
KRISLAI
Nusiimkite kepurę. 
Beveik Stebuklai. 
Velniai ir Aniuolai. 
Ir Vėl Nudegs Nagus. 
Nebesijuokia.
Keturi Istoriniai metai.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 
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Prašome visų “Lai-
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svės” skaitytojų gaut ■ ■ >1
nors po vieną naują ■ nSIskaitytoją savo dien-
raščiui. •
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Kurie skaitėte knygą “Ke
lias J Naują Gyvenimą“, ga? 
atsimenate vardą Dr. Banting. 
Jo jąu nebėra: pirmadienį žu
vo orlaivio nelaimėje.

Banting buvo kanadietis, 
mokslininkas ir išradėjas la
bai aukšto kalibro. Jis išrado 

’ insuliną — gyduolę nuo cuk- 
' rinės ligos.

Visi, kurie sirgote, arba ser
gate, arba tikities sirgti šita 
pikta liga, nusiimkite kepurę 
prieš žuvusį tikrą modernišką 
didvyrį.
t ———————

Rašant šiuos žodžius, Domi
nikas šolomskas sako: “Tai 
jau suplaukė šeši šimtai dole
rių su viršum gelbėjimui Ispa
nijos kovotojų!”

Tai ' panašu į stebuklus. 
Vargiai kas tikėjos, kad taip 
trumpu laiku tiek daug auką 
tam kilniam tikslui surinksi
me.

Gelbėjimo laivui trukdo da
bar Anglija. Kaip kokia ryk- 

< lė, ji būtinai nori kovotoju 
mirties Francijos koncentraci
jos stovyklose. Bet gal pavyks 
jos pinkles nugalėti.

Nei vienas, kurie aukojo ar
ba aukos Ispanijos kovotojų 
gelbėjimui, nesijaus nubiednė- 
jusiu. Kiekvienas jausis prisi
dėjęs prie gražaus tarptauti
nio solidarumo.
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Rooseveltas Prieš
Taiką, kol Anglai 
Sumuštą Vokiečius

Prezidentas Išstoja prieš Biliaus 1776 Taisymus, Kurie 
Siekia Aprėžt Diktatoriškai-Karinę Jo Galią

Washington. — Prez. Ro
oseveltas pareiškė, laikraš
čių atstovams, jog dabar ne 
laikas klaust, kodėl ir ko
kiais tikslais Anglija ka
riauja. *Sako/tik tada gali
ma bus kalbėt apie anglų 
karo tikslus ir apie taikos 
sąlygas, kada Anglija su
muš Vokietiją.

Prez. Rooseveltas pabrė
žė, kad jis priešingas bet 
kokiems taisymams jo su
manymo 1776 dėlei visuoti-

nos pagalbos Anglijai.
Tie taisymai, pasak 

sevelto, suvaržytų 
kos valdžią, ir tuomet ji ne
galėtų duot visokiausią pa
galbą Anglijai.

Labiausia prezidentas 
priešinasi tai pataisymui, 
kuris reikalauja uždraust 
siųst Jungtinių Valstijų ar
miją ar karo laivus bet kur 
kitur, apart Šiaurinės, Cen- 
tralinės ir Pietinės Ameri
kos.

Roo-
Ameri-

AR IŠPLAUKS ŠIANDIEN 
LAIVAS “LOVCEN”?

Pereitą antradienį, prieš ei
siant į Mecca Temple, ant 
Broadway užklydau į “News 
Reel” teatrą. Už 28 centus ga
li visą valandą žiopsoti ir žiū
rėti žinių paveiksluose.

Beveik visos žinios apie ka
rą. propaganda už karą pli
ka, visai nuoga.

Mačiau vienoje pusėje visus 
* r aniuolus, o kitoje pusėje visus 

velnius. Visi anglai ir grai
kai aniuolai, o visi vokiečiai ir 
italai velniai.

Graikijos karalius “didžiau
sias pasaulyje demokratas“. 
Kruvinasis Graikijos diktato
rius Metaxas, kuris neseniai 
pasimirė, buvo graikų tautos 
Maižiešius.

Churchill net nebetinka su 
griešnaisiais maišytis. Jis tu
rėtų gyvas sėdėti po dešinei 
Dievo Tėvo!

Vienas žiūrovas sušuko: 
Aleliuja! Aš pridūriau, netaip 
garsiai: Amen! Ir atsistojęs 
išėjau.

Kalba Browderio, Amerikos Komunistų 
Partijos Generalio Sekretoriaus, Pasaky
ta Mecca Temple Svetainėje, New Yorke

Šiandien, vasario 27 die- Kada laivas “Lovcen” bū
ną, pagal kontraktą turi iš-vo nurandavotas, tai mini- 
plaukti Amerikinės Pagal- mas komitetas pradėjo kam- 
bos Laivo Misijos (Ameri-paniją, kad sukėlus reika- 
can Rescue Ship Mission) lingą sumą pinigų. Tai kam- 
laivas “Lovcen”. Bet ar jispanijai tuojau pradėjo ken- 
galės išplaukti, tai dar ra
šant šiuos žodžiui nežino
me. Štai kaip dalykai yra.

Amerikinės Pagalbos Lai
vo Misijos komitetas vasa
rio (February) į dieną 1941 
metais nusamdė nuo pono 
Lale M. Zuber jo laivą “Lo
vcen”, padarė kontraktą, 
suderėjo $130,000 už laivo 
nuplaukimą į ^.Casablanca, 
Francijos Afrikos koloniją, 
kad parvežtų 450 Ispanijos 
liaudiečių į Meksiką. Mini
mas komitėtas įmokėjo 
$25,000 rankpinigių, o kitus 
pinigus pažadėjo įnešti pirm 
negu laivas išplauks.

kti atžagareiviai. Gatvinė 
spauda skelbė melus, būk 
visai nėra laivas parandavo- 
tas. Toki melai daugelį žmo
nių sulaikė’ nuo aukojimo. 
Vėliau ji turėjo pasitraukti 
nuo to melo, nes laivas “Lo- 
vcen” stovi New Yorke, Pier 
No. 1, Hudson upėj, ir į jį 
buvo sukviestą laikraščių re
porteriai vasario 14 dieną. 
“Laisvę” atstovavo d. V. 
Tauras ir jis aprašė “L.” 
nuo vas. 17 dienos laivą. 
“New York Times” įdėjo 
aukų prašant apmokamą 
skelbimą, taip ir eilė kitų 
laikraščių.

(Tąsa 2-am pusi.)

ANGLŲ ORLAIVIAI ATA
KAVO VOKIEČIU PRIE

PLAUKAS IR ŠARVUOTI

DARBO FEDERACIJA IR 
CIO PRIEŠ VADINAMĄ 

“SABOTAŽO” BILIŲ

Mažina Taksus Trus- 
tams, o Didina Juos 
Gyventojam Abelnai

Kongreso Atstovų Rūmas Numuša $100,000,000 Taksu 
nuo Viršpelnių; Didiem Fabrikantam Dovanota $71,864,000

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas nutarė nu- 
mušt taksus trustam ir 
stambiom kompanijom nuo 
pelnų perviršių. Tuo būdu 
trustam - korporacijom liks 
apie 100 milionų dolerių 
daugiau pelno per metus.

Kiek pirmiau šį mėnesį 
šalies gynimo komisija pen- 
kiem metam numušė $71,- 
864,000 taksų fabrikantam, 
kurie gamina karo reikmenis 
ir tuo tikslu didins savo fa-

brikus, pritaikys juos karo 
darbams bei statys naujus.

Tuo tarpu .kongreso lėšų . 
komisija apdirbinėja pla
nus, kaip ir kokius naujus 
taksus uždėt gyventojams 
abelnai. Republikonaš kon- 
gresmanas Treadway, tos 
komisijos n^rys, sako: “AŠ 
nesuprantu, kokiais -sumeti
mais valdžia stengiasi pa
daryti tokias “"permainas 
taksų srityje.”
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Veikiančiu Amerikos Komunistų Partijos 
Sekretorium Paskirtas Robertas Minor, 
Senas Kovotojas už Darbininkų Reikalus

Anglijos ir Amerikos diplo
matai, kaip pasirodo, sušilę 

** darbuojasi Chinijoje. Jų mi
sija yra sukurti iš naujo Chi
nijoje civilinį karą; užsiun
dant Chiang Kai-sheką ant 
komunistų, atskiriant Chiniją 
nuo Sovietų Sąjungos.

Joms ta misija gali pasisek
ti. Nesistebėtumėme.

Bet jie laimės 'tik tiek, kiek 
laimėjo prieš du metu, kai tie 
patys sutvėrimai organizavo 
bendrą frontą prieš socializmo 
žemę.

Ar pastebėjote, kad buržu
azinė spauda nebesijuokia iš 
Sovietų Sąjungos naujai pa
skelbto 15-kos metų plano? 
Prieš desėtką metų reporteriai 
ir redaktoriai pilvus susiėmę 
juokėsi iŠ panašių planų.

Nebegali juoktis, nes paskui 
iš jų pačių svietas gražiai pa
sijuokė. Sovietai savo planus 
pravedė su kaupu. Praves ir

Keturius ištisus metus 
Rooseveltas prezidentaus. Ke
turius ištisus metus Browderis 
sėdės kalėjime! Per šiuos ke
turius metus Amerika bus į- 
traukta ir baigs karą.

' Ar ne puikiai viskas supuo
la?

Viename iš keturių masinių 
susirinkimų, pereitą pirma
dienį sušauktų profbstui 
prieš Earlo Browderio nu
teisimą keturis metus kalė
ti neva dėl netikrų paspor- 
tų, Browderis, be kitko, pa
reiškė :

Vienas aukštesniųjų Am
erikos generolų sakė naujo
kams: “Netikėkite, tai nesą
monei, būk jūs paimti ar- 
mijon tik vieniem metam; 
jūs draftuoti ištisam ka
rui.”

Aš esu virš kareivinio 
amžiaus; tai jie turėjo iš- 
rast priežastį draftuot ma
ne ir gerą mūsų draugą Wi- 
lliamą Wienerį—kalėjimam

Aš nieku niekam nenusi- 
kaltau, niekam skriaudos 
nepadariau; ir Aukščiausias 
Teismas vadavosi tik lega- 
liškomis gudrybėmis, kad 
dėl paprasto technikinio 
skirtumo pasporte patvirti
no bausmę, kurią man sky
rė žemesnis teismas. Aš nie
ko neprigavau su savo pa- 
sportu. Net Herbertas Hoo- 
veris buvo atmetęs kaltini
mą dėl to prieš mane.

Bet ką jūs sakysite apie 
Frankliną D. Roosėveltą, 
kuris apgavo visus ameri
kiečius? Jis buvo išrinktas 
trečiai prezidento tarnybai 
todėl, kad jis žadėjo išlaiky
ti Ameriką nuo karo, o pas
kui sulaužė tą prižadą? Jis 
kreivai prisiekė Amerikos 
žmonėms.

Aš manau, kad jis už tą 
prasižengimą tikrai ir skau
džiausiai bus nubaustas; ir 
istorija rašys apie jį, kaip 
apie asmenį, kuris išdavė

Berods pernai pavasarį 
« Browderis Bostono prakalbo- 

je pasakė, kad Jungtinės 
Valstijos visapusiai pribren-

dusios greitam perėjimui prie 
socializmo.

Prezidentas r e p orteriams 
pasakė: Tai išdavystė. Brow
deris turėtų už tai pakūtavoti 
už grotų.

Taip ir padaryta.
Matote, kaip visi mūsų pi

liečiai lygūs prieš žodžio lais
vės įstatymus.

Amerikos žmonių taika, ir 
gerovę.

Jis lemia keletą milionų 
Amerikos jaunuolių paau- 
kot reikalams savo klasės.

Bet tai yra klasė, kuri jau 
seniai atgyveno savo vaid
menį istorijoj. Ta klasė jau 
nieko gero negali duoti, tik 
karą, draftą, diktatūrą, nai
kinimą žmonių teisių ir pra
gyvenimo, didžiausias nelai
mes, badą, marą ir suirutę, 
kas jau ateina vis artyn ir 
artyn prie pačios Amerikos 
krantų.

Tokie dalykai mus neper
gąsdina, nenustelbia. Bet 
riebieji Washington© .valdo
vai negali užmigt; ateitis 
juos gąsdina, nežiūrint, kad 
jų samdyti Normanai Tho- 
masai ramina žmones pasa
kaitėmis apie puikųjį pa

saulį, kuris būsiąs po karo.
Tie ponai žino, kad atei

na atsiskaitymo diena; jie 
žino, kad žmonės amžinai 
nekentės. Jie net pradeda 
įžiūrėti, kad juo energin
giau jie vykdys savo politi
ką, tuo tikriau žlugs jų vie
špatavimas. Nes žmonės 
pradeda suprast, jog vienin
telė išeitis iš kruvinojo jo
valo, kurį imperializmas su
tveria pasaulyje,—tai nuš- 
luot šalin kapitalizmą ir žy
giuot į naują, socialistinį 
pasaulį.

Taigi mes į ateitį žiūrime 
su didžiu pasitikėjimu.

Mes tebesam mažuma, bet 
tai mažuma, kuri dirba, ko
voja ir organizuoja, idant 
pasiekt to, ko nori milži
niška dauguma Amerikos 
žmonių—ištraukt šią šalį iš 
imperialistinio karo ir išlai
kyt ją nuo to karo. Yra 
dar viena rimta priežastis, 
kodėl mes pasitikime atei- 
čia. Mes ..atstovaujame tą 
Partiją iri,tą programą, ku
ri vykdom mūsų siekiamą at
eitį Socialistiniame šeštada- 

. lyje žemės rutulio, Sovietų
Sąjungoje.' .

O kuomet kitur visame

Anglai Praneša5:
London. — Anglų orlai

viai . • bombardą^ vokiečių 
prieplaukas šiaurinėj Fran- 
cijoje; Brestą, Calais ir Bo
ulogne; numetė daug bom
bų' į tą vietą, kur stovėjo 
vokiečių šarvuotlaivis, 10,- 
000 tonų. Anglai‘nušovė tris 
vokiečių orlaivius, o vokie
čiai vieną anglų lėktuvą. 
Vokiečių orlaiviai tik nes
markiai bombardavo Angli
ją ir mažai nuostolių tepą- 
darė.

Albany, N. Y.—Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijos atsiuntė ęsavo atsto
vus kalbėti prieš vadinamą 
“sabotažo” sumanymą įneš
tą New Yorko valstijos sei
meliui. Šis sumanymas rei- 
Ikalauja baust iki 10 metų 
‘kalėjimo bile žmogų, kuris 
“trukdys, kliudys bei ga
dins” gamybą dalykų reika
lingų šalies gynįmui.

Darbo unijų vadai pareiš
kia, kad tas sumanymas iš 
tiesų atkreiptas prieš dar
bininkų streikus ir unijas.

| Kelias Dienas Naziai 
Sunaikinę 250,000 
Tony Angly Laivu 

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Kaip jau buvo 

minėta, per dvi dienas pir
miau vokiečių submarinai, 
lakūnai ir kariniai laivai 
nuskandino 217,000 tonų 
prekinių Anglijos laivų. Po 
to vokiečiai sunaikino dar 
apie 33,000 tonų Anglijos 
laivų. Tai per kelias dienas 
anglai prarado ketvirtį mi- 
liono tbnų laivų.

Leidžia Amerikai Kon- 
troliuot Kai Kurias 

Anglijos Salas

New York. — Amerikos'sėjas. Bet Minorų šeima bu- 
Komunistų Partijos Centro vo. biedna, ir Robertas Mi- 
Komitetas paskyrė Robertą nor, dar nebaigęs pradinės 
Minorą veikiančiuoju Pįar- mokyklos, jau turėjo eit juž- 
tijos sekretorium vieton ’darbiaut Jis, tačiau, paskui •’

dirbdamas, vadovaudamas 
'darbininkų kovoms, kartu 
ir mokinosi. O dailę-meną 
studijavo net Paryžiuje.

Laike pereito imperialis
tinio karo R. Minor neatlai- 
džiai kovojo prieš tą sker- 
dynę.

Jo piešti paveikslai buvo 
spaudinami New Yorko 
Worlde ir kituose didžiuose 
laikraščiuose.

R. Minor yra kilęs iš senų 
istorinių amerikonų, iš Joh- 
no Washington© šeimos; o 
Jurgis Washingtonas taipgi 
buvo tiesioginis ainys Joh* 
no Washington©.

4.

pasaulyje siaučia naikini
mas ir žudynės, tai Sovietų 
Sąjunga būdavo ja naują sa
vo ūkį-ekonomiją tokiu grei
čiu, kaip dar niekada ir nie
kur visoj istorijoj.:
' Amerikos valdančioji kla
sė gali įvilkti mus į šį karą, 
bet jinai niekad negali už
baigt jį. Amerikos žmonės 
gali užbaigt jį. Amerikos 
žmonės užbaigs jį; o Ame
rikos žmonės juo greičiau 
atras sau tokį kelią todėl, 
kad jie jau yra sukūrę Ko
munistų Partiją, Partiją, 
kurios šaknys yra įleistos 
miniose. Tai partija, kuri 
visada darbuosis Amerikos 
miniose, tai Partija, kuri 
suorganizuos Amerikos liau
dį ir atves ją į taiką ir į 
socializmą.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas nubalsavo skirt $84,- 
302,883 paplatinti ir page
rint karo laivų stotis Ame
rikos pakraščiuose.

Kongresmanų komisija 
laivyno reikalais pranešė, 
kad Anglija duoda teisę 
Jungtinėms Valstijoms “tam 
tikrose sąlygose” laikinai 
perimt į savo karinę valdy
bą ištisas anglų salas, ku
riose Anglija persamdė tik 
apribotus plotus Jungtinėm 
Valstijom įsitaisyt ten sto
vyklas savo jūriniam laivy
nui ir oro laivynui.

Tos salos randasi srityje 
Amerikos žemyno. Anglija 
parsamdė Jaungtinėm Vals
tijom viso 63,772 akrų plotą 
šiose salose mainais už ka
rinius laivus naikintuvus,1 
gautus iš Amerikos. Par- 
samdymas1 devyniasdešimt 
devyniem metam.

Earlo Browderio.. Browde
ris nuteistas keturis metus 
kalėti ir $2,000 baudos su
mokėti neva už netikrumus 
užsieniniuose jo pasportuo- 
se, o iš tiesų jis baudžiamas 
už tai, kad Browderis buvo 
žymiausias, neatlaidžiausias 
kovotojas prieš 
Amerikos į karą.

Naujasis Kom. 
sekretorius yra 
amžiaus ir jis daugiau kaip 
pusę savo amžiaus yra pa
aukojęs kovoms už darbo 
žmonių reikalus. Jis nepa
prastai talentingas žmogus, 
rašytojas, piešėjas, kalbėto
jas, karštai pasišventęs dar
bininkų klasei, pilnas revo
liucinio entuziazmo ir Mar
ksizmo-Leninizmo žinovas.

Minor gimė 1884 m. liepos 
15 d. San Antonio mieste, 
Texas valstijoj. Jo tėvas bu
vo mokytojas, paskui advo
katas, galop apskrities tei-

traukimą

Partijos
56 metu v

Vokiečiai Atidėlioja Marša 
vimą per Bulgariją

EXTRA!

VOKIEČIAI SUMUŠĖ AN
GLUS LIBIJOJE

Budapest, Vengrija, vas. 
26.—Pranešama be patvirti
nimo, kad vokiečių armija 
jau įmaršavo į Bulgariją, r-

——.—~,—a—Aro:
ORAS. — šį ketvirtadienį

ANGLAI KIRTO DIDĮ 
SMŪGĮ ITALAMS 

SOMALIJOJ
Nairobi, Kenya, vas. 26. > 

—Anglai užėmė Mogadiscio, 
Itališkos Somalijos sostinę 
ir didžiausią prieplauką. 
Per tris dienas anglai nu
žygiavo 210 mylių pirmyn

Sofija, Bulgarija. — Vo- P®*’ Itališką Somaliją; pas
viečiai nuėmė kelis pontoni-. kutmę dieną jie paėmė 3,- 
nius tiltus, kuriuos > buvo,^ kanų į nelaisvę, 
permetę iš Rumunijos per 
Dunojaus upę į Bulgariją. 
Jie; matomai, atidėlioja sa
vo maršavimą per Bulgari-'Italų Pranešimas: 
ją prieš Graikiją. Viena atF į Roma, vas. 26. — Italai 
dėliojimo priežastis, tai kad praneša, kad vokiečių ka- 
vokiečiai dar nežino, ką 
Turkija darytų, jeigu vo
kiečiai žygiuotų per Bulga
riją—ar Turkija tada veik
liai išstotų karan prieš vo
kiečius, ar tiktai būtų pa
siruošus gintis.

riuomenė Libijoj, į pietų va
karus nuo Bengazi, smar
kiai susikirto su anglais ir 
“sunaikino didelį skaičių ka
rinių priešo trokų ir tankų; 
taipgi paėmė nemažai anglų 
į nelaisvę.” /

London, vas. 26.—Anglų 
orlaiviai įnirtusiai bombar- 

savaitės jų submarinai nūs- davo fabrikus ir orlaivių 
kandino 192,000 tonų preki- stovyklas Vakarinėje Vo- 

dalinai apsiniaukę; šalta; nių Anglijos laivų. (kietijoje.

Berlin, vas. - 26.—Vokie
čiai teigia, jog gale pereitos

/ • . . .• /'■ ■ ' . ■ a . «.; ■' ..a.':-- •.
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klaidą, jie . nemato tikrovės.
Kalbant apie komunistus, tenka pri

minti, kad energingasis jųjų partijos pir
mininkas, Wm, Z. Foster, vasario 25 d. 
šventė savo 60 metų sukaktuves. O kad 
įvertinti jojo darbus, kad supažindinti 
su jojo nuopelnais mūsų krašto darbo 
žmonėms, pranešama, kad New Yorko 
komunistai tuo tikslu kovo 17 d. ruošia 
Madison Square Gardene masinį mitingą, 
kurin jie tikisi turėti 22,000 žmonių!

Vargiai kuri kita grupė ar partija 
Amerikoje galėtų savo pirmininkui tokį 
pagerbimą suruošti!

Tai Jurgelionio filosofija— Ii būti išmesti iŠ SĮM, jeigu 
išvyti daugybę SLA narių iš tiktai Pildomoji T;

organizacijos

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

Act of March 3, 1879.

Kalbant apie “Svetimus Izmus”
Earl Browderis, generalinis USA Ko

munistų Partijos sekretorius, yra nūs- 
merktas keturis metus kalėti. Techniki
niai, jis nusmerktas kalėti neva už “su
laužymą pasportinių taisyklių,” bet po
litiniai (tikrumoj), jis yra nusmerktas 
kalėti dėlto, kad energingai kovoja prieš 
karą.

Prieš eisiant Browderiui į kalėjimą, 
USA Komunistų Partijos Nacijonalinis 
Komitetas Browderio vieton paskyrė Ro
bertą Minorą, kurį intymiškieji Minoro 
draugai, paprastai, vadina “Bob”. Vadi 
nasi, Minoras bus aktinguoju partijos se
kretoriumi.

R. Minor yra 56 metų amžiaus, vadina
si, apie septyneriais metais vyresnis už 
R. Browderį. Jis gimė ir augo San An
tonio mieste, Texas valstijoj.

Tai įdomus dalykas! Kaip žinia, Jung
tinių Valstijų kongrese šiandien žy
miausieji reakcininkai paeina iš pietinių 
valstijų, ypačiai iš Teksaso. Iš Teksaso 
paeina ir Mr. Dies, kuris tiek daug yra 
“tyrinėjęs” komunistus. Na, ir va, tary
tum atsakydami į tai, Jungtinių Valstijų 
komunistai paskiria savo generaliniu 
sekretoriumi iš tos pačios valstijos žmo-

Santykyj su Roberto Minoro paskyri
mu generaliniu sekretoriumi rišasi dar 
ir kitas svarbus dalykas. Mr. Minor pa
eina iš senų amerikonų. Jo protėviai yra 
kovoję Amerikos karuose už šio kraš
to nepriklausomybę ir laisvę. Taigi jis 
nėra atneštas iš kažinkur, iš Maskvos. 
Jis nėra kokių tai reakcininkams nepa
kenčiamųjų “ateivių” sūnus, bet tikrasis 
“jankė”, kaip tatai supranta daugelis 
Amerikos žmonių.

Earl Browderis taipgi nėra jokis “atei
vio sūnus”, bet paeina iš “tikrų ameri
konų”; jo tėvai ir protėviai gyveno Ame
rikoje ir kovojo už šio krašto žmonių lai
svę. Browderis gimė ir augo Kansas val
stijoje.

Abu šitie vyrai vadovavo ir, be abejo,, 
vadovaus Amerikos komunistiniam ju
dėjimui. Nors Browderiui teks eiti į ka
lėjimą, tačiau pro kalėjimo sienas prasi
veržęs jo balsas gali turėti kur kas dau
giau reikšmės, negu pareikštas laisvėje.

Visa USA Komunistų Partijos vadovy
bė šiandien susideda iš panašių Browde
riui ir Minorui vyrų ir moterų. Be to, 
kaip jau buvo rašyta, kiekvienas Jung-' 
tinių Valstijų Komunistų Partijos narys1, 
šiandien yra Jungtinių Valstijų pilietis, 
—nepiliečiai nariais nepriimami.

Ką gi tas pasako? Ogi jis pasako bū
tent tą, kad tos pasakos, būk Jungtinių 
Valstijų komunistai yra kažin kokios 
svetimos šalies tarnai, neišlaiko jokios 
kritikos. Taipgi neišlaiko kritikos ir tas, 
būk komunistinė idėja yra atnešta iš kur 
nors kitur. Ne! Toji idėja yra gimusi 
mūsų krašto žemėje. Ji čia atsirado se
nai. Ją auklėja žmonės, kurių tėvų ir 
protėvių kaulai ilsisi žemyne nuo New 
Yorko iki Kalifornijos ir nuo Maine iki 
Key West, Floridos.

Šitaip, mūsų nuomone, turėtų būti

“ Susivaldymas”
Kaip kas metai, taip ir šiemet prieš 

gavėnią So. Bostono kunigų laikraštis 
parašo įvedamąjį apie “susivaldymą”. Jis 
tatai taiko, aišku, katalikams darbinin
kams.

“Darbininko” redaktorius, kun. Urbo- 
navičius-Kmitas, pripažįsta, kad “susi
valdyti labai sunku. Tam reikalinga vi
dujinė kova.” Be abejo, tai yra tiesa ir 
jinai daugiausiai tinka daugumai mūsiš
kių kunigų. Ten pat Kmitas pažymi:

“O bet gi susivaldymas visiems yra 
būtinas—mokytiems ir prasčiokėliams, 
valdantiesiems ir valdomiesiems... Kas 
nemoka susivaldyti, tą vadinam laukiniu 
barbaru, nes jo darbai žiaurūs ir nuo
dėmingi. Tokių nemaža rasime ir tar
pe tų, kurie save šviesuomene vadina. Jų 
protas gali būt išlavintas, bet valia nė- 
kiek neįpratus tvarkyti savo užgaidas.” •

Angliškas posakis sako: “Charity be
gins at home.” Žiūrėsime, kaip patys 
“Darbininko” redaktoriai mokės susival
dyti. Jeigu jie bus geri katalikai, jeigu 
jie tikės savo žodžiams, jeigu jie pasi- 
rįžš daryti tą, ką sako kitiems, tai jie, 
bent gavėnios metu, liausis per savo laik
raštį melavę; jie liausis šmeižę ir nieki
nę Lietuvą, josios naująją santvarką; jie 
liausis šmeižę ir niekinę tuos Amerikos 
lietuvius, kurie stovi su lietuvių tauta, 
su naująja Lietuva; jie susivaldys ir liau
sis talpinę į savo laikraštį visokį brudą, 
prisiųstą hitlerininkų-smetpnininkų, ;

Taigi, žiūrėsime, ar kun. Kmitas-Urbo- 
navičius ir jo talkininkai mokės susival
dyti bent gavėnios metu!

Tegu Jie Duoda Pavyzdį
Kanadiečių “Liaudies Balsas” rašo:
“Daugelis mūsų šalies ‘patrijotų’ pata

ria žmonėms nepirkti taip vadinamų 
“luksusinių” dalykų, pavyzdžiui, gražių 
suknelių, kepuraičių ir t.t., o taupyti pi
nigus karo reikalams.

“Be abejonės, jeigu reikalas būtų, dar
bo žmonių raginti nereiktų. Bet kol kas 
atrodo galima pastatyti klausimą, o kaip 
gi bus su visomis poniutėmis? Nejaugi 
jos apsieis nepirkusios gražių suknelių, 
skrybėlaičių, batukų, kvepalų? Kur gi 
jos dės tuos milijonus, kuriuos joms su
teikia gaunami pelnai?

“Kuomet tie ponai šaukia kanadiečius 
prasčiau rengtis, prasčiau valgyti, tai 
daugeliui tik piktumas kyla. Kas savo 

' pajamas skaito šimtais tūkstančių ir mi
lijonais, tas ir susilaikydamas 'valgys ir 
rėdysis tūkstantį kartų geriau, negu kad 
didžiuma žmonių valgo ir rėdosi švenčių 
metu.

“Piniginio krizio Kanadoj nėra. Pini
gų pas turčius yra tiek ir tiek. Tik kaž 
kodėl jie streikuoja. Nežiūrint to, kad 
valdžia moka didelius nuošimčius už pa
skolas, jie nesiskubina skolinti, verčia 
vos pragyvenimą padarančius darbinin
kus.”

Jungtinėse Valstijose taipgi atsiranda 
žmonių,. kurie jau pradeda kalbėti taip, 
kaip Kanados “patrijotai”. Tačiau ir čia 
išnaudotojai nei nemano susivaržyti; jie 
to reikalauja tik iš darbo žmonių. Išnau
dotojams karas—linksmybė, nes jis su
teikia, jiems naujus milijonus dolerių.

Čilės Liaudies Frontas 
Tikisi Laimėt Rinkimus

Frontas dar sustiprėjo, o vo) tokį seimo tarimą; o 
įtaka dešiniųjų socialistų komunistų priešai paskui 
vadų tapo apkarpyta. Jie negalėjo sudaryt seime to- 
savo kurstymais prieš ko- kią daugumą balsų, kokios 
munistus kenkė Liaudies reikalauja šalies konstituci- 
Frontui.

Čilės seime buvo pervary- varyt sumanymas, kurį pre-

Santiago, Chile. — Įvyko 
didžiulė demonstracija už 
Liaudies Fronto kandidatų 
išrinkimą kovo 2 d. Liau- tas sumanymas prieš komu- zidentas atmetė, 
dies Frontas tikisi laimėti, nistus, bet prezidentas Ag- Skelbki tęs Ą savo biznį dien

Paskutiniu.laiku Liaudies uirre Cerda atmetė —(veta-

ja, jei norima iš naujo per-

raštyj “Laisvėje.”

tiktai Pildomoji Taryba da- 
[Sileistų iki tokio žemo laips
nio protavimo, kokį turi 

Visi atsimename, kaip mū- mūsų organizacijos organo 
sų SLA organo redaktorius redaktorius.
nelabai seniai paskelbė są-1 Jurgelionis gali daug vie- 
rašą biznierių, kurie garsi- tos užimti mūsų laikraštyje 
naši pažangiuose laikraš- visokiais durnais pamoks- 
čiuose ir kaip jis ragino lais, bet kodėl jis cenzūruo- 
SLA nariuš tuos biznierius ja Mažuknos, SLA Vice 
boikotuoti. Atrodo, kad Jur- Prezidento, pasiaiškinimus 
gelionis dabar, kada ne jis ant užmetimų, kuriuos re- 
“vadovauja” trečiam SLA daktorius nęteisingai daro 
vajui, nori pakenkti narių ant jo? Kur jo demokratija 
gavimui ir dar nemažą skai- šiame atsitikime? Atsime- 
čių išvyti iš SLA.

Štai jo nauja propozicija, 
paskelbta “Tėvynes” Nr. 8, dom. 
1941 m.: |

“Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje turėtų tuojaus 
priimti šį nusistatymą na
rių pasirinkime: •

”1. Nepriimti į SLA na-’ 
rius nei vieno žmogaus, apie 
kurį bus paliudyta, kad jis 
priklauso komunistų parti
jai arba remia komunistų 
spaudą;

“2. Priklausymą prie ko
munistų partijos arba ko
munistų spaudos finansinį 
rėmimą paskelbti kaipo pra
sikaltimus, už kurių papil
dymą narys gali būti iš
brauktas iš Susivienijimo.

“Tokius nutarimus Pildo
moji Taryba gali padaryti 
tuoj aus, o paskui juos gali 
patvirtinti ar atmesti sei
mas.”

Čia įeina daug dalykų.
Pirmas — kiekvienas žmo

gus, kuris skaito .laikraštį 
arba priklauso prie kokios 
nors organizacijos, kurią 
Jurgelionis pavadintų ko
munistine — LAUKAN IŠ 
SLA!

Kuris žmogus tiktai , nuei
na į laikraščio rengiamą 
pikniką, koncertą ar baza- 
rą, ar paaukauja, kad ir bu
telį šnapso bazarui — LAU
KAN Iš SLA!

’ Kuris žmogus ar biznie
rius įsideda garsinimą į 
J u r g e lioniui nepatinkama 
laikraštį — LAUKAN Iš 
SLA!
x Sulyg tuo patvarkymu — 
kiekvienas lietuvis, SLA na
rys, kuris turi karčiamą — 
užeigą Brooklyne, būtų iš
vytas iš SLA!

Sulyg tuo patvarkymu, 
kas tiktai nusiperka laik
raštį ant “news stando” — 
Laukan iš SLA!

Kiekvienas, kuris priklau
so organizacijai, kuri duoda 
laikraščiui tikietus arba la
pelius - garsinimus spaus
dinti — Laukan iš SLA!

Kiekvienas, kuris nueina 
pas gydytoją arba pas ad
vokatą arba pas saliūninin- 
ką arba kitokį profesijonalą 
ar biznierių, kuris garsinasi 
Jurgelioniui nepatinkama
me laikraštyje — LAUKAN 
IŠ SLA!

Tie visi dalykai gali būti 
interpretuoti kaipo “komu
nistų spaudos rėmimas”.

Jei biznierius garsinasi 
spaudoj ir tūri daug kostu- 
merių — lįt am biznieriui, 
reiškia, garsinimas palaiky
ti laikraštyje apsimoka. O 
ve, Jurgelionis pasakys, kad 
tas laikraštis yra “komunis
tinis,” ir visi kostumeriai, 
kurie yra nariai SLA, turės 
eiti laukan . iš SLA, todėl, 
kad nors rietiesioginiai, jie 
faktinai palaiko tąjį garsi
nimą laikraštyje ir tas gar
sinimas finansiniai pagelbs
ti laikraščiui.

Tai, o t, prie ko Jurgelio
nis eina! Tai, ot, kas gali 
atsitikti su

.cdja^.

name, kaip neseniai mūsų 
redaktorius verkė, kada Pil- 

. Taryba sucenzūravo 
vieną kontrolės komisijos

musų organiza

raportą. Bet dabar, kaip 
priežodis sako — ir geras 
obuolys, padėtas, bačkoje 
tarpe supuvusių, supūva, 
taip kad ir jį. sykiu su ki
tais reikia išmesti, arba ati
duoti kiaulėms, kurioms au
ginti mūsų redaktorius turi 
daugiau patyrimo, negu re- 
daktoriauti dorų žmonių or
ganizacijos laikraštį, ir nuo 
jų dar gauti gana riebią al-

Kodel, vietoj pamokslų, 
J u r g e 1 ionis nebepasako j a 
nieko apie tas “šiukšles,” 
kurias dabar net keturių 
valstijų egzaminieriai tyri
nėja? Ir aš jį rėmiau, kada 
jis buvo “geras obuolys.” 
Bet nelaimė — jis atsidūrė 
negerų obuolių bačkoje!

SLA Narys!

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Elizabethietis Zenonas Sta- 

siulis gavo laišką iš Lietuvos 
nuo savo giminių. Apart asme
niškų pasveikinimų, laiškas 
skamba sekamai:

Pas mus dabar irgi yra jau 
visai kitoniška tvarka, jau yra 
visur išdalintos žemes, praves
ti visokie viešieji darbai, sta
tybos, plentai ir tt., kurių iki 
šiol nebuvo niekur. Po pabė
gimo Smetonos į Vokietiją 
pradėjo visa Lietuvos liaudis 
kitaip reformuotis, pradėjo 
vykti viskas stahanoviškai, 
darbai ir visokios senelių prie
glaudos, ir pašalpos vargšams. 
Dabar pas mus Lietuvoje bus 
rinkimai 1941 m. sausio mėn. 
12 d., kur bus renkama Aukš
čiausios Lietuvos tarybos at
stovai.

Kaip buvote klausę apie tai, 
kad viskas iš mūsų yra atimta 
ir yra išvešta į Maskvą. Tai 
tik yra gandai. O raudonar
miečių pas mus yra gana 
daug, mes su jais matomės 
kiekvieną dieną, ir pąsisveiki- 
nam kaip su tikrais laisvės iš
kovojimo draugais.

žemės mes negavom todėl, 
kad mus priskaitė į. miesto gy
ventojus ir skyrė darbą vie
šuose darbuose, bet dėl žemės 
gavimo buvome padavę pra
šymą, ir buvo skyrę pusę ha., 
bet paskiau nukreipė kiton pu
sėn, kadangi reformuojant že
mę pasirodė, kad gali būti 
trūkumas valstiečiams, todėl 
miestiečiams jos gavimą teko 
nutraukti. Bendras mūsų pra
gyvenimas būtų neblogas, tik 
vienai dalykas yra šiek tiek 
bloga, kad negalima gauti 
drabužių. Tai yra vis tos pa
siutusios karės dėka. Apie 
bažnyčias ir kunigėlius pas 
mus irgi yra toks pat vaizdas, 
kaip ir pas jumis. Davatkos 
kraustosi iš proto, kunigai tik 
glemžia dar iš durnų žmonių 
pinigus ir stato visokias baž
nyčias, kad tik būtų stipresnis 
fašistinis gaivalas. Bet tai nie
ko nereiškia, laikui bėgant 
bus visai kitaip sutvarkyta.

O buvusieji fašistai polici
ninkai ir šiaip svarbūs valdi
ninkai yra paliuosuoti iš tarny
bų ir yra skiriami prie darbo 
žmonių eilės, kuriems šitas la
bai nepatinka.

Darbo liaudis »pas mus da
bar yra pirmoje eilėje, o fa
šizmas slenka žemyn, kaip 
temsta trumpa rudens diena. 
Dabar mūsų laimė, kad esame 
laisvi ir nebijome fašistinių 
pančių, kalėjimų ir guminių 
lazdų, žodžiu sakant, mūsų 
gyvenime užtekėjo saulė, ku
rios jau senai mes troškome.

Prieš išrenkant naują sei
mą dabar pas mus vyksta mi
tingai, kur apibudinama žmo
nėms ateitis, kad žmonės ne
klausytų gandų, kuriuos lei
džia kunigai ir užsilikusieji mo. Bet Amerikos liaudies 
fašistai, kurie nori dar atstaty- Į tokis didelis buvo pritari- 
ti seną buvusią šėtono valdžią, mas> ^a(j komitetas, mums

Vo- 
vis-

buvo manoma pasiduoti 
kietijos fašizmui. Bet tas 
kas buvo veltui. Raudonoji Ar
mija paspėjo užpulti Smetoną 
su savo galinga jėga ir su plie
ninėmis mašinomis sulaužė 
smetoniškąsias tvirtoves, iš 
kurių gavo Smetona pabėgti į 
Vokietiją.

Dabar jau ir kunigai apie 
velnius ir apie peklą nebekal
ba, nes mažai kas klauso. O 
aš, brangus dėde, vaizduoju 
peklą šitaip: kada iš ryto išei
nu ant plento darbų, o rudens 
oras dręgnas, tada grįžtų na-

mo purvinas, kad akys tik be
blizga. Tai šitą aš priskaitau 
už peklą. O kur gyvena gra
žiuos kambariuos, gerai valgo 
ir turi liuksus baldus, tai tam 
yra dangus. Dirbdamas ant 
plento uždirbau po 8-9 litus 
per dieną. Dabar plento dar
bas jau sustojo, kadangi pas 
mus jau sušalo žemė, ir be pa
vasario neįmanoma pradėti. 
Be to, pas mus jau yra Sovie
tų valiuta, kuria mums išmo
kėjo už darbą 1 d. gruodžio 
mėn., litų ir gi dar yra, bet 
tie turbūt tebus tik iki 1941 
metų, nes žmonės iki to laiko 
paspės juos išleisti visus, iš
pirks sau naudingiem reika
lams ir darbo liaudžiai nepra
žus nė centas. Nelaimė tik ka
pitalistams, kurie turi jų mai
šus prisipylę. Maistas pas mus 
yra prieinamas. Kilogramas 
sviesto kainuoja nuo 10 iki 
12 rublių, mėsa nuo 3,50—4 
rbl. kg. kiaulienos. Duona 
juoda pusė rublio klgr.

Drabužiams medžiagos, pas 
mus kainuoja geros vilnonios 
kostiumui apie 200 rbl. 
ras. Blogesnių gali gauti 
100 rbl., 80 rbl.

Mes vienu žodžiu,
sveiki ir linksmi ir patenkinti, 
kad turime naują valdžią, taip 
pat ir tamstai linkime, bran
gus dėde, tamstos visai šeimai 
eiti liaudies idealo keliais.

Esame tuo patenkinti kad 
tamsta toks senas žmogus bū
damas, tiek energingai ir ryž
tingai einate darbo liaudies 
takais, tuo baigdami rašyti. . .

Ona ir Bronius 
Tėveliai.

Židikai, 1940-XI-17.
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Trečiadienis, Vasario 26, 1941

met- 
ir už
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Ar Išplauks Šiandien 
Laivas “Lovcen”?

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bet aukų rinkimo darbui neapkenčia. fašiz-

nesustota kenkti. Vasario 
14 dieną Anglijos konsulas 
pranešė, kad Anglija tą lai
vą padėjo ant “blacklist”, 
kitais žodžiais, nesutinka, 
kad jis plauktų. Anglijos 
konsulas ir ambasadorius 
buyo užversti protestais. 
Tada jie aiškinosi, kad ne
žino, kodėl tas laivas yra 
padėtas ant “blacklist”. 
Daugiausiai jie pamatavo, 
kad jie nieko neturi prieš 
laivo misiją, bet būk Ang
lija ką tai turi prieš laivo 
savininką poną Zuber, būk 
jis su savo laivais “tarnau
jąs Anglijos priešams,” su
prask—Vokietijai ir Itali
jai.

Tada Amerikinės Pagal
bos Laivo komitetas atsi
kreipė į Angliją prašant lei
sti ' tam laivui plaukti, nes 
laivas jokių tavorų neveš į 
Europą, nei iš Franci jos ko
lonijos, bet veš tik Ispanijos 
kovotojus, kuriems negali
ma grįžti į Ispaniją, ku
riems ten gręsia mirtis nuo 
fašistų. Anglija iki šiol dar 
nedavė atsakymo.

Komitetas atsidūrė keb
lioj padėtyj. Jeigu jis būtų 
nesukėlęs iki minėtos dienos 
reikalingą sumą, tai .$25,000 
rafikpinigių būtų žuvę. 
O pinigų sukėlimui kenkė 
Anglijos “blacklist”, kenkė 
bulvarinė spauda. Pagaliau, 
vasario 25 dieną New Yor
ko labdarybės komisionie- 
rius ponas William Hodson 
atsisakė leisti komitetui vie
šai rinkti aukas gatvėse, ra
štinėse ir stuba nuo stubos, 
teisindamasis tuo, kad dar 
Anglija nedavė savo sutiki-

vien Jungt. Valstijų liau

mo, kuri yra nuoširdi ir 
žmoniška, bet ir labai daug 
iš kitų šalių atsakomingų 
žmonių/

Chile respublikos užsienio 
reikalų ministeris Manuel 
Bianchi prisiuntė laivo mi
sijai telegramą, kur tarpe 
kitko sako: “Chile respubli
kos valdžia su didele vilčia 
žiūri į jūs darbą gelbėjime 
Ispanijos pabėgėlių. Mūsų 
respublikos prezidentas pra
šo manęs išreikšti jums sim
patiją tame darbe.”

Panašius linkėjimus pri
siuntė Peru respublikos ir 
Costa Rica valdžios. Dabar 
komiteto pirmininkas dak
taras Ed. Barsky praneša, 
kad Chile respublikos prezi
dentas Aguirre Cerda pa
siuntė Anglijai protestą 
prieš laivo sulaikymą; jis 
Įsako: “Anglijos pasielgi
mas pasmerkia Ispanijos 
liaudiečius vergijai ir pade
da į persekiojimo padėtį.”

Taip . dalykai stovi 
mums ruošiant laikraštį į 
spaudą. Ar Anglija paliuo- 
suos tą laivą išplaukimui, 
mes dar nežinome. Ką ko
mitetas galės toliau daryti, 
greitai pranešime. Lietuviai 
puikiai pasirodė. Iki 26 die
nai sukėlė lietuviams skirtą 
kvotą. Ir ateityj aukas, ku
rios ateis, mes perduosime 
Ispanijos liaudiečių gelbėji
mo komitetui, nes pasitikim, 
kad jis suras geriausius bū
dus jų gelbėjimui.

D. M. šolomskas.

ANGLŲ ORLAIVIAI ATAKA 
VO NAZIŲ ŠARVUOTĮ

London, vas. 25.—Angli
jos orlaiviai šturmingai

S mficViknjj metų prlvar" i rodosi, jau sukels reikalin- bombardavo vokiečių sub-
— ---- Dabar atsistojo marinų stovyklą Brest prie-

Smetona klausimas: Ar gali laivas iš- plaukoj, Francijoj, ir bom-
gino mūsų liaudį. i

Prieš atvykstant į* Lietuvą 
Raudonąja! Armijai, i

jambuvo paruošęs visą Lietuvos
kariuomenę pu.lti . Raudonąją padaryti Anglijos ponai?
,Apnjją» o nepavykus užpulti, | Laivo misij.aį pritaria ųejper

šarvuotlaivį “Admiral Hip
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Įvairios Žinios
Pirmadienio vakare, 10 

sario, pasimirė Uršulė Joku- 
baitienė, narė LDS 160 kuo
pos. Paėjo iš Šiaulių miesto, 
Kauno rėdybos. Buvo našlė. 
Paliko 2 sūnus, dvi dukteris ir 
vieną anūkę. Gyvena High
land Parke. Palaidojo lietuvių 
šv. Kazimiero kapinėse 
bažnytinėmis apeigomis 
Petro ir Povilo bažnyčioj.

va-

su
Šv.

be-Kazimieras Sarapinas, 
darbis per ilgą laiką, pasimi-1 
rė. Priklausė prie Bedarbių' 
Susivienijimo. Palaidotas iš į 
bedarbių fondo. Lietuvoj turė
jo šeimą. Paėjo iš Kauno rė
dybos, Kulių parapijos, Vištė- 
nų kaimo.

Apsidegino Dirbtuvėj

Povilas Kasparas, 19 vasa
rio, dirbdamas Stilvarke Labe- 
la parvirto ant karštos blekės. 
Labai apsidegino rankas ir 
burną. Išvežtas į General Hos
pital. įteiks ilgai pagulėti.

lietuviai biznieriai išva-šie
žiavo į Floridą : Duonkepis P. 
Pivariūnas, Jonas Sarpenskis 
ir Čekanauskai. Išvyko auto
mobiliais ant kelių savaičių.

rengta vakarienė per 160 kp. 
Susirinko ne per daugiausia. 
Mat tą pačią dieną buvo su
rengta katąlikų ir sandariečių 
Lietuvos Diena South Sidėje.

Po vakarienės buvo šokiai 
iki vėlumos nakties. Atliko ke
li doleriai dėl kuopos.

D. P. Lekavičius.

Ailgiai Bombardavo Vokie
čių Prieplaukas

Anglų orlaiviai dienos lai
ku kartotinai bombardavo 
vokiečių prieplaukas Calais 
ir Brest, Franci jo j.

Vokiečių lakūnai trimis 
atvejais mėtė bombas ir į 
Londoną.

Tris miestus Rytinėje An
glijoje vokiečiai lakūnai 
taip smarkiai bombardavo, 
kaip dar niekad pirmiau. 
Jie, žemai skrisdami, ap
šaudė kulkasvaidžiais 
gatves šiuose miestuose.

Hudson. Mass

ir

C. 1.0. Unija Stato Puikius Reikalavimus 
Pagerinimui Darbininkų Būklės

Nusipirko saliūną P. Karso- 
kai ant East Str. ir North Ave. 
Karsokai yra pirmeiviai, visur 
dalyvauja. Gero pasisekimo 
jiems velijam.

Mūsų miesto majoras ir 
koncilmonai veda agitaciją 
kas link prašalinimo dūmų ir 
dulkių mieste. Važinėja į St. 
Louis miestą, ima pavyzdį, 
kaip jie padarė, kad jų mies
tas čystas. Matysim, ar pavyks 
tas jų užmanymas.

“Surprize Party”
Vasario 8 d. buvo surengta 

“surprize party” dėl S. Jan
kauskų paminėjimui jų 25 me
tų ženybinio gyvenimo. Apie 

•; 30 draugių ir draugų susirin- 
Į ko pagerbimui Jankauskų. 
Skanią vakarienę pagamino 
draugės marlborietės, O. Yok- 
šienė ir E. Kaulakienė. Vaka
ro vedėju buvo Yokšas, atžy
mėdamas Jankauskų 25 m. že
nybinio gyvenimo sukaktį. 
Taipgi ir iš svečių buvo pa
kviesta tarti vieną kitą žodį. 
Visi linkėjo Jankauskams su
laukti auksinių vestuvių ir vėl 
mus visus pakviesti pabalia- 
voti.

Čionai per šį mėnesį policija 
dirbo dieną ir naktį. Pagavo 
gengę vagių, kurie buvo gerai 
susiorganizavę ir plėšimą vedė 
per keletą metų. Pagauta jų 
vadas. Gal kiek apsistos vogi
mas.

Taipgi neužmiršta ir visuo
meniški reikalai, ypač kuomet 
prisiminta, kad Pažangiųjų 
Lietuvių Taryba rengiasi prie 
atidarymo radio valandos iš 
stoties WHDH, vas. 23 d., per 
kurią bus skleidžiama lietuviš
ka muzika - dainos ir bus 
duodamos naudingos paskai
tos įvairiais klausimais, o dėl 
jos atidarymo reikalinga fi
nansinė parama. Todėl ant 
vietos tapo sumesta aukų 
$10.35.

šios ypatos aukojo: Sabaus- 
kiai $3.00, Jankauskai $1.75, 
Yokšas $1.00, Ch. Jenušis 
$1.00. Po 50c., Kurgonas, 
Butėnas, Kaulakis. Draugė — 
30c., Sadauskas 30. Po 25 c., 
Vaitekūnas, Aleksander W. 
Sedar, A. Paplauskienė, Šums
kienė ir Greiviškienė.

Visiems aukojusiems taria
me ačiū.

Pažangiųjų Liet. Tarybos 
atidarymui radio stoties svei
kinimai ir aukos nuo draugijų 
ir pavienių rėmėjų:

H. L. Pil. Kliubas $10.00 
P. L. Tarybos skyrius 10.00 
ALDLD 103 kp.
LDS 66 kp.
Smulkių aukų
Jaskevičius
J. Grigas
J. Šidlauskas
V. Bilida
F. Bukatek 
Ch. Urbonas 
J. Roženas 
Šumskienė 
J. Sabauskis 
V. Makarevicz 
Hudson liet.* draugijos ir 

pavieniai iki šioliai suaukavo

Iš KONFERENCIJOJ
Vasario 16 įvyko mėtinė 

konferencija LDS 8 Apskričio, 
160 kuopos name, 1320 Med
ley St. Susirinkimą atidarė 
raštininkas Jurgis Urbonas, 2 
valandą po pietų ir paskyrė į 
mandatų komisiją Joną Gata- 
vecką ir A. šerbiną.

Pakol sutvarkė mandatus, 
nuo kuopų pakvietė pakalbėt 
keletą žodžių D. P. Lekavičių. 
Kalbėtojas perbėgo visų me
tų 8 Apskričio veiklą.

Delegatų pribuvo 10 iš 7 
kuopų ir 4 svečiai užsiregis
travo. Pirmininku išrinkta Jo
nas Gataveckas. Delegatais 
buvo šie: Braddock J. Urbo
nas, Soho dalies A. Mikeška, 
South Sidės J. Urbonas, Mc
Kees Rocks J. Miliauskas ir 
Kvederienė, Carnegie J. Gata
veckas, N. S. Pittsburgh© K. 
Kairis, J. D. Lekavičius, K. 
Lukas, D. P. Lekavičius. Ne
buvo delegatų iš New Ken
sington, Washington, Willmer-

• d i n g o, -New Eagle, Coal 
Centre, Ambridge, Treveskin, 
tai yra, delegatų nebuvo 8 
kuopų. Tai apsileidimas.

Apskričio viršininkų rapor
tai priimti. Pirmininkas nepri
buvo į konferenciją, nes ture-, 
jo dalyvaut kitam susirinkimo. į dėl atidarymo savo radio sto- 
Kuopų raportai išduoti. Pa- Bes $50.50. 
sirodė, kad nekurtos kuopos 
labai prastai stovi finansiniai fr pavieniams aukotojams ta- 
ir nieko neveikia. Keletas kuo- “ ‘ 
pų labai prasisiekusios, turi 
finansų ir veikia gerai. Aps
kričio kasoj randasi apie 40 
dol.

Apkalbėta V. Bacevičiaus 
koncertas ir nutarta prie jo 
rengimo padirbėti.

Į komitetą šiem metam iš
rinktii, Šie: pirmininkas, J. Ga- ^iausio Sovieto (Šovietijos

seimo). Posėdžiauja Krem
liuje, Sovietų vyriausybės 
centre., A

Kuomet mūsų šalis . visu 
smarkumu rengiasi į Europos 
imperialistinį karą, tai ta pro
ga sunaudojama daug daugiau 
visokių reikmenų. O kadangi 
randasi didesni pareikalavi
mai, tai ta proga.prekių savi
ninkai ir jų pardavėjai ir kai- vieną tokį x._______ (
nas kelia ant visokių produktų sario 13 d. š. m. Boston, Mass., 
ir gyvenimui būtinai reikalin
gų pirkinių.

Pragyvenimas 
kiekviena diena, 
algos pasilieka 
tos pačios, kokios 
metai, pora metų atgal, q vie-: 
tomis ir dar nuo senesnių lai
kų, kuomet ši šalis dar nebuvo’ 
taip smarkiai pasivarius remti 
Europinį karą ir abelnai pra
gyvenimas buvo nepalyginant 
pigesnis.

Komercijiniuose laikraščiuo
se skaitome, kaip patys kapi
talistai — fabrikų, dirbtuvių, 
kasyklų ir visokių išdirbysčių 
savininkai skelbiasi ir .didžiuo
jasi neapsakomais naujais 
pelnais, o darbo žmonės tuo 
pačiu laiku didžiumoje vis gi
lyn skęsta kasdieniniame skur
de. Stambių industrijų savinin
kai jau dabar džiaugiasi nau
jais šimta-milioniniais aukso 
pelnais, kaip parodo jų pačių 
metinių atskaitų raportai; 
kuomet karo rengėjai dar tik 
tebesirengia į Anglijos ir Vo
kietijos dominualę skerdynę, 
kur bus vėl paaukota šimtai 
tūkstančių jaunų vyrų gyvas
čių. O įsivėlus pilnai į atvirą 
karą, tie pelnai bus dar šim
teriopai didesni negu dabar. 
Tuomet ir darbo žmonių būklė 
dar daugiau pasunkės.

Kas Laukia po Karo?

Kada nors užsibaigus šiam 
imperialistiniam karui milio- 
nai pasilikusių dar gyvais 
darbo žmonių bus vėl nublokš
ti į nasrus baisaus skurdo ir 
bado. Mes dar neužmiršome 
baisių nedarbo metų po per
eito imperialistinio karo, žino
ma, nekurie bando blofyti. 
Bando užkalbėti nesveiką 
dantį, kad būk tie baisūs me
tai darbo žmonėms tik atsitik
tinai užstojo, ir tik.todėl, kad 
šalies prezidentas Hooveris, 
kaipo tokis, nemokėjo kraštą 
valdyti. Bet tai tik eilinis, ir 
laikinas blofas, kokiuo iki kol 
viešpataujančiai klasei dar vis 
sekas apgaudinėti savo pilie
čius. Geriau sakant, alginius 
vergus. Bet gi ir gudriausiais 
skymais galima apgaudinėti 
tik tūlus žmones ir tik tūlą lai
ką, o ne visus ir ne visados.

Klasinė Kova
Kova prieš bjaurų žmonių 

išnaudojimą. Kova prieš nepa
kenčiama skurdą ir abelnai už 
geresnį rytojų skatina darbi
ninkus organizuotis į kovingą 
uniją ir vieningai apsirūpinti 
rytojum. Taigi šiame svarbia
me kovų laike darbininkai 
per savo kovingą uniją CIO iš-

Textile Workers Union of 
America (CIO) atstovai, ats
tovaudami 22,000 organizuotų 
darbininkų nuo 24-rių vilnonių 
išdirbysčių Naujosios Angli
jos, taipgi dalinai New York o 
ir Louisville, Ky., jau turėjo 

pasitarimą va-

brangsta su 
o darbininkų 
sustingusios, 

jos buvo

5.00
3.00
3.65
2.00
1.00'
1-00 statė American Wool kompa-
1.00
1.00

.50

.50

.50

.50

.50

nijom svarbų reikalavimą, bū
tent, kad pakelti vilnonių iš- 
dirbysčių darbininkams algas 
ir įvest savaitinę yakaciją su 
alga.

kur buvo įteikti viršminėti rei
kalavimai kompanijų atsto
vams. Tai puikūs ir labai svar
būs reikalavimai. Juos laimė
jus, tai nors dalinai pagerintų 
darbininkų būvį. Už’ šiuos rei- 

■. kalavimus reikia visiems vie
ningai ir pasiryžusiai kovoti, 
susijungus“ į vieningą CIO Uni
ją visoje tekstilės industrijoje.

Darbininką Galybė

Darbdaviai bus priversti ro- 
kuotis su 22,000 organizuotų 
darbininkų. Ii- tik todėl priėmė 
reikalavimą svarstymui. Grei
tu laiku įvyks Bostone kita to
kia konferencija nuo abiejų 
pusių: kompanijų ir unijos at
stovų, kur paaiškės rezultatai 
šio svarbaus klausimo. Virš 
minėta konferencija nuo abie
jų pusių atstovų veikiausia 
įvyks kovo mėnesio vėlesnio- 
mis dienomis, nes su pirma 
diena kovo, 6 kompanijų kon
traktas su unijom pasibaigia, 
kuris paliečia 14,000 audėjų.

Dabar, kuomet šie svarbūs 
reikalavimai yra priduoti kom
panijom, šios industrijos darbi 
ninkai privalo labai budėti, or
ganizuotis į CIO uniją, nes rei
kalavimo laimėjimas priklau-: 
sys nuo to, kaip stiprus uniji
nių darbininkų spaudimas bus. 
Nors iki sekančiai konferenci
jai nedaug laiko beliko, ta
čiau ir trumpu laiku galima 
daug pasidarbuoti, jeigu tik 
bus dirbama rūpestingai stip- 

i rinimui ir didinimui darbo 
unijos, kaipo geriausią tvirto
vę kovai už laimėjimą geres
nio gyvenimo. •••><

Dar daug tekstilės industri
jos, kaip ir kitų industrijų, 
darbininkų, nesusiorganizavę į 
darbo žmonių kovingas CIO 
unijas. Arba nors ir į kitokias 
unijas. Ir dėl to labai daug nu
kenčia patys darbininkai, o 
pasinaudoja ir pasakiškus 
pelnus susigriebia darbdaviai.

Mums labai nesmagu prisi
pažinti, kad ir mūsų brolių 
lietuvių dar. yra daug tarpe 
palaidų darbininkų — neor
ganizuotų. į unijas. Pagaliaus 
dar yra daug ir tokių darba
viečių, net ir didelių dirbtuvių, 
kur visai nėra unijų. Kompa
nijos tą labai sveria ir tuomi 
džiaugiasi. Darbdaviai svars
tydami algų pakėlimo reika
lavimus atsižiūrės ir spręs pa
gal tą, kaip stiprios darbinin
kų unijinės spėkos. Ant kiek 
darbininkai pasirengę ir yra 
pasiryžę vesti kovą už būtiną 
laimėjimą ?
Organizavimas Neorganizuotą

Pavyzdin paimkime kad ir 
tokį miestą, kaip Lowell, 
Mass., sū jo aplinkiniais prie
miesčiais. čia randasi nema
žiau dešimtis vien tik vilnonių 
dirbtuvių. Nekalbant jau apie

daugybę kitokių dirbtuvių. O 
nė vienoje tų vilnonių dirbtu
vių nėra jokios unijos. Taipgi 
ir katmilinės dirbtuvės abso
liutiškai neorganizuotos. Ką 
darbininkai gali laimėti esant 
tokioje padėtyje? Desėtkai 
tūkstančių darbininkų jaučia
si visai bespėkiais. Jie nepasi
ruošę jokiai kovai už pageri
nimą savo būvio. Vien atsidėję 
ant: “taip bus, kaip bus.” ši
tokia padėtis yra labai blė- 
dinga. Ji neturėtų būti paken
čiama tarpe daugiau susipra
tusių darbininkų.

Visi darbininkai turėtų bū
ti stipriai susiorganizavę lai
mėjimui išstatytiems reikalavi
mams. Ypatingai šiame laike 
darbininkaj turėtų parodyti 
susirūpinimą savo organizavi- 
musi į uniją, kuomet tas ne
paprastai svarbu dabartiniam 
laimėjimui.

Jonas Kaspijus.

Worcester, Mass
Mūsų Naujienos

Vasario 16 d. čia smetoni- 
ninkai šumijo ir rinko aukas 
šėrimui Smetonos žvalgybos, 
kuri dabar randasi pas Hitlerį 
ant burdo. štai ištrauka iš 
“Worcester Telegram” 17 d. 
vasario: “šv. Kazimiero ir Vil
niaus Aušros Vartų baržnyčin
še ir Amerikos Lietuvių Pilie- Į kos lietuvių, 
čių Kliube kalbėtojai : 1 ’ 
apie nukenčiančius žmones 
Lietuvoj.” O kas tie kalbėto
jai? štai jie: kunigas Petrai
tis, kun. Vasys, kun. Jutkevi- 
čius ir Juozas Tysliava. Trys 
asabos vienokiuose marški
niuose.

Ir “aukos buvo priimtos 
kiekviename susirinkime dėl 
pabėgėlių iš Lietuvos.” Mat, 
koki mielaširdingi kunigėliai. 
Visi laukia sugrįžimo fašizmo 
Lietuvoj.

Kunigas Vasys, vyriausias 
kalbėtojas to, atsiprašant jo- 
marko, pareiškė, kad Lietuva 
po pasaulinio karo dar kartą 
bus liuosa. O mes žinom, kad 
tik fašistinė Lietuva kunigė
liams buvo liuosa. Nes jų dar
bai tą puikiai įrodo. O kas 
yra tie pabėgėliai iš Lietuvos? 
O gi žmogžudžiai, latrai, mu
šeikos ir vagys smetoniškojo 
režimo, štai kam tos aukos 
surinktos.

Ar bereikia bjauresnio dar
bo, kokį dirba kunigai ir fa
šistai, Tysliavos vadovybėj ? 
Ne!

Tysliava pasakė lietuviams, 
kad jie kovotų prieš komuniz
mą Amerikoj dėl apsaugoji
mo demokratinės laisvės. Ar 
bereikia bjauresnio veidmai
nio? Tysliava sušilęs dirba ir 
trokšta sugrįtant smetonizmo 
Lietuvoj. O Lietuvos liaudis 
puikiai žino smetonišką fašiz
mą, kuris buvo iš Vokietijos 
importuotas.

Ponas Tysliava tik 
demokratijos tetrokšta 
voj. Ar gali kas nors 
kad Tysliavai rūpėtų Ameri
kos demokratija ir laisvė 
žmonių ? Aš tam netikiu. Ar 
vokiškas ir itališkas fašizmas 
irgi yra demokratija žmonėm, 
kuris viską naikina, degina ir

(Tąsa ant 5-to pusi.)

tokios 
Lietu- 
tikėti,

traukdamas ne po sakinį ar 
paragrafą, bet po žodį tai iš 
šian, tai iš ten, darydamas sa
votiškas, bibliškąs išvadas. 
Ponas šalna, kunigai gali iš 
biblijos tokias definicijas da
ryti, bet gi nei jūs esate kuni
gas, nei A. L. Strong knygutė 
“New Lithuania” biblija, ku
rioje labai aiškiai, nuodugniai 
ir nedvejojančiai aprašytas 
perversmo.aktas ir kas jį įvyk- 
dino. Aš patarčiau kiekvienam 
bostoniečiui tą knygutę per
skaityti, kurią galite gauti pas 
dr. Pilką už 10c. Šį kartą 
bostoniečiai įrodė, kad jie at
skiria melą ir plepalus nuo 
teisybės. Zavis.

trečias puslapis

Smetonininko Simučio Fiasko
Vasario 16 d. Bostono Fa

šistų Komitetas Lietuvai Va
duoti, susidarantis iš socialis
tų, tautininkų, ir klerikalų, sa
vo Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo masiniam susirinki
me Municipal Svetainėje, tu
rėjo už vyriausį kalbėtoją 
smetoniško generalio konsula
to “attache” Simutį.

Kadangi abelnai visi lietu
viai be skirtumo srovių, savo 
gimtinę šalį Lietuvą myli ir 
savo broliams ir sesutėms ten 
gyvenantiems velija kuo-dau- 
giausia laimės ir gerbūvio, tad 
šiuo momentu, kada Lietuva 
pergyvena pamatinį persior
ganizavimą, politiniai, ekono
miniai ir socialiniai, tai mes, 
gyvendami čionai, esame tuo
mi giliai suinteresuoti, stropiai 
sekame žinias iš Lietuvos ir 
skaitlingai lankome susirinki
mus, kuriuose Lietuvos reika
lai yra apkalbami ir rišami. 
Tad ir į viršminėtą susirinki
mą prisirinko pilnutėlė rui
minga svetainė žmonių.

Po preliminarinių apeigų ir 
pirmsėdžio įžanginės kalbos, 
prieita svarbiausio dienos kal
bėtojo Simučio. Visa publika 
tikėjosi išgirsti iš Simučio lū
pų, kaipo pirmarankio tarpi
ninko tarp Lietuvos ir Ameri- 

daug ko svar- 
j baus, daug konkrečių žinių ir 
nurodymų. Pakviestas, užlipa 
ponas Simutis ant pagrindų... 
Vyras aukštas, gražus... at
rodo, kad turėtų būt protin
gas žmogus... Publika nuty
la... atydžiai klausosi. . . Po
nas Simutis pradeda kalbėti! 
Na ir bra kalba. Įprasta sme
tonininko terminologija, ap
verkia, kad 23-čią Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį mini
me nuliūdime ir su gilia šird
perša, nes “šarlatano Stalino 
azijatai užplūdo Lietuvą ir pa- pirmininkas tūrėtų 
vergė ją, apgavingi kacapai, tą grinorių. 
patys būdami kvailus, kaip Če- 
bato aulai, atėjo šviesius, kul
tūringus ir turtingus lietuvius 
šviesti ir mokyti” ir tt. Po to 
seka visa virtinė, lyg kad ir 
vaikams lopšinių pasakaičių: 
kokie rusai “kvailus,” “ne
mokšos,” kokie jie “išbadėję” 
ir “apdriskę,” kad Lietuvoje 
ponų ir mužikų “nebuvę,” kad 

| visi “lygūs” buvę. Prisiminę 
ir apie poną Devenį iš Con
necticut valstijos (kuris ap
movęs Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje ant kiek tūkstančių 
dolerių, nudūmęs į Lietuvą 
pasipirko dvarelį, kurį naujoji 
valdžia suvalstybino), kaip jo 
dvarelyjė komisaro moteris 
spintoje radusi ponios Deve- 
nienės gražiai išsiuvipėtus na
ktinius marškinius, manyda
ma, kad tai suknelė, pasirė
džiusį po dvarą vaikščiojusi. 
Tą gi pačią rnarškinių istori
ją pabėgėlis iš Lietuvos, gyve
nantis Cambridge, pasakoja, 
kad Kaune Raudonos Armijos 
karininko moteris, krautuvės 
lange pamačiusi gražius nak
tinius marškinius, pamaniusi, 
kad tai balinė suknelė, pasi- 
pirkusi ir pasirėdžiusį atėjusi 

, į tfalių. Du melagiai tą patį 
melą meluoja, bet nesusitarę...

Publika, matydama, kad 
tas ponas sapnų pasaulyje gy
vena ir sapnuodamas nesąmo
nes tauškia, pradėjo nerimau
ti, murmėti, ot, sako, dar to
kio asilo savo gyvenime nesa
me matę. Kiti pradėjo eiti 
laukan. Galop pradėjo ploti, 
pradėjo prašyti poną sustoti 
kalbėti ir galų gale šaukti, 
kad ponas eik lauk po velnių. 
Na, ir ponas Simutis, kaip šuo, 
uodegą į tarpkojį įspraudęs, iš 
gėdos paraudęs nubinzino nuo 
estrados!

Washington.— Paštų val
dyba sudegino 15 tonų va
dinamos propagandinės li
teratūros iš Sovietų, Vokie
tijos, Italijos, Japonijos 
biskį iš Anglijos.

Lowell, Mass
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Visko po Biskį iš Mūsą 
Kolonijos

Vasario 15 dieną čia buvo 
SLA 173 kuopos kareivių va-* 
karas. Kalbėjo keli vietiniai.

I Nieko gero nepasakė. Taipgi 
kalbėjo iš Bostono koks ten 
Matiaška. Jis visą kalbą pa
šventė apie Dzūkiją, iš kur jis 
pats paeina. Sakė, kad pasau
lyje niekur tokio vargo nebu
vo kaip po lenkais, žmogus ne^ 
buvo nieko vertas.

Bet juk mažai kuomi skyrė
si liaudies būklė ir senoje 
Lietuvoje. Juk toks pat raugas 
valdė ir Lietuvą.

Šį s^kį vietinis pludikas gri- 
norius pavėlavo, tai nebuvo 
kam koliotis.

Seniau būdavo malonu są- 
i sieiti su nariais, kol nepribu
vo grinorius. Jautėmės visi 
vienos šeimos nariai. Kuopos 

sudrausti

o

»■>
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Norėčiau kelius žodžius 
tarti apie šilko audėjus, čia 
randasi viena Šilko audinyčia. 
Darbas nuo štukų. Kas gabes
nis, tam dar pusė bėdos. Dir
ba daugumoje jaunuoliai fran- 
cūzai ir lenkai. Jokios unijos, 
nėra. Baisus darbininkų išnau
dojimas. O darbas gana įky
rus, nes siūlai labai ploni, 
greitai trūksta, susipina. Kar
tais darbininkas dirba 
dieną už pusdykį. Bet kur 
dingsi, gyvas juk žemėn nely- 
si.

Staklių taisytojų kiek ge
resnės sąlygos. Pradžioje va
sario šilko kompanijos bosai 
surengė balių staklių taisyto
jams. Gerai pavaišino. Bosai 
išrėžė patrijotiškus spyčius, 
nusiskundė, kad mažai biznio 
yra, ragino darbininkus būti 
gerais patrijotais. Ragino pa
siaukoti šalies gynimui. Sako, 
darbininkai, turite užsidėti 8 
valandas daugiau ant savaitės 
už tą pačią algą. Sako, dabar 
dirbate 40 valandų, būtų ge
rai, kad dirbtumėt už tą pa
čią algą 48 valandas.

Pasirodė keli darbininkai 
priešingi, bet randasi ir tokių 
tamsuolių, kurie sutinka su 
bosais.

Jūs, darbininkai, pasiauko
kite šaliai, užsidėkite po 8 va
landas į savaitę dėl šalies ge
rovės, o šilko kompanija turės 
daugiau pelno iš jūsų prakai
to ! Reikėtų žinoti, kiek šilko 
kompanija pasiaukavo dėl ša
lies gynimo? Kompanija grą- 
žiai moka savo darbininkus iš
naudoti

visą

Švedijai stokuoja gazolino, todėl ji daugiau naudoja arklius; paveiksle mato- 1 
me j Stockholm^ arkliu atgabentą vežimą durpią,.Jcurios naudojamos kurui.

Visiems aukavusiems org.

Tą patį vakarą buvo su-

riame širdingai ačiū.
Dzūką Dėdė.

Aukščiausiojo Sovieto 
Suvažiavimas

Maskva. — Antradienį at
sidarė aštunta sesija Aukš-

taveckas, pagelb. E. Mikeška, I 
turto rast. Jurgis Urbonas,' 
ižd. Jon. Urbonas, kasos pri
žiūrėtojas Alex šerbinas. K. 
Kairis ir D. P. Lekavičius iš
rinkti altematais. .London. — Pasak anglų, 

tai jie sunaikinę jau 1,000 
Italijos orlaivių.

Po to sekė neva studentas 
Kiškis su Eremijošiaus lemen- 
tacijomis, bet tas dar jaunas 
vyrukas, pagyvens, susipras. 
Bostonietis Romanas, mažiau
sia tituluotas, bet rimčiausia 
pakalbėjo. Ant galo mūsų 
Smetonos garbės konsulas 
adv. šalna kalbėjo. Advoka
tas šalna savo kritikai medžia
gą ėmė iš Anna Louise Strong 
knygutės Lithuania,”

savo naudai.

sužinoti, kad Lowellio 
Kliubas turėjo paren-

M

Teko 
Piliečių 
girną vasario 15 dieną. Pelno 
likę virš $30. Gera pradžia. 
Kur vienybė, ten galybė. Kur 
pasišventimas ir draugišku
mas, ten lieka ir pelno. Dirb
kite sutartinai. Būkite drau
giški, viską laimėsite. Daugelis 
pas jus ateis trumpu laiku.

W. Patrijotas.

Cairo,. Egiptas. — Anglai 
užėmė dar du miestelius ita
lų kolonijoj Eritrėjoj.'1
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ŽEME MAITINTOJA
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(Tąsa)
Greit naujakurys ir mažažemis užmir

šęs pilietinę drąsą mauke nuo akių kepu
rę naujam ponui, lenkė galvą iki pat jo 
atkovotosios žemės...

Pono Jarmalos vikraus sumanymo ir 
naujos pramonės paskatinti, visas viltis 
ėmė kloti apylinkės valstiečiai į pieno 
ūkį.

Tarutis, kaip ir daugelis kaimynų, ne
paisydamas blogų metų, pašaro stygiaus,- 
pardavęs gautos savanorio teisėmis sta
tybos medžiagos dalį, nusipirko karvę. 
Senė karvė, kuri maitino šeimą iki pat 
ankstyvo pavasario, užtrūko.

—Ė, ė! vaikai, pieno bus... pieno kaip 
vandens, — tarė jis nusivedęs žmoną ir 
vaikus į tvartą parodyti naujo, ką tik 
parsivesto gyventojo.

Su tais žodžiais Juras paglostė mažo
jo Jono vienplaukę, apskritą, į karvės 
tešmenį panašią galvą, pasakodamas apie 
pieną, kuris bėgo pro vaikų nasrus.

Karvė greitai apsiprato naujoje vieto
je, nebaubė be reikalo, ėdė ką davė ir 
džiugino Taručių šeimą. O ta šeima nie
kad neturėjo sočių dienų: mito rugine 
koše, žirniais, ir su viena sene karve ne 
ką galėjai išgalvoti — pusę metų būdavo 
užtrūkusi, pusę metų primilždavo tik po 
stiklinę rytą ir vakarą.

Diena iš dienos visi laukė pieno. Ar
tinosi apsiteliavimo laikas.

Juras kilo naktimis, degė žibalinę ir 
ėjo tvartan.

—Ar dar nėra? — iškišusi iš po ant
klodės galvą klausinėjo Monika.

—Atrajoja. Kažin ar bus. Pasnausiu 
truputį, paryčiu vėl reiks nueit pažiūrėt. 
Negesinsiu nė spinksulės.

Jei jie garsiai kalbėdavo, — sukildavo 
vaikai, kurie gulėjo drauge su tėvais vie
noje lovoje, ir sunku buvo atskirti, kam 
kuri ranka, kuri koja priklausė: vienas 
miegojo į galvų, kitas —4 kojiį.

Antrą ar trečią kartą vyras grįždami 
iš tvarto, užpučia žibalinę ir sako:

—Smala ją žino. Gal rytoj naktį. Silp
nutė atrodo. Kad nors šiaudų grynų bū
tų, o dabar — pelėsiais šeriame.

—Dieve. Sakau, eitum, pavogtum kur 
šieno, pradų gautum, jeigu jau ir už pi
nigą neparduoda. Juk tik žmonėse yra... 
Kad ir gyvulys, bet kai vaiko laukia— 
motina, ir gana.

—Agi, eik ir pavok. Kam plepėt, jeigu 
taip nedarysim.

Taručiai keletą naktų saugojo karvę, 
kuri gal daugiau iš nusimaitinimo nepa
stovėjo, nuolat gulė, negu iš rūpesčių ir 
baimės prieš besiartinančią motinystės 
valandą.

'—Man lyg neramu. Sapnavau naktį 
juodą gaidį. Kad tik neatsitiktų...

Vyras norėjo eiti, nes girdėjo, kai 
tvarte subaubė, bet Monika sulaikė jį:

—Nei eitum, nei žiūrėtum. Kaip bus 
—taip.

—Trečia naktis tampausi, pati nueik 
pažiūrėk, ką tu išdejuosi.

—Ar kvailas?!—Monika atsikelia ir 
vaikšto vienmarškinė. Čia sėda prie lan
go, pasakiusi ką, čia vėl susirango į lovą 
prie vaikų.—Geriau, kad veršis būtų ne
gyvas, negu karvei kas blogo.

I Kai Juras priėjo prie durų, Monika vėl 
p&šoko:

L—Jei kas negero būtų—nesakyk. Ei- 
čjau ir pasiskandinčiau.

—Dabar nušnekėjo! Durna galva—ir 
kojoms klapatas.

•—Tau vis durna! O kuo tuos mažiu
kus maitintumėm?

Netrukus Monika išgirdo atsiveriant 
tvarto duris, vyro kosulį. Ji įtempus visą 
dėmesį klausėsi, ar neišgirs staigios ži
nios, balso. Tikrai, netrukus sumykė, 
kostelėjo Juras. Vėl girkštelėjo durys. 
Neaiški, pilna blankiai rausvų dėmių ži
balinės šviesa pradėjo artintis. Ilgas to
limo gaisro šešėlis perėjo siena, per lovą, 
patalinę ir apšvietęs Dievo Motinos pa
veikslą, vienintelę šventąją tame kamba
ryje, užgeso.

Iš naujo užsidegė, išsiplėtė didelis 
šviesos ratas. Ir buvo matyt jame dvi 
milžiniškos kojos. Jos nešė kažką nera
maus, netikėto, ... ... .... . __

Monika klojosi ir vėl nusiklojo iš neri
mo. Pagaliau ji išgirdo prieangy tupsne- 
nant. Aklinai užsiklojo. Vyras priėjo, at
sisėdo, ant lovos briaunos.

—Durnike, juk nieko dar nėra. Sto
jasi ir keliasi. Gal šiąnakt...

Daug kartų tą naktį didelis šviesos ra
tas slankiojo nuo vidaus durų prie tvar
to. Dideli šešėliai ant namų sienų parodė 
tokius lėtus, besisupančius žingsnius. 
Vyrui tiek pat buvo neramu, kaip ir 
žmonai gimdant. Bet vyras-’-vyriškai 
viską pernešė.

—Nusibodo, nuvargino. Tegul padve
sia—neisiu. Septinta naktis!

Vieną rytą pirmoji atsikėlė Monika ir 
nuėjo prie gyvulių. Prie durų priėjusi 
pasiklausė—šiaudai čežėjo. Viena akimi 
dirstelėjo pro plyšį—veršis!

Tekina moteriškė pasileido atgal ir 
net į vidų neįbėgusi, pasibeldė langan:

—Juruk, kelk! Juruk, jau atsivedė!... 
—Tik po tų žodžių ji su vėjo kūliu įniro 
vidun, atsisėdo prie vyro, apglėbė ranka 
širdį—nebuvo nei baimės, nei nerimo.

—Kas, mama, šokinėja?—įsikibo Ka
ziukas. Pabudo ir mažasis Jonas, kuris 
rėpliodamas iš lovos nupuolė pilvuku as
lom Jo ašaras motina dabar galėjo su
laikyti tik pažadais—parodyti veršiuką.

Tprukutis... gražus, gražus!—gnyb
dama mažučiui skruostan, sakė motina.

—Mama, atiduok man jį, aš užaugin
siu su ragais.

—O man jis bus, tu sakei, jeigu mar
gas. ..—įsiterpė 'vyresnis brolis.

—Kaip karvė?—paklausė vyras.
—Nieko, laižo veršį. Rodos sveika— 

akys skaisčios. Nenusivaliusi kolkas. 
Taigi, kokia baimė! Ėjom, saugojom, ne
matėm—atsivedė be mūsų pagalbos.

Juras įsiavė į klumpes. Vaikai jau 
strakeliojo po aslą, vienas apvilktas bur- 
nosu, kitas—tėvo švarku. Visi drauge 
įsiveržė tvartan. • ;

Veršis išsprūdo laukan ir vos jį nu
grūdo tvartan. šokinėjo, kaip trijų savai
čių. Margas žvilgančia, plotmuota oda. 
Pastrakaliavęs įsikabino motinos spenį.

Visą tą ir kitą dieną buvo šilta ir ge
ra Taručių šeimoje. Vyras su žmona 
svarstė, kaip susitvarkys pavasarį, kad 
sėklos bėda nebaisi—jĮarmala prižadėjęs, 
o žemės mokesčius kaip nors užtęsią iki 
rudens. Jeigu tik bus geri metai—išly
gins nederliaus padarytas spragas. Svei
ki bus—galės prisipirkt dar vieną mel
žiamą karvę jr pieną kas rytą vežti pie
ninėm Pagal laikraščius—Olandijos ir 
Danijos ūkininkai įsitaisę iš pieno ūkio 
mūro namus, sodus ir gramofonus. Ten 
šalis — rojus. Kodėl gi taip nepadaryt 
Lietuvos) ūkininkams, kurie turi valdžio
je saviškių galvas. Tik reikia dirbti, rei
kia nenuleist rankų dėl vieno nepasiseki
mo, kaip ministeris savo prakalboje sa
kė. Pietinėje šalyje derlius buvo neatme
namai geras—jis maitins nukentėjusius 
vakariečius; Jeigu vyriausybė pati pri
dėjo ranką—duos paskolos grūdais, o gal 
ir pinigais. Pirmiausia, pasirūpins kraš
to gynėjais.

Taip pasakojo pačiai Juras, ir ji tą 
laimingą valandėlę matė savo namus mė
lynai dažytomis langinėmis, paskendu
sius sode, parėdytus vaikus. Bet ar ji 
matė save su auksiniais dantimis, kaip 
juokais seniau ją erzindavo vyras, pieš
damas riebią ateitį Kažkada Juras kal
bėjo, kad jis nupirks jai žalio šilko suk
nelę, ir sekmadieniais jie važiuos mieste
lin geltonoje bričkoje, su pora nuganytų 
arklių. O kad nebūtų prasčiau už pačią 
Jarmalienę, Juras prižadėjo išmušti jai 
du priekinius dantis ir įstatyti auksi
nius. Vaikus aprengti jūrininkų bliuzelė- 
mis ir uždėti kepures su plevenančiais 
kaspinais.

Greičiausia jis juokais tai sakė, būda
mas gerai nusiteikęs, bet jame buvo pa
linkimai ir į žmoniškesnį, prasmingesnį 
gyvenimą, kurio jis niekad neišsižadėjo.

Tačiau kiekvieną pasisekimą ir viltis 
lydėjo amžinas stygius pačių reikalin
giausių jų ūkyje daiktų, ir apie būsiiųą 
savo gyvenimą su gramofonu jis padarė 
tik pasaką, kad būtų galima valandėlę 
pasvajot, pasiguosti.

(Bus daugiau)

Italų karys, sužeistas prie Tobruko, Lybijoj, nešamas j ambulansą. Kiek tokių 
nelaimingųjų ten buvo!

Aukos Ispanijos 
Kovotojams
Bayonne, N. Y.

Lietuvių Amerikos Ūkėsų 
Kliubas Aukavo $5; Ant Slan
kos Surinkta per S. Radusį ir

K. Čiurlį $14
Aukavo po dolerį: K. čiur- 

lis, A. Lukaitis, J. Zaleskas, J. 
Survila, Ona Sakavičienė, S. 
Radusis, J. Urbonas, J. Matu- 
šaitis, M. Panelis, ir K. Čes
nauskas.

Po 50 centų aukavo: V. Da- 
mošaitis, J. Skiparis, J. Rut
kauskas, K. Maziliauskas, 
Mrs. Kirmilienė, Jokūbas Kir
mija, P. Janunas ir S. Ambra- 
zas. F. Muzikevičius aukavo 
25c. Viso aukų kartu $19.25.

Cleveland, Ohio
Tik Apie 10 Dienų Iki Bacevi

čiaus Koncerto
Kovo 9 d. clevelandiečiams 

ir apielinkės miestelių lietu
viams bus nepaprastas įvykis. 
Nes turėsime progą išgirsti 
vieną iš pasauliniai pagarsė
jusių pijanistų ir' kompozito
rių, būtent, prof. V. Bacevičių. 
Bus proga išgirsti gražiausį pi- 
jano skambėjimą, sukurtą ge- 
niališkais Bacevičiaus pirštais. 
O dar kas neęaprasto, kad šis 
koncertas bus prieinamas vi
siems, nes įžanga tik nuo 50c 
iki $1.50. Į panašius koncer
tus paprastai reikia mokėti po 
kelis kartus daugiau. Dainuos 
ir Lyros Choras šiame koncer
te.

Dabar kas beliko, tik įsigyti 
tikietus tuojau, pakol dar ga-

gabiausių karo kritikų, kuris 
aiškiausiai nušviečia šio karo 
tikslus ir tikslus tų, kurie no
ri įtraukti mūsų šalį į karą už 
Anglijos imperialistinius mie- 
rius. Pastarosiomis dienomis, 
tas taikos čampijonas, Earl 
Browderis tapo nuteistas ke
turiems metams kalėti.

Sekmadienio vakare, kovo 2 
d. įvyksta masinis protesto mi
tingas, miesto Auditorijos Bali 
room, įėjimas nuo Lakeside 
Ave., pradžia 7:30 vakare. 
Kalbėtojais bus Bob Minor, 
Henry Winston ir Arnold 
Johnson. Todėl būkime, visi 
tame mitinge ir pareiškime 
savo balsą ponui Rooseveltui, 
kad esame priešingi įtrauki
mui mūsų šalies į dabartinį 
karą ir prieš pasikėsinimą 
įkalinti Browderį, tik už jo 
teisingą nušvietimą šio karo 
tikslų. —D. Ž.

Hartford, Conn.
Graži Parama Kovotojams
Liet. Sūnų ir Dukterų Drau

gija buvo surengus puikią va
karienę. Reikia pagirt rengė
jus ir darbininkus, kurie pa
tarnavo prie stalų bevalgant.

Pirmininkas prisiminė, kad 
būtų gerai, kad kurie išgali, 
paaukotų dėl misijos laivo 
parvežimui Ispanijos kovotojų 
iš Franci jos koncentracijos 
stovyklų. Rinkta aukos. Čio
nai seka vardai aukavusių:

A. ir E. Klimai $2.00. Po 
dolerį: J. Bernett, K. Beržins- 
kas, J. žemaitis, K. Micuta, V. 
Visockis, V. Lelešius, V. V. 
Yokymai, J. Skinzers, J. Ma- 
cilionis, J. Kurnėta, J. Berži
nis, Z. Mikelis, R. Vaitkienė, 
P. Giraitis, V. Staugaitis, V. 
Kazlaus ir A. Rastauskas. Po

Freehold, N. J.
Aukos dėl Ispanijos kovoto

jų parvežimui į Meksiką. Au
kotojų vardai. Po dolerį: P. 
Galinauskas, M. žeroliai, C. 
Shalčiai ir P. Steponaučius au
kojo 50 centų.

ALDLD 235 kuopos iždas, 
$8.50. (Ta kuopa jau keli me
tai nebegyvuoja.) Viso aukų 
pasidaro $12.

C. Shaltis.

Cleveland, Ohio
J. Pipas aukavo 25c., D. 

Lesnikauskas $1 ir D. P. Boi- 
ka $3.75. Draugai rašo, kad 
dar ten renka aukas M. Va
lentą ir A. Sklerienė.

Įima pasirinkti, kokių kas no
ri ir atsivesti kitų tautų mu
zikos mylėtojų kuo daugiau
siai, kad ir'jiems parodyti sa
vo tikrąjį Lietuvos sūnų-muzi- 
kos genijų.

Koncertas įvyks Miesto Au
ditorijoj, E."6th St. ir St. Clair 
Ave. Tik u. įsitėmykime, kad 
3 :30 valandą po pietų turime 
jau būti savose sėdynėse ir tą 
minutą prasidės prof. Bacevi
čiaus koncertas.

.Iliustruota Paskaita
•j r- .

Prof. Bacevičiaus atsilan
kymo proga Cleveland© ir 
apylinkės lietuviams teks iš
girsti labai svarbią ir įdomią 
iliustruotą paskaitą, temoje 
“Lietuvos Muzika ir Jos Kom
pozitoriai.” Prof. Bacevičius, 
kaipo vienas iš žymių muzikos 
autoritetų, supažindins mus su 
Lietuvos muzika ir jos senes
niais ir jaunesniais kūrėjais, 
apie ką mes dar neturėjome 
žinių. Tąją“ muzikos grožę, 
jos įvairumą ir prasmę teks 
mums išgirsti, aiškinant žo
džiu ir fortepijono akordais. 
O tai bus labai svarbu ne tik 
muzikos mylėtojams, bet ir 
kiekvienam* lietuviui.

Todėl pirmadienio vakare, 
kovo 10 d., visi pasinaudokime 
šiąja reta proga atsilankydami 
į . prof. Bacevičiaus paskaitą, 
kuri įvyks Lietuvių Darbinin
kų Svetainėj, 920 E. 79th St.

Bankietas

Prof. Bacevičiaus pagerbi
mui yra rengiamas bankietas 
labai puikioj vietoj, Park 
Lane Villa viešbutyj. Bankie- 
to tikietus reikia įsigyti iš kal
no, kurių galima gauti pas d. 
J. Žebrauską ir kitus komite
to narius. Bankietas įvyks an
tradienio vakare, kovo 11 die
ną.

J. N. S.

Protesto Mitingas
Pereito pasaulinio karo pra

džioje tapo uždaryti kalėji
muose 2 ištikimiausi šios, ša
lies darbo žmonių vadai, C. Ę. 
Ruthenbergas ir Eugene Deb- 
sas, tik už tai, kad jie sakė 
tiesą žmonėms. Jiedu sakė, 
kad tas karas buvo imperialis
tinis, už pavergimą silpnesnių
jų tautų, už naujas kolonijas 
ir rinkas ir todėl negalėjo 
būti karas už demokratiją.

Pradžioje antro pasaulinio 
karo, techniškais sumetimais,! 
tapo suareštuotas vienas iš su-

Los Angeles, Calif.
Buvo Geras Parengimas

Vasario 16 d. turėjom la
bai gražų parengimą. Surengė 
Lietuvių Bendras Komitetas. 
Mūsų gerbiamas mokslininkas 
Nikūnas rodė ir aiškino labai 
puikius iliustruotus paveiks
lus.

Pirmoj dalyje rodė apie 
dangiškus kūnus, saulę, žvaig
ždes ir kitus, Antroj dalyje 
apie gyvybės atsiradimo evo
liuciją. Paveikslai labai įdo
mūs ir gerbiamas Nikūnas 
puikiai apie juos paaiškino.

Toks mokslo vyras, kaip 
Nikūnas, turėt lietuvių tarpe, 
tai yra didelis pakėlimas lie
tuvių kultūros. Nikūnas labai 
atsidavęs lietuvių naudai ir 
daug ’gerų darbų yra atlikęs 
tarp Los Angeles Lietuvių.

Taipgi buvo ir muzikališka 
programa, katrą išpildė L. L. 
Choras. Reikia primint, kad 
Choras kuo tolyn, tuo vis gra
žiau dainuoja. Garbė jums, 
choristai, už jūsų pasišventi
mą susimokyti ir mumis pa
linksmint. Taipgi didelė gar
bė mūsų choro vadams V. 
Babicz ir O. Pupiūtei už su- 
mokinimą.

Dainavo mūsų visų mylima 
Los Angeles dainininkė O. Le- 
vanienė. šį sykį tokias jaut
rias dainas dainavo, kad mus 
visus senesnius atjaunino po 
10-15 metų!

Buvo biskį ir kalbų. J. Ba
bicz kalbėjo apie Lietuvos 
praeitį ir dabartį. Labai gerą 
išvedimą" padarė. M. Pūkis 
kalbėjo apie vietinius reika
lus, paliesdamas svarbesnius 
mūsų Los Angeles lietuvių 
klausimus.

Nors lietus lijo smarkiai vi
są popietį, bet žmonių prisirin
ko pilną svetainė, apie 200. 
Kas labai daug pagal Los An
geles kolonijos.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $17.65. Aukavusiem 
ačiū.

Visi Los Angeles lietuviai 
turėtų pasižymėt, kad bus vie
nas iš gražiausių parengimų 
16 kovo po pietų, svetainėj So. 
San Pedro ir Florence. Ger
biamas mūsų Nikūnas žadėjo 
parodyt paveikslų'tokių, ko
kių mes nesam matę. Būkite 
visi ir visos. «

R-ka.

50 c., O Arrison, S. Amše- 
jutė, E. Bernett, L. Žemaitie
nė, M. Naktinis, J. Krauzaitis, 
J. Lukštas, J. Vasiliauskas, J. 
Kasiliauskas ir J. Sanbisky —
J. Mališauskas 40c., J. Mar- 
gaitis 30 c. Po 25c., A. Kaspu
tis, J. Urbon,'M. Raulinaitie- 
nė, J. Baltulionis, T. Bakštis,
K. Norkaitis - Laudens, M. 
Barkus, A. Stankevičius, M. 
Margaitienė, J. Kazlauskas, 
A. Jagelevičius, J. Kuktis, A. 
Ramanauskienė, P. Padelskis, 
M. Malinauskienė, O. Mali; 
nauskienė, M. Giraitis, V. Žal- 
tauskas, Mrs. Lukštienė, Z. 
Yuška, M. Yuškienė, A. Yes- 
mant, M. Ivers, M. Seliokiu- 
tė, S. Šimanskienė, O. Kvara- 
tiejiene, B. Muleranka, kj. 
Mulerankienė, J. Burditt, M. 
Burditt, J. Medoni^, J. Pil
kauskas, J. Rudzinskas, O. 
Klimienė ir A. Subačius. Viso 
aukų surinkta $36.11.

Visiem aukavusiem tariu a- 
čiu. Gal nekuriu pavardės ne
užrašytos, kaip reikia, arba 
nėra paminėtos, malonėsite 
atleisti.

Underwood streiko galo dar 
nesimato, nors eina pasitari
mai tarp darbininkų ir kom
panijos. Kompanija nenori iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus. Darbininkai laikosi savo 
reikalavimų.

J. K.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Scranton, Pa.
P. Šlekaitis gavo Ispanijos 

kovotojams sekamai aukų : P. 
Pėstininkas ir A. Venclavičius 
aukavo po $2. J. Grenevec- 
kas 50 centų*ir J. Levanavi- 
čius 50 centų.

Vokiečiai Plačiai Bom
bardavo Angliją

Anglai Praneša:
London, vas. 24.—Anglai 

atmušė kelis būrius vokie-< 
čių orlaivių, kurie skrido 
bombarduot Angliją dienos 
laiku; bet 20 priešo orlaivių, 
skrisdami keturguba eile, 
pralėkė; apžvalginėjo An
glija ir nulėkė sau atgal, 
nemėtydami bombų. Šiuomi 
vokiečiai norėjo patirti, ar 
anglai pajėgtų atmušt daug- 
menišką užpuolimą iš Vo
kiečių orlaivių pusės.

Kiti vokiečių orlaivių bū
riais smarkiai bombardavo 
du Anglijos miestus, o dau
gelį kitų miestų jie atakavo 
tik po truputį.

Ties Hull miestu tris va
landas siautė kautynės tarp 
anglų ir vokiečių orlaivių. 
Anglai nušovė vieną priešo 
orlaivį.

Anglų lakūnai vėl numetė 
šimtus bombų į vokiečių 
prieplaukas Šiaurinėj Fran
ci joje.

Sofija, Bulgarija.—Neofi
cialiai pranešama, kad vo
kiečių oficieriai įsteigė savo 
karinę stovyklą Čam Kori- 
joj, Bulgarijoj.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme- 
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Worcester, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 

žudo nekaltus žmones Euro
poj ? O betgi socialistai, fašis
tai ir kunigai turi įsteigę fon
dus, renka aukas pabėgusiems 
smetonaciams. Kalba už de
mokratiją, o aukas renka fa
šistams, kurie sudaužė demo
kratiją, kur tiktai jie turi ga
lią.

Bet tokios fašistinės liuosy- 
bės jūs, vyručiai, jau Lietuvoj 
niekuomet nesulauksit, taip, 
kaip kad nesulauksit nakties 
laiku saulės užtekant.

LAISVA Penktu puriapli

Lenino minėjimo dienoj ne
teko būti Worcesteryj, bet pa
sikalbėjus su to vakaro daly
viais, pasirodė, kad publikos 
buvo pilna svetainė, ir lietu
vių atsilankė virš 200. Mat, 
šis pokilis buvo tarptautinis, 
su 75 centų įžanga. Taigi, šį' 
metą atsilankė lietuvių* dau
giau, negu praeitais metais. 
Tai geriausias atsakymas so
cial klerofašistams. Toji traice 
rėkia visa gerkle per Gabrio 
gazietą prieš kiekvieną pro- 
gresyviską gražų darbą.

Aido Choro parengime bu
vo virš 500 žmonių Endicott 
St. svetainėj. Pasirodo, kad 
fašistų riksmo niekas nepaiso. 
Bravo, worcesterieciai! Taip 
ir reikia. Tėmykim visus pro
gresyvių parengimus ir susi
rinkimus ir visada stengkimės 
skaitlingai dalyvauti. Tai ge
riausias ginklas prieš smeto- 
nacius.

Cleveland, Ohio
•

Stasio ir Kaziūnes Mažanskų 
Padėka

šiuomi dėkuojame draugams 
kurie surengė pramogą atžymė
ti mūsų 25-rių metų vedybinio, 
gyvenimo sukaktį š. m. vasario 
8 d. Lietuvių Darbininkų Salė
je, Clevelande. Dėkuojame 
draugams C. A. Petraičiams, J. 
Z. Skinkiams, W. A. Susnams, 
F. E. Penzeriams.

Taipgi tariame nuoširdžią 
padėką tiems, kurie tąja proga 
prisiuntė dovanų ir sveikinimų: 
dukrelei Betty, sūnui Jonui ir 
marčiai, broliui ir brolienei Ma- 
žanskams, B. V. želviui, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
prezidentui Rojui Mizarai, J. S. 
Mažeikai, kunigui Angelaičiui, 
C. G. žūronams, R. E. Miza- 
rams, Miss Ruth Lesnikow, T. 
A. šarulam, C. A. Petraičiam, 
J. Z. Skinkiam, draugam Sus- 
niam; taipgi Mr. P. P. Mulie- 
liui už gražią kalbą ir linkėji
mus laike vakarienės ir gaspa- 
dinėms už skanius valgius ir 
patarnavimą; taipgi visiems 
kurie dalyvavo šitame parengi
me, tariame nuoširdų ačiū!

Stasys ir Kaziūnė Mažanskai.

jį ligonbutin. Taipgi daug 
kraujo jam nubėgo. Išbuvus 
kelias dienas ligoninėj, buvo 
parvežtas į namus.

Linkiu visiems ligoniams 
greito pasveikimo.

J. K. Navalinskienė.

Newark, N. J.

Binghamton, N. Y.

LLD 11 kp. susirinkime, d. 
Jančius, finansų sekretorius, 
sakė, kad nariai jau pradeda 
užsimokėti ir atrodo, kad 
pas mus bus geri metai, čia 
buvo priimtas vienas naujas 
narys, kurį perstatė F. Mazur
ka. Organizatorius d. Janulis 
turėjo didelį šaltį, bet jis sa
kė, gausiąs naujų narių ir šiais 
metais.

Kaip atrodo, mūsų kuopa 
vis auga nariais.

Drg. Bakšys, “Laisvės” 
agentas, sakė ruošiasi prie pa
sekmingų gerų metų. Atrodo, 
kad bus galima gauti daug 
“Laisvei” skaitytojų.

žiburėlio mokyklėlės atsto
vas d. Janulis sakė, pamokos 
įvyksta reguliariai ir kad vai
kučiai myli mokintis lietuviš
kai rašyti ir skaityti.

Drg. Plokštis išdavė šaunų 
raportą iš dienraščio “Lais
vės” metinio suvažiavimo. Sa
kė, “Laisvė” yra gerame 
stovyje ir visa Amerikos pa
žangioji lietuvių visuomenė 
stovi su “Laisve.”

Ateinantis kuopos susirinki
mas įvyks kovo (March) 6 d., 
8 vai. vakare, 29 Endicott St., 
visi nepamirškit dalyvauti.

16 d. kovo, 29 Endicott St. 
Svetainėj, 1 vai. po pietų, pas 
mus pirmu kartu turės paskai
tas daktaras A. Petriką, iš 
Brooklyn, N. Y. Todėl mūsų 
progresyviškoji visuomenė ne
praleiskit šios progos. Jam 
paskaitas rengia bendrai LLD 
11 ir 155 kuopos šiomis temo
mis: “Bronislovo Vargšo gyve
nimas ir darbai,” ir “širdies 
ligos,” nuo kurių miršta bai
siai daug žmonių; Įžanga vi
siems bus dykai.

Daktaras Petriką yra para
šęs daug gerų knygų, kurias 
išleido L. L. Draugija. Todėl 
visi ateikit susipažinti su rašy
toju daktaru Petriką.

J. M. L.

Japonijos Karo Laivynas 
Prieš Amerikos Laivyną

Japonų laivyno ministeri
ja pareiškė seimui, kad jų 
karo laivynas daro “tinka- 
mus pasiruošimus”, atsiliep
damas į Amerikos karinius 
prisirengimus Pacifiko van
denyne.

San Diego, Cal.—Sudužo 
du kariniai Amerikos orlai
viai; žuvo 4 lakūnai.

Susituokė Helena Kamins
kaitė su kitataučiu vaikinu L. 
^Binder 15 dieną vasario. Ce
remonijos atsibuvo slavokų 
liuterionų bažnyčioje. Mat, 
vaikinas yra vokiečių tautos, 
liuterionų tikėjimo žmogus.

Helena Kaminskaitė yra 
Marijonos ir Juozo Kaminskų 
duktė. Ji užlaikė per kelius 
metus pagražinimo salioną ant 
Clinton St. Apie porą metų 
atgal išvažiavo į Pratt Institu
tą, Brooklyn, N. Y., mokintis 
suknelių ir skrybėlių siuvimo. 
Mokslą užbaigė sausio pabai
goje.

Sutuoktuvių bankietas atsi
buvo Lietuvių Svetainėje. Da
lyvavo daug kaip lietuvių, taip 
kitataučių žmonių iš N. J. ir 
N. Y. valstijų. Nuotaika buvo 
graži.

Jaunavedžiams linkime 
linksmo šeimyninio gyvenimo.

Baigė Mokslą
Binghamton Central High 

Schoolėj baigė mokslą sausio 
mėnesį jaunuolės - jaunuoliai 
lietuviai: Else žemaičiūtė, mū
sų miesto gabiausia deklama- 
torė, taipgi LDS 6 kp. ir LLD 
20 kp. ir moterų skyriaus na
rė. Josephine Bakiūtė, Regi
na Rakauskaitė, Madge Kle- 
notiz. šios mergaitės motina 
yra lietuvė Kepuraičiūtė-Kle- 
notiz. J. Gailiūnas, St. Pa
lionis.

Peter ' Mikolajūnas baigė 
Johnson City High School. 
Mūsų Peter ypa armonistas ir 
daug sykių grojęs mūsų pa
rengimuose. Teko kalbėtis su 
jo motina. Ji apgailestauja, 
kad sūnus žada liuosnoriai 
įstoti į U. S. Laivyną. I

Nuo savęs linkiu visiems 
jaunuoliams ko geriausio pa
sisekimo, kurie manote siek- 
tis aukštesnio mokslo.

Ligoniai Mūsų Mieste
Draugė A. Maldaikienė, 

LLD 20 k p. Moterų Skyriaus 
narė ir pirmininkė, sugrįžo iš. 
ligoninės namo. Ji ten išbu
vo kelias dienas dėl ištyrimo 
jos ligos. Dabar randasi sa
vo namuose, 16 Carver St. At
lankykime ją. Ji yra daug pa
sidarbavusi. Linkiu draugei 
Maldaikienei greito pasveiki
mo.

Serga jaunuolis John Skre- 
bis kaulų gėlimo liga. Dar te
beserga jaunuolis Charlėy 
Kuršis.

Sveiksta draugė Barz d e vi- 
čienė, kuri buvo susižeidusi 
kuri buvo susižeidusi ranką 
ant ledo. Eina geryn drg. A. 
Matulienė, kuri sunkokai buvo 
susirgusi. Tebesirginėja drg. 
Belazarienė.

Labai sužeidė draugą Bene
diktą černą. Jam einant ryte 
į darbą karas užvažiavo. La
bai sužeidė galvą, turėjo net 
keliose vietose susiūti nuvežus [

Gražus Mūsų Kaimynų Rusų 
Choro Koncertas

Vasario 16 d. savo name 
įvyko rusų progresyvio choro 
metinis koncertas, kuriame 
dalyvavo ir mūsų Sietynas su 
mokytoja, kompozitore šali- 
naite priešakyje.

Programa susidėjo iš trijų 
chorų (lietuvių, Sietyno, rusų 
ir ukrainų), rusų mandalinų 
orkestros, solistės -ir grupės 
šokikų.

Vakarą atidarius, pirm, pa
sakė lyg ir prakalbėlę, maž
daug šiaip: Apart mūsų spė
kų ir ukrainų choro, pas mu
mis dalyvauja programoje ir 
mūsų broliškas lietuvių cho
ras. •

Per šimtmečius lietuvių tau
ta vergavo Rusijos carams, ku
rie slėgė ir vergė jų tautą per
sekiodami, kaip ir kitas ma
žesnes tautas, net spaudą ir 
kalbą drausdami, tuomi ma
nydami lietuvių tautą 'sunai
kinti moraliai, surusindami ją.

šiandien mes susijungėm 
draugiškai-broliškais ryšiais su 
lietuvių tauta po laisva gar
binga draugo Stalino konsti
tucija, kuri laiduoja kiekvie
nai laisvai tautai ir tautelei, 
kurių randasi Sovietų Sąjun
goje per 150, savo kalbą, sa
vo raštą, savo valdymąsi, gy
vuoti laisvai ir plėsti savo tau
tinę kultūrą, meną, apšvietą. 
Mes nuo savęs galime tik pa
sveikinti brolius lietuvius ir 
bendrai pasidžiaugti susipra
tusių proletarų didėjančiomis 
eilėmis.

Tai buvo labai nuoširdi 
draugo kalba. Rusų progresy- 
vis judėjimas Newarke labai 
išsiplėtęs klasiniam susiprati
me. Turi nuosavą namą, ku
riame varomas progresas pir
myn.

Apie jų judėjimą čia ne
vieta kalbėti, nes manau vė
liau aprašyti plačiau.

šiame jų koncerte, ne tik 
pats choras skaitlingai daly
vavo ir gavo šiltų pasveikini
mų, bet ir lietuvių apstus skai
čius publiką sudarė.

Ak tie rusai, tai linksmus, 
draugiški, vaišingi žmonės. 
Mes lietuvių progresyvė sro
vė manome ateityje dar glau
desnius ryšius sumegsti su sa
vo didžiaisiais kaimynais.

Profesoriaus Bacevičiaus 
Koncertas Newarke

Sietyno Choras su draugais 
rusais čia rengia gerbiamam 
profesoriui Bacevičiui koncer
tą. Nors diena galutinai 
dar šiuos žodžius rašant ne
nužymėta, tačiau manoma ir 
pageidaujama -turėti baland
žio 27 dieną, nedėldienį. Tai 
bus vienintelis klasikinis va
karas lietuvių-rusų tarpe viso

je jų išeivijos istorijoje. Tas 
bus vienintelis toks muzi
kalią koncertas visoje New 
Jersey valstijoje. Draugai ru
sai šį mūsų pasiūlymą priėmė 
su didžiausiu entuziazmu ir 
pagarba.

Didžiausia Naujenybė 
Newarke

Sovietų Sąjungos Draugų 
komitetas rengia masinį mitin
gą—prakalbas—diskusijas la
bai svarbia tema : “Dabartinis 
Pasaulio Krizis.7

Kas gi jame dalyvaus? Ogi 
ims dalyvumą asmenys, kurie 
Newarke dar nėra buvę, nei 
mums lietuviams matyti, nei
gi jų prakalbos girdėtos. Tai 
šie žymūs žmonės: Theodore 
Dreiser, žymiausias rašytojas 
novelistas, didžiausias taikos 
ir demokratijos šalininkas ir 
labai daugelio knygų auto
rius. Anna Louise Strong, 
įžymiausia žurnalistė, kuri pa
rašė labai puikią knygelę 
apie Lietuvos perversmą

Thomas L. Harris, profeso
rius ‘ technologijos Harwardo 
Universitete, ir daugiau žymių 
žmonių.

Prakalbos-diskusijos įvyks 
trečiadienį, kovo-March 5 die
ną, 8 vai. vakaro, didžiojoj 
Kruegers Auditorijoj, 25 Bel
mont Ave., Newarke. šiandien 
didžiausias krizis, vargas vie
špatauja pasaulyje, šie žymūs 
žmonės mums išaiškins prie
žastis šio karo, vargo, kraujo 
sėjos, ir ką darbo liaudis turi 
daryti, kad pasiekus pasaulyje 
taiką ir.laimingą gyvenimą. 
Lai kiekvienas lietuvis čia da
lyvauja!

G. Albinas.

Hooveris Nori Pirkt Maisto 
iš Sovietų Sąjungos

Helsinkiai, Suomija. — 
Herbert Hoover per savo 
atstovus teiravosi, ar Sovie
tai galėtų parduot jo vado
vaujamai šelpimo organiza
cijai maisto. Ta organizaci
ja siųstų maistų alkaniem
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Le VANDA | 
FUNERAL PARLORS

Incorporated
!; J. LeVANDA—E. LeVANDA 
J Tėvas ir Sūnus Levandauskai ![
!; UNDERTAKER !;

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

• Tel. Stagg 2-0788
!; NIGHT—HA vemeyer 8-1158 ;

žmonėm Belgijoj, Holandi- 
joj ir Norvegijoj.

šmugeliuoja Mirusiųjų 
Maisto Kortelėmis

Paryžius.— Kai kurie gu
druoliai tėmija laikraščiuo
se pranešimus mirimų; pas
kui eina į mirusiųjų namus, 
išgauna jų maisto korteles, 
pardavinėja jas kitiem ar
ba patys perka sau daugiau 
maisto pagal tasį korteles.

NEWARK, N. J.
L. L. U. 5 ■ kp. susirinkimas įvyks 

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

(48-50)
WORCESTER, MASS.

Šeštadienį, kovo 1 d., 7 v. v., Liet. 
Svet., 29 Endicott St., įvyks svar
bios prakalbos. Kalbės K. Abekienė, 
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)

PHILADELPHIA, 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)

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 2 d., 2 vai. po pietų, 735 

Fairmount Ave., įvyks svarbios dis
kusijos. Ruošia ALDLD 10 kp. Taip
gi įvyks ir Veikiančio Komiteto su
sirinkimas. Kviečiame visus narius ir 
“L.” skaitytojus. Bus išduodamas ra
portas iš Kongreso, kuris įvyko 22 
d. vasario, Harrisburghe. — Komisi
ja. (49-51) • ’

su- 
ko- 
123

GIBBSTOWN, N. J.
LDS 166 ir ALDLD 15 kuopų 

sirinkimai įvyks sekmadienį, 2 d. 
vo, 7 v. v. Pas V. J. Jackson,
Forest St. Kviečiame abiejų kuopų 
narius dalyvauti, nes reikia sutaisyti 
reikalus ir jau laikas pasimokėti Li
teratūros Draugijos duokles. Atves
kite ir naujų narių. .— S. V. Sekr.

(49-50)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro pamokos įvyks 2 d. 

kovo, 7 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Nariai dalyvaukite ir atsiveskite ir 
naujų narių. Reikia prisiruošti su 
naujom dainom “Laisvės” Bankie- 
tui. Prašome tėvų kad paakstintų 
jaunuolius dalyvauti Lyros Chore, 
esame daug vietų užkviesti dainuoti. 
Taipgi kviečiame ir senus narius 
grįšti prie choro. — Valdyba.

(49-51)

SU-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 2 d., 2 vai. po pie
tų, pas drg. M. Kupstienę, 1221 
Blair Ave., (rear). Nariai kviečiami 
dalyvauti. — Sekr. (49-50)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks 2 d. kovo, 2:30 vai. po pietų. 
15-17 Ann St., Harrisone. Kviečiame 
narius dalyvauti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti. — K. K. Sekr 

(49-50)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Suvienytos 

Draugijos rengia metinę turkių va
karienę, palaikymui svetainės. Įvyks 
kovo 2 d., 2 vai. vakaro, 20 Endi
cott St. Graži muzikalė programa: 
Dainuos Aido Choras, žymūs daini
ninkai V. Tumanis ir J. Sabaliaus
kas. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. — S. Janulis, sekr 

(49-50)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

Varpo 
keptuvė
THE BAKERS*

> UNION LABEL

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

! DR. J. J. KAŠK1AUČIUS i
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

PITTSBURGH, PA.
PIANISTO-KOMPOZITORIAUS VYTAUTO

BACEVIČIAUS
PIANO KONCERTAS

I . . • K

RENGIA L. D. S. 8-tas APSKRITYS

Sekmadienį, Kovo 2 Mareli
Pradžia 8-tą valandą vakare

LIETUVIU PILIEČIU KLIUBO SALEJE
1723 JANE STREET S. S. PITTSBURGH, PA.

Įžanga, priskaitant taksus, 83c ir 55c.

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

■ • • , ■ ■ 1 ■ $
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£j lOVA
y A LIBERAL

allowance 
FOR YOUR 
OLD WATCHI

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

ROBERT LIPTON >
Jeweler : : įsteigta 1892 /

701 GRAND STREET 4 
Tarpe Graham & Manhattan Avea. 1BROOKLYN, N. Y. J

Tel. Stagg 2-2173 mm 

Duodame ant Išmokėjimų M

ambassador ‘ 
' 2 I 'Jowols

U 43975



Segtas puslapis

Newyorkieciy Pokilis
Vasario 22 d., LDS 159-ta 

kuopa turėjo vakarienę Mar- 
sinionio svetainėj, 795 Wash
ington gatvės, New Yorko 
mieste. Įžangos tikietas buvo 
$2, bet atsilankiusieji nesigai
lėjo, gavo to vertės valgių ir 
gėrimų.

Buvo būrelis ir brooklyme
čių. Vienas brooklynietis sakė
si gyvenąs Brooklyne 6-ti me
tai, bet pirmu kartu buvęs pas 
New Yorko lietuvius parengi
me.

Pat artina newyorkieciams 
daugiau surengti pramogų ir 
daugiau susipažinti su brook- 
lyniečiais.

Buvęs Pokilyje.

Mokytojų Unija Smerkė 
Knygų “Terliotojus”
Mokytojų Unijos Lokalas 

5-tas išleido pareiškimą, ku
riame smerkia Nacionalės Fa
brikantų Sąjungos pasimoji- 
mą terlioti mokyklų knygas, 
uždedant ant jų taip vadina
mą “textbook blaklistą.”

Neseniai Nac. Fabrikantų 
Sąjungos Komitetas, vadovau
jamas profesoriaus Ralph 
West Robey iš Columbijos 
Universiteto paskelbė sąrašą 
socialio mokslo rankvedžių, 
vartojamų mokyklose po visą 
šalį, skundėsi, kad daugelis jų 
atsinešančios kritiškai į priva- 
tiško pelno sistemą.

• Tarpe kitko, Mokytojų Uni
jos pareiškime sakoma:

“Labiausia ironiška tas, kad 
Nacionalė Fabrikantų Sąjunga 
pasistatė save kaipo Cenzorių 
Taryba, galinčia nustatyti 
skaitymo medžiagą Amerikos 
vaikams. Ji neišstoja prieš vi
suomenės opiniją švariomis 
lankomis. Ar kada nors Nac. 
Fab. Sąjunga kritikavo visuo
meniškų reikmenų gamybos 
firmas už įvedimą rankvedžių 
tiksliai nustatytų susilpnint 
liaudies tikėjimą valdžios nuo
statais?”

Mokytojų Unija pareiškia, 
kad ji griežtai priešinga to
kiam fabrikantų bandymui 
diktuoti mokyklų reikalus. 
Robey komiteto raportą mo
kytojai pavadino “diesišku 
terliojimu” knygų.

Hillmaniniai Išmetė iš 
Darbo Unijistus

Amalgameitų Unijos virši
ninkų įsakymu, šiomis dieno
mis išmesti iš darbų dar du 
Skalbyklų Unijos Lokalo 328 
Pild Tarybos nariai už pasi
priešinimą administracijos pa- 
simojimui prašalinti du pro
gresyvius biznio agentus.

Seniau buvo prašalinti irgi 
du, tad prašalinta viso 4 lo
kalo Pild. Tarybos nariai už 
išdrįsimą pasipriešinti Hillma- 
no mašinai. Vienas pravarytų 
yra Salvatore Maira, 
Laundry, Brooklyne, darbinin
kas, po išdirbimo ten 
metus. Jis pravarytas 
ninių paskirto biznio 
Barnards įsakymu. 
Cunningham, iš Bedford Laun
dry, šapos pirmininkė (chair- 
lady) buvo pravaryta Antho
ny Greco, kito hillmaninių 
skirto agento įsakymu.

Borislavskio Nužudyme Buvę 
Apiplėšimo Motyvai

Irving Teatre Rodys 
“Čepajevą”

Irving Teatre, Irving PI

KetVirtad., Vasario 27, 1941 
..t— -r.-r ■ m-.it ■

Jaunas vagišius'Delpit, kaip 
sako policija, už kelių valandų 
sugrįžęs vagystes vieton, 121 
St. Felix St., pareikalauti pa-

Taikos Mobilizacija Turės Masinių 
Rinkliavų Dienas

Amerikinė Taikos Mobili
zacija skelbia, jog gavo iš 
miesto valdžios leidimą oficia
lių - masinių rinkliavų die
noms; bus vasario 27, 28 ir ko
vo 1-mą, tai yra. — šiandien, 
rytoj ir poryt. Pinigai bus su
naudoti 
Mitingo 
lams.

Tasai
suvažiavimas šaukiama New

Amerikos Liaudies 
mobilizavimo reika-

Liaudies Mitingas -

Yorke balandžio 5-6, šių metų. 
Dedama pastangos, kad kuo- 
plačiausios masės jame galėtų 
būti atstovautos, pridėtų savo 
balsą prie reikalavimp 
kos valdžiai netraukti 
kos į Europos karą.

Taikos Mobilizacija 
visus taikos šalininkus 
jus pagelbėti rinkliavoj, 
sus kitus sulyg išgalę 
aukoti.

Ameri-
Ameri-

prašo 
veikė- 

, O vi- 
pa-

Pamačius Judį Iš Istorinių Lietuvos Įvykių, 
ir “Gyvenimo Universitete”

vis

kalbėtojų žodžius ir 
entuziastiškai plojant, 
eiles laukiančių bal- 

Čia vikrūs jaunuoliai,

Pereitą antradienį Miami 
Teatre, New Yorke, pirmu 
kartu Amerikoje pradėta ro
dyti nauja Sovietų filmą “Gy
venimo Universitete” ir prie
dams rodoma . keli trumpi 
vaizdeliai iš didžiulės Sovietų 
Sąjungos įvairių kraštų žmo
nių gyvenimo, veiklos, atsieki- 
mų. Tarp tų yra ir judis “Ta
rybų Lietuva.”

Filmą “Tarybų Lietuva” 
nėra ilga, liet įdomi ir svar
bi bile kam, juo labiau ji in
teresinga mums, lietuviams. 
Prisipažinsiu, buvo sunku su
laukti pradžios. Pradėjus tuos 
trumpus vaizdelius rodyti, 
nors jie puikūs, bet ot, rodos, 
dabar jau turėtų pradėt rodyt 
apie Lietuvą, o čia dar 
koks kitas, dar kitas.

Judyje parodoma Lietuvos 
liaudies pasiruošimas _ pirmie
siems laisviems rinkimams, pa
rodoma dideli masiniai mitin
gai, kuriuose matai sykiu kai
mietį ir miestelėną, jauną ir 
seną, vyrus ir moteris, nuos
tabiai, su įtempta klausa gau
dant 
jiems 
Matai 
suoti.
čia baltaplaukiai senukai iš
ėję sudėt savo balsą už savo 
pasirinktus kandidatus. Visur 
matosi didelė rimtis — pirmu 
kartu istorijoj liaudis ima 
savo likimą į savo rankas. Iki 
šiol jai ponai padiktuodavo. 
Rinkimuose, kaip žinia, daly
vavo 95 nuošimčiai visų bal
suotojų. ii’ 99 nuošimčiai bal
savusių, pasisakė už darb. są
rašus.

Demonstracijose ir mitin
guose jau ir prieš rinkimus 
nenaujiena matyti iškabų su 
Stalino ir kitų Sovietų vadų 
paveikslais. O iškabos juk ro
do, ko trokšta liaudis. Seimo 
atidarymo dieną migla iškabų, 
migla paveikslų.

Atėjo pirmosios Seimo sesi
jos diena, kada susirenka’ 
liaudies naujai išrinkti atsto
vai. Kaune renkasi minios dar
bininkų. Iš provincijos mies
tų ir kaimų pribūna delegaci
jos. Kas gi galėdamas daly
vauti iškęstų nebuvęs šalies 

Clime sostinėj tuo istorišku momen-

ninku čionai skelbiama “prie
varta’’ Lietuvos žmonėms 
stoti į Sovietų Sąjungą.

Judis, kaip minėjau, trum
pas, bet jame matosi begali
nis kontrastas nuo matytų iš 
smetoniškos Lietuvos. Būdavo 
eina ponas, ar kokia suklibusi 
ponia, o čia šalia ar paskui 
“tautos vadus” net įsiręžę se
ka “savi dobilėliai” — būrys 
parinktinių, ginkluotų karių. 
Parodo, būdavo, gražių namų 
ir vietų, bet prie jų. žmogaus 
nematyt, nes ponų, veikiausia, 
nebūdavo namie, o darbo žmo
gui nevalia prieiti. Dabar, sei
mo rūme, prie rūmo, visur mi
nios svieto ir niekur vadams 
specialių sargybų nemačiau.

Judis keliais atvejais iššau
kė aplodismentų. Lietuva — 
pirma šalis be kraujo lašo nu
šlavus fašistinį režimą- ir mil
žiniškos daugumos piliečių va
lia įstojus tarptautinėn Sovie
tų Sąjungon.

Judis “Gyvenimo Universi
tete” parodo garsaus rašyto- 
jaus Maksimo Gorkio vargin
gą jaunystę. Judis puikus, ja
me daug dramos, daug ir ko
medijos. Apie jį dar priflfeis 
plačiau pakalbėti. Minėti ju- 
džiai rodoma Miami Teatre, 
6th Avė. (prie pat 47th St.) 
New Yorko mieste. Įžanga iki 
1 vai. 20 c. M-s.

Goldo Sukakties Minėjime 
Bus ir Nauja Knyga

Yorke, 
knyga 

kuri ką

Negaudamas Darbo, 
Nusižudė

metųStanley Jackson, 21 
jaunuolis, nusprendė, kad jis 
esąs “vienu priediniu asmeniu, 
kuriuomi niekas nesidomi.” 
Jis parašė savo paskutinę no
tą, padėjo greta savo turto— 
poros čiuožinėjamų batų (led
žingų)—ir atsisuko gasą savo 
kambarėlyje, .780 3rd Avė., 
N. Y. Jaunuolio draugai pa
sakojo, kad jis jau 8 mėne
siai buvo be darbo.

Cropper Kūrinių Paroda
A. C. A. Gallery, 52 W. 8th 

St., New Yorke, išstatyta pa- 
rodon William Gropper, žy
miojo Amerikos artisto - kar- 
tūnisto kūriniai. Randasi dau
gelis senesnių, penkiose pir
mesnėse parodose matytų žy
miu kūrinių ir yra daug nau
jų. ■ 1 N.

Po tolimesnių tyrinėjimų 
New Yorko policija daleidžia, 
kad Morris Borislavskis, pir- 
mesniuose pranešimuose skelb
tas dideliu išradėju, gal bu
vęs nužudytas apiplėšimo su
metimais, nors tuo laiku jis 
pinigų su savimi neturėjęs. Ir 
abelnai nebuvęs turtingas, gy
venę iš žmonos uždarbių.

Borislavskis išradęs orlaivi- 
nę torpedą, kurią pasiuntęs 
J. V. valdžiai prieš ketvertą 
menesių, bet atsakymo dar ne
buvęs gavęs. Nacionalė Išradi
mų Taryba gavus nuo jo tą 
torpedą pereitą lapkritį, bet 
atradus nepraktiška ir 
tu s.

Borislavskis, 55 
baltagvardietis, 
dimo jo kūno 
no sienos ant 
Terrace, New
spauda, ypatingai World-Tele
gram bandė jo nužudymą pa
daryti “politiška” žmogžudys
te, bet policija tam neradus 
jokių parodymų.

15th St.., New Yorke, prade
dant šiuo penktadieniu, vasa
rio 28-tą, rodys “čepajevą,” 
^paskelbusią Sovietų filmą, ir 
“Imperatorius Jones.”

“Čepajevas” yra civilio ka
ro laikus perstatanti filmą, la
bai įspūdinga ir istoriška. Re
tas kas tenkinasi tik vienu pa
matymu šios filmos. Antroji 
filmą, “Imperatorius Jones,”

areštuotas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA RADIO
Visai pigiai parsiduoda mažai var

totas ir gerai veikiantis radio (nedi
delis). Tai geriausia proga pigiai įsi
gyt sau radio. Ateikit pamatyt va
karais po No. 393 Hewds St., kam
pas So. 3rd, apt. 31.—P. Šolomskas.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

atme-

buvęs 
atra

m., 
tad po 
prie vienuoly- 
St. Nicholas 
Yorke, tūla

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

penkis 
hilma- 
agento 
Cecilia

pa-

Hearns Darbininkai 
Balsuos Streiką

Hearns De partmentinės 
Krautuvėj darbininkai, Loka
lo 1250 nariai, turės mitingą 
penktadienio vakarą, Irving 
Plaza, N. Y., kur svarstys 
streiko klausimą. Kompanija 
siūlė darbininkams 44 valan
dų darbo savaitę ir menkutį 
algų pakėlimą, iš kurio parei- 

f tų apie po 35 centus per dar
bininką. Unija tą atmetė. Rei
kalauja 40 valandų savaitės 
ir algų pakėlimo.

tu. Seimas nutaria, kad Lietą
ją įstoja nariu Sovietų Są
jungon. Salėj audringos .ova
cijos. Seimo prezidiumas išei
na į laukiančias minias darbo 
žmonių. Tęsiasi demonstravi
mas, maršavimas. Prezidiu
mas, Seimo atstovai pirmose 
eilėse, paskui būriai ir būriai 
darbo liaudies, maršuotojų ga
lo neužmatai. Kaunas kaip gy
vas nebuvo pirmiau tokių mi
nių susibūrimo matęs. Kaunie
tis čia pamatytų ne vieną pa
žįstamą veidą.

Ir ypatinga, nesimato nei 
policijos, nei raudonarmiečių, 
nei bent kokio kur nors su 
durtuvu ar šautuvu žmogaus. 
Minia būtų galėjus savo kūno 
svoriu sumalti būrelį seimo at
stovų, jeigu juos nebūtų, lai
kius savo valios reiškėjais d$l 
įstojimo Sovietų Sąjungom 
Reikėtų kiekvienam 
pamatyti šį judį 
rinti, kokia buvo

Pranešama, kad apart kitų 
iškilmių, būsiančių Mike Gold 
literatinio darbo 25 metų su
kakties minėjime šio sekma
dienio popietį, kovo 2-rą, Man
hattan Center, New 
bus ir naujutėlė jo 
“The Hollow Men,”
tik išeina iš spaudos ir dar 
niekur nebuvo pardavinėjama.

Knygoje yra sutrauka fak
tų apie literatinius renegatus, 
perduodama lengvoj ir pa
trauklioj kalboj,1 kokia pasi
žymi visi Gold’o raštai.

Sukakties mitingo kalbėto
jų ir sveikintojų sąstate ran
dasi Browderis, Davis, Ben 
Gold, Budenz, Flynn, Grop- 
per, North. Dainuos Mordecai 
Bauman. Bilietai parduodami 
rengėjų — /‘Daily Worker” 
ofise, ir darb. knygyne, kaina 
50c. . R.

Keturi jauni vyrai areštuoti 
ir pas juos rasta $3,598 gro
bis, prieš kelias valandas iš
plėštas iš busų firmos, 46 Oli
ver St., RY.

Civic Virtue statula per
krausima iš City Hali parko, 
New Yorke, prie Queens nau
jos miesto salės.

ir 
ta

lietuviui 
persitik- 
smetoni-

Artkino rodo naują Saunų novietinĮ judj 

“Gyvenimo Universitetas” 
Paremtą Maksimo Gorkio apysaka iš jo 

paties gyvenimo. Diriguota 
Marko Donskojo.

Gyvai paveiksluoja jaunystę to narsaus 
Rusų tapytojo ir jo kovas už 
; <lvas|n| ifisivystymą.

SPECIALI ĮDOMYBE: Pirmosios judžių 
Žinios iš Lietuvos, Jaunosios Tarybų Res
publikos. Taipgi naujos judžiu žinios iš 

$oyietų Sąjungos, tarp jų vaizdai gyve- 
> nimo iii* .darbų Vakarinės Ukrainos .

.. v.. •l.,. .. f; mieste Lvove.
.MIAMI PLAYHOUSE

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

šiokiomis dienomis.

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

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

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

Scen’a iš naujos Sovietų filmos “Gyvenimo Univer
sitete,” pagamintos pagal Maksimo Gorkio autobio
grafinę istoriją (iš jo-paties jaunystės gyvenimo), pa
vadintą “Mano Universitetai.” Filmą, greta istoriškos, 
naujausios filmos iš Lietuvos, rodoma Miami Play
house, 6th Ave. (netoli 47th St.), New Yorke.

LIETUVIŲ RESTAURANAS
įdomiai (puošta lietuviška aludė;

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių j 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

CHARLES’
UP-TO-DATE

BAKBEK SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

FOTOGRAIAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
e Iš senų padarau 

n a u jus paveiks- 
į lūs ir krajavus 
h sudarau su ame- 
■ rikoniškais. Rei- 
Rkalui esant ir 
»p a d i dinų tokio 
r dydžio, kokio pa- 
\ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St.

EVergreen 4-0072 SLoenm 0-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO QPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.
. . . .  t  .

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Graborius-Undertaker 
EAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8T9770

F. W. SHALINS 
(SH ALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite For,ėst Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

Trajerikės, stambios, pakelis ....
arba 3 pakeliąi už ................

m. žukąitis; u>,'‘

SPENCERPORT, N. Y,

kta/ 
at,resas.

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Ė------------ :----------- -------------------------------------------------------------------------0
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės 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

EJOI.-... TOl . nJ.IOl "'IOE3

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

$3.00 
•35c 
25c 
15c

25c
60c 

$1.50

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip PetnJčių Krautuvėse 

M. PETRAITIENE IR SCNAI




