
KRISLAI
Neatsisakysiąs Nuo Sosto. 
Ką Jis Sake 1914 Metais? 
Po “Vokietijos Globa”. 
Kovos už Taiką. 
Vitaitis už Smetoną. 
Indijoj.

Rašo R. Mizara THE LITHUANIAN DAILY

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

Atvykęs į Niujorką, Anta
nas .Sjnetona pareiškė komer
cinės spaudos koresponden
tams, kad jis neatsisakysiąs 
nuo Lietuvos sosto, nepaisant 
kad jį iš ten liaudis išvijo ir 
kad jis, per beržyną ir Berly
ną, turėjo atvykti Amerikon.

Pasaulyje šiandien yra daug 
buvusią valdovą, kurie kalba 
panašiai, kaip Smetona. Bet 
kas ją paiso!

Tam pačiam Niujorke gyve
na Kerenskis, kuris taipgi dar 
nėra atsisakęs nuo Rusijos 
premjėrystės, bet ar dėl to nu
krinta kam nuo galvos plau
kas !

Prieš I-mąjį pasaulinį karą 
Antanas Smetona redagavo at- 
žagareivią klerikalą laikraštį 
“Viltį”. Kai tik karas prasi
dėjo, kol vokiečiai dar nebuvo 
užėmę visos Lietuvos, štai ką 
rašė “Viltis” (1914 m. No. 
225) :
/“Pagalios karui pasibaigus, 
būtinai reikia reikalauti pri
jungimo Suvalkijos prie Rusi
jos . . . Mums būtą naudingiau 
būti prijungtais prie turtingos 
Rusijos . . .”

Atsiminkim, tuomet Rusiją 
ir Lietuvą engė caras; tuomet 
Smetona, Yčas ir Ko. tarnavo 
carui. Tuomet jie stovėjo už 
tai, kad Lietuva būtą po caro 
batu!

Bet kada Lietuva tapo kai
zerio kariuomenės okupuota, 
A. Smetona ir Ko. pakeitė sa
vo gaires: tuomet jis pradėjo 
garbinti kaizerį ir skelbti, jog 
Lietuva būsianti po “Vokieti
jos globa”!

šiandien, kada Lietuvos 
liaudis “kirto Smetonai per 
klyną ir išvijo į Berlyną”, tai 
tas pats buvęs carbernis ir kai- 
zerbernis skelbia, būk jis dar 
vis esąs Lietuvos prezidentas!..

Smetona teisėtu Lietuvos 
prezidentu niekad nėra buvęs!

Pirmutiniu “prezidentu” jį 
pastatė pro-kaizeriška taryba. 
Paskutiniu “prezidentu” jis, 
su Voldemaru ir karininkais, 
1926 metais nuvertė žmonią 
išrinktą prezidentą Grinią ir 
smurto pagalba save pasiskel
bė krašto prezidentu.

Išmesk “vade”, iš savo bied- 
nos galvos tą prezidentystės 
nesąmonę.

Kai šitie žodžiai skaitytoją 
pasieks, gal būt prezidentas 
jau bus pasirašęs 1776 bilią. 
Bilius tapo priimtas abieju 
kongreso butą. Jis pastato 
mūsą kraštą arčiau prie karo.

Tačiau už taiką stovį žmo
nės ranką nenuleidžia. Jie ža
da visais būdais priešintis ka
rui; jie žada priešintis siunti
mui Amerikos jauną vyru į 
Europą žūti, — žūti už impe- 
rijalistą interesus.

Prieš penkerius metus p. 
Vitaitis buvo Kaune. Jis val
gė pas “tautos vadą” pietus. 
Tuomet ir p. Vitaitis buvo “di
delis vyras”, nes redagavo 
“Tėvynę”.

Susitiks dabar šitiedu vyrai 
ir vėl, — tik jau ne Kaune, o 
kur nors Brooklyne aplink 
Grand Strytą. Abu jiedu liko 
be vietą. Vieną išprašė laukan 
SLA nariai, kitą — Lietuvos 
liaudis. Abu “išprašyti” už pa
našą grieką.

Ne tik tas, tačiau, juodu 
riš; juos riš ir tas faktas, kad 
abiejų kavalierių ponios yra 
bendravardės ir pasižymėju
sios savotišku smarkumu.

Indijoj ir vėl pradėta ban
ga areštų. Kišami į kalėjimus 
tūkstančiai vyrų - ir -moterų, 
kurių nusikaltimas yra .tik ta
me, kad jie nori Indijai lais
vės, nori savo kraštui nepri
klausomybės. Nehru ir kiti
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Vokiečiai Verčią Ju
goslaviją Įstot J 
Sąjungą su Jais

Negana Jiems Esą tik 
Draugiškumo Sutarties
Belgrad, Jugoslavija. — 

Jugoslavų valdžia tikėjosi, 
kad Hitleris bus patenkin
tas, jeigu Jugoslavija pasi
rašys tik nepuolimo ir 
draugiškumo sutartį su Vo
kietija. Jugoslavų valdovai 
turėjo vilties, kad tokiu bū
du Jugoslavija galėtų išsi
laikyti nuošaliai nuo karo.

Dabar gi, kaip teigia di
plomatai Belgrade, Jugosla
vijos sostinėje, tai vokiečiai 
reikalauja, kad Jugoslavija 
įstotų į politiniai-karinę są
jungą su Vokietija ir Itali
ja.

Šį penktadienį jugoslavų 
valdžios vadai važiuos ,į 
Berlyną pasirašyt sutartį 
su Vokietija, bet valdiškai 
nėra skelbiama, kokia iš 
tikrųjų bus ta sutartis.

Berlin, kovo 11.—Vienas 
vokiečių valdininkas pareiš
kė: “Čia nieko nežinoma” 
apie užsienių girdus, kad 
vokiečiai reikalauja Jugos
lavijos įstot į sąjungą su 
Vokietija ir Italija.

■ ■ U.h*ih.-u».i ..y

Reikalauja Leist Pilie
čiam Balsuot Karo 
Skelbimo Klausimą
New York. — John T. 

Flynn> pirmininkas organi
zacijos Išlaikyt Ameriką 
nuo Karo, pranešė, jog ši 
organizacija darbuojasi, kad 
Jungtinių Valstijų kongre
sas išleistų įstatymą, reika
laujantį duot visos šalies pi
liečiams per visuotiną balsa
vimą pasisakyt, ar jie pri
taria Amerikos traukimui į 
karą ar ne, pirma negu pre
zidentas ar kongresas galė
tų “įstumt šią šalį į karą.”

Algeciras, Ispanija.—Vo
kiečių ar italų orlaivis bom
bardavo anglų tvirtumą Gi
braltarą.

Japonija Kariausianti 
Prieš Ameriką, Kaip
■ Teigia Italai
Roma. — Italų laikraš

čiai išreiškia savo valdžios 
mintį, kad prezidento Roo- 
sevelto pervarytas kongre
se sumanymas 1776 traukia 
Ameriką į karą; tokiame 
atsitikime ne tik Vokietija- 
Italija, bet ir Japonija “ga
lės” išstot karan prieš Jun
gtines Valstijas, o tai būsią 
“karčios dienos ir begali
niai nuostoliai Amerikai.”

liaudies vadai-veikėjai jau se
nai yra sukišti į kalėjimus.

Kas indusus persekioja?
Kas juos areštuoja?

Anglija, —• toji pati, ką sa
kosi, būk ji kariaujanti už pa
vergtųjų tautų laisvę!

Hitleris kaip tik panašiai 
sako ir panašiai daro!

KAS ATSTOVAUJA LIETUVĄ AUKŠ
ČIAUSIOJ SOVIETU TARYBOJ

PRANEŠIMAS Iš KAUNO.
Kaunas. — Nuo Tarybų Lietuvos išrinkta 35-ki seka

mi atstovai į Sovietų Sąjungos Aukščiausiąją Tarybą 
(sovietinį seimą)—10 į Sąjungos Tarybą ir 25 į Tauty-/ 
bių Tarybą:

Atstovai Išrinkti į Sąjungos Tarybą:
Gedvilas Mečys, Aleksandro sūnus,—Telšių apygarda 
Kareckas Petras, Jono sūnus,—Šiaulių apygarda 
Nakaitė Sofija, Jono duktė,—Panevėžio apygarda 
Neris-Bučienė Salomėja, Simano duktė,—Utenos apyg. 
Stimburys Juozas, Igno sūnus,—Tauragės apygarda 
Morozovas Vasilijus, Jono sūnus,-Ukmergės apygarda 
Sniečkus Antanas, Juozo sūnus,—Kauno apygarda 
Paleckis Justas, Igno sūnus,—Marijampolės apygarda 
Guzevičius Aleksandras, Augusto sūnus,—Alytaus apyg. 
Pozdniakovas Nikalojus, Georgijaus sūnus,—Vilniaus 

apygarda.
Atstovai Išrinkti į Tautybių Tarybą:

Jonušas Ignas, Antano sūnus,—Kretingos apygarda 
Preikšas Kazys, Kazio sūnus,—Telšių apygarda 
Venclova Antanas, Tomo sūnus,—Mažeikių apygarda 
Meskupas Šmuelis-Icikas, Maušos sūnus,—Šiaulių miesto 

apygarda 
Trečiokienė Kazimiera, Igno duktė,—Šiaulių kaimų apyg. 
Klezis Juozas, Juozo sūnus,—Biržų apygarda 
Petrulis Stasys—Panevėžio apygarda
Beliauskas Feliksas, Jurgio sūnus,—Rokiškio apygarda 
Kutka Petras, Karolio sūnus, — Utenos apygarda 
Močanas Leonas, Prano sūnus,—Zarasų apygarda 
Vitkauskas Vincas, Juozo sūnus,—Tauragės apygarda 
Filipavičius Stasys — Raseinių apygarda 
Tomkytė Liuda, Rapolo duktė,—Kėdainių apygarda 
Šupikovas Danilas, Jofimovo sūnus,—Ukmergės apyg. 
Šuopis Liudvikas, Ę£ąno sūnus,—Šakių apygarda 
Budžinskienė Jadvyga, Vinco duktė,—Kauno miesto ap. 
Vasiliauskaitė Marija, Andriaus duktė,—Kauno kaimų 

apygarda
Geležiūnaitė Elena, Juozo duktė,—Vilkaviškio apygarda 
Laukaitytė Izabelė, Antano duktė,—Marijampolės apyg. 
Krėvė-Mickevičius Vincas, Juozo sūnus,—Seinų apygarda 
Narkevičiūtė Janina, Valerijono duktė,—Trakų apygarda 
Kuzma Vladas, Prano sūnus,—Alytaus apygarda 
Boltruško Pavel, Semiono sūnus,—^Vilniaus vakarinė ap. 
Huščo Mamert, Varfolomiejaus sūnus,—Vilniaus rytinė 

apygarda 
Jonaitis Antanas, Stepono sūnus,—Vilniaus kaimų apyg.

Ar tai “Kacapai ir žydai”?
•Šiame sąraše išrinktųjų į Sovietų Sąjungos Aukščiau

siąją Tarybą matome tiktai penkis ar šešis kitatau
čius. Visi kiti yra lietuviai.

Tai vėl .atsakymas smetonininkams, kurie pasakoja, 
būk dabar tik “kacapai ir žydai” valdą ir atstovaują Lie
tuvą.

PER SAVAITĘ VOKIEČIAI 
NUSKANDINO 29 ANGLI

JOS LAIVUS
London, kovo 11.—Anglų 

laivyno ministerija pranešė, 
jog per septynias dienas iki 
kovo 2 d. vokiečiai nuskan
dino 29 Anglijos laivus ir 
kitus, kurie tarnavo Angli
jai, viso per tą savaitę su
naikino 148,038 tonus laivų, 
daugiausia vežusių maistą 
Anglijai.

ROOSEVELTAS REIKALAUS 
. SKIRT BILIONUS DO

LERIŲ ANGLIJAI
Washington, kovo 11. — 

Kai tik kongresas baigtinai 
priims karinį bilių 1776 ir 
perduos jį prezidentui pasi
rašyti, Rooseveltas tųojaus 
reikalaus paskirt bilionus 
dolerių Anglijai remti. Su
prantama, kad tas bilius bus 
šiandien perduotas prezi- 
tui pasirašyti.

ORAS. — šį trečiadienį 
truputį šalčiau.

GRĘSIA MILŽINIŠKI MAINIE- 
RIŲ IR PLIENO DAR

BININKŲ STREIKAI
Washington, kovo 11. — 

Jeigu valdžia nepasistengs, 
kad samdytojai pridėtų 
mainieriams ir plieno darbi
ninkam algų ir sutrumpin
tų darbo laiką, tai kils did
žiuliai angliakasių ir plieno 
darbininkų streikai, kaip 
užreiškė John L. Lewis, pir
mininkas Jungtinės Mainie- 
rių Unijos, ir D. J. McDo
nald, sekretorius Plieno 
Darbininkų Organizavimo 
komiteto, CIO.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taft sako: 
Su priėmimu Roosevelto bi- 
liaus 1776 Amerikos prezi
dentas taps Anglijos karo 
komandierium.

Berlin, kovo 11.—Vokie
čiai sako, kad jų lakūnai 
nuskandino kelis anglų lai
vus Suezo Kanale ir tuom 
užblokavo praplaukimą ki
tiems anglų laivam.

Kongresmanai Ruošiasi 
Draftuoti Darbininkus, 

įvesti Verstinus Darbus
Kongreso Komisija Apdirbineja Sumanymą Užkart Darbininkam Karinę Drausmę;

Daily Worker Sako, Prezidentas su Fabrikantais Prieš Algą Kėlimą
Washington. — Kongre

so teisių komisija svarsto 
Sumanymus reikalaujančius 
ne tik uždraust darbinin
kam streikuot kariniuose 
darbuose, bet draftuot dar
bininkus — per prievartą 
juos priverst dirbti paskir
tuose fabrikuose už valdiš
kai nustatytas algas ir tiek 
dienų ir valandų per savai
tę, kiek lieps jiems vyriau
sybė. Tokius planus dėlei 
darbininkų draftavimo pa
skelbė kongresmanas Hobbs, 
vienas iš minimos komisijos 
vadų. *

Dabar kongresmanų ko
misijoj teisių reikalais ap- 
dirbinejamas su manymas 
taip pataisyt verstino ka
riuomenėn ėmimo įstatymą, 
kad uždėt darbininkam to
kias griežtas pareigas ir 
drausmę-discipliną, kaip ir 
draftuotiems armijon karei-

Skiria Daugiau Algos 
Parašiūtistam Ame

rikos Kareiviam
Washington. — Jungtinės 

Valstijos dabar turi tik vie
ną batalioną tokių lakūnų, 
kurie išlavinti parašiutais 
nusileisti iš orlaivių su rei
kalingais ginklais. Bet iki 
1942 m. vasaros bus suda
ryta dar trys batalionai pa- 
rašiutistų, kaip sako Ameri
kos karo ministeris Stim
son.

Eiliniam parašiūtistam 
mokama $750 daugiau algos 
per metus negu šiaip kari
niam lakūnam; parašiu tįs
tai oficieriai gauna po 
$1,125 daugiau metinės al
gos už šiaip oriaivinius ofi- 
cierius.

Dabar karo ministeris 
Stimson įteikė kongresui 
sumanymą pridėt dar po 
$500 algos parašiutistams 
per metus.

PRIRU0Š1A LAIVUS GA
BENTI 250,000 AME

RIKOS KAREIVIŲ

Washington, kovo 11. — 
Amerikos valdžia trumpu 
laiku pirko iš kompanijų 
400 tūkstančių tonų preki
nių laivų. Dabar juos per
taiso, kad tiktų gabent ka
riuomenę per vandenynus, 
šie laivai vienu kartu gali 
vežt 250 tūkstančių karei
vių.

London. — Anglų laivyno 
ministerija sako:

Vienas Anglijos submari- 
nas torpedavo ir “beveik 
tikrai nuskandino” lengvą 
Italijos šarvuotlaivį “Con- 
dotieri” rūšies, 5,069 tonų 
įtalpos.

viam.
Kiti kongresmanai kalba

si: “Jeigu draftuoti karei
viai yra priversti tarnauti 
už $30 per mėnesį, tai kodėl 
leisti darbininkam streikuot 
del didesnių reikalaujamų 
algų?”

Kongresmanas Hobbs, 
smerkdamas streikus, s^ko, 
kad per streikus vien sau
sio ir vasario mėnesiais šie
met prarasta 501,000 darbo 
dienų, skaitant kiek darbi
ninkų po kiek dienų strei
kavo iš viso. Tai, girdi, su
gaišinta tiek laiko, kad bū
tų buvę galima pastatyti 2,- 
000 karinių orlaivių arba 
vieną didelį karo laivą.
Bullitto “Liudijimas” prieš 

Streiko Teisę
Ta kongresmanų komisija 

pasišaukė ir Wm. C; Bullit- 
tą, buvusį Amerikos amba-

ROOSEVELTO BILIUS 1776 
TAI KARO PASKELBIMAS, 

SAKO ANGLAI
London.—Prezidento Roo

sevelto sumanymas dėlei vi
suotinos pagalbos Angli
jai tik “iš mandagumo vadi
namas paskolos-parsamdy- 
mo bilium, bet tikrumoje jis 
reiškia, kad Amerika tuomi 
paskelbia karą, nors ir ne
formaliai,” kaip sako Angli
jos, radio.

ŽMONĖS PLAČIAI REMIA 
ISPANIJOS KOVOTOJŲ 

GELBĖJIMĄ
New York. — Čia, taip 

pat Philadelphijoj, Chica- 
goj, Bostone ir daugelyj ki
tų miestų unijos, bažnyti
nės, pašalpinės ir kitos or
ganizacijos išrinko delega
tus į konferenciją Ispanijos 
kovotojam gelbėti, kuri 
įvyks Washingtone, Hamil
ton viešbuty j, kovo 15 ir 16 
d., šeštadienį ir sekmadienį.

Brooklyniečiai ir kiti lie
tuviai taipgi turės savo at
stovų toj konferencijoj.

Vienas svarbiausių konfe
rencijos tikslų tai surast 
kitą laivą, kuris gabentų Is
panijos liaudiečius-kovo to
jus iš Franc, koncentraci
jos stovyklų į Meksiką. Nes 
Anglija atsisakė praleist 
pirmiau užsakytą tam rei
kalui laivą “Lovcen.”

Konferencija aptars ir ki
tus Ispanijos kovotojų rė
mimo klausimus.

Roma. — Italų karininkai 
teigia, kad jie neatlaidžiai 
atakuoja graikus; bet tai, 
girdi, tik pradžia didžios 
ofensyvos, kurią italai iš
vystys prieš graikus pava
sarį.

sadorių Francijai, liudyti 
prieš streikus. O jis pasako
jo, būk tai “reformos-page- 
rinimai padaryti darbinin
kam, kaip kad 40 valandų 
darbo savaitė; streikai ir 
komunistai nupuldę karinę. 
Francijos gamybą ir būk 
todėl vokiečiai sumušę 
Franci ją. Toliau ‘Teliudy
damas” Bullittas betgi pa
reiškė, kad ir Francijos 
“komunistai buvo parduo
ti.” L

r •

Prez. Rooseveltas Stojąs 
prieš Algų Kėlimą 

Darbininkam
New York. — Daily Wor

ker rašo, kad pats preziden
tas Rooseveltas duoda pa
tvarkymus didiesiems fabri
kantams sumušt plieno, ka
syklų ir kitų darbininkų 
reikalavimus pakelt jiems 
algas.

Begesinant Gaisrą, Liko 
Užmušta 12 Ugniage- 

siu Brocktone
Brockton, Mass. — Kai 

buvo gesinamas gaisras te
atre, ūmai įlūžo stogas, sto
rai apsnigtas, ir taip liko 
užmušta 12 ugniagesių vi
duj. 10 kitų ugniagesių pa
vojingai sužeista ir guli li
goninėj; dar 18 ugniagesių 
lengviau sužeista.

Majoras Fred Rowe ant 
greitųjų sušaukė miesto 
tarybą ir atsišaukė į labda
ringas organizacijas, kad 
sukeltų piniginės paramos 
šeimom žuvusių ugniagesių.

Gaisras padarė $50,000 
nuostolių.

PRANCŪZŲ LAIVYNAS PA
SIRENGĘS I MŪŠIUS SU 

ANGLŲ LAIVYNU
Vichy, Franci ja, kovo 11. 

— Prancūzų šarvuotlaiviai 
išlydėjo didelį prekinį laivą 
į afrikines francūzų koloni
jas gabent iš ten maistą 
Francijai. Laivas ir kariniai 
jo palydovai plaukia leisda
mi tirštus dūmus aplink sa
ve. Tai apsauga nuo anglų 
karo laivų.

Jeigu kariniai Anglijos 
laivai mėgintų sulaikyti ar 
užgrobt maistinį francūzų 
laivą, tai lydintieji kariniai 
Francijos laivai stotų į mū
šį prieš anglų karo laivus.

Francijos ministeris vice
pirmininkas admirolas Dar
lan pareiškė, kad neleis An
glijai badu marint francū- 

riauti su ; Anglija^

Tokio, kovo 11.—{ Vokie
tiją išvyko Japonijos užsie
nių reikalų ministeris Y, 
Matsuoka.
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Kaip Municheriai Ruošė 
Dabartinį Karą?

Dabar, kai kapitalistinis pasaulis liep
snoja antrajame imperijalistiniame kare, 
įdomu karts nuo karto prisiminti, kaip 
tas karas buvo ruošiamas. Šiuo metu tam 
tikslui labai daug pasitarnauja vienas 
įdomus dokumentas, parašytas žmogaus, 
kuris žinojo, ką rašė.

Tuo žmogumi buvo dr. William E. 
Dodd, Amerikos ambasadorius Vokieti
jai. Dodd buvo didelis fašizmo ir karo 
priešas. Arti penkerius metus Dodd buvo 
ambasadoriumi Berlyne, viešpataujant 
Hitleriui. Jis vedė savo dienyną ir į jį 
rašė pastabas. Paskui jis iš ambasado- 
rystės pasitraukė ir numirė. Po jo mir-. 
ties Dodd’o vaikai išleido savo tėvo die
nyną knygos formoje. Tasai dienynas la
bai ryškiai vaizduoja, kaip Mr. Bullitt, 
lordas Lothian ir kiti tuomet vedė Hit- 

. ierio auginimo ir stiprinimo politiką, ku
ri pirmiau privedė prie Municho parda- 
vystės, o paskui — prie imperijalistinio 
karo, baisesnio negu kokis yra pasaulyje 
pasireiškęs!

.r) ’ i

Štai 1935 metų gegules; 6 dieną lordas 
Lothian (jis buvo Anglijos ambasadoriu
mi Amerikai ir nesenai Washingtone mi
rė) parašė laišką Amerikos ambasadoriui 
Dodd’ui. Dėlto Dodd šitaip sako savo die
nyne:

“Jis (Lothian) aiškiai nurodė, kad jis 
stoja už demokratijų koaliciją pasiprie
šinti bile vokiečių žygiui, kuris būtų at
kreiptas linkui jų, bet jis stoja už tai, kad 
vokiečių žygis būtų nukreiptas į rytus. 
Kad tatai galėtų privesti prie karo tarp 
Rusijos ir Vokietijos, atrodo, tas dalykas 
jam rimtai nerūpi. Faktinai, jis, rodosi, 
Jaučia, jog toks vokiečių žygis būtų geras 
išsprendimui tų sunkenybių, kurias Ver- 
sailės sutartis uždėjo ant Vokietijos... 
Jis mano, kad demokratijų uždaviniu tu
ri būti suradimas Japonijai ir Vokietijai 
didesnes pasaulyje vietos, kurioms, jo 
nuomone, tatai yra reikalinga, dėl jų ga
lingumo ir tradicijų.”

Ar neaišku, ką Anglijos imperijalis- 
tai planavo? Jie planavo karą Vokietijos 
su Sovietų Sąjunga: jie planavo sustip
rinti Vokietiją ir Japoniją Sovietų Są
jungos lėšomis.

Eikime toliau .
Tuolaikinis Amerikos ambasadorius 

' Maskvoje Mr. Bullitt šitaip sakė ambasa
doriui Dodd:

“Rusija neturi biznio bandyti išlaikyti 
pussalį, kuris įsikiša į Japonų jūrą ten, 
kur stovi Vladivostokas. Japonija tą pus
salį greit pasiims.”

K Šitaip kalbėjo ,Mr. Bulitt 1935 metais, 
kada Sovietų Sąjungoje troekistai kons
piravo, kaip labiau pasitarnauti Vokieti
jai ir Japonijai!

Bendrai paėmus, dienynas pilnas da
vinių apie Bullitto, lordo Lothiano ir kitų 
Anglijos ir Amerikos imperijalistų ber
nų planus, kaip sustiprint Vokietiją, kaip 
sunaikinti Sovietų Sąjungą.

; Jiems pavyko vienas dalykas: sustip
rinti nacišką Vokietiją, sustiprinti Japo
niją. Sustiprino jas, apginklavo jas iki 
to laipsnio, kada tų kraštų ginklai dabar 
atsisuko prieš pačią Angliją. Na, ir dab
bar tie patys žmonės/pa v., Mr. Bullitt, 
agituoja Amerikos žmones eiti Anglijos 
im pe rij alistams talkon!

•' • t •

Bet jiems nepavyko antras dalykas,— 
nepavyko įvelti Sovietų Sąjungą į karą

su Vokietija. Jie Vokietiją apginklavo, 
jie dabar turi patys su ja muštis.

Kiek tai liečia Sovietus, ir šiandien jie 
dar nenustoja vilčių, o vis mano, kad 
jiems pavyks SSSR įtraukti karan Ang
lijos pusėje. Jie dar vis mano kitų na
gais žarstyti žarijas!

Pamatysime!

N e piliečių Registracija
Argentinoje

“A. L. Balsas” rašo:
“Argentinos vyriausybė 5-2-41 patiekė 

parlamentui įstatymo projektą šioje ša
lyje gyvenančių svetimšalių registracijos 
reikalu. Tas klausimas iškilo senate, at
sakant į paklausimus kas dėl nacių prieš
valstybinio veikimo Argentinoje. Sena
tas išreiškė pageidavimą* kad> vyriausy
bė patiektų įstatymo projektą, kuriuo 
einant būtų suregistruoti visi Argentino
je gyvenanti svetimšaliai ir kad būtų 
kontroliuojamas ir sekamas visas sve
timšalių veikimas.

“Argentinoje gyvenančių svetimšalių 
registracijos įstatymo projekte nurodo
ma, kad registracijos darbą vestų polici
ja. Nors registracijos reikalas yra griež
tai civilis, sako projektas, bet policijos 
turi būti atliekamas vien dėl to, kad po
licija turi tam specialų aparatą ir to dar
bo vykdymui nereikės steigti specialės 
žinybos.

“Specialus svetimšalių registracijos 
skyrius bus tik emigracijos departmente, 
kurin policija patieks žinias apie visus 
svetimšalius, įmuge $u jų asmeniniais 
dokumentais, pirštų ‘nuospaudomis ir 
specialiais statistikų blankais. Kuomet 
specialiai sukurtas emigracijoje depar
tamentas atliks visą registravimo darbą 
ir išrašys asmeninę svetimšalio cedulą 
(asmens dokumentą), tuomet viską grą
žins registruotam asmeniui per tą patį 
policijos departamentą, kuriame buvo 
pradėta registracijos darbas.

“Įstatymo projekte taipgi nurodyta, 
kad visi viešbučių, namų ir butų savinin
kai turėtų svetimšalių gyventojų Regis
travimo .knygas. Gyvenamosios vietos 
permainos, darbų pakeitimai ir Argenti
nos pilietybės išsiėmimas turės būti pra
nešamas Svetimšalių Registravimo De
partamentui. Nusikalstantieji tam įsta
tymui asmenys bus baudžiami, žodžiu, 
kuomet kongresas priims šį įstatymą, jis 
pradės veikti nustatytu laiku ir tuomet 
kiekvienas ne Argentinos pilietis privalės 
visur parodyti svetimšalio kortelę.”

Taigi Argentinoje nepiliečiai gyvento
jai, atrodo, bus dar aršiau suvaržyti, ne
gu Jungtinėse Valstijose. Iš Amerikos 
reakcininkų pavyzdžius semti labai gerai 
moka kitų kraštų reakcininkai.

0 Visgi Melagiai Meluoja!
Šiame “Laisvės” numeryje (pirmaja

me puslapyj) skaitytojas ras vardus vi
sų Lietuvos atstovų, išrinktų į Sovietų 
Sąjungos Tarybą ir į Sovietų Sąjungos 
Tautybių Tarybą. Į pirmąją iš Lietuvos 
išrinkta 10 asmenų, o į antrąją—25-ki. 
Rinkimai,< kaip žinia, įvyko £ m. sausio 
12 d.

Per ilgą laiką priešų spauda apsilai
žydama skelbė, būk renkami tik svetim
taučiai, “kacapai”, “burliokai”, “žydai”, 
o lietuvių tuose aukščiausiuose Sovietų 
Sąjungos organuose (parlamente) kaip 
ir nebūsią.

Na, dabar skaitytojas matys, koki 
“burliokai”, koki “kacapai” yra išrinkta 
Lietuvoje į aukščiausiąją Tarybą. Iš 35- 
kių asmenų, tik apie šeši ar penki yra ne 
lietuviai. Visi gi kiti—lietuviai,—darbi
ninkai, valstiečiai, intelektualai.

Kiek tai liečia mus, mes savo nuomo
nę jau senai pasisakėme: Lietuvoje, kaip 
ir kiekvienoje tarybinėje šalyje, į atsa- 
komingiausias vietas yra renkami visų- 
pirmiausiai tie asmenys, kuriais liaudis 
labiausiai pasitiki, kurie yra išrinkimo 
verti. Ir jeigu mes šias pastabas darome, 
tai tik tam, kad parodžius, kaip lietuviš
ki fašistai, klerikalai ir socijalistai 
kiekviename žingsnyje, rašant ar kal
bant apie Lietuvą, nusimeluoja. Šis įvy
kis dar kartą tatai įrodo.

Aišku, iš priešų norėti teisybės nieks 
ir nesitiki!

Kas Ardo Chinijos
Liaudies Frontą

II
Visi žinome, kad daug 

kartų patsai gen. Chiang- 
Kai-shek pripažino, kad So
vietų Sąjunga per kelis me
tus nuoširdžiausiai rėmė 
Chiniją jos kovoj prieš Ja
ponijos imperialistų užpuo
limą. Iš Sovietų Sąjungos 
pravesta keli keliai, kuriais 
tūkstančiai karinių trokų 
kasdien gabeno į Chiniją 
ginklus, amuniciją, mašine
riją ir kitas reikmenis. So
vietų orlaiviai, net specialis
tai gelbėjo Chinijai gintis.

Pastaruoju laiku kiek 
Chinijai pradėjo gelbėti 
Anglijos ir Wall Stryto ka
pitalistai. Jie žino, kad il
giau Japonija bus užklim- 
pus Chinijoj, ilgiau ji nega
li padėti Vokietijos ir Itali
jos fašistams jų kare. Bet 
Wall Stryto ir Anglijos im
perialistai bijosi Chinijoj ir 
darbininkiškos tvarkos. Tai 
suprantama! Jie nori, kad 
Chiniją išvytų Japoniją, bet 
kad Chiniją būtų jų rinka, 
jų kolonija arba pusiau ko
lonija. Jie žino, kad darbi
ninkiška, laisva, Chinijos 
liaudies šalis neleistų užsie
nio imperialistams jos kūną 
pjaustyti, jos kailį lupti. To
dėl jie statė gen. Chiang- 
Kai-shekui reikalavimą, kad 
jis ne vien kovotų prieš Ja
poniją, bet dar daugiau 
prieš Chinijos darbininkus.

Generolas Chiang - Kai - 
shek ir jo valdžia, gavę iš 
Amerikos $25,000,000 pa
skolą, pasijuto, kad jie ga
lingi, kad juos remia Ang
liją ir Amerika ir sumanė 
pakartoti 1927 metų savo 
budeliškus žygius, kada jis 
atsimokėjo Chinijos liau
džiai už jam suteiktą perga
lę ant kitų generolų, tuo, 
kad dešimtimis tūkstančių 
žudė Chinijos darbininkus 
ir valstiečius. Ir buvo su
ruoštas užpuolimas ant Ket
virto Kelio Armijos saūsio 
6—-17 dienomis.

Po tos skerdynės Chini
jos Komunistų Partija ir 
buvusios Raudonosios Ar
mijos ėmėsi naujų žygių, 
kad apsisaugoti nuo pana
šių skerdynių. Chinijoj su
si o r ganizavo Revoliucinis 
Karinis Komitetas.

Revoliucinis Karinis Ko
mitetas iškelia 'šiuos apkal
tinimus prieš gen. Chiang- 
Kai-sheko karo* ministerį ir 
generolą Ku Cho>-tung, kad 
jie yra didžiausi kaltininkai 
tos skerdynės. Kad jie daro
viską, kad vėl Chinijoj iš
šaukus piliečių karą, kuris 
būtų naudingas Japonijos 
imperialistams, kuris pa- 
liuosuotų Japonijos jėgas 
karui prieš Angliją ir Ame
riką.

Toliau Revoliucinis Kari
nis Komitetas kaltina, kad 
tie generolai, Chiang-Kai- 
sheko japoniški šnipai, nori 
sunaikinti Ketvirto ir Aš
tunto Kelių armijas, kaipo'
vienatinę tikrą atsparą 
prieš Japoniją.

Yra įsakyta generolams 
Tong Yen-pi, Li-Yen-sen, 
Wang Chung-lin ir Han 
Teh-chun su savo jėgomis 
atakuoti naujai perorgani
zuotą Ketvirto Kelio Armi
ją pietų Anhwei provincijoj 
ir jeigu ją pavyktų sumuš
ti, tai tada vienytis su Ja
ponijos armija ir pulti Aš
tunto-Kelio Armiją, kurią 
sudaro buvę . raudonarmie
čiai ir kuri turi 400,000 ka
reivių. Kad gauti priekabę 
prie Aštunto Kelio Armijos, 
tai paskelbti ją “sukilusia”. 
Jeigu šiems japoniškiems 
chinų generolams pavyktų 
tą armiją sumušti, tai būti
nai suimti jos vadą komu- 
nistą-generolą Chu-Teh ir 
jo pagelbininką Peng-Teh- 
huai. Suimti Aštunto Kelio 
Armijos dalis Chungkinge 
ir Sian srityje, suareštuoti 
ten jos vadus Chau En-lai, 
Yeh Chieng-ying, Tung-Pei- 
wu ir Tang Yung-chio. Už
daryti Chinijos Komunistų 
Partijos dienraštį “Hai Hua 
Jih Pao.” Užpulti ant bu
vusių raudonarmiečių Shen- 
si-Kansu-Ninghsia provinci
jose ir paimti Yenan mies
tą. Areštuoti visus vadus, 
kurie tik yra prieš Japoni
ją nusistatę. Sunaikinti 
prieš japonišką judėjimą. 
Areštuoti visus komunistus, 
naikinti jų»centrūs.

Kada tas bus padaryta, 
tai Japonija atitrauks-savo 
armijas iš centralinės ir 
pietinės Chinijos, o genero
lo Chiang Kai-sheko vald
žia galės su Japonija pada
ryti taiką. Chiniją pasiliks 
Japonijos globoj, reiškia, 
kolonija.

• Šioj dvasioj rašo genero
lo Chiang Kai-sheko kont
roliuojama spauda, platina 
lapelius ir dirba.

Prieš tą bjaurią išdavys
tę veikia Chinijos liaudis ir 
Chinijos Komunistų Parti
ja sako:

(1) Dabar Chinijos Ko
munistų Partija yra galin
ga, ji nėra taip silpna,, kaip 
buvo 1927 metais. Jos įtaka 
neišpasakytai išsiplatinus.

(2) Chinijos. liaudis neno
ri naminio karo. Ji nori ap
siginti nuo Japonijos už
puolimo ir yra nusistačius 
prieš kiekvieną išdaviką. 
Net toki žymūs žmonės, 
kaip generolas Yen Hsi- 
shan ir maršalas Feng Yu- 
hsiang nepritaria generolo 
Chiang Kai sheko- projapo-

niškiems' suokalbininkams 
ir sako, kad liaudies frontą 
ardo generolo Wang Ching- 
wei šaika, kuris pirmiau 
buvo pas Chiang Kai-sheką 
ministeriu, o dabar Japoni
jos pusėj sudarė “Chinijos 
valdžią.”

(3) Gerai yra žinoma, 
kad Chiang Kai-sheko armi
joj kareiviai nenori kariauti 
prieš pažangius chiniečius. 
Tik todėl per 10 dienų 100,- 
000 Chiang Kai-sheko armi
jos mušėsi prieš saujalę 
Ketvirtos Armijos kovotojų.

(4) Milžiniška Chinijos 
liaudies didžiuma yra nusi
stačius • prieš Japoniją ir ji 
bus nusistačius prieš tuos, 
kurie tarnaus Japonijos im
perialistams.

(5) Imperialistinio karo 
eisena rodo, kad imperialis
tai nėra taip galingi, kaip 
jie mano.

(6) Pasaulinė darbo žmo
nių klasė buvo ir bus su 
Chinijos liaudimi. Chiniją 
gaus iš jos pagalbos.

(7) Sovietų Sąjunga yra 
galingiausia jėka pasaulyje, 
ji daug gelbėjo Chinijai ir 
gelbės, kad apsigynus nuo 
Japonijos imperialistų.

. (8) Ketvirto Kelio Armi
ja atsteigta. Ji dabar jau 
turi 100,000 kovotojų. Ji ir 
Aštunto Kelio Armija yra 
išstatę du frontus, vieną 
prieš Japonijos armiją, ki
tą prieš Chinijoj veikiančius 
Japonijos šnipus ir jų vado
vaujamas generolo Chiang 
Kai-sheko armijas.

Reikalavimai Išgelbėjimui 
Chinijos

Iš Hongkongo praneša, 
kad Chinijos ♦Komunistų 
Partija įteikė šiuos reikala
vimus Chiang Kai-sheko 
valdžiai: (1) Sulaikyti pro
vokatorišką prieškomunisti- 
nį veikimą, kuris veda prie 
piliečių karo. (2) Panaikinti 
reikalavimą likviduoti* Ket
virto Kelio Armiją ir pa
leisti jos komandierių Yeh 
Tingą. (3) Nubausti Chiang 
Kai-sheko karo ministerį 
generolą Ho Ying-chingą ir 
užpuolikų komandierių Ku 
Cho-Tung, kaipo kaltinin
kus užpuolime ant Ketvir
to Kelio Armijos. (4) Pa
leisti komandierių Yeh Ting 
ir grąžinti jam Ketv. Kelio 
Armij. vado vietą. (5) Grą
žinti suimtus belaisvius, 
amuniciją, ginklus ir kitas 
reikmenis. (6) Atlyginti su
žeistiems ir užmuštų gimi
nėms, nukentėjusiems laike 
užpuolimo ant Ketvirto Ke
lio Armijos. (7) Tuojaus 
sulaikyti prieš- buvusius 
raudonarmiečius karo veik
smus. (8) Panaikinti prieš 
b u v u sius raudonarmiečius 
blokadą. (9) Paliuosuot po- 
lit. kalinius. (10) Panaikint 
vienos Kuomintango parti
jos diktatūrą, sudaryti Chi
nijos valdžią ant demokra
tinio principo. (11) Atgai
vinti Dr. Sun Yat-seno prin
cipus ir (12) Suimti ir nu
teisti Japonijos šnipus ir už 
ją stojančius elementus.

Tai šitokia dabar padėtis 
Chinijoj. Mums atrodo, kad 
Chinijos buržuazija, dvar
poniai, pardavingi militaris- 
tai ir pasauliniai bankinin
kai jau sugriovė Chinijos 
liaudies frontą.

D. M. š.

Jubiliejinė '’Laisvės” 
Laida

Balandžio 4 d. “Laisvė” iš
eis padidinta. Tai bus jos 
30 metų Jubilėjaus laida. Ji 
bus kelių sekcijų, bei kelioli
ka kartų didesnė negu da
bar. Kiek didelė ji bus, tai 
priklausys nuo raštų, nuo 
pasveikinimų ir nuo bizniš- 
kų pasiskelbimų.

Vienai 8 puslapių sekcijai 
jau turime gana raštų,, pa
sveikinimų ir skelbimų. Tą 
sekciją atspausdinsime šią 
savaitę.

Tuojau stokime į darbą 
kitom “Laisvės” Jubilėjinės 
laidos sekcijom. Prašome 
organizacijų tuojau siųsti 
pasveikinimus, prašome biz
nierių pasiskubinti priduoti 
savo pasiskelbimus. Prašo
me bendradarbių nesivėlinti 
su • raštais. Kooperuokime 
visi šiam dideliam darbui, 
kad atlikti jį į laiką ir tin
kamai.

Daug yra biznierių karš-

Lanchovv miesto (Chinijoj) siena. Šis miestas stovi prie šiaurvakarinio kelio, 
per kurį svarbiausios karo reikmenys, ateina chiniečiams iš Sovietų Sąjungos.

tų “Laisvės” s i m patikų 
kiekvienoje kolonijoje. Ne 
visus juos mes galime ap
lankyt ir paprašyti pasi- 
skelbimo Jubilėjinėje laido
je. Tad prašome pačių biz
nierių prisiųsti savo pasi
skelbimus.

Drg. J. Ramanauskas, pir
mas prisiuntė “Laisvei” 
naują prenumeratą kaipo 
atsakymą į pakvietimą gau
ti naujų skaitytojų Jubilė
jaus proga. Laukiame kitų 
“Laisvės” platintojų pasiro
dyti gavimu naujų skaityto
jų-

Dabar laikas užsisakyti 
Jubilėjinę “Laisvės” - laidą 
platinimui pavienių kopijų. 
Kaina 10c už kopiją. Platin
tojams, kurie ims nemažiau 
10 kopijų kaina 6c už kopi
ją. Kurie kartu su užsaky
mu prisius ir mokestį, tiems 
nieko nerokuosime už per
siuntimą.

Penktadienį ir šeštadienį 
baisi sniego audra pastojo 
kelią “Laisvės” Jubilėjaus 
vajui. Mažai gavome laiškų 
ir sutrukdė lankymus skel
bimų reikalais. Tad turime 
subrusti ir dabar atidirbti 
už sutrukdytą laiką.

‘Laisvės” Administracija.

Mussolinis Buvęs Alba
nijos Fronte

Athenai.—Graikų paimti į 
nelaisvę italai pasakoja, kad 
praeitą savaitę Mussolinis 
atsilankęs į italų karo fron
tą ties Tepeleni, Albanijoj.

Italai belaisviai taipgi sa
ko, kad nukauti ir du Mu- 
ssolinio ministerial Albani- 4 •
JOJ-
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Trečias puslapis

Karas Jau už Durų Minersville Pionierės

Pas Kazio Giedrio Motinų

*

laike

buvo 
šiam

Jeronimai nori kuodaugiau- 
siai saulės. Languose su ma
žai saulės menka iš jų nauda.

CIO KARALIENĖ”

Karas nesą darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

K. KAROSIENĖ 
Puiki CIO organizatorė

M. RAŽANSKIENĖ
Ispanų liaudies kovose 
paaukojus sūnų, šiame 
vajuje Ispanijos kovoto
jams parvežt į Meksiką 
ji aukojo $10.

Trečiadienis, Kovo 12, 1041

Kovo 8-tai minėti Moterų Skyriaus 
laida išeis padidinta. Pt-ašome j ją para
šyti, jai gauti skelbimų-sveikinimų, pa
rinkti aukų ir užsisakyti pundus pavienių 
kopijų platinimui jūsų kolonijoj.

I
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Praeitasis pasaulinis karas 
labai brangiai darbininkams at
siėjo. Kapitalistinės klasės val
džia išleido bilionus doleriij ga
minimui amunicijos ir įvairių 
karo įrankių. Išleista tam, 
kad tik būtų pasekmingiau iš
žudyti priešingos šalies dirban- 
čiąją liaudį. Daugiau išžudžius, 
greičiau nugalima priešas, grei
čiau ir daugiau prisiplėšiama 
karinio grobio. Likusius darbi
ninkus dar stipriau gali sura
kinti retežiais, kaip savo paval
dinius, ir čiulpti jų prakaitą ir 
kraują savo milionų naudai. 
Neužteko to, dar valdančiosios 
klasės agentai bažnyčiose iš sa
kyklų šaukė dirbančiųjų liaudį 
prie ginklo už apgynimą “tėvy
nės.“ Jie siundė vienos šalies 
nekaltus darbininkus prieš ki
tos šalies taipgi nekaltus darbi
ninkus ir ragino juos varstyti 
vieni kitiems krūtines už turčių 
milionus, už naujas kolonijas, 
naujas rinkas. Ir pereitas pa
saulinis karas išaugino šimtus 
naujų milionierių.

Ta baisioji skerdynė brangiai 
atsiėjo viso pasaulio darbinin
kams. Dešimtys milionų jaunų 
vyrų, palikdami savo motinas, 
žmonas ir kūdikius, valdančio
sios klasės šautuvo verčiami, 
ėjo į karo lauką ir ten padėjo 
savo galvas. Kiti desėtkai milkj- 
nų grįžo iš karo lauko sužaloti, 
be rankų-kojų ir abelnai be 
sveikatos. Treti, taipgi desėtkai 
milionų, prarado gyvastis nuo 
bado ir nuo įvairių ligų, paei
nančių nuo karo. Ir čia dar ne 
viskas. Kiek namų likosi sumai
šyta su žeme? Kiek milionų šei
mynų paliko be duonos, ♦drabu
žių ir pastogės, nekalbant jau 
apie kare žuvusius duonpelnius- 
tėvus.

Dar neišnyko praeito impe
rialistinio karo pėdsakai, dar 
nespėjo išdžiūti ašarų ir krau
jo upeliai, o šiandien ir vėl lie
jasi nekaltas darbininkų krau
jas dar baisesniame kare. Taip 
pat visose kapitalistinėse šalyse 
kraujas liejasi streikų laike ir 
visuose kituose susirėmimuose 
darbininkų su valdančiosios 
klasės spėka.

Negana dar to, kad ten, už 
didžiojo vandenyno, darbo žmo
gaus gyvybė ir turtas neverti
nami nei sudilusio cento, bet ir 
čia, Suvienytose Valstijose, dar
bo žmogui jau sunku pasijudin
ti ir bepakelti tuos visus taksus, 
kurie jau yra uždėti ant kasdie
ną naudojamų daiktų, o tas vis
kas daroma tik dėl karo rengė
ju

Ir šiandien jau renkami jau
ni, stiprūs, pačioje sveikatoje 
vyrai ir imami neva vienų me
tų tarnystei, kad reikalui pri
ėjus būtų pasirengę apginti sa
vo šalį nuo išlaukinio priešo. 
Tas visas prirengimas daro
mas ne todėl, kad darbo žmo
gus turi kokius išlaukinius prie
šus ir jis turi apginti tą turtą, 
kurio jis neturi, bet tas daro
ma, kad apginti milionierių mi
lionus, kad pavergti dar dau
giau žmonijos ir iš jų prakaito 
ir kraujo susikrauti dar dau
giau turtų.

Mes, darbininkės moterys, tu
rime žinoti, kad ateinantis ka
ras bus daug baisesnis už pra- 

, eitąjį karą. Šiandien karo įran
kiai daug įvairesni, daug tobu
lesni ir daug skaudžiau atsi
lieps ant darbininkų klasės 
sprando. O kas tuos pirmuosius 
karo skausmus pirmiausiai pa
jus? Mes, darbininkės, mote
rys! Mes turėsime atiduoti savo 
sūnus, vyrus ir brolius karo 
rengėjams, kad jie mūsų bran
gių žmonių kūnais šertų kanuo- 
]rs.

Mes, darbininkės, esame pusė 
visos darbininkų klasės. Kuo
met darbininkės moterys yra

neorganizuotos, tai joks darbi
ninkų klasės išstojimas negali 
būti sėkmingas. Darbininkų 
klasė yra išnaudojama iki aukš
čiausio laipsnio abelnai, o mote
rys dar daugiau. Mes dirbame 
dirbtuvėse sale vyrų ir tą patį 
darbą, bet vyrai gauna didesnę 
algą, o mes, nors ir už tą patį 
darbą, gauname daug mažesnę 
algą. Ir kodėl taip yra? Todėl, 
kad fabrikų savininkų akimis 
žiūrint moteris yra žemesnis su
tvėrimas, negu vyras. O tokį 
supratimą jie išsidirbo ir sklei
džia dėlto, kad jis yra fabri
kantams pelningesnis. Išdalinus 
darbininkus į žemesnius ir aug-
štesnius, lengva sukiršinti vie
nus prieš kitus, suskaldyti jų 
vienybę ir tuo būdu nukreipti 
juos nuo kovos prieš tikruosius 
priešus ir jų valdžią.

Tiktai tas vienas faktas, kad 
moterys yra pažemintos, turėtų 
suįdominti kiekvieną darbinin
kę moterį. Ir moterys turi ži
noti, kad jos yra lygūs žmonės 

I su vyrais, kad jos privalo turė
ti lygias teises visame kame ir 
kad jos turi stoti į tas organi
zacijas, kurios kovoja už gavi
mą tų teisių.

Šiandien mes, darbininkės 
moterys, fabrikantų ir bosų 
akyse esame žemesnės už vy
rus. Bet, atėjus karui, kuomet 
šauks mūsų vyrus, sūnus ir 
brolius prie ginklo už “tėvynės“ 
gynimą, būsime dar žemesnės, 
jei būsime neorganizuotos; ne
galėsime pasipriešinti, nes pa
vienės moteries balsas mažai 
reiškia. Kad pasekmingai atrė- 
mus visus ant darbininkų kla
sės puolimus iš fabrikantų ir 
jų valdžios pusės, ypatingai 
prieš ateinantį karą, mes, dar
bininkės moterys, nebegalime 
stovėti nuošalyje, bet turime 
stoti į darbininkiškas organiza
cijas ir bendrai su draugais vy
rais kovokime prieš ruošiamą 
karą, už išlaikymą šios šalies 
nuo įsivėlimo į europinį karą ir 
prieš kiekvieną puolimą ant 
darbininkų klasės.

Šiandien mes turime eilę or
ganizacijų, kurios veda prieška
rinę propagandą, kviesdamos 
vis daugiau darbininkų-kių į 
savo eiles, į .atviresnę kovą už 
išlaikymą šios šalies’ nuo bai
siojo karo, šiandien svarbus 
momentas, reikalaujantis daug 
stipriau organizuotų spėkų ir 
aiškaus supratimo organizacijos 
reikšmės. O tuo pačiu sykiu di
delis nuošimtis darbininkių mo
terų yra dar neorganizuotos. 
Lai nepalieka nei viena lietuvė 
darbininkė neįtraukta į nors 
vieną organizaciją, kuri rūpina
si darbininkų klases reikalais.

O. Girnienė.

Seniausia Moteris
Alameda, California, Sylvia 

Hoover neseniai apvaikščiojo 
savo 114 gimtadienį. Gimtadie
nio puotoje kartu buvo ir jos 
vaikai — Walter 80 m. ir Rose 
Ella 72 m. Viso jinai turėjo 12 
vaikų, iš kurių astuoni gyvena.

Hooverienė skaito save se
niausia moterim šalyje. Gimė 
verge. Apsivedus 1856 m. Per 
septynis metus buvo atskirta 
nuo vyro, nes kaipo vergai bu
vo parduoti skirtingiems pirk
liams. Po Civilio Karo vėl suė
jo su savo vyru, kuris buvo pir
mutinis negras žemės savininku 
Amerikoje.

Penki metai atgal,, kertant 
prakurus, užsigavo akį ir dabar 
jau mažai bemato. Iki paskuti
nių trijų metų, Hooverienė siu
vo kaldras ir atliko visą namų 
ruošą. Dabar jos jauna duktė, 
72 metų amžiaus, jai paskaito 
apie pasaulį žinias, šiaip jau
čiasi gan tvirta. žmona.

Flint, Mich., CIO unijos ne
seniai įvykusiame savo 8 die
nų “rodeo''* išrinko 19-kos me
tų Lorraine Miller savo “kara
liene“ ir pasiuntė į Hollywoo- 
dą ten pasveikinti CIO unijis- 
tus varde 40,000 Flinto darbi
ninkų. Gražuolė unijistė drau
giškai sutikta filmų “viešpa
tystėj“.

Norint išdaigint grapefruit 
augmenį reikia parinkt labai 
nunokusį vaisių, išimt sėklas ir 
pasodint pusės colio gilume. 
Galima sodint iki 15-kos sėklų 
6 colių pločio puode.

Apie 3 kilometrus prie Žeimeliu valsčiaus 
sustoja mūsų mašina. Čia tas kaimas turi bū
ti. Iš baltu sniegu apdengtų laukų stiepiasi 
mažas baltas stulpelis. Iš tos baltos sniego 
dykumos nebūtumėm to stulpelio pastebėję, 
jei ten juodais dažais nebūtų kažkas parašyta. 
Prisiartinam. Gal šis baltas stulpelis su tuo 
juodu parašu mums pasakys, ar čia, ar ne.

Vos išskaitome: “Krasniškių kaimas” Va
dinas, nepaklydome. čia, tame kaime gyvena 
to narsaus kovotojo dėl darbo žmonių teisių 
Kazio Giedriaus motina. Pas ją ir atvažiavo
me, su ja ir norėjome pakalbėti, išgirsti iš 
tos motinos lūpų atsiminimus apie savo drą
sųjį sūnų. Juk tiek daug senutė Giedrienė 
turėjo pasakyti, pasakoti. Juk per keturioli
ka metų ji negalėjo pasakoti apie visą tai, kas 
spaudė jos širdį, juk negalėjo viską pasakoti 
apie vyriausią savo sūnų Kazimierą, kuris 
žiaurių budelių buvo nužudytas. h

Su s nekantrumu j ieškome tos trobos, kur ji 
gyvena. Įeiname į vieną trobą, klausiam. Įei
nam į kitą, o visi tik atsako: “žinote, draugai, 
kaimas mažas, visi viens kitą pažįsta, bet Gie
drienė jau tikrai ne čia gyvena.

Na, štai ir ateina Kaimo rajono sekreto
rius.

—Giedrienė, ta pati, kurios sūnų sušaudė? 
Eime, parodysiu.

Atsiduriam prie durų mažos trobelės. Tyliai 
ir greitai sekretorius pasakoja, kad šis na
mas esąs Giedrienės žento, čia ji gyvena 
drauge su savo dukterim.

Paklebenam, įeinam tiesiog į virtuvę. Prie 
krosnies labai įtemptai darbuojasi namų dar
bininkė’ priešais, prie lango sėdi maža, liesa 
70 metų senutė ir žiūri į begalybę. Tarnaitė 
mirkteli, lyg sakydama “jinai.“ Atsisėdam ap
link ją, smalsiomis akimis žiūrim į ją. Nori
me, kad nors kiek papasakotų apie savo didvy
rišką sūnų. Užkalbinam:

—Na, kaip sekasi, kaip gyvenate?
—Dėkui, matote senstu, jau nieko nemanau, 

greit galas, o gyventi taip norisi!
—Nieko, atsakau, dabar linksma ir gera 

gyventi, nenusiminkite.
Tuojau ir pradedame kalbėti apie jos vai

kus.
—Ar padeda jie jums?
—Vienintelė duktė, kuri liko, padeda, o visi 

kiti—vienas Amerikoje gyvena ir jokių žinių 
jau 20 metų apie jį neturiu, kitas mirė, o 
vyriausias...—Senutė pradeda drebėti ir 
šluostosi ašaras.. . —O vyriausią Smetonos 
budeliai sušaudė...

Motina pradeda pasakoti liūdnus atsimini
mus apie savo sūnų.

—Buvo jis pas mane pats vyriausias, tas 
Kazimieras. Kaziuk, — aš jį šaukdavau. Toks 
geras, toks mielas, toks pamėtlyyas visuomet 
buvo. Kai tik jam sukako -šeši metai, jis pra
dėjo su neapsakomu smalsumu skaitytį knyge
les. Norėjau jam knygelių pripirkti, kad ga
lėtų vaikas išaugti dideliu mokytu žmogumi, 
bet trūko pinigėlių net ir duonai. O apie kny
gas nėra kas ir kalbėti. O jis vis ryją knygas 
ir ryja. Pati nežinau, iš kur jis jas ir imda
vo. Iš visų užkampių ištraukdavo senas, nusi
trynusias knygas ir skaitė ir skaitė.. .

Sunku man dabar viską ir atminti. Tik at
menu, kad paaugęs gyveno jisai Peterburge ir 
1910 ar 1911 m. jis išvažiavo į Ameriką ir 
ten išbuvo 6 metus. Tada jam, rodos, buvo 
17 metų. Rusijoj kai nuvertė carą, jis grįžo 
iš- Amerikos į Peterburgą, rodos, kad paskui 
buvo ir Maskvoje, o pagaliau grįžo į Lietuvą, 
čia jis su manim Svėdasuose pabuvo apie tris 
savaites ir daugiau jo beveik ir nemačiau. 
Tik kartkartėmis pas mane atvažiuodavo. Ta
da visi kaimynai susirinkdavo ir jis juos iš-

klausinėdavo, kaip jie gyvena, ko jiems trūks
ta ir aiškindavo jiems...

Kai Lietuvoje • įsiviešpatavo krikdemai, jį 
suėmė. Ilgai išsėdėjęs kalėjime iki teismo, jis 
buvo nuteistas keturiems metams kalėti.

Iš kalėjimo jis man dažnai rašydavo, klaus
davo, .kaip gyvenu. Ir vieno dalyko niekuomet 
neužmiršiu. Atsiuntė man iš kalėjimo savo 
kailiniukus ir būtinai liepė juos parduoti ir už 
tuos pinigus kaip nors pragyventi. Jis viską 
apie mane gerai žinojo, jis žinojo, kad aš 
vargstu, žinojo, kad badauju.

Social-demokratų viešpatavimo laiku jis 
buvo amnestuotas. Ir. tada beveik jo nema-

KAZYS GIEDRIS
Smetonos sušaudytas gruodžio 27 die
ną, 1926 metais.

čiau. Po to, greitai atėjo žiaurusis Smetona 
ir vėl jį areštavo... “

Pasakojimas nutrūko. Pradėjo griaudžiai 
verkti. Kaip tai galima, tokį gerą, tokį dorą.. .

Nusiramino.
—štai ir viskas, ką apie jį galiu pasakoti.
—Dar ne viskas, motute,—atsiliepiau,—gal 

atmenat ką nors apie paskutines dienas prieš 
jo sušaudymą?

—Apie jo paskutines dienas aš jums nieko 
naujo negaliu sakyti. Per visą laiką, kai bu
vo Smetonos uždarytas už grotų, aš jo nė kar
to nemačiau. Net neatmenu, kaip jis atrodė. 
Buvau tada Šiauliuose. Norėjau jį labai ma
tyti, bet neturėjau už ką nuvažiuoti.

Apie jo sušaudymą irgi niekas man nesakė. 
Po kelių dienų aš matau—ant stalo guli laik
raštis. Paėmiau ir perskaičiau... taip ir su
žinojau. • .

Turėjau tada daug ką kalbėt, bet nebuvo su 
kuo, bijojo manęs visi, nenorėjo su manim 
kalbėti. Tik retkarčiais geri draugai mane 
išklausydavo.

—O po to, kai Smetonos žandarai ateidavo 
pas mane ir sakydavo, kad, esą, šventė, reikia 
jų trispalvę iškabinti, aš jiems atsakydavau:

—Iškabinsiu raudoną vėliavą mano sūnaus 
krauju aplaistytą! Ir jų 
neiškabįndavau!

Senutė Giedrienė akla.
naus nužudymo, perdaug
kambaryje stovi verpimo ratelis ir akla jinai 
verpia. Vienodai, ramiai, su senatvės ramumu 
dūzgia mažoj trobelėj jos ratelis.

—Norėčiau dar pagyventi bent kiek, no
riu dirbti, kad gyvenimas ne toks nuobodus, 
būtų. Antanas El&ys

vėliavos niekuomet

Apako jinai dėl su
verkė. O dabar jos

įį,įj.' į ■. ■■  —'
• (M tfw.W A

Šis Tas iš Lietuvių Bėgančios 
Istorijos

Mums, minersvilliečiams, 
buvo svarbu dalytis visuome
niškomis žiniomis iš. lietuviš
kų kolonijų per spaudą 48 
metai atgal; kiek kurioje ko
lonijoje yra lietuvių apsigyve
nusių; kiek pribūna naujų; 
kaip greitai platinasi, ir kokių 
jie pažvalgų?

Pirmas lietuvis pribuvo į 
Minersvillę, iš Shamokino Ka
zys Braškys (pasivadinęs Rai
šu), 1889 m.—tai jau 51 me
tas. Bet jis neapsistojo Mi
nersvillėj, greitai vėl kur ki
tur išvažiavo. Tačiau jau apie 
1891-92 m. pradėjo skaitlingai 
lietuviai emigruoti iš Shenan- 
doah’rio ir Mahanoy City, Pa., 
nes čia atsidarė naujų darbų 
anglies -kasyklose, o darbinin
kų pertrumpa. Anksčiau mi- 
nėtuos miestukuos buvo per
viršius, ir sunku buvo gauti 
darbas, bedarbių skaičius nie
kad nesibaigė, todėl į šį mies
tuką greitai lietuviai skaitlin
gai traukė iš aukščiau minėtų 
miestukų, o čia apsigyvenę ir 
tiesioginiai iš Lietuvos parsi
traukė savo gimines. Taigi, 
apie 1893 m. jau buvo skait
lingai lietuvių, jau turėjo sa
vo pašelpinę draugystę, ir 
rengėsi prie suorganizavimo 
lietuviškos parapijos. Bet jau 
buvo grupelė ir progresyvių- 
laisvamanių, kaip tam laike 
jie vadinosi. Bet religiniai lie
tuviai vadindavo progresyvius 
'“šliuptarniais,” nors, tikreny
bėj, kiti nebuvo matę visai nė 
to šliupo, nė kas jis yra? Bet 
vieni kitus gązdino. b <

1895 m. jau buvo pašelpi- 
nės dvi draugystės: bažnytinė 
šv. Vincento, ir laisva Spindu
lys šviesos, kuri gyvavo net 
iki 1935 m. Taip pat buvo 
Ūkėsų Kliubas susiorganizavęs 
iš 100 narių, Neprigulmingas, 
SLA kuopa, 1-ma kuopa Tė
vynės Mylėtojų drg.

Ir pirma pora ėmė Civilį 
šliūbą (apsivedė 1895 m. lap
kričio 1 dieną, t. y., visų šven
tų dienoj, kada katalikų baž
nyčia savo parapijonams ne
duoda šliubo). Tai buvo pir
mas nuotikis tarp lietuvių šioj 
apylinkėj, kad jauna mergi
na lietuvaitė, Marė Staknevi- 
čiūtė, 16 metų amžiaus, apsi
vedė su Petru Markevičium! 
Vėliau, žinoma, radosi ir dau
giau lietuvių, ką civiliai apsi
vedė.

šiaip šitas miestukas buvo 
progresyviai atsižymėjęs iš 
daug žvilgsnių. Čia buvo susi
organizavus Teatralinė Drg. 
A. Gužučio, lavinosi perstaty
mus teatralinius; choras taip 
pat buvo suorganizuotas po 
kelis kartus. Meno spėkų buvo 
atlikt savo užduotį, bet to me
no lavint beveik neturėjom 
kompetentiško asmens. Todėl 
jaunimas neįsitraukė į pilnai 
pažangų veikimą, o ateiviai, 
vieni nuseno, kiti užėjus de
presijai išsiskirstė, todėl da
bartiniu laiku beveik jokios 
'meniškos žymės nėra.

Da vienas svarbus žingsnis 
padarytas pirmyn, tai miner- 
svilliečių moterų (vienintėlis 
šiam apskrityj) susiorganiza- 
vimas į draugiją Lietuvos Se
serų, 1897 m. šitas moterų 
draugystės vardas vėliau tapo 
perkeistas į Lietuvos Dukterų, 
kaipo į tinkamesnį. Jos tiks
las buvo iš sudėtų pinigų skir
ti, sulig nutarimu, apšvietai — 
leidimui mokslinių knygų. 
Randam paaukauta $6.00. Dr. 
Šliupo knygai “Spėka ir Me- 
dega“ 1902 m. ir kun. V. 
Dembskio knyg. “Kankintojai 
ir Kankiniai už Mokslą,“ 1905 
m., $2.00, ką po ranka turiu. 
Abelnai buvo šios draugystės 

tikslas tik apšvietą ir kultūri-

nį progresą remti. Tai 
pirmutinė moterų ateivių 
apskrityje organizacija.

Mes žinom, kad tam 
moterys skaitėsi beteisės; jas
neprileido prie jokio politinio 
veikimo; jos neturėjo jokio 
sprendžiamo balso; todėl jos, 
apart bažnyčios, nuo pečiaus 
(kakalio) toliau ir nenueida
vo. Taigi, pirmu kartu, 1900 
m., Minersvillėj kalbant mo
teriai Mother Jones, atėjo į 
prakalbas 2 moterys pasiklau
syti, kaip moteris kalba į su
sirinkusius vyrus darbo klau
simu? Pasirodžius toj susirin- 
kusioj publikoj ir dviem mo
terims, atėjusioms pasiklausy
ti moteries kalbančios viešam 
susirinkime, ir buvo keisteny
bė! Jomis buvo: Marė Mar
kevičienė, ir Marė Tompaus- 
kienė (dabartinė moteris šių 
žodžių rašėjo.)

Nuo to laiko moterys pra 
dėjo skaitlingiau lankyti pa
rengtas prakalbas, ir greitu 
laiku jų draugystė surengė 
prakalbas, Dr. J. šliupą pasi
kvietė už kalbėtoją, rodos, 
pradžioje 1901 m. Į tas pra
kalbas, surengtas moterų, ga
na skaitlingai susirinko mote
rų ir vyrų, mišriai. Ir nuo to 
laiko progresuojančių moterų 
kultūrinis darbas darėsi vis 
žymesnis; savo veikla jos pra
lenkdavo net vyrus, štai, pa
lyginus, kad ir Tėvynės M. 
D-ją, 1904 metuos, Minersvil- 
lės 1-ma kuopą vienos moterys 
palaikė.

Prieš moterų pripažinimą 
legalėmis, pilnateisėmis pilie
tėmis su vyrais, tam laike 
turėjo stiprią organizaciją, 
kaipo sufragistės, kurioje bu
vo susirašiusios ateivės ir šioj 
-šalyj gimusios priaugančios 
mergaitės. 1913 metais jų 
draugija siekė iki 30 narių, 
savišalpinė, mokant narinių 
duoklių kas mėnesis po 30 
centų. šičia randama,, kad 
moterys traukė į bendrą or
ganizaciją visokių pažvalgų 
moteris, be skirtumo, kovoti 
už politinių teisių lygybę. Tad 
1914 m. prieš prezidentinius 
W. Wilsono rinkimus, jos su
darė savo grupę virš iš 100 
narių ir išėjo į parodą nešda
mos išgarsinimus, reikalaujan 
čius lygių teisių su vyrais bal 
savime valstybinio aparato 
kad į jį įeitų su lygiomis tei 
temis, kaip vyrai, taip ir mo 
terys, spręsti šalies reikalų 
svarbumą, žymiai vaizdavosi 
jų grupė, bet jos turėjo pa
kankamai ir priešų, jas žemi* 
nančių, ne tik iš vyrų pusės, 
bet ir iš moterų tamsuolių, ku
rios susidariusios savo grupę 
važiavo aliniame vežime, pa- 
sidėjusios bačką alaus, gerda
mos su dideliais stiklais, ir vi
saip pašiepdamos moteris, rei
kalaujančias lygių teisių su 
vyrais.

Tuomi, žinoma (protaujan
tiems), jos . nepažemino pro
gresuojančias moteris; bet pa
čios save, kaipo tamsuolės. 
Nes susipratusios moterys pro
gresyviai žengė pirmyn ir pa
liko žymes istoriniai progresy- 
vio nuveikto darbo. Mes jas 
randame meno srityje, auklė
jant vaikučių Ateities žiedo 
Draugijėlę, organizuojant cho
rus, surengiant teatrėlius, su
organizuojant stiprią kuopą 
Progresyvio Moterų Susivieni
jimo, tai vis kultūrinis, istori
nis darbas visuomenei atliktas. 
Ir šiandien iš tų draugių, kele
tą jau nukaršusių senelių, ir 
pora jaunesnių draugių, O. 
Shemberienė, Al. Pečiulienė ir 
jaunosios Pečiuliūtės, palaiko 
kultūrinį kliubą. O tas jų kliu-

(Tąsa ant 5 puslapio)
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Netikėtos Vestuvės Ji Kalbės Binghamtone 
ir Rochesteryje

Daug Kūdikių Miršta 
Negrų Šeimose

Šiandien man norisi papasakoti brangiom 
Moterų Skyriaus skaitytojoms ką tai links- 
maus—liriško. Ir tuo pačiu kartu, kad įstrig
tų giliai į širdį ilgai atminčiai.

Šio įvykio rašinėlį skiriu mūsų moterų tra
dicinei dienai 8-tai kovo.

Ve, trumpa istorijukė iš vienos jaunos sovie
tinės lakūnės gyvenimo.

Junia Tamara galutinai nusprendė įstoti į 
karinį vasarinį kursą, kad atnešus savo my
limai šaliai didesnę naudą.

Prieš įstojimą į karinę mokyklą ji nuspren
dė parvažiuoti namo ant dviejų dienų ir pasi
tarti su savo mylima motina.

Tamara parvažiavo į savo gimtinį kaimą ir 
galutinai nutarė planą vykdyti gyvenimam

Jos motina sakė jai: Ir gerai. Tik mokin
kis, kad būtum gera lakūne. O tame pačiame 
kaime gyveno jos gerai pažįstamas jaunuolis. 
Jisai toks (kaip ji man pati pasakojo) : link
smas, gabus, apsukrus ir Jaunųjų Komunistų 
Lygos vietos rajono sekretorius. Jis jai pati
ko, o jis ją seniai mylėjo. Ir jiedu nusprendė 
apsivesti.

Ji pasimačius su juo papasakojo savo planą, 
kad ji jau išdavė egzaminą į karinę vasarinę 
mokyklą. Jis buvo labai patenkintas, kad ji 
bus lakūne ir jiedu sutarė užsiregistruoti (su
situokti) laike jos atostogų.

Ji sugrįžo į savo karinę mokyklą ir moki
nosi rimtai tą, ką jai mokytojai rodė ar ką 
aiškino. Laikas greitai praėjo. Atėjo atostogos.

Jauna būsianti lakūnė nuėjo pas mokyklos 
direktorių-načalninką, kad jai leistų viena die
na anksčiau išvažiuoti, nes laike švenčių re
gistracijos biuras uždarytas.

Mokyklos vedėjas sakė jai:
—Gerai, aš jus išleisiu. Tačiau peržiūrėjęs 

jos mokinimosi kursą, lektorius pastebėjo, kad 
"nėra jūsų parašiuto šokimo rekordo.” Virši
ninkas sako: “Man būtinai reikalinga, kad pirm 
išvažiavimo nusileistum iš orlaivio su parašiu
tu iš 700 metrų aukštumos.

Jauna lakūnė, pamislinus, sako:
—Rytoj rytą aš tą padarysiu, o laike pietų 

mano traukinys išeina.
—Ot ir gerai,—atsakė jai načalninkas.
Tačiau reikia pasakyt, kad jauna lakūnė vi

sai neturėjo ūpo nei noro daryt rekordą šoki
mo iš orlaivio, nes paskutinėmis dienomis ji 
svajojo apie savo mylimąjį, o šokti su parašiu
tu jai tose dienose buvo visai naujas klausi
mas. Ji net savo paveiksle eilėm įrašė:

"Šokti iš orlaivio su parašiutu nei šis, nei 
tas. Visai kaip tai nesinori.” Ji tuo laiku visai 
neturėjo jokios praktikos kaipo parašiūtistė, 
ji tik pradėjo susipažinti su ^‘fašiūtizmu ir 
todėl nervąvosi.

Bet ji atsikėlė anksti rytą, vos tik pradėjus 
švisti. Ir laukė, kad lakūnas paimtų.

Ji aiškiai matė, kad lakūnas visai nesisku
bina, lyg tyčia laiką užtraukia. Lakūnas net 
du kartu nueina pas mokyklos, načalninką ir 
su juomi ką tai tariasi. Tik 10 vai. ryto jiedu 
pasikelia, ir dar kur kas aukščiau šokimo 
aukščio. „

Jauna lakūnė laukia su nekahtrumu, kad pi
lotas skristų žemyn ir duotų ženklą šokti. O 
lakūnas nei žemyn nesileidžia, nei ženklo ne
duoda šokimui. Skrenda net 40 mylių į vai. 
Parašiūtistė su piktumu žiūri į lakūną ir ne
gali suprasti, kas čia do per šposas.

Ir ve, lakūnas pakelia ranką, reiškia, ženk
las būti gatavai.

Jauna parašiūtistė išlipo į orlaivio sparną ir 
gavus ženklą nuo lakūno ji puola žemyn. Ke
letą sekundų ji lekia, kaip akmuo, o vėliau 
atsidarė ir parašiutas. Ji sklandžiai sklenda 
žemyn ir mato, kad ji leidžiasi į kokią tai vie
tą visai arti kaimo.

Nusileidus žemyn,, ji mato, kad randasi ko
kiam tai darže ir iš visų pusių bėga prie jos 
žmonės.

Pasiliuosavus nuo parašiuto, ji rengėsi at
sakyti į visus jai duosimus klausimu, bet per
žvelgus akimis susirinkusius, jai atrodė stebė
tina, kad visi pažįstami veidai.

Ji net patrynė akis, kad geriau matyti, gal
būt jai tik sapnuojasi tas visas vaizdas. Ir jų 
tarpe ji mato savo, mylimąjį. Jis pamatęs su
riko “Ah!” ir skubiai žengia link jos.-

Ir ve, jai dabar viskas aišku. Jauna lakūnė 
sekretą suprato, jog mokyklos načalninkas la
kūnui įsakė, kad ją atvežtų į paskirtą vietą, 
kad bereikalingai neeikvojus laiko ir tuo pačiu 
kartu atlikus mokyklos užduotį.

Ji stovi kolektyvo darže; iš džiaugsmo net 
susijaudino. Staigiai nusiėmė uniformą.

Čia ją visi pažįsta ir ji visus žino. Kaip 
kurie kepures meta į viršų ir rėkia “ura,” kiti 
jai ploja, o jos būsiantis mylimas vyras bu
čiuoja jos mažas lūpytes.

Prasidėjo pilnas linksmumas tarpe visų su
sirinkusių. Kaip kurie sakė: “Ve, mūsų nuo
taka atvyko.”

Jos mylimas pasiėmė ją už rankos ir nusi
vedė į savo namus. O jo senutė motina pasiti
ko juos. Staigiai suėjo giminės ir draugai. Pa
sidarė didelis draugiškumas, kad net sunku ir 
aprašyt.

Ve, vestuvių dieną, linksma, jauna, 
energijos lakūnė su savo vyru pakelia 
vyno už savo palies vadus, kurie veda 
linksmą ir laimingą gyvenimą. Antrą
kelia už savo vyrą ir gimines. O jos vyras lė
tai pasikelia iš savo vietos ir §Jęstra taurę^. pa
kelia už mokyklos načalninką, kuris jo mylimai 
davė netikėtą, o pasekmingą maršrutą. Čia 
vėl visi gardžiai juokiasi ir ploja už puikų ka
rinės mokyklos načalninką. J. Klevaitė.

Konstancija Abekienė, grįž
dama Chicagon iš Mass, ir 
Brooklyno su apylinkėm, kur 
ji pasakė eilę prakalbų, dar 
kalbės šiose vietose:

Binghamton, N. Y., kovo 13- 
tos vakarą, Lietuvių Svetainė;.

K. ABEKIENĖ

je, 315 Clinton St. 
pro šonines duris).

(Įėjimas
Pradžia

N. Y., kovo 14- 
Gedimino Dr-jos

Rochester, 
tos vakare, 
salėj, 575 Joseph Ave. Pra
džia 7 :30 v. v.

Kur K. Abekienė jau lan
kėsi, visur paliko gerą įspūdį. 
Reikia tikėtis, kad Binghamto- 
no - ir Rochesterio lietuviai 
skaitlingai atsilankys ją išgirs
ti.

Amerikos Jungtinėse Valsti
jose, kur žmonės kultūriniai yra 
kiek aukščiau pakilę, akušerių 
aptarnavimas prie gimdymo 
yra jau veik užmiršties dalyku. 
Kad daugiau apsaugojus moti
nos ir naujagimio gyvastį ir 
sveikatą, nekuriose valstijose 
net įstatymo keliu yra uždrau
sta akušerėms .praktikuotis.

Visai kitaip yra negrų rasės 
motinoms; ypatingai pietinėse 
valstijose, kur ekonominės sąly
gos yra pusėtinai sunkios. Jun
gtinių Valstijų Vaikų Biuro de
partment leidinyje, Elizabeth 
C. Tandy pažymi, kad tarpe ne
grių motinų, iš kožno šimto 55 
atvejuose, prie gimdymo aptar
nauja da akušerės.

Iš 21,000 kas metai mirusių 
negrų kūdikių 11,000 miršta 
pirmame. gyvenimo mėnesyje. 
Suprantama, nevisuomet gali
ma kaltinti vien tik neganėtiną 
akušerės išsilavinimą, prie kū
dikių mirtingumo daug priside
da ir abelnai skurdžios kasdie
ninio gyvenimo sąlygos; negrai 
daugumoje gyvena labai bloguo
se butuose; būsimos motinos, 
dėlei stokos finansų, negauna 
tinkamų sveikatos išlaikymui 
nurodymų; permaža deramo po
ilsio pirm ir po gimdymui., 

žmona.

Ligoniui Sergančiam Namuose
ELI'Z ABETI1 VILKAITE

Hartford. Conn

pilna 
taurę 
šalį į 
taurę

ti arba siuvinėti, kitos galės 
mankštintis (excercise daryti).

M. Mulerankienė.
Montello, Mass

Lietuvaitės nuo Lauko Darbų ir 
Staklių į Aukščiausią Tarybą

eį-

Lietuvių Moterų Kliubas 
*kė susirinkimą kovo 2 d. 
maža grupė moterų atsilan

kė susirinkiman ir naujų na
rių prisirašė. Narės prisižadė- 

daugiau moterų gauti prie 
ubo.

kalbėta apie prakal-
su programa, kurios įvyks

j, kovo 16, 2 vai. po 
155 Hungerford St. 
K. Petrikienė kalbės 

moterų darbus; po pra
bus draugiškas pasi- 

su draugėmis. Tai
ir draugai, malonėki

te dalyvauti su mumis tą die
ną. Įžanga veltui.

Taipgi buvo kalbėta apie 
narės. Jeigu katra 

susirgtų, tai turi praneš- 
. Tai paskiau bus 

narės ir bus aplan-
sergančioji.

moterys susieis penk | 
kovo 14, 7:30 vai. va-1

Katra ateis, tai atsineš į 
dirbti: Vienos galės megs-1 importuota 30%.

Tarakonai Gali Gyventi 
Be Vitamino A

Paminėjimas Moterų 
Dienos

Buvo

bėjimas

k tos

vimu. Juk tai jų balsais ji ta
po išrinkta į Aukščiausįjį So
vietą.

Greta Jadvygos sėdi 32 me
tų Elena Galesčiūnaitė, žemės 
ūkio darbininko duktė, ir pati 
sunkiu darbu purenusi žemę 
per 12-ką metų. Vėliau buvu
si siuvėja, įstojusi Jaunų Ko
munistų organizacijon ir už 
veiklą atbuvusi kalėjime per 
keletą metų, iš kur ją paliuo- 
savo tik įsisteigus liaudies 
valdžia.

Netoli jų randasi Latvijos 
Respublikos atstovė Hilda Me- 
zis, Rygos audėja. Jinai gal 
būt jauniausia Aukščiausiame 
Soviete atstovė. Ji buvo iš
rinkta tą dieną, kada ji ap
vaikščiojo savo aštuoniolik
tąjį gimtadienį. Vaikystėje ji 
panešus daug vargo, bet da
bar ji prieš save mato skais
čią ateitį.

Tarp estų atstovų matome 
Alice Haberman, nuo seniai 
veiklią Estijos mokytojų or
ganizacijoj. O greta jos sėdi 
Juliana Telman, audėja, 16-ką 
metų paaukojus kalėjime už 
Estijos moterų ir abelnai liau
dies išsilaisvinimą. Ilgi kalėji
mo metai nenuslopino jos 
dvasios, jos akyse žėri džiaug
smas, kad, pagaliau, jos auka 
padėjo atnešt siektąją laimę.

Šeimininkėms
Oysterių Blyneliai

Aštuonių—6 žmonių šeimynai 
imk du tuzinus oysterių, smul
kiu sukapok ir sumaišyk su 
dviem šaukštukais labai smul
kiai sukapotų petruškų (pars
ley). Persijok pusę puoduko 
miltų su šaukštuku kepamos 
pudros (baking powder), šaukš
tuku druskos ir žiupsnyčiu rau
donųjų pipirų (jei mėgstat pi
piruotą). Įmaišykit miltus į 
oysterius. Paskiau įmaišykit 
gerai išplaktus du kiaušinius, 
sumaišytus su pora šaukštų rie
baus pieno.

Blynelius leiskit šaukštu į 
skauradą ar puodelį su verdan
čiais taukais, iš abiejų pusių 
aprudinkit, ir duokit į stalą pa
dabinus su griežinėliais citrinos 
ir šakelėmis petruškų.

* * *
Sriuba Dirbančioj Šeimynoj 
šeimynoj, kur šeimininkė dir

ba, nelengva yra turėti sriu
bos, kadangi gera jautienos 
sriuba ima nuo 3 iki 4 valan
dų virti.

Sriubai skystis galima “su- 
kenuoti” — pasidėti vėlesniam 
vartojimui, verdAnčią sriubą 
(stock) supylus į sterilizuotas 
stiklines, uždėjus guminėmis 
rinkutėmis sandariai uždarius 
ir padėjus vėsioj vietoj. Tokio 
skysčio bonką atsidarius ant 
greitųjų galima turėt kasdien 
nauja sriuba: vieną dieną už
virus įbert makaronėlių, kitą 
dieną šviežių daržovių, dar ki
tą ryžių ar .kruopų, grybų ir t.t.

Sriubai virti paprastai imasi 
kaulas ir pigesnis pjovinys jau
tienos mėsos (soup meat). Pa
virinus apie valandą sudedama 
daržovės: svogūnai, petruškos 
(parsley), salieros, morkos, pa- 
sternokai (parsnips) ir dar vi
rinama 2-3 valandas. Daržovės, 
jei nesusmulkintos, galima iš
griebti, o jei ne, tai skystį per
sunkti, tyrą, be tirščių supilti 
į bonkas. N. G.

I vartojami ligonio kambaryje. 
Jeigu labai kokioje trūkumoje 
prisireikia jie vartoti, tai rei
kia žiūrėti, kad nebūtų ilgą 
laiką. Garo ir elektros šiluma 
yra geresnė.

Drėgnumo kambaryje turi 
būt nuo 50 ligi 55 procentų, 
žiemos laiku, didžiumoje, oras 
stuboje yra perdaug sausas, 
kad nosies ir gerklės delikat- 
nos plėvės išdžiūsta ir prade
da būt jauslios ir greičiau už
sikrečia bakterijomis. Beveik 
jau kiekviena moteris žino, 
kad reikia puodukai ar lėkš
tės su vandeniu laikyti prie 
radiatorių arba šildomų pečių. 
Dar vienas neblogas išradi
mas, kaip drėgnumą kambary
je padidinti, tai reikia į kap
šiuką suvynioti popierą, kuri 
sugeria juodylą, kad apačia 
būtų apie 8 colių platumo, ir 

' apie vieną colį reikia laikyti 
vandenyje. Vanduo per po
pierą eina aukštyn ir suteikia 
daugiau drėgnumo kambary
je.

Trys dalykai turi būt ome
nyje: šiluma, drėgnumas ir o- 
ras. Kiekvienas žmogus rei
kalauja apie 3,000 kubiškų pė
dų oro kiekvieną valandą. 
Pritaikytas šildymas, ventilia
cija, drėgnumas ir temperatū
ra patenkina viršminėtą rei
kalavimą žmogaus sveikatai. 
Peršiltas, sausas ir neišvėdin
tas kambarys suteikia žmogui 
galvos skaudėjimą, širdies py- 
kimą, neramumą ir nemiegą.

(Tąsa)
Kambario Vėdinimas

Ligoniui lygiai reikalingas 
oras taip, kaip sveikam žmo
gui. Jo kambarys turi būt iš
vėdintas dieną ir naktį. Lan
gas reikia biskį atdaryti iš 
viršaus ir apačios, tik reikia 
žiūrėt, kad vėjas perdaug ne
pūstų ant ligonio. Reikia var
toti lango sietukas arba paklo
dė, jeigu sietuko nesiranda. 
Vieną ar du sykiu į dieną rei
kia kambarį gerai išvėdint. 
Atidaryt langai ir durys iš vir
šaus ir apačios ir palaikyt 5 
ar daugiau minutes, tai pri
klauso nuo oro šaltumo. Vė
dinant kambarį, reikia gerai 
apkloti ir kokiuo šaliku galvą 
aprišti, kad ligonis nejaustų 
šalčio arba jį šiurpas neimtų, 
tik jis jaustų šviežią šaltą orą 
ant savo veido.

Šiluma

milžiniškoj

kalbėjusių at-

viena. čionai 
atsiųstų iš visų

Kovo 8 Maskvoj visų akys 
atkreiptos į Kremlių, kur jau 
savaitė posėdžiauja Sovietų 
Sąjungos Aukščiausioji Tary
ba. Tarybos darbus stebi ne
tik darbininkų Maskva, juos 
atydžiai seka darbininkiškas, 
o taip pat ir buržuazinis pa
saulis.

Laike šio aprašymo svarsto
ma budžetas. Apie jį. rapor
tuojanti Budžeto Komisijos 
narė Praskovija Pičugina, aiš
kiu ii’ stipriu balsu sako:

“Mūs šalies turto pakilimas, 
nuolatinis kilimas mūs liaudies 
gyvenimo ir kultūrinio lygio, 
taip pat ir sustiprinimas So
vietų Sąjungos nepriklausomy
bės ir apsigynimo galios—visa 
tai pasireiškia mūsų budžete.”

Atstovai jos klausosi. Jie su 
jos siūlymais sutinka.

Milžiniška 47,800,000,000 
rublių suma paskiriama kul
tūriniams ir socialiams reika
lams. Tai 6,100,000,00 rublių 
daugiau, negu pernyksSįame 
budžete. Atrodo tartum 
manoma, netikėtina.

Atrodo netikėtina ir tas, ka
da sužinai, jog raportavusi tas 
mintį svaiginančias sumas mo
teris prieš 10 metų buvo nela
vinta darbininkė prie dabar 
pas kilbusios Kaganovičiaus 
vardo fabriko statybos. Bet 
pabaigus statybą ji įstojo vie
non šapų ir greitai patapo 
lavinta darbininke, o sykiu ir 
veikėja šapos visuomeniškoje 
veikloje.

Atėjo rinkimai ir jinai tapo 
išrinkta į Maskvos Sovietą. Jos 
puiki veikla greit gavo jai pri
pažinimą ir ji buvo apdovano
ta Raudonosios Vėliavos Ordi
nu. O laike nominacijų į Auk
ščiausįjį Sovietą ją keli fabri
kai nominavo ir didele didžiu
ma balsų likosi išrinkta. Ir 
kada ji kalba
Kremliaus posėdžių salėj, ga
li matyti, jog jinai taip jau 
gabiai gali vesti valstybės rei
kalus, kaip jinai gabiai valdė 
techniką savo amate. Jos kal
bą lydi aplodismentai, kaip ir 
daugelio kitų 
stovų.

Pičugina ne 
daug moterų,
didžiulės šalies respublikų bei 
sričių. Jas visas negi aprašysi. 
O visgi norisi bent pažvelgt 
nors į keletą iš jų.

Akims vedant toliau, susi
duriame ir su sekcija, kur sėdi 
pirmu kartų į Aukščiąusįjį So
vietą patekusios Pabaltės tau
tų moterys, kurios irgi nutvojo 
į šalį senus reakcinius obal- 
sius, būk moterims lemta tik 
“vaikai, bažnyčia ir virtuvė.” 
Jos irgi atsistojo ant savo ko
jų ir atėjo spręsti valstybės 
reikalus.

Štai priešakinėse eilėse sėdi 
graži Jadvyga Bučinskienė. Ji 
galėtų jums daug apsakyti 
apie savo darbą ant ūkio, na
mų tarnystėj, šilko fabrike, 
kur ji dirbo laike Smetonos 
režimo. Ji galėtų jus nuste
bint apsakymu, kaip įsisteigus 
Lietuvoj Taryboms ji patapo 
geriausia greitadarbe stacha- 
noviete šapoj. Tačiau jinai 
perdaug kukli, kad apie save 
kalbėtų. Vienok jos draugai 
šapoj apie jos atsįekimus kal
ba su pagarba ir pasididžia-

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas surengė vakarėlį pa
minėjimui Moterų Dienos 8 d. 
kovo, Lietuvių Tautiško Namo 
svetainėj. Pasitaikė labai 
bjaurus oras, tai publikos at
silankė tiktai apie 601 Bet ku
rie buvo, tai likosi labai užga
nėdinti mūsų vakaru. Įžangos 
nebuvo.

Turėjom trumpą programą. 
Albertas Stapanauskas graji- 
no cornet solo. Ateityje bus 
geras muzikantas. Ir kelios 
narės iš moterų dainininkių 
grupės paprašė ir svečių, kad 
sykiu sudainuotų. Tai visi su
dainavo kelias daineles. To
liau J. Stigięnė pasakė kelis 
žodžius apie Moterų Dieną ir 
jų reikalus, kad moterys turi 
kuo glaudžiau burtjs krūvon, 
mobilizuoti savo spėkas. A. 
Pribušauskas aukavo savo lai
ką, pagrajino šokiams. To
liau visi pradėjo žaislus žaisti.

Dr. C. M. McCay, iš Cornell 
Universiteto, savo raporte nu
rodė, kad iš visokių vabzdžių, 
tik tarakonai gali gyventi be vi
tamino A.

Minėtas daktaras buvo užvei- 
sęs tarakonų koloniją ir aty
džiai saugojo, kad tarakonų 
maiste nebūt vitamino A. Buvo 
manyta, kad tarakonai savo kū
no sudėtimi patys gaminasi vi
taminą A, bet ir tai ištyrus, pa
sirodė, kad jie puikiausiai vei
siasi ir auga be vitamino A.

* * *
Praeitais metais, į Ameriką 

importuota iš Sovietų Rusijos 
35% geriausios rūšies manga- 
nesijos, kuri yra vartojama 
prie plieno išdirbystės. Iš An
glijos Afrikoj valdomų dalių,

lėni

Atsargiai reikia užlaikyti 
kambario temperatūrą, tas 
yra labai svarbu. Tarpe 65 ir 
68 laipsnių yra geriausia kam
bario temperatūra. Jeigu ligo
niui jaučiasi šalta, tai geriau 
jam suteikti šilto vandenio 
maišiuką ir daugiau užkloda- 
lų. Kuomet ligonį visą prausi, 
tada reikia, kad .temperatūra 
būtų 70 laipsnių. Gesiniai ar
ba aliejaus pečiai neturėtų būt

Kelios kliubo narės atsine
šė ir užkandžių. Aukavo už- Jei žmogus yra perilgai taip 
kandžius: B. Ambrozienė, E.
Markevičienė, M. Benevičienė, 
A. Kelly, K. čereškienė. Na ir 
visi linksmai vakarą praleido
me. Kliubietė.

laikomas, ar sveikas ar ligonis, 
tai praranda norą valgyti ir‘ 
gauna mažakraujystę (ane
mia).

(Bus daugiau)

Ann Rutherford, Metro-Goldwyn-Mayer aktorė demonstruoja, jog jinai moka ne tik užsidėt ir modeliuot kitų padarytą kepuraitę, bet mokanti ir savo pasidaryt, ir ji parodo 
kaip. Pirmiausia ji užtempia ant formos medžiagą ir užglosto, kad kuomažiausia liktų raukšlių, tada prisagsto. Paskui garu sutraukdina likusias raukšles ir visiškai pritai
ko prie formos. Padarius pageidaujamą formą, ji atsegioja, apkarpo išsikišusius kampus ir nuima nuo formos. Patikrinus kepuraitės dydį, jeigu permažas—patempia, jei 
perdidelis—biskį sulaiko apsiūdama kraštus kaspinu. Kepurei jinai vartoja rudą medžiagą, tad ir krašteliams apsiūt pasirinko Šokoladiniai rusvą kaspiną.

Pagražinimui i j užtupdė labai varsotą, raibą paukštį, kos mes gal nebeištesėtume padaryti—$$ klausimas. Šiuo atveju mes pasirenkame puokštę dirbtinių gėlių, smilgų ar 
pigesnių varsotai dažytų plunksnų.

Drabužiams materijas da
bar daro iŠ įvairiausių me
džiagų ; iš deginamos anglies, 
žolių, kornų stuobrių, medžio, 
stiklo, kalkių, pieno ir daugy
bės kitokių augmenų ir me
džiagų. Pagaminimui materi
jos iš pieno dėl vienos mote
riškos suknelės suvartojama 
30 kvortų pieno.

Vokietijoje pradėjo materi
jas gaminti iš anglies, kalkių 
ir vandens.

Amerikos rinkoje praeitą 
vasarą pasirodė labai praktiš
kos ir nepaprastai tvirtos mo
terims kojinės, pagamintos iš 
stiklo siūlų. Vadinasi "Nylon.”
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ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—36-

(Tąsa)
Atvykus Jurui, pirmiausia mokytoja 

suteikė žinių jam apie auklėjimą, tėvi^ 
uždavinius, apie kilnumo, pasiaukojimo, 
nuolaidumo jausmus, išklostė Taručio sū
naus gyvenimą suole, kuris ištisus dve
jus metus buvęs ramiausias ir staiga pa- 

’ daręs porą tokių išsišokimų, kad Dieve 
neduok!

Mokytoja prašė Tarutį atsisėsti, nes 
iki šiol jis stovėdamas išklausė panelės 
įžangos, kuri turėjo paruošti jį naujam 
iškalbingumo potvyniui. Po trumpo, bet 
jausmingo atsidūsėjimo, lyg tai iš tikrų
jų būtų jai nepakeliama našta, mokyto
ja tęsė toliau savo paskaitą.

Kiek Tarutis suprato, sūnus buvo kal
tinamas politiškoje byloje: pašto virši
ninko sūnelį pavadinęs pilvūzu ir išliejęs 
jam rašalo bonkutę į veidą. Bet tai bu
vo dovanota, nes ji vis netikėjo, kad ši
taip galėjo pasielgti ramiausias, tvarkin
giausias klasės mokinys. Vėliau, drau
gų pranešimu, jo sūnus nešvankiai išsi
reiškęs apie kunigą. Visa tai užkrečią ki
tus vaikus ir įneša mokyklon nesveiką 
reiškinį, čia, matyt, irgi tėvų namų auk- . 
Įėjimo arba tyčių darbas. Sūnus išaug
siąs kaip ėriukas. Ir dar! Ak, koks, koks 
buvo nepatogumas, kokia nemalonė jai 
pačiai! Tamsta, matyt, vaiką tvarte lai
kėte... — taip ir sakė mokytoja: — 
tvarte laikėte, tarp gyvulėlių. Stačiai ne
patogu sakyti, bet ji, kaip auklėtoja, pri
valanti: pastebėjo ant jo vaiko ranko
vės ... na, žinote, ne vieną, daugiau, bet 
vieną labai didelę... žinote, — ji pasi
purtė lyg ką neskanaus išgėrusi, — ai, 
nenorinti ir sakyti, jai taip nepatogu, bet 
atleiskite ... — vabzdį...

— Kaip panele? — nieko nesuprasdar 
mas klausė tėvas.

— Taip. Vabzdį... Supraskite, — utė- 
lę.

Tėvas nenustebo ir neparaudo, ko mo
kytoja laukė, tik* šaltai atsakė, kad ga
lėjo vabzdys ir ne vaiko būti, užsikrėsti 
nuo kitų-

O mokytoja:
— Ne, ne! Mano vaikai visi švarūs, vi

si gerų tėvų.
Tarutis pajuto įžeistas ir išskirtas iš 

visų,- tačiau valdėsi. Panelė mokytoja 
pati turi suprasti: — skurdas, žmona •

sirgusi, nebuvo kam apskalbti, jis irgi 
kiauras dienas laukuose. Vaikas pas sve-1 
timus tarnauja piemeniu — kas ten pri
žiūrės. Eikite per žmones, kur to nera
site. Čia jokia gėda. Kitas vienerius 
marškinius turi ir išnešioja visus metus. 
Utėlė — vargo palydovė, panele mokyto-.. 
ja. Nieko nepadarysi! '

Papasakojusi apie švarą ir suteikusi 
žinių apie vaikų loveles, skalbinius, mo
kytoja užsipuolė, kad dar ne viskas. Jo 
Kaziukas, kai parodę draugai šitą vabz
dį, vietoj padėkos, pakišęs tiesiog po no
simi Ulinskaitei, vaistininko dukteriai. Ji 
tokia švari, mandagi, gerai išauklėta mer
gaitė, šitokių daiktų nemačiusi, neįpra
tusi, žinote... pasišlykštėjo. Jos širde
lei negerai pasidarė. Nespėjo nė už du
rų išbėgti, čia pat, klasėje ... Kiek ašarų 
buvo, nemalonumų prieš tėvus, įsivaiz
duokite sau!

Tarutis dėl šitų dalykų galėjo tik nu
moti ranka, bet mokytojai valdydamasis 
sakė:

— Žinoma, jie ponų vaikai, atsiprašau, 
panele mokytoja. Jie gali mano vaikui 
'kiaurus metus tampyti už ausų, pravar
džiuoti Samanoriumi, Parakiniu. Kad 
biednų jis — tai galima stumdyti, pane
le? Nekartą sūnus apsiverkęs grįžo. Ir 
vis maniškis kaltas!...

Greitai jos paskaitos galo nebuvo ga
lima laukti, nes pertrauka seniai pasi
baigė, už sienų, lyg bičių avilys, ūžė kla-/ 
sė, šūkavo Kaziuko draugai ir priešai, o 
ji vis tęsė.

Juras apsidairė po kambarį, duodamas 
suprasti, kad tos kalbos jam neįdomios 
ir nereikalingos. Valandėlę jo -akis pail
sėjo ties keletu fotografijų sienoje, apsi
stojo ties dviračiu, maža lova ir keliais 
gėlėmis, paukščiukais išsiuvinėtais pa
galvėliais. Ant vieno net buvo žaliais 
siūlais išpintas Vilniaus pilies bokštas, o 
už jo — tekanti saulė.

Panelė patarinėjo sūnų sudraust. Mu
šimas nieko negelbėtų. Geriau o Dievo 
baime, tikėjimo tiesomis jį lyginti. Štai, 
ji atsiminė, — dėl tikybos pamokų vėl 
negražu, kai atsiranda tokių tėvų, ku
rie per vaiką pasako savo nusistatymus. 
Dėl jos, mokytojos, gali ir nesimokyti ti
kybos, bet išaugs sūnus kaip akmuo, 
kaip girios kerplėša.

(Bus daugiau)

tinamas ir pagal jo darbą yra 
ir atlyginama.

Nors dabar pas mus viskas 
pabrango, bet tuo pačiu sy
kiu ir uždarbis pakeltas. Miš
kų darbininkai uždirbą po 15 
litų per dieną, bet sulyg rūbų 
brangumo, tai nekažinką gali 
nusipirkti... Nepabrango ži
balas, druska, o degtukai, tai 
atpigo. Dėžutė kainuoja 5 ka
peikas. Gal, broli, tai neaišku, 
iš kur tos kapeikos. Mat, šalę 
mūsų lito eina naujas pinigas 
—rublis. Rublis su litu lygina
si šitaip : vienas rublis, tai litas 
ir 10 centų.. . Ant vasaros at
veš iš Sovietų 500 vikšrinių 
traktorių, reiks tiek pat šofe
rių. Traktoriai bus panaudoti 
lauko darbams.

Tai ir baigsiu rašyti, nes jau 
vakaras, o vakare reiks eiti į 
vakarinę mokyklą, mat, Kup- 
reliškis jau turi suaugusių mo
kyklą.

Linkėjimai nuo visų namiš
kių.

Su didžia pagarba,
Tavo brolis,

Povilas Vaškys.

Minersvilles Pionieres

(Tąsa nuo 3-čio puslp.)
bas labai žymią rolę vaidina 
imant tautiniu ir tarptautiniu 
maštabu. Jų kliubas turi ge
ras pasekmes parengimuos, 
publika į jų parengimus atsi-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 12 d., 8 y. v., LDP. 
Kliube, 408 Court St. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkimo, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
nepamirškite ir duokles užsimokėti. 
Žinokite, kad su 1 d. kovo vajus jau 
prasidėjo, gavimui naujų narių, o 
mūsų kuopa - dar nieko tame klausi
me neveikė. —V. K. Sheralis.

(58-60)

Philadelphia Pa.

pietų. Su
neš buvo 
duodami 

kalbės ta-
Pirmininkas,

Verslininkų ir profesionalų 
susirinkimas įvyko kovo 3 die
ną, Lietuvių Muzikalės Namo 
Bendrovės patalpoj, 2715 E. 
Allegheny Ave.

Susirinkimą atidarė pirm. p. 
Kaniušis, 3 vai. po 
sirinko pusėtinai, 
garsinta, kad bus 
skanūs pietūs ir kas 
me susirinkime,
atidarydamas susirinkimą, pa
reiškė, kad šis susirinkimas 
yra labai svarbus, kad bus 
renkama valdybą; yra sve
čių pabėgėlių iš Lietuvos, ku
rie pasakys ką nors apie Lie
tuvą. Daug kalbėta apie pik
niką, kad surengti įvairesnį- 
skirtingesnį, negu kiti rengia; 
tam reikalui išrinkta komisija 
iŠ* 5 ypatų.

Užbaigus susirinkimą buvo 
įteiktos dovanos valdybai už 
“krdbrastį”, kad išgelbėjo 
draugystę nuo mirties, kuri 
vos tik per aguonos grūdą ne
mirė. Dovanas gavo: pirm, kū- 
jalį, advokatas čeledinas, ka
lendorių, kad žinotų, kada 
būna susirinkimai.

Bet -advokatas sako, būtų 
buvę daug geriau, jeigu jam 
būtų užfundinę budilninką, 
kuris prižadintų jį laiku nueit 
susirinkiman.

Perstatytas d i plomatiškas 
studentas p. Tranauskas. Dar 
jaunas, bet moka pameluoti. 
Jis atsistojęs pasakė: turite 
manęs klausti. Aš nemoku 
kalbėti. Tad adv. Čeledinas 
pradėjo klausti. Kaip išrodo 
raudona armija? Ar galima 
kalbėt poterius?

Na ir melavo, priplepėjo vi-

šokių nesąmonių.
Buvo ir daugiau kalbėtojų. 

Viena viešnia iš Berlyno, kon
sulato sekr., sakė, man burna 
uždaryta iki l^d. balandžio. 
Po pirmos dienos balandžio aš 
pradėsiu kalbėti ir daug pasa
kysiu. Kitas sekretorius sakė, 
aš senai iš Lietuvos, mano se
nos žinios.

Klausimas kodėl visa Ame
rika šaukė per spaudą, per ra
dijų, kad per Hitlerį kenčia 
nelaimes, o jūs gavote pas jį 
prieglaudą ?

Tada jis hitleriškai atsakė: 
“Kad tik Amerikos žydai ne
myli Hitlerio, o kiti visi myli”.

Vėliaus buvo duodami ska
nūs pietūs ir gėrimai.

Verslininkas.
Nuo Red. Kadangi apie 

tas Lietuvos pabėgėlių kalbas, 
nesąmones ir pliovones mūsų 
spaudoje atkartotinai buvo 
rašyta, tad iš Jūsų korespon
dencijos jas apleidžiame.

Laiškas iš
Lietuvos

Sovietai Apsisaugo

J. Ramanauskas.
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mui, jeigu vokiečiai per- 
maršuotų per Turkiją Ma
žojoj Azijoj iki Sovietinio 
Kaukazo sienos.

j t . 4 u s tj

1 Inside Phone 
EVergreen 4-6483

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

VARPO KEPTU VE 
36-40 Stagg St. Tėl. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų ’ 
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

Morrell Street

OPEN DAY and NIGHT

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

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

SPECIAL RATES PER WEEK

neša prielankiai, o likusį pel
ną nuo parengimų jos nesu- 
naudoja saviems privatiškiems 
reikalams, bet aukoja svar
biausiems reikalams visuome
nės, tautinės ir tarptautinės. 
K i e k v ienam protaujančiam 
darbininkui būtinai reikia su
prasti, kokią svarbią rolę lošia 
šiame momente protaujančios, 
organizuotos moterys ’

* * *
Šitą viską prisiminus, daro

si liūdna, kad mūs veteranės, 
senutės, dar svarbų vaidmenį 
lošia dėl jaunosios kartos ge
resnės ateities. Bet jų spėkos 
silpsta, ir mažinasi, o kurios 
galėtų tą trūkumą spėkų už
pildyti—jaunesnės, deja, su
klupo vidurkelyj, jaunystės 
idealo pasibėžtas užduotis at
likti jų nesimato, jaunoji kar
ta žuvus iš visuomeninio vei
kimo. Ir, kaip matosi, greitu 
laiku pažangieji lietuviai at
sitrauks nuo scenos šitam pro- 

, gresyvyj miestukyj, jis bus už
mirštas kaip ir niekad nebu
vęs reikšmingas progresyviai. 
Todėl aš čia nors trumpais 
bruožais prisimenu jo praei
ti.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pranešama be patvirtinimo, 
kad Sovietai telkia Raudo
nąją Armiją Kaukaze arti 
Turkijos rubežiaus ir Bes- 
sarabijoj, Rumunijos pasie
nyj.

Kai kurie diplomatai sa
ko, jog Sovietai Kaukaze 
apsisaugo tokiam atsitiki-

Washington. — Šiuo laiku 
streikai yra sustabdę karo 
reikmenų gamybą 21-name 
fabrike Amerikoje. Tie fab
rikai turi užsakymus kari
nių reikmenų už $75,000,000.

THE BAKERS'

Varpo 
keptuve

)UM0N LABU

yra 
unijine

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

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

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
IOI 3O£=KQi

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

d. kovo, 7:30 v. v., 103 GrOen St. 
Draugai, malonėkite dalyvauti susi
rinkime, nes randasi svarbių reikalų 
aptarimui. Atsiveskite naujų narių 
prirašyti kuopon. — S. Meison, prot. 
Sekr. (59-60)

NOTARY
PUBLIC STagg 2-5043

SflOVA
® A LIBERAL

ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH1

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Parsamdo automibilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

BAR irGRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

j ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus. 

;< Dįdelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

J. GARŠVA
Graborius-ūndertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Pereitomis dienomis brook- 
lynietis Alekas Vaškys gavo 
nuo savo brolio iš Lietuvos, 
Kupreliškių valsčiaus, sekamą 
laišką:

1940-X1I-9, -Kupreliškis 
Brangus brolau!

Sveikinu jus, brolau, ir lin
kiu daug laimės ir pasisekimo 
jūsų gyvenime.

Tai ką, gal jau kareiviau
ji?. Gal jau kariškus rūbus dė
vi? Geriau būtų, kad nepa- 
pultum į vaiską kai šitikie lai
kai, nes dabar nežinai, kada 
reiks su priešu susitikti. . . 
Mes, broli, dar galime kariau
ti priešingose valstybėse, bet 
gal taip neatsitiks, nes SSSR 
kol kas laikosi nuošaliai ir ne
mano kariauti. Ir man kol kas 
dar nedreba kinkos dėl karo. 
Kai dėl valdžios,, tai aš, bro
lau, patenkintas. .,

Apie dabartinę tvarką, tai 
sunku ir aprašyt. Reiktų; la
bai daug rašyti, jeigu norėtum 
viską aprašyti. Daug yra viso
kių'pakeitimų, daug naujų, su
manymų. Bet daug ir dabar 
jau padaryta pažangos, daug 
pertvarkymą, žeųiės reforma 
jau įvykdyta, nacionalizuotos 
įvairios įmonės, nusavinami 
namai, žinoma, tik ne tokie, 
kaip Kupreliškio. Kas svar
biausia, tai, kad SSSR visi 
žmonės lygūs, jokių luomų nė
ra, kaip kad buvo anksčiau 
pas mus. čia svarbiausią rolę 
vaidina žmogus, o ne kapita
las. Pagal žmogaus gabumus, 
pagal jo, vertybes jis yra ver-

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

AMBASSADOR 
'21 Jqwo(»?

$3975 ’

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 ’ 

701 GRAND STREET 
Tarpo Graham & Manhattan Avės.

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

, Duodame ant Išmokėjimų. j

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

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

Gaminami Europiško ir Amerikoniuko stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadorlškal 

■ nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių. •

j

GRAIKAI KARIAUSIĄ 
IKI LAIMĖSIĄ

Athenai. — Graikijos vaiz
džia už reiškė, kad ji atmes 
bet kokius taikos pasiūly
mus iš Vokieti j os-Itali jos 
puses. Žada kariaut išvien 
su Anglija iki laimėjimo.

JAPONŲ MINISTERS J 
BERLYNĄ

Berlin. — Vokiečių vald
žia pranešė, kad atvyks į 
Berlyną Japonijos užsienių 
reikalų ministeris Matsuoka 
tartis apie veikimą išvien su 
Vokietija prieš Angliją ir 
jos talkininkus.

LAIDIES’ DAYS
Mon. and Tue& from 12 a.m. to
11 p.m» After 11 p«m. for gents

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

41

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., FrL, Sat. and



pttalapi:

Kas tai NAUJO* tapo pridėta

k. abekiene išvyko

Tel. Evergreen 4-9508

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

$1.50

Skersai nuo Republic Teatro

DRABUŽIAI ISPANUOS 
KARO PABĖGĖLIAMS

PABALTIJO KULTŪRINE TARYBA 
ŠAUKIA DAILININKUS TALKON

$3.00 
35c

moki- 
moky- 
gerai 

viskas

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Iš IDS 1 Kuopos Susi 
rinkimo ir Veiklos

Presas:

Gaisragesiai Pasiruošę 
Majoro “Karui”

New Yorke sulaikyta 4 as 
menys įtarti apvaginėjime dra 
bužių distrikto ir naudoję jau 
nūs vaikus suvogtiems daik 
tams perkraustyti iš vietos vie 
ton.

pų” ir paskelbta varžytinės 
padaryt 25,000 maskų apsau
gai nuo gaisro.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

Parodoj dalyvauti kviečia
mi visi artistai kilę iš tų kraš
tų arba tų tautų kilmės čia- 
gimiai. Prašoma išstatyti pie
šinių, braižinių, skulptūros ir 
komercijai taikomi dailės dar-

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

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

NORINTIEMS GAUTI 
PILIETYBĘ

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner** 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be joldo mokesčio.

Chicagos link, kurią, 
pasieks tik galop sa- 
Pakeliui porą diemj 

praleisti Philadelphijoj 
“Vilnies” ir kitais 

o 13-tą ir 14.-tą ko-

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA-—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip PetrUčių Krautuvėse <

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

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

Kavai užliejus gasą apart- 
mente, 543 5th St., N. Y., 3 
gyventojai nuvežti ligoninėn 
pridusę gasu.

Gaukite “Laisvei” nauję 
skaitytojų

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

n a u jus paveiks
lus ir krajpvus 
sudaryti su ame- 
rikomškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Pabaltės Kultūrinė Taryba, 
kurią sudaro lietuvių, latvių, 
estų ir suomių organizacijos, 
ruošia dailės kūrinių parodą. 
Ji įvyks pradedant balandžio 
25-ta ir baigiant gegužės 5-ta, 
Estų Salėj, 2061 Lexington 
Ave., New Yorko mieste. Va
dinsis : “Baltic-American Art 
Exhibition.?

Tas pat pažįstamas 
pakelis, bet Na'uji 
Old Golds viduj. 
Visi dabar parduo- > 
darni Old Golds Z 
yra NAUJI Old /jį 
Golds. /jįK

Parinktinio importuoto tabako dadėta į Old 
Gold. Taigi yra naujo skonio šioj sudėtyje kva
pių auksinių tabakų. Gaukite pakelį Šiandien!

kad 
ilgo 
bus 
jog 
bos 
padauginti miesto gaisragesių

ISPANAMS GELBĖT KONFERENCIJON, 
WASHINGTONE, IŠ NEW YORKO 

SIUS DAUG DELEGATU

Kūrinių pavadinimai turi 
būti prisiųsti Tarybai ne vė
liau kovo 30-tos, kad spėtų 
panaudoti kataloge. Patys kū
riniai reikia pristatyt' ne vė
liau bal. 23-čios. Dalyvių pa
veikslai galės būt įdėti kata
loge už $3. Viskas turi būti 
atsiųsta /paties artisto lėšomis.

Geriausius meno kūrinius, 
jų savininkams sutinkant, 
“džiūrė” išrinks ir pasiųs Mas-

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, kovo 13-tą, 7:30 y. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj. Nariai 
malonėkite skaitlingai dalyvauti. Tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. 
Reikia užsimokėti duokles. Bus duo
dami platūs raportai iš parengimo, 
Ateivių Gynimo, Ispanijos pabėgė
lių gelbėjimo iš Francijos šaltos 
prieglaudos. Vasarinis sezonas jau 
čia pat, turime padaryti tarimą apie 
vasarinius parengimus. Atsiras ir 
daugiau klausimų^ kuriuos turėsime 
apkalbėti.

PARDAVIMAI
šeštadieni, kovo 15 d. įvyks vie

šas pardavimas po antrašu 8881 
Greenlako. Rd., (Upper Straits Lake) 
Michigan. Parsiduos darbo įrankiai 
ir sandėlis. Mrs. A. Shabas.

(60-65)

Charles P. Muller, Immigra- 
cijos ir Natūralizacijos direk
toriaus padėjėjas šioj apylin
kėj, kreipėsi į mus su prašy
mu spaudoje paskelbti keletą 
perspėjimų einantiems prašyti 
J. V. pilietybės.

Jis prašo pirm visko labai 
atsargiai išstudijuoti formą ir 
tik viską ištyrus ir viskame' 
persitikrinus tą formą pildyti, 
nes kitaip jūsų prašymo* pa
tenkinimas gali būti perilgai 
užtrauktas. Jisai pataria:

1. Atsakyti kiekvieną klau
simą, kaip reikalauja.

2. Paveikslai turi būti lygiai 
toki, kokių reikalaujama for
moj paduotose instrukcijose, 
ir kiekvienas paveikslas pasi
rašytas pilnu vardu ir pavar
de. Jos turi būti rankraščiu 
pasirašytos, ne įdrukuotos. Pa
rašas neturi liesti veido ar 
drabužių fotografijoj.

3. Jei instrukcijos reikalau
ja mokesti priduot “Money 
Orderiu,” taip ir turi būti pri
duota sykiu su dokumentais.

4. Atvykusieji po 1928 m. 
dar turi įdėti ir savo, įvažia
vimo liūdymą arba įdėti rašy
tą pareiškimą, dėlko toks liū- 
dymas neįdedama.

5. Pilnas aplikanto vardas 
turi būti pasirašytas formos 
2-me ir 3-me puslapiuose.

Informacijos, jei galima, ge
riau mašinėle įrašyti, bet gali 
būti ir rankraščiu, tik turi būti 
aiškios, gerai įskaitomos.

padidintame numeryje 
paminėjimas 30 metų 

pradėjo gyvuo

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

Sapnų knyga, apdarytą su pa
veikslais .... <......... '................$1.60

Tūkstantis nak,tų, didelė knyga 
apdaryta .............................

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M. žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

TAIP, TAIP — gavęs nauję apsiuvę aut 
vį/ rankovės, tamsta jautiesi visai gerai. Ir 

nepamiršk, jog kas tai naujo yra pridėta my
limam cigaretui taip pat.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

OI —1OI  —IOES

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

Pasakiusi keletą prakalbų 
Brooklyne ir apylinkėj, d. K. 
Abekiene pereitą sekmadienį 
išvyko 
tačiau, 
vaitės. 
ketino 
dienraščio 
reikalais, 
vo turės prakalbas Binghamto- 
ne ir Rochesteryje. Po to ža
dėjo skubint namo, kad dar 
spėti į prof. Bacevičiaus kon
certą, kuris įvyks Chicagoj 
kovo 16-tą.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam

kvos Dailės Festivalui, kuris 
įvyks birželio mėnesį. Neno
rinti, kad jų kūriniai būti) 
siųsti, privalo tai pažymėti pri
statant kūrinius Pabaltės Ta
rybos Dailės Parodon.

Organizacijoms ir kolonijų 
veikėjams reikėti) pasirūpinti, 
kad jūsų jauni menininkai 
apie parodą žinotų ir būtų pa
raginti joje dalyvauti. Orga
nizacijos turėtų jiems padėti 
pasiųsti kūrinius, bei įdėti pa
veikslus katalogai!.

• TDA NARIAMS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių 17-ta kuopa yra labai 
apsnūdus ir yra laikas budinti ją iš 
miego. Todėl visi TDA nariai būkite 
LLD 1 kp. susirinkime. Ten turėsi
me progą apkalbėti TDA kuopos rei
kalus ir paskirti i dieną susirinki
mams, taipgi kaip''padauginti narių 
skaičių ir padaryti gyvesnį kuopos 
veikimą. Tad visi malonėkite tuo 
klausimu susidomėti. — A. Mureika.

(59-61)

Komisijų Raportai
Ateities žiedo Vaikų Mo

kyklėlės komisijos narė A. La- 
pata pranešė, kad mokyklėlę 
lanko nemažas būrelis 
nių. Kalbos ir rašybos 
toja L. Kavaliauskaitė 
mokina, .žodžiu sakant, 
eina geroj tvarkoj.

Ateivių Gynime atstovas J. 
E. Gužas pranešė, kad dabar 
kongrese bandoma praleisti 
bilius, kuris pernai buvo 
Aukščiausio Teismo pripažin
tas nekonstituciniu. Turinys to 
biliaus šiemet pasakytas kitais 
žodžiais. Bet savyje turi tą pa
čią galią, kuri būtų pavojin
ga ateiviams nepiliečiams ir 
piliečiams. Ragino tėmyti at
sišauk imus Amerikinio Atei
viams Ginti Komiteto ir jį pa
remti visais galimais būdais.

Stanley Zajankauskas, jau
nuolis, pranešė, kad buvo di
delėj jaunuolių demonstraci
joj, Washington, D. C., gatvė
se prieš karą už taiką.

Dariaus-Girėno Paminklui 
Statyt Komitete atstovas A. 
Balčiūnas pranešė, kad nuo 
rengto vasario mėnesį parengi
mo ir rinkų aukų likę su vir
šum $400 paminklo statymui.

Kuopos parengimų komisija 
rūpinsis surasti progą pramo
gai dar šiame žieminiame se
zone ar vasaros išvažiavimui.

Kuopoj ligonių randasi 6,

šiomis dienomis d. A. Mu
reika atnešė daug drabužių 
Ispanijos karo pabėgėliams. 
Vienus aukojo jo brolienė Bar
bora Mureikienė, o kitus jis 
pats. Mrs. Simpson žadėjo 
aukoti daug drabužių.

Drabužiai dar labai reika
lingi. Apart dar vis esančių 
pabėgėlių Francijos koncen
tracijose, 11J000 jau yra apgy
vendinta Meksikoj, kur jiem, 
kaipo ndująjcunam 
trūksta visko, *ta|pl1 
biižių. Tad visi; -kurie turite 
nuliekamų drabužių, prašomi 
j aos surinkti ir paaukoti.

Mot. Kliubo Komisija.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

visados bus patenkinti.

“Laisvės” skaitytojams jau 
žinoma, kad pirmiausiu ir di- 
džiausįu Amerikos darbo liau
dies siekiu gelbėjime Ispani
jos karo pabėgėlių yra pasiun
timas laivo parvežti pabėgė
lius iš Francijos Meksikon. 
Laivo reikalams ir tarp lie
tuvių jau sukelta virš $700. 
Paskui yra jau perveržtiems 
įsikurti pagelbos teikimas, rei
kalavimas amnestijos įkalin
tiems Franco kalėjimuose ir 
koncentracijose, gelbėjimas iš
siųstiems įvairiosna šalysna.

Ispanijos karo pabėgėlių 
reikalams šaukiamon Nąciona- 
lėn Nepapraston Konferenci
jom kuri įvyks kovo 15-tą ir 
16-tą, Hotel Hamilton, - Wash
ingtone, New, Yorko darbinin- 
kų unijos ir kitos organizaci
jos siunčia skaitlingą delega

čių sudarant iki 2,400 pasto
čių, prie kurių būtų priskirta 
144,000 civilių liuosnorių.

Plane numatoma nupirkt 2,- 
500 lengvų pompų, dapirkt 
400,000 pėdų guminių “pai-

G aisragesi ų De partmentas 
esąs pasiruošęs majoro La 
Guardijos išgalvotai mobiliza
cijos dienai (M-day) arba 
“apsigynimui” nuo “atakų iš 
oro”. Gaisragesiai esą pasi
ruošę karo laiku gaisragesy- 
bai, kuriai galėsią sumobili- 
zuot 200,000 piliečių liuosno- 
riai padėti gesint gaisrus. Nau
jas, karo padėčiai pritaikytas 
aparatas * lėšuosiąs miestui 
$18,000,000.

Tokius planus pasiūlė ma
joras Washingtone kongresi
nei Visuomeniškų Bildingų 
Komisijai, kurią jis ragino 
skirti $150,000,000 finansavi
mui miestuose mobilizacijos 
dienos programos.

Majoras taip yra įsitikinęs, 
Jungtinės Valstijos neuž- 
bus kare ir kad jos dėlto 
išstatytos iš oro atakoms, 
jis sutiko su Gaisragesy- 
Departmento' pasiūlymu

skaičių nuo 11,000 iki 19,000 
vyrų.

Pagal planą, kiekviena iš 
esamų miesto gaisragesybos 
stočių būtų- dapildyta šešio
mis pastotomis, jų bendrą skai-

Į kovo 6-tą įvykusį susirin
kimą, “Laisvės” svetainėj, na
rių atsilankė skaitlingas bū
rys. Kuopos viršininkai, A. 
Velička, J. Kovas, K. Reinis ir 
J. Dainius, pravedė bei rapor
tavo kuopos bėgamus reikalus. 
Dabar kuopos, ižde yra $80.81.

Laiškų Skaitymas
“Vilnies” administracija at

sišaukė į LDS 1-mą kuopą 
klausimu bazaro, kuris’įvyks 
balandžio 4-5-6 dienomis. Pra
šo parinkti daiktų ar piniginių 
dovanų. Mūsų kuopa paauka
vo iš iždo $2, o draugės ir 
draugai pasiėmė prisiųstas 
blankas parinkti aukų.

“Laisvės” a d m i nistracija 
prašė pasigarsinti jubilėjinia- 
me 
Bus 
kaip “Laisvė 
ti. Mūsų kuopa nutarė duoti 
skelbimą už $5.

Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubas užkvietė LDS 1-mos 
kuopos narius dalyvauti ren
giamame Kliubo bazare, ku
ris bus kovo (March) 28-29- 
30 dienomis, savoj svetainėj, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Brooklyn© ir apylinkės lietu
viai prašomi dalyvauti ir pa
remti aukščiau kalbamą įstai
gą. Ta įstaiga yra visuome
niška.

šimtai nanų.
- Lietuviai, stokite į LDS! 
Tvirtesnės lietuvių pašalpos ir 
apdraudos organizacijos nėra 
visoj Amerikoj. Garbė tokioj 
organizacijoj priklausyti.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 13 d. kovo, 8 
v. v. Zabielskio svetainėje. Nariai 
dalyvaukite, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. — Valdyba. 
(60-61)’

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas.
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĖ BARBĘRIAI

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. 1
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

ciją.
Lietuvių Literatūros D-jos 

Centras irgi siunčia delegatą.
Konferencijos šaukėjai su

darė palengvintas sąlygas vi
siems norintiems vykti konfe- 
rencijon, specialiu traukiniu 
nuveš už $6.70 “round trip.”

Speciali© traukinio bilietai 
turi būti užsisakyti ir Sumokė
ti ne vėliau kovo 12-tos, Am. 
Rescue Ship Mission raštinėj, 
19-tas aukštas, 425 Fourth 
Ave., New Yorke.

Delegatai išvažiuos penkta
dienio. vakarą (pusiaunaktį) 
12:20 nuo Chanin Bildingo, 
122 E. 42nd St., N. Y. kur juos 
paims specialiai busai ir nu
ves prie traukinio į Jersey Cit 
ty. Sugrįš 16-tą, 5:30 ir 7:45 
vakaro.

Trečiadienis, Kovo 1




