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KRISLAI
Moterą Tarptautinė.
Istorija Kartojasi.
Laiminga Aštuntoji.
Jos Puikioji Knyga.
Kur Visi Lygūs.
Pas Mus Pačius.
Liaudies Gražuolė.
Kada Mūsą Nereikės.

Rašo S. Sasna.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Ši “Laisvės” laida pašvęsta 
Tarptautinei Moterų Dienai 
paminėti. Jau būsite- pastebė
ję, j°g ji nuo viršaus iki apa
čios užpildyta raštais moterų 
ir apie moteris. Ačiū visiems 
įvertinusiems mūs to pasimoji- 
mo svarba, v

Kas netilpo šioje, 
sekamose laidose.

matysime
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Eina Vis Daugyn 
Žmonių Protestai 

Prieš Bilių 1776

“ARTĖJA KARAS” 
TURKIJAI

Turkai Grasina Kariaut 
Prieš Vokiečius, jei šie 

Užpuls; Graikiją

Sovietai Pareiškė, jog 
Bulgarija, Įsileisdama 

Vokiečius, Platina Karą
Sausio 9-tą, 1905 

liaudis, šventosios 
statulom nešina, ėjo 
“tėvelį” 
apgynimo,
dė. Išlikusieji, nuo maldų per
ėjo ant barikadų.

m., rusų 
mergelės 
pas carą 

j ieškot teisybės ir
’ Caras minią šau-

Kovo 8-tą, 1917 m., Petro
grado darbininkės išėjo į gat
ves reikalauti duonos, taikos 
ir laisvės. Caras ir vėl šaudė. 
Minia atsakė kova. Neužilgo 
ir pats caras buvo nuverstas 
nuo sosto.

Mūsų dienomis minia moti-j 
nų, be skirtumo kilmės ir ti
kybos, sukrito sniege ant ke
lių mūsų šalies kapitoliuje 
melstis taikos Dievui. Ar p. 
Roose vėl tas ir jo valdžia iš
girs minios maldą? Kas išmo
ko organizuotai melstis, tas 
gali išmokt ir kovoti.

Kada mes buriamos kovoms 
už teises ir taiką, mūsų sesės 
Lietuvoj telkiasi į džiaugsmo 
demonstracijas, kur jos pla
nuos, kaip greičiau savo šalyj 
išbudavoti socializmą. Iš slap
tų mažų mitingėlių tarpkalnė- 
se ir giriose Smetonos laikais, 
jos šiemet išeis miniomis į vie
šąsias aikštes ir puikias sales 
minėti pirmą laimingą Tarp
tautinę Moterų Dieną Lietuvo
je.

Kalbant apie maldas, prisi
mena Močiutės Bloor maldos 
Meriden, Conp., unitaristų 
bažnyčioj, kur ji visada pra
dėdavo savo kalbą malda ir 
Evangelijos žodžiais apie ma- 
žiuliukus, o visada baigdavo 
šaunia prakalba prieš vaikų 
darbą.

šimtai tokių įdomių įvykių 
iš 50 metų jos d^rbo ir kovų 
už Amerikos žmonių gerovę 
ir teises randama jos puikioj 
knygoj “Mūsų Esama Daug.” 
Knyga būtina perskaityt kiek
vienam.

Lvovo mieste, vakarinėje 
Ukrainoje, neseniai perėjusioj 
Sovietų žinion, į miesto Sovie- 
tą-Tarybą išrinkta 339 mote
rys.

Amerikoje nematom moterų 
masinio ėjimo nei į vietines, 
nei į centralines įstatymdavys- 
tės įstaigas, kaip nematom nei 
darbininkų vyrų. Mūsų demo
kratija darbininkams ir mote
rims tebėra močiaka.

Vietomis į moterų darbą pas 
mus tebežiūrima, kaip į bau
džiavą. Per metus negali vie
nu susirinkamo moterims su
šaukti. Tame kalti tų 
jų ir vyrai ir moterys.

koloni-

pavyz- 
reikale

Žmonių Reikalavimai Atmest Tą Biliy Veikia prieš Senato
rius, Norinčius Urmu Pervaryt Karinį Planą

Washington. — Kaip tva
nas, plaukia iš visos šalies į 
Washingtona’laiškai ir tele
gramos su protestais prieš 
diktatoriškai-karinį Roose- 
velto bilių 1776, su reikala
vimais atmest tą bilių.

Senatorius Walter F. 
George, karštasis Roosevel- 
to sumanymo rėmėjas, pir
mininkas užsienių reikalų 
komisijos, ragino, kad nei 

! vienas senatorius nekalbėtų 
ilgiau kaip po valandą apie 
patį sumanymą 1776 ir kad 
tik po pusę valandos tekal
bėtų apie siūlomus jo patai
symus.

Senatoriai B u r t b n K. 
Wheeler ir Bennett Ch. 
Clark pasipriešino tam ban
dymui užciaupt burnas bi- 
liaus priešininkams. Senato
rius Wheeler pareiškė:

“Aš gaunu tūkstančius

Ankara^, Turkija, kovo 4. 
— Valdiškas radio perser
gėjo Turkijos gyventojus, 
kad jie atsiduria “arčiau 
karo.”

Pusiau-oficialiai praneša
ma, kad turkai eisią karan 
išvien su Anglija, jeigu 
vokiečių armija užpuls 
Graikiją ar Turkiją. Sako, 
Anglijos karo laivai bus 
praleisti pro Dardanellus į 
Juodąją Jūrą veikt prieš vo
kiečius, kurie įsigalėję Ru-

Sovietu Sąjunga Atsisako Duot Paramos To kiai Bulgarijos Pozicijai; “Ištikimi Savo Tai
kos Politikai,” Sovietai Laikosi Bepusiškai ir Šiame Dalyke

Senatas Numuša 109 
Milionų Doleriu 
Taksų Trustam

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas per 30 mi
nučių priėmė sumanymą 
“palengvint” trustam-kor- 
poracijom taksus nuo nepa
prastų karinių pelnų, arba 
viršpelnių. Šiuomi senatas 
palieka 100 milionų dolerių 
daugiau pelnų didiesiems 
kapitalistams per metus.

Kongreso atstovų rūmas 
jau pirmiau padarė šitokį 
tarimą.

Dabar lieka tik preziden
tui pasirašyt, kad tas tari
mas taptų įstatymu.

PASKANDINTA KETURIOLI
KA ANGLIJOS LAIVŲ

London, kovo 4. — Vokie
čiai per savaitę nuskandino 
14 prekinių Anglijos laivų, 
viso 60 tūkstančių tonų, 
kaip pripažįsta Anglijos 
valdžia.

Berlin, kayo 4. — Angli
jos atstovai Rendel ir jos 
piliečiai bėga iš Bulgarijos.

Ne visur bloga, štai 
dys: “Drauge, laiškutį 
prakalbų aplaikiau. Ir ta pa
čia diena turėjom pasitarimą 
3 komiteto ir 3 ne komiteto 
draugės. Sutarėme rengti.”

Taip rašo iš Binghamtono d. 
Navai inskienė. Nestebėtina, 
kad joms sekasi. Jos nevažiuo
ja šimtamete “buge,” bet mo
demišku vežimu. Ir kitur yra 
tokių pavyzdžių. Ir jiems se
kasi. Priežodis sako: ką pa
sėjai, tą ir pjausi.

apipylė klausimais, prašė au
tografų. Tai buvo Močiutė 
Bloor.

“Ne iš Holiywoodo grįžtu,” 
juokavo 78 metų amžiaus Jau
nuolė. “Bet gal dar ten pa
teksiu. Kas gali žinot. Ten 
link važiuoju,” pridėjo ji ma
nydama, .kad ją, komunistę, 
gali palaikyt iš Holiywoodo 
keliaujančia aktore.

St. Louise aną dieną Ameri
kos darbininkų žymiausią švie
siaplaukę užklupo būrys re
porterių traukti paveikslus,

Ar žinote, jog 
valstijų seimeliuose 
ta biliai', siekianti 
moterims, dirbti apmokamą 
darbą. Jie tik laukia prave- 
dimui patogaus momento. Tai 
bus, kada mūsų, darbas susi
kirs su bizniu, t nebus reikalin
gas.

keliolikos 
yra įneš- 
uždrausti

laiškų ne tik iš New Yorko, 
Chicagos ir Detroito, bet 
taipgi krūvas laiškų iš visų 
šalies kampų ir nuo taime
rių, kurie sako: jeigu nega
limą sumušt šį bilių senate 
jokiais kitais būdais, tai rei
kia prieš jį veikt gaišinimu 
-‘filibusteriu? Ir tie žmonių 
reikalavimai teisingi!
“Aš nesistebiu, kad šio bi

liaus piršliai nori urmu per
varyt ji kongrese kuo grei- munijoj ir Bulgarijoj. Tur- 
čiausiai. Jie žino, jog kai kija leisianti anglų kariuo- 
Amerikos žmonės supras, menei išsikelt į turkų žemę 
ką reiškia to biliaus smulk
menos, tai įvyks toks sukili
mas prieš ši bilių, kokio 
Amerika dar nėra mačius.”

Senatorius George ir kiti 
atžagareiviai senatoriai iš 
pietinių valstijų su pasipik
tinimu pirkišo senatoriui 
Wheeleriui, kad jis norįs 
gaišinimu, begalinėmis kal- 
bomis-“filibusteriu” sulai
kyt prezidento planą, bilių 
1776.

Senatorius Wheeler į tą 
priekaištą atsakė štai kaip: 
Jūs dabar reikalaujate ap- 
rėžt svarstymus karinio bi
liaus, bet jūs patys andai 
begaliniais k 1 e g ė j imais, 
tiksliu gaišinimu-filibūste- 
riu palaidojote tokius suma
nymus, kuriuos rėmė aiški 
senatorių dauguma.

Čia senatorius Wheeler 
ypatingai priminė tiem rė
mėjam Roosevelto karinio 
sumanymo, kaip jie savo ne
ribotais plepėjimais ir riks
mais ^prileido senatorių 
daugumos prie balsavimo 
už įnešimą, kuris reikalavo 
uždraust lynčiuot negrus.

Roosevelto biliaus šalinin
kai grasino, kad jie galį 
pervaryt senate tarimą, ku
ris apribosiąs kalbas. Bi
liaus priešininkai atšovė 
jiems: jūs negalite to pada
ryt; jūs neturite reikalingos 
tam dviejų trečdalių balsų 
daugumos.

Demokratas sen atorius 
David I. Walsh iš Mass, už- 
reiškė, jog to biliaus priė
mimas įtrauktų Jungtines 
Valstijas į karą Europoj ar 
Azijoj; o tai “būtų pragaiš
tingas mums žingsnis eko
nominiai, visuomeniniai ir 
politiniai.” Jis, be kitko> tei
gė, kad Amerikos karo lai
vynas galėjų atmušt japonų 
laivyną, jeigu jie mėgintų 
užpult Jungtines Valstijas; 
bet, girdi, jei Amerika nu
siųstų savo laivyną į ^Japo
nijos vandenis, tai toks žy
gis galėtų būt “savižudys- 
tė” Amerikos laivynui tenai.

Senatorius Wheeler ir ki
ti priešai biliaus 1776 išreiš
kė viltį, kad jeigu ginčai dėl 
šio biliaus bus gana ilgai 
pratęsti senate, tai dar gal 
išsivystys, gana platus žmo
nių judėjimas, kad per jų 
spaudimą taptų atmestas 
šis diktatoriškai-karinis bi- 
lius.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pareiškė, jog Bul
garija, praleisdama vokie
čių armiją per savo žemę, 
tuomi platina karą; bet So
vietų. Sąjunga, “ištikima sa
vo taikos politikai”, taip pat 
laikosi bepusišku'mo kas lie
čia tą įvykį Bulgarijoj.

Ryšium su tūom Sovietų 
vyriausybė paskelbė seka
mus išreiškimus nuomonių 
iš Bulgarijos ir Sovietų pu
sės:

“Kovo 1 d. atstovas Bul
garijos užsienių reikalų mi- vą Bulgarijoj, Lavriščevą,

riščevui, jog Bulgarijos 
valdžia sutiko įsileist vokie
čių kariuomenę į Bulgariją, 
norėdama ‘palaikyt taiką 
Balkanuose?

“Kovo 3 d. Sovietų užsie
nių reikalų vice-komisaras 
A. V. Višinskis įteikė šito
kį' atsakymą Bulgerijos at
stovui Ivanui Stamenoffui:

“Sovietų vyriausybė mato 
reikalą duot žemiau sekan
tį atsakymą į Bulgarijos 
pranešimą, perleistą mums 
per Sovietų Sąjungos atsto-

ir įkurt anglų orlaivių sto- _
vykias Turkijoj, jei tik vo- nisterijos Altynoffas pa- — į pranešimą per Bulgari- 
kiečiai pradės žygius prieš reiškė Sovietų Sąjungos at- jos užsienių reikalų minis- 
Graikiją. stovui Bulgarijoj, M. L Lav- terį Altynoffą, kur teigia-stovui Bulgarijoj, M. L Lav- terį Altynoffą, kur teigia-

Čilės Liaudies Frontas 
Laimėjo Rinkimus

Komunistai Pravedė Virš Antra Tiek Daugiau Savo Atstovų, 
Negu Iki šiol Turėjo; Socialistai Nupuolė

Santiago, \ Chile, kovo 3. 
— Liaudies Frontas šauniai 
laimėjo rinkimus Čilės 
kongreso-seimo, kaip rodo 
jau beveik užbaigtas ap
skaičiavimas rinkimų pa
sekmių. Liaudies Fronto 
laimėjimas juo ryškesnis, 
kad nusmuko “socialistų” 
vadas Oscar Schanake su 
savo sekėjais, kurie stengėsi 
suardyt Liaudies Frontą Či
lėje, Pietų Amerikos respu
blikoje.

RINKIMŲ PASĖKOS
- Į kongreso atstovų rūmą 

tapo išrinkti 62 Liaudies 
Fronto atstovai.

Dešiniųjįi išrinkta 49.
Socialistų 14.
Dar trūksta žinių apie li

kusius 19 atstovų, kokiom 
partijom jie priklauso.

Socialistai, vadovaujami 
Schanake’s, pabėgo iš Liau
dies Fronto, ir gyrėsi, kad 
jie per šiuos rinkimus lai
mėsią 40 vietų Čilės kong- 
rėse-seime. Užuot to, jie nu
puolė iki 14 iš viso, o pirm 
šių rinkimų turėjo dar 18 
savo atstovų.

Senatorių rinkimuose de
šinieji gavo šiek tiek pervir- 
šiaus.. Jie pravedė 21 savo 
žmogų.- 5
Liaudies Frontiečių į sena

tą išrinkta 19.
Socialistų 4.
Abejotinas 1.

KOMUNISTAI LAIMĖJO 
DAR 10 VIETŲ

Komunistų Partija, kuri 
yra viena iš sudėtinių Liau
dies Fronto partijų, laimėjo 
10 vietų daugiau Čilės kong
reso atstovų rūme. Pirmiau 
ji turėjo 7 atstovus, o da
bar turės 17. Šis komunistų 
pasisekimas juo reikšmin
gesnis, kad “socialistai” 
kiek tik įmanydami plūdo 
ir atakavo komunistus. /

NAUJO KONGRESO AT
STOVŲ RŪMO SĄ

STATAS:
Liaudies Fronto Partijų 

Atstovai:
36 radikalai.
17 komunistų.
2 nepriklausomingi.

Dešiniųjų Partijų Sąjungos 
Atstovai: 

konservatai. 
liberalų, 
socialistų.

27
17
14

SCHANAKĖ — AMERI
KOS IMPERIALISTŲ 

ĮNAGIS
Schanake sugrįžo iš 

Jungtinių Valstijų į Čilę ke
liomis savaitėmis pirm sei- 
mo-kongreso rinkimų ir 
pradėjo įniršusiai šturmuot 
komunistus ir Liaudies 
Frontą. Jis reikalavo, kad 
Čilė remtų karinę preziden-

NAZIAMS NEPATINKA SO
VIETŲ PAPEIKIMAS

BULGARIJAI
Berlin, kovo 4. — Vokie

čių valdininkai sako: 
“Mums suprantamas daly
kas, kad Sovietų Sąjunga 
nupeikė Bulgariją už tai, 
kad Bulgarija praleidžia vo
kiečių armiją, bet Vokieti
ja nieku būdu negali pakęst 
jokių žingsnių, kurie suvar
žytų vokiečių veiksmus; lai
komus reikalingais sumušt 
Angliją.”

ROOSEVELTAS PRIVERSTAS
NUSILEISTI (?)

Washington, kovo 4. — 
Neoficialiai pranešama, jog 
prez. Roose veltas jau sutik
tų taip pataisyt savo bilių 
1776, kad tik su kongreso 
užgyrimu galėtų siųst 
jėgas per vandenynus.

ORAS

karo

Šaltoka.

ma, jog Bulgarijos valdžia 
sutiko įsileist vokiečių ka- , 
riuom'enę.į Bulgariją ir jog 
tuo žingsniu jinai siekia tai
kos tikslų Balkanuose:

“1. Sovietų vyriausybė tu
ri skirtingą nuomonę negu 
Bulgarijos valdžia apie tei
singumą Bulgarų valdžios 
nusistatymo šiame klausi
me, nes toks jos nusistaty
mas, nežjūrint Bulgarų val
džios pageidavimų, neveda 
į taikos sustiprinimą, bet į 
karo srities praplatinimą ir 
į Bulgarijos įtraukimą į jį;

“2. Atsižvelgdama į tai, 
Sovietų vyriausybė, ištiki
ma savo taikos politikai, 
ne’gali duot Bulgarijos val
džiai jokios paramos vyk
dymui dabartinės jos poli- . 

| tikos.
“Sovietų vyriausybė yra 

priversta padaryt šį pareiš
kimą, ypač atsižiūrėdama į 
tai, kad bulgarų spauda pla
čiai skleidžia gandus, ku
riais ji iš esmės klaidingai 
perstato tikrąją Sovietų 
Sąjungos poziciją.”

to Roosevelto programą.
Ta “socialisto” Schanake’s 

k a m p a n i ja davė didžio 
džiaugsmo reakcininkams 
Čilėje, ir jie per savo laik
raščius garsiai skelbė,’ kad 
Liaudies Frontas jau “mi
ręs.”

Schanake reikalavo už
draust ir panaikint Komu
nistų Partiją; ir dešinieji su 
socialistų parama pervarė 
tarimą Čilės kongrese, kad 
Komunistų Partija turi būt 
panaikinta. Bet Čilės prezi
dentas Aguirre Cerda veta-’ 
vo-atmetė šį tarimą.

Schanake tikėjosi, kad pa
šalinus Komunistų Partiją 
ir su pagalba kraštutinių 
dešiniųjų galima būsią pa
daryt taip, kad Čilė remtų 
karinius prez. Roosevelto 
pasimojimus. Bet Schanake 
apsiriko. Pačioj Socialistų 
Partijoj kilo toks maištas 
prieš Schanakę ir jo šalinin
ku^, kad didelis skaičius na
rių^ pasitraukė iš tos parti
jos.

Laike rinkimų vajaus su^ 
sikūrė eilė naujų vietinių 
Liaudies Fronto’ komitetų. 
Visoje šalyje įvyko masiniai 
susirinkimai ir priėmė aš
trias rezoliucijas' smerkian
čias Socialistų Partijos va
dus kaip išdavikus. Komu
nistai atsišaukė į žmonių 
minias gelbėt Liaudies 
Frontą, sumušt schanakie- 
-čius, kurie stengėsi suardyt 
šį frontą. Tuo pačiu laiku 
pareiškė savo Liaudies- 
frontišką vienybę šios par
tijos: Radikalų Partija, De
mokratų Partija, Radikalų 
Socialistų Partija ir Socia
listų Darbininkų Partija. •

Visos šios partijos išsta
tė vieną bendrą savo kandi
datų sąrašą rinkimam, o 
Schanąke’s sociaįistai daly
vavo rinkimuose jau kaip prieš E. Browderio nuteisi 
“nepriklaušoma” partija.

Michigano ir Montanos 
Protestai prieš Brow- 

derio Nuteisimą
Lansing, Mich. — Valsti

jos Pilietinių Teisių Suva
žiavimas, a t s t ovaudamas 
230,000 žmonių, vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kur pa
smerkė teismų skirtą baus
mę —; ketverius metus ka
lėjimo — Earlui Browde- 
riui, generaliam Komunis
tų Partijos sekretoriui. Re
zoliucija sako, kad Browde- 
ris taip baudžiamas ne už 
smulkius skirtumus jo pas- 
portuose, bet už tai, kad jis 
kovojo už taiką, prieš Ame
rikos įvėlimą į karą. Tai to
dėl andai buvo įkalintas ir 
kovingasis socialistų vadas, 
velionis Eugene V. Debs, — 
kaip primena ši rezoliucija. 

; Michigano Pilietinių Tei
sių suvažiavimas — 140 de
legatų nuo darbo unijų, 
bažnyčių, savišalpos draugi
jų ir pilietinių organizaci
jų — pasiuntė protestus 
prez. Rooseveltui, Aukščiau
siam Jungtinių V a i s tijų 
Teismui ir Michigano kong- 
resmanam Wash ingtone, 
prieš Browderio įkalinimą. 
Suvažiavimo rezoliucija pa
reiškia, kad “ypač laikais 
tokios karinės isterijos, 
kaip dabar, turi būt nepa
liečiamai išlaikytos pilieti
nės teisės.”

Butte, Montana. — Čiona- 
tinė Metalo Kasyklų ir Lie
jyklų Darbininkų Unija pa
siuntė protesto rezoliucijas 
prezidentui ’ Rooseveltui ir 
Montanos kdngresmanam ir 
senatoriam Wash ingtone

mą.
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Aštuntas puslapis

kovo

metų 
kovo

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ..............
United States, six months ...........
Brooklyn, N Y., per year .............
Brooklyn, N. Y., six months .......
Foreign countries, per year ...........
Foreign countries, six months .......
Canada and Brazil, per year .........
Canada arid Brazil, six months .....

$6.00 
$3.25 
$6.50 
$3.50 
$8.00
$4.00 
$6.00 
$3.50

savo kovos šventę* Jos ren- atima patį 
gia demonstracijas ir masi- brangiausią turtą: sūnus, 
nius mitingus, kuriuose pla- vyrus, brolius ir sužiedoti- 
čiai paskleidžia . pažangios‘nius. Karas iš moters ati- 
literaturos ir laikraščių. Ir|ma visą laimę, ji netenka
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Moterys ir Karas
Nuo kaip seniai istorijos lapai mums 

žinių paduoda, įvairios tautos, vienokioje 
bei kitokioje formoje, nuolat tarpe savęs 
kariavo. Visuomet jau buvo sakoma, kad 
karai, tai vien tik vyrų reikalas. Kad ir 
labai senuose laikuose, kuomet tik vieni 

. vyrai kariavo, rasim, kad karas niekuo
met nebuvo vien tik vyrų reikalu. Jeįgu 
vyrai kariavo karo lauke, tai moterys 
kariavo formoje ūkio ir šeimos tvarky
mo,. namieje. Kiekvienas karas, nepai
sant kaip jis buvo žiaurus ir kokioje for
moje jis buvo vedamas, apart sunaikin
tos gyvybės, kožnas karas sunaikina 
žmonijos turtus, išardo derlingas dirvas, 
palieka eibes ligonių ir invalidų, o tuos 
visokius trūkumus ir sunkumus pirmu
čiausiai atjaučia moteris, nes kaip kūdi
kiai, taip ir vyras—motets—motinos pa
klausia—“Ar turi ką valgyt? Kuom man 
apsirengti?”

Kylant žmonijos civilizacijai, keitėsi ir 
karų forma. Dabartinėje karų gadynėje, 
kuomet didelės valstybės nors ir yra pa
dariusios draugingumo taiką su savo 
kaimyhėmis, gi paslapčiomis kožna nau
doja savo šalies žymiausius mokslinin
kus, geriausius išradėjus, gabiausius 
technikus ir šalies didesnę turtų dalį 
kariniams prisiruošimams. Viešpatau
jant pelno ir išnaudojimo gadynei, kitaip 
ir būti negali, nes lobiui galo niekuomet 

.nebuvo ir nebus, pakol viešpataus žmo
gaus žmogumi išnaudojimas.

Moderniški karai yra ne tik žiauresni 
ir baisesni už senesniuosius karus, bet 
jie taip pat yra ir labai daug branges
ni. Jeigu palyginsim senų karų išlaidas 

• su moderniškų karų išlaidomis, tai vaiz
dą gausim sekantį:

Senovės’ Romos viešpatavimo gadynė
je, Juliaus Cezario vedamuose karuose, 
kiekvienas kare užmuštas karys valsty
bei atsiėjo po 75 centus. Tai yra, tiek 
kainavo kareivio priruošimas, transpor- 
tacija, karinė medžiaga ir visi karo ve
dimui pabūklai.

Napoleono laikais, kuomet Napoleonas 
panorėjo užvaldyti visą Europą, apsčiai 
surinktos skaitlinės rodo, kad Napoleono 
karai Francūzijai atsiėjo $6,250,000,000. 
Tuose karuose žuvo 2,100,000 vyrų. Kiek
vienas užmuštas kareivis atsiėjo po $3,- 
000.

Amerikos civiliame kare, 1861-65, kuris 
kainavo maž daug $3,000,000,000, paim
damas 593,113 gyvasčių, jau kožnas už
muštas kareivis atsiėjo po su viršum 
$5,000.

Praeitas pasaulinis karas/ 1914-18 m., 
kariaujančioms valstybėms lėšavo $180,- 
000,000,000, praryjant 8,358,315 jaunų 
vyrų, kurių kožno atimta gyvybė kariau
jančioms valstybėms atsiėjo jau po

‘ $21,000.
Ką paliks žmonijai dabartinis karas? 

Sulig visokių moderniškų žudymo prie
monių, neįskaitant sugriautų miestų, ka
riniai žinovai apskaitliuoja, kad dabar
tinis karas atsieis bent po $50,000 už kiek
vieną žuvusį kareivį. O kasgi suskaitys 
civilius gyventojus, kurie kas diena žūs
ta bombarduojamų miestų griuvėsiuose 
ir laukuose nuo metamų bombų ir iš or
laivių leidžiamos kulkosvaidžių ugnies? 
Kas sumokės karo pabūklų gaminto
jams tuos bilijonus dolerių, kurie dabar 
jau neva dėl demokratijos mėtomi? Tai 
bus darbo žmonijai nauja našta.

Moterys Kariaujančiose šalyse
Praeitame pasauliniame kare, kad su

kelti patrijotinius jausmus, į moteris bu
vo atsikreipta—“Megskite, siūkite, gel-

bėkit sužeistuosius, padėkit karą laimė
ti.” Dabar tas obalsis jau netinka: nie
kas nemezga, niekas nesiuva, fabrike 
viskas greičiau ir gražiau pagaminama. 
Nors ir pirmesniuose karuose moterys 
sąlygų priverstos paliko namus ir išėjo į 
darbavietes, kad palaikyti karo frontą, 
šalies ūkį ir šeimą, gi dabartiniame kare 
moterys vaidina daug reikšmingesnį 
vaidmenį. Moterys po karine disciplina 
vairuoja ligonvežimius, pristato reikme-, 
nis į karo frontą, iš fabrikų, mainų ir 
kitur paliuosuoja vyrus užimdamos jų 
vietas, jau neskaitant slauges karo fron
te ir ligoninėse. Ypač Vokietijoje, senes
nės moterys yra priverstos užimti pačias 
pavojingiausias vietas amunicijos fabri
kuose.

Graikijoje moterys, apart kitų darbų, 
jos skudurais apsiraišioja rankas ir ko
jas, nuvalo sniegą kalnuose nuo kelių, 
kad jų armija galėtų lengviau priešą 
mušti.

Anglijoj moterys, virš 16 m. amžiaus, 
sumobilizuotos į įvairius korpusus ir jos 
yra siuntinėjamos įvairioms civilėms ir 
militarėms pareigoms atlikinėti.

Vokietijoj įsigalėjus Hitleriui, nors 
moterys ir buvo iš darbaviečių atleidinė- 
jamos neva namų prižiūrėjimui, gi tik
renybėje, tai nuo pelningesnių darbų bu
vo atleistos, o paėmė pačius mažiausiai 
apmokamus. Dabar Vokietijoj yra pri- 
skaitoma virš 12 milijonų dirbančių mo
terų. Įstatymas yra pravestas, kad kož- 
na moteris, virš 21 m. amžiaus, vedusi 
ar ne, jeigu neturi kūdikių, gali būt 
draftuota bile kariniam darbui.

Maisto Problema
Maisto klausimas kariaujančiose vals

tybėse pasidarė labai opus. Iš visų pusių 
girdime, kad Europos kariaujančioms 
valstybėms tuojau gręsia badas. Moterys 
pirmutinės maisto stoką pajaučia. Ka
riaujančiose šalyse visos galimos rankos 
yra pajungtos valstybiniam ir kariniam 
darbui. Namų priežiūrai paliktos senos 
moterys ir moterys turinčios pulką kū
dikių. Kas geriau žino, jeigu ne pačios 
moterys, kad su pulku kūdikių namų 
ruošai galo nėra. Kone visose kariaujan
čiose valstybėse jau seniai yra įvesta 
maisto kortelės. Labai tankiai šeiminin
kei prisieina išstovėti po 3-4 valandas ei
lėje, kad gavus nusipirkti kiek maisto. 
Daugiaus kaip dviem sykiam pavalgyti 
nevalia pirktis. Dažnai pasitaiko da ir 
tas, tai, išbadėjus moteris apalpsta be
stovint eilėje. Tokia prasikaltėlė liekasi 
išbarta už nepatrijotinį pavyzdį ir savo 
eilės dabar turi laukti vėl iš galo. O kaip 
apie tas moteris, kurios dirba per dieną 
ir tik išėjusios iš darbo tegali apsipirkti?

Sulig dabar nustatytų davinių, Ang
lijoj kožna ypata savaitei gali pirktis tik 
ketvirtadalį svaro bekono, ketvirtadalį 
svaro cukraus, dvi uncijas sviesto 
bei taukų, bet dažnai pasitaiko, kad sa
vaitei skiriamos racijos tenka išlaukti 3- 
4 savaites. Vokietijos pavergtose šalyse 
tikras badas; ten dėl maisto ir kuro sto
kos žmones ligos kerta tūkstančiais, bet 
toje pačioje Vokietijoje, kaip ir Angli
joje, grįžusieji korespondentai pažymi, 
kad badas yra tik biednuomenei. Angli
jos turtingoji luomą, gerai apsaugotuose 
nuo vokiečių bombų naktiniuose kliubuo- 
se ir restaurantuose, laisto šampaną ir pil
na burna valgo visokius skanumynus be 
jokių valdžios restrikcijų. Kada Londono 
ponai suruošė pietus Wendell Willkie’ui, ■ 
policija mėtė moteris iš puošnaus restau- 
ranto, nes jos atėjo protestuoti prieš po
nų lėbavimą, kuomet jų kūdikiai badau
ja.
Kas Lankia Moterų Karui Pasibaigus?
Dabar karinė gamyba vistu' eina visu 

spartumu; mat, einant naikinimui, rei
kalinga yra palaikyti balansas. Karas ne- 
sitęs amžinai; už mėnesio-kito, gal už 
metų-kitų karas turės vienaip ar kitaip 
baigtis. Amunicijos ir visokių ginklų ga
myba sustos; šimtai tūkstančių vyrų 
grįš iš karo lauko, o jų vietos namieje 
bus moterų užimtos. Pasipils visuose 
kraštuose bedarbė. Bedarbės aukomis 
visur pirmiausiai bus moterys. Tik apie 
du metai atgal, Amerikoje net 13rkoje 
valstijų buvo paduoti sumanymai legisla- 
tūrose, kad sumažinimui bedarbės pa- 
liuosuoti iš įstaigų vedusias moteris. Pra
dėjus su vedusiomis, bus einama ir prie 
nevedusių.

Japonijai bekariaujant su Chinija išsi
sėmė nemažai gyvybės, tad šeimos sudė
tis likosi nustatyta nemažiau kaip septy
ni kūdikiai. Mussoliniui su Hitleriu ir de-
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Trečiadienis, Kovo 1941

Aštunta Kovo—Tarptautinė Moterų 
Kovos Diena

Tūkstantis devyni šimtai 
dešimtais metais, Copenha
gen mieste (Danijoje) įvy
kusioj tarptautinėj moterų 
socialisčių konferencijoje, 
Klaros Zetkinos įnešimu bu
vo nutarta, kad 8 d. 
darbo moterys švęstų 
tautiniai. Ir'nuo 1910 
darbo moterys 8 d. 
švenčia tarptautiniai

uždarė pažangų laikraštį 
“Daily Worker”. Tie visi 
daviniai rodo, kad Britani
jai nerūpi rimta kova prieš 
Vokietijos imperializmą.
Moterys ir Imperialistinis 

Karas
Karas pirmučiausia davė 

ir duos skaudų smūgį darbo 
moteriai. Iš jos pirmiausia 

artimiausią ir 
sūnus.

traukia kuoplačiausias ma
ses darbininkų ir biednų 
valstiečių į moterų organi
zacijas ir kliubus. Jos stip
rina visą pažangų judėjimą, 
kad sėkmingiau būtų gali
ma kovoti už geresnes dar-'naį darbo moterų-motinų 
bininkių-kų gyvenimo, sąly- gyvena baisiame rūpestyje 
gas, kaip ekonominiai, taip apįe savo mylimųjų likimą, 
ir politiniai. q jgi Leno naudos? Ogi dėl

i imperializmo turto padidini
mo. Darbo moterų vieninte
lė užduotis nelaukti nei va
landos, nei minutės, o stoti 
į kovojančių eiles ir paskelb
ti karui karą. 1941 metų 8 
d. kovo lai garsiai skamba 
milijonų darbo moterų bal
sai: šalin karas! Lai gyvuo
ja taika!

Moterys ir Socializmas
Moterys socializmo šalyje 

rika. Iš orlaivių bombomis i yra didelė spėka. Jos yra 
deginami miestai ir miestų laimingiausios moterys pa
niekų nekalti gyventojai, Į šaulyje. Ten moteris—lygia- 
naikinama -žmonijos sutver-1 teisis žmogus, gaspadorius 
ta kultūra.
Prie Ko Eina Imperialisti

nis Karas?
Šis imperialistinis karas 

vedamas netik kad persida- 
linus pasaulio rinkas, bet ir 
už pirmenybę imperializmo 
pasaulyje..

Vokietijos imperializmas, 
su Hitleriu priešakyje, užsi
mojo atimti iš Anglijos im
perializmo pirmenybę. Di
džioji Britanija lengvai ga
lėtų užkariauti Hitlerį, jei
gu ji tik paliuosuotų iš prie
spaudos ir suteiktų pilną 
laisvę savo valdomoms ko
lonijoms ir pusiau koloni
joms. Juk viena Indija turi 
suvirš tris šimtus milionų 
gyventojų, tai yra didelė ar
mija, kuri galėtų sėkmingai 
kariauti prieš Vokietijos 
imperializmą, jei tik ji tu
rėtų demokratiją ir būtų 
paliuosuota iš priespaudos. 
Anglijos imperialistai net

šeimynos maitintojo ir arti
miausio draugo. Karas ją 
padaro nelaimingiausiu pa
saulyje žmogumi. Milijonai 
vyrų pūsta karo apkasuose, 

i laukdami mirties, o milijo-

ir politiniai.
8 d. kovo moterys, ap- 

vaikščiodamos savo kovos 
dieną, iškelia visą eilę die
nos klausimais obalsių: ko
vos prieš reakciją, kovos už 
demokratiją, o ypatingai 
1941 metais 8 d. kovo viso 
pasaulio moterys garsiai ir 
piktai pakels protesto balsą 
šaukdamos — šalin karas! 
šalin karo rengėjai!

Jau karo liepsnomis''* už
degta Europa, Azija ir Af-

šalies. Prieš jos akis atida
ryti visi keliai į būdavojimą 
socializmo. Sovietų Sąjun
goje moterys bendrai su vy
rais stato naują ir laimin
giausią sistemą.

Moteris-motina Sovietinės 
Sąjungos laimingiausia mo
tina pasaulyje. Sovietų so
cializmo šalyje būti motina 
netik kad laimė, bet ir gar
bė.

Tarybinės Lietuvos darbi
ninkei ir biednai valstietei 
moteriai užšvito tarybinės 
konstitucijos saulė. Raudo
noji Armija paliuosavo Lie
tuvos liaudį nuo fašistų- 
smetonininkų jungo. Tary
binės Lietuvos moterys ben
drai kuria naują, laimingą 
gyvenimą—socialistinę sis
temą.

Kapitalistinių šalių mili
jonai moterų paniekintos ir 
išnaudojamos lai pamato tą 
faktą, kad tik socializmas 
paliuosavo moterį iš vergi-

jos pančių, tik socializmas ; 
panaikins karus ant visados j 
ir suteiks laimingą ir šviesų 
gyvenimą.

8 d. Kovo—Amerikos Mo
terų Tradicijine švente 
Reikia pažymėti, kad 

Tarptautinė Moterų Diena, 
8 d. kovo, turi savo tradi
cijas ir Amerikoje. Ji čio
nai gimė ir išaugo klasių 
kovoje. Amerikos istorija 
rodo, kad 1825 metais mo
terys jau kovojo. Tiesa, jų 
kova tuo laiku buvo skir
tingą. Tačiau jau 1848 me
tais, New Yorko mieste, 
įvyko moterų konferencija, 
kuri nutarė reikalauti lygių 
teisių moteriai-motinai ir 
apsaugos vaikam.

Vėliau Amerikos moterys 
pradėjo žymiai ir rimtai ko
voti už ekonomines ir po
litines teises ir už visą eilę 
kitų svarbių reikalų, rišan
čių jų su gyvenimo sąlygo
mis. Ypatingai moterys rim
tai kovojo už teisę organi
zuotis į unijas, už lygią už
mokestį už lygų darbą, 
prieš karą, prieš reakciją, 
už taiką.
Amerikos Moterys Įžengia į 

Naują Periodą
Šiais metais 8 d. kovo 

Amerikos darbo moterys su
tinka baisiame momente. 
Europa, Azija ir Afrika 
liepsnoja karo ugnyje. Am
erikos liaudies sūnūs jau 
apvilkti kariniais šineliaisir 
verstinai varomi į karinę 
tarnystę. Reakcija leidžia 
šaknis į darbo žmonijos kū
ną. Komunistų Partijos ge- 
neralis sekretorius Browde- 
ris nuteistas 4 metams ka- 
lėjiman, kadangi jis yra ka
ro priešas.

Amerikos imperializmas 
jau su virš metai kaip po

savo spėkas dar tvirčiau ap
link Amerikos pažangias or
ganizacijas ir moterų dar
bininkių kliubus. Apvaikš- 
čiodamos 8 d. kovo su viso 
pasaulio moterimis mes gar
siai sakom: šalin karas! Lai 
gyvuoja taika!

J. Klevaitė.

Sektinas Pavyzdys Kitų 
Kolonijy Moterims

Nors dabartiniu laikotar
piu, kada netik Chicagos lie
tuviai daugiaus domisi pasau
lio įvykiais-karu, bet ir visi 
Amerikos lietuviai, tai visgi 
veikla kurybinės-kultūros dir
voje nėra pamiršta ir nėra 
atstumta j antraeilę svarbą. 
Tarp Chicagos lietuvių kaip 
buvo pirmaeile svarba veik
mės kurybinės-kultūros dirvo
je, taip ir pasiliko. —

Dvi įstaigos Chicagoje žy
miai metasi į lietuvių akis. 
Viena Pridgeporto dalyje, 
Moterų Mokykla, kita Brigh
ton Parko dalyje, po vadovys
te p. A. Zabukienės. Apie Mo
terų Mokyklą Bridgeporto da
lyje plačiau aprašiau “Vilny
je”. Čia noriu pateikti trum
pą žinutę apie p. A. Zabukie
nės mokyklą. Brighton Parko 
Moterų Kultūros Kliubas turi 
uždėjusios mokyklą po vado
vyste p. A. Zabukienės. Mo
kyklos programe — mokina
ma mokyklos amžiaus vaikai 
— lietuvių kalbos ir rašybos, 
šokių, dainų ir muzikos; suau
gusios Moterų Kliubo narės 
mokinamos dainų, namų ruo
šos, sueigų vedimo ir prakal
bų parinktose temose. Nuėjus 
į pramogą brightonparkiečių 
moterų — įgyji nepaprasto 
ūpo ir noro dirbti sykiu sulo
mis kurybinės-kultūros dirvo
je.

Taip, tos dvi įstaigos yra 
pastovios ir tarp Chicagos lie
tuvių prigijusios ir įgijusios pi
lietiškas teises. Vyrai neatsi
laiko ir į moterų teikiamas

obalsiu “tautinio apsigyni- pramogas noriai lankosi ir rė
mo” visu smarkumu vysto mia, o jau rankų plojimo ir 
karines industrijas. Ameri
ka įžengia į naują ekonomi
nę fazę. Ir jei tik bilius 1776 
bus senate praleistas, tie 
visi Amerikos imperializmo 
pradėti darbai bus užtvir
tinti, nors jie yra žalingi 
Amerikos liaudžiai.

Amerikos lietuvės mote- į cagiečjai turim, ko tūlos kitos 
rys, leisdamos savo sūnus į | lietuvių apgyventos kolonijos

I gėrėjimosi — nėra galo. Ne 
tik man delnai paraudonuoja 
nuo plojimo, bet mačiau ir ki
tų vyrų delnus paraudonavu
sius — nuo plojimo. Stebiesi 
žmogus, kiek čia yra įdėta 
energijos, ’pasišventimo ir ge- 

; ros valios. Bet ir galim pasidi- 
i džiuoti, pasigirti, kad mes chi-

»
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verstiną armiją, neprivalo 
nusiminti ir užsidariusiai 
liūdėti. Mokėkim žiauriose 
gyvenimo sąlygose rimtai 
kovoti. Suglauskim visas

B

- 'v'". • . v

Čia kadaise buvo turtas-—-sandelis prie jūrų, jame dirbo žmones. Dabar viskas 
nyksta karo liepsnose. Vaizdelyje matome liepsnojantį Tobruk, itališkoj Li
bijoj, padegtą, anglą bombomis.

neturi. — žinoma galėtų turė
ti, jei nepamirštų posakio: 
“Where is a will — there is 
a way!” Bet kad to tikro 
“will” ne pas visas lietuves 
moteris randasi. Randasi tik 
pas chicagietes.

Rašau šį trumpą straipsnelį 
tikslu, kad kitų kolonijų mū
sų moterys pastebėtų. Jei gali 
chicagietes 
garbingas ir 
gas sutverti 
palaikyti, tai 
lonijų lietuvės tai įkūnyti, o 
vyrai parems pinigais ir dar 
delnais paplos atsilankę į mo
terų teikiamas kultūrines-kū- 
rybos pramogas.

Tad pamėginkite, mielos se
sutės, ir pasekit chicagietes se
sutes.

moterys tokias 
naudingas įstai- 
ir jas pastoviai 
gali ir kitų ko-
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Anna Louise Strong

sėtko maža. Neilgai ims, kuomet ir mes j pasibaigus, kaip Amerikoje, taip ir ka- 
savo šalyje išgirsime—“Daugiau gimdy
ki!!” Po priedanga • daugiaus kūdikių, 
moterys bus vejamos iš darbaviečių.

Moterims ėmė labai daug metų pakol 
jos pasiekė šiokį-tokį savistovumą. Mo
terys nemažiau laisvę myli, negu vyrai, 
o būti ekonominiai nuo kito priklauso
mai jau nėra laisva. Manau, kad karui

riaujančiose Europos šalyse, moterys bus 
diskriminuojamos, bet jos yra pasiryžu- 
sios apginti savo teisę dirbti ir būt nuo 
niekeno neprigulmingai. Moterys kovos 
už laisvę ne tik sau, bet jos kovos už lai
svę ir didžiosios dalies žmonijos, kad 
daugiaus baisieji karai nepasikartotų.
\ ' K. Petrikiene.

Kal bedama arti penkiem 
tūkstančiam newyorkiečių, su
sirinkusių į Manhattan Center, 
kovo 3-čios vakarą, kur kal
bėjo ir Theodore Dreiser, An
na Louise Strong, žymi lekto- . 
rė ir autorė, didesnę pusę sa
vo kalbos pašventė Lietuvai, 
kur ji lankėsi laike didžiųjų 
įvykių pereitą vasarą.

Negrės moterys Pietinėj Ca- 
rolinoj uždirba po $4 per sa
vaitę.
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MOTERYS IR MŪSŲ SPAUDA

VILKAITĖ •Newarke

KARAS
Smetonos Režimas Atėmė klausi-

Bet Nentigalėj

gyveno

BETURTĖS SENUTĖS LIKIMAS paveik
P. Vai

laikraštijos 
nuoširdžiai 
galėdamos, 

mūs spauda

ALDLD Moterų 
Komitetas.

Prisiųsdamas mums 
slą ir informacijas d. 
tekūnas iš Hudson, Mass

Moterim Kilti Sulygo 
Nelengvos

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Naujos Anglijos Motery 
Sąryšio Žinios

' '

Atsiminimas apie Keamy ir Harrison 
Lietuviu Moterų Veikimą

buvo moteris 
14 metų.

šiandien ji,

žmo 
bedarbė..,

ir kurios draugės priguli prie 
Sietyno Choro 
dainuoja.

štai ko dar trūksta korny’- 
ietėms ir harrisonietėms mo-. 
terims, tai platesnio veikimo 
tarpe moterų. Vargiai ten 
randasi darbininkių motery 
organizacija šiuo laikotarpiu, 
žinoma, tokiose kolonijose ne
būtų sunku įsteigti, kadangi 
nemažai randasi susipratusių 
draugių. Turint moterų orga
nizaciją būtų galima daug pla
čiau pasiekti tokias moteris, 
kurios dar nėra įtrauktos į 
darbininkišką veikimą. Pagal
vokite, draugės, apie tai.

New Yorke paplito tymai. 
Vien pereita savaite susirgo 
600 vaikų.

Prie kapitalistinio surėdymo 
niekas nepaiso, ar darbininkas 
turi ką pavalgyti, kur gyventi 
ir kuom apsirengti. Tai ne jų 
dalykas.

Gal neperdėsiu sakydama, 
kad didžiuma darbininkų netu
ri jokių namų, jie gyvena sam
dytose lindynėse paprasčiausioj 
miesto dalyje, o apie geresnį 
kambarį, ar nuosavą namelį nė
ra vilties nė pamislyti.

Ir taip bėga- tos beviltingos 
dienos kartais net iki žilos se
natvės.

Čionai paimsiu tik vieną iš 
tūkstančių mažą pavyzdėlį, įvy
kusį vienoj moteriškų drabužių 
siuvykloj, kurioj ir aš turiu lai
mės dirbti per daugelį metų.

Vieną dieną, kuomet laikro
dis išmušė 12-ką, nutilo mašinų 
bildėsis, apie šimtas darbinin- 
kų-kių, vyrų ir motery, skubi
nosi ką nors greičiau užkąsti, 
kad užtektų spėkų dėl likusių 
4 valandų dienos darbo. Map 
besiruošiant prie popietinio dar
bo, užkalbina mane pro šalį ei
nanti sena moteris, galinti būti 
apie 55 metų amžiaus.

“Ar dar dirbate?“ klausia ji 
žiūrėdama į mano pusiau pra-

Ateinantį nedėldienį, kovo 9 
d., ALDLD moterys rengiasi 
apvaikščioti Tarptautinę Mo
terų Šventę (kovo 8-tą). Ket
virtą vai. po pietų, 376 Bro
adway, įvyks platus moterų 
susirinkimas. Visos draugės 
kviečiamos dalyvauti, ypatin
gai tos draugės, kurios dėlei 
darbo negali vakarais daly
vauti susirinkimuose. Ateikite 
visos, atsineškite gerų ir nau
dingų sumanymų, atsiveskite 
savo drauges ir pažįstamas. 
Padarykime šį susirinkimą di
deliu ir svarbiu.

Ką Reiškia Mergaitei Nežinoti 
Savo Motinos?

ir dvasiniai nepalaužė, be 
grįždavo iš kalėjimo dar la 
biau sustiprėjus dvasioj, pil 
na entuziazmo, su įsitikinimu

Prakalbos
Po susirinkimo 7 v. vakare 

prasidės prakalbos ir kitokį 
pamarginimai; Todėl kviečia
me visus atsilankyti. Įžanga 
veltui.

Trečiadienis, Kovo 5, 1941

So. Bostono Motery 
Žinios

žydėjusius plaukus. “Man jau 
atmokėjo, štai mano paskutinė 
alga. Aš su jaunesniais jau ne
galiu suspėti. Bosas liepė dau
giau neateiti.“

Paskutiniai jos žodžiai žy
miai skyrėsi nuo pirmesniųjų, 
juose buvo kas tai tokio jaut- 

nepasitenkinusio. Ji tarė: 
paspaudė mano

Prieš suvirs dvidešimts me
tų minėtose kolonijose labai 
mažas buvo darbininkiškas vei
kimas. Priežastis, galima saky
ti, buvo tame, kad permažai bu
vo susipratusių draugių. Bet 
laikui bėgant pradėjo daugiau 
atsirasti veiklesnių draugų, ku
rie nors ir povaliai, ale visgi 
pradėjo auginti veikimą smar-

kuriame gyveno po- 
jau yra pavirtęs į didelį apart- 

pono Brady negaliu su
gyvena.
nepraeinu nedavus pinigų 
Kiekvieną syk, duodama 

jom, vis misi i j u, gal ji yra mano motina. Sy
kį eidama su vaikinu praėjau ubagą nepaste
bėjus. Paskiau grįžau net nuo pusės gatvės 
duoti jam kelius centus. Mislijau sau, gal jis 
yra mano tėvas.

“Kai kada tai net juokai ima, kaip žmonės 
klausia, kokios aš tautos. Aš galiu būt bile 
kokios tautos. Man atrodo, kad mano veidas 
panašus į airių, bet mano augintojai sakyda
vo, kad aš panaši į francūzę. Dabar aš pati 
nežinau, iš kokios tautos aš pareinu.

“Kai man prireikia atsakyti klausimus val
džioje arba pas daktarą, kai pasitaiko kada 
apsirgti, tai jų veidai atsimaino, kai aš pasa
kau, kad nežinau savo tėvų.

“Rodos, kodėl žmonės turėtų tokį suprati
mą? Aš esu tikra, kad nėra pasaulyj tokios 
motinos, kuri gera valia išsižadėtų savo kūdi
kio. Aš esu tikra, kad mano motina sunkių 
gyvenimo aplinkybių arba neprotingų žmonių 
kalbų buvo priversta išsižadėti manęs. Nuo 
vargų ir širdies skausmų gal ji seniai jau 
mirė kur tarpe biednųjų; užtat aš jos nei pėd
sakų negaliu surasti.”

“Prašom įdėti į ‘Laisvę’ 
Tarptautinės Moterą Dienos 
numeryje. Tegul pasižiūri pla
ti žmonija į brutališkus dar
bus fašistą, kurie čia Ameri
kon atbėgę sako, kad buvusi 
Lietuvoj ‘didelė demokrati- 
• >»>

Mūsų maršrutui pasibaigus, 
Sąryšio Komitetas imsis darbo 
prirengimui suvažiavimo, ir 
metinio koncerto.

Draugės Abekienės maršru
to reikalo komiteto pareigos 
jau greitai baigsis. Mes dejom 
pastangas iš savo pusės, kad 
maršrutas būtų visapusiai sėk
mingas. Dabar, jam pasibai
gus, būtinai norėtume matyti 
spaudoj pranešimus iš koloni
jų, kaip kolonijose viskas pa
vyko. Pasistengkit tai padary
ti, draugės. Tas būtinai reika
linga, kad išvengus klaidų ir 
geriau prisirengus ateityje 
šido reikalu. Taipgi prisireng- 
kite raportuoti mūsų suvažia
vime 6-tą balandžio.

Drauges prašome uoliai 
rengtis prie suvažiavimo. Pa
sistengkit, kad jūsų kolonijos 
moterų kliubai, kuopos ir 
šiaip organizacijos, kuriose 
randasi moterų, prisiųstų at
stovę į suvažiavimą 6-tą ba
landžio, Worcester, Mass. 
Abelnai, rūpinkimės visos mū
sų artėjančiu Suvažiavimu.

Paėmus mūs pačių draugių 
lietuvių gyvenimą iš arti, jų 
progresas stebina atsižvelgus į 
jų sąlygas. Didžiuma kur nors 
dirba už aląą, o vakarais šei
ma, namų ruoša. Paraginta 
rašyt, viena draugė savo padė
tį perstatė sekamai:

“Kuomet nori ką nors pa
rašyti, tai lieka stuba nevaly
ta, drabužiai neskalbti, pan- 
čiakos nelopytos. O už tai 
gaUni gana daug barti ir iš
metinėti.”

Bet kada rašo, ji puikiai pa
rašo.

Didžiumos moterų padėtis 
susiveda į tuos kelis žodžius. 
Sunkus, alsinantis, nebaigia
mas darbas prislegia talentą.

raus
“Sudie!“ ir 
ranką.

Simpatinga 
dirbusi čionai 

Manau sau 
toj kita, da už kiek laiko mūs 
visų darbininkų laukia toks pat 
likimas. Nesuspėsi su jaunes
niais, išeik, tu čia daugiau ne
reikalingas. Niekas nepaiso, 
kaip ilgai tu būtum čionai iš
dirbęs, kiek sveikatos ir energi
jos sueikvojęs “Išeik! Daugiau 
nereikalingas.“ Tai skaudūs žo
džiai, ypatingai tam, kurį jie 
paliečia. O tokių senukių mes 
rastume ne šimtus, bet tūkstan
čius, kurių likimas stačiai ap
verktinas. A. Biel-nė.

rios tačiau, mes tikime, kaip 
tikėjo ir mūsą nepalaužiamos 
kovos draugė Uršulė, užsibaigs 
Lietuvos liaudies pergale.

Lietuvos atbudimo aušra 
jau išaušo. Dėka Raudonajai 
Armijai ji išaušo be kraujo la
šo, be paaukojimo bent vienos 
gyvybės. Stebėtinai Lietuvos 
kovotojai pramatė, jauste jau
tė jos artėjimą. Jie kentė kan
čias, bet jų mintis jau 
tuo laisvės rytu.

K. ŽUKAUSKIENĖ 
Žymiausia moteris “Lais 
vės” vajininkė per pasta 
ruosius kelis metus.

“Aš misliju labai daug apie ją.” kalbėjo jau
na mergina, aukšta, laiba, rausvais plaukais 
ir didelėmis rusvomis akimis, pilnomis gailes
čio ir susirūpinimo. “Turbūt, aš visada jos 
jieškosiu. Kur ji yra ir ką ji veikia, kas ji 
do viena ir kaip'ji atrodo, man niekad nuo 
minties nenueina. Vieną minutę aš misliju, 
kad ji buvo labai graži, kitą minutę misliju, 
o ne! Ji buvo mulkė, stubos tarnaitė, ateivė; 
visi ją išnaudojo.

“Kas gali suprasti, kaip aš jaučiuos, neži
nodama, kas buvo mano motina ir tėvas. Man 
sakė, kad aš buvau dviejų mėnesių, 
rado prie durų ant Lexington Ave 
gatvės 
Bellevue ligoninė 
dieną, kovo 24 d.,

“Jau 29 metai, 
tinos. Turbūt, ji 
gimiau, kad ji paliko mane prie durų. O gal 
ją paliko vyras, kuris turėjo būti mano tėvas. 
Ką ji vargšė galėjo daugiau daryti, be cento 
būdama ?

“Aš vis tiek noriu ją surasti, noriu ją pa
žinti, žinoti, ir kad ji mane žinotų. Aš ne taip 
jau blogai išaugau. Dabar dirbu raštinėje, 
kaipo sekretorė.“

Ji viena gyvena mažam apartmente ir labai 
susirūpinusi pasakojo tatai “World-Telegram” 
reporteriui. Ji sakė taip: “Gal bus toks iš 
tūkstančio tik vienas atsitikimas, kad mano 
motina paskaitys šį aprašymą, ir ji manęs 
pradės j ieškoti.”

Ji nenorėjo, kad jos vardas būtų laikrašty
je: “Daugelį draugų praradau, kai sužinojo, 
kad aš esu pamesta ir rasta,” ji sakė:

“Štai daugiau faktų, kas manę rado. Philip 
Brady, tuo laiku gyvenantis 422 E. 148 St., 
New Yorke, paeinantis iš rusvų akmeninių na
mų, rado mane ir nunešė į( Bellevue ligoninę, 
kur mane kunigas užvardino Winifred Black 
ir pasiuntė mane į rastų vaikų namus ant E. 
68 St.

“Už dviejų metų mane paėmė auginti pasi
turinti žmonės iš Connecticut valstijos mažo 
miestuko. Augau, bėgiojau be jokio rūpesčio. 
Maniau, kad jie yra mano tėvai. Tik kai bu
vau 11 metų, pradėjau suprasti, kad kas tai 
tokio yra. Kuomet tik iš rastų vaikų namų 
prižiūrėtoja ateidavo, tai man vis liepdavo pia
ną skambinti.

“Nedideliam miestuke kiekvienas gyventojas 
žino savo kaimynų sekretus. Taipgi ir apie 
mane visi žinojo, kad aš nepriklausau prie tų 
namų. Be jokio klausinėjimo, kaimynų vaikai 
suteikdavo man visas informacijas, ir kai-ka

da labai skaudžios tos informacijos būdavo.
“Kai aš buvau 12 metų, mano augintojai 

mirė. Jų sesuo man tiesiog pareiškė, kad aš 
nepriklausau prie tų namų, bet senukai mirda
mi paliko pinigų dėl mano mokslo ir augini
mo.

“Lig 17 metų aš išbuvau mokykloje ir dar 
du metu kolegijoje.

“Kai aš suradau, kad mano krikšto vardas 
buvo Winifred Black, aš buvau tikra, kad 
Winifred Black, mylimųjų apleista rašytoja, 
tai yra mano motina. Aš jai rašiau tūkstan
čius, laiškų, sakydama, kaip aš ją myliu, kaip 
jos ilgiuosi ir kad aš esu jos duktė. Kai ji mi
re, man širdį, rodos, peiliai varstė.

“Kuomet aš buvau 15 metų rašiau, rašiau 
į laikraščių p.letkų skyrių, klausdama, kaip 
apie ją aš galėčiau surasti žinių. Sykį nuėjau 
į rastų vaikų namą, manydama, .kad aš ten 
gimiau. Rodos, mačiau ir lovą, kur ji gulėjo, 
ir grindis, kurias ji šveitė. Paskiau Bellevue 
žmones gaišinau ir prašiau, kad man pagel
bėtų surasti ją.

“Toliau valandų valandas praleidau knygy
ne, vartydama laikraščius, kur buvo kas ras
tas, nusižudęs ar kaip kitaip miręs ar mirus.

“Rudų akmenų namas 
nas Brady, 
men tu narna 
rasti, kur jis dabar

“Niekad pro šalį 
bicdnai moteriai.

Opiausias Šių dienų 
mas—karas. Skamba kiekvie
no ausyse.’ Girdėti kiekviena
me žingsnyje. Ir spaudoje. Ką 
gero iš karo galima tikėtis, į 
kurį prezidentas Rooseveltas 
mūs šalį taip traukia? Dar
bininkams — vargą ir skurdą. 
Kapitalistams—milijonus. Dėl
to jie mums karą perša. Tenka 
girdėti išsireiškimų 
nių perdaug 
Bus geri laikai, kaip praeitojo, 
karo laiku buvo. Pamiršta tie 
žmonės, kad bus žmonių sker- 
dynė. Jų sūnūs, broliai, vyrai 
bus pašaras kulkoms.

Teisingai pasakė senatorius 
Reynolds: Kada vyrai pradės 
grįžti karstuose, nuotaika pa
sikeis. Kada motinos paskuti
nį kartą atsistos prieš kapą... 
Gaus skirtingą nuotaiką ir 
priešingą nuomonę prieš ka
rą. Bet bus per vėlu. . .

Kitas senatorius C. Way- 
land Brooks, dalyvavęs pra
eitame kare, buvęs sužeistas 
sęptynis kartus, netekęs bro
lio tame kare. Jo tėvas ir ki
ti du broliai kariavę už jūrų; 
išėjo prieš karą. Jis padarė 
palyginimą, kad istorija kar
tojasi. Ką darė Wilsonas per
rinktas į prezidentus 1916 
metais, tas vyksta dabar ir 
Rooseveltas eina Wilsono pė-> 
domis toliau. Lieka tik laiko 
klausimas ir viskas paaiškės.

Viršminėtų senatorių išsi
reiškimai kaipo pavyzdys. 
Daug žymių žmonių, kurie ko
voja prieš įvėlimą Amerikos 
į karą.

Moterys taipgi neatsilieka, 
vienos Washingtono gatvėse 
meldžiasi prieš 1776 bi- 
lių. Bet maldos nieko negel
bės. Turėtume vieningiau su
siorganizuoti su protestais 
prieš karo pavojų.

Aida.

darbų da turi ir labai gražias 
dvynukes, kurios nemažai savo 
matulės laiko ir energijos pa
ima, o visgi draugė randa laiko 
visuomeniniam darbui. Kiek 
man yra žinoma, tai visos ten 
draugės, kaip tai Sakaiienė, Re
meikienė, Springfįeldo M. Klik- 
nienė, ir daugelis kitų draugių, 
jos visos yra užsiėmusios kas
dieniniais darbais, bet suranda 
liuoslaikio savo laikraščiui pa
sidarbuoti.

Kodėl mūs draugės taip nuo
širdžiai, vienokiu ar kitokiu bū
du, dirba savo laikraščiams? 
Atsakymas yra štai kokis: Mūs 
lietuviška laikraštija yra da 
jauna, gi moterų judėjimas yra 
da jaunesnis. Jau trečias me
tų kryžiukas, kaip aš seku mūs 
spaudą. Gerai prisimenu, kuo
met mūs laikraščiai “Laisvė,” 
“Kova” ir “Vilnis“ įvedė juose 
moterį] skyrius, tikslu, kad pa
skatinti moteris prie skaitymo, 
ir Rašinėjimo į tuos skyrius. 
Per ilgą metų eilę vos tik viena 
kita parašydavo ką nors į tuos 
moterų skyrius. Daugumoje ra
šė draugai po įvairiais moteriš
kais slapyvardžiais, bet jie ti
kėjosi, kad kada rašys ir pačios 
moteiys. Draugai: Pruseika, I 
Kapsukas, <*V. Paukštys ir eilė 
kitų draugų daug pastangų dė
jo, kad įtraukus moteris į vi
suomeninį judėjimą. Jų padėtos 
pastangos neapvylė. Tos bega
linės eibės prirašytų įvairiau
siomis temomis straipsnių; tos 
didelės pastangos išauklėjimui 
lietuviškos laikraštijos, pagelbė
jo mums, moterims, nutraukt 
vortinklius nuo savo smegenų 
ir suprasdamos 
svarbą, mes taip 
dabar, kaip kuri 
darbuojamės, idant 
kiltų, plėstųsi pasiekdama vis 
didesnį skaitlių tokių moterų 
ir vyrų, kaip kad mes pačios 
buvome. Mos esam giliai įsitiki
nusios, kad mūs spauda stiprės, 
mes dirbsime dėl jos, nes toji 
spauda stovi su didžiąja žmoni
jos dalimi, ji gina mūs reikalus. 

žmona.

kai mane 
, arti 69 

New Yorke, gegužėje, 1912 metais, 
davė man, kaipo gimimo 

1912 m.
ir aš vis nerandu savo mo- 
labai biedna buvo, kai aš

Susitvėrė socialistų kuopa, 
kuri surengdavo nemažai pra
kalbų, sulošdavo veikalėlius 
ir taip povaliai skleidėsi dar
bininkiškas veikimas.

Tuo laikotarpiu su moteri
mis būdavo daugel bėdos. Pri
reikus prie veikalų lošimo ai> 
šiaip prie kokio veikimo, pa
kol prisiprašydavai, tai dau
gel energijos reikėdavo išeik
voti. Rezultatas buvo pasek
mingas, pradėjo atsirasti nors 
mažas skaičius kiek susipratu
sių draugių, tai ir veikalus ne
bijodavo parinkti tokius, ku
riuose reikėdavo kelių moterų 
ir tuo sykiu pradėjo moterys 
įsitraukti į darbininkišką vei
kimą.

Kaip darbininkiškas veiki
mas padidėjo ir šios kolonijos 
liko daugiau žinomos ir ragi
namos iš centrų, kaip tai iš 
socialistų ir iš Moterų Pro- 
gresyviško Susivienijimo, prie 
daugiau veikimo. Pavyzdin, 
draugė Petrikienė prisiuntė 
laišką, ragindama tverti Liet. 
Mot. Prog. S-mo kuopą. Aš 
mislinau sau, ar jinai nežino 
apie kolonijų padėjimą, iš ko 
čionai sudarysi kuopą, kad 
taip mažai tesiranda susipra
tusių moterų, ir aš pati dar 
nekiek tesuprantu. Jai neduo
du nei atsakymo. Nepraslinko 
nei pora savaičių ir kitas laiš
kas nuo tos pačios draugės, 
klausinėja, ar mes ką veikia
me, ar jau kuopa suorgani
zuota, ha jau netoli moterų 
suvažiavimas, būtų gerai, kad 
iš jūsų kolonijos galėtumėte 
prisiųsti delegates.

Mislinau: kad taip be at
laidos ragina, reikia paban
dyti. Nusitariau eiti pakalbin
ti tas moteris, kurios man at
rodė kiek laisvesnės ir be- 
vaikštinėjant po stubas visgi 
pasisekė kelias drauges gauti, 
nors ir po kelis kartus reikė
davo nueiti pas tas pačias, pa
kolei prikalbindavai prisirašy
ti prie organizacijos. Dar po
ra draugių prisidėjo iš New- 
ąrko, tai taip ir pasisekė 
įsteigti Lietuvių Moterų Susi
vienijimo kuopą. Ir džiaugė
mės, kad galėjome pasiųsti 
kelias drauges į moterų suva
žiavimą. Kuopa augo, pasek
mingai veikė ir gerai stovėjo.

Dabar minėtose kolonijose 
randasi kas kita. Ten yra gra
žus darbininkiškas veikimas, 
yra plačiai prasilavinusių mo
terų. Paimkime drauges Šim
kienę, Josmantienę ir daugiau 
draugių, kurios gana puikiai 
veikia darbininkiškame judė
jime, kaip tai prie ALDLD ir 
prie pašalpinių organizacijų

Kaip teisingi buvo šie pas
kutiniai žodžiai, pareikšti jos 
kovų ir sunkios nelaisvės drau
gų, Šiaulių kalėjimo politkali
nių Kolektyvo Komiteto, nors 
iš tų žodžių tuomet smetont- 
ninkai šaipėsi, tikėdamiesi am
žinai viešpatauti ant Lietuvos 
liaudies sprando, amžinai 
liaudį kankinti!

Draugė Uršulė Lisienė po 
tėvais Petronytė, buvo gimus 
1901 m., vidutinio valstiečio 
šeimoje, Kupiškio vai., gaide
lių kaime. 1934 m. jai ir jos 
vyrui Povilui Lisui žvalgyba 
pakišo nelegalios literatūros ir 
aštuoniem’s metams juos abu 
uždarė į kalėjimą. Liko du 
maži vaikučiai: duktė Zina, 5 
met., ir sūnus Alvinas, 3 met. 
Po išbuvimo 5 metus kalėjime 
ji mirė, žiaurios kalėjimo sąly
gos ją užkankino, kurios net 
ir susirgus nebuvo laiku pa
lengvintos. Apie jos ligą ir 
mirtį Kolektyvo Komitetas sa
vo pareiškime rašė:

“Draugė Uršulė susirgo Za
rasų kalėjime gripu, kuris 
komplikavosi... Kaip daugelio 
kitų politkalinių, taip ir jos 
sveikata išpradžių nebuvo tin
kamai rūpintasi, ir tik jau 
mirštančią nugabeno į Kauno 
kalėjimą. . .”

Apie d. Lisienę, kaipo savo 
idėjos ir kovų, draugę, taipgi 
žmoną ir savo vaikų motiną 
biografiniame pareiškimėlyje 
Povilas Lisas, patsai buvęs po
litkaliniu, rašė:

“Būdavo motina kentėjo, 
kai reikėdavo palikt taip my
limus savo vaikučius kai ją ar
eštuodavo ir administratyviai 
nubausdavo (buvo komendan
to nubausta du kartus po 3 
mėnesius).

“Tačiau tas jos negązdino

kad ne tik jaunajai kartai jau 
nebreikės eiti tais kančių ke
liais, bet buvo pilnai įsitikinu
si, kad esamoji karta tuos się- 
kinius įgyvendins, todėl tikė
josi ir pati sulauksianti tą 
naująjį rytojų—:ji juo jau ir 
gyveno.“

Deja, žiaurus Smetonos ka
lėjimo režimas ją nukankino. 
Paskutiniame su velione Ur
šule. atsisveikinime jos drau
gai politkaliniai rašė:

“. . .Ją išrovė iš mūsų gre
tų Lietuvos laisvės priešų įves
tas mūsų šalyje režimas. Bet 
mes žinom, kad mūsų myli
mos draugės auka pagreitins 
galą tam režimui. Ji žuvo au
štant Lietuvos tautos atbudi
mo aušrai, ji žuvo išvakarėse 
bręstančių sunkių kovų, ku

ls paviršiaus žiūrint, kaip 
kam atrodo, kad mažai mes tu
rim visuomenininkių moterų, gi 
kiek arčiau prisižiūrėjus, rasim, 
kad mes jų turime labai daug. 
Gal daugiau, negu vyrų. Kalbė
tojų-rasėj ų mažai, bet visuome
nininkių labai daug. Kelis kart 
man mintis pynėsi. “Kas būt su 
mūs spauda, jeigu mes neturė
tume moterų visuomenininkių?”

Labai atydžiai sekiau “Lais
vės” dalininkų suvažiavimui at
siųstas aukas ir pasveikinimus. 
Aukų suvažiavimui suplaukė 
$814.20. Dauguma aukų buvo 
nuo organizacijų, kuriose pri
klauso vyrai ir moterys. Tik 
keli buvo kliubai, kuriuose vie
ni . vyrai priklauso. Daug buvo 
pasveikinimų nuo moterų orga
nizacijų ir netol šimtas pavie
nių moterų su pinigine parama 
sveikino suvažiavimą.

Neseniai baigėsi “Laisvės” 
bazaras. Draugai vyrai buvo la
bai gerai suorganizavę baro 
kalusimą, bet bazare didelė di
džiuma kito darbo, tai jau ga
lim drąsiai sakyti, kad buvo 
moterų darbas. Kiek ten buvo 
siuvinių, mezginių; vien tik iš 
Worcesterio moterys prisiuntė 
45 žurkštus. Kiek tai darbo, 
kiek rūpesčio buvo įdėta, o as
meninės naudos iš to nieko.

Bazare išparduoti dalykus, 
pavalgydinti šimtus susirinku
sių dalyvių, vėl liekasi mote
rims. Dirba senos, dirba jau
nos; trys vakarai darbo, tai jau 
ne baika, o nei viena nesiskun
džia, bile tik bus dienraščiui 
nauda iš to.

Paimkime mūs dienraščių va- 
jininkes, kiek tos prisidirba be- 
jieškodamos naujų skaitytojų? 
Ateina naujas vajus, vėl jas 
matom pirmose eilėse. Vajinin- 
kės kožna turi savo šeimą, ko- 
fna užsiėmus kasdieniniais rei
kalais, o vis jos suranda liuos
laikio visuomeniniam darbui. 
“Laisvės” žymiausia vajininkė 
draugė Žukauskienė, kuri jau 
keli metai sėkmingai lenkty- 
niuoja su vyrais vajininkais, 
yra labai arti susirišus su savu 
dienraščiu. Jai, kaip ir kitoms, 
dienraščių vajininkėms, rūpi' 
kiekvienas laikraščio pulsas; li
gos parblokšta, negalėjo baigti 
dienraščio vajų, o dar daugiau, 
negalėdama iš lovos pasikelti, 
kad dalyvaus tam garbingam 
dienraščio šėrininkų suvažiavi-i 
me, — siunčia nors pasveikini
mą su pinigine parama. Ir vot, 
kiek sustiprėjus, nors da dak-; 
taro suraišiota-suvaržyta, bet 
neiškentus, gyvenimo brangiam i 
sankeleiviui prigelbstint, atva-' 
žiuoja į bazarą nors pasižiūrėt, 
kaip kiti tąjį darbą veda tolyn.'

Paimkime drauges chikagie- j 
tęs; draugė Andriulienė pasku-; 
tiniame “Vilnies“ vajuje laimė-' 
jo pirmą dovaną. Draugė An-* 
driulienė apart savo kasdieninių į

POVILAS LISAS IR URŠULĖ 
LISIENĖ

Nuteisti 8 metams ir išsėdėję 
po 5 metus Smetonos kalėji
me, kuriame Lisienė ir mirė 
balandžio 10 d., 1939 metais, 
“auštant Lietuvos tautos at
budimo aušrai.”
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
i ų 1-30-41—31

Šeimininkėm

(Tąsa)
Kai procesija išbaigė kaimo vieškelį, ir 

ties dvaro žemėmis reikėjo daugeliui vi
sai išsiskirti, vežimai apsistojo. Moterys, 
kaip visuomet minkštaširdės tokihose da
lykuose, apsikabino, sudėjo galvas vie
na kitai ant pečių, susipynė rankomis ir 
negreit išsiskyrė.

— Atleiskit, jei kartais susipykom, pa- 
sibarėm. Begyvenant — visaip pasitaiko.

Kita vėl:
— Simuk, jei bus gerai, gausi prie fa

briko — parašyk man. Čia visviena — 
ašarų pakalnė.

Maži vaikai ta proga valgė ragaišį; 
viena mergytė laikė ant galvos geltoną 
purienų vainikėlį. Jie mažai ką besupras- 
dami gaudėsi tarp vežimų, tarp kojų; vi
sai mažulyčiai lindo pro tėvų tarpkojus, 
kibo motinoms į sijonus.

— Ot, tokiems tai gera! — su pavydu 
pasakė kažkas atsisveikindamas.

Tarutis nesurado žodžių draugams, 
kaimynams, taip jam buvo sunku, taip 
slėgė krūtinę, lyg jis vienas būtų buvęs 1 
dingstančių gyvų vardų ir šeimų kalti
ninkas. Juk jis juos visus nekartą sun
kioje valandoje guodė, kad ateis ir ku- i 
mečiams geresnis laikas.

— Ne važiuotumėt, — sakė jis be ypa
tingo ryžtumo, — dabar savo valdžią tu
rime, kokios norėjome. Divonyzą prave- 
dėm į seimą. Jis už mus stovės.

Daugelis sakė paskutinius žodžius, tie
sė rankas, kiti nejučiomis užtraukė: su
diev, kvietkeli tu brangiausias, sudiev ir 
laimė...

Merginos pagavo plonais balsais. Iš
važiuojantieji ir pasilikę žvilgino ašaras. 
Vis dėlto — tėviškė. Galvojo ne vienas: 
savas dūmas ir už svetimą ugnį švieses
nis. Čia augta, užaugta, bėgiota, takai 
praminti, kiekviena pievelė minkštesnė 
už hepažįstamos šalies patalą.

Būrys pasilikusi sulipo kalvon, kad ge
riau ir ilgiau vieškely matytų dingstan- i 
čius brazilijonų vežimus, kuriuos" vežė 
prie garlaivio kaimynai. Pašušvys atsi-/ i 
stojo viename vežime ir riktelėjo Tarų- i 
čiui, kad jis padarytų malonę: užmiršęs 
paleisti šunį.

Kol buvo matyt vežimai, muzikontai 
dar pūtė maršą, paskum kas kuo galėjo, 
skarutėmis, kepurėmis mojo. Iškeliau
jantieji atsakė tuo pačiu. Netrukus din
go jie, tik sukelta dulkė nugulė žemėn,

lyg prašydamas! palyginimo apie žmo
gaus tokį pat likimą. Vaikai įsliuogė į 
medžius, į pačias klevų viršūnes, ir kal
voj stovintiems pranešinėjo, kad jie dar 
mato vežimus, vis dar iš jų tebemosuo- 
ja skarelėmis.

Būreliais po tris, keturis išsiskirstė 
kaimynai, lyg iš pakasynų. Niekas neno
rėjo skubėti prie darbo, šnekučiavosi su
sėdę prie savo žemių apie išvykusių gy
venimą tolimose šalyse. Monika paguldė 
žolėje miegantį Joną, uždengė mažučio 
galvą skarute nuo musių ir, pasilaikyda
ma vyro peties, kalbančio su Linkumi 
apie seimą ir kitus reikalus, įniko į sa
vas mintis. Ji matė vyresniojo vaiko, Ka
ziuko, šviesią galvą pasinėrusią pievoje, 
kuris raičiojosi ir gaudė peteliškę ir gal
vojo, kad laikas būtų įstatyt jį mokslan. 
Vyrai tuo pačiu metu tarėsi: paduosim 
prašymą, kad mūsuose atidarytų mokyk
lą. Sauvalį viršaitį praginsime.

Kai vyrai pakilo eiti, ir Juras su pačia 
pasiliko dviese, nešdamosi miegantį vai
ką, Monika kalbėjo:

— Neišeina iš galvos, kaip ten jie bus 
svetimame krašte. Tuščias, tuščias dabar 
mūsų gyvenimas.

Juras atsiminė iškeliavusio kaimyno 
prašymą, užėjo į tuščius, pusiau nugriau
tus namus, kuriuos emigrantai perrašė 
Jarmalos žmonos vardu, ir greitai tu
rėjo būti visai nuvežti, o žemė prijungta 
prie dvaro, ir atrado besiblaškantį šu
nį. Gyvulys staugė nujausdamas savo 
šeimininkų ir savo paties likimą. Atriš
tas jis pasileido per laukus, į vieną, į kitą 
kraštą, paskum grįžo vėl kieman, apuos
to Juro kojas, pasižiūrėjo bailiai, nedrą-» 
šiai ir išsitiesė prie slenksčio. Taručiai 
dar kelias dienas girdėjo šunį lojant ir 
saugoj ant apleistus Pašušviu namus ir 
kai jie susiprato jam nunešti paėst, jis 
buvo dingęs.

Vasara ėjo visu savo karščiu, ir nelie
čiami žmogaus kojos takai į buvusias so
dybas užgriuvo žole.

XII ;
Rudeniop Sarmantai su didelėmis vilti

mis1 išlydė jo į trečiąjį seimą savo atstovą 
Dionyzą, kuris, pabrėždamas savo luomą, 
išėjo kaip buvęs, su klumpėmis, darbo 
švarku, krepšin įsidėjęs duonos pusbaka- 
nį, skilandį ir glėbį naujakurių prašymų, 
skundų, paklausimų.

(Bus daugiau)

KADA MOTERS VIETA YRA VIRTUVĖJE

Streikuojančių International Harvester Co. darbininkų žmonos, Chicagoj, iš- 
krauja troką duonos streikierių virtuvėj Farmoms Įrankių Išdirbystės Darbinin
kų Organizavimo Komiteto CIO patalpose.

Dar Apie Gerą, Veiklią Draugę, 
Kurios Jau Netekome

SKANUS SU MIELĖMIS 
PYRAGAS

1 pakelį mielių,
pusę puoduko šilto pieno,
2 ir pusę p. miltų, 
pusę p. cukraus, 
pusę p. sviesto, 
druskos,
nutarkuotos žievės citrinos,
3 kiaušinius.
Ištirpink mieles šiltame pie

ne, įdėk šaukštą cukraus, pusę 
puodelio miltų, išplakus padėk 
šiltoje vietoje, kad pasikeltų.

Gerai išplak sviestą, sudėk li
kusį cukrų ir vėl gerai išplak. 
Sudėk druską, citrinos (lemo- 
no) nuotarkas ir gerai išplak
tus kiaušinius. Įmaišyk išsijo
tus likusius miltus, supilk mie
les ir dabar gerai plak bent 15 
minutų.

Supilk į išsvlestuotą gilią blė- 
tą. Uždengus, padėk šiltoje vie
toje, kad gerai pasikeltų. Ims 

1 apie valandą laiko. Kepk vidu
tiniame pečiuje apie pusę valan
dos laiko.

Jeigu nori, kad tavo pyragas 
prašmatniau atrodytų, tai iš va
karo pamerk šaltame vandenyje 
pusę svaro aprikatų; pertrėkšk 
juos per sietelį; imk lygią dalį 
aprikatų skysčio ir lygią dalį

Viena Kelionėje
Sugalvojau biskį parašyti apie, savo kelionę, 

kiek map teko visko matyti ir praleisti į Ame
riką važiuojant.

Aš iš Kauno išvažiavau birželyj, 1940 m. Iš 
Kauno važiavau dar ne viena, važiavo 3 žydai, 
dar lietuviškai šnekėjom ir iki Berlyno su jais 
traukinyje buvo geriau, nes tas žydas biskį 
mokėjo' vokiškai. Paskui, už Berlyno, juos iš
varė iš traukinio, mane vieną paliko. O tie 
žydai turėjo važiuoti į vieną vietą su manim, 
agentas buvo įsakęs nepasimesti. Taip ir li
kau^ viena kol privažiavau Genovą.

Genovą , privažiavus žiūrau, kad ant mano 
to adreso taip parašyta ir ten stotyje taip už
rašyta, reik lipti lauk. Išlipau ir einu, o kur 
einu, tai aš pati nežinau. Priėjau prie polici
ninko ir rodau savo popieras. Jis man parodė 
senį stovint, sako: “Eik tenai.’’ Nuėjau ir tam 
rodau popieras. Senis paėmė ir veda, o kur jis 
veda, tai aš nežinau. Jis mane netoli vedė— 
privedė prie viešbučio, įvedė, padavė raketą, 
ant 3 aukšto užvedė, paskui nuėjo žemyn ir 
vėl atėjo ir sako eit prie telefono. Aš nesu
prantu. ko jis nori. Paskui nuėjau žemyn. Jis 
mane į tokią budukę įsiuntė ir padavė telefo
ną. Klausau. Man ką nors pasakoja, bet aš 
nieko nesuprantu. Nesusišnekėjus, taip pali
kau ir nuėjus atsiguliau ir užmigau. Tą naktį 
gerai miegojau, ba buvau keturias naktis ne
miegojus.

Tą naktį išmiegojus, einu į parkutį, esantį 
netoli marių. Sakau, gal lietuvių rasiu. Nuė
jau. Radau lietuviškus žydus, jie ten jau lau
kė išvažiavimo dvi savaites. Tai aš paprašiau, 
kad mane į Amerikos konsulatą nuvestų. Tas 
žydas mane nuvedė. Konsulas pasakė, kad Ita
lijos laivai neina, ba karas. Sako: “Lauk lė
tos birželio.” Laukiu. Nuėjau 15-tą dieną, sa
ko, kad jau joks laivas neateisiąs iš Amerikos.

Paskui tie žydai eina pas vokiečių konsulą. 
Einu ir aš. Nuėjau, parodžiau, kad mano pa
sas Amerikos. Jis sako, jie turi tave išsiųsti į 
Ameriką. Sugrįžau pas Amerikos konsulą ir 
parodžius pasą, sakau: “Siųskit į Lietuvą, kad

po Svetimas Šalis
į Ameriką nesiunčiat.” Jie sako, kad “Lietuvoj 
jau rusai, kur mes tave siųsim.” Tai paskui 
siuntė per Braziliją važiuoti. Aš atsakiau: 
“Per Braziliją nevažiuosiu.” Atsisėdau ir ver
kiu.

Dar kad būtų spakaina, bet nakties sulaukus 
nežinai kur bėgti, o čia dar be kalbos. Pen
kias dienas tunelyje gulėjau. Ten, kur buvau 
ant kambario, tai langai išbyrėjo. Ten netoli 
sumušė namą.

Pinigų iš Lietuvos nedavė išsivešti ir mano 
išteklius baigęsi. O reikia valgyti ir kambarys 
pasisamdyti. Jau mane baimė pradėjo imti. 
Paskui su tais žydais vėl nuėjau į raštinę, pra
šau, kad grąžintų mane į Lietuvą. Aš nesukal
bu, tas žydas biskį sukalba. Tai paskui jis 
mane siuntė į Napolį. Ten dar vienas Ameri
kos šipas buvo. Vėl važiuok nežinant nė kur 
važiuosiu. Ale suėjau jauną žydą ten pas kon
sulą, ir jį siunčia važiuoti į tą Napolį. Tad 
mano pirmiau pažįstami žydai pas jį paprašė, 
kad jis su manim kartu važiuotų, tai jis ir va
žiavo kartu į Napolį. Ten išbuvom 7 dienas, o 
aštuntoje išvažiavom iš Napolio. Jau ten tiek 
pavojaus nebuvo, tik vieną kartą teko bėgti 
nuo pamario.

Kartą viena mergaitė nusivedė mane palei. 
marias, kur žuvininkai lipa į čaikas, žuvauti. 
Į tas čaikas mes atsistojom ir dairomės. Aš 
pamačiau, kad ant marių karo koki trys ka
muoliai. Aš negaliu tai mergaitei pasakyti, kad 
bėgkim. Sirena užriko ir visi palikę tas čaikas, 
bėgti, čia reikia bėgti, o priešais mus karei
viai tokias būdas prisitaisę šauti, žmonės bė
ga, griūva, rėkia. Mes irgi bėgam. Išbėgom į 
gatvę, bet iš to strioko nežinome, kur 'bėgti. 
Tūlas kareivis įstūmė į kažkokį namą ir užda
rė duris, o po pavojaus paleido. Parėjom išsi
gandusios, net drebėdamos iš baimės.

Dabar kaip prisimenu, tai kaip koks “šio”, 
atrodo.

šitas viskas dėjosi birželio mėnesį tarp 11- 
toS ir 28-tos dienos, kol gavau vietą ant laivo 
išvažiuoti Amerikon. Helen Rinkevieius.

Sausio 4 d., So. Bostone, 
Mass., pasimirė draugė Pauli
na Antanuk, sulaukus 73 me
tų amžiaus.

Velionės Paulinos Antanuk 
negalima prilyginti prie Ro
žės Luxemburg, Nadeždos 
Krupskaja ir Močiutės Bloor. 
Dėl to, kad ji nebuvo tiek iš
mokslinta, kiek anos. Bet 
Paulinos pasišventimas darbi
ninkų klasei buvo taip dide
lis, kad ją galima vadinti pa
starųjų sesute. Ji per visą 
savo gyvenimą nebuvo pasi
traukus iš darbininkiškos ko
vos lauko; visuomet maršavo 
pirmose eilėse. Nebuvo tų 
prakalbų, mitingo, . susirinki
mo ar šiaip parengimo, ku
riamo būtų Paulina nedalyva
vus; nebuvo tos knygos-bro- 
šiūros, kurios išėjo mūsų spau
doje, kad ji būt nepirkus ir 
neskaičius; nebuvo tokio at
sitikimo, kur buvo renkamos 
aukos, kad Paulina būtų ne
aukavus, ir aukavo gana 
stambiomis sumomis.

Mano Pažintis

Pirmiausia man teko su 
Paulina susipažinti 1918 m., 
kuomet mes abudu buvome iš
rinkti iš socialistų 60 kuopos 
rinkti aukas Naujos Anglijos 
audėjams, kurio tuomet strei
kavo. Sykį mes nunešėm au
kas į audėjų raštinę ir pareiš- 
kėm, kad daugiau aukų neisi
me rinkti, nes jau žmonėms 
nusibodo aukauti, o mums lan
džioti po stubas. Vienas iš 
streikierių komiteto, paėmęs 
aukas, paačiavo mums ir sa
ko :

—Kažin kas bus. Draugam 
nusibodo rinkti aukas, o žmo
nėms aukoti, bet ir mūsų pa
dėtis eina blogyn. Pinigų ma
žiau pribūna, o “zupės” eilės 
didėja kas dieną, gal nedalai- 
kysime.

—Še dvidešimts penki do
leriai ir tęskite kovą toliau, o 
aš eisiu ir rinksiu aukas iki 
jūs laimėsite,—pareiškė Pauli
na.

Reakcija Jos Nenugąsdina

Užėjus Palmerio laikam, So
cialistų Partija suskilo. Visi 
sąmoningi darbininkai pasiva
dino komunistais, o socialistai 
nuėjo su Palmeriu (kai dabar 
su Diesū). Komunistų Partijai 
tapus nelegale, nieko nebu
vo galima veikti viešai. Joks 
susirinkimas nebuvo galima 
laikyti viešoj vietoj. Paulinos 
namelis tai ir buvo komunistų 
centras. Jame buvo atlaikyta 
šimtai slaptų mitingų ir viso
kių pasitarimų.

Reakcija tuomet visu smar
kumu siautė ir daugelis bailių 
manė, jog dabar tai tikrai ne
liks nei vienos unijos. Bet, iš
kilos pusės, ir darbininkai ne
snaudė. čia Bostone sustreika
vo jūrininkai. Užvirė aštriau
sia kova. Kompanijos nei kal

bėti nenorėjo su darbininkais. 
Prasidėjo masiniai unijistų ar
eštai. Jie visi buvo apskelbti 
komunistais.

Buvo kreiptasi į mūsų biz
nierius, kad jie > “išbėluotų” 
suareštuotus unijistus, bet visi

įžanginės kalbos. Ogi žiūriu, 
per areną du vyrai neša kokią 
tai moteriškę ir nunešę paso
dino pirmutinėj sėdynėj. Tai 
buvo velionė Paulina Antanuk! 
Susirinkimas jai plojo, nes vi
si partijiečiai ją gerai pažino.

Paulina Antanuk 

rankas pakratė, nes gręsė ir 
jiems toąvojus iš Palmerio pu
sės. Bet velionė Paulina An
tanuk, pati pirmutinė atėjo ir 
išbėlavo apie desėtką unijistų.

Jos tokiu drąsumu nustebo 
visa apylinkė. Unijos siuntė 
pasveikinimus, o reakcija nė
rėsi iš kailio. Pora dienų pra
slinkus, viename sename teat
re (rodosi, Polais Teatre) 
ant estrados eksplodavo bom
ba. Čia buvo įtarta draugė 
Antanuk. Kitą dieną visų 
Bostono laikraščių antgalviai 
tik mirguliavo, kad komunistė 
bombininkė jau kalėjime, o 
visas “ginklų” arsenalas kon
fiskuotas. Tiesa, draugę An
tanuk įkalino ir keletą dienų 
kankino kalėjime, bet pada
rius jos namuose kratą, atra
do vieną vaikų žaislinį šautu
vuką ir pora senų šovinių, ku
rie irgi buvo skirtingo kalibro.

Visokį gązdinimai ir tąsy
mai po kalėjimus Paulinos ne
at stūmė nuo darbininkų ju
dėjimo ir kovos lauko, o dar 
ją tvirčiau pricementavo prie 
darbininkų klasės.

Nyksta Jos Sveikata

Kokie septyni - aštuoni me
tai Paulina jau vaikščiojo 
lazdute pasiramstydama, bet 
niekad neapleido kuopų susi
rinkimų. Sykį man teko būti 
ALDLD 2 kuopos moterų susi
rinkime. Tame susirinkime bu
vo renkamos darbininkės ten 
kokiai vakarienei, bet nei vie
na nenorėjo apsiimti. Paulina 
lazdele grasindama sako:

—Jūs tokios jaunos ir ne
turite sarmatos. . . Kas padir
bėti dėl darbininkų labo? Ko 
jums stoka? Pasakykite, aš 
nupirksiu.

Tas, rodosi, ir buvo jos pas
kutinis mitingas. Už kelių die
nų išgirdome, kad draugė 
Paulina Antanuk jau supara
lyžiuota. Iš sykio ją yisą para
lyžius buvo nukrėtęs, bet vė
liaus šiek tiek atslūgo. Tačiau 
jau viena nebegalėjo vaikščio
ti be kitų pagalbos.

Kuomet 1939 m. Bostone 
kalbėjo Browderis ir Močiutė 
Bloor, aš sėdėjau balkone ir 
klausiaus mitingo pirmininko. ‘ e • .

“Du Metu Išgyveno Sovietų 
Sąjungoje”

Biskį kiek pagerėjus, Anta
nuk jau galėjo apsieiti tik su 
vienu palydovu. 1939 m., ji
nai pasileido atlankyti Sovie
tų Pavilijoną New Yorko Pa
rodoje. Pasiėmus vieną drau
gę ir nuvyko į New Yorką. 
Kuomet prisiartino prie Paro
dos ir pamatė darbininko sta
tulą, kuris laiko laisvės žvaig
ždę, Paulina nusišluostė pra
kaitą su ašaromis ir leidosi į 
pavilijoną. Ten besidomėda
ma, pavargo—apalpo ir sukri
to. Greit pribuvo Sovietų gy
dytojai ir suteikė jai pirmu
tinę pagalbą. Kuomet atgavo 
sąmonę, jos paklausė gydyto
jai, gal ji norėtų, kad ją nu
vežtų į ligoninę. Ji atsakė, 
kad ji labai norėtų numirti 
šiame pavilijone. Tad jos pa
geidavimą ir pildė. Paguldė 
pavilijone ir davė slauges, 
kad ją prižiūrėtų dieną-naktį. 
Čia paulina' Išgulėjo dvi die
nas. Per tą 'laiką ji smulkme
niškai išsikalbėjo kpie Sovietų 
surėdymą. Jai slaugės išpasa
kojo, kaip iš sykio Sovietai 
vargo, o ypatingai, kaip buvo 
paliesti, kuomet saulė išdegino 
beveik didesnę pusę Sovietų 
pasėlių, o iš kapitalistinių val
stybių mažai gavo pagalbos. 
Taipgi jai slaugės atmušė vi
sus gandus, ką kapitalistinis 
pasaulis leidžia apie Sovietus, 
čia Paulina sužinojo, kad da
bar Sovietai gerai gyvena ir 
kasdieną jų gyvenimas gerė
ja. Gryžus iš New Yorko Pa
rodos į Bostoną Paulina sakė:

—Išbuvau “du metus So
vietuose” dabar maždaug tu
riu apie juos pilną supratimą.

Velionė Antanuk paėjo iš 
Lietuvos Palangos parapijos. 
Jauna būdama persikėlė į Ry
gą, Latvijoj, čia išmoko latvių, 
rusų ir vokiečių kalbas. Atva
žiavus į Ameriką, greit pramo
ko ir anglų kalbą.

Kiek atmenu, draugė Pauli
na visą laiką gyveno ant Gold 
St., So. Bostone. Jos namelis 
atrodo, it kokia lindynė. Jis 
riogso tarpe gelžkelio ir dirb
tuvės. Visi gyvennamiai aplin
kui seniai jau nuversti, tik jos 
vienas pasilikęs. Tarsi jis į ta
ve kalba: “Ve, proletare, gal 
netikėtai, kad iš šio lauželio 
išplaukė tūkstančiai darbinin
kiškų lapelių, šimtai dolerių 
dėl darbininkiškų laikraščių ir 
-knygų. Nelaboji mirtis užge
sino švietėją, tad ir man ne
lemta čia ilgiaus riogsoti.”

Paulina, lai saulė šviečia 
tąvo kapą, o švelnus vėjas nu
krečia rasą. Lai būna lengva

cukraus, pavirink nuolat maišy
dama penkias minutes ir kuo
met pyragas jau bus atvėsęs, 
aptepk pravėsusiu skysčiu py
rago viršų ir šonus.

Jeigu turi po ranka romo ir 
nori savo gudrumu svečius nu
stebint, tai nepatingėk da seka
mo žingsnio: paimk pusę puo
duko cukraus, pusę puoduko ar
batos ir pavirink penkias minu
tes. Pravėsus, įpilk porą šaukš
tų romo, supilk skystį į didelę 
lėkštę, su šakele subadyk apa
čią pyrago ir įstatyk dabar py
ragą į lėkštę, kur supiltas skys
tis, kad susigertų. Ims apie va
landą laiko. Pabandžius, nesi
gailėsi triūso.

Labai Geras Šokoladas
Įdėk į nepergilų puodą porą 

šaukštų sviesto ir porą gabalė
lių nesaldinto šokolado. Kuomet 
bus ištirpę, įdėk truputį drus
kos, įmaišyk puodelį cukraus 
(confectioners) ir tris šaukštus 
verdančio vandens. Gerai išpla
kus, greitai aptepk pyragą. Jei
gu betepant pradės sutirštėti, 
tai dadėk da šaukštą verdančio 
vandens.

Dėl paįvairinimo skonio, tin
ka šaukštelis vanilos.

Detroito Liet. Motery 
Pažangos Kliubas

Į mitingą vasario 20-tą at
ėjo 31 narė. Tai graži grupė 
moterų. Skaitytas laiškas nuo 
LLD Moterų Komiteto ir kliu-' 
bas nutarė laiške minėtų pra
kalbų nerengti. Priežastis ta
me, kad kliubas turės sulošti 
veikalą 8 d. kovo ir bus kalbė
toja J. Skeberdytė. Tai ma
no, kad nebus gerų pasekmių 
už savaitės rengiant kitas pra
kalbas.

Kliubietės nutarė, kad na
rei sergant ir būnant po dak
taro priežiūra kliubas nupirk
tų kvietką.

Nutarta kas antrą mitingą 
turėti su lošimu ir iš iždo ski
riama $3 dėl dovanų ir už
kandžių. 1

R. Steponkcvičienė randasi 
St. Marys Hospital. Kliubie- 
tės vėlina greito pasveikimo 
brangiai narei.

Pažangos Kliubas davė $5 
apgarsinimą V. Bacevičiaus 
koncerto, kuris įvyks 23 d. ko
vo, Masonic Temple, o narės 
pažadėjo dirbt tiek, kiek jos 
išgalės tam koncertui.

Darbininkės, kurios apsiė
mei dirbti 8-tos d. kovo pa
rengime, prašom būt į laiką.

Programa prasidės 7-tą v. 
v., 4097 Porter St. Įžanga 30c 
ypatai. Kviečia rengimo ko
mitetas.

Mitinge Buvus.

šios šalies juoda žemė, o 
mums, likusiems lai būna pa
vyzdys tavo duosnumo dėl 
darbininkų klasės!

Jaunutis.*
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Kaip Namiškiai Gali Palengvinti 
Ligoniui Sergančiam Namuose

Elizabeth Vilkaitė
Jeigu kas namuose staiga ap- 

serga, tai pirmiausia paskirk li
goniui geriausių kambarį, į ku
rį saulė galėtų įeiti, ir kad jis 
būtų toliau nuo virtuvės ir ar
čiau prie išeinamojo kambariu
ko. Pataisyk lovų švariais pa- 
klodais ir užklodais, nuvilk nuo 
ligonio visas kasdienines apati
nes drapanas ir apvilk švariais 
naktiniais. Jeigu švarių nakti
nių tuojau po ranka nesiranda, 
tai apvilk švariais, kad ir apa
tiniais marškiniais. Jeigu ligo
nis yra labai silpnas, tai geriau
sia ja arba jį apvilkti atbula 
viršutine padžiamų (naktinio 
apvalkalo) dalia, kad užsegimas 
būtų užpakalyje. Jeigu nesiran
da stuboje parankių padžiamų, 
tai gerai vartoti viršutiniai vy
riški marškiniai, tik kad nebū
tų iškrakmolyti. Gydytojas pir
miausia egzaminuoja ligonio 
nugara ir krūtinę. Jeigu ligonis 
parankiai apvilktas, tai dakta
rui nereikia ligonį vartyti ir 
tąsyti, kad prieiti prie jo krū
tinės arba nugaros. Kuomet rei
kia ligoniui dėti kompresai, 
muštardos plasteriai ant nuga
ros ir krūtinės arba kai reikia 
ištrint alkoholiu ar pildyt kito
kį gydytojo įsakymai, tai labai 
yra neparanku, ir patį ligonį 
nuvargina, jeigu jis yra apren
gtas nepatogiai.

Jeigu ligonį šaltis krečia, 
kiekvienas žino, kad jį reikia 
šiltai apkloti, bet apklojimai 
reikia parinkti, jeigu yra gali- 
myjbių, šilti ir lengvi, kaip tai 
vilnoniai lengvi blanketai arba 
lengvos šiltos kaldros. Kad ir 
sveikam žmogui yra daug svei
kiau miegoti po lengvais šil
tais užklodalais, negu po sun
kiais. Po kaldra ar blanketu vi
sada reikia vartoti balta paklo
dė, nes tankiai sudrėksta nuo 
prakaito. Paklodės yra lengva i 
atmainyti, išplauti be didelio 
darbo. Reikia džiovinti lauke, 
jeigu galima. Džiūdamos lau
ke, gauna tyro oro, saulė-užmu
ša ligų perus. Kad sutaupyt 
laika, nereikia jų nei prosyti.

Nors ji neatrodys taip graži, 
bet ji yra švari ir pilna kve
piančio tyro oro, kuris taip yra 
reikalingas ligoniui.

Norint, kad ligonis greičiau 
sušiltų, reikia (guminis) robi- 
nis maišiukas prileisti šilto van- 
deno ir padėti prie ligonio kojų, 
nes kojos visada ima daugiau 
laiko sušiltu. Tik maišiukas vi
sada reikia suvynioti į abrūsų. 
Tas pagelbės laikyt šilumą ir 
ligonis nenudegs kojų, jeigu 
vanduo maišiuke bus biskį ir 
perkarštas. Visada reikia pri
leisti tik pusė maišiuko vande
nio. Užsukant jį, reikia suspau
sti viršutinę tuščią d&lį maišiu
ko, kad oras išeitų. Tokiu bū
du maišiukas būna lankstesnis, 
ne taip sunkus ir labiau prisi
glaudžia ir geriau šildo kūno 
dalį. Puodukas kitas lengvos 
šiltos arbatos ir arbatinis šauk
štukas degtinės pagelbės grei
čiau ligoniui sušilti ir tas nieko

I nekenks.
LIGONIO KAMBARYS.

Ligonio kambarys turi būt 
| užlaikomas švariai, kad jam ne- 
Į reikėtų per, dienas žiūrėti į gu
linčias dulkes ant rakandų, 
kampus užkrautus baksais, sie
nas apkabinėtas drabužiais, kė
dės ir komodes apkrautas po
pieriais, pančiakomis, kepurė
mis, žurnalais ir visokiais ne
tvarkoje sudėtais mažais daly
kėliais. Ligonis turi gulėt vie
nas lovoje. Šeimynos narys, ku
ris vartojo sykiu tą patį kamba
rį, turi išsinešti visus drabu
žius ir kitus kasdien vartoja
mus reikmenis. Ligonis turi 
būt paliktas ramybėje, niekas 
neturi vaikščioti po jo kamba
rį, nervuoti ir išbudinti, kuomet 
jis apsnūsta. Visoje stuboje tu
ri būt tyla. Vyras ligonis gali 
pakęsti daugiau netvarkų kam
barį, 'bet moteriai ligonei tai 
labai yra sunku sirgti netvar- 
kiam kambaryje.

(Daugiau bus sekamoj Mot.
Skyriaus laidoj)

nepamirštame. Turime ligonių 
lankytojas, kurios lanko ser
gančias, ir dovanų skyrius 
joms perka už $1, jeigu tik 
namiškiai praneša apie mūsų 
Moterų Skyriaus narės sirgi
mą.

Taigi, matote draugės, ko
kiais gerais ir labdaringais 
darbais rūpinas Moterų Sky
rius. Dėl to kviečiame visas 
merginas-moteris p r i s irašyti 
prie šios brangios organizaci
jos, ypač dabar. Kad šį ko
vo mėnesį, kurio 8-ta diena 
yra tarptautiška moterų dar
bininkių šventė, mes visos gau
tumėme nors po vienų naujų 
narę, tada galėtumėme daug 
daugiau gerų ir labdaringų 
darbų atlikti'sau ir visos žmo
nijos labui. Mums reikalinga 
organizuotis, ypač dabartiniu 
laikotarpiu, kada uar re per 
vėlu, pakol nėra fašistines dik
tatūros šioje šalyje.

Moterų Skyriaus Sekr.
J. K. Navalinskienė.

sibuvusiame susirinkime iš Mo
terų Skyriaus iždo paaukota 
“Laisvės” bazarui $3.00 Ma
ryland Sanatorijos lieCCtVTams- 
ligoniams $3.00 ir Turauskui, 
kuris randasi . Schuylkill Ha
ven, Pennsylvania, $2. Taipgi 
apie atsibuvusį pasilinksmini
mo vakarėlį, ktir buvo sumi
nėta, kas darbavosi surengi
me jo, ten paliko nepaminėta 
E. Akulevičienė ir J. Vaici- 
kauskas, kurie irgi daug pasi
darbavo dėl tos pramogėlės. 
Labai atsiprašau, kad taip ne
tikėtai pasidarė tos paklaidos.

Moterų Skyrius Korespond.
O. G.

Cambridge, Mass. Binghamton, N. Y.
Vasario 22 d. Cambridge’- 

aus Lietuvių Moterų Kliubo 
įvyko bankietas. Svečių priė
jo apie 200 ypatų. Nors šis 
kliubas nėra skaitlingas narė
mis, bet visos yra veiklios, už 
tai ir sutraukia tokių skaitlin
gų publiką. Svečiai buvo pa
vaišinti kalakutiena ir kitais 
gardumynais. Po užkandžių 
svečiai linksminos prie geros 
muzikos Šokdami.

Nors kliubietės moterys yra 
veiklios ir nuoširdžios, bet vis- 
tiek turi ir priešų, kurie žiūri, 
kad kaip nors pakenkti. Taip 
buvo ir šiame bankiete. Koks 
nors blogos valios žmogus ban
dė įskųsti policijai, "kad jos 
neturinčios leidimo tam ban- 
kietui. Bet nabagas nežinojo, 
kad privatiškai rengiant ne
reikia leidimo. • žinoma, poli- 
cistas tuojau ir prisistatė, bet 
apsižvalgęs ir gražių kliubie- 
čių būrį pamatęs, atsiprašė ir 
išėjo. Toks elgėsis—kenkti 
vieni kitiems—yra negražus 
ir smerktinas.

Cambridge’aus Lietuvių Mo
terų Kliubas yra pažangi or
ganizacija ir visais galimais 
būdai? remia pažangų darbi
ninkišką judėjimą. Todėl aš 
patarčiau visoms Cambridge’
aus moterims ir merginoms 
prie šio kliubo prigulėti, nes 
visos lietuvės moterys ir mer
ginos yra darbininkės.

Svečias.

LLD 20 k-pos Mo’terų Sky
riaus susirinkimas įvyks kovo 
(March) 7, pas drg. M. žvir
blienę, 346 Clinton St., Bing
hamton, N. Y. Draugės, visos 
būtinai dalyvaukite šiame su
sirinkime ir naujų narių ne
pamirškite atsivesti.

Mūsų moterų skyrius yra 
nutaręs turėti vajų gavimo 50 
naujų narių ligi liepos (July) 
mėnesio pradžios. Taigi, drau- 
gutės, visos pasistengkime pa
kalbinti mūsų artimiausias 
gimines, drauges, dukteris ir 
šiaip pašalines moteris stoti į 
mūsų Lietuvių Literatūros 
Draugijos 20 kuopos Moterų 
Skyrių. Tai yra garbinga ap
švietos organizacija, kur kiek
viena lietuvė mergina bei mo
teris turėtų priklausyti.

Anų dieną viena Brooklyno 
priemiesčių šeima paguldė 3 
metų sūnelį, patikrino, ar mie
ga, ir išėjo į svečius Brook ly
nam Sugrįžę vaikučio nerado. 
Jis susidomėjęs pažiūrėti, kur 
išėjo tėvai ir rastas basom ko- 

v jytėm vaikščiojant po sniegus,
vienmarškinis, buvo nuveštas

* policijos stotim

Mes turime veik pusę šim
to narių. Aukojame iš iždo 
visiems geriems ir labdarin
giems tikslams. Pereitame su
sirinkime paaukavome mūsų 
broli ams-seselėms ligoniams 
lietuviams, būtent, draugui V. 
Turauskui, kuris, kaip jis pats 
rašo, yra užmirštas nuo visų, 
mažai gali matyti akimis, ran
dasi Schuylkill Haven, Pa. 
Draugas Turauskas yra daug 
pasidarbavęs progresyviška- 
me judėjime praeityje, kada 
buvo - sveikas, pertai moterų 
skyrius nepamiršo jo nelai
mėj, paaukavo, $5. Taipgi Pe
ter Yankus prisiuntė laišką iš 
State Sanatorijos, Maryland 
valstijos, vardu 12-kos lietu
vių: 10 vyrų ir 2 moterų. Jų 
visų vardu prašo jis mūsų pa
aukoti po centų kitų dėl jiems 
reikalingų dalykėlių. Moterų 
Skyrius ir jiems paaukavo $3. 
Taipgi mes paaukavome dien
raščio “Laisvės” bazarui, ku
ris atsibuvo vasario 14-15-16 
Brooklyn, N. Y.

Ogi ir vietinių mūsų narių

Laukiame Viešnios
Ketvirtadienį, kovo lo-ta 

dieną, tai bus ta diena, kurio
je mes lietuvės apvaikščiosime 
Tarptautinę Moterų Diena. 
Nors tikrenybėje ta moterim 
svarbi diena priklauso kovo 
8-tą, o mes apvaikščiosime ją 
keliomis dienomis vėliau.

Kada*ta diena būtų aiškiau 
suprantama, kodėl ji yra la
bai svarbi pasaulio moterims, 
ir kodėl viso pasaulio moterys 
šaukia didelius masinius susi
rinkimus ir rengia demonstra
cijas, kad plačioje papėdėje 
apsvarstyti tuos klausimus, 
kurie liečia darbininkes mo
teris ypatingai, tai mes turė-l 
sime draugę, kuri yra plačiai 
žinoma, kaipo visuomenine 
veikėja ir gera prakalbininke, 
tai drg. K. Abekienė iš Chi
cagos, kuri supažindins mus 
su šių dienų svarbiais klausi
mais ir reikšme Tarptautinės 
Moterų Dienos.

šias prakalbas rengia LLD 
20 kp. Moterų Skyrius. Jos 
įvyks Lietuvių Svetainėje (įei
ti pro šonines duris). Pradžia 
7 valandų vakare. Įžanga vi
siems dyki.

Visi, vietos lietuviai nepra
leiskite tos progos nedalyvavę 
šiose prakalbose, nes dabai1 
svarbus momentas ir kiekvie
nas žmogus reikalauja teisin
gų žinių apie dabartinę pa
saulio padėtį, o šiose prakalbo
se drg. K. Abekienė suteiks 
tas žinias, kurių mes laukia
me bei trokštame.

Prie progos norisi dapildyti 
mano rašyta korespondencija; 
kuri tilpo “Moterų žiniose” 
vasario 26 dienų. Ten nėra pa
sakyta, kad vasario 7-tų at

Cleveland, Ohio
---------

Vytauto Bacevičiaus 
Koncertas

Ilgai lauktas Vytauto Bace
vičiaus koncertas čia pat. Li
ko tik kelios dienos iki kon
certo. Koncerto rengimo ko
misija visas savo pareigas at
liko, dabar visuomenės eilė. 
Kiekvieno lietuvio pareiga, 
kuriam tik rūpi lietuvių tau
ta, kuriam rūpi lietuvių kul
tūra, muzika ir dailė, turime 
stot petys į petį ir padėti mūsų 
tautinei kultūrai klestėti.

Vytauto Bacevičiaus kon
certas įvyks kovo 9 diena, Pu
blic Auditorium Little Theat
re, St. Clair and East 6. Pra
džia 3:30. P. M. Įžanga: $1.50 
-$1.00-75c ir 50c.

Clevelando ir apylinkės lie
tuviai kviečjami atsilankyti 
kovo 9 dieną į tą didelį ir ne
paprastą koncertą.

P. Ncmura.

Susipažinkim su Kovo 
8-tos Reikšme

Dienos, kurios yra įtrauktos 
į istorijos lapus, turinčios ne
išdildomos svarbos praeityje, 
mums gyvenamu dabartiniu 
momentu ir ateičiai, neturi bū
ti nepaisančiai praleistos smul- 
kmeniškiau, atydžiau nesusi
pažinus su jų originacija 
(paėjimu), su mūsų pirmta- 
kūnių visuomenininkių dar
buotojų pasiryžimu-pasiauko- 
jimu ilgom, neatlaidžiom ko
vom sudarymui pamato-reikš- 
mės tokiom pasaulinės svar
bos turinčiom dienom. Tai ne
padarę, mes negalime suprasti 
salygų-aplinkybių, kuriose mū
sų pirmtakūnėm teko dirbti, 
kad moteris-motina įgautų ga
na drąsos ir atsistojus parei-

kalautų sau žmogaus teisių.
Tik valandžiukę pamąstyki

me ir paklauskime savęs, ar 
daug mes atsimokam savo 
pirmtakūnėm, kurių sunki ko
va atidarė mokyklų duris 
mums ir mūsų dukterims, ku
rios buvo uždarytos tik todėl, 
kad moteriškoji lytis buvo lai
koma pažeminime abelnam 
gyvenime. Mūsų pirmtakūnės, 
statydamos net savo gyvybę 
pavojun, iškovojo nors tų so- 
cialę teisę, kuri pripažįsta, 
kad moteris, kuriai pavesta 
tokia atsakominga pareiga bū
ti motina—auklėtoja žmoni
jos—gimdytoja genijų, moks
lininkų neturi būti pavergta, 
kad jai turi būti suteikta tei
sė pažinti-suprasti tą pasaulį, 
kuriame ji gyvena.

Mūsų pirmtakūnės pralau
žė pirmuosius ledus, jos iško
vojo sąlygas, kuriose mums 
nepalyginamai lengviau tęsti 
jų pradėta darbų. Mes esam 
daug, labai daug joms skolin
gos. Ir atsimokėti galim tin
kamiausiai, tai susipažinda- 
mos su jų sunkiom kovom ir 
tęsdamos pirmyn jų pradėta 
d arba, kuris veda visa darbo 
klasę prie gražesnio, laimin
gesnio rytojaus. Susipažini
mas su mūsų pirmtakūnių pa
skyrimu kovo 8-tos dienos, 
kaipo Tarptautinės Moterų 
Dienos, paskatins mus prie tę
simo jų darbo ir neleis mums 
būti saumylėm, paskatins mus 
neleist nuo kasdieninių reika
lų atlikusį laikų tuščiai, bet 
sunaudoti jį visuomeniškiems 
darbams. S.

Montello, Mass.
Mūsų moterys rūpestingai 

rengiasi minėti moterų diena 
kovo 8, įvyks LTN svetainėj, 
7 valanda vakaro.

Moterų Apšvietos Kliubo 
mėnesiniame susirinkime, 28 
vasario, visos pasiėmė po pun
dą garsinimo lapelių ir žadė
jo plačiai paskleisti. Dauge
lis moterų pasižadėjo ką nors 
naujo iš valgių paruošti tam 
vakarui. Šio vakaro progra
moje dainuos Moterų Apšvie
tos Kliubo grupė, po vadovys
te O: Mineikaitės, bus ir mu- 
zikališkų kavalkų programoje, 
ir eilių deklamacijų. Po pro-

gramai bus šokiai prie geros 
orkestros. Įžanga 25 centai.

Pavykusios Prakalbos
Vasario 18 dienų kalbėjo 

drg. Abekienė iš Chicagos. 
žmonių, buvo pilna T. N. apa
tinė svetainė. Daug buvo ir 
tokių, kurių niekad anksčiau 
nematėme progresyvių paren
gimuose. Kiek teko nugirsti, 
visi dalyvavusieji buvo paten
kinti, mat, draugė Abekienė, 
kaip karo, taip ir Lietuvos 
klausime, gana aiškiai ir nuo
sekliai dalykus apibudino. Au
kų surinkta $11.80: $5 skir
ta maršruto lėšoms padengti, 
o $6.80 — Ispanijos kovotojų 
gelbėjimui. Vardai aukavusių-

Sovietų moterys vėl pasižy
mėjo orlaivystės rekordais. 
Keturis rekordus tolio ir aukš
čio neseniai padarė sklandyto
jos O. Klapikova ir E. Proko- 
rova.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Trečiadienį, kovo 5 d., 8:30 v. v.', 

kalbės Theodore Dreiser, Thomas L. 
Harris, Anna Louise Strong ir kiti 
kalbėtojai. Krueger Svet., 25 Bel
mont Ave. Jie kalbės apie svarbius 
šių dienų įvykius. Kyiečiame lietu
vius dalyvauti. Ruošia Newark Coun
cil on Soviet Relations. (53-54)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks

jų virs 25c paimti. Po vieną.■ ketvirtadieni. 6 d. kovo, S v. ... .. 
dol. aukavo: K. Sireikienė; po : m. Indrulį, 129 w. Market St. Visi 
50 C.: J. Gatauskas, J. Kris- nariai būkite laiku. — J. Norkus, 
ty, K. Ustupas, A. šilabaitis, Sckr' (54-55)
G. Šimaitis. Pinigai pasiųsti 
per ALDLD. Birūta.

Sovietų tankeris Emba, 
plaukiojantis Kaspijos jūrose, 
veik išimtinai yra kamandiruo- 
jamas moterų. Jo kamandie- 
riumi yra Maria Bryzgalova.

Tarp Nebraskos farmerių 
yra daug biednų. Tūli jų, kar
vei užtrūkus, neišgali vaikams 
nupirkti nei butelio karvės 
pieno, melžia veislinę kumelę.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. Lc VANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
moderniškų patarnavimų.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Į/engta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. elevciterio

&OVA
A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH!

Į Sekr.
I

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Birutes Choro pa

mokos įvyks ketvirtadienį, kiekvieną 
savaitę, 8 v. v. 735 Fairmount Ave. 
Kviečiame nares sugrįžti, kurios pir
miau buvo chore. — Komisija.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 6 

d. kovo, 8 v. v., 29 Endicott St. Pra
šome narių užsimokėti duokles, nes 
jau knyga spaudoj, popiera pabran
go, Centrui sunku yra verstis. — 
J. M. Lukas, Sekr. (54-55)

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

O

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

OĮmZIOI

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St—Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuvlSko 
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.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVcrgreen 4-6485

o

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUMAMBASSADOR 
' .21

Kiekvienų s u batų 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dienų iki vėlai.

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

JT. j— J- J- _ Į- .*■ Į* ■ * ** ** ** **

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 Į 

701 GRAND STREET f• 
Tarpe Graham & Manhattan Aven.

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

i Duodame ant Išmokėjimų j

I | Vapor Room, Turkish Room, Russian Į I
\ 1 Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- I /

tesian Water, Restaurant, Barber Shop, J A 
^•AaCi Sleeping Accomodations. ""
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

LAIDIES’ DAYS
Mod. and Tubs, from 12 a.m. to
11 p.m. After 11 p.m. for gents 
. n, wiMJ»rli.1aįį,^.ri|nįįjUi i iWw ii 11*'—-

GENTS’ DAYS
Wed., Tliurs., Frl., Sat. ahd 

Sun. ail day and night
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PARDAVIMAI

IŠRANDAVO.HMA1

jo

kad j žali
au kšta —

Varpo 
keptuvė

parašyta, ji yra 
Geriausias tam 
neseniai pasiro- 
knygų : “Out of 
parašyta nacių

Amerikos istorijoje ne
tiek daug nuodų (pavi- 
literatūros) skleidžiama 
Sovietų Sąjungą, kaip

siaučia jau 
ilgoką laiką po Conn., 
Jersey, taipgi po rytinį 
Yorką ir Philadelphiją. 

prirokuojama ir Papie-

Parsiduoda pirmos" klasės paveiks
lų darymo studio, yra dieninė šviesa 
(skylight), kitais žodžiais yra geri 
pri taisymai. Randasi ir kambarys, 
renda prieinama. Studio yra mainų 
miestelyje, prašau rašyti, telefonuoti 
ar asmeniškai ūžėiti. Neuwells Stu
dio, 33 E. Main Si., Plymouth, Pa. 
Telefonas: 9-1249. (54-56)

Pasirandavoja du fornišiuoti kam
bariai. Tinkami vyrui ar moterei. 
Taip pat parduosiu 4 kambarių ra
kandus už prieinamą kainą. Matyt 
galima kasdien nuo 5 v.’ v., šešta
dieniais ir sekmadieniais bile laiku. 
August Hintza, 135 Thames St., (ant 
paskutinių lubų, po kairei, paskam
binkite) Brooklyn, N. Y. , (54-56)

E. N. Y. ir RICH. HILL
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

d. kovo, 8 v. v. Buzelio patalpoj, 
kampas Crescent St. ir Atlantic 
Avė. Visi nariai, kurie tik galite, 
dalyvaukite. — A. Bieliauskienė, 
Sekr. (54-55)

me visus, moteris ir vyrus, at
silankyti. Vieta: Rusų Kliu
bas, 56-58—6'1 Street, Mas-
poth, N. Y. Laikas: 7:30 v 
vakaro.

Artkino rodo naują šaunų sovietinį judj 

“Gyvenimo 
Universitetas”
Paremtą Maksimo Gorkio apysaka iš 

paties gyvenimo. Diriguota 
Marko Doriškojo.

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

nimo ir darbų Vakarinės Ukrainos 
mieste Lvove.

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

Šiokiomis dienomis.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant

> visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE

(Koplyčia)

V#*” /

IMtas puslapis

4,500 Žmonių Reikalavo Branginti 
Santikius su Sovietais

Pereitą pirmadienį Manhat
tan Center salėje, New Yorke, 
susirinko 4,500 žmonių į mi
tingą, sušauktą Amerikinės 
Tarybos dėl Santykių su So
vietų Sąjunga. Pirmininkavo 
Corliss Lamont. Vyriausiu va
karo kalbėtojum buvo Teodo
ras Dreiser, žymiausis ameri * 
kinis rašytojas-novelistas ir di
delis humanistas. Taipgi sakėj 
kalbą ir žymioji Amerikos; 
žurnalistė - keliautoja, Anna, 
Louise Strong.

Visas vakaras, visų kalbėto
jų kalbos buvo paaukotos tam, 
kad Amerikos visuomenė ge-1 Sovietų Sąjunga ne karo rei- 
riau galėtų suprasti Sovietų kalais, bet taikos reikalais. Jis 
Sąjungą. šiuo metu ypačiai ragino skleisti Amerikos liau
tas reikia padaryti, nes nie
kad 
buvo 
dale 
prieš 
šiandien.

Kiekviena knyga, nukreipta 
prieš Sovietų Sąjungą, nors ji 
bus parašyta

Valtin-Krubs, ir “Soviet Pow
er,” parašyta žymaus Anglijos 
dvasiškio, Kanterburio kated
ros dekano. Pirmąją Ameri
kos plutokratijos spauda ne
paprastai giria, kaipo “tikrą
jį dokumentą.” o antrąją — 
niekina arba ignoruoja!

Rašytojas Dreisen's ypačiai 
kalbėjo stipriai. Nors jis jau 
senas amžiumi žmogus, pra
žilęs, ir nors sakymas kalbų 
nėra jo specialybė, tačiau 
Dreiseris labai energingai žėrė 
faktą po fakto, kodėl Ameri
kos žmonės turi eiti išvien su

Sužinota, kad d. K. Abe- 
kienė atsilankys ir į South 
Brooklyną pasakyti prakalbą. 
Tai retas atsitikimas, kad šiai 
tydonijai pavyksta gauti sve
čius kalbėtojus. Dėlto LDS 50- 
tos kuopos valdyba (kuopa 
yra didžiausia lietuvių orga
nizacija šioj kolonijoj) pri- 
gelbstint LLD Apskričio Mote
rų Komitetui, energingai ren
giasi prakalboms.

K. Abekienės prakalbos So. 
Brooklyne įvyks šio penktadie
nio vakarą, Dambrauskio salė
je, 755 4th Ave., So. Brooklyn. 
Pradžia 8 v. v. Kadangi pri
puola kuopos reguliario susi
rinkimo vakaras, valdyba pra
šo narius susirinkti kuoanks- 
čiausia, kad spėtume pasimo- 
kėti duokles prieš prakalbas.

Kor.

Trijų Vakaru Bazaras, Ren
gia Liet. Am. Pil. Kliubas

Papienės Nužudytojas 
Šiaušiąs po N. J.

dyje juo daugiau literatūros ir 
gyvu žodžiu faktų apie Sovie
tų Sąjungą.

Puikiai kalbėjo 
Louise Strong.

Reikia pažymėti, 
ga į mitingą buvo
daugiausiai 55 centai asmeniui 

žemiausio nu-j ir aukščiau, bet žmonės su- 
puolėlio, visiško prasiradėlio, mokėjo ir perpildė didžiulę 
yra būbnijama visoje komer- svetainę. Tai parodymas, kaip 
cinėje spaudoje. Na, o jei tik 
knyga* bus teigiamai apie So
vietų Sąjungą 
ignoruojama, 
pavyzdys tai 
dymas dviejų 
the Night,” 
Gestapo nario, politiniai ir mo
raliai prasiradusio gaivalo

šiuomi pranešame visiems 
Brooklyno ir apielinkės lietu
viams, kad Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas rengia trijų 
vakarų bazarą, tai bus kovo 
28-tą, 29-tą ir 30-tą, 1941 m. 
Todėl visus maloniai užkvie- 
čiame atsilankyti bazare ir pa-

Amerikos žmonės dėmisi So
vietų Sąjunga, kaip jie nori, 
kad tarp Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos būtų pa
laikomi kiek galint stipresni ir remti pašelpinio skyriaus iždą, 
draugiškesni ryšiai kovai už 
pasaulinę taiką.

Mitinge viešpatavo 
entuziazmas.

Praeitą ketvirtadienį New 
Yorko dektetyvai išskubino į 
Passaic, New Jersey, kur, kaip 
pranešama tenykštės polici
jos, 50 metų moteriškė Mrs. 
Mary Snyder, 42 Lafayette St., 
buvusi pereitą trečiadenį už
pulta jauno įsibriovėlio pana
šiu būdu, kaip buvo užpulta, 
išžaginta ir apiplėšta Mrs. Vir
ginia Barone, Newarke, perei
tą antradienį.

Detektyvai, surinkę davi
nius apie tuos ir kitur rapor
tuotus užpuolimus, mano, kad 
vienas ir tas pats lytiniai ne
normalus asmuo 
per 
New 
New 
Jam 
nūs nužudymas, Bronxe, kuris 
buvęs papildytas panašiose 
aplinkybėse į anuos užpuoli
mus. Manoma, jog ji užmušta 
besiginant nuo užpuoliko.

Tas išsigimėlis visur varto- 
jąs tą pačią taktiką, pasisakąs 
namie rastoms moterims jų 
vyro draugu. Taip sakęs ir 
Snyderienei. Bet ji durų rete
žėlio neatkabinus. Už tūlo lai
ko jis sugrįžęs su pundeliu ir

«wf

galvos, kartu visa gerkle šauk

pabėgęs.

Trečiadienis, Roto 5, 1941 
■ . . - ---------------'N. Į. *■ — ■ ........

jos vyrui. Jai plačiau pravė- 
stvūręs ją

• * i

pasakęs norįs pundelį ’palikti sprando. Tačiau moteriškė 
jam gerokai įspyrus pilvan ir dama pagelbos. Užpuolikas 
stiklinę vazą sudaužius ant jo

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
Tas pat pažįstamas 
pakelis, bet Nauji 
Old Golds viduj. 
Visi dabar parduo
dami Old Golds 
yra NAUJI Old 
Golds.

*NAUJAS —Praizinis importuotas tabakas 
iš rytinio Vidurzemio-tabakas, kurio maži kva
pūs lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

LIETUVIU RESTAURANAS 
įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ?xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

OI, VYRE, VYRE! Šie maiiukal tavo 
ūseliai tikrai užbaigia paveikslą. Matai! 

Tai štai ką padarė kas tai naujo garsiam ciga- 
retui — padarė jį dar skanesnį!

Tai specialus importuotas tabakas pridėtas 
prie Old Gold. Štai kodėl naujasis Old Gold 
suteikia jum tokį malonų rūkymą. Gaukite pa
kelį šiandien.

t

Seniausi Amerikos Tabako prekijai—IsikGre 1760

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
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Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

25c
60c 

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

yra, 
unijinė

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y

Štai 
adresas;

M•.

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

visados bus patenkinti.

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai Išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkus
411. Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir

Daug rašyti apie patį ba
zarą nėra reikalo, nes visi ži- 

didelis no, kas jis yra ir kaip jame 
Rep. | viskas sukasi. Tik turime pri-

Jau savaitė laiko, kaip sun
kiai serga draugė Stupurienė. 
Daktaras lanko kasdien. Da
bar jau biskutį geresnė, bet 
negali keltis, ji labai silpna.

Draugai Stupūrai yra “Lais
vės” skaitytojai ir darbininkiš
ko judėjimo rėmėjai. Drg. 
Stupurienė yra LDS 1-mos 
kuopos narė.

Nuo savęs prašau drauges 
aplankyti d. Stupurienę, taip
gi linkiu jai greit pasveikti.

Drauge.
* * *

Jonas Maščinskas, buvęs 
staliaus šaputės savininkas ant 
Union Avė., serga kelios sa
vaitės. Randasi pas seserį K. 
Mikailienę, 85-52 76th St., 
Woodhavene. Draugai prašo
mi aplankyti. A. B.

MIRĖ
Vasario 24 d. mirė Zigman

tas Liutkus, 56 m. amžiaus, 
gyvenęs 315 East 154 St., 
Bronx, N. Y. Velionis palaido
tas vasario 26 d., 10 vai. ry
to,’ iš Immaculate Conception 
bažnyčios, 150-tojoj gatvėj, į 
Šv. Raymondo kapines. Velio- 
nies Zigmanto Liutkaus liko 
žmona Ona, sūnus ir dvi duk
terys.

>(c >Įc

Vasario 25 d., 2 vai. ryto, 
mirė 66 m. amžiaus sulaukusi 
Elzbieta Stankevičienė, gyve
nusi 80-83 Tryon Rd., Jamai
ca Estates, L. I. Velionė buvo 
pašarvota graboriaus Shalins- 
Šalinsko koplyčioj, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. 
Y. Palaidota vasario 28 d., 10 
vai. ryto, po pamaldų Angelų 
Karalienės parapijos bažny
čioj į šv. Jono kapines. Liko
vyras Vincas, duktė Elena ir 
žentas Vaitukaičiai - White.

Elzbieta Stankevičienė-Drau- 
gelytė, kilusi iš Oželių kaimo, 
Pilviškių valsčiaus, Suvalkijoj.

Paliko brolį’Juozą Drauge
lį ir dvi seseris: Marijoną Viš- 
niauskienę ir Oną Skladienę 
taip pat Lietuvoj brolį Kazi
mierą Draugelį. 

* * *
Vasario 28 d. mirė George 

Kry, gyvenęs 89-09—84 St., 
Woodhaven, N. Y. Velionis 
buvo pašarvotas namie. Palai
dotas kovo 3 d., Evergreen 
kapinėse. Laidotuves aptarna
vo graborius Shallins-šalins- 
kas.

Jonas Ormanas, LDS Jau
nimo Komiteto sekretorius, ko
vo 1-mą išvyko į Naująją An
gliją organizaciniam ir pra
kalbų maršrutui. Pasakys pra
kalbų, taipgi dalyvaus pasi
tarimuose su tenykščiais LDS 
jaunimo ir senimo veikėjais. 
Sugrįš apie kovo 15-tą,

Fosterio Sukakties Mitingas 
Gardene

New Yorke ruošiamasi pa
minėti William Z. Fosterio 60 
metų sukaktį milžinišku masi
niu mitingu kovo 17-tą, didžio
joj Madison Square Garden 
salėj.

Fosteriui pereitą savaitę su
ėjo 60 metų amžiaus, kuriuos 
jis nuo ankstybos jaunystės 
praleido vadovaudamas dar
bininkų kovoms. Fosteris da
bar yra K. P. pirmininku.

minti visiems, jog kiekvieną 
vakarą bus gyvoji muzika, ku
ri grieš visokius šokius, kaip 
jauniems, taip ir suaugusiems. 
Įžanga buę tik 15-ka centų.

Dar vieną dalykėlį norime 
jums, gerbiamieji, priminti, tai 
tą, kad šį metą mes nedarysi
me bazarui jokios rinkliavos, 
bet jeigu kas liuosnoriai ką 
aukos, tam pasakysime kliu- 
biečių vardu širdingą ačiū!

J. Nalivaika,
Kliubo ir Bazaro 
Sekretorius. Skelbkites savo biznį dien- 

raštyj “Laisvėje.”
Maspethe Moterų Dienos 

Paminėjimas

Ateinantį šeštadienį 8 d. ko
vo, Maspetho ALDLD 1Š8 kp. 
ir LDS 14 kp., bendrai su ru
sų ir lenkų darbininkiškom or
ganizacijom rengia vakarėlį 
paminėjimui darbininkių mo
terų dienos.

Apart šokių, užkandžių ir 
gėrimų, draugas D. M. šoloms- 
kas pasakys prakalbą. Prašo-

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

t, lūs ir krajavus 
k sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

[p a d i dinų tokio 
y dydžio, kokio pa- 

f/ geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St. <
Tel.: Glentnore 5-6191 t 

——————Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Parem Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS*
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JUNIOR LABEL

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

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

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |des tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

CHARLES’
UP-TO-DATE •

BARBER SHO'P
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

Kantičkos, visokių giesmių kny-
> ga ..............................  $1.75
Sapnų knyga, apdaryta su pa

veikslais ......... $1.60
Tūkstantis naktų, didelė knyga 

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

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

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

M. Žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

3OE=

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

SHAljį

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y<
Tel. ^EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
.Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SENAI• f .

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą




