
KRISLAI
Karas Per Dešimta Metu! 
Amerikos Liaudies Balsas. 
K. Menkeliūniūtės Laiškas. 
Nusim'eluoti Jam Nieko Ne

reiškia !
Žmonių 700, Bet Kiek Do

lerių?!
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

< Ptąšome visų “Lai
svas” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Amerikos Legijono atstovas 
Washingtone, 'John Thomas 
Taylor, nepersenai kalbėjo 
lowoj ir jis pasakė:

“Šis karas tęsis mažiausiai 
10 metą ir pirmiau, negu jis 
pasibaigs, Jungtinės Valstijos 
turės įvėlusios jame milijonus 
vyrų.”

Tai baisi pranašystė. Tai 
šiurpus, kiekvieną dorą žmo
gų supurtąs pasakymas. Tai 
dalykas, apie kurį nejauku ir 
pamąstyti.

Tačiau tas yra galimas da
lykas. Imperijalistai ruošiasi 
ilgam, baisiam,- žiauriam ka
rui. Jei liaudis imperijalistų 
planams nepasipriešins, tai jie, 
nieko nepaisydami, 
žmones milijonais.

ir skers

Bet prieškarinis liaudies bal
sas vis auga ir auga. Jis stip
riai reiškiamas Anglijoj. Sen
timentas už taiką didelis ir 
Vokietijoj, — iš kur mes gau
name mažai žinių. Judėjimas 
už taiką didelis ir Italijoj ir 
kituose karo apimtuose kraš
tuose.

Amerikos žmonės taipgi ke
lia savo balsą prieš karą, prieš 
įtraukimą mūsų krašto į tąjį 
imperijalistinį sūkurį.

Štai, New Yorke yra šaukia
mas Amerikos Liaudies Suva
žiavimas kovai už taiką. Jis 
įvyks š. m. balandžio mėn. 5- 
6 dd. Tai bus ryškus, didelis, 
kolektyvus žmonių balsas, sto- 
jąs už taiką.

Visos lietuviškos draugijos, 
kliubai ir 
rioms rūpi 
siųsti savo 
žiavimą.

Dirbkim, kol dar nepervėlu !

organizacijos, ku- 
taika, privalo pri- 
atstovus į šį suva-

Šiomis dienomis oro paštu 
gavau laišką iš dainininkės 
Konstancijos Menkeliūniūtės. 
Ji tebegyvena Milane, Italijoj. 
Tebelavina savo balsą ir lau
kia tos laimingos dienos, kada 
karas pasibaigs, kai ji galės 
atvykti pas mus, į Jungtines 
Valstijas pasisvečiuoti.

“Gyvendama Italijoj, daug 
girdėjau ir daug mačiau,” ra
šo mūsų dainininkė, “bet da
bar dar daugiau girdžiu ir ma
tau. Norėčiau labai daug ką 
jums pasakyti, bet, žinote, per 
laišką yra sunku. . . ”

Juodasis Italijos fašizmas 
brutališkai smaugia liaudį, žu
do josios geriausius sūnus ir 
dukteris; naikina viską, kas 
yra sukurta gražiausio ir ge
riausio.

Smagu, kad mūsų Konstan
cija yra gyva ir sveika. Nėra 
abejojimo, metf su ja dar pa
simatysime !
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Paleckis Išrinktas Į 
Aukščiausio Sovieto 

Prezidiumą
Apart Paleckio nuo Lietuvos, Vice-Pirmininkais Prezidiumo 

Išrinkti Atstovai Latvijos, Estijos, Moldavijos

į prezidiumą Aukš- 
Sovieto nuo keturių 
Tarybinių Respubli-

Maskva. — Aštuntoji se
sija Aukščiausio Sovieto, 
sovietinio seimo, vienbalsiai 
išrinko keturis vice-pirmi- 
ninkus 
čiausio 
naujų
kų: Justą Paleckį nuo Lie
tuvos; profesorių Kirchen- 
steiną nuo Latvijos; liaudiš
ką poetą Johanną Varesą 
nuo Estijos ir vieną atstovą 
nuo Moldavijos.

“Justas Paleckis, revoliu
cinis laikraštininkas, nežiū
rint visų persekiojimų, visa
da buvo ištikimas savo žmo
nėms,” kaip rašo korespon
dentas iš Aukščiausio So
vieto sesijos:

“Profesorius Kirchens- 
tein, senas mokslininkas, 
nuo pat jaunų dienų sujun
gė savo likimą su Latvijos 
darbininkų klase.”.

Aukščiausias S o v i e tas > 
taipgi vienbalsiai užgyrė są- 
matą-biudžetą pajamų ir iš
laidų 1941 metams.

Šiemet paskirta 216 bilio- 
nų rublių įvairiem Sovietų 
valstybės reikalam (apie 43 
bilionai dolerių), ir visos tos 
išlaidos bus- padengtos į- 
plaukomis. Kaip milžiniškai 
yra dabar pakilę Sovietų fi
nansai, galima spręst iš to, 
jog 1926—1927 metais buvo 
paskirta tiktai 5 bilionai 
rublių visoms 
jungos lėšoms.

Aukščiausias 
bar specialiai
bias pinigų sumas naujoms 
Tarybinėmis Respublikoms: 
Lietuvai, Latvijai, Estijai 
ir Moldavijai^—kelt jų pra
monę, lauko ūkį, žmonių 
sveikatą, apšvietą ir kultū
ra.

Sovietu Sa- 4z • V

Sovietas da- 
skyrė stam-

Turkai Šaltai Žiūri i , t
Hitlerio Pasisiūlymą

Juos “Globoti”
Ankara, Turkija. — Hit

leris iškilmingai atsiuntė 
laišką Turkijos prezidentui 
Ismetui įnoriui. Laišką or
laiviu atgabeno penki diplo
matiniai Hitlerio pasiunti
niai. Prezidentas Inonu per 
vokiečių ambasadorių von 
Papeną už tai pasiuntė 
“ačiū” Hitleriui.

Hitlerio laiško turinys 
dar nepaskelbtas, bet sako-

štai ką:
Vokiečiai rūpinsis Turki

jos gerove; Vokietija nieku 
negrūmoja Turkijai; vokie
čiai nori tik pagelbėti tur
kam. Turkija turėtų panai
kint savo sąjungą su Angli
ja, nes Vokietija esanti vie
nintelė valstybė, kuri galė
tų apsaugot Turkiją.

Menama, jog Hitlerio pa
siuntiniai taipgi siūlė, kad 
Turkija ^tarpininkautų kai
po taikytoja Graikijos su

Bulgarą Valdžia Slepia 
Nuo Žmonių, kad So

vietai Ją Nupeikė

Bulgarijos Darbi- 
ninkai Kirtosi su

Nazių Kariais

Pusiau-oficialis t u r k u 
laikraštis “UĮus” rašo, kad 
Hitlerio siūlymai ir priža
dai nepermainys Turkijos 
politikos. ; 1 ’•

Jugoslavija Irgi Pasiduo- 
sianti Vokiečiam

450 Žymių Amerikiečių Šaukia 
Rooseveltą Apgint Konstituci

nes Komunistų Teises
Jų Pareiškimas Sako, kad Slopinimas Komunistu Teisių Gresia Pavojum ne Tik Kitom 

Mažesnėm Partijom, bet Darbininkam ir Visai Demokratijai Abelnai
Daugiau kaip 450 Ameri

kos profesorių, mokytojų, 
kunigų, rašytojų, artistų ir 
žymių visuomenės veikėjų 
kreipėsi su atsišaukimu- 
prašymu Į prez. Rooseveltą 
ir Į visus Jungtinių Valsti
jų kongreso narius, kad jie 
panaudotų savo įtaką ir 
apgintų konstitucines teises 
Amerikos Komunistų Par
tijos. Visi šie intelektualai, 
dvasiškiai ir visuomeninin
kai iš 153 miestų, iš 37 vals
tijų padėjo savo parašus po 
tuo atsišaukimu.
• Tarp pasirašiusių yra 
profesoriai Franz Boas, Ir
win R. Beiler, kunigai C. S. 
Aldrich, P. J. Allured, vys
kupas Fr. J. McConnell, ra
binas Michael Alper, garsus 
rašytojas Theodore Dreiser, 
dainininkas Paul Robeson 
ir tiek kitų žymių amerikie-

prezi- 
jie, be 
Komu-

čių, kad vien jų vardai ir 
miestai užpildytų beveik iš
tisą šį puslapį.

Savo pareiškime 
dentui ir kongresui 
kitko, primena, jog
nistų Partija penkiolikoj 
valstijų buvo neteisėtai iš
braukta iš rinkimų sąrašų; 
jog dali gelis piliečių areš
tuota bei įkalinta vien to
dėl, kad jie pasirašė už ko
munistų kandidatus.

Šie amerikiečiai intelek
tualai ir visuomenės dar
buotojai nurodo, kaip netei
singai statomas komunis
tam kaltinimas, 'būk jie sie
kią “jėga ir prievarta” nu
griaut Amerikos valdžią:

“Mes turime nurodyt, jog 
tas kaltinimas nėra parem
tas jokiu faktu”, ir Komu
nistų Partija visai neteisin
gai “priskaitoma prie tokios

Anglai Užpuolė Norvegų 
Salą ir Pagrobė Kiek 

Vokiečių iš Jos
Sofija. — Bulgarijos val

džia visai uždraudė per 
laikraščius ar radio savo 
šalyje pranešti, jog Sovietai 
nupeikė Bulgariją už tai, 
kad ji sutiko įsileist vokie
čių armiją.

Bulgarijos žmonės drau
giškai žiūri į Sovietų Są
jungą; ir jeigu jie sužinotų, 
kad Sovietai davė papeiki
mą Bulgarijos valdžiai už 
įsileidimą Vokietijos ka
riuomenes, tai eiliniai bul
garai pyktų ant savo valdo
vų. Todėl Bulgarijos val
džia ir užgniaužia tą žinią.

London, kovo 5. — Angli
jos vaĮdžia ragina savo pi
liečius kraustytis namo iš 
Jugoslavijos. Nužiūri, kad 
Jugoslavija taipgi, pasiduos 
Hitleriui.

ko-

bu- 
toj

Mokytasis Čikagos menševi
kų galvočius šitaip rašo:

“Bulgarai žiūri į Rusiją, 
kaip į savo protektorių. Be 
Maskvos sutikimo jie nebūtų 
stoję į ‘ašies’ frontą. . . Stali
nas dar kartą suvaidino Hit
lerio klapčiuko rolę, atiduo
damas savo ‘globėjams’ bul
garus nacių vergovėn.” (“N.” 
iš kovo 3 d.)

Šitaip rašo “mokytas” žmo
gus. Na, o “nemokytieji” ge
rai žino, kad Sovietų Sąjunga 
ne tik bulgarų neatidavė na
cių vergovėn, bet užprotesta
vo prieš Bulgarijos valdytojus, 
kam jie be jokio pasipriešini
mo įsileido Bulgarijon nacių 
govėdas!

Vadinasi, dar kartą p. Gri
gaitis nusimelavo. Bet ką jam 
tas reiškia!

Tokio- kovo 5. — Japonai 
užėmė dvi p r i e p 1 a ūkas 
Franci jos kolonijoj 
Chinoj.

Mo

Hong Kong, kovo 5. — 
Pranešama, kad Japonija 
siunčia 100 karinių laiyų 
prieš Franci jos koloniją 
Indo-Chiną.

Sofija, Bulgarija. — Kuo
met vokiečių kariuomenė 
įžengė į Sofiją, Bulgarijos 
sostinę, ginkluoti komunis
tiniai darbininkai išstojo 
kovon prieš vokiečius, kaip 
rašo “New York Post” 
respondentas:

“Šautuvų pyškėjimas 
vo girdėt visą popietį
miesto daly j, kur gyvena 
komunistiniai darbininkai. 
Manoma, kad pati bulgarų 
policija kovojo komunistus, 
nenorinčius ramiai pasiduot 
užėmimui iš nazių pusės.”

Bulgarai didesniųjų na^ 
mų sargai kai kur Sofijos 
priemiesčiuose atsisakė į- 
leist vokiečių karininkus į 
namus, kol karininkai juos 

‘nugalėjo.
Tapo areštuoti visi žino

mi nazių priešininkai.
Krautuvininkai s 1 a p sto 

maistą ir.kitus reikmenis 
nuo vokiečių.

150,000 Italy Paimta į Ang. 
ly Nelaisvę Afrikoj
Anglai Praneša:

Cairo, Egiptas, kovo 5. — 
Per karą Itališkoje Somali- 
joje anglai iki šiol paėmė 
nelaisvėn jau 16 tūkstančių 
italų. Visuose karo frontuo
se su italais Afrikoje anglai, 
suėmė 150 tūkstančių italų 
iš viso. O Libijoj jie, be kit
ko, pagrobė 1,200 Italijos 
kanuolių.

Berlin, — Valdiška vokie: 
čių žinių agentūra paskel
bė, kad nedideli kariniai 
Anglijos laivai bombardavo 
vieną mažiukę salą ties 
šiaurine Norvegija kovo 4 
d. Anglų jūreiviai pagrobė 
tūlą skaičių vokiečių ir nor
vegų. Paskui anglų 
ant greitųjų pabėgo 
keliais.

Per tą užpuolimą,
nuskandino kelis žvejų lai- 
vukus.

“Šis anglų žygis neturi 
jokios karinės svarbos; jis 
padarytas tik dėlei propa
gandos,” kaip sako vokie
čiai.

Vokiečiai Baisiai
•? y. * * . *

Naikino Anglijos
Miestą Cardiffą

laiv 
sakais

anglai

SVEIKINA “LAISVĘ” 
SU JOS 30 METU

JUBILEJUM

Aną dieną Amsterdame, N. 
Y., Jadvyga “vadavo Lietuvą.” 
Pasak mūsų korespondento: 
žmonių susirinko apie *700, bet 
aukų “Lietuvai t lyaduoti” su
dėta tik 40 dolerių! .

Neveltui viena davatka 
suriko:

—Dzievuli mano, tiktai 40 
dolerių iš tiek publikos!. . .

.Kaipgi tą išaiškinti ?
Labai lengva: žmonės, va- 

duodamiesi Smalsumu, susirin
ko kaip į cirką pamatyti tos 
moteriškės, kuri su savo sese
rim ir švogeriu per virš 13-ką 
metų engė Lietuvą. Ne vienam 
buvo įdomu .pamatyti, kas gi 
per paukštė toji Jadvyga. Suė
jo, pasėdėjo, pasijuokė ir išė
jo..

žmonės žino, kad Jadvy^- 
gos ir kitų panašių pinigai $ra 
renkami ne Lietuvai vaduoti 
(jinai jau išvaduota!), bet 
žvalgybininkams remti ir fa
šizmui stiprinti.

Valio, broliai Amsterdamo 
lietuviai!

Anglija Sutraukė Diplo
matijos Santikius 

Su Bulgarija
Sofija. Bulgarija, kovo 5. 

— Anglija šiandien sutrau
kė diplomatinius santykius 
su Bulgarija ir atšaukė sa
vo atstovą G. Rendelį. Tai 
todėl, kad bulgarij valdžia 
sutiko praleist vokiečių ka
riuomenę per Bulgariją iki 
Graikijos ir Turkijos sienų.

Pirm .apleisdamas Bulga
riją, Anglijos atstovas per
vedė savo krašto reikalų 
priežiūrą tenai Amerikos 
atstovui Early’ui.

koL.D.S. 104 kuopa iš Mahanoy City, Pa., per savo 
respondentą St. Kuržinską prisiuntė pasveikinimą “Lais
vei” 30 metų Jubilejum ir dovaną $3.00. Tai pirma iš or
ganizacijų dovana ir pasveikinimas “Laisvei” šiuom jos 
Jubilejum. Tikimės, kad .jų bus gausiai.
' Brooklyne pradėjome rinkti pasveikinimus iš biznie
rių. Ir jau sekami biznieriai pasisakė, kad duos paskelbi
mus į specialę “Laisvės” laidą: A. Balčiūnas, VARPAS 
BAKERY; S. Milčitis, kuris laiko čeverykų krautuves 
Maspethe ir Brooklyne; Andrius Turauskas ir Jonas Ba- 
lažentis, 49 Ten Eyck St.; Jonas Stokes, fotografas, 512 
Marion St. '

A. Jaudegis iš Catawissa, Pa., “Laisvės” skaitytojas 
nuo pat jos pradėjimo eit, prisiuntė karštus pasveikini
mus “Laisvei” Jubilėjaus proga.
JDrg. J. Ramanauskas iš Minersville, Pa., pirmas pri

siuntė naują skaitytoją kaipo atsakymą mums į pakvie
timą darbuotis besirengiant prie Jubilėjaus.

Laukiame daugiau pasveikinimų, pasiskelbimų ir nau
jų prenumeratų.

Anglai Praneša:
London, kovo 5 — Vokie

čių orlaiviai plačiai bombar
davo įvairias Anglijos dalis. 
O praeitą naktį jie per ke
lias valandas baisiai bom
bomis ardė ir degino Car- 
iffą, prieplaukos miestą ir

anglies pramonės centrą. — 
Cardiff turėjo virš 200 
tūkstančių gyventojų.

Šiuo žygiu vokiečiai su
naikino Cardiffe daug baž
nyčių, mokyklų, ligoninių, 
biznio rūmų ir gyvenamųjų 
namų; Kiek žmonių užmuš
ta bei sužeista Cardiffe, ta
tai dar neskelbiama.

Cardiff taip išgriautas ir 
išdegintas kaip andai Co
ventry.

Nuo šeštadienio anglai 
nušovė šešis vokiečių orlai
vius, o savo prarado tik du. 
Smarkūs Anglų Oro žygiai

Prieš Vokiečius
Anglijos lakūnai smarkiai 

bombardavo vokiečių prie
plaukas ir orlaivių stovyk
las Franci j o j, Belgijoj ii; 
Holandijoj. taipgi ardė ir 
degino priešo fabrikus Co
logne ir kituose miestuose 
Vakarinėje Vokietijoje.

rūšies organizacijų, kurios 
kariškai mankština arba 
ginkluoja savo narius.”

“Komunistų Partijos pro
grama ir veikla yra atvira 
knyga... ši partija per dvi
dešimt metų viešai dalyvau
ja rinkimuose,” kaip pareiš
kia tas atsišaukimas į pre
zidentą ir į kongreso na
rius:

“Komunistų Partija viso
mis jėgomis priešinasi bilė 
klikai, grupei, rateliui, frak
cijai ar partijai, kuri pla
nuoja veikt arba veikia 
taip, kad kenkt, ardyt, silp
nini ar nuverst bent vieną 
ar visas Amerikos demo
kratijos įstaigas, per kurias 
dauguma Amerikos žmonių 
yra įgiję galią spręst savo 
likimą.” *

Jeigu jau komunistams 
ar kitai kuriai politinei par
tijai atimama teisė kreiptis 
į piliečius, kad jie balsuotų ■ 
užstos partijos kandidatus, 
programą ir platformą rin
kimuose, tai “jau padarytas 
pirmas žingsnis kelyje, ku
ris veda į totalitarinę (fa
šistinę) valstybę,” sako šis 
pareiškimas:

“Juk ir šioj mūsų šalyj, 
po to kai buvo užpultos 
konstitucinės k o m u n istų 
teisės'tai jau sekė visuoti
nas užpuolimas ant darbi
ninkų teisių, ant pažangių 
įstatymų bei jų sumanymų, 
ant akademinės laisvės.

“Mes, kurie esame ne ko
munistai, raginame tamstą, 
Prezidente, panaudot savo 
galią ir intaką, kad valdi
ninkai, kurie nuo tamstos 
priklauso, nekurstytų savo 
nedemokratinėmis kalbomis 
daryt neamerikinius žygius 
prieš komunistus. Mes taip 
pat raginame visus kongre
so narius priešintis bet ko
kiem sumanymam, kurie 
siektų atimt iš komunistų 
tas konstitucines teises, ku
rios turi būt palaikomos vi
siems, jeigu norime, kad to
mis teisėmis ateityje galėtų 
bet kas naudotis.”

Viso Nuskandinta Trys 
Milionai Tonu Prekiniu 

Anglijos Laivų
London. — Anglų vyriau

sybė atidengė, jog nuo karo 
i pradžios vokiečiai sunaiki
no' jau tris milionus tonų 
prekinių Anglijos laivų, r • \

Per savaitę nuo vasario 
16 iki 23 d. vokiečiai nu
skandino 13 Anglijos laivų 
ir vieną .jos talkininkų lai- 

vaudamas bankininkų biznį, Ivą, viso} 60,868 tonų įtalpos, 
stengiasi įstumt Amerika į O-Hitlerį®., tvirtino, kad tik 
karą ‘ * )per dvidienas tą savaitę

_______ r vokiečiai sunaikinę 215,000 
ORAS. — Šį ketvirtadie- tonų prekinių Anglijos lai- 

nį šilčiau ir apsiniaukę.

ROOSEVELTAS IR BAN
KININKAI STUMIA A- 
J MERIKĄ Į KARĄ

Washington. — Republi- 
konas senatorius Holman 
užreiškė, kad Rooseveltas 
su savo bilium 1776, atsto-

vų.
t
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Ir kada vasario 25 d.* prezidentas pa
sikalbėjime su korespondentais pareiš
kė, kad karas negali baigtis, negali būti 
taikos, kol Anglija karą nelaimės, tai tas 
labai panašu į tai, ką Rusijoj sakė Ke- 
renskis.

Veikiausiai, kad tai yra Rooseveltd 
karštas troškimas. Bet ar jis yra Ameri
kos liaudies troškimas? Kaip mes mato
me, tai ne! Ar gi tie, kurie nori karo, 
nori kraujo ir liaudies vargų mano, kad 
liaudis niekados nepareikalaus sau tei
sių savo reikalus tvarkyti? Mes mano
me, kad jie taip manydami klysta.

Jeigu ginklų ir amunicijos karaliams 
pavyks mūsų šalį įvelti į karą, tai,- mūsų 
nuomone, kiekvienas fronte nepasiseki
mas, kiekvienas pasunkėjimas šalyj žmo
nių gyvenime, augantis vargas ir skur
das nustatys žmones prieš tuos, kurie ša
lį įvėlė į karą. Ir galų gale liaudis parei
kalaus karo kaltininkus duoti atskaitą.

T, A t S,V i? Ketvirtadienis, Kovo 6, 194 T*

"Laisvės,, 30 Metų 
Jubilėjus

Mūsų Bendradarbiams
Nors jau buvome minėję, bet dar ne

bus pro šalį tarti žodis, kad “Laisvė”, sa
vo 30 metų jubilėjaus proga, išeis padi
dinta, — su sveikinimais ir specialiais 
straipsniais. Tai bus š* m. balandžio mė
nesio 4 d.

Prašome mūsų skaitytojus ir bendra
darbius parašyti tam “Laisves” numeriui 
apie “Laisvę” atsiminimų ir šiaip spe
cialių straipsnių.

Visi straipsniai, skiriami jubilėjiniam 
“Laisvės” numeriui, turi pasiekt redakci
ją nevėliau š. m. kovo 25 dienos.

Iš anksto visiems mūsų prieteliams ir 
draugams tariame didelį ačiū!

REDAKCIJA.

Penktoji Sveturgimiams Ginti 
Konferencija

Organizacijų kuopos, draugijos ir kliu- 
bai savo susirinkimuose, įvyksiančiuose 
kovo mėnesį, būtinai privalo neužmiršti, 
kad pabaigoj šio mėnesio įvyks Penkto
ji Nacijonalė Sveturgimiams Nepilie- 
čiams Ginti Konferehcija. Į ją reikia pa
siusti delegatai. Šią konferenciją reikia 
padaryti didele ir pasekminga. '•*

Konferencija įvyks kovo mėn. 29—30 
dd., Atlantic City, N. J. Joje dalyvaus vi
sa eilė žymiųjų Amer. visuomenininkų, 
rašytojų ir žurnalistų, kurie darys pra
nešimus. Šią konferenciją užgyrė daugy
bė įtakingųjų amerikiečių, stojančių 
prieš ateivių-nepiliečių persekiojimus. 

; Konferencijos svarba yra labai dide
lė. Atsiminkime, kad Jungtinėse Valsti
jose dar vis yra arti penki milijonai ne- 
piliečių ateivių. Jie tapo sūregistruOti. 
.Nors nepiliečiai imami į kariuomenę, ta
čiau jie neprileidžiami prie tam tkros rū- 
šies darbų, skaitomų “apsigynimo dar
bais”. Su bendru reakcijos kilimu, gali
ma tikėtis aštresnio puolimo ant nepilie- 
čių* — o paskui ir ant visų darbo žmo
gių teisių.

Tuo būdu visoki žygiai, daromi svetur- 
gimių-nepiliečių teisių apsaugojimui* pri
valo būti remiami. Ši konferehcija kaip 
tik ir yra dideliu Amerikos žmonių žy
giu nepiliečiams ateiviams ginti.

Lietuviai darbo žmonės, kurių daug 
brolių ir seserų dar vis yra nepiliečiai, 
kaip tik privalo juo labiau šios konferen
cijos padarymu pasekminga susirūpinti. 
■Jie turi siųsti jon savo delegatus.

Oficialiai angliškai ši konferencija va
dinasi: Fifth National Conference Aihe^ 
,rican Committee for Protection of 
^Foreign Born.
»*- -_________

“Iki Pergalingo Karo Gillo!”
Kada Rusijos liaudis nuvertė caHzmą, 

tai ji norėjo baigti karą. Bet karą baigti 
neleido Rusijos buržuazija; kuri šaukė: 
:“Kariauti iki pergalingo karo galo!”

Kaž ką dabar panašaus primena mū
sų šalfes reikalai. Liaudis karo nenori, 
ji yra griežtai prieš karą. Anglijos ir Vo
kietijos, Italijos ir Japonijos imperialis- 
ta ir jų reikalai Amerikos žmonėms sve
timi. Karo nenori gera dalis kongresma- 
nų ir senatorių. Tą parodo jų aštrios 
kalbos. Karo nenori didėlė dalis profesio
nalų ir biznierių.

Bet karė nori ginklų ir amunicijos ga
mintojai, nes jfem& kąms yra rugiapju- 
;tė. Kada miestai. degą, namai pleška, 
’žmonės žūva,’ tai gihklų karaliai susi- 
' krauna didelius pelnus. Karo nori Du 
;Pontas* parako karalius, su kuriuo susi- 
■giininiavo Rooseveltas. ......

Smetonininkai Kenkia. Amerikai
Iš Washington© praneša, kad pastara

sis pasitarimas tarpe Amerikos sekreto
riaus pavaduotojo Sumner Welles ir So
vietų Sąjungos atstovo Konstantino 
Umanskio buvo “šaltokas”.

Kodėl? Todėl, kad kaip žinome, Wa- 
shingtono ponai mano, kad viskas pa
saulyj turi būti taip, kaip jie ir Wall 
Strytas nori. Jie dar nepripažino Vilnių 
ir Vilniją Lietuvai, vis skaito, kad tai 
Lenkijos. Jie nepripažino Vakarų Balt- 
rusijos ir Ukrainos susijungimo su savo 
broliais Sovietų Sąjungoj. Jie nepripaži
no Sovietų Sąjungos ir Finliandijos nu
statytų rubežių. Jie nesiskaito su Lietu
vos, Latvijos ir Estijos liaudies valia, 
kuri taip entuziastiškai nusprendė susi
jungti su kitomis Sovietų Sąjungos tau
tomis.

Keista! Nejaugi bent kuri pasaulio 
valstybė, tauta ar tautos grupė turės 
Wall St ryto pinigų karalių paklausti, ką 
daryti? Nejaugi pinigų maišai mano, 
kad jie yra ponai feodalai, o kitos pa
saulio tautos yra jų vergai?

Sako* kad minėtame pasitarime buvo 
vėl iškeltas klausimas apie tuziną Lat
vijos ir Estijos laivų,' kurie sulaikyti 
Amerikos prieplaukose. Juos sulaiką mū
sų valdžia, ries ji įtakoj Wall Stryto ban- 
kierių nepripažįsta Pabalti jos šalių susi
jungimo su SSSR. Kaip žinome, lietu
viški smetonininkai, tie Hitlerio agentai, 
tikroji penktoji kolumna, kurių dalis sė
di Berlyne, kuriems Hitleris suteikė 
Breslau radio stotį, kuriems jie pinigus 
Amerikoj vilioja iš žmonių ir siunčia į 
Berlyną* nuolatos apgaudinėja žmones. 
Dažnai nei publikos neatsiklausę, priima 
rezoliucijas, užgirdami Wall Stryto poli
tiką ir tuo jie blogina santykius tarpe 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos.

Šiandieninėj padėtyj, kada Amerika yra 
per plauką nūo karo su Hitleriu, tas yra 
priėš-ahierikinis darbas, nes bloginimas 
santykių tarpe Amerikos ir Sovietų Są
jungos yra naudingas tik Hitleriui.

Su džiaugsmu ir garbe 
minime “Laisvės” 30 metu 
Jubilėjų. “Laisvė” pradėjo 
eiti, kada buvo įsigalėjusi 
tautininkų ir k 1 e r i k alų 
spauda. “Keleivis” tuom 
tarpu buvo aukščiausiame 
išsiplatinimo' laipsnyje. 
Nors laisviečiai ir keleivie- 
čiai tada buvo bendros so
cialistinės pakraipos žmo
nės, tačiau keleiviečiai kar
tu su klerikalais ir tautinin
kais baisiai neapkentė 
“Laisvės”.

Pradžia “Laisvei” buvo 
sunki, bet ji triumfavo pir
myn. Ji sutrempė visas 
skerspaines* daromas iš 
priešų pusės ! ir iš menko 
savaitinio laikraštuko išau- 
ko į didelį, populiarų, liau
dies dienraštį.

Ttiom pat laiku mūsų dien
raštis privalo augti ir plė
totis.

Kylant ant visko kainom, 
ypač ant reikmenų spaustu
vėje, susirūpino ir “Lais
vės” direktoriatas. Negali
ma laukti, kol pasidarys 
krizis finansuose, reikia iš 
anksto prisiruošti atsilaiky
mui prieš kylančias kainaSi 
Taigi “Laisvės” direktoria
tas nutarė pakelti “Laisvės” 
kainą. Vietoje $5.50 metinės 
prenumeratos, būs $6.00. 
“Laisvės” kaina pakelta 50c 
metams. Brooklyne bus 
^6.50 metams.

“Laisvės” kainos pakėli
mas įeis galion nuo 5 ba
landžio, 1941 m.

Kurie atsinaujins prenu
meratą iki balandžio 5-tos 
dienos, ir kurie naūjai užsi
sakys ją iki tos dienos, dar 
gaus už seną kainą: už 
$5.50 metams. Brooklyne už 
$&00 metam.

Prašome visų “Laisvės” 
platintojų Jubilėjaus proga 
rūpintis gavimu naujų skai
tytojų. Neskelbiame jokio 
špecialio vajaus, nenUstato- 
me kvotos. Paliekame pa
tiems platintojams kiekvie
nam sau nusistatytų kiek 
gauti naujų skaitytojų iki 
balandžio 5-tos. Tildmės, 
kad geri “Laisvės” rėmėjai 
patys nusistatys kvotą kiek
vienas sau ir rūpinsis ją iš
pildyti. Kas tik kuom išga
lėdami, prisidėkime prie iš-! 
leidimo padidintos laidos, 
prie tinkamo apvaikščioji- 
mo Jubilėjaus.
“LAISVĖS” Administracija.

Anglai Iškėlė Savo
Armiją j Graikiją 
Nįfflf Šeimose

Roma. — Italų spauda 
teigia, kad Anglija jau pir
miau iškėlė stambias savo 
armijos jėgas į Salonika, 
Graikijos uosto miestą. Tai, 
girdi, vokiečiai turėjo laiki
nai užimt Bulgariją, idant 
išlaikyt “pusiausvyrą” Bal
kanų kraštuose ir “apsau
got” Bulgariją nuo Anglijos 
sąmokslų.

Italų .laikraščiai įspėja 
Jugoslaviją, kad jos likimas 
taipgi randasi Vokietijos ir 
Italijos rankose.

Sofija* Bulgarija, kovo 4. 
— Be patvirtinimo sakoma, 
kad Sovietai dara karinius 
pasiruošimus Odessoj ir pa- 
ei rubežių su Rumunija.

“Anglija J ieško Mūšio Fronto”
Ateityje istorikai dabartinius Anglijos 

valdonus apibūdins, kaipo aktyviškiaų- 
siūs Vokietijos ir Italijos fašistų bernūs. 
Kas gi, jeigu ne Anglijos ir Francijos 
valdonai padėjo Hitleriui įsigalėti? Kas 
gi, jeigu ne jie Vokietijos fašistus ap
ginklavo? Kas gi, jeigu ne jie padėjo 
Italijos ir Vokietijos fašistams pavergti 
Ispanijos liaudį? Kas gi darė visokias 
provokacijas prieš Sovietų Sąjungą, kad 
ją įvėlus karan, o to pasekmėj1 patys at
sidūrė kare? Kas gi, jei ne jie bbvo su
kurstę Finliandijos karą prieš Sovietus? 
Kas gi verkė po to, kaip Finliandija ir 
Sovietai susitaikė,, kad “Anglija ir Fran- 
cija neteko karo fronto?”

Ir kaip žihome* kad Anglija ir Franci- 
ja šaukė, rėkė, kad jos nėteis Skandina
vijos šalims (Danijai, Norvegijai ir Šve
dijai) būti neutrališkOmis! Jų kišimasis 
į tų kraštų reikalus galų-galė įVėle N0r-. 
vegiją karan. Anglija ir Franci j a ten 
karą prakišo. Prakišo Norvegijos, Da
ili j 0s, Švedijos lašinius, šviestą, kiauši
nius, medžius* geležies rūdą ir daug ki
tų- dalykų, kurie pirmiau plaukdavo į 
Angliją. Dabar tas Viskas plaukia tik į 
Vokietiją ir stiprina Hitlerį.

Kas gi kitas, jeigu ne Anglijos ir Fran
cijos karo žygiai įvėlė Holandiją ir Bel
giją karan? Ar jau, Užmiršo tie turčių 
rašytojai, kiek jie dėjo vilties, kad “Vo
kietijos armija prigers Holartdijoj?” Ar 
jau jie Užmjršo apie tas “nepaimamas

“Laisvė” pergyveno z apie 
10 metų šio ekonominio kri- 
zio—nedarbo laiką. Tuom 
tarpu kai kurie lietuvių 
laikraščiai subankrutavo ir 
užsidarė, kiti vos pasilaiko. 
Gi “Laisvė” tuom sunkaus 
križio laiku dar pakilo. Pa
augėjo" jos puslapiai ir daug 
pagerėjo turiniu.

Džiaugdamiesi “Laisvės” 
pasisekimais ir jos progre
su, turime tinkamai pami
nėti jos 30 metų sukakties 
Jubilėjų. Turime sveikinti 
ją kaipo Amerikos lietuvių 
vadą, rodantį kelią į gražes
nį gyvenimą.

Šių metų balandžio 4 d., 
išleisime “Laisvės” Jubilėji- 
nę padidintą laidą. Į tą lai
dą reikia gauti kūo dau
giausia pasveikinimų “Lais
vės” jubilėjaus proga. Pra
šome organizaęijų, biznierių 
ir šiaip • asmenų sveikinti 
“Laisvę”. Mažiausia suma 
pasveikinimui yra $3.00. Bet 
jei jūs organizacija ar biz
nio įstaiga fįpąnsiniai išga
li duoti didesnį pasveikini
mą, tai už didesnę sumą pi
nigų bus suteikta Jubileji- 
nėje laidoje daugiau vietos 
pasveikinimui,

Už pasiskelbimus Jubilė- 
jinėje laidoje kaina yra 50c 
už colį. Prašome nesivėlinti 
prisiųsti savo pasveikinimą 
ar skelbimą.

Minėdami Jubilėjų,. prisi
mename ir sunkius “Lais
vės” laikus, kada priešų už
pulta teismais turėjo apsi
ginti, išsilaikyti ir dar taip 

/ augti galėjo. Iš praeities tu
rime mokytis, prisiruošimui 
ateičiai.. Dabar gyvėhame 
tvankioje karo atmosferoje,!

Vandens Keliai Tarybų Lietuvoj
Vandens kelių transpor

tas vystėsi • buržuazinėje 
Lietuvoje labai lėtai, nes į 
jį nebuvo kreipiama reikia
mo dėmesio. Laivynas buvo 
menkai apkrautas, jo išnau
dojimas neviršijo 30—50% 
pakrovimo galios. Laivynas 
ir laivininkystės įrengimai 
buvo išmėtyti if radosi 
smulkių privačių laivynų 
savininkų rankose. Ląivyną 
eksploatuojant vfyko stipri 
konkurencija, tiek tarp pa
skirų laivų savininkų* tiek 
tarp auto, geležinkelių bei 
vandens transporto. Todėl 
laivynas dirbo neplaningai, 
ir laivai bdvo dažnai išima
mi iš apyvartos. Nebuvo 
nuolatinės laivyno techninės 
priežiūros, remonto. Priva
tūs savininkai atlikinėjo 
vien pataisymus, visoje'Lie
tuvos valstybėje nebuvo nei 
vienos laivų remonto įmo
nės, remonto darbai buvo 
a 11 i k i nėjami ūkio būdu 
smulkių amatininkų dirbtu
vėse. Buv. Susisiekimo Mi
nisterijos Vandens kelių 
valdyba ir tai teturėjo ne
didelę plaukiojančią dirbtu
vę. Vilniuje esanti dirbtuvė 
nebuvo pilnai apkrauta dar
bu ir negalėjo plėstis.

Nebuvo nuolatinių laivi
ninkystės kadrų. Iš viso lai
vų vadovų ir mechanikų są
stato nei vienas neturėjo 
Vidurinio techniko išsilavi-
nimo. Žmonės būvo pafen- 
kami atsitiktinai, dažniau
sia, padieniams darbams, 
atsiradus reikalui. Nei vie
nas laivų savininkas ir net-

viskas brangsta. Turime gi tokia pajėgi organizacija, 
jieškoti būdų atsispyrimui kaip Lietuvos — Baltijos 
prieš kylančias k a i n a s. Lloydas, neturėjo nei vieno

Randąjahie Okeane ne Viskas rhriiu: Šritis,—SiHfeapii- 
ras, HoIIandijbs kclbhijos, Filipinų shlos—kUr šitto 
metu tarp Anglijos ir Amfehikbs iš vfenbs prisės ir Ja
ponijos iš kitoš—eina prisirengimai karui. /

bendrabučio. žmonės žiemą 
ir vasarą miegojo laivuose, 
arba, navigacijos laikui pa
sibaigus, ieškojo prieglobs
čio.

Uždarbis neškatiho vieti
niams kvalifikuotiems kad
rams susidaryti, nes, pavyz
džiui, kapitonas ir mechani
kas dažnai uždirbdavo ly
giai tiek, kiek ir škiperiai.

Vandens keliai labai lėtai 
plėtėsi. Vieninteliu tikru ke
liu tegalima skaityti Nemu
no ruožą nuo Jurbarko iki 
Klaipėdos. Tarp Jurbarko ir 
Kauno laivų judėjimas bu
vo apribotas* nes gilumas, 
esant žemam vandens ly
giui, siekdavo vos 60 cm. 
Anksčiau dalinai naudotas 
laivininkystei vandens ke
lias Kauhas — Alytus pa
skutiniuoju metu pasidarė 
visiškai netinkamas, bet jo
kie darbai, tikslu pagilinti 
farvaterį, nebuvo vykdomi.

Esamas techninis laivy
nas dirbo nepilnai apkrau
tas. Pavyzdžiui, 1940 m. pa
vasarį, kai dėl sėklaūs van- 
densKapie 20 laivų bUvo užė
ję ant seklumos, valdyba 
žemsemes perdavė plaukio
jimo baseino įrengimui.

'Prieplaukų veik visai ne
buvo, o KaUno prieplaukos 
medžio krantinė buvo supu
vusi ir slinko žemyn.

Įsivyravus Lietuvoje Ta
rybų santvarkai* buvo pri
eita prie laivyno nacionali
zavimo* o toliau* remiantis 
LTSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo 1940 m. 
rugsėjo 5 d. įsaku, ir prie 
laivininkystės įstaigų nacio
nalizacijos. Valstybės žinion 
perėjo 223 plaukiojattių vie
netų, kurių 64 patys pajėgia 
plaukioti (5,650 arklių jė
gų)- .

Po laivyno ii’ pramonės 
įmonių sūjungimo į vieną 
valdybą ir planingo vadova
vimo, vandens darbuotojų 
kblektyVaš priėjo prie dar
bo pertvarkymo ir vandens 
transporto pakėlimo. LTSR 
trumpame gyvenimo laiko
tarpyje buvo įvykdyti se
kantieji darbąi. Der tris pa
skutinius mėnėsius . buvo 
pervežta 47,500 tonų krovi
nių ir 85,0ę0 keleivių; 1941 
mėtais numatoma pervežti 
Lietuvos rėspublikOs ribose 
250,000 tdhų .krovinių ir 
400,000 keleivių.

Belgijos tvirtumas”* kurias jie gyrė* pa
veikslus talpino?

Pagaliau iš vidaus reakcijos* \ naminio 
fašizmo ir išdavysčių suėsta Francija iš
sitiesė po Hitlerio kojų. Imperialistų in
trigos įvėlė karan Graikiją. Anglijos

premjero Churgino rtUolatihiai grūmo
jimai pastūmėjo Bulgariją į Hitlerio ir 
Mussolinio glėbį. Anglija jieško Balka
nuose naujo kaio fronto. Mums atrodo, 
kad ji ten frontą jau rado. Bet kas tuo 
pasinaudos?

Per paskutinius mėnesius 
buvo ištiPta viso tfansporto 
ir pagalbinio laivyno sudė
tis, naujai organizuota laivų 
remontavimo dirbtuvė. Šio
je dirbtuvėje per 1940-1941 
m. bus atremontuota 60% 
visų Nemuno laivų, garlai
vių 800,000 — rublių sumai. 
Pagal LSRS upių laivyno 
pramonės įmonių rekons
trukcijos planą 1940—1945 
m. numatoma esamų dirbtu
vių bazėje pastatyti laivų 
remonto fabriką, kuris jau 
1941 — 1942 m. pasiektų 
bendros produkcijos iki 3— 
5 mil. rublių. Jurbarke taip 
pat bus įsteigtos laivų re
montavimo dirbtuvės,' pa
statytas naujas pastatas, 
įrengta laivų statybos aikš
tė. Vilniuje esančios dirbtu
vės dirba visu pajėgumu.

Norint padidinti laivyną 
ir duoti dirbtuvėms darbo 
ir vasaros metu, numatoma 
organizuoti naują laivų sta
tybą. Iš visč bus pastatyta, 
laivų už 18,500,000 rublių.

Svambiausi u ž d a v iniai, 
siekiant paversti upes tin
kamomis laivininkystei yra: 
pratęsti laivininkystę iki 
Vilniaus miesto, paversti 
tinkamais 1 a i v i n inkystei 
Nemuno aukštupius, užtik
rinti ryšį su Oginsko — 
Dniepro <— Bugo sistema, 
prailginti kelią Nevėžio upe 
iki Kėdainių miesto; užtik
rinti priėjimą į Baltijos jū
rą per Klaipėdą ar įrengti 
Dubysos — Ventos Upių ka
nalą.

Žiūrint į Lietuvos TSR 
žemėlapį negalima nepaste
bėti* jog Baltijos jūros ir 
Nemuno baseino sujungi
mas gali būti įgyvendintas, 
sujūngiaht Nemūną SU Bal
tijoj iūra per Rygos įlanką, 
projektuojant kelią Kauno 
— Rygos slėniu. Vandens 
kelias turėtų kryptį iš pie
tų į šiaurę, t. y-, būtų lyg 
koks tęsinys Nemuno upės, 
kuri iki Kauno savo vande
nį heša į šiaUrę, b nUo Kau- 
ho pasisuka Į vakarus. Ke
lio ilgis siektų apie 307 klm. 
Atsižvelgiarft į tai, kad šis 
vandens kelias turėtų eko-‘ 
nominę reikšmę visam Ne
muno baseinui ir kaip tran
zitinis kelias sUjUhgtų Juo
dąją jūrą su Baltijos,—1941 
metais numatoma padaryti 
atitinkamus tyrinėjimus sU- 
projęktUdti kelio trasą.

Danilinas,
Nemuno laivininkystės

• viršininkas.

(M* t
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Stalino vardo (Maskvoje) Militarinė Akademija, vidus, kur mechanizacijos ir 
motorizacijos skyriaus karininkai daro pratimus.

Kovo 6, 1941
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Laisvoji
Atviras Laiškas

Šis atviras laiškas ypa
tingai svarbus S.L.A. na
riams, bet ne pro šalį bus ir 

’ kitiems jis pasiskaityti ir 
pajieškot, kur ir kas šian
dien yra Amerikos lietu
viuose diktatorius.

Esant man S.L.A. nariu 
ir kaipo tokiam, man rūpi 
nuolat, kad šios organizaci
jos padėtis būtų gera, kad 
ji bujotų, kad ji būtų pavyz
dinga ir kultūriška, iš to 
būtų malonumas ir man ir 
visiems, kas joje priklauso. 
Deja, tas dalykas baigia sa
vo dienas. Paimkim šian
dien “Tėvynę” į rankas, ką 
mes, nariai, ten rasime! Ne
rasime joje gražių pavyz
džių, kurie mus mokytų 
glaudžiai dirbti su visais lie
tuviais, taikoje gyventi su 
visais. Ne, to nėra! “Tėvy
nė” šiandien mus mokina, 

, kad reik specialaus teismo 
r ir miriop bausti nepaklus

nius; vra rašoma, kad reik 
pas tūlus biznierius nieko 
nepirkti (biznierių ir varto
tojų ilgų metu geri santy
kiai sutraukyti), o ant galo 
be reikalo ir mūsų Susivie
nijimo aukšti viršininkai 
puolami, o ypatingai vice
prezidentas. Dabar klausi
mas. ar gali kiti kaltinti už 
tai S J .A. ir “Tėvyne”? Aš 
manau, kad ne. Nns tai vra 
ne organizacijos kaltė, bet 
tik vieno “Tėvynės” redak
toriaus Kleofo Jurgelionio! 
Tai iis sau ir diktatoriauia. 
ka nori ta ir rašo, būk va- 
dnodamasis patriotiškomis 
plunksnomis.

Be to, man pastebėjus, 
,kad iš mūsų garbingo S.L. 
A. bėga daktarai ir kiti in
teligentai, kurie ilgus metus 
buvo šioje organizacijoje, 
man kaipo nariui šios orga- 

' nizacijos graudu pasidarė ir 
lyg įtartina, kad šalinasi 
nuo mūs inteligentija! Jieš- 
koti priežasties man ilgai 
nereikėjo, atradau, kad už 
visą kaltas lieka “Tėvynės” 
redaktorius, o jo kaltę vir
šuj parodžiau.

* Taigi 1941 m. sausio 4 d. 
parašiau į “Tėvynę” laišką, 
kad jį talpintų S.L.A. narių 
žiniai, ir kad nariai atsi
lieptų tuo reikalu. Tame 
laiške neglosčiau nieko, o 
ypač Jurgelionio, jo visus 
griekus iškėliau aikštėn. 
Jurgelionis “Tėvynėje” tal
pina laiškus, kurie giria jį, 
kaipo gabų šių dienų plūdi- 
ką, bet kuomet mano laiš
kas pasiekė redaktorių Jur- 
gelioni, kur parodoma, ką 
apie jį maro tikras S.L.A. 
narys, tai jis man ant to nei 
bū!

Aš, palaukęs kelias savai-

Sakykla
tęs, ir negavęs iš “Tėvynės” 
redakcijos atsakymo, ar 
mano laišką talpins ar ne, 
aš nusiunčiau vėl laiška 
“Tėvynei” su klausimu, ką 
“Tėvynės” redakcija mano 
daryti su mano laišku? Ar 
jį talpins ar ne? Ir jeigu 

Į Jurgelionis būtų tikras 
“džentelmonas,” tikrai jis 
būtų atsakęs ar šiaip ar 
taip. Deja, jis to nepadarė. 
Ir ko jis laukia?

Nesulaukdamas ir antru 
Įkartu atsakymo, laiško nuo
rašą nusiunčiau Apšvietos 
Komisijos nariui P. Grigai
čiui, deja jau tūlas laikas 
praėjo ir iš ten nieko negir
dėti.

Taigi aš priverstas šį laiš
ką parašyti visuomenei, o 
ypač S.L.A. nariams, kad 
apsižiūrėtume laiku, kad to
kie Jurgelioniai mūsų gar
bingam Susivienijimui ne
pridarytų didesnių nesma
gumų ir neprivestų prie ga
lo liepto! Šiandien S.L.A. 
turi vajų, reik mirusius na
rius papildyti naujais, deja, 
Jurgelionio valdoma “Tėvy
nė” tą vajų nepadaro pa
sekmingu; kuomet kalbini 
ką prisirašyti prie S.L.A., 
tai nusijuokia, sako, ten pas 
jus tik chaosas. Ir jeigu 

'šiandien Jurgelionis tokias 
avantūras sukelia lietuviuo
se, tai jis arba avantūristas 
arba nepilno proto? O mūšų 
Susivienijime nėra vietos 
nei avantūristams nei nepil- 
napročiams! “Tėvynė” yra 
mūsų Susivienijimo organas 
ir turi tarnaut tik mūsų or
ganizacijos labui, keliant 
kultūrą, vedant prie vieny
bės ir rodant tikrą doros 
kelią. O “Tėvynę” redaguot, 
mūsų Susivienijime yra ga
na ramaus būdo žmonių, 
kurie mokės taikiai sugy
vent ir su viršininkais ir su 
visais nariais bei lietuviais, 
iš ko mes galėsime visi di
džiuotis ir rasime vietos 
“Tėvynėje” kiekvienas savo 
mintį išdėti labui mūs Su
sivienijimo, o netaip, kaip 
elgias Jurgelionis: kurių 
jam raštai nepatinka, tų jis 
netalpina. Ar taip galima 
kelti organizacijos gerovę? 
Žinoma, kad ne. Taigi aš 
mylėčiau, kad visi Susivie
nijimo * nariai, kurie gali 
valdyt plunksną, parašytų 
savo mintis ir. reikalautų, 
kad Jurgelionis būtų paša
lintas iš redaktoriaus vie
tos, nes paskui bus vėlu, 
kuomet jis mus įvels į ne
smagumus.

Tikiu kad “Laisvės” re
dakcija patalpins šį mano 
atvirą laišką, nes “Tėvynė” 
šiandien, Jurgelionio reda
guojama, tokio laiško be a- 
bejo ne talpins. Ačiū. .

S.L.A. narys J. Valickas.

Laiškas iš 
Lietuvos

Nekuriems waterburieciams 
ir kitiems bus malonu patirti, 
kad buvęs “Laisvės” korespon
dentas drg. Izidorius (James) 
Bokas randasi LTSR gyvas ir 
linksmas, ką jis pats man ra
šo iš Lietuvos dabartiniu lai
ku.

Jis pasirašinėdavo pseudo
nimu “Jurgis Liurbis.” 1919 
m. Waterbury, Conn., buvo 
generalinio darbininkų streiko 
lyderis. Bokas gyvena Lietu
voje nuo 1921 m. Šiaulių apsk. 
(Šiaulėnų paštas)’, Toleikiškių 
k., ant savo ūkės. 1925 m. 
darbavosi Šiaulėnų valsčiaus 
savivaldyboje. Prigulėjo prie 
laisvamanių kuopos. Kiek at
simenu apie jį, jis vis buvo ge
ro humoro (ką galima spręs
ti ii- iš jo slapyvardės). Smeto
nos režimui stojus, Bokas ne
nusiminė daug, bet liko laisvo 
žodžio ir laisvo politinio vei
kimo šalininku, dėl to vietos 
smetonininkai sudarė jam, by
lą, už ką Šiaulių m. ir apskr. 
karo komendantas pačiupo jį 
už pakarpos, — nubaudė jį 
vienu mėnesiu kalėjimo. Bet 
atlikęs bausmę ‘nemainė savo 
nusistatymo.

Jau 10 su viršum metų pra
ėjo, kaip jį mačiau, bet iš jo 
rašomų žodžių galima spręsti, 
kad jis yra žmogus tos idėjos, 
kuria vadovavosi 20 su viršum 
metų atgal Amerikoje. Gero 
jam pasisekimo.

Kas iš .fo senovės pažįsta
mų turi atliekamos literatū
ros, tegul ’ pasiunčia jam, jis 
bus už tai dėkingas.

Jo pažįstamas.

LAIŠKAS

Gerb. Draugė Jankūnai!
Sveikinu Jumis su nepapras

tu pas mumis įvykiu ir linkiu 
sveikam Jums sugrįžti pas mu
mis. M^es visi sveiki ir laimin
gi.

Prašau, jeigu bus Jums ga
lima ir nesunku, per Brookly- 
no “Laisvę” pranešti, (kores- 
pondencijos pavidale ar 
straipsnio), kad jos buvęs ko
respondentas “Jurgis Liurbis” 
ir 1919 metų Waterbury, 
Conn., generalinio darbininkų 
streiko lyderis James Bokas 
dar yra gyvas ir linksmas Lie
tuvos Tarybų Socialistinėje 
Respublikoje. The best re
gards to you.

Taip pat prašau draugo per
duokite geriausius linkėjimus 
nuo manęs drg. Bimbai. Tą 
padaryti galite per “Laisvę.” 
primenant, kaip suminėjau, 
mane ir Waterburio 1919 m. 
streiką. Tikiu dar daug yra 
mane atmenančių draugų.

Sincerely,
J. Bokas.

6-XII-40 m.
Toleikiškiai.

Istanbul, Turkija, kovo 4. 
— Apie pusė miliono turkų 
kariuomenės telkiama į 
Bulgarijos pasienį.

Bucharest, Rumunija, ko
vo 4. — Pranešama, jog Ru
munija siunčia savo armiją 
į Sovietų pasienį.

Tūli sako: Jei turi gerų 
draugų—stovi, kaip už mū
ro... O “Laisvė” gerais 
draugais, ištikrųjų, gali pa
sigirti. Geri draugai tie, ai
šku, kurie ištiesia ranką 
reikale.

Kažin kodėl, bet šiemet, 
man teko pastebėti per 
“Laisvės” bazarą Brookly- 
ne kokių tūlų pasišventusių 
jai draugų yra. “Laisvės” 
bazaras jau daugelis metų 
brooklyniečiams metinė 
šventė-apvaikščiojimas, Kas 
metai ir aš su šeimyna jin 
važiuoju pirkti įvairių daik
tu, v w

Tūli, kurie gyvena maž- 
miesčiuose, galimas daiktas, 
neaiškiai supranta, ką ba
zaras ir reiškia. Bazaras 
yra tokis dalykas, kur vie
ni suaukoja kokiam reika
lui įvairių įvairiausių daik
tų, o kiti susirenka ir juos 
perka taipgi įvairiausiais 
būdais: tiesioginiai, laimė
jimais, arba kas daugiau už 
ką duos, bile tik daugiau pi
nigų surinkus. Tai savo rū
šies lietuviškas jomarkas — 
“aniuolas sargas”, “grabny
čios”.

Pirmesniais metais man 
ar mano šeimynai pasitai
kydavo vis ką nors gauti 
“Laisvės” bazare iš fabriki
nių dirbinių, kurie, nors da
vėjams gal ir daug atsieida
vo, nepaliesdavo mano jaus
mų įvertinime “Laisvei” do
vanas taip, kaip šiemet, ka
da pasitaikė gauti daiktą, 
kuris grynai rūpestingų 
rankų darbas.

Ir kaipgi neįvertinsi, ka
da už tą dirbinį net keliems, 
taip sakant, net už krūtų 
teko pasivedžioti, kol jis te
ko jo gavėjui: visi jo norė
jo, o tik vienas jį tegalėjo 
gauti — aišku. Tai puiki, 
balta, didelė, rankomis 
mėgsta staltiesė!

Ant jos parašas: J. Ž., 
Suffield, Cbnn., 1941. Tai 
esąs darbas tūlos drg. Ži
linskienės, jeigu nugirdau 
gerai jos pavardę.

Ne viena moteris, ištik
rųjų, varvintų seilę dėl to
kios stebėtinai puikios stal
tiesės. Visa staltiesė iš- 
megsta vidutinio dydžio la
pais arba lapeliais grupė
mis. Pačiame viduryj stal
tiesės stovi įsiręžę, gurk
lius ir skiauteris išpūtę du 
dideli gaidžiai, rodosi norė
dami vienas kitą gabalė- 
liuosna supucuoti. Tarp jų 
stovi ritmiškai išsikerėčio- 
jęs didelis bukietas.

- Lapai lapeliai, gaidžiai ir 
bukietas rūpestingai ir pa
gal skonį sujungti kaip ir 
dideliu tinklu, puscolio dy
džio kortuotomis akutėmis. 
Aplink visą staltiesę ap- 
megsta nedideliais liežu
viais, kurių viršuje, per 
sprindį viens nuo kito, į- 
megsta po baronėlį. Žiūrint 
abelnai į staltiesę, išeina 
viena maloni ir akį patrau
kianti kompozicija, su lyg
svara visuose savo orna
mentuose, pagražinimuose.

Kuo labiau darbo žmogus 
tokį darbą turi įvertinti ir 
juomi pasidžiaugti. Juk vie
nu rankos mostelėjimu to
kis artistiškas kūrinys ne
štoj osi. Kiek jam reikėjo 
planavimo, kiek mėginimo, 
dėstymo, mezgimo ir ardy
mo, kol jis stojosi dailės kū
riniu! Tik tie gali įsivaiz
duoti, kurie tokiais darbais 
užsiima. Jie dirbėjui pirštus 
nugraužia...

Drg. J. Ž. sumezgė ton 
staltiesėm mylias siūlų, dė
dama kilpelę prie kilpelės,

mazgelį prie mazgelio ir 
akelę prie akelės.

O laiko, kiek jai laiko rei
kėjo tokią dailią staltiesę 
numegsti? Nežinau — tokio 
darbo nesu dirbęs. Bet galiu 
sakyti, ką ir daugelis mo
terų, tokiais dailės dirbi
niais užsiima, patvirtins, 
jog tai ėmė daugelį, dauge
lį valandų — gal kokias sep
tyniasdešimta — tūlų atlie
kamų, o tūlų nuo miego nu
kniauktų, sveikatai reika
lingų. Retas tegalime prie 
tokio pasišventimo idėjai 
prilygti...

Tokie “Laisvės” draugai 
jai ištikrųjų didelis, dide
lis užvėjai mūras, jie “Lais
vei” tikra gyvybė — 'ir tai 
idėjai, už ką “Laisvė” sto
vi... Lietuviška kunigija 
mėgsta girtis rėmėjais. Bet 
lietuviška darbininkija gali 
pasididžiuoti dar daugiau, 
nes jos rėmėjai remia ją sa
vo prakaitu — ne kieno iš
naudojimu.

A. Gilmanas.

kapinėse be jokių bažnytinių 
ceremonijų.

Antra moteris K. Gudeliū- 
nienė mirė prieš naujus me
tus, dar nebuvo perseniausia, 
bet nelaboji vėžio liga praša
lino ją iš gyvųjų tarpo!

Velionė Gudeliūnienė buvo 
laisvų pažvalgų moteris, my
lėjo labai skaityti “Laisvę”, 
kolei spėkų turėjo; nieko ben
dro nenorėjo turėti su religi
niais prietarais. Bet kai liga 
nusilpnino, pakirto paskutines 
spėkas, kūnas pradėjo visai 
atšalti, liko bejausmė, tuomet 
pašaukė kunigą, duktės ar 
žento sumanymu, ir jau atša
lusį kūną tepė, kad būtų tin
kamas religiniai laidoti.

Velionė, būdama sveika, ke
li metai atgal dalyvaudavo 
aktyviai darbininkų judėjime. 
Bet suklypus K. Arminiui iš 
principinės vagos ir ji pasekė, 
tad per paskutinius porą me
tų nepasirodė tarp klasiniai 
sąmoningų darbininkų; reiš
kia, liko suklaidinta.

Taigi su jos 
vės” dienraštis 
skaitytojos. 

* *

mirčia 
neteko

“Lais- 
uolios
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Minersville, Pa

metų
Marė

Kaip Greitai Nyksta Ateiviai 
Lietuviai

' Pabaigoje .pereitų 
Frakville, Pa., mirė
Markevičienė, sulaukus 60 me
tų amžiaus. Tai buvo viena iš 
pirmutinių moterų Minersvil- 
lės lietuvių, kuri buvo laisvų 
pažvalgų ir 1895 m. laisvai 
apsivedė su Petru Markevi
čium—$tarė Staknevičiūtė, bū
dama da jaunutė, tik 16 metų 
amžiaus. Buvo iš pirmutinių 
moterų, kurios — M. Tam- 
pauskienė — dabartinė mano 
žmona (M. Ramanauskienė,) 
padarė pradžią moterims lan
kytis į parengtas prakalbas, ir 
buvo pirmos sumanytojos su
organizuoti moterų draugystę 
1897 metais pasivadinusią 
“Lietuvos Seserų.” Vėliau per
keitė į “Dukterų.” Markevi
čienė pradžioj ilgai dalyvavo 
su pažangiaisiais lietuviais, bet 
būdama tavernės “biznyje,” 
lyg suamerikonėjo, lyg pakry
po į buržuazijos pusę ir jau 
nuo 1906 m. jos nesimatė tar
pe pažangiųjų moterų darbi- 
nininkių. Palaidota laisvai 
Minersville, Pa., metodistų

Berlin. — Hitleris pasiun
tė telegramas su “giliau
siais” linkėjimais Bulgari
jos karaliui Borisui ir jo ša
liai už tai, kad Bulgarija
pasirašė karinę sutartį su 
Vokietija, Italija ir JaponL 
ja. Dėkoja už panaujintą 
Bulgarijos d r a u giškuriią 
Vokietijai.

J. Ramanauskas.

Suomijai Trūksta Maisto

ga šeima: išauklėjo didelę šei
mą, 5 dukteris ir 2 sūnus; 
viena duktė mirus, o šiaip visi 
vedę,, auklėja šeimas ir visi 
mandagūs. Buvo religiniai 
žmonės, taip ir jų išauklėta 
šeima. Bet jie niekam nesto
vėjo ant kelio, nieką neužkA- 
bino, jiems visi buvo lygūs 
žmonės; su visais mandagiai 
apsiėjo, — visus lygiai įver
tino. Tad negėda ir prisimin
ti. Turiu prisiminti, kad vy
resnės mergaitės Jieva ir Ane
lė apie 1905-6 metus daly
vaudavo mūsų progresyvią, 
parengimuose ir padainuoda
vo.

*
Vasario 5 dieną mirė An

drius Rusinas, išgyvenęs 78 
metus amžiaus, palaidotas su i 
bažnytinėmis apeigomis, šių 
metų vasario 8 d. Tai pirmuti
nis lietuvis gyventojas Miner- 
svillėj, išgyvenęs 47 metus; 
visą laiką dirbo angliakasyklo- 
se. Per pastaruosius kelis me
tus negalėjo dirbti; nors šiaip 
išrodė gana tvirtas, bet ant 
kojų buvo silpnas, vienok ne
gulėjo, tik 10 dienų, prieš mir
tį, paguldė liga taip vadina
ma “stroke,” suparalyžiavo.

Jo moteris mirė 3 metai 
pirmiau. Tai buvo pavyzdin-

“Giliausi” Hitlerio Linkėji
mai Bulgarijai

Helsinkiui, Suomija. — 
Suomių valdžia nustatė, jog 
nuo dabar bus leidžiama 
kiekvienam suaugu šiam 
žmogui pirkt tiktai apie 50 
centų vertės mėsos ar kiau
šinių per savaitę. Bet jau 
nuo žiemos pradžios beveik 
visiškai negalima gaut pirkt 
kiaušinių.

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvę
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina j 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminŠrąs. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote,.prašome rašyti sekamai:

Vardas

Paštas

Gatve ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- ■ 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra- .tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Žinokite Teisybę Apie Lietuvą
SKAITYKITE KNYGĄ

Naujoji Lietuva
Knyga “Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 

platinama. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanas Bimba. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.

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

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

Šioj knygoj jūs rasite visas smulkmenas, kas tie “pabėgėliai” iš Lietuvos, 
kas jie buvo ir kodėl bėgo. Sužinosite, kaip žemės klausimas išrištas. Kas, 
naują Lietuvoj valdžią sudarė. Kodėl Lietuva susijungė su Sovietų Sąjunga. 
Kaip darbininkai gyvena, kiek jie uždirba. Kaip išrištas religijos klausi
mas, ir kiti reikalai nušviesta. Gale knygos telpa nauja Lietuvos Konstitu
cija.

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

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

Visais knygos reikalais kreipkitės
A.L.D.L.D.
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(Tąsa)
Žmonės atsiduso, turėsią savo užtarė

ju
Praslinkus kiek laiko, Tarutis netyčia 

laikrašty atrado tarp valstiečių frakcijos 
ir stovinčio Dionyzo veidą. Tuojau jis 
žinią nunešė kaimynams, visi grobė laik
raštį iš rankų, lyg Dionyzas pagaliau bū
tų laimingai pasiekęs dangų ir nusifoto
grafavęs šventųjų kompanijoje. Patys 
rimtieji, senieji pritarė:

— Jis aukštai kopia. Ten nieks, tu r 
būt, jo be prezidento neperšneka.

Juras buvo daugiau, negu patenkintas, 
nors savos valdžios turėjimas neatnešė 
nei staigių permainų, nei laukiamos ge
rovės. Naujakuriai be kitų pagalbos tu
rėjo nešti atsiradusius sunkumus, lopy
ti ūkio skyles ir diena iš dienos kovoti 
su nederliaus pasėkomis, savo rankomis 
įdirbti žemę ir prakaitu ją laistyti.

Tą rudenį, lyg kokiu laimingu supuoli
mu, su vyriausybės orų permaina, laukai 
atnešė nelauktai gerą derlių. Iš pat pava
sario žiemkenčiai sukilo tamsiomis gar
banomis, vietomis — mėlynais kupstais. 
Šnarėjo, kedenosi prieš vėją, suaugę į 
kamblių mišką, į didelę derliaus kariuo
menę. Vinkšna, kuri daug metų nudžiū
vusi svyravo prie Taručio kūtes — ir ta 
apsitaškė, apsilipino baltyčiais žiedų 
spurgais.

Grįžo noras gyventi, dirbti, išeiti į ke
lią, susitikti su žmogumi, lengvesne šir
dimi pakalbėti apie derlių.

Vėl galėjai matyti Jurą šventadieniais, 
bepolitikuojantį būryje apie seimo sesi
jas, vėl jis kas šeštadienį bėgo šaulio 
kepurę užsidėjęs į būrio rikiuotės prati
mus, į šaudymo rungtynes. Jis turėjo 
laiko užbėgt į savo organizacijos gegužy- 
nę, pavaduot bilietų pardavėją, sušokt su 
žmona kokį valsą, įsiveržti į dainininkų 
būrį, padėt dainai. Visur jis buvo, visur 
suspėjo. Daug kas matė naujakurių porą, 
Jurą ir Moniką, grįžtant susikabinusius, 
lyg neseniai vedusius. Iš tolo ju žings
niams pritarė tolimas dūdų^bfrkestras, ir 
jie be baimės, kalbėdamiesi apie paliktus 
vaikus, skubėjo grįžt į savo namus, drėg
na akimi žvelgdami laukus. Tėvo kiše
nėje visuomet atsirasdavo sūnums kas 
nors iš skanėsių; dažnai jis sodino ma
žąjį ir didįjį ant savo kelių ir kalbėjosi 
su jais, lyg su suaugusiais.

Dabar tėvai buvo naujo džiaugsmo 
laikotarpyje: mažasis Jonas įgavo proto 
ir pradėjo klausinėti kas pakliuvę.

Pamatys pūsliukas paukštį — papasa
kok apie jį, pastebės mažą padarėlį, va
balą — paaiškink, kodėl jis su kojomis, 
kodėl be marškinių karvė, kodėl jos il
gos kojos. Seks užvertęs galvą gandro 
skridimą ir pusę dienos ulbės išmokęs 
naują žodį.

Nors abu vaikai augo po viena kepure, 
vienos motinos pienu žindyti, tų pačių 
rankų užnešioti, bet juos skiriančios pri
gimties savybės anksti pasireiškė. Kai 
mažasis daugiau glaudėsi prie motinos, 
vyresnis sekė tėvą. Kaziuką, kaime pra
vardžiuojamą Parakiniu, visuomet nu
stumdavo jaunesnis. Parakinis buvo lie
sas, išblyškęs, didelėmis moteriškomis' 
ąfcfrnis, greitai atjaučiąs tėvų nelaimes. 
Motinai ką nors apraudant, Kaziuko 
akyse tuojau ištrikšdavo ašaros, ir no
gėdamas jas paslėpti, jis bėgdavo į šalį. 
Draugų žaidimuose jis nesinaudojo jėga 
ne prievarta. Jautrus ir silpnas, Kaziu
kas jieškojo globos didelio, stipraus pa
ūksmėje. Nereikia stebėtis, kad ją sura
do tėve.

Monika lygindama mėgo primesti tėvo 
panašumą vyresniajam sūnui, nors vi
dujis vaiko pasaulis buvo visai kitas, ne
gu Juro, kuris gal būtų rinkęsis daugiau 
Jbnuką, jumoru, sveikata žadantį išaug
ti į atkaklų, tvirtą artoją, jei nebūtų pa
jutęs Kaziuko skiriamos jam draugystės 
ir meilės.

Kaziukas anksti ėmė subręsti rimtiems 
klausimams. Jį vargino vandens, dan
gaus paslaptys; iš kur ateina liūtys, kas 
Sždega saulę, kas užgesina žvaigždes die- 

/ną? Juras pasakodavo visu patyrimu iš 
astronomijos, kraudamas berniuko gal
von tas negausias mokslo tiesas, įgytas 
jo pri puolam ai, iš laikraščio, knygos. Tė
vas suprato vaiką esant gabų mokslui, 
bet pats buvo bejėgis jam viską išaiš

kinti. Jis tik norėjo, kad sūnus augtų be 
baimės jausmo, prietarų ir kur galėda
mas aplenkė Dievą, kuris nešildė Jurui 
širdies, negyveno jame.

Vakarinę maldos valandą, atsiliepus 
tolimos bažnyčios varpams. Juras, dievo
baimingų valstiečių įpratimu, nenusiim- 
davo kepurės, bet varpus mėgdžiodavo: 
bim-bam — litas, bim-bam — kitas ...

Monika, nors ir nedavatka, peikė vyrą: 
nesirodyk nors žmonėse toks atskalūnas! 
Kaip radome, taip paliksime.

Vyras priešinosi: kaip radome, netu
rime taip palikti. Pasaulis aiškėja, dings
ta vaiduokliai, velniai. Su laiku pramuš 
žmogus prietarų kevalą, — laisvas, lai
mingas gyvens. Ką dėl vaikų — jų pa
čių reikalas. Užaugs, pasimokys, suras 

„Dievą — tikės. Bet kur tu jį surasi?!
Juras augo labai dievobaimingose ran

kose. Jaunystėje tarnavo klebonijoje ir 
buvo liudininkas to nuolatinio prekiavi
mo Išganytojo vardu. Jo ausyse tebe
skambėjo nuskriaustų, apgautų parąpijo- 
nių skundai, paniekintų tų pačių Dievo 
žodžio skelbėjų. Ir jis nejučiomis atitolo, 
atšalo nuo tikėjimo. Vėliau, kai tekdavo 
įeiti į bažnyčią, nė karto ji jam nesuteikė 
nusiraminimo. Nė po vienos išpažinties . 
Juras nepasijuto apsivalęs, tyras. Tiesa, 
jis buvo mažo išsilavinimo, pats per sa
ve išmoko rašto, bet tiesos jieškojimo 
ugnis anksti jį uždegė. Juras blaškėsi 
prie tokių draugų, kurie daugiau žinotų, 
suprastų, atsakytų į jį varginančius 
klausimus. Jis susidėjo su aršiausiais be
dieviais, kurie kiekviename žingsny juo
kėsi, šaipėsi ne tik iš kunigų, bet ir iš re
liginių giesmių, iš poterių. Pradžioje toki 
draugai Jurui atrodė dideli drąsuoliai, 
beveik karžygiai, nebiją, kad juos Trenk
tų perkūnas. Bet ilgainiui jis suprato, 
kad dainelės veik nieko nepadėjo išsiaiš
kinti. Pasiliko ta pati baimė, nežinoji
mas.

Dar vėliau Jurui,pakliuvo' viena kita 
knyga. Jis ėmė jieškoti - Dievo savyje; 
paskum užėjęs karas, žudymai ir dvasiš
kuos kryžiumi laiminimai tos didžiosios 
kraujo aukos — jame paliko tik skaus
mą. Jis subrendo. Kiekviena diena atne
šė eibes prieštaravimų tarp Dievo vieti
ninkų skelbiamo ir daromo. Vis rečiau 
beprisiminė išpažinties pareigą, vengė 
bažnyčios, kaip ir kapų. Pasidarė ramu, 
lengva ir laisva.

Jei kas klausdavo apie Dievą, atsaky
davo: — Manęs nei šildo, nei šaldo.

Dėl apeigų; krikšto, laidotuvių, už ku
rias tokius pinigus ėmė kunigai ir ku
rios buvo gyvomis ganytojų artimo mei
lės iliustracijomis valstiečiams, Tarutis 
drąsiai stojo už beapeiginį gyvenimą. Jį 
paskelbė bedieviu. Tikintieji su juo gin
čijosi:

— Argi galima, lyg gyvuliui: gimei, 
davei vardą, mirei — užkasė. Kiekvienas 
nori, kad jį su gražesniu rūbu, varpais, 
giesme palydėtų. Kaipgi be bažnyčios!

— Matai, — aiškindavosi Juras, — te
gul rtiane laidojant visais varpais muša, 
tegul vyskupai grabą neša, bet kad žino
čiau, kur mane neša. Į dangų, pragarą?! 
Juk į žemę, vyreli. Mano protu, pasauly 
nėra, kas būtų be pradžios ir galo. At
gyvenai savo, nuvytai kaip žolelė — 
baigta. Sako, į dangų eisi, jeigu taip ir 
taip darysi, į pragarą, o ar daug išma- 
nėm ir žinojom, kai negimę buvome?

Bet niekad Tarutis nepasidarė prakti
kuojantis bedievis. Jis nueidavo laiks 
nuo laiko bažnyčion, ar šaulių būrio vė
liavą šventinant, ar nepriklausomybės 
sukaktį minint, ir žmonės įprato žiūrė
ti į jo bedieviškumą, kaip į užsispyrimą.

Tokioje aplinkumoje augo savanorio 
vaikai, kuriems žaislų metai nebuvo pa
keisti poteriais ir rykštėmis. Juras ryžo
si pagyventi skolose, blogiau valgyti, 
kad tik galėtų suteikt vaikams šiokį tokį 
mokslą. Kaziuką, kaip silpnesnį — sva
jojo ir aukščiau įstatyti. Tėvas atsiminė, 
kaip^pats norėjo mokytis, sužinot, kaip 
godžiai jis skaitė knygeles ir kaip užsi- 
skaičiusį, užmiršusį gyvulius, nekartą jį 
prikūlė šeimininkas. Juras net perkūn
sargį bandė dirbti — gana gerai išėjo, 
paskum išskaitė, kad prisirišus, kur nors 
iš aukšto plona viela sunkumą — gali pa
tirt, tos vielos kryptimi, žemės šukimąsi.

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
Iš Lyros Choro Parengimo
Vasario 9 d., Lietuvių Darb. 

Svetainėje, buvo perstatyta 
dramatinė komedija “Išdyku
si Pati”. Lošimas nusisekė la
bai gerai. Komedija labai juo
kinga ir žmonės iš jos prisi
juokė, kiek tik norėjo. Buvo 
iš ko ir juoktis. Publikai lo
šimas labai patiko.

Lošime dalyvavo šie asme
nys: Izabell Yenulaitienė, 
Juozas Vasiliauskas, Ella Stri- 
back, Genvėnukai (Casper ir 
Johnny), Eleanora Stepanko, 
Eddy Daraškutis, Ann Stri- 
back ir Alekas.

Svarbiausią rolę lošė išdy- 
kusios pačios Izabell Yenulai
tienė ir gerai suvaidino. Taip 
pat ir kiti aktoriai ir aktorkos 
savo roles gerai išpildė. Publi
kos atsilankė pusėtinai daug. 
Po lošimui sekė šokiai prie ge
ros šešių kavalkų orkestros. 
Kiek girdėjau tai liks ir gra
žaus pelno nuo šio parengimo.

Pagirtinai pirmininkavo jau
nuolis Petras Yenulaitis. Jau
nuolė Alice Brazis, Lyros 
Choro mokytoja, buvo šio pa
rengimo gaspadorius. Penzeris* 
pagelbėjo lyriečiams prie lo
šimo. Bertha Galinauskaitė 
per visą vakarą buvo užimta 
barčekių pardavinėjimu. Taip 
pat ir kiti jaunuolės ir jau
nuoliai gelbėjo šiame, parengi
me.

Lyros Choro vardu tariu vi
siems širdingą ačiū.

Lyriečiai kviečia jaunimą 
skaitlingiau lankyti Lyros 
Choro praktikas, kurios atsi- 
būna Lietuvių Darbininkų Sve
tainėje, 920 E. 79 St., penk
tadieniais, 8 :30 vai. vakaro.

Mes, motinos ir tėvai, para
ginkime savo sūnus ir dukras, 
kad lankytų Lyros Choro pa
mokas, nes tai yra labai nau
dinga ir mums, visiems malo
niau, kaip jie gražiai padai
nuoja, perstato veikalus, su
rengia koncertus mūsų palin
ksminimui. Iš yra naudos 
mums visiems.

' "IML Valentą.

Scranton, Pa.
Lietuviškų Fašistų Sorkes
Vasario 16 d. “Junior 

High” mokyklos auditorijoj 
buvo surengtos prakalbos, kai
po minėjimas Lietuvos nepri
klausomybės.

Kalbėtojais buvo Dr. V. 
Vencius iš Brooklyn, N. Y. ir

... ............................. ,i į į- | ĮiriB 

išliejęs puodynę kunigiškų su
trų ant laisvos Lietuvos.

Antras kalbėjo advokatas 
V. Abraitis. Jis pirmiausia ap
gailavo pabėgėlių pas Hit
lerį padėtį, ir nurodė, kad 
du pabėgo be jokio cento, 
tai ponas Kijauckas ir ki
tas ponas, kurio pavardės 
nenugirdau, ir kad jiems rei
kia skubios pagalbos, nes jie 
jau ir vizas turi ir šiaip viskas 
prirengtą kelionei, bet nėr pi
nigų, girdi, gavom porą šimtų 
dolerių pasiskolint, vieną šim
tą paskolino Lietuvos atstovas 
ponas Budris, o antrą šimtą tai 
šiaip geros valios biznierius, 
bet tai labai mažai.

šaukė, kad Sovietų Rau
donoji Armija pridarė lietu
viams skriaudų! Melavo, kad 
raudonarmiečiai yra purvini, 
apiplyšę.

Dabartinį Lietuvos prezi
dentą Justą Paleckį perstatė 
kaipo blevyzgų laikraščių žur
nalistą ir didžiausį girtuoklį, 
net bepročiu vadino.

Sakė, kad prie Smetonos 
Vilniuj buvo 15-ka tūkstančių 
bedarbių, o kad suteikt tiems 
žmonėms darbą, tai buvo ma
nyta pravest kokį gelžkelį, ar 
plentą, bet p. Smetonos val
džia neturėjo špatų, nei vago
nėlių, tai kreipėsi į Vokietiją, 
kad prisiųstų jiems tų įrankių, 
bet gavo atsakymą, kad jie 
neturi atliekamų, tada kreipė
si į Sovietų Sąjungą (jis vis 
sakė Sovietų Rušiją T. D.) ir 
gavo atsakymą, kad gaus už 
metų laiko, bet liepė surąšyt 
visus bedarbius, kad jie tikrai 
yra be darbo, kadk Smetonos 
valdžia surašė ir pridavė So
vietų Rusijai bedarbių surašą, 
tai jie tuoj aus visi likos suimti 
ir išvežti į Rusiją ir ten jie 
dingo. (Tai purvinas smetoni- 
ninkų-hitlerininkų melas. Jo
kių lietuvių bedarbių į Sovie
tų Sąjungą neišvežė. Ji prie 
naujos valdžios gavo darbus 
Lietuvoj. Ten dirba ir jaučia
si laimingais. — Redakcija.)

Kaip pirmiau minėjau, kad 
p. V. Abraitis sakė, kad Sovie
tų Raudonoji Armija labai 
apskurus-šįuvargus, tai prie 
pabaigos pastatė klausimą: 
Ar Lietuva galės kada iš to
kio galiūno pasiliuosuoti ? Ir 
pats atsakė, kad taip, nes ši
to karo nelaimės Anglija su 
savo žydiška politika, mat jis 
manė, kad kalba Berlyne. 
Lietuva vėl bus “laisva”, bet 
tas priklausys nuo mūsų kaip 
gausiai aukosime.

Po jo kalbos buvo rinktos 
aukos ir kaip pirrąininkas pa
skelbė, kad tapo surinkta $27.-

'$ątt nieko nežino, o “OČi. Čior- 
nija,” tai yra ukrainų daina. 
Baigdamas šaukė, kad Leni
nas mokino tik darbininką 
gerbti, todėl tauta ir išnyko ir 
su šiais žodžiais užbaigė savo 
kvailą kalbą.

Sudainuota “Lietuva Tėvy
nė” ir publika pradėjo skirs
tytis, todėl klausimų jokių 
nebuvo galima duoti, bet jie 
to ir nenorėjo. T. D.

H, Jagmino Antras 
Prakalbų Maršrutas

Kalbės Indiana, West Virgi
nia, Ohio ir Michigan Valsti

jose; Bus ir Pittsbūrghe
H. Jagminas, vienas “Vil

nies” rėdaktorių, neseniai pa
sekmingai maršrutavęs vaka
rinėse valstijose, dabar ir vėl 
išvažiuoja į ilgoką prakalbų 
maršrutą, šia prdga Jagminas 
aplankys lietuvių kolonijas net 
keliose valstijose.

žemiau skelbiama maršruto 
tvarka nurodo, kokiomis die
nomis ir kur d. Jagminas lan
kysis. Nurodytų kolonijų vei
kėjam išsiuntinėta prašymai 
surengti pažymėtose dienose 
H. Jagminui prakalbas.

Maršrutas eis sekama tvar
ka :

Joliet; III.—19 kovo
Rockdale, Ill.—20 kovo
Westville, Ill.—21-22 kovo 
Georgetown, Ill.—23 kovo 
Clinton ir Terre Haute, Ind.

24-25 kovo
Dayton, Ohio—26-27 kovo
W. Virginia—28-29 kovo
Pittsburgh, Pa.—30-31 kovo 

ir 1 balandžio
Youngstown, Ohio—2-3 bal.
Ąkron, O.—S-6-7-8 bal.
Toledo, O.—9-10 bal.
Detroit, Mich.—11, 12, 13,

14 balandžio
Saginav>, Mich.—15 bal.
Scottville, Mich.—16-17-18 

balandžio
, I r *

Grand Rapids, Mich.—19- 
20-21 balandžio

South Bėiid, Ind.—22 bal.
Gdry, Irid.—23 balandžio.

“Vilnlės” Administracija.

Gelžkelio Susisiekimas Tarp 
Sovietų ir Vengry

Maskva. — Sovietų Są
junga ir Vengrija pasirašė 
sutartį, pagal kurią dar pir
mą kartą yra įsteigiamas 
tiesioginis geležinkelio susi
siekimas tarp Sovietų ir 
Vengrijos.

ntfufra, Umll
Klaidų Pa taisymas

“Laisvėje” nuo Vasario 28 
dienios aprašant F. ir A. Ra
manausku „ .pąrę pasakyta: 
“Surengi&ir dagiausia rūpi
nosi jų dukrele Jieva, visai ne
žinant.” O turėjo būti: “Su
rengimu daugiausiai fūpinosi 
jų dukrelė jiėiris visai neži
nant.”

Aukavusių tarpe paskelbta: 
“L, ir A. Ramanauskai $3,” o 
turėjo būti: F. it A. Rama
nauskai $3. Taipgi praleistas 
L. Žemaitienės vardas, kuri 
aukavo 25 centus.

J. K.

Užginčija, kad Anglai Bom
bardavę Rumuniją

Negotin, Jugoslavija. — 
Buvo pranešta, kad Angli
jos orlaiviai bombardavę 
Rumunijos žibalo šaltinius 
Ploesti srityje.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia užginčija 
gandus, būk anglų orlaiviai 
bombardavę bet kokius Ru
munijos žibalo šaltinius. Pa
neigia tuos gandus ir ame
rikonas Paul Lambright, 
vedėjas Standard Oil kom
panijos reikalų Rumunijoj.

Gaukitė “Laisvei0 naujų 
skaitytojų

► I
Valgykite

MEDŲ
NELAUKITE p 

Į kol gausite slogas; valgy- Į 
s kite medų, Valgykite čia- J1 

bar, kad negauti slogų.

•
Valgykite Medų Vietoj p 

Cukraus
* Sako Dr. J. J. Kašk>aučiosp • n

Kaina 75c Kvorta

t “Laisvėje” galite gauti h 
tikrų bičių medaus už ga- ! 

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi- [■ 

są ir apsirūpinkite su 
medum. »

------------------------1
kaip jie vadino, advokatas V. 
Abraitis, iš Jersey City, N. J. 
Dr. A. B. Upton, na ir tautiš
kos bažnyčios kunigas M. Va
latka.

Publikos prisirinko apie 
penki šimtai, nės daugeliui at
rodė, kad jie rengia sorkes, o 
į sorkes visados publikos daug 
prisirenka. Ir ištikro buvo sor
kes, nes prezidentas mirusio 
draugijų sąryšio p. P. Kantu- 
kevičius atidarydamas vakarą 
pareiškė: Mes šiandien šven
čiam Lietuvos nepriklausomy
bę, kurią kartu su mumis vi
sas pasaulis šiandien švenčia.

Mat, p. Kaniukevičiui atro
do, kad šmetonininkai- sudaro 
Visą pasaulį, tai išsigandusio 
asmens posakis: “Nu, penki 
vilkai, pilni laukai.”

Susirinkimo vedėju persta
tė dr. F. Sakalauską — den- 
tistą.

Pirmiausia kalbėjo kun. M. 
Valatka, jo kalba buvo pilnai 
kunigiška, bandė publiką pra- 
virkdyt, bet publika buvo Su 
perdaug užkietėjusiomis širdi
mis ir vietoj verksmo - ašarų, 
šaukė: “būūū!”

Mat, jis aiškino, kad Lie
tuvos žmonių darbas, triūsas 
pamintas po Rusijos bolševiz
mo padu, o tą visą padarė ko
munistinė propaganda.

“Išgama tas, kuris sako, 
kad dabar Lietuvai šviečia 
Stalino saulė!” pradėjo galvą 
riest aukštyn taip, kad atrodė, 
jog jis persivers aukštielnin
kas, ir šaukė, ar mes norim, 
kad Lietuvai šviestų Stalino 
saulė, ar trispalvė vėliava ?— 
Pasigirdo: “Bū-iū-ū!”

Taip ir pabaigė savo kalbą

25. Jau pagal surinktas au
kas atrodo, kad publika jau 
nenorėtų matyt tokią “laisvą 
Lietuvą,” kokia buvo prie 
Smetonos.

Paskambino pijanu p-lė 
Mardasukė ir jaunas vaikinas 
griežė smuiką, kurio vardo ne
sužinojau ir tik jiedu padabi
no šį susirinkimą. /

Pasakė trumpą prakalbėlę 
Dr. A. B. Upton, bet jis, ma
tyt, su Lietuvos dabartine pa
dėtim neapsipažinęs, bet jis 
ir ne lietuvis, tai iš jo daug 
ko negali ir norėt.

Likos perskaityta ir be pu
blikos balsavimo priimta re
zoliucija, kad Amerikos val
džia nepripažintų Lietuvos, 
prisidėjusios prie Sovietų Są
jungos.

Paskiausia kalbėjo Dr. V. 
Vencius, tai tikras sorkinin- 
kas. Jis labai džiaugėsi, kad 
jį perstato dr. F. Sakalauskas, 

‘dantistas, bet sako jis man už 
dyką danties nelups.

Kaip sorkininkas nurodė, 
kad kiekvienas žmogus yra 
su, dviem plaučiais, kalbėjo 
apie žvirblius, statė klausimą, 
ko Sovietai mus išmokino ir 
šaukė, kad virvę užnert už 
kaklo, (bet gaila, kad nepa
rodė ar jau išmokęs, o tdį 
būtų buvę dailaus juoko. — T. 

J>.).
!Emė tampytis,' kaip patra

kęs, kad Sovietai Lietuvon at
nešė ligas. Išgyrė Lietuvos 
gyvulių veislę (nepasakė ko
kių), kad yra geriąusi ir kad 
visi ėmė veislę iš Lietuvos.

Sakė, kad Sovietuos rusų 
kalbos Visai nėra, nes, ’dpart 
“tri deręvni, • dva sėta” dau-

SVARBIOS KNYGOS
TUOJ AUS ĮSIGYKItE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS
p. žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 

spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks
linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

i Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

Tikrai jaudihančios poezijos knygelė. Išleido p dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
' Parašė R. Mizara

!į Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per 
į radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.
• Puslapių 32. Kaina 5 centai.

; Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Vėžys išsmaugia daugiau Žrito&rų negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinortias kaipo nepagydoiha liga. Bile žmogus neži
nodamas .kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 pustyti lt centą.

( Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lbrinftet Brooklyn, N. Y*
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K. Abekienes Prakalbos Įvyks 
Sekamose Vietose:

K. ABEKIENĖ
South Brooklyne penktadie

nį, kovo 7-tą, 8 vai. vakaro, 
Dambrauskio salėj, 755 4th 
Avė.

Bayoririe^ N. J., šeštadieni, 
koVo 8-tą, Liberty Hali, 329 
Broadway. Pradžia 8 v. vaka
ro.

Elizabeth, N. J., sekmadie
nį, kovo 9-tą, 6 :30 v. vakaro, 
L.D.P. Kliube, 408 Court St.

Newark, N. J., trečiadienį, 
kovo 12-tą.

Binghamton, N. Y., ketvir
tadienį, kovo 13-tą, 7 :30 v. v., 
Lietuvių Svetainėje^ 315 Clin
ton St.

Rochester, N. Y., penktadie
nį, koVO 14-tą, 7 :30 v. v., 575 
Joseph Ave.

Rengėjai prašo visus “Lais
vės” skaitytojus pasidarbuoti 
padarymui šių prakalbų sėk
mingomis. Naujas Kanados atsto

vas Jungtinėm Valsti
jom, Leighton G. Mc
Carthy, iš Toronto.

mirė. Paliko keturis sūnus ir 
dukterį nuliūdime. Dar nesę- 
na amžiumi, tiktai 52 mėtų.

Su nekantrumu laukėme ra
dio valandos nedėldienį. Pra
nešėjas Šimonis turi skamban
tį Jbalsą, iškalba aiški. Jis su
pažindino amerikonišką visuo
menę, kas yra lietuviai. Pro- 
gresyviškos visuomenės muzi
ka ii* daina puikiai, žavėjan
čiai išėjo. Apgarsinimai trum
pai ir aiškiai perstatoma.

Vietinio dienraščio redakci
niam straipsnyj aprašoma, 
kad amerikonų bažnyčia Mas
kvoje puikiai gyvuoja. Father 
Brown iš Worcester Assump
tion Kolegijos, Maskvoj ame
rikonų bažnyčioj kunigauja. 
Na> o lietuviškų klerikalų 
spauda rašė, kad Sovietuose 
bažnyčios paneigiamos. Reiš
kia, neteisybę rašė.

GriaUštiiiis.

DETROITO ŽINIOS

ti, užsimokėti duokles ir naujų narių 
atsivesti. Po susirinkimui bus svar
bios diskusijos karo klausime. — 
B. E. S. Sekretorė.

(55-57)

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kįiubas rengia Tarptauti

nės Moterų Dienos paminėjimą, šeš
tadienį, 8 d. kovo, 8 v. v., 735 Fair
mount Ave. Dainuos Birutės, Rusų, 
Ukrainų, Lenkų ir Latvių Chorai. 
Kalbės Močiutė Bloor. Vėliaus seks 
šokiai prie puikios orkestros. Kviečia 
Moterų Komitetas. —J. 4S.

(55-57)

EAStoN, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 9 d. Y. M. H. A. 
Svetainėje, kampas Walnut ir Ferry 
Sts., kaip 12:30 vai. po pietų. Pra
šome visus narius dalyvauti susirin
kime ir nesivėlinti, nes bus daUg 
svarbių reikalų aptarimui. — Sekr. 
V. J. S. (55-57)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras ruošia linksmą va

karą, 408 Court St. Šeštadienį, 8 d. 
kovo. Pradžia 7:30 v. v. Turėsime 
valgių ir gėrimų, taipgi šokių. Vy
rams įžanga $1.00, moterims 50c. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, linksmai praleisti vakarą 
su su bangiečiais ir tuom pačiu sy
kiu paremsite finansiškai chorą. —

Moterų Dieną, kuri kaip tik ir pri
puola tą dieną. Prakalbos įvyks Kai- 
liasiuvių Svetainėje, 429 Northamp
ton St., Easton, Pa., 8 vai. vakare. 
Bus viena geriausių moterų kalbėto
ja, d. K. Petrikienė, iš Brooklyn, 
N. Y. Ji dAUg naujo mUms pasakys 
netik vien iš moterų kovų ir veiki
mo, bet iš abelno darbininkų judė
jimo. Kviečiame visus iš arti ir iš 
toliau dalyvauti prakalbose. Įžanga 
veltui. — Rengia ALDLD 13 kuopa.

(55-57)

Detroito Kalendorius
Kovo 8 d. (šeštadienį), 7 

vai. vakare, Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubo parengimas 
ir prakalbos, 4097 Porter St. 
Kalbės d. Skeberdytė iš Chi- 
cagos ir bus suloštas juokin
gas veikalukas; po lošimo bus 
šokiai. Įžanga 30c.

Kovo 9 d., 2 vai. po pietų 
eastsides LLD 188 kp. susi
rinkimas Latožų svetainėje, 
1035 Caniff Avė. Dabar va
jaus laikas, nauji nariai gali 
prigulėti nemokant įstojimo.

Kovo 9 d., westsides Pilie
tinio Kliubo susirinkimas, Lie
tuvių svetainėj, ant 25-tos. Vi
si nariai privalo dalyvauti ir 
būti geram stovyj.

Kovo 8 d., tarpe 6 ir 8:30 
vai. vakare, bus rodoma Ru
sijos istorinė filmą “Stepan 
Razin,” 2770 Salina St., Dear
born, Mich., arti Vernor ir 
Miller Rd.

Kovo .9 d., 2 vai. po pietų 
iki 4 :30 bus rodoma “Stepan 
Razin,” 3014 Yeamans sve
tainėj. ši filmą užima svar
bią dalį istorijos. Todėl verta 
visiems tą įdomią filmą pama
tyti. Įžanga tik 30 centų.

Aido Choro pamokos įvyks
ta kiekvieną sekmadienį, 10 
vai. ryte, Porter St. svetainėj. 
Aidiečiai priima senus ir jau
nus į chorą be įstojimo ir be 
duoklių.

Alvinas.

Detroito Aido Choro 
Naujienos

Aido Choras smarkiai ruo
šias prie operetės “Išeivis” 
vaidinimo, balandžio 20-tą 
dieną. Nors dar yra daug lai
ko, bet vis dėlto publiką ir 
choro draugus norime .supa
žindinti su minėta operetė.

Parinktos pačios geriausios 
jėgos vadovaujančioms rolėms. 
Jonas—Ray Lyben, baritonas, 
su gražiu balsu ir gabus ar
tistas. Onytė — Biruta Ge- 
ralt, gražiu soprano balseliu.

Kitus artistus pažymėsime 
vėliau, šioj operetėj yta daug 
gražių chorui dainų, duetų ir 
sblo. Pirmas vėiksmas įvyks
ta prieškarinėje LietUVojfe, an
tras Jungtinėse Valstijose, ir 
trečias, tuoj po didžiojo karo, 
Lietuvoje.

Taip pat smarkiai ruošia
mės ir prie V. Bacevičiaus 
koncerto, kuriame it Aido 
Choras dainuos. Minėtas kon
certas turi didelės reikšmės 
Detroito lietuviams. Ėacfevi- 
čiaus pasircjlymas mūsų sce
noje, parodys kitataučiams, 
kad ir lietuvių tarpe yra ga
bių, talentingų ir pasižymėju
sių žmonių. Be abejo, šiame 
koncerte dalyvaus ir kitatau
čių ir muzikos kritikų, tai kaip 
tik svarbu, kad kohtertas bū
tų vedamas tvarkingai.-

Aido Choras d Oda) įstangų, 
kad paskleidus kupdaugiausia 

* tikietų ir kad tinkamai pasi
ruošus programos pildymui.

Choro nariai, būkite penk
tadienio vakare Draugijų Sve
tainėje, 7:30 vai. Bus opere
tės ir dainų repeticijos.

A. Urbon.

Cleveland, Ohio
IŠ S. K. Mažanskams 

Pagerbti “Party”
Draugams S. K. Mažans- 

kams, 25 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga, vasa
rio 8 dieną, Lietuvių Darbihin- 
kų svetainėje, 920 E. 79 St., 
tapo surengta jų pagerbimui 
“partė”. Ją surengė jų artimi 
giminės ir draugai.

Labai daug dalyvavo publi
kos įvairių srovių ir gražiai 
linksminosi. Apie 11 vai. (nak
tį), “parės” vedėjas d. Skin
kis pakvietė publiką prie sta
lų. Publikai linksmai beveka- 
rieniaujant, d. Skinkis pakvie
tė svečią P. Muliohį pakalbėti. 
Jis pasveikino jubilijatus ir 
pasakė jų pagerbimui prakal- 
bėlę. Jam baigus’ kalbą buvo 
perstatytas drg. Mažanskaš. 
Jubilijatas labai nuoširdžiai, 
maloniai ačiavo visai atsilan
kiusiai publikai į jųjų pager
bimo “partę” ir tiems, kurie 
prisiuntė telęgramas-pasveiki- 
nimus, kuriuos drg. Mažans- 
kas perskaitė publikai. Buvo 
prisiųstos kelios telegramos: 
nuo R. Mizaros, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo prezi
dento, iš Brooklyn, N. Y., nuo 
Jono Mažeikos iš Čikagos^ 
111.i taip pat nuo jųjų sūnaus 
ir marčios. Buvo ir daugiau 
pasveikinimo telegramų, bet 
aš nenugirdai! nūo kb. Jibilija- 
tai gavo ir keletą dovanų.
z Noriu tarti keletą žodžių 
apie dratigo S. K. MažUnsko 
veikimą organizacijose. Jį pa
žįstu apie dvidešimts metų. Aš 
labai įvertinu jo organizacinį 
veikimą. Jis labai datig laiko 
praleidžia orgaiiizaėiniam vei
kime. Jis yra labai daug pa
sidarbavęs Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimui, pašalpinėse 
ir kitose organizacijose. Todėl 
ir jųjų 25 metų vedybinio gy
venimo sukakties pokylyj da
lyvavo įvaikių srovių žmonės, 
kuHe perpildė svetainę. Tai 
rodo, kad jie pilhai įvertiha 
d. Mažahsko veiklą.

Draugas Mažanskas, nepai
sant, kur jis įeina, ar į kokias 
komisijas, ar į organizacijas, 
jis visuomet stengiasi atlikti 
darbą teisingai ir gerai. Todėl 
jis turi drauguose daug paši- 
tikėjimo. Aš linkiu d. Mažanš- 
kui taip pat veikti ateityj. Lih- 
kiu dhaūgarhs Mažanskams 
sveikatos, laimingo gyveninio 
ir sulaukti auksinio jubilėjaus.

M. Valerita.

Vokiečiai Nestatę Ultimatu
mo Graikams

Berlin, kbvo 3. — Vokife- 
ūžgitl-čija pranešimus, 

kad ji pastačius Graikijai 
griežtą reikalavimą-ultiulkr 
tumą spiriantį tuojau tai
kytis su Italija.

Lowell, Mass.
Šį mėnesį išvažiavo kariuo

menėn daug jaunuolių Dėdei 
Šamui tarnauti. Jų tarpe yra 
lietuvių. Mūsų veikėjo LDS 
110 kp. užrašų raštininko V. 
Mikalopo sūnus. Aš nuo sa
vęs linkiu jų sūneliui Juozu
kui kuogeriausios kloties. Be
je, vieno darbuotojo progre
syvių tarpe, Arbačausko sūnų 
taipgi paėmė kariuomenėn. Jis 
yra LDS 110 kp. narys. Reiš
kia, mūsų kuopa irgi nuken
tės nuo karo.

Pralaimėjo Kovą
Boott Mill staklių taisytojai 

po kelių mėnesių streiko su
grįžo nelaimėję. Dabar kom
panija auga, žiauriai elgiasi. 
Vietoj, kur dirbo du—turės 
vienas atlikti. Abelnai šioje 
įmonėje sunkios darbininkams 
sąlygos.

Susirinkimai
LDS 110 kuopos įvyko svar

bus susirinkimas 1-ma dieha 
Vasario. S. Pavlenka prirašė 
1 naują narį. P. Daugirdas 
sakė turįs keturis kandidatus. 
Pasveikihom “Laisvės” baza- 
rą su penkiais doleriais, mat, 
“Laisvė” mums dažnai patar
nauja garsinimais. Du dol. 
p a a u kojom progresyviškom 
darbininkų rengiamom radi
jo valandom.

Valdžia patvarkė šią žieihą, 
kad katrie vaikai biedni, tėvai 
nedirba, bet mokyklon vistiek 
eina, bet neturi iš ko pasipirk
ti valgių, tai tiems vaikams 
mokykloj bus teikiama už 
5c valgiai. O tokių randa
si apie L500. Tas parodo, 
kiek dar yra biednų bedarbių 
tėvų, kad net valdžia susirū
pino.

Vasario 22 d., LDS 110 kp. 
minėjo 10 metų gyvavimo su
kaktį. Vakaras pavyko ir pel
no bus. Matj jauna Orgkniza- 
čija. Ji visų mylima ir jos 
parengimai būna sėkmingi.

Tą patį vakarą įvyko kitas 
parehgimds, tai 25 metų lietu
vių duonkepių sukakties minė
jimas.

tūta moteris papuolė bė
don. Smuklėj prisikalbino ka
reivį eiti su ja ant saldžių lai
kų. Policijantąs sučiupo juo
du. Moteris gavo tris mėne
sius šaltosios, o kareivis pa
leistas be bausmės.

Vasario 12 dietią athaujino 
knitting Co. kontraktą su tini 
ja> pakeldama mokestį darbi
ninkams 8*/2 nuoš. Mat, šios 
įmonės darbininkai priklaūso 
prie Ladies Garment Workers 
Uhijos. šioj įmonėj dihba apie 
900 darbiriiilkų.

Vasario 11d. mirė A. Wer- 
seckienė, Sėna Lowellio gyven
toja. Ji šiame mieste išgyveno 
30 metų. Mirė netikėtai. Ry
te atsikėlė, paruošė šeimai 
pusryčius. Tik staiga koks tai 
paralyžius suspaudė ir pasi

Binghamton, N. Y.
I

DU Lietuviai Sužeisti 
AUtomObililinrti

Vasario 26, naktį, A. Stum
briui (gyvenančiam 305 Pros
pect St.) ir J. Misevičiui (gyv. 
46 Lake Av.), grįžtant hamo, 
greitai važiavęs automobilis
tas juos parmušė ant Clinton 
gatvės, netoli Wilson St. Nu- 
vešti miesto ligoninėn. Pagal 
“Morning Sun” pranešimą J. 
Misevičius gan slinkiai nu
kentėjas.

Arnii jon pašaukti šie jau
nuoliai: jaunasis Yudikevičių 
sūnus ir B. Kiznis. P. Mikalo- 
jūnas pats įstojo liuosnoriai į 
Navy. Visų šių jaunuolių 
motinos jaučiasi labai blogai, 
kad jas sūneliai palikę išva
žiavo. Dabartiniu laiku yra 
šimtai tūkstančių tokių nuliū
dusių motinėlių, ir tėvelių; lie
tuviai nėra išimtis.

“Laisvės” Koresp.

Gaukite' “Laisvei” naujų 
skaitytoju .

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. sUsirinkirhas Įvyks 

ketvirtadienį, 6 d. kovo, 8 v. v., F. 
M. Indrulj, 129 W. Market St. Visi 
nariai būkite laiku. — J. Norkus, 
Sekr. (54-55)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 6 

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

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp.r susirinkimas įvyks ko

vo 9 d., 2 vai, po pietų. Nariai yra 
kviečiami skaitlingai dalyvauti. Bus 
Progresyvių Kliubo Svet., 325 E. 
Market St. — O. Zdanienė, sekr.

(55-57)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 7 d., 8 v. v. H. L. P. Kliubb 
Svet. Kviečiame narius dalyvauti, 
turime daUg reikalų kalbėti. Taipgi 
atsiveskite ir naujų narių. — J. J. 
Sekr. (55-56)

EASTON, PA.
I Literatūros Draugijos, 13 kp. susi
rinkimas įvyks šekrhadiėnj, kovo 9 
d. Y.M.H.A. Svetainėje, 2:30 vai. po 
pietų. Visi bariai kviėčidhii daiyvdU-
B ............... ........................... D

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
bAltfelNiNitV IŠTAIGA

Salės dėl Ėalliį, koh'cėrtių Ban- 
kietų, VestUViii, SUsirinkifhU ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais, keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-909 Willoughby Ave.

Tel.: STagg Ž-3842
fe .......-1 ** .......—fe

Le Vanda
j; FUNERAL PARLORS : 

Incorporated
!; J. LėVANDA—E. LeVANuA '
< Tėvas ir Sūnus Levandauskal I;

UNDERTAKER ;
i; • * ::
į; 337 Unibh Avėnae ■:

Brooklyn^ N. Y.
Tel. Stagg jŽ-01811

; NIGHT—HAVėmėyėr 8-1158

Komisija. (55-57)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp., motetų grupė 

rengia kostiumų balių, paminėti 
------------------- /----------------------------

F. W. SH ALINS
(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

.............................. , !■' I I I '..Į.., i I.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
[domiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingoid -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba šavaitihiai išrattdavbt
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

j

I

NOTARY
PUBLIC

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

Kviečiame vietinius ir iš apylin- 
dalyvauti. (55-57)

Tarptautinės Moterų Dienos, šešta
dienį, 8 d. kovo, 7:30 v. v. HLP 
Kliubo Svet. Bus duodama dovanos 
už keisčiausį aįjsirehgimą. Turėsi
me šokius prie Petraičio orkestros, 
duosime skanių užkandžių. įžanga 
50c. 
kės

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminanti Europlško ir Anlėrikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namą darbb, kllbasai ir kepta paršfena; gašpadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

MATĖUšAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St—Brooklyn — “Laisves” Name

, . EASTON, PA.
šeštadienį, kovo 8 d. yra rengia

mos labai svarbios prakalbos, kad 
tinkamai apvaikščiojus Tarptautinę

(BIELIAUSKAS)

LAIŠNUOTAS GrtABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Kiekvieną 6 u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

CHARLES J. ROMAN
( RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt Vernon Sireel
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

301

Telephone

MATTHEW P. BALLAS D

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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Teisėjas Įsakė Partietį Connolly 
Palikti Ant Baloto

Eugene P. Connolly, prieš
kariniai, prieš “lend-lease” bi
lių griežtai pasisakęs New 
Yorko miesto darbiečių kandi
datas j kongresmanus uždėtas 
vėl ant baloto Vyriausio Teis
mo teisėju Morris Eder pa
tvarkymu.

Rinkimai bus šį antradienį, 
kovo 11-tą.

Connolly buvo numestas 
per Rinkimų Tarybų, kurią 
sudaro Tammanės šulai ir re
akciniai, už karą nusistatę re-: 
publikonai. Numetimą nuo ba- ! 
loto Taryba buvo nutarus 3 ■ 
balsais prieš vieną.

Teisėjas Eder paliepė Con- 
ndlly uždėt atgal ant baloto, 
kadangi, kaip jis sakė, “nėra 
legalio pamato” jį numesti 
nuo baloto. Jo numetimo rei
kalavo John T. Dooling, Tam

Motery Terorizuotojas 
Esąs Sulaikytas

* Pereitą pirmadienį Bronxe 
buvo rasta nužudyta Mrs. Eli
zabeth Jensen, bildingo pri
žiūrėtojo žmona apartmentna- 
rnyje, 507 E. 179th St. Ji ras
ta pasmaugta vyro kaklaraiš
čiu tuo laiku, kada jos vyras, 
dirbantis kliubuose stewardas, 
buvo darbe.

Tas, ir priminimas apie se
niau įvykusį Papienės nužudy
mą, vėl paakstino jieškojimą 
kriminalisto. Sulaikytas tūlas 
George Joseph Cvek, 23 m., 
stambus, 180 svarų vyras, van- 
dravotojas. Kaip skelbia po
licija, jisai prisipažinęs nužu
dęs Papienę, bet griebtai giną- 
sis Jensenienės nužudymo. 
Distrikto. prokuroras Foley, po 
apklausinėjimo areštanto ir tų 
kriminalybių aiškintojų, pa
reiškęs nuomonę, kad tos dvi 
žmogžudystės buvusios papil
dytos dviejų skirtingų asmenų.

Apklausinėjimo laiku teis- 
mabutyje buvo pilna moterų, 
jbaugintų nežinomo krimina
listo siautimu, norinčių patirti, 
ar jų baimė daugiau neberei
kalinga.

Kalakutienos Pietūs ir 
Šokiai Sekmadienį

Moterų Apšvietos Kliubo 
rengiami pietūs įvyks jau šį 
sekmadienį, “Laisvės” salėj. 
Būrys kliubo geriausių gaspa- 
dinių mitingavo pereitą ant
radienį ir nutarė surengti to
kius pietus, kuriuos visi ilgai 
paminėtų ir kurie jau būtų 
pakvietimu ir kitų metų pie
tums. Taigi, svečius pavaišins 
kalakutiena, ir viskuo, kas rei
kalinga prie jos.

Pietūs prasidės lygiai 1 vai. 
dieną. Po pietų šokiai prasi
dės 4 vai. Bankieto bilietas 

vien tik šokiams 25c.
Visi kviečiami dalyvauti ir 

visų prašome įsigyti bilietus iŠ. 
anksto, kad galėtume parū
pinti visko užtenkamai. Bilie
tų galite gauti pas nares ir 
“Laisvės” raštinėj.

Rengėjos.

Pradės Rodyt Judi iš 
Kovų už Taiką

Irvirig Teatre, Irving Place 
ir 15th St., New Yorke, šian
dien paskutiniu kartu rodoma 
garsusis judis “čepajev.”

Pradedant penktadieniu, ko
vo 7-tą, pradės rodyti paskil- 
busį judį “Jie Troško Taikos.” 
Judis vaizdingoj, artistiškoj 
formoj parodo revoliucines 
liaudies kęvasjųž Įjįįlą laike 
pereito pasaulinio ’karo. Tai 
nėra ■■. “sausų ”į ajį^ųr- rip Kinys, 
bet puiki draųĮa^’” 0

Priedams prtė-^Ji^ troško 
Taikos,” dar bus rodoma Pran
cūzų judis “Paryžiaus širdis,” 
ir “Mėlynasis Dunojus.” 

manės Teisių Komiteto pirmi
ninkas, taipgi to reikalavo 
Am. Darbo Partijos socialde
mokratų frakcijukė, kuriai už- 
karinis tammanietis Dean Al- 
fange arčiau prie širdies. So
cialdemokratai norėjo, kad 
Am. Darbo Partija remtų tą 
užkarinį tammanietį, bet jų 
nepaklausė. Negalėdami 
įtraukti partijos į rėmimą tam- 
maniečio, socialdemokratai nu
sistatė ant žūt-būt pakišti koją 
darbiečių išstatytam kandida
tui Connolly. Nepavyko.

Išgirdęs nuosprendį, Connol
ly pareiškė:

“Aš stoju už taiką ir demo
kratiją. Aš stoju prieš karą ir 
‘lend-lease’ bilių, ir 17-to kon
gresinio distrikto balsuotojai 
dabar turės progą balsuoti tuo 
klausimu.”

J. Visockio Laiškas 
Laisviečiams

Mieli Draugai :
Vasario 18 d., išleistuvių va

karėlyje aš taip,buvau tikras, 
kad sekančią savaitę vėl pasi- 
matysiu su visais, jog dar ir 
šiandien nesu tikras, kad esu 
net Texas valstijoj—rodos, tik 
sapnuoju.

Nors esu Dėdės Šamo armi
joj, man vis rūpi “Laisvės” 
spaustuvės reikalai—kas atlie
ka mano “džiabą,” ar viskas 
einas sklandžiai, ir taip to
liau.

Tokiu urmu mane iššipino į 
Texas, net neturėjau progos 
paačiuoti draugėms ir drau
gams už tokias malonias iš
leistuves. Tad nors ir suvė
lintai, bet širdingiausiai dė
koju jums, draugai laisviečiai, 
ir dalyvavusioms draugėms ir 
draugams. Mudu abu su Ona 
giliausiai įvertinom, net netu
rim žodžių, kaip padėkoti. Ci- 
garetų dar netrūksta!

Texas jau pavasaris — žo
lė žaliuoja; žemė jau minkš
ta — vaikštom po purvyną.

Labų dienų visiems.
Draugiškai,

Juozas Visockis.
Mano antrašas kol kas:

Pvt. Jos Visockis, 
55th Medical Bn., 
Ft. San Houston, Texas.

K. Abekiene Kalbės 
So. Brooklyne

K. Abekienė, chicagietė vei
kėja, prieš išvykdama atgal 
Chicagon dar pasakys vienas 
prakalbas Brooklyne, pietinėje 
jo dalyje. Prakalbos įvyks šio 
penktadienio vakarą, kovo 7- 
tą, Dambrauskio salėj, 755 
4th, Ave., So. Brooklyn. Ren
gia LDS 50-ta kuopa.

Kadangi tą pat vakarą pri
puola LDS 50-tos kuopos su-, 
sirinkįmas, tad nariai malonė
kite sueit anksčiau pasimoketi 
duokles.

“Laisvės” skaitytojai, turin
tieji pažinčių su “Laisvės” ne
skaitančiais b r ooklyniečiais, 
prašomi jiems pranešti aęie 
šias prakalbas. Rengėjai.

VINCUI PAUKŠČIUI
PAGERBTI BANKIETAS 

Rengia “Laisvės” Bendrovės Direktoriai

Šeštadienį, Kovo 22 March
CRESCENT PALACE SVETAINĖJE

3386-8 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.
(Kampas Crescent Street)

Pradžia 7 vai, vakaro. —Įžanga $1.25

Prašome iš ankstu įsigyti bilietus. Galima gauti “Lai
svės” raštinėje ir pas platintojus.

Iš Moterų Kliubo 
Prakalbų

Kovo 4-tos . vakarą, Pil. 
Kliubo salėj, Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas buvo suren
gęs prakalbas Paminėti Tarp
tautinę Moterų Dieną ir ta, 
proga pakalbėti bėgamais 
klausimais, ypatingai karo, ir 
pareikšti savo protestą prieš 
1776 bilių, kuris veda karan 
ir gręsia užkarti diktatūrą ant 
darbo žmonių sprando. •

Kalbėjo K. Abekiene, vieš
nia kalbėtoja iš Chicagos. 
Pirmu atveju platokai aiškino 
šio karo priežastis ir dabarti
nę padėtį, taipgi pavojų mū
sų šalies įtraukimo tan karan. 
Ji sakė, jog karas yra impe
rialistinis, už visokeriopus im
perialistų grobius-pelnus ir 
kad mums, darbo žmonėms, 
reikia labiau vienytis tarpu
savyje ir su visais taiką my
linčiais Amerikos žmonėmis 
darbui už taiką.

_Po pertraukos, antru atve
ju trumpai kalbėjo apie Lietu
vą, ragindama lietuvius darbo 
žmones, kuriem Lietuvos pa
dėtis dar neaiški, nesiduoti vi
sokiems pabėgėliams, buvu
siems liaudies lupikams suve
džioti ir išnaudoti, bet geriau 
rašyti laiškus į Lietuvą vi
siems savo giminėms ir drau
gams ir kantriai palaukti, iš 
jų sužinoti teisybę, kuri, sakė 
kalbėtoja, parodys, kad mūsų 
pusėje buvo teisybė.

Pertraukoje, vakaro pirmi
ninkė E. Vilkaitė perskaitė re
zoliuciją, protestuojančią prieš 
1776 bilių. Rezoliucija pri
imta ir bus pasiųsta visiems 
Brooklyno kongresmanams ir 
abiem New Yorko valstijos se
natoriams, raginant, kad jie 
balsuotų prieš tą bilių.

J. Stankaitienė, Mot. Kliu
do sekretorė, atsišaukė į mo
teris prisidėti prie kliubo.

Lietuvių Stygų Orkestrą, su
sidedanti iš jaunuolių, vado
vaujama Jurgio Kazakevi
čiaus, gražiai sugriežė keletą 
kavalkų. Man rodos, kad prie 
Kazakevičiaus vadovybės or
kestrą įgavus naujo gyvumo, 
kuris pasižymi ir jo šokių or- 
kestroj, traukte traukiančioj 
kojas šokti. Orkestrą, apart 
ritmo, įgavus ir daugiau ža
vingumo. Linkėtina jauniems 
žmonėms užsispyrusiai žengti 
pirmyn. Orkestrą yra graži 
puošmena bile vakarui.

Lilija Milčiūtė, orkestros 
pianistė vikriai ir melodingai 
skambino pianu solo.

Baigoje, K. Petrikienė bu
vo pakviesta pasakyti savo 
įspūdžių iš Floridos. Ji perda
vė keletą bruožų iš negrų gy
venimo pietinėse valstijose, 
trumpai, kadangi laikas buvo 
vėlokas, nenorėjo užtraukti 
iki vėlumos, nors publika la
bai įdomiai klausė jos kalbos 
apie tą išgarsintą J. V. “ro
jų.”

Pertraukoje buvo rinkta 
aukos lėšoms padengti. Stam
besnėmis aukojo sekami: Po 
25c.: F. Kazakevičienė, Dep- 
sienė, Vaitkienė, Lideikis, Mi- 
leriukas, A. Balčiūnas, A. Si
nusas, Litvinskas, U. Sinkevi
čienė, J. Stankaitienė, K. Pe
trikienė, J. Poškaitis, Lelei- 
kis, F. Pakalniškienė, A. Vaz-

Judis “Gyvenimo Universite
te” Paliktas dar Savaitei
Puikus naujasis Sovietų ju

dis “University of Life,” kuris 
su dideliu pasisekimu buvo 
per savaitę rodomas Miami 
Playhouse, 6th Ave. ir 47th 
St., Now Yorke, paliktas ro
dyti ir antrą savaitę.

Taip pat palikta ir istoriš
kas judis apie naująją Lietu
vą, jos perėjimą į socialisti
nę.

Judyje apie Lietuvą paro
doma keli Kauno vaizdai. Bot 
daugiausia vaizduoja žmones. 
Jame matyt Paleckis, Venclo
va, Krėvė-Mickevičius, Meš
kauskienė ir kiti naujosios Lie
tuvos vadai, taipgi minios 
Kauno darbininkų, ir kaimie
čiu. <

Judis “Gyvenimo Universi
tete” yra paremtas ant to var
do autobiografinės novelės, 
parašytos per garsųjį rusų 
liaudies rašytoją Maksimą 
Gorkį. Judyje matomi vaiz
dai, tai yra tikrieji jauno Gor
kio išgyvenimai caristinės Ru
sijos laikais, kada jis, biednio- 
ko vaikas, vienas iš milionų 
alkanų, nuskurusių jaunuolių 
prieš didžiausias sunkenybes 
kovodamas siekia sau ir liau
džiai šviesesnio, geresnio gy
venimo, kada jis skurdo ir 
skriaudų universitete mokosi 
į galingą plunksnos genijų.

Susirūpinęs “Tautos 
Vado” Pasitikimu

Andai pastorius dtneša Dzū
keliui tiesiog į* kontorą kokį 
tai nepaprastą laišką. Atplė
šia . . . žiūriu, vartau; maniau, 
kad kokia laivokartė. Paga- 
liaus, žiūriu, bilietas pasitiki- 
kimui atvykstančio “tūutos va
do” Antano Smėtonos. Nu
džiugau. Tuojau griebiausi 
prosyt savo kelines ir žaibo 
greitumu pasidariau planą da
lyvauti tokiam puikiame poki- 
lyje. Bet išreiškimui savo 
džiaugsmo, sakau, paskambin
siu geram savo prieteliui, vie-
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nytė, E. Mizarienė, P. Kapic- 
kas, P. Grabauskas, Butkus, J. 
Dainius, P. šolomskas, Sasna. 
Viso su smulkesnėmis aukomis 
surinkta $11.33.

Rengėjos dėkingos visiems 
aukojusiems ir atsilankiu
siems. Dalyvė.

Artkino rodo naują šauną sovietinį judį 

“Gyvenimo 
Universitetas”
Paremtą Maksimo Gorkio apysaka iš jo 

paties gyvenimo. Diriguota 
Marko Donskojo.

SPECIALI ĮDOMYBE: Pirmosios judžiy 
žinios iš Lietuvos, jaunosios Tarybų Res
publikos. Taipgi naujos judžiy žinios iš 
Sovietą 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 1 P. M. 

Šiokiomis dienomis.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ISbalzamūoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

SO Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 8-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

vado” supryzo partė ?.. .nam lietuviškam lojeriui. Tuoj 
trūbukė prie lūpų ir šaukiu:

—Hellio! Hellio!. . . Ar lo- 
jeris? Aha, gerai. Ar dalyvau
site ponas “tautos vado” pasi
tikimo vakarienėj?. . .

Lojcris atsako:
—Absoliutiškai! Bet tams

ta ar turite prisiruošęs fraką, 
cilinderį, lazdžiukę, baltą ša
liką? Taipgi tamsta nepamirš
kite pasiimti bent šimtinę ma
žiausia. . .

—Tai kam tos šimtinės ? !
—Hm... Supranti, čia su

važiuos iš visos Amerikos visa 
lietuviška plutokratija. Juk 
padaryta 700 bilietų ir išsiun
tinėta poniškos ir garbingos 
kilmės lietuviams ir “numato
miems” amerikonams. Tas už 
penkinę bilietas, kurį gavome, 
tai tik pradžia išlaidų; ten 
reikės penkinė numest veite- 
riui, kuris padės fraką ir laz
džiukę, o paskiau. . . Ten, ma
tai bus pirmos rūšies šampa
nas, importuoti skystimėliai; 
paskiau išdidžios kalbos...

—O kada jis atvažiuos?—a 
žingeidžiai paklausiau.

—Sekantį panedėlį. Mat, 
vakar gavau kablegramą. Jis 
sako: “Laivas Argentina iš
plaukė iš Buenos Aires 17-tą 
vas. Mes sėdome Rio deženei- 
re, Brazilijoj, į laivą 22 d. va
sario. New Yorke būsime 10 d. 
kovo. Gražiai mus pasitikit.”

—O kur įvyks ta “tautos

SUSIRINKIMaJ
E. N. Y. ir RICH. HILL

LDS 13 kp. susirinkimas Įvyks 6 
d. kovo, 8 v. v. Buzelio patalpoj, 
kampas Crescent St. ir Atlantic 
Avė. Visi nariai, kurie tik galite, 
dalyvaukite. — A. Bieliauskienė, 
Sekr. (54-55)

PARDAVIMAI
Parsiduoda pirmos klasės paveiks

lų darymo studio, yra dieninė šviesa 
(skylight), kitais žodžiais yra geri 
pritaisymai. Randasi ir kambarys, 
renda prieinama. Studio yra mainų 
miestelyje, prašau rašyti, telefonuoti 
ar asmeniškai užeiti. Neuwells Stu
dio, 33 E. Main St., Plymouth, Pa. 
Telefonas: 9-1249. (54-56)

IŠRANDAVOJIMAI
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)

FOTOGRAI /1S
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir kraj£vus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom.spalvom

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

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St. 1
Tel.: Glcnmore 5-6191

J

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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 viešais ................ ,............. $1.35

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta .............................$3.00

Lengvas būdaę išmokt angliškai 35c
Mikaldos prhriašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ..... 25c

Trajenkes, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už .... .........$1.50

m 'K : •

M. žukaltis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

—Viename iš gražiausiųjų 
New Yorko viešbučių.

Taręs lojeriui lėtai gudbay, 
sėdžiu prie telefono ir mąstau : 
kišenių je viso labo tebėra tik 
doleris ir dešimts centų. Keli
nėse yra net 3 skylukės. . . Ci-

■

Ketvirtadienis, Kovo 6, 1941

Jinderip andai gaspadinė agur
kus užraugė. Vadinasi, visa 
uniforma reikia samdytis. . . 
Todėl spjoviau ir nusitariau 
knarkt tą £ vakarą savo minkš
toj

•» Dzūkelis.

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

Laukiame Jūsų
Užsakymo

«

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

Lietuvių Kuro Kompanija Į 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS Į

0 Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) q

O
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dės tinkamą “burner” I I 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame M
O aprokavimus be jokio mokesčio. O
0 TRU-EMBER FUEL CO., INC. 11 

į 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. I
; ( Telefonas EVergreen 7-1661 IĮ

O.■CJOl—nTZZlOESSJOI , . ioaor • k .

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, Čielų rugių, senvičiam 
duoną, balta duoną, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliaį 
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.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių Į

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SCNAI
__________ ___ ____ ........._________ ___ -------

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už isrėdymą




