą ir turi 16,200,- 
000 gyventojų. Gyventojus 
sudaro veik išimtinai įvai
rios slavų tautos. Tiesa, 
yra mažas priemaišis vokie
čių, albanų, italų, rumunų 
ir vengrų.

Jugoslav, kaimynais yra: 
šiaurėj Vokietija ir Vengri
ja, rytuose Rumunija ir 
Bulgarija, pietuose Graiki
ja ir Albanija. Iš piet-vaka- 

>rų pusės ant kokių 500 my
lių pločio ji prieina prie 
Adriatiko Jūros, ir į šiaurės 
nuo tos jūros ji rubežiuo- 
jasi su Italija. Kaip mato
me, Jugoslavija yra apsuptą 
arba kariaujančių valstybių 
arba veik kariaujančių.

Jugoslavija yra žemdir
bystės šalis. Jos gyventojai 
sėja kviečius, miežius, ru
gius, avižas," kukurūzus ir 
sodiną bulves. Augina ra
guočius galvijus, avis, ož
kas, kiaules. Turi ir indus
trijos, 1936 metais pasiga
mino 4,500,000 tonų anglies, 
taipgi tam tikrą kiekį gele- j giausią tauta. Ta padėčia 
žies, kaparo, švino, kromio,'naudojasi Italijos ir Vokie- 
nemažai druskos ir apsčiai tijos fąšistai ir nuolatos ki- 
iškasa baskitų. Miškai Ju- tąs tautas kursto prieš s ei; 
goslavijoj dideli, kurie dar bus.
užima apie 20,000,000 akrų Jugoslavijos karalius Ale- 
žemės. Jos sostinė Belgra-jksąndras buvo nužudytas 
das, kiti dideli miestai—Niš, ruso baltagvardiečio Mar- 
Zagreb, Mostar, Sarajevo.

Jugoslavijoj keliai nėra 1934 metais, 
plačiai išvystyta. Jos gelž- jo vaikas, o diktatorium yra 
keliai sudaro tik 6,000 my- buvusio kąrąliąus brolis Pe
lių ilgio, bet jie turi didelės tras. 
kariniai strateginės vertės.
Vienas eina nuo Villach, Vo- 'toją rusų raides ir jų kąlba

seillėj, Frąpcijoj, spalių 9, 
“Karaliauja”

Kadangi Jugoslavai var-

rašyti tą' sutartį!•” “Sovietai tarnauja 
Vokietijai!” Taip šaukė “D. Mirror”, taip 
šaukė ir jam panaši spauda. Taip buvo ir 
kitose kapitalistinėse šalyse. Į tai atsakė 
SSSR žinių agentūra “Tass”, kad tai yra 
grynas melas, išmislas, kad Sovietų Sąr

Ii suteikti Jugoslavijai tą 
progą. Jugoslavija yra did
žiausia Balkanų valstybė ir 
ji stengsis vengti karo.

Anglijos politika buvo, 
kad sudaryti iš Graikijos, 
Jugoslavijos, Turkijos ir, 
jeigu bus galima, Bulgarijos 
bloką, kuris išstotu ,karu 
prieš Italiją ir Vokietiją. 
Anglijos valdonai manė, kad 
ten gali susidaryti apie 4,- 
000,000 armija, o tokia ar
mija pasiremiant ant kal
nų ir upių galėtų ilgai lai
kytis* ir tuo būtų Anglija 
išgelbėta nuo Vokietijos už
puolimo. Bet Anglijos pla- ,
nas neišdegė, kada Turkija 
ir Bulgarija pasirašė neka
riavimo sutartį. Dabar daug 
žinių ateina iš Balkanų, kad 
jau Vokietijos armija eina 
į Bulgariją, kad ji veža sa
vo reikmenis gelžkeliais per 
Jugoslaviją. Tas rodo, kad 
Anglijos pusėj yra tik Grai
kija. Kas su ja atsitiks, tai 
trumpa ateitis parodys.

D. M. š.

kietijos fašistai yra ją ap
supę iš visų pusių. Tai 
klausimas ar ji galėtų su
spėti sumobilizuoti ir į 
frontą nors pusę jėgų pa
statyti. Kada priešas už
puola šalį, pagelba orlaivių 
sugriauna susisiekimą, tai 
jėgos yra paralyžiuotos. Tas 
buvo net su Lenkija ir 
Franci j a.

Ko Galima Laukti?
Mums atrodo, kad Jugo

slavija vengs karo. Ji nori 
išsiderėti \iš Italijos Fiume, 
Žara ir kitas prieplaukas 
atgal už tai, kad sutiks per
leisti per savo teritoriją Vo
kietijos jėgas prieš Graiki- 

Iją. Ji nori gauti dalį Alba
nijos. Ir Italijos fašistų ne-

Vokiečiam Užtektų Ga
zolino Šiuo Tarpu

London. — Karo žinovai 
Londone sako, kad vokiečiai 
dar nepradėjo varto t žibalo 
ir gazolino, kurį jie užgrobė 
Franci j o j. Jie vis daugiau 
žibalo gauna iš pagerintų jo 
šaltinių Lenkijoj ir iš Ru
munijos; be to, vokiečiai 
dirbtiniu būdu pasigamina 
didelius kiekius gazolino. 
Todėl Vokietijai nestokuos 
gazolino bent per kelis se
kančius mėnesius.

Vokiečiai5 stengsis “žai
biškais” veiksmais nugalėt 
Angliją per trejetą mėne
sių; o jeigu tas nepavyks, 
tai karas • ilgai nusitęs, 
k^ip kad- pripažįsta patys 
naziai. v :' •

Anglai kasdien vis geriau 
pasirengia atmušt vokiečių 
planuojamą žaibišką užpuo
limą ant Anglijos.

Roma, vas. 18. — Vokie
tijos ir Italijos karo laivy
nai pasižadėjo “iki galo” 
veikt išvien prieš Angliją.

Washington, vas. 24.—Se
natorius Clark pareiškė, jog 
Roose velto sumanymas 1776 
tai tik pridengimas jo tiks
lo—įtraukt Ameriką į karą.

Munich, vas. 24.—Hitleris 
kalbėjo, kad per 21 metus 
nuo nazių partijos įkūrimo 
“neikiek neatsimainė jos 
programa.”

Berlin. — Vokiečiai tvir
tina, kad jų orlaiviai vėl sė
kmingai bombardavo Ang-

Klausimai ir Atsakymai
Klausiiqas

Gerbiamieji: Štai mes dar
bininkai susiduriame ir su 
tokia problema: Mūsų dirb
tuvėje veikia dvi unijos — 
viena yra CIO, o kita Ame
rikos Darbo Federacijos. 
Kuriai mes turim pritarti? 
Duokite patarimą. Ačiū.

Skaitytojas.
Atsakymas

Panaši situacija šiandien 
randasi daugybėje dirbtu
vių. Dvi unijos nesusitaiko. 
Pasitaiko, jog viena eina į 
streiką, o kita eina* prieš. Ir

jųnga nieko bendro neturi su Turkijos- 
Bulgąrijos sutartimi.

Tokios bulvarinės spaudąs žinios ne 
vien klaidina piliečius, bet jos baisiai 
kenkia ir abelnai mūsų šaįięs politikai, 
ųiųsų šalies gerovei.

Y '

taip darbininkai padalinami 
į du logeriu. Tas tik paro
do, kaip reikalinga yra 
Amerikoje darbo unijų vie
nybė.

Kas daryti jūsų atsitiki
me, tai sunku pasakyti, nes 
jūs nepasakote, kurioje uni
joje priklauso dauguma 
darbininkų. Neleistina sta
tyti vieną uniją prieš kitą iš 
principo. Jūsų pareiga pri
klausyti tai unijai, kuriai 
priklausote. Bet taip pat 
reikia kelti klausimą unijų 
vienybės. Negalima laukti, 
kol CIO susivienys su Fede
racija. Ten pat ant vietos 
abi unijos gali išrinkti ben
drą dirbtuvės vadovybę ir 
laikytis išvien prieš kompa
niją. Savo unijos susirinki
me duokite tokį pasįųjymą 
ir už jį kovokite.



Trečiadienis, Vasario 1941 
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Ka'ras neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtj ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

apie Dzūkiją
Rašo ELENA BARANAUSKIENĖ

Prisiminus
ir Kelionė Amerikon

11 asme- 
keli amo-

(Pabaiga)
Kelione Per Vokietiją

Mes važiavonre iš Lietuvos apie 
nu į Ameriką. Iš mūs tarpo buvo
rikonai, kurie buvo tik apsilankyti Lietu
voje, bet juos besisvečiuojant užpuolė ka
ras. Tie amerikonai sukalbėjo angliškai, o 
mes trys keleiviai buvome, kurie nesukal
bėjome jokia kita kalba — kaip tik lietu
viškai. Tačiaus kaip tik pervažiavome iš 
Lietuvos per rubežių, jau mums jokių truk
dymų nedarė; nežiūrint, kad Vokietijoje 
nepaprastai buvo jaučiamas karo sąjūdis. 
Pirmiausiai akyse metėsi nepaprastas vo
kiečių miklumas, gyvumas; na, ir švaru
mas. Vyresnio amžiaus vokiečiai didžiumoj 
matosi su riestais geltonais ūsiukais, dau
giausiai žmonės šviesiaplaukiai.

Važiuojant nuo Virbaliaus į Berlyną, ne
paprastai gražūs vaizdai. Kadangi važiavo
me gegužės mėnesį, tai buvo pats gražiau
sias metų laikotarpis; traukiniu važiuojant 
visur matėm vokiečius ariant, akėjant, dir
bant laukuose; daug teko matyti ariant jau
čiais. Daugiausiai lygumos, juodžemiai, kaip 
kur didoki plotai girių matosi. Bendrai, žiū
rint į Vokietijos laukus, lygumas, atrodo, 
kad į kokią filmą žiūri.

Užvis labiau mes buvome susijaudinę, ka
da pasiekėme Berlyną, miestas gražus—ten 
matosi ir aukštai iškelti traukiniai vaikš
čiojant; namai taipgi aukšti; daug pamink
lų teko matyti didelių. Pagaliaus mus nu
vedė agentas parodyti Hitlerio kanceliari
ją — gražus didelis, baltas namas; aplink 
tą namą gražų vaizdą padaro eilė jaunų 
medžių. Berlyne požeminės subvės taipgi 
yra, kuriomis teko ir važiuoti. Palyginus su 
Amerikos miestais, tai Berlyne kur kas ma
žesnis skaičius automobilių matosi, o kurie 
ir važinėja, tai matomai, su kokiais ka
riškais, valdiškais reikalais. Berlyne mes už
trukome virš keturių valandų ir tuomet va
žiavome linkui Italijos.

Važiuojant iš Berlyno į Italiją taipgi ma
tėsi puikūs vaizdai; kaip kur sustojome; tu
rėjome korteles, su kuriomis gaudavome 
valgyti; nors valgyti gaudavome nedaug, 
bet maistas skanus ir sveikas; o užvis labiau 
man patiko vokiečių alus — vokiečių alus 
gardesnis už Lietuvos ir Amerikos. Važiuo
jant per Vokietiją traukiniais, daugiausiai 
jais važiavo kareiviai; vokiečiai kareiviai 
linksmi ir mandagūs, jie labai dažnai mus 
užkalbindavo, bet jokio pavojaus iš jų pu
sės mums nesimatė; dar bile kokiam reika
le jie parodydavo, patardavo kaip ką. Vo
kiečiai daugumoj sukalba angliškai. Bet va
žiuojant naktį per Vokietiją traukinio lan
gus aklai uždangstydavo, ir bendrai trauki
niai naktį važiuoja neišduodami jokios švie
sos. Per visą Vokietiją pervažiavome be jo
kių trukdymų; mūs dokumentus tikrino įva
žiuojant į Vokietiją ir išvažiuojant iš Vo
kietijos, ant Italijoszrubežiaus. Nors tą die
ną, kada mes pervažiavome Vokietijos-Ita- 
lijos rubežių, buvo paskelbta, kad rubežius 
tą dieną komerciniais reikalais uždaroma, 
bet mes pervažiavome be jokių keblumų ir 
tik vėliau apie tai sužinojome.

Įvažiavus mums į Italiją, nepaprastai ste
bėtina buvo, kada pamatėm “dangų remian
čius” sniego kalnus, kurių viršūnės kaži kur 
debesyse slėpėsi. Kalnų pavadinimo nebe.- 
atmenu, bet mums buvo keista dar ir to
dėl, kad važiuojant traukiniu iš vienos pu
sės matosi gražūs žaliuojanti laukai, “plau
kianti” rugiai; medžiai jau peržydėję, bet 
gėlės, visokį uogynų krūmai žydi, žaliuoja, 
o antroj pusėj — riogso sniego ir ledo kal
nai.

tikės, kaip Vokietijoj, taip Italijoj, labai
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Kovo 8-tai minėti Moterų Skyriaus 
laida išeis padidinta. Prašome j ją para
šyti, jai gauti skelbimų-sveikinimų, pa
rinkti aukų ir užsisakyti.pundus pavienių 
kopijų platinimui jūsų kolonijoj.

Reikalavo Kūdikiams 
Pieno - Komunistės

Brooklyn© Šeima Rasta 
Sergant nuo Alkio

gražiai — pavyzdingai sutvarkytos, niekur 
neteko matyti jokio trobesio šiaudais deng
to; stogai didžiumoj dengti čerpėmis, ir rau
donos spalvos. Važiuojant traukiniu matosi 
trobesiai labai tvarkiai sustatyti.

Italijoj daugiausiai gyventojai augina vi
sokiausias uogas ir gal būt tik tomis uogo
mis jie ir verčiasi. Tiesa, matėm ir šiaip 
javus auginant. Bet Italijoj bendrai civili
zacija ir kultūra žemiau stovi kaip Vokieti
joj. Pribuvus mums Italijos vienam mieste 
Genovoj, pastebėjome plevėsuojant raudo
nas vėliavas — ir mums- tuojaus paaiškino, 
kad tai ženklas paskelbimo karo. Sąjūdis 
dėlei tebesiaučiančio karo buvo daugiau 
jaučiama tenai, negu Vokietijoj. Italijos di
desnių miestų centruose taipgi gana gražu 
ir labai švaru, bet visai kitas vaizdas ma
tosi, kuomet tenka prasišalinti iš miesto 
centro kur nors į pakraščius.

Pribuvę Genovoj mes visi keleiviai labai 
nusiminėm, nes laivas “REX”, kuriuo mes 
turėjome plaukti, mums buvo pranešta, kad v 
jis nebeplauks, o jeigu plauks, tai tik už 
kelių savaičių. Bet mūsų sankeleiviai tik
riausiai sužinojo, kad Italijos laivai visiškai 
sustabdyti ir išleistas atsišaukimas italų vy
riausybės į visus laivus, kad jie kuo grei
čiausiai grįžtų į Italiją, kurie buvo kur nors 
išplaukę iš savo šalies.

Italijoj teko išbūti apie savaitę laiko. Už
vis labiau mane baimino tas italų “meilišku- 
mas”, “romansavimas”; kad ant galo net 
bijojau viena išeit ir į miestą iš to viešbu
čio, kuriame mes buvome apsistoję. Kartą 
mes su drauge prie vieno parkučio rodėme 
viena kitai paveiksliukus; tuo tarpu pribėgo 
jaunas italukas pagriebė vienos paveiks
liuką, pasižiūrėjo, kelis kartus pabučiavo, ir 
šmakšt, įsikišo užantin — ir neduoda pa
veiksliuko, bet kada mes einam į savo vieš
butį, tai ir jis jau eina kartu. Ir pas italus 
tai visai paprasta, kad ant gatvės nepažįs
tamą moterį ar merginą užkalbinti, arba net 
ir už rankos pagriebti . . .

Su mumis važiavo kartu lietuvis kunigas, 
tai vieną dieną mums bebūnant Genovoj, 
minimas kunigas mus nusivedė į vieną ita
lų bažnyčią. Bažnyčia labai gražiai, kaip 

. iš laukox taip viduj, išpuošta. Paskiau, vi
duj, bažnyčioj, užkėlė mus keltuvu labai 
aukštai į bokštą, iš kur aplink matėsi jūros 
ir visas miestas.

Maistas Italijoj mums nelabai patiko; 
daugiausiai ten duodavo makaronų ir vy
no, na ir vyšnių, kaž kokiam skystime iš
mirkytų, bet vyšnios nenunokę dar. Mėsos 
gavom labai mažai ir mėsa prasta.

Paskutinėmis dienomis tai stačiai buvo pa
nika: Italijos laivai visiškai neplaukia nie
kur, tik vienas Amerikos laivas “Manhat
tan” tebestovi Genovos prieplaukoj; ir tam 
laivui jau keleivių būrys susidarė du kart 
didesnis, negu kad jis gali talpinti. Italijos 
laivų kontoros pervedė savo keleivius Ame
rikos kontorai — į amerikoniškus laivus, bet 
tuo tarpu ten jis buvo tik vienas ir dar ža
dėjo atplaukti kitas.

Mes, kai kurie iš Lietuvos keleiviai jau 
nesitikėjome, kad gausim progą išvažiuot iš 
ten. Sakom, dabar tai jau tikrai teks atsi
durti karo sūkuryj. Bet vėliau, kaž kaip 
netikėtai, kelios amerikonės lietuvės, šiaip 
taip šių ašaromis išsimeldėm, ir, pagaliaus 
gavome progą ant amerikoniško laivo “Man
hattan”. Tiesa, laive važiavome du kart 
tiek keleivių, kiek laivas paprastai veža, te
ko nakvoti laive ant denio, beveik lauke, bet 
vistiek džiaugėmės, kad mes nepasilikome 
Italijoj, o tuo tarpu labai daug iš įvairių 
šalių keleivių liko Italijoj. Nežinia, kas su 
jais atsitiko?

Vasario 20-tą išėję iš Vichy, 
Francijos naujosios sostinės, 
raportai praneša, kad keliuo
se Paryžiaus priemiesčiuose 
įvykusios riaušės motinoms su
ėjus reikalauti kūdikiams pie
no.

Protestavusios prieš kūdikių 
alkinimą motinos 
komunistėms ir 
nes apgyventi, tų 
paliesti distriktai
resnes ir Saint Denis pavadin
ti “raudontioju ratu”.

Manau, komunistės nepro
testuoja prieš tą garbę. Ar ga
lėtų būti kas kilnesnio, kaip 
g-elbėti nuo alkio kūdikius? 
Tačiau visgi nesinori tikėti, 
kad vien tik komunistės tesi
rūpintų kūdikių gerove.

William Kane, 39 m., ir jo 
3 vaikučiai rasti išbadėję 
biednam apartmente, 517 
tic St. Jie nieko nevalgę 
dvi dienas ir tik vienas 7 
tų berniukas '
kojų. Visi išvežti 
kur Mrs. Kane jau 
sausio 28-tos.

Bal- 
per 
me
ant

paskelbta 
biednupme- 
pieno linijų 
Brunoy, Su-

pastovėjo
ligoninėn, 
būna nuo

Mirties Balsas Atstovų 
Rūmuose

šeima gyveno 
mėnesį pašalpos.
čekis buvęs pasiųstas prieš po
rą dienų, bet šeima buvo per
daug išbadėjus, kad juomi 
naudotis.

$66 per 
Paskiausis

Nors didžiuma namų žoly
nų myli šilumą, bet jie nyksta, 
jeigu laikoma arti bile kokio 
karšto daikto.

Redakcines Pastabos
Sekamas mūsų skyrius bus padidintas—Tarptauti

nės Moterų Dienos laida. Išeis trečiadienį, kovo 5-tą, kad 
pundai galėtų pasiekti kolonijas prieš 8-tą.

Specialiai jam taikomi raštai ir skelbimai turi būti 
gauti ne.vėliau kovo 1-mos. Užsakymai pundų platinimui 
dar galima atsiųsti kovo 3-čią.

WASHINGTON. — Moteris 
apsirengus juoda suknia ir 
“mirties” maską užsidėjus ant 
veido sėdėjo galerijoje tarpe 
svečių. Iškilus diskusijoms 
tarp kongresmanų link 1776 
biliaus, pasigirdo “mirties” 
įtaisas:

“Laimėjimas p r i k 1 a ūso 
man I”

Policija greitai nukrapštė tą 
moterį nuo galerijos ir ji ta
po areštuota. Policijai išklau- 
sinėjus, pasirodė, kad ta mo
teris yra iš New Yorko — 
Margaret Rossel, 24 metų, ir 
ji yra žymi rašytoja. Iškaman- 
tinėjus, policija davė jai įsa
kymą, kad greitai apleistų 
Washingtona.

1776 bilius, daugelio supra
timu, traukia šalį į imperialis
tinį karą ir plačiai atidaro 
duris įvedimui karinės dikta
tūros Amerikoje.

Tą moterį su juoda sukne
le ir “mirties” maska ant vei
do policija greitai areštavo. 
Tačiau jos balsas, jos tragiš
kas šauksmas, kad “Laimėji
mas priklauso man!”, nu
skambėjo po visą šalį. Ame
rikos liaudis nenori dalyvauti 
mirties kare, jai mirties nerei
kia. Tame ir yra pati svar-

prieš imperia- 
Amerikos ma- 
karą.
kad vienos mo-

Norisi nors žodžiu draugėms padėkoti už daugį pui
kių dovanų “Laisvės” bazarui. Sunku persistatyti, kuo 
būtų bazaras be moterų dovanų. Veikiausia, atrodytų 
į pavėluotą rudenį—be grožės ir be vaisiaus. Su jūsų 
dovanomis jis atrodė ir buvo turtingas, varsotas ir pel- į biausia mintis Amerikos ma- 
ningas.

Ar kiekviena kolonija pasiruošus surengti ką nors 
moterų agitacijos menesį gavimui moterų narių, įtrau
kimui jų veiklon? Nestebėtina, kad tūlos kolonijos mer
di—puse darbo jėgų, moterys pas juos neįpilietinta. Ne
suranda jie vieno vakaro per metus moterų reikalams. 
Kur suranda, nesiskundžia stoka darbo jėgų.

Visur puikiai atsiliepiama apie d. Abekienės prakal
bas. Gaila, kad ne visų kvietimus galėjo patenkinti. Ki
tur atatinkamų dienų negalėjo duoti.

Kur negauta viešnios kalbėtojos, ten draugės turėtų 
vis vien ką nors surengti pirm sezono baigos su apylin
kės kalbėtojomis arba bent su paskaitomis ar margu va
karu.

Norite susipažinti su Lietuvos moterų naujomis tei
sėmis? Žinoma, kad norite. Tai įsigykite ir skaitykite 
naują knygą “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų švie
soje”. Ten rasite Tarybinės Lietuvos Konstituciją, kurio
je išdėstomos Lietuvos moterų teisės.

Knyga dviejų šimtų puslapių, o parsiduoda tik už 35 
centus.

E. Baranauskienė.

Gardner. Mass

Lietuvių 
Main St., komisijon 

Stružienė, 
Butkienė,

Taipgi Moterų Kliubas ren
gia prakalbas kovo * mėnesį. 
Tada kalbės daktaras D. Pil
ka iš Bostono, apie sveikatą.

maršrūtu 
K. Abe-

Floridoj. Apžiūrėjau 
visur, kur skurdžiausi 
gyvena toj garbingoje 
pusbadžiai, apdriskę.

Tąsa Moterų Skyriaus 
4-tam puslapyje

pergyvena
ją labai

W®0W

Ant galo ve ko prašome mūsų draugių: Būkite to
kios geros ir nepamirškite nors laikas nuo laiko para
šyti į šį skyrių iš savo miesto moterų veikimo ir darbų. 
Nelaukite paraginimo. Parinkite žinių ir atsiųskite. Iš 
anksto visoms širdingas ir didelis ačiū.
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SVEIKINA E FLORIDOS

šių, jogei imperialistai bepro
tiškai stumia liaudį į karą. 
Karas sėja nelaimes ir bai
sią mirtį.

■ Protestuojančios Moters 
Šauksmas

Be abejonės lengvai galima 
areštuoti protestuojančią mo
terį ir išvesti iš kongreso rū
mų.

Tačiau negalima išvesti 
Amerikos motinų-moterų, se
serų, dukrų, žmonų ir dauge
lio milionų Amerikos masių. 
Jie nepriims imperialistų 
peršamo karo mirties.

Tiesa, randasi tokių, kurie 
stovi prie karinių skaitlinių ir 
bando “numalšinti” Amerikos 
gyventojus tuomi, kad antras 
imperialistinis kąrąs atnešiąs 
daug mažiau aukų, kaip kad 
pirmas imperialistinis karas. 
Bet veltui “žaislas”. Ponai pa
miršta skaitlines, kad šis ka
ras dar nepilnai įsiliepsnojęs. 
Ponai nenori matyti masiniai 
išžudytų Ethiopijoje, Ispanijo
je ir Chinijoje. Ponai nema
to nei to, kur bombomis su
naikinti miestai ir miestų gy
ventojai, kur

Lietuvių Moterų Kiubas 
laukia vasario 27-tos, kada at
vyks į Gardner) su 
prakalboms draugė 
kienė iš Chicagos.

Prakalbos įvyks 
Piliečių Kliube, 255
kaip 7:30 vai. vakaro. Visi lie
tuviai Gardneryje ir apylin
kėse nepraleiskit šičs puikios 
progos išgirsti daug svarbių ir 
įvairių dalykų, nes draugė 
Abekiene jau du sykius lan
kėsi Lietuvoj.

Savaitė su virš atgal, gimi
nės, draugės ir draugai suren
gė ^didelę vakarienę ir sutei
kė gražių dovanų draugei A. 
Stružienei paminėjimui jos 
gimimo dienos.

Draugė Stružienė Užsitar
navo šio surengimo dėlto, kad 
ji aktyviškai darbavos ne tik 
Moterų Kliubui, bet ir kitoms 
lietuviškoms organizacijoms. 
Ji taipgi Gardneryj atsižymė
jo su originališkomis daino-

mis ir muzika speciališkiems 
parengimams.

Oras buvo labai prastas ir 
daug likosi žmonių, kurie ne
galėjo ateiti, bet svetainė bu
vo pilna ir vakaras linksmai 
praleistas.

Moterų Kliubas rengiasi su
ruošti koncertą Motinos Die
ną ir tam išrinkta 
— M. Slekienė, A. 
S. Sinkevičienė, J. 
L. Evaniuk.

Aš baladojuos po Floridą, 
taipgi buvau Kuboj, Havanoj. 
Labai svietas margas ir žin
geidus. Rodos, paukščio spar
nais skrisčiau, kad dar dau
giau pamatyti. Yra stebėtinų 
dalykų 
farm as 
žmonės 
šalyje
Darbo žmonės paniekinti.

Su geriausiais jums visoms 
linkėjimais, Eva Simans.

Draugės jau bus atspėju- 
sios, jog tai rašo brooklynie- 
tėms ir daug kur kitur gerai 
pažįstama, plačiai važinėjus 
ir laiks nuo laiko rašanti mūs 
skyriuose clevelandietė. Geros 
jai kloties!

Sunkiausia Užmigdyt

Mano kūdikis 
sunkiausią amžių, 
sunku užmigdyt.

Kiek jai metų?
Aštuoniolika.

pjauna žmoniją be pasigailė
jimo.

Ir ve, ką reiškia moteris 
juodoj suknioj ir “mirties” 
maska ant veido. Ji yra sim
bolis protesto 
listinį karą ir 
siu traukimą į

Suprantama,
terš išstojimo neužtenka. Rei
kalinga, kad tokių moterų bū
tų desėtkai, šimtai, tūkstan
čiai. Amerikos piliečiai priva
lo protestuoti organizuotai, 
kaipo įvairūs kliubai, organi
zacijos, Amerikos Mobilizaci
jos už Taiką skyriai. Kiekvie
nas pilietis privalo pareikšti 
savo nuomonę organizuotai, 
jog karas yra baisia mirtimi 
žmonijai. Ir tik veikiant or
ganizuotu keliu būtų, galima 
sulaikyti Amerikos mases nuo 
baisios mirties.

Klevaitė

Cleveland Ohio
Iš drauges K. Abekienės Pra
kalbų, Kurios |vyko Vasario 
13 d., Liet. Darb. Svetainėje 

šias p r a k a 1 b as surengė 
Amerikos Lietuvių^ Moterų 
Kliubas. Kalbėjo drg. K. Abe- 
kienė iš Chicagos. Buvo labai 
daug žmonių ir visiems jos pra 
kalbos patiko. Visi tik ir šne
ka, kad ji gerą prakalbą pa
sakė.

Draugė Penzcrienė, kaipo 
pirmininkė, perstatė vietinę d. 
K.! • Romandienę pakalbėti iš 
Moterų Kliubo veikimo. Ji sa-x 
vo trumpoje prakalbėlėje nu
rodė gerus, prakilnius tikslus 
Moterų Kliubo ir kvietė visas 
lietuves moteris dalyvauti pa
žangiame darbo liaudies ju
dėjime, taip pat nuoširdžiai 
ragino prisirašyti prie Mote
rų Kliubo visas kitas moteris, 
kurios dar neprisirašė.

K. Rbmandienei 
buvo perstatyta 
Abekiene. Ji kai-

Draugei 
pabaigus, 
draugė K. 
bėjo dviem atvejais. Pirmoje 
temoje ji kalbėjo apie dabar
tinį karą Europoje ir kaip ka
pitalizmo magnatai nori į- 
traukti Suvienytas Valstijas j 
šį darbo liaudžiai nereikalin
gą karą. Ne vieną motiną šio
se prakalbose palietė susi
graudinimas, kad turės jųjų 
sūnūs eiti į karą gyvastį pra
žudyti ar palikti koliekomis.

Svarbiausia — Amerikos
(Tąsa ant 4-to pusi.)

■ i

<1

>«

♦l

Ai

BĮ
LV1

įvairios ligos

MOTINOS PASMERKIA “LEND-LEASE” BILIŲ

Motinų paradas (Mothers Crusade), atstovaudamos visokias organizacijas iš visos 
šalies, maršuoja prie šios šalies nacionalio kapitoliaus, protestuojant prieš 1776 ki
lių, kitaip žinomą kaipo “lend-lease” bilių.
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■ipaujų pfcnų pri

gavo

rašyti,

Moterų Skyriaus Dalis
CLEVELAND, OHIO

Binghamton, N.

d.

girdi, nepamirš amerikiečių už rįnkUsių buvo priešingi smeto-

Hartford, Conn.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Penzerienė, 
Romandienę, 
Valentą.

ti kietas 
gert ir

pa- 
pa-

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

Detroite gyvuoja SLA 352-ra 
kuopa. Tai didžiausia, skaitlin- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)
tai.

Nuo vietinės kolonijos kal
bėtojo nebuvo. Kalbėjo mote
ris svetimtautė, kuri

kas
Bet ta parė

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

pirm “numirimo,”

rimtesni Dailės 
nesuvaldo pono 
jie nemato, kad

A ..........

Ketvirtai pualapia
■B

PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
(Tąsa)

Tarutis žiemą praleido vos vos šuns 
nesuėdęs. Ilgai jo niekas nematė mieste
lyje su šaulio kepure. Būrio vadovybė, 
kur jis tebebuvo vadas, parašė jam porą 
paraginimų atvykti su uniforma į nepri
klausomybės šventės iškilmes, bet ir tai 
jis neatsiliepė. Žinant jo karštį ir pra
muštą galvą visokiems susitelkimams, 
prakalboms, galima buvo manyt, kad Ju
rą neišleido tikrai svarbios pareigos.

Buvo namuose šiokių tokių nelaimių 
—susirgo vaikas. Šiam gerai nepasitai
sius, krito į patalą mažasis Jonas. Per 
pačius šalčius, nuo ryto iki vakaro, tė
vas buvo užimtas tų negerovių šalinimu 
ir bėgo aušromis, vos praplėšęs akis, į 
dvarą, kur už paskolintą rugių, kviečių 
pūrą, už vieną kitą litą, paimtą “ant raš
čiuko,” vežė talkoje iš girios Jarmalai 
sienojus. Žmogaus jėga tiek atpigo iki 
pavasario, kad daugelis aplinkinių ver
žėsi įį dvarą, siūlydamiesi visokiems dar
bams pusvelčiui. Už sėklą, pinigus kai- 
kurie iš anksto pažadėjo ponui pagalbą 
prie statybos, vasaros darbams, o kiti 
sulygo dukteris į mergas, sūnus—į ber
nus, nes duona visur pasidarė brangi, o 
metinę algą Jarmala gerą davė—porą 
batų, lininę eilutę ir tris pūrus grūdų, ar 
bulvių. Kol miestely, prie savivaldybės 
susikūrė komitetas gelbėti nuo neder
liaus ir išsirūpino pigiomis kainomis 
ūkininkams, naujakuriams sėklą, Jarma
la pirmas ją išdalino buvusių dvaro že
mių naujiems savininkams. Kai jo aruo
duose ėmė stigti grūdų, jis užpirko tur
guose kokį šimtą centnerių įvairių rūšių 
pasėliui tinkamo grūdo ir pasirašiusiems 
dvigubus vekselius, prižadėjusiems ru
denį grąžinti trigubai, skolino. Tikrą ge
radarį nuduodamas, jis pūtėsi:

—Pas mane visko gausite. Kam jums 
komitetai!

Bet savo žmonių kompanijoje jis visai 
kitaip kalbėjo:

—Dvarus padalino 
gamino! Dirbtų kumečiais, paėdę būtų, 
o dabar—visi mano kišenėj sėdi—Klan- 
giai, Pakalniškiai...

Naujakuriai ėjo į dvarą, skolinosi, ra
šėsi dvigubus vekselius ir nemurmėjo 
prieš poną, bet kai rudenį iš nepergau- 
siausio derliaus reikėjo nuvogt paskutinį 
grūdą, parduot atsiganiusį gyvulį, kad 
galėtų išpirkti pono paleistus popierius, 
kiekvienas drėbė:

—Dvaras ne kaimynas — ponas ne 
brolis.

Nederliaus met&i naujakuriams — bu
vo derlingiausi Jarmalai ir kitiems lupi
kams. Kada panorėjo ponas, tegul patį 
karščiausią darbymetį, galėjo suvaryt 
veltui pulkus jaunimo į savo lauką, ga
lėjo paleist pasirašytus popierius, o kiek
vieną murmantį prieš jį atiduoti teismui. 
Bet taip jis nesielgė, nes perdaug gudrus 
ir klastingas buvo. Jis sakė: kada turė
site — atiduosite. Ateikite rytoj su žmo
na padirbėt dieniukę į dvarą. Susiskai
čiuosime ...

Praslinkus metams po nederlingųjų, 
Jarmala, klebonas ir kiti turčiai, ame
rikonai nuėmė pjūtės penktąjį, šeštąjį 
grūdą nuo visų naujakurių laukų. Tris 
hektarus žemės Jarmala užsodino vais
medžiais ir dvare pastatė pieninę, į ku
rią plaukė nuvogtas nuo žindukų veršių, 
naujakurių vaikų, šiltas, saldus pienas, 
suaušdamas į sviesto kruopas, į rūpes
tingai spaudžiamus apskritus sūrius, ku
riuos dažė raudonai, kaip velykinius 
kiaušinius.

—Ką tu padarysi Jarmalai: jam grie
tinė — mums išrūgos, — kalbėjo valstie
čiai. Gerai, kad atsirado šioks toks už
darbis ir iš karvės. >

Buvo laikai, kai grįžo ginklus padėję, 
dar su fronte nunešiotomis žaliomis mili
nėmis savanoriai, kai skambėjo dainos 
apie laisvę ir panaikinimą ponų, kai ant 
statinių, šventoriuose, rinkose girdėjai: 
žemė ir turtų padalinirpas dirbantie
siems! Šalin ponai! Tuomet taip buvo 
užsikrėtę visi naujais šūkiais ir taip pa
sidarė platu, miela tėviškės laukuose, 
kad ir už gėdą laikė kiekvienas kokiam 
nors plikbajoriui, dvarininkui arba nau
jai, iš jų pačių išėjusiai uniformai, nusi
lenkti ir pasakyti: ponas... Tuomet bu
vo — pilieti! Bet nauji laikai iš pačių 
piliečių tarpo išaugino viršūnes, prieš 
kurias iš lėto priprato valstietis lanksty
tis. Jas pagimdė ir išpenėjo, nelyginant 
tranus, tas pats atkovotosios laisvės me
dus. Laisve pasinaudojo ir tie, kur teikė 
paskolas piliečiams, imdami trigubus 
nuošimčius, laisve — prisigrobti žemių, 
laisve — jas nusėti naujais skurdžiais, 
kurių skaičių didino praėję nederliaus me
tai, ligos, į nesukurtas sodybas {puolu
sios nelaimes.

(Bus daugiau)

sidarbuoti gavime naujų na
rių. Geriausio pasisekimo!

Po susirinkimo, drg. O. Gir- 
nienė, skaitė straipsnelį “Pri
siminimai Apie Dzūkiją”, pa
rašytą drg. E. Baranauskie
nės. Tilpęs “Moterų žinių” 
laidose sausio 29 ir vasario 5 
dd., kuris visoms draugėms 
patiko. Užbaigus paskaitą drg. 
J. Navalinskienė, pavaišino 
drauges skania arbata ir py
ragaičiais. širdingai ačiū jai.

Pavykęs Pasilinksminimas
Vasario 9-ta dieną atsibuvo 

Moterų Skyriaus pasilinksmi
nimo vakarėlis, kuriame daly
vavo gražus būrelis draugų- 
gių, kurie leido linksmai lai
ką. O mūs draugės, kurios 
daugiausiai darbavosi šiame 
vakarėlyje yra: O. Mikolojū- 
nienė, A. Žemaitienė, J. Na
valinskienė, O. Mikolojūniūtė,
O. Kireilienė, F. žvirbliūtė, 
L. Mikolojūniūtė ir draugai
P. Mikolojūnas ir F. žibor. 
Kiek teko išgirsti, "tai nuo šio 
vakarėlio liks ir pelno. Vi
som rengėjom už pasidarbavi
mą ir visai publikai už skait
lingą atsilankymą priklauso 
didelis ačiū.

Moterų Skyriaus
Korespondentė O. G.

Susituokė Jonas Kučinskas 
su vokiečių, tautos mergina. 
Šliūbą ėmė protestonų bažny
čioj. Medaus mėnesį praleido 
Floridoj, Miami mieste ir ki
tur. Linkiu jaunavedžiams 
linksmo šeimyniško gyvenimo.

Aplankius draugę A. Mal- 
daikienę ji sakėsi jaučiantis 
biskelį geriau po “trytmento” 
ant gerklės, kurį jai darė 
Johnson City ligoninėj. Bet 
dar labai silpna yra, negali 
nieko dirbti, mažai ir iš lovos 
atsikelia. . Gaila draugės. Lin
kiu jai greitai pasveikti, kad 
vėl galėtumėme sykiu darbuo
tis visos.

J. K. Navalinskienė.

Laimėjo Tik Didelį “Bū!”
Nežinau, kodėl “Laisvėje” re

tai kada pasirodo žinių iš De
troito? Yra draugų, kurie gali 
rašyt, bet nerašo. Štai kokios 
žinios nepasirodė “Laisvėje.” 
Tik trumpai jas čia paminėsiu:

Prieš kiek laiko, čia lankėsi 
“N. Gadynės” redaktorius — J. 
Stilsonas, iš Brooklyn, N. Y. 
Jam prakalbas surengė ’taip va
dinama “socialistų” 116-ta kuo
pa. žmonių į prakalbas susirin
ko “labai daug”, net 49 ypatos 
su visais rengėjais. Buvo net 
penki “socialistai” 116-tos kuo
pos nariai.

Stilsonas piktai kalbėjo prieš 
.komunistus, prieš Sovietų Są
jungą, ir prieš Lietuvos žmo
nes, kam jie nuvertė fašistinę 
Smetonos valdžią, ir “susidėjo 
su Stalinu.” Dar kalbėjo apie 
Sovietų Sąjungos bergždžias ir 
apsiveršiavusias karves, ir kaip 
Lietuvos mokslininkai ir rašyto
jai (dar Smetonos laikais) bu
vo nuvažiavę Maskvon, o ten, 
girdi, komisarai juos privalgy
dino, prigirdė brangiais gėri
mais, ir ant galo dar “nuvedė 
pas nelegališkas mergas.” Dar 
ir daugiau pripasakoja visokių 
nesąmonių.

Patys prakalbų rengėjai “so- 
cialistar” beveik susimušė: išsi- 
rupūžiavo viens kitą ir tt., ir 
savo prakalbas baigė be jokių 
pasekmių. Tik dvi ypatos paplo
jo Stilsonui, o visi kiti vienbal
siai sušuko — “bū”!

Tai tokis čia buvo smetoni- 
ninkų jomarkas, tačiau “Lais
vėje” nebuvo aprašymo - žinių, 
kad Detroite jie nieko nelaimė
jo, kad Detroito lietuviai di
džiumoje pritaria tam, kas įvy
ko Lietuvoje, ir yra priešingi 
naziams-smetonininkams.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kapitalistinė valdžia neklau
sia motinų, kaip jos sunkiai 
užaugino savo sūnelius. O mo
tinoms ir neužtikrina gyveni
mo po sūnų mirties ar sužeidi
mo šiuose kapitalistų-išnaudo- 
tojų karuose — skerdynėse. 
Kalbėtoja d. Abekienė kvietė 
moteris ir vyrus — visą publi
ką —, Amerikos liaudį protes
tuoti, siųsti rezoliucijas į Wa- 
shingtoną, kad neįveltų Ame
rikos žmones į šį kapitalistinio 
barbarizmo karą.

Antroje temoje draugė K. 
Abekienė kalbėjo apie Lietu
vą, kad dabar naujoje tary
binėje Lietuvoje be skirtumo 
pažiūrų visokiuose “tikėjimuo
se” ar netikėjimuose, Lietuvos 
darbo žmonėms yra daug ge
riau pilnoje laisvėje • gyventi. 
Už darbą apmoka daug ge
riau. Ir darbo yra įvalias vi
siems; o senatvėje ar sergan
tiems žmonėms yra užtikrinta 
onedikališka priežiūra ir drau
giškiausias užlaikymas nuo so
cialistinės, žmoniškos Tarybų 
Lietuvos valdžios.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos lėšų padengimui. Su
rinkta $10.24.

Labai. yra linksma matyti, 
kad šiose prakalbose du kart 
daugiau dalyvavo moterų ne- 

3 gu vyrų. Ir netik buvo daug 
kliubiečių, bet buvo daug 
terų ir pašalinių, kurios

mu sykiu dalyvavo tokiose 
prakalbose. Joms labai patiko 
prakalbos ir pasižadėjo atsi
lankyti į mūsų susirinkimus ir 
parengimus tankiau.

Mes, rengimo komisija, la
bai atsiprašome draugų ir 
draugių, kurie aukavote 25c. 
ir daugiau, kadi neužrašėme 
vardus; mes kitą sykį užrašy
sime.

Taip pat atsiprašome publi
kos, kad Moterų Choras ne
dainavo, nes nebuvo užtekti
nai susimokinęs, kad galėtų 
užtenkamai gerai į publiką 
dainuoti.

Per šias prakalbas buvo 
daug literatūros parduota.

Mes tariame širdingą ačiū 
visiems atsilankiusiems į šias 
prakalbas ir už aukas lėšų pa
dengimui.

. E.
K.
M.

vaite ir vėliau, bet Hartfordo 
moterys pasiryžo savo darbi
ninkišką šventę apvaikščioti.

Taigi, draugai ir draugės, 
nepamirškite sykiu dalyvauti 
su mumis kovo 16 d.

M. Mulerankienė.

Hillside, N. J.
Vas. 9 d. buvo parengta 

r ė per ALDLD 200 kuopą
minėjimui 25 metų draugijos 
gyvavimo. Publikos atsilankė 
vidutiniškai. Įžangos 
buvo $1.50. Visi 
valgyti.

Rodos, nebūtų 
kaipo apie parę.
buvo skirtinga nuo kitų pa- 
rių. čionai buvo minėjimas 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos darbų ir jos iš
leistų raštų. Tai tame ir buvo 
skirtumas nuo privatinių pa- 
rių.

Buvo 
draugai 
žodžių,

mo- 
pir-

Iš Darbininką Vjeikimo
Lietuvių Moterų Kliubas 

laikė susirinkimą vasario 9 d. 
į susirinkimą pusėtinai atsi
lankė narių ir visos svarsti da
lykus kuo geriausiai. Iš svar
biausių, buvo apkalbėta, kaip 
gauti narių į mūsų organiza
ciją. Taip pat nutaria rengti 
prakalbas dėl draugės K. Pe- 
trikienės. Prakalbos bus 16 d. 
kovo, 2 vai. po pietų, 155 
Hungerford St. Nors viena sa-

Iš Moterų Skyriaus 
Susjrinkimo

Vasario 7-tą dieną, pas 
Nayalins.kienę, atsibuvo Mote
rų Skyriaus susirinkimas, ku
riame dalyvavo nemažai na
rių, kas pagirtina.

Moterų Skyriaus komiteto 
ir įvairių komisijų raportai iš
klausyti ir primti. Kadangi 
Moterų Skyriaus pasilinksmi
nimo vakarėlis turėjo įvykti 
tik už poros dienų, tai šiame 
susirinkime ir buvo daugiau 
atkreipta atydos, kad tas va
karėlis būtų pasekmingas. 
Taipgi išrinkta komisija iš 
draugių, kuri rūpinsis suruo
šimu plataus susirinkimo, ku
riame bus skaityta paskaita iš 
Lietuvos istorijos, šis susirin
kimas turės įvykti kurią die
ną kovo mėnesio.

Plačiai kalbėtą, kaip tinka
miausiai pasidarbuoti, kad 
gavus naujų narių į mūsų Mo
terų Skyrių. Po plačių disku
sijų, viena draugė išsireiškė, 
kad jeigu mes gausime 50 
naujų narių į Moterų Skyrių 
iki liepos mėnesio, tai yra iki 
5 metų sukakties minėjimo, 
kaip Moterų Skyrius gyvuoja, 
tai ji duos $5.00 dovanų. Tos 
draugės pasiūlijimas priimtas. 
Ir kelios draugės apsiėmė pa-

pakviesta kolonijų 
pasakyti po keletą 
kaip tai: Greatnecko 

J. Urbonas, Newark© — Pauk
štasis, Elizabeth© — Stripei- 
ka, Union City — Beeis, kuris 
pasakė gana gerą prakalbą 
apie ALDLD nuveiktus dar
bus. Taipgi buvo pakviestas 
svečias draugas R. Matusevi
čius iš Brooklyno. Taipgi kal
bėjo apie draugijos nuveiktus 
darbus ir prisiminė, kad Lietu
voje būdamas skaitė draugi
jos raštus. Lietuvos draugai,

Smetonininkų Jomarkas
4

Kitas įvykis Detroite buvo 
štai kokis: fašistinis smetoni
nis bendras frontas čia turėjo 
surengęs protestą — šauksmą 
“prieš Paleckį ir Staliną.” Tą 
mitingą rengė tautininkai-san- 
dariečiai, kokia ten Rymo Ka
talikų Federacija, ir lavonu at
siduodanti naujieninė “LSS ” 
116-ta kuopa. Publikos tikėtasi 
tūkstančių, nes tas. prakalbas 
smagiai garsino' plakatais ir 
per Dailės /Choro radio progra
mą. Ontanas Kvederas, Dailės 
Choro vedėjas, net per du šeš
tadienius griaudingai šaukė vi
sus lietuvius dalyvaut smetoni
ninkų susirinkime, ir protes- 
tuot prieš liaudies valdžią Lie
tuvoje; net dainas per radio 
Kvederas dainavo, pašvęstas 
smetonininkų bendram frontui 
(o darbininkiškas prakalbas per 
Dailės Choro radio atsisako 
garsint.).

Tačiaus publikos susirinko 
visai nedaug, lietuviai nepa
klausė smetonininkų balso. Tam 
būreliui lietuvių prakalbas sa
kė tūlas advokatas - pabėgėlis 
iš Lietuvos, daktaras Jonikaitis 
(jis turi Smetonos medalį) ir 
P. Grigaitis. Jie visi dejavo, 
kad nebėra smetoniškos Lietu
vos, ir prakeikė Sovietų Sąjun
gą. (Muzikalę programos dalį 
išpildė Dailės Choro vedėjas A. 
Kvederas su savo “leide.” Rin
ko aukas “gelbėjimui Lietuvos,” 
t. y., šelpimui Smetonos žvalgy
bininkų ir dvarponių, pabėgu
sių iš Lietuvos. Surinko, rodo
si, tik kelias dešimtis dolerių. 

! Tas parodė, kad didžiuma susi-

Taipgi čia lankėsi drg. A. 
> Bimba, “Laisvės” redaktorius, 
iš Brooklyn, N. Y. Tai buvo 
kaip tik tą-pačią dieną, ir tuo 
patim laiku, kai smetonininkų 
bendras frontas laikė savo “ma
sinį” susirinkimą. Be jokio di
delio garsinimo (negargino per 
radio, nes Dailės Choras atsi
sako garsint darbininkiškas 
prakalbas), — į draugo Bim
bos prakalbas žmonių prisirin
ko pilna Lietuvių Svetainė, net 
nebebuvo kur sėst. Drg. Bimba 
kalbėjo apie Lietuvos įvykius 
ir dabartinę padėtį. Publika ra
miai ir atydžiai klausėsi prakal
bos. Paskui buvo klausimai ir 
atsakymai. ,

Galiu tvirtint, kad draugo 
Bimbos prakalbose buvo dau
giau publikos, negu smetoninin- 
kų bendro fronto mitinge, kur 
kalbėję daktarai ir advokatai. 
O tas parodo, kam labiau prita
ria Detroito lietuviai. Aišku, 
kad smetonininkų-hitleristų fa
šistinė sėkla neprigis Detroite.

Pagyrimo Vertas Kliubas
Detroito Lietuvių Kliubas, 

kuris užlaiko savo įstaigą ant 
Cardoni avė., užsiprenumeravo 
“Laisvę” metams, taipgi nutarė 
užsiprenumeruot “New Mas
ses,” ii’ “Tarybų Lietuvą” iš 
Lietuvos. Mat, Kliubo nariai no
ri žinot, kas dedasi sviete, o 
ypatingai naujoj Lietuvoj. Tuo 
patim • sykiu Strazdo-Stilsono 
“Naujoji Gadynė” pasibaigė, ir 
Kliubas nebežada jos atsinau- 
jint, sako, “toji gazieta labai 
smetonuota.” Kliubas gerai da
ro.

Smetonos Maršas ir 
Kvederas

Dailės Choro radio programa 
kiekvieną šeštadienį yra prade
dama su Smetonos maršu. Tą 
maršą ant radio įvedė A. Kve
deras, kai tik atvažiavo iš Chi- 
cagos. Kai Smetona buvo Lie
tuvos prezidentu, ir Kvederas 
tikėjosi gaut pensiją, tai jam 
buvo reikalas griežt tą maršą. 
Bet kam tą maršą jie barškina 
dabar — nežinau. Sakyčiau, gal 
kad lengviau būtų Smetonai 
bėgt iš Lietuvos? Bet kad jis 
jau senai pabėgo, o Amerikon 
dar neatvažiuoja, dar nereikia 
jį pasitikt, ir todėl nereikalin
gas ir maršas.

Kvederas yra radio beveik vi
sas bosas. Jis barškina Smeto
nos maršą; jis nemokina ir ne
leidžia kitų dainuot ant radio, 
o tik pats su savo “leide” dai
nuoja, arba vienas. O jau tasai 
jo balsas, ir tos dainos nuo šim
to metų! Taipgi jis smagiai 
garsina fašistų ir klerikalų pa
rengimus, bet negarsina darbi
ninkiškų- prakalbų (negarsino 
Prūsei^os ir Bimbos, prakal
bų) ; spjaudo ant viso darbinin
kų judėjimo. Aiškiai matosi, 
kad kaip radio, taip ir visą

Dailės Chorą 
tinėn balon.

Bet kodėl 
Choro nariai 
Kvedero ? Ar
jau publika piktinasi?

Laisvamanių Veikla
Dar nelabai senai Laisvama

nių Etinės Kultūros Draugijos 
2-ra kuopa turėjo surengus pre- 
lekcijas - prakalbas. Kalbėto
jais buvo A. M. Metelionis ir 
daktaras Palevičius. Metelionis 
gali kalbėt laisvamanybės ir re
ligijos klausimu, ir kalbėjo ge
rai. Tik gaila, .kad jam buvo ap- 
rubežiuotas laikas, nes, mat, 
buvo kitas kalbėtojas.

• Daktaras Palevičius skaitė 
prelekciją temoje: “Krikščiony
bė ir Ką Ji Davė Lietuvai,” ir 
darė atatinkamas išvadas. Pre- 
lekcija buvo gera, bet labai* il
ga, ir delei to pasidarė nuobo
di, kad tūli žmonės beklausyda
mi pradėjo snaust-miegot, o ki
ti pradėjo eit per duris, ir ne
bebuvo laiko užvest diskusijas, 
ar klausimus. Daktaras Palevi
čius turėtų pastudijuot, ir pa
manyt, kad nereikia skaityt to
kių ilgų prelekcijų.

Prie laisvamanių kuopos pri
sirašė du nauji nariai.

Kliubo Metinis Parengimas
Sausio mėn. Lietuvių Pilieti- 

nimo Pašelpos Kliubas turėjo 
savo metinį parengimą. Dakta
ras Ridzauskas rodė krutamus 
paveikslus iš darbininkų strei
ko eigos, iš Lietuvos paveikslus, 
ir karą vokiečių su lenkais. Pa
veikslai buvo geri, žingeidūs.

Programos eigoj Kliubo val
dyba apdovanojo penkius Kliu
bo narius dovanomis, kurie pri
klauso prie Kliubo nemažiau 
kai 25 metus, ir nei sykio nėra 
ėmę pašelpos; jie gavo po “se
tą”: auksinę rašomą plunksną 
ir paišelį.

Paskui buvo suvaidinta graži 
dviejų aktų komedija: “Aš Nu
miriau.” Toji komedija origina
le yra vieno akto, bet drg. J. J. 
Butkus parašė antrą, t. y., pir
mą aktą, parodantį, kas dedasi 

ką veikia
Andrius Vabalas ir Petras De
besuo! is, kur jiedu prisigeria 
ir kaziruoja su merginomis, o 
paskui Vabalą parveža namo' 
pusgyvį, girtą. Taigi minima 
komedija buvo žymiai pagerin
ta, praplėsta, ir išėjo labai ge
rai.

Aktoriais buvo šie draugai- 
gės: J. J. Butkus, M. Masys, J. 
Valiukas, B. Geraltauskiūtė, A. 
Liminskiūtė, U. Palevičienė, ir 
J. Nausėda. Visi aktoriai - savo I
roles atliko visai gerai, publika 
prisijuokė užtektinai.

Prie to dar reikia pažymėt, 
kad drg. J. J. Butkus gali su- 
taisyt tinkamus veikalėlius loši
mui, arba prie originalų pada
ryt tinkamus priedus - pageri
nimus. Užtai draugui Butkui 
priklauso kreditas — garbė.

Minimas Kliubas narių turi 
apie 500. Valdyboje yra: A. 
Dunaitis, pirm., S. Masytė, 
prot. sekr., J. Melenofskiūtė, 
fin. sekr., J. Greblikas, ižd.

Kliubas yra progresyvis, gy
vuoja gerai, ir pinigų ižde turi 
suvirš $11,000.

1113 Mt Vernon Sireet

nininkams.
Patėmyta, kad aukotojų są

raše yra pavardės P. Kučinsko, 
Pra®ė. J. Nako, V. Karpšlio ir kitų, 

balsuoti ant mokyklų tarybos Qaya įu žmonių, kad jie nežino,
už Ada Gelente. Jinai sakė, J 
kad HilIsidėj republikonų ma-1 
šina perdaug įsišaknėjus, 

' kaip kokia piktžolė, ir kad ją 
reikia rauti laukan.

Turiu" prisiminti, kad eliza- 
betiečiai skaitlingai dalyvavo 
šioje parėję. Taipgi teko nu
girsti, kad ir tikietus padėjo 
skleisti.

Nuotaika tarpe svečių buvo 
draugiška ir linksmai laiką 
praleido. Turiu pasakyti, kad 
tokis 'draugijos 25 metų ap- 
vaikščiojimas buvo tinkamas ir 
geras tokioj mažoj kolonijoj., 

Berželis.

London. — Numatoma, 
kad Anglija perkels tam ti
krą daugį savo kariuomenės 
į Graikiją prieš vokiečius ir 

, italus.

ką daro.
Pabaigoje skaitė ir “priėmė” 

protesto rezoliuciją prieš Lietu
vą, ir kviečiančią boikotuot vi
sus darbininkų laikraščius ir 
parengimus. Ir tą rezoliuciją, 
sakė, pasiųs net Washingtonan 
Baltojo Namo dženitoriui.

Tą pačią dieną po to minėto 
jomarko, fašistinė ir socialfa- 
šistinė Smetona kotelyje turėjo 
bankietą: ėdė, gėrė ir tt. Tame 
smetonininkų bankiete pirmi
ninkavo Detroite paskilbusi be 
politinio nugarkaulio Marytė, 
t. y., M. Kemešienė, kuri save 
vadinasi socialiste (pirmiau ji 
gyveno Chicagoje, o dabar De
troite atstovauja grigaitinį “so
cializmą,” ir spjaudo ant lais
vos Lietuvos. Bet iš tokių mo
teriškių nieko geresnio ir nega
lima tikėtis).

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.
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Iš Muzikalės Namo Bendrovės 
Masinio Susirinkimo

Vasario 16 dieną Lietuvių 
Muzikalė Namo Bendrovė 
(2715 E. Allegheny Ave.) 
buvo surengus Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimą su 
programa, žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Bet aukų ne
rinko dėl pabėgėlių. Bendro
vės valdyba, šėrininkai ir da
lininkai nusitarė stovėti su Lie
tuvos liaudimi, bet ne su gru
pele pabėgusių į Berlyną. Gar
bė jums, Bendrovės nariai, už 
tokį pasielgimą.

Susirinkimą pradėjo 3 vai. 
po pietų pirmininkas Grigana- 
vičius. Jis pareiškė, kad ne
paisant permainų Lietuvoje, 
mes ir šiemet apvaikščiojame 
tą dieną. Po to perstatė Dai
nos Chorą ir Jurčikonio orkes
trą. Dainos Choras buvo pasi
puošęs tautiškais kostiumais. 
Sudainavo himnus. Dainavo 
gerai. Man buvo malonu ma
tyti Jurčikonį, kuris pasirodė 
su savo orkestrą. Jis verkda
mas sakė, kai jo sūnelis per 
nelaimę numirė, kad ir orkes- 
tros grupė mirė. Bet dabar 
matau, kad vietoj mirusio my
limo sūnaus, stojo jaunesny
sis sūnus ir dukrelė ir darbas 
eina pirmyn. Man linksma bu
vo matyt, kad tavo, drauge, 
troškimas nežuvo.

Pirmininkas perstatė kalbė
ti Bendrovės sekretorių Iva
nauską. Jis pareiškė, kad Lie
tuva yra gyva ir sveika. Po 
jo perstatė jauną vyruką, ku
ris esąs iš Lietuvos. Jis ma
žai kalbėjo, tik sakė, kad pa
bėgėlių armija didėjanti, gir
di, mes juos turėsime maitinti. 
Ir nuėjo sau, niekas jam ne
plojo.

Po jo pašauktas kalbėti ex- 
prezidentas Mankelevičius. Jis 
pareiškė, kad Lietuva susijun
gė so federatyve respublika, 
taip, kaip Amerikoje turime 
48 valstijas, kur mums yra at
viros durys, jeigu nepatiko 
Pennsylvanija, tai galime va
žiuoti į New Yorką. Taip ir 
Lietuvoje jaunam žmogui bus. 
Dar prisiminė apie karą, kad 
šis karas tai pavydo karas, 
kur dvi mandriausios šalys su
sikibo už krūtų, puikiausia iš
vystyta technika naikina vis
ką, kas buvo gražu ir malonu, 
sulygina su žeme, baisiau, ne
gu gamtos rykštė. Bet jis sa
kė, kad ateina naujoji drau
gija ir pastos tiems baisūnams 
kelią ir užžibės laimės saulė 
dėl žmonijos. Plojimas jam 
buvo didelis.

Po jo kalbėjo Jonas Gri
nius. Tas labai išniekino ru
sus, išvadino juos “tironais,” 
“pijokais,” “utėlėmis” ir t.t. 
Iš antros pusės, jis pašukavo 
ir Smetoną. Jis sakė: Smeto
na ėdė, kaip ta blakė, bied- 
nų žmonių kūną iki gryno 
kaulo. Ir Lietuvos žmonės ne
begalėjo ilgiau pakęsti, tai jie 
pasišaukė Raudonąją Armiją, 
kuri atpyškėjo, net nuo laukų 
dulkės pakilo ir kartu su mu
žikais pradėjo sveikinti Rau
donąją Armiją. Tuo momentu 
Smetona pasikėlęs skvernus iš
dūmė į Berlyną, palikęs lietu
vius be valdonų. Tada Ęąu- 
donoji Armija, girdi, pastatė 
savo žmones. Dabar ir turite. 
Grinius nepasakė, kad Lietu
vos žmonės patys visuotinu ir 
slaptu balsavimu išsirinko val
džią.

Po tam prasidėjo vaikučių 
programa vadovystėje panelės 
F. Osevičiūtės. Ji susirinkus 
visokių talentų prie savęs— 
pianistų, smuikininkų ir cho
ristų. Visi puikiai pasirodė.

Toliau dar Dainos Choras 
sudainavo kelias dainas.

Pasibaigus programai, p. 
Griganavičius paprašė tėvelių, 
kad visi leistų savo sūnus ir 
dukteris prie choro ir mažus 
vaikučius prie vaikučių.

Taškui sekr. Ivanauskas 
paprašė publikos, kad visi nu
eitų į bankieto salę, išsigertų 
po stiklą alaus, tai bus pa
gelia padengimui išlaidų, ku- 

A1

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS

M

ši
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

-4

PITTSBURGH, PA

PIANO KONCERTAS
RENGIA L. D. S. 8-tas APSKRITYS

Sekmadienį, Kovo 2 March
Pradžia 8-tą yaĮandą vakare

Įžanga, priskąitant taksus, 83c ir 55c.

M ,PNEY !;

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

168 GRAND STREET 
Prooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

, Kiekvienas meną branginantis žmogus privalo da
lyvauti šiame koncerte, pamatyti ir išgirsti šį aųgštą 
Lietuvos menininką.

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Bankietas su Koncertu ir 
Prakalbomis •

Vasario (Feb.) 23 d. vaka-

Gaukite “Laisvei” naujy 
skaitytoju

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

nuvirti h°pūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name

LIETUVIU PILIEČIU KLIUBO SALĖJE
1723 JANE STREET S. S. PITTSBURGH, PA.
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rios pasidarė šiam susirinki
mui sušaukti. Taip publika ir 
padarė ir bankieto salėje ilgai 
baliavojo.

Šėrininkąs.

Youngstown, Ohio

po -va-

Darbininkai Pasiruošė Kovot
Darbininkąi smarkiai bruzda 

prieš savo išnaudotojus 
dovyste CIO. Carnegie Steel
Comp, ir Sheet and tube Comp, 
jau buvo išėję į streiką, bet 
valdžios žmonės deda visas pas
tangas, kad sutaikinti abi pusi.

Labiausia išnaudotojus išgaz- 
dino elektros darbininkai, kaip 
padavė savo reikalavimus 
sam. Čia puolėsi* į tarpą ne 
federalės valdžios žmonės, 
ir miesto visi ponai. Kuo 
viskas baigsis, tai ateitis paro
dys.

Kada kompanijų spekuliantai 
pelnus, 

darbinin- 
Carnegie 
dirba be- 
darbinin

be
tik 
bet 
tas

kraunasi nemieruotus 
tai tuom pačiu kartu 
kai dirba už dyką. 
Steel Comp. vėrauzėse 
veik išimtinai jauni
kai, darbas nuo šmotų, dieninės 
algos nėra. Darbininkai su
krauna ir iškrauna įvairias ro
kuotas štangas, turi jas apte
kinti, apdailinti. Tai jie gauna 
po 1 centą nuo štangos arba 
barės ir tankiai būna, kad jų 
dienos mokestis išeina 50 centų 
už 8 valandas.

Ar tai dyvai, kad darbinin
kas griebiasi streiko?

Ne geresnės ir kitos kompa
nijos.

Mirtis Skina Lietuvius

žmogus
Buvo 
pieno 

Mokėjo

Labai trumpu laiku mūsų 
mieste mirė net keturi lietuviai. 
Tai negeistinas skubumas. Mirė 
Mateušas Skistimas, tai velio
nės E. Skistiniienės sūnus, apie 
33 metų. Staiga mirė nuo .krau
jo užplūdimo ant smegenų gal
voje.

Tai buvo gana gabus 
visuose užsiėmimuose, 
manadžierium didelės 
produktų kompanijos, 
valdyti ir lakioti orlaiviais, bu
vo gerąs piešėjas paveikslų. 
Mokėjo daug įvairių štukų ir 
magiškų komedijų, žodžiu, bu
vo lavus vyras visais žvilgs
niais.

Mateušas per ilgą laiką bu
vo nariu LDS 9 kp. ir yra 
daug pasidarbavęs šiai organi
zacijai. Gaila tokio jauno vyro 
ir sankeleivio. Bet prieš mirtį 
6 mėnesius išsibraukė iš LDS. 
Tai buvo pasekmė vedybinio 
gyvenimo. Na, o reikia pasaky
ti, kad LDS 9 kuopa padarė di
delę klaidą, remdamosi velio
nio išsibraukimu, tai yra, ne
padėjo gėlių vainiko prie jo 
karsto. Jis buvo vertas.

Mirė Juozas Balčius, senyvas 
žmogus. Mirė Arnastauskas, 
irgi jau senas., šitas žmogelis 
gyveno ant miesto pašelpos, bu
vo visai apleistas, niekas jo ne
žiūrėjo, gavo plaučių uždegimą 
ir pabaigė, vargus. Prie organi
zacijų neprigulėjo.

Mirė Kazimieras Stupinkevi- 
čius. Apie šį žmogų reikėtų 
daug parašyti. Jo biografija 
būtų labai įdomi skaitytojam. 
Jis save persistatė labai geru 
kataliku, bet jo gyvenimo isto
rija kalba ką kita. Kaip pasi
baigė pasaulinis karas, tada vi 
šoki tautiški ir klerikališki ele
mentai ėmė tverti įvairias ben
droves. Jis buvo jų kalbėtojum. 
1932-metais buvo pasimojęs 
traukti dienraštį “Laisvę” į tei
smą. Na; o kaip numirė, tai ne
buvo kam karstą išnešti iš gra- 
boriaus patalpos. Visgi gaila 
žmogaus.

Saulėtekio Pažįstamas.

Žuvę 5 Angly Orlaiviai, 
0 Vokiečių Du

Vokiečiai Praneša
Berlin. — Tik keli anglų 

lėktuvai naktį perskrido į 
vokiečių užimtą kraštą. .

Viduržemio Jūros srityje 
vokiečių lakūnai nušovė 
penkis anglų orlaivius, o 
anglai du vokiečių orlaivius.

šis mažas farmerių mieste
lis, turįs apie 10,000 gyvento
jų, tarp kurių ir liet, randasi 
apie 8 šeimynos, ar ne “suby- 
tins” didžiojo Newarko su apie 
puse miliono gyventojų, tarpe 
kurių yra nuo 5,000 iki 6,000 
lietuvių, savo žinutėmis į “Lai
svę”. Jau gražiai prabėgo apie 
šeši mėnesiai, kaip nieko nesi
mato iš Newarko veikimo, ap
art to, ką šių žodžių rašėjas 
parašo. Ką gi, newarkieciai, 
manot, visuomet po kepurėmis 
miegoti?

Vasario 7 dieną čia įvyko 
LDS '47 kuopos susirinkimas, 
kuriame pasirodė, kad turime 
vieną narę sergančią. Tai drau
gė Tyliūnienė, mūsų kasierė, 
serga jau trečia savaitė. Neti
kėtai ją aplankė ir paguldė į 
lovą ta nelaboji “flu” ir kita 
liga, dar sunkesnė. Vadinasi, 
dvi ligos kartu draugę suėmė 
ir kankina gana sunkiai. Ka
dangi draugė gan stipri fiziš
kai, tai šiomis dienomis pradė
jo jaustis geriau. Yra viltis, 
kad draugė greitu laiku su- 
sveiks visiškai. Tai bus dėka 
ir geram daktarui Walks, kuris 
rūpestingai ją prižiūri.

Rengiamės prie Susivieniji
mo naujų narių vajaus. Ne
warkieciai, apsižiūrėkit, kad 
mažiukė pelė neap verst jūsų 
didelio vežimo.

Albinas.

Boston, Mas?

Streets,

v. vaka- 
pareikš-

Bostonas Ruošias Prie Didelio 
Masinio Mitingo Išliuosavimui 

Earl Browder
Vasario 26 d. Bostone įvyks 

masinis mitingas, kuriame kal
bės Wm. Z. Foster, pirminin
kas Komunistų Partijos. Mi
tingas įvyks istoriniam Old 
South Meeting House, kampas 
Washington ir Milk 
Bostone.

Pradžia kaip 8:15 
re. šiam mitinge bus 
tas protestas prieš Suvienytų 
Valstijų Aukščiausį Teismą, 
kuris užtvirtino žemesnio teis
mo Browderio pasmerkimą ir 
bus reikalaujama, kad Earl 
Browder būtų išlaisvintas.

Taip pat bus ir kiti žymūs 
kalbėtojai, kaip tai: Otis A. 
Hood, Massachusetts, valsti
jos Komunistų Partijos pirmi
ninkas, Anna Burlak, Komu
nistų Partijos Massachusetts 
valstijos sekretorė, ir
Green, administrątyvis Mass, 
valstijos sekretorius.

Su dideliu entuziazmu visi 
laukia šio susirinkimo. Tiki
mės, kad dalyvaus daugybė 
žmonių. Visi kiti mitingai, ku
rie buvo ruošiami tą dieną 
yra atšaukti.

Tikimės, kad gerb.' redakci
ja surasite vietos atspausdinti 

pranešimą.
Anna Burlak. 

Jack

PIANISTO-KOMPOZITORIAUS VYTAUTO

BACEVIČIAUS

re, Lietuvių Metodistų, žmy- 
čios Svetainėje įvyko bankie- 
tas su koncertine programa. 
Prof. B. F. Kubilius atidarė 
vakaro parengimą pakviesda
mas keletą ypatų pakalbėti. 
Visi labai rimtai kalbėjo. Įspū
dingą prakalbą pasakė da
bartiniais klausimais K. Abe- 
kienė iš Chicagos. Susirinki
mui jo<prakalba labai patiko, 
nes ji buvo paremta dabarti
niais gyvenimo įvykiais. Ji už 
tai buvo gerai pagerbta su ap
lodismentais.

Gražiai sudainavo keletą 
dainelių Rožė Merkeliutė ir 
Eva Niaurienė. Pianu akom
panavo Helen žukauskiutė.

Taipgi buvo suloštas veika- 
liukas “Kunįgo Meilė”. Akto
riai savo pareigas išpildė pa
girtinai.

Liūdna Naujiena.
So. Boston ir apielinkėje ge

rai žinomas real estate agen
tas ir So. Boston teismo per- 
kalbėtojas Julius Mikalonis 
mirė staiga išvažiavęs žuvauti 
vienas. Julius Mikalonis paei
na iš Lietuvos Merkinės apie- 
linkės. Jis buvo katalikų tikė
jimo žmogus. Paliko nuliūdi
me savo žmoną, 
nų. šių žodžių 
daugelis draugų 
čia šeimai.

dukterį ir sū- 
rašytojas ir 
giliai užjau-

Reporteris.

Skelblptes savo biznį (Jien- 
yaštyj “Laisvėje.”

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. ruošia prakalbas, 
1 d. kovo, 7 v. v. Kalbės K. Abekie- 
nė iš Chicagos svarbiais pasaulio 
įvykiais. Bus Lietuvių Svetainėj,

i Endicott St. Kviečiame dalyvauti. 
Valdyba. (48-50)

NEWARK, N. J.
L. L. D. 5 kp. susirirjkimas įvyks 

28 d. vasario, 7:30 v. v. Jurginčj 
Svet., 180 New York Avė. Visi na
riai būkite šiame susirinkime, nes 
turime daug reikalų, ypač Abekie- 
nės prakalbų maršruto klausimas.

(48-50)

29

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, kovo 7 V; v., Liet. 

Svet., 29 Endicott St., įvyks svar
bios prakalbos. Kalbės K. Abckicnė, 
iš Chicagos, žymi veikėja. Apart ki
tų svarbių dienos klausimų, kalbėto
ja pašvęs dalį prakalbos Lietuvos 
reikalam, nes ji grįžo iš Lietuvos 
jau karo eigoje. Įžanga veltui. Kvie
čia Moterų Sąryšis. (48-50)

PHILA DELPHI A, PA. ,
Penktadienį, vasario 28 d., 8:30 

v. v. Stephen Girard Hotel, 2027 
Chestnut St., įvyks masinis susirin
kimas paminėti Ispanijos mirusius 
kovotojus. Kalbės W. E. Dodd, Jr., 
Alvah Bessie, Fred Keller ir Joseph 
de la Casa. Įžanga 25c. Prašome 
dalyvauti šiame paminėjime. Pelnas 
bus skiriamas Ispanijos kovotojams. 
Kviečiame Philadelphijos Veteranų 
Lincoln Brigade. (48-50) 
r

WATERBURY, CONN.
Vasario 16, 1941, Conn, val

stijos trijų apskričių bendram 
posėdyj, prisiminus apie rei
kalą pargabenti į Meksiką Is
panijos liaudiečius, esančius 
francūzų nelaisvėje, aukota 
sekamai: ALDLD 3-čias Aps
kritys $5.00, L. M. Sąjungos
4- tas Apskritys $5.00 ir LDS
5- tas Apskritys $5.00.
Apskričių Valdybos Nąriai įr 

Dalyviai Aukavo:
K. Vilkas $1.00, J. J. Moc- 

kaitis $1.00, P. Bokas 50c., K.

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

London. — Anglų koman
da sako, kad jie išvijo italus 
iš Dangelos ir kai kurių ki
tų vietų vakarinėje Ethiopi- 
joje.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. I.eVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

NOTARY .3
PUBLIC

660
d >

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Detroit, Mich.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

giausia kuopa visame Susivie
nijime. Narių turi suvirs 500. 
šitos kuopos finansų sekreto
rium yra S. Masytė, pirminin
ku J. Overaitis, o prot. sekr.— 
M. Kemešienė. Sakoma, kad 
darbas ir visi kuopos reikalai 
dabar eina tvarkingai. Kuopoje 
priklauso visokio nusistatymo 
žmonių. Tad ir valdybai prisei- 
na su visais kooperuot ir sutikt 
su jais.

LDS 21-ma kuopa buvo iš
rinkus komisiją suorganizavi
mui vaikų draugijėlės. Komisi
joj buvo J. Baronas, M. Masys, 
ir J. J. Butkus. Bet iki šiam lai
kui jokios draugijėlės negirdėt. 
Kame dalykas?

Jonas Chicagietis.

fįflOVA
W A LIBERAL

ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCHI

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET f#
Tarpe Grahąm & Manhattan Avea.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 į

* L™
Duodame aut Išmokėjimų E

ir
niekas 25c., V. Kulikauskas 
25c., J. Kazlauskas 25c., 
O. Visockienė 25c. Viso 
$20.00.

NEW HAVEN, CONN.
Vasario 18, 1941, ALDLD 

32 kp. susirinkime surinkta 
Ispanijos liaudiečių gelbėji

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

keptuvė
THE ĮAKtIS'

/UNION LABEL

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
‘r 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.

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

GRAND STREET BROOKLYN,

Office Phone 
EVergreen 4-6971

m>5

AMBASSADOR

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming |?ool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

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

SPECIAL RATES PER WEEK

JLĄIDĮES’ DAYS
Mon. and Tues. Į2 ą.m* to
11 p.m. Ąfter 11 p.m. for gents 

mui aukų: ALDLD 32 kuopa 
$2.00, J. Rudman $2.00, B. 
Medley $1.00, J. Aleksa $1.00, 
O. Latvienė $1.00, K. Dosinas 
$1.00, A. šoliunieng 50c. ir Ą.. 
Miliauskienė 25c. Viso — 
$8.75.

Visiems aukavusiems taria
me širdingą ačiū.

J. Didjun. • 
šoliunas 50c., J. Vilchinskas 
50c., E. Valaitis 50c., K. Kras-

$ 
M 
wA|

ZXOXmhXOI

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

GENTS’ DAYS



New Yorko^/Afcf Žinios
Jaunieji Komunistai Prieš 

Atleidinėjimą iš Darbo 
Jaunų Darbininkų

Išgirdus, kad Nacionalė 
Jaunimo Administracija (NY 
A) atleidžia iš darbo 13,000 
jaunų darbininkų, Jaunųjų 
Komunistų Lygos šios valsti
jos komitetas išleido pareiški
mą, kuriame atsišaukia į vi
sas jaunimo organizacijas 
New Yorke protestuoti prieš 
atleidinėjimus.

P-lė Helen Harris, NYA ad
ministratorė New Yorke, aiš
kinosi, kad jaunimas atleidžia
mas dėl stokos lėšų.

Jaunieji komunistai savo 
pareiškime sako, kad atleidi
nėjimas “yra dalimi viso suo
kalbio pravesti ‘lend-lease’ bi- 
lių,” kitaip žinomą kaipo HR 
1776. Ir kad “tas yra vėliausis 
žingsnis karo vajumi apsvai
gusios administracijos ištraukt 
pasiaukojimą iš biednųjų, 
kuomet turčiai gauna paramą 
formoje bilioninių pelnų.”

Pasiaiškinimą nebuvimu pi
nigų, jaunimas pavadino “tie
siogine netiesa,” kadangi taip 
vadinamam apsigynimui suke
liama 16 bilionų dolerių, o N 
YA palaikyti dabartiniame 
lygyje tereikėtų tik 7 šimtų 
tūkstančių. Jaunieji sako, kad 
tai yra dalis administracijos 
vajaus “padaryt NYA priedu 
karo mašinai.”

Wallace Groves nubaustas 
2 metus kalėti ir $22,000 už
simokėti už suktybėmis per 
laiškus pelnius $300,000, o jo 
brolis George nubaustas 8 mė
nesius kalėti ir tiek pat pini
gais.

Gaisras Bažnyčios Skieps 
Išgązdino Lošėjus

Sekmadienio vakarą susirin
kus parapijonams. .bažnyčios 
sklepan, 142 Broome St., pa
lošti, kas nors pavertė kerosi- 
ninį pečiuką. Įkaitęs žibalas 
•greit pasklidi po kambarį 
liepsnomis. Išgąstyje ir skubi- 
nime gelbėtis daugelis tapo 
apibraižyta ir pusėtinai sus
pausti, kadangi apie 300 mi
niai subėgus ir susipaudus 
prie vienintelių durų, atsida
rančių į vidų, niekas negalėjo 
išeiti tik bereikalo spaudėsi.

Mažo berniuko pašaukti 
gaisragesiai ir policija pro iš
muštus langus pradėjo gelbė
jimą ir atėjo užgesinti gaisrą.

Minėjo Gimtadienį
Vas. 23 buvo atžymėjimas S. 

Lengirdaitės gimimo dienos 
pas draugus B. Vaitkus, 225 
So. 1st Street.

Svečių buvo apie 15 ypatų, 
buvo draugai Spitliai net iš 
New Jersės.

Stasė pasirodė gana gerai 
valgių gaminime ir stalo pa
ruošime,. buvo net miela pa
žiūrėt puošmenų, buvo skanių 
valgių ir gėrimų įvairių rūšių.

Baigiant valgyt, draugas V. 
Kazlauskas paklausė svečių, 
ar sutiktų pasakyt po žodį kas 
link pokilėlio. Tuojaus prasi
dėjo kalbos, visi svečiai pa
linkėjo Stasei laimingos atei
ties. Pabaigus kalbas, drau
gas V. Kazlauskas pasakė il
gesnę kalbą, apibūdindamas 
plačiau Stasės praeitį ir pasa
kė, kad Stasė neseniai atva
žiavus iš Lietuvos, bet jau 
Amerikoje gana gerai progre
suoja, net scenoje dalyvauja, 
jau ji yra suvaidinus keletą 
veikalų, kurie jai gerai nusi
sekė. Būtų geistina, kad Stasė 
nepavargtų, bet stengtųsi dar 
daugiau vaidinti, daugiau dar
buotis meno srityje. Paskiau- 

. šiai kalbėjo Stasė, padėkavo- 
dama svečiams už atsilanky
mą ir už dovanąs, kurių ji ne
mažai gavo. Taipogi atsiprašė 
svečių, gal ką nepatarnavo 
taip, kaip turėjo patarnaut. 
Delnų plojimas parodė, jogei

Virš 15,000 Publikos Perpildė Keturis 
' Browderio Mitingus

Keturiuose dideliuose masi
niuose mitinguose, įvykusiuose 
New Yorko mieste pereito pir
madienio vakarą, virš 15 tūks
tančių newyorkiečių pareiškė 
savo pasiryžimą kovoti už Earl 
Browderio, Amerikos Komu
nistų Partijos generalio sekre
toriaus išlaisvinimą.

Browderis yra nuteistas 4 
metus kalėti neva dėl techniš
kų nereguliarumų pasporte, 
kuriuos padaro tūkstančiai 
amerikiečių, važinėjančių už- 
rubežiuosna, tačiau dar nei 
vienas nėra buvęs nuteistas 
kalėti. Visi žino, kad Browde
ris teisiamas dėlto, kad jis lai
komas vyriausiu taikos skelbė
ju, kad jis yra vadas Komu
nistų Partijos ir turįs didelės 
įtakos darbininkų masėse, ku-

Spaudos Veteranui 
Pagerbti Vakaras

“Laisvės” Direktorių Tary
ba rūpinasi ne tik šiandieni
niais “Laisvės” reikalais, ku
rių yra gana svarbių ir daug, 
bet jie atsimena ir ankstybą
jį dienraščio gyvenimą ir jo 
darbuotojus, daug dirbusius 
išauklėti laikraštį iki tos aukš
tumos, kokioje jį matome šian
dieną.

Vienu iš tokių ankstybiausių 
ir ilgamečių laikraščio “Lais
vės” auklėtojų buvo Vincas 
Paukštys. “Laisvei” šiemet su
eina 30 metų, V. Paukščiui, 
kuris rašė ir darbavosi “Lais
vei” jos ankstybuose ir labai 
sunkiuose laikuose suėjo 60 
metų. “Laisvės” direktoriai 
nutarė tą progą tinkamai at
žymėti su gražiu bankietu 
spaudos veteranui pagerbti.

Bankietas ruošiama kovo 
22-ros vakarą, Crescent Pala
ce, 3386-8 Atlantic Avenue, 
East New Yorke. Direktoriai 
tikisi, kad visi “Laisvės” pat
riotai prisidės prie šio
kieto sėkmingumo, kuris pil
nai galimas tik iš anksto įsigi
jus bilietus. Bilietų kaina 
$1.25. Apart gerų valgių ir 
gėrimų, ruošiama ir puiki me
no programa, bet apie tai kitą 
syk. L. D.

ban •

Biekšam Gimė Nauja Atletė
akroba- 
jo j ati
dų kters 
Vasario 
ją var- 
Krikštų

New Jersey žymus 
tas Adomas Biekša ir 
na žmona susilaukė 
prieš Naujus Metus. 
15 dieną pakrikštino 
du Carol Ann Biekša, 
tėvai buvo Clem Staknas ir 
Martha šekšnus. Puota įvyko 
Kearny, N. J.,' Biekšos name, 
kur giminės ir artimi draugai 
linksminos linkėdami viso ge
ro, jaunai atletei.

Biekša yra New Jersey ak
robatų čampionų vadas. Jo 
grupė tankiai pasirodė lietu
vių ir svetimtaučių, parengi
muose. šių žodžių rašytojas 
linki tėvam ir dukrai geros 
sveikatos ir daug laimės.

Atletas.

Mrs. Blanche Friedes, vaik
ščiojant pagal stubas “parda- 
vinėjus” drabužius ir namams 
reikmenis, kurių kostumeriai 
negaudavo, ir taip pelnius 
apie $20,000 per 5 metus, nu
teista neapribotam laikui ka
lė jiman.

visi buvo pilnai patenkinti.
V. Kazlauskutis traukė pa

veikslus. Jis jau yra gerai pa
tyręs tame amate.

Svečiai pradėjo skirstytis 
9 :30, ypatingai tie, kurie buvo 

I iš toliau atvykę.
Dalyvis. 

rios priešingos imperialisti
niam karui.

Browderis kalbėjo visuose 
keturiuose masiniuose mintin
guose. Pirmiausia jis kalbėjo 
Jaunųjų Komunistų Lygos mi
tingui, Hotel Capitol, kur bu
vo susirinkę per 3,000 jauni
mo. čia Browderis buvo sutik
tas apie 15-ką minučių užsitę
susią audringiausia ovacija. 
Tokiomis jis buvo sutiktas ir 
kituose trijuose mitinguose, 
kurių vienas įvyko Central 
Opera House, o kiti .dviejose 
didžiosiose Mecca Temple au
ditorijose.

Minios audringai sveikino 
Browderio prakalbą, kuri 
griežtai ir aiškiai skelbia ka
rui karą. Ištraukų iš jo kalbos 
matysime sekamose laidose.

L. K. N.

“Vienintelis Kandidatas 
už Taiką”

Amerikinės Taikos Mobili
zacijos New Yorko Taryba 
paskelbė, kad ji remia Euge
ne P. Connolly, Amerikos Dar
bo Partijos kandidatūrą į kon- 
gresmanus iš 17-to Kongresi
nio Distrikto, New Yorke.

Taikos Tarybos pareiški
me jos sekretorius Dr. Walter 
Scott Neff sako:

“Mes remiame Mr. Conno
lly’s kandidatūrą dėlto, kad ji
sai yra tik vienintelis taikos 
kandidatas šiems rinkimams.”

Specialiai rinkimai tame 
distrikte įvyks kovo 11-tą už- 
pildyt kongrese vietą Ken
neth Simpsono, kuris mirė. Ki
tų dviejų partijų — demokra
tų Dean Alfange ir republiko- 
nų Joseph Clark Baldwin — 
kandidatai yra užkarinės poli
tikos rėmėjai..

Sutuoktuvės
su
su

Kliubo salė- 
įsikūrė sau 
18 Irving

Jonas ir To- 
denraščio

šeštadienį, vasario 22 d. 
situokė Adelė Mankiūtė 
Vytautu Mičiuliu, abu brook- 
lyniečiai. Vedybų pokilis įvy
ko L. A. Piliečiu 
je. Jaunavedžiai 
gyvenimo vietą 
Ave. Brooklyn.

Jaunosios tėvai 
filė Mankai, yra 
“Laisvės” skaitytojai ir rėmė
jai. nuolatiniai lankytojai 
“Laisvės” parengimų.

Vytauto tėvai Mateušas ir 
Anelė Mičiuliai mažiau mums 
pažįstami, bet ir jie yra dien
raščio skaitytojai.

Linkime jaunai porai links
mo ir laimingo šemyninio gy
venimo. Reporteris.

Aplankius Ligonius
Labai sunkiai serga drau

gė E. Yumplotienė jau 4 sa
vaites. Labai nusilpus. Ji yra 
LDS 1 kp., taipgi Moterų Ap- 
švietos Kliubo narė.

Taip pat teko atlankyti ir 
draugą George C. Andrei, 
taipgi mūsų LDS 1 kuopos na
rys. Jam darbe sulaužė pirš
tą, sudėtas į cementą. Gaila 
draugo.

Nuo savęs linkiu abiem ser
gantiem draugam greito pa
sveikimo.

Jų draugė S. P.

Artkino rodo naują Saunų sovietini jud| 

“Gyvenimo Universitetas” 
Paremtą Maksimo Gorkio apysaka iš jo 

paties gyvenimo. Diriguota 
Marko Donskojo.

Gyvai paveiksluoja jaunystę to garsaus 
Rusų rašytojo ir jo kovas už 

dvasini išsivystymą.
SPECIALI ĮDOMYBĖ: Pirmosios judžių 
žinios iš Lietuvos, jaunosios Tarybų Res
publikos. Taipgi naujos judžių žinios iš 
Sovietų Sąjungos, tarp jų vaizdai gyve

nimo ir darbų Vakarinžs Ukrainos 
mieste Lvove.

MIAMI PLAYHOUSE
6th Ave., arti 47th Street, N. Y.
Nuolat nuo 10 A. M. 20 c. iki 1 P. M. 

'Šiokiomis dienomis.

Biblijos Studentas Patenkin
tas Tautę Vienybe ir Lietu

vos Darbo Žmonių Laisve
Aš buvau suomių, estų, lat

vių ir lietuvių (Pakaitės Kul
tūrinės Tarybos) bendram 
koncerte ir mačiau šitų vals
tybėlių išeivių vienybę, tai 
galva palingavau ir sau pa
misimai!: “Jau nei peklos 
vartai negalės perskirti”.

Aš esu studijavęs bibliją ir 
ten yra parašyta, kad “šėtono 
karalystė sugrius, o Dievo bus 
įsteigta”. Aš ištikrųjų drąsiai 
sakau jums — dabar šėtono 
karalystės griūna, o Dievo ka
ralystė jau užgimė. Aš jums 
broliai kunigėliai sakau, Jūs 
vartojote bibliją, tad noriu 
jūsų paklaust', kad jei Jėzus 
ateitų pas mus dabar, ką jis 
jums sakytų ? Mano nuomone, 
jis jums pasakytų: “žmogau, 
pamiršai mane. Nusiimk bran
gius rūbus, deimantus ir per
lų kepurę ir sek paskui mane. 
Štai, Dievo karalystė jau čia!”

O kas yra tas komunizmas? 
Biblija sako; kad Dievo kara
lystė bus nušluostytos ašaros 
visiems. Man rodos, kad Lie
tuvoj dabar biblija pildosi. 
Vieni prarado savo karalys
tes, kiti turtus. O ką tas vargo 
ir darbo žmogus prarado? 
Nugi nieko. Jis užsiaugino ant 
rankų geras pirštines, o ant 
kojų gerus čebatus. O ko jam 
daugiau reikia? Jam nereikia 
verkti, nors pirma buvo lai
komas už gyvulį. O kodėl jūs 
dabar drebate ? Dėka Sovie
tų vadams ir tikriems ange
lams jie nušluostys ašaras ka
raliams ir ubagams. A. M.

Jurgine Turėjo Labai 
Sėkmingą Balių

Jurginės Draugijos balius, 
įvykęs Jungia Washingtono 
dieną, Grand Paradise salėj, 
buvo visapusiškai sėkmingas. 
Jaunų Jurgaičių ir jų draugų 
buvo pilna visur, o labiausia 
šokiuose. Nestokavo ir suau
gesnių šokėjų, bet šie daugiau
sia svečiavosi. prie vaišių, ar 
šiaip sau besikalbėdami apie 
šį ir tą linksmai laiką leido. 
Daugelis skirstėsi namo tik 
gerokų paryčių sulaukę.

J. D.

Dar Vienų Nuteisė už 
Nesiregistravimą

Stanley Rappaport, paskuti
nis iš grupės 13-kos jaunų so
cialistų, kurie pareiškė savo 
protestą prieš karą nesiregis- 
travimu draftui pereitą rude
nį, vasario 24-tą tapo nuteis
tas du metus kalėti.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP •
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnąvimas.
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. 

-- im" Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

įrikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
Įp a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

ap pogi atmaliavoju 
įvaįriom.spalvom

JONAS STOKES
512 'Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway lr Stone Ave!

tarpe Gates Ave. lr Chauncey St.
Tel.: Glenmore 6-6191

Išvyko Armijon Nušovę Militarist?

Pereitą pirmadienį iš di
džiojo New Yorko — miesto 
su priemiesčiais — vėl išsiųs
ta armijon 546 vyrai. Tarp jų 
išvyko:

A. Cvirka 
S. Abromaitis
L. Gainis
W. H. Samis
F. K ūbi c k is 
C. Sadauskas 
Wm. S. Kroba 
Pranas Burnickas 
Pranas Kampa

Pr. Bova 
Povilas A. Alba 
Vilius Barys 
E. Karaiskas 
Jonas Bovis.

šaukimas, 
Sekamam

Šis, penktasis 
baigsis šią savaitę, 
šaukime, prasidėsianČiame ko
vo 17-tą iki 28-.tos, bus paimta 
iš' šios apylinkės 10,500 vyrų. 
Didžiojo New Yorko kvota 
tame šaukime bus 8,410.

VYRAMS 
DALYKUS
mane gaut

Robinsono

Paskubusią Knygą
PATARIMAI 

APIE LYTIES 
Dar galit pas

Tai turininga D-ro 
knyga apio svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

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

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai Įpuošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold 9xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynoių

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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

Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

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

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .........................i..... $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., Žukai tis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00
35c
25c

60c 
$1.50

Pereito sekmadienio vakarą 
prie klioštoriaus sienos ant St. 
Nicholas Terrace, netoli 133rd 
St., N. Y., rastas peršautas 
M. A. Borislavsky, rusas. Jo 
kūną radęs Dr. Ziman, 556 W. 
140th St., ir pašaukęs polici
ją. Iš karto ligoninės daktaras 
palaikęs jį mirusiu dėl natū
ralių priežasčių, jo akin įstri
gusios sudužusių akinių šukės 
manyta įstrigus jam krintant 
ant žemės. Bet paskiau radę

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

EVergreen 4-0072

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 ikj 1 dienom 
Nuo a iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

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.
. Ik' X. *

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Štai 
adfesas.

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

IOI

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus ir Įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

aoi.......'301„ .1OES3

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 PetrUčių Krautuvėse

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

F?
Trečiadienis, Vasario 26. 194 3

kulką galvoj, jis palaikyta 
nužudytu.

Borislavskio našlė pasakoja, 
kad jis buvęs militariškas Iš
radėjas, turėjęs išradimų ver
tės virš pusės miliono dolerių. 
Spėjama, kad gal dėlto jis ir 
nužudyta.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus su
sirinkimas įvyks 26 d. vasario, 7:30 
v. v. L. A. P. Kliube, 280 Union 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti. — 
Ch. Nečiunskas, sekr.

' Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys,

- užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

SEocum 6-1422

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir aulyg Busitarino.

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

IOI




