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KRISLAI
Atsikrausto bėda.
Laukia svečio.
Sveikinu draugą. 
Pagerbs seną veikėją. 
Tikisi' sukirsti.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyhe $6.00 

Metams

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui. 4b M

T
kad Amerikon atsikrausto 
rusų menševikų organas 
“Socialističesky Vestnik”. 
Apsigyvensiąs New Yorke 
ir menševizmu šviesiąs Am
erikos žmones.

O kelionė šio kontr-revo- 
liucinio žurnalo buvo tokia: 
Gyveno Berlyne—Vokietijoj 
įsigalėjo fašizmas. Nusi
kraustė Paryžiun—Franci- 
joj įsigalėjo fašizmas. Da
bar persikels Amerikon ir 
čionai padės reakcijai-fašiz- 
mui plėstis.

Tokio svečio Amerikos 
žmonės nenori ir nelaukia. 
Jį pasveikins tik Grigaitis 
ir jo vienminčių saujalė, ku
rie sušilę kasa duobę Ame
rikos demokratijai.
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Darbo Federacija Pasmerkė 
Valdžią už Unijų Persekioji

mą neva Kaipo Prustų

DIESO “RAUDONIEJI POPIERIAI” NIE
KO NEĮRODO PRIEŠ KOMUNISTUS 

AR SOVIETU “AGENTUS”

Sovietai Šauniai Pagerbė 
Atmintį Didžio Poeto 
Adomo Mickevičiaus

Chicagos pažangioji vi
suomenė labai susidomėju
siai seka visus pranešimus 
apie profesorių Vytautą 
Bacevičių. Jie klausia: O 
kada šis garsiausias lietu
vis muzikas lankysis Chica
goje?

Chicagiečiai profesoriaus 
Bacevičiaus laukia ir jį šil
tai ir nuoširdžiai pasitiks.

Visi pasipiktinę smetoni- 
ninkų šmeižtais prieš tą ge
ni jalų lietuvį muziką.

Drg. Juozas Ramanaus
kas jau įžengė į aštuntą de
šimtį metų. O jis dar kruta 
—kruta smarkiai. Neapleis 
jis susirinkimo, nepadės jis 
plunksną rūdyti.

Seneliui Juozui vėlinu ge
riausios sveikatos ir dar 
daugelio, daugelio metų gy
venimo.

Chicagoje sutikau kitą 
mūsų seną kovotoją ir vei
kėją, būtent drg. J. Jukeli. 
Tai senas brooklynietis. Jis 
irgi dar labai smarkiai kru
ta. Tai visuomet gyvas ir 
malonus draugas.

Jau keturiasdešimts me
tų d. Jukelis dalyvauja dar
bo žmonių kovose. Tai labai 
graži, didelė krūva metų! 
Girdėjau, kad Roselandie- 
čiai rūpinasi tinkamai pa
gerbti šio mūsų veterano il
gų metų revoliucinę veiklą.

Vilniečiai šiemet tikisi su
kirsti laisviečius. Jie opti
mistiškai teigia, kad jie sa
vo dienraščiui “Vilniai” 
gaus daugiau skaitytojų, 
negu laisviečiai “Laisvei”.

Yra ko laisviečiams susi
rūpinti. Nei būtų labai gra
žu, nei labai garbinga, jei
gu šis mūsų chicagiečių ko
legų optimizmas įsikūnytų 
gyveniman. Drg. Andrulis 
jau dabar pašiepia kiekvie
ną brooklynietį, kuris Chi
cagoje pasimaišo. Sako: 
Jums dar nenusibodo mie
goti... ’

Lapkričio 20 dienų Chica- 
goje buvo labai plačiai re
klamuotas menševikų “ma
sinis” mitingas. Kalbėt tu
rėjo Grigaitis ir Stilsonas. 
Publikos neturėjo nei šimto.

Stilsonas nepasirodė. Pir
mininkas verkė ir kaltino 
bolševikus: girdi, o gal tie 
bjaurybės mūsų čyfą kidna- 
pino! Nesijuokite.

New Orleans, La.—Suva-j Generalio vice - prokuro- 
žiavimas Amerikos Darbo ro Th. Arnoldo pradėti per- 
Federacijos padarė tarimą,'sekiojimai unijų neva kaipo 
kur reikalauja, kad valdžia x 'L~ 
nustotų traukus unijas į 
teismus pagal įstatymus, 
kurie išleisti prieš trustus.

“Per dvejus paskutinius 
metus,” sako Federacijos 
suvažiavimo tarimas, “buvo 
teismuose užvesta daugiau 
bylų prieš organizuotus dar
bininkus neva kaip laužyto
jus prieš-trustinių įstatymų, 
negu per 50 metų pirmiau.” unijos.”

trustų tai yra “pikčiausias 
užpuolimas” ant darbo uni
jų visoj šios šalies istorijoj, 
—pareiškė Federacijos su
važiavimas:

‘Mes kuo stipriausiai 
smerkiame tuos nepateisina
mus žingsnius, kurie daromi 
prieš organizuotus darbi
ninkus ir prieš pamatus, ku
riais yra įsteigtos darbo

Amerikos Kongresas po 
Naujų Mėty Spręs apie 

Paskolas Anglijai

Reikalauja Darbo Fe
deracijai Atstovybės 
Kariniame Komitete
New Orleans, La.—Darbo

Federacijos suvažiavimas
Washington.—Senato ko

misija užsieniniais reikalais Ir eueracijos suvažiavimas 
vienbalsiai atidėjo iki po pasižadėjo pilnai remti Am- 
naujų metų svarstymus su- erikos ginklavimą apsigyni- 
manymų, kurie reikalauja, mui. Bet reikalavo priimti 
kad Amerika duotų karo Federacijos atstovą į Pata- 
paskolų Anglijai. Po naujų1 
metų, sausyje susirinks nau
ja, pilna kongreso sesija. 
Dabartinėje gi sesijoje ne
dalyvauja daugelis senato
rių ir kongresmanų.

Senatorius George, pirmi
ninkas užsienių reikalų ko
misijos, mano, kad prez. 
Rooseveltas ragins kongre
są panaikint tulus suvaržy
mus, kurie sulaiko Angli
jai paskolas iš Amerikos. 
Didžiausias gi suvaržymas 
tai Johnsono įstatymas: jis 
uždraudžia daugiau skolint 
toms šalims, kurios neatmo-i

riamąjį Šalies Gynimo Ko
mitetą. Federacijos vadai 
nepasitenkinę, kad prez. 
Rooseveltas į tą komitetą 
įstatė Sidney Hillmaną iš 
CIO Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos, bet nepakvietė Fe
deracijos atstovo, nors, gir
di; jinai “yra vyraujantis 
darbo unijų judėjimas mū
sų šalyje.”

Federacijos suvažiavimas 
taipgi reikalavo,
darbo unijų atstovai būtų 

i priimti į drafto komisijas, 
ka Amerikai pirmesnių sko-. parenkančįas naujokus į 
lų. Jau yra įteikti sumany
mai atšaukt šį įstatymą.

Washington. — Dieso va
dovaujama kongresinė tyri
nėjimų komisija išleido kny
gą vadinamą “Raudonai
siais Popieriais”, kur nori 
įrodyt, kad Amerikos Ko
munistų Partija užsiimanti 
“šnipinėjimo” ir “sabotažo” 
darbais prieš šalies valdžią. 

‘Daily Workerio” kores
pondentas A. Lapinas, per
žiūrėjęs tą knygą, rašo:

“Kuom ‘Raudonieji Popie
riai’ yra įdomiausi, tai tuo- 
mi, kad jie visai nieko tokio 
neįrodo. Visoje 967-nių pus
lapių knygoje nėra nė kris
lelio z parodymo, kad komu
nistai varytų ‘sabotažą’ ar 
kad Komunistų Partijos na
riai ar vadai būtų padarę 
bent vieną nelegalį veiksmą 
prieš šalies valdžią.

“Toje knygoje taipgi nė
ra jokio įrodymo bent prieš 
vieną ‘Sovietų agentą’ šioje 
šalyje, nors Diesas savo kal
bose priskaitė tūkstančius 
tokių vadinamų agentų.

“Toj knygoj ištisai per
spausdintas Komunistų Ma
nifestas, parašytas Karolio 
Markso ir Friedricho Engel
so ir pirmą kartą išleistas 
1848 metais. Jis dabar Die
so perspausdintas kaip vi
sai naujas atidengimas.

“Taipgi perspausdinta‘Le
nino Laiškas Amerikos Dar
bininkams,’ ištraukos išSta-

kad jos lino knygos ‘Leninizmo Pa
grindai’ ir iš Lenino kny
gos ‘Valstybė ir Revoliuci
ja’. Bet ištraukos iš įvairių 
marksistinių raštų čia yra 
iškraipytos.

“Daugelis svarbių brošiū
rų ir komunistų vadų kalbų 
yra aršiai iškramtyta, idant 
paremt Dieso komisijos 
tvirtinimą, būk Komunistų 
Partija esanti Sovietų ‘ag
entas’ ir tikinti į ‘jėgos ir 
prievartos’ naudojimą.

‘Ištraukos iš E. Brow- 
derio ir W. Z. Fosterio liu
dijimų Dieso komisijai taip 
‘sutaisytos’, kad užtemdint 

k tikrąją prasmę jųdviejų

“Daugelis puslapių ‘Rau- 
donosiuose Popieriuose’ yra 
užimta neseniai išleistais la
peliais Komunistų Partijos 
ir Jaunųjų Komunistų Ly
gos.

“Šie gi lapeliai aiškiai įro
do tik tiek, jog Komunistų 
Partija yra priešinga vers
tinai kariuomenės tarnybai 
taikos laiku ir kovoja prieš 
Amerikos ėjimą į imperia
listų karą Europoje.

“Ši Dieso komisijos kny
ga išleista netrukus po to, 
kai ta komisija išleido va
dinamus ‘Baltuosius Popie
rius’, kur įtalpino kai ku
riuos dokumentus apie na- 
zių veiklą šioje šalyje. Čia 
Dieso komisijos tikslas, ma
tomai, buvo perstatyti žmo
nėms, kad komunistai, gir
di, susirišę su naziais.”

TURI SUGRAŽINT POLITI
NIUS TAKSUS BOSTONO 

AMALGAMETTAM

Maskva. — Visos Sovietų 
Sąjungos miestuose lapkr. 
26 d. buvo minima 85-kiųt 
metų sukaktis nuo to laiko, 
kai mirė Adomas Mickevi
čius, didis lenkų poetas ir 
revoliucionierius. Maskvoje 
jam paminėt įvyko mitingas 
Unijų Rūme, Piliorių Sve
tainėje.

Mokslininkai ir rašytojai 
iš Maskvos, Leningrado, Ki
jevo, Vilniaus ir kitų miestų 
atlaikė trijų dienų sesiją 
Lvove, pagerbt Mickevičių. 
Sesija buvo bendrai sušauk
ta Sovietų Rašytojų Unijos, 
Sovietinės Ukrainos Mokslų 
Akademijos ir Lvovo Vals
tybinio Universiteto.

Vietoj mažiuko muzejuko 
iki šiol ‘buvusio namelyje, 
kur poetas Mickevičius gi
mė Novogrudoke, dabar 
įrengiamas didis muzejus.

Puškino Draugas
- Ad°mas Mickevičius gimė fciauso socialistinei žmoni- 
1798 m. gruodžio 24 d. Mo- jai 
kinosi Vilniaus Universite
te. Jis buvo vienas tų, ku
rie organizavo patriotines 
draugijas, siekusias atsteigt 
Lenkijos nepriklausomybę.

Kai 1823 metais Mickevi-

nuo.. ■ i

slavų literatūros istorijose
Visą*savo gyvenimą, kaip 

Rusijoj, taip užsieniuose, 
Mickevičius kentėjo 
priespaudos ir cenzūros.
Net po jo mirties carinė 
cenzūra ir lenkų ponų cen
zūra darkė jo raštus, iškar
pydama juos.
“Pravda” Apie Mickevičių

Sovietų Komunistų Parti
jos organas “Pravda” štai 
kaip atsiliepia apie Mickevi
čių; . •.

“Per 85 metus nuo Micke* 
vičiaus mirties, daugelis 
partijų ir politinių sriovių 
stengėsi pritaikyti jį savo 
tikslams; kartais jos persta
tė jį lenkų šovinistu, kartais 
tikruoju kataliku, o kartais 
baudžiavinės ponijos rėmė
ju.

“Mickevičius nebuvo nuo
sakus socialistas, bet jis, di
dis poetas, buvo tarptautie- 
tis, revoliucionierius ir pri-

X
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vertiną kariuomenės tarny
bą.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI BAI
SIAI NAIKINO ANGLŲ 
UOSTA PLYMOUTHĄ

Vokiečiai Praneša:
Berlin, lapkr. 28.—Vokie

čiu

ITALAI SAKOSI LAIMĖJĘ 
SMARKŲ JŪRŲ MŪŠĮ 

PRIEŠ ANGLUS
Roma, lapkr. 28. — Italų 

'komanda praneša, kad mū-

“Tikrumoje Mickevičius 
buvo netinkamas buržuazi
nei visuomenei, smūgis jai 
veidan, štai kodėl jinai su
degino, sunaikino ir ignora
vo eilę dokumentų apie jo 
revoliucinį ir kūrybinį vei
kimą. Bet socialistinė visuo
menė atsteigs ši skaistų pa
veikslą genijaus, kuris buvo 
draugas Puškino, dekab
risto Rylejevo, žoržo ir 
draugas kovotojas Markso-- 
draugas visų, kurie kovojo 
už teisybės pergalę ant že
mės.”

Boston, Mass.—Čionaiti- 
niai Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos viršininkai buvo už
dėję nąriam po dolerį tak
sų, kad galėtų už tuos pini
gus pasamdyti radio kal
boms už Rooseveltą laike čius buvo gimnazijos moky- 
rinkimų vajaus. Taip sam- tojas Kaune, jis tapo areš- 
dytojai ir išskaitė po dolerį tuotas ir į Rusiją ištremtas, 
iš darbininkų algų tam tik- Rusijoj jis susidraugavo su 
slui.

Darbininkai pasiskundė 
Middlesex apskričio proku-! 
rorui Robertui Bradfordui, 
prieš tuos politinius taksus; 
ir dabar prokuroras įsakė 
Amalgameitų viršininkams 
sugrąžint tuos taksus darbi
ninkams.

Šis prokuroro patvarky
mas kol kas paliečia apie 
100 darbininkų.

didžiu rusų poetu Puškinu 
ir su dekabristais revoliu
cionieriais. Po 1829 m. Mic-

I

- kevičius gyveno užsieniuose. 
/Francijos Kolegijoje Pary

žiuje jis skaitė pamokas iš

Rooseveltas Šj Penkta
dienį Tariasi su “Tyri- 

nėtojum” Diesu

Federacijos Suvažiavi 
mas Šaukia Smarkiau 

šiai Remt Angliją
Italai Jau Pradėję Ofen- 

syvą prieš Graikus
čiu orlaiviai naktį numetė s^.e su karimais anglų lai-
200 tonų smarkiausių sprog- vals’ nepertoli nuo Sardini- 
dinančių bombų ir tūkstan- J08 sa‘os k™i lai- 
tį padegančių bombų į an- Yal ir bombimai_lėktuvai su- _..............

zeide bei padege vieną dide- kalbų.
lį anglų karo laivą, vieną “Pareiškimai; kad. Ameri-

glų prieplaukos miestą 
Plymouthą, kuriame sukėlė 
didžius gaisrus.

Anglai Praneša:
London, lapkričio 28. — 

Per 8 valandas naktį šimtas 
iki pusantro šimto vokiečių 
orlaivių sprogdino ir degi
no Plymouthą; padarė di
džius gaisrus mieste ir su
ardė geležinkelio susisieki
mus tarp Plymoutho ir Lon
dono.

TĘSIASI ŽUDYNĖS 
RUMUNIJOJE

Bucharest, Rumunija, lap
kričio 28.—Pranešam^,' kad 
apart 64 sušaudytU4’ėmejų 
buvusio RumunijųsoiJkąra- 

Berlin. — Vokiečiai sako- liaus Karolio, dar>‘gąųyališ- 
si nuskandinę vieną anglų kai” sušaudyta daugelis (Jp-

vais, nepertoli nuo Sardini-

jų lėktuvų išvežioto ją, du 
šarvuotlaivius ir vieną nai
kintuvą. Tada kariniai an
glų laivai pabėgę.

Anglų karo laivai tik tru
putį sužeidę vieną italų šar
vuotlaivį • ir pavojingai su
žaloję vieną naikintuvą.

Anglų Pranešimas:
London, lapkr. 28.—Ang

lai teigia, kad po mūšio tarp 
italų ir anglų karinių laivų 
tai italų laivai skubiai pa-

„zių. Pats ministeris pirmi
ninkas Antonescu atsišaukė 
susilaikyt nuo sauvališko 
žmonių žudymo. Tam prie
šinasi ir kai kurie rumunų, 
armijos vadai.

kės Komunistų Partija tada 
buvo prisijungus prie Ko
munistų Internacionalo, tie 
Browderio ir Fosterio pa
reiškimai paduoti, bet, pra
leisti1 kiti jųdviejų pareiški
mai;1 jog Amerikos Komu
nistų Partija turi išsidir
bus savo politiką ir savo 
veikimo programą.

“Dieso “Raudonieji Po
pieriai’ taipgi praleido nau
jąją Komunistų Partijos 
konstituciją, kurią neseniai 
priėmė specialis Partijos su
važiavimas. Tie popieriai 
praleido ir suvažiavimo pri
imtą rezoliucija, kuri pa
naikino šios Partijos ryšį 

| (afiliaciją) su Komunistų 
1 Internacionalu ’ ‘specialiai 
tam, kad prieš ją negalėtų 
būt panaudoti patvarkymai

Italai Praneša:
Roma, lapkr. 28.—Italų 

11-ji armija Albanijoj su 
pagalba kelių šimtų orlai
vių pradėjo sėkmingą ofen- 
syvą prieš graikus. Pats vy
riausias italų karo koman- 
dierius maršalas P. Badog- 
lio persikėlė į Albaniją.

Graikai Praneša:
Athenai, lapkr. 28.—šėls

ta didėli mūšiai tarp italų 
ir graikų. ' Italų orlaiviai 
bombarduoja graikų linijas, 
bet dar nėra pavojaus grai
kų frontui. Kai kur graikai 
žygiuoja pirmyn. Anglų ir 
graikų orlaiviai bombarda
vo Valoną ir kitas italų 
prieplaukas Albanijoj.

šarvuotlaivį ir vieną pagal- tų kaipo priešų geležinės1 ORAS. — šį penktadienį vadinamo Voorhis , įstaty- 
binį karo laivą. gvardijos, rumuniškų na- giedra, vis šalta.

/
mo.’

London.—Buvęs Anglijos 
karo ministeris Hore-Beli- 
sha pareiškė seime: jeigu 
vokiečiai ir toliau taip skan
dins prekinius anglų laivus, 
tai per metus sunaikins pus
penkto miliono tonų Angli
jos laivų.

Washington, lapkr. 28.— 
Prezidentas Rooseveltas pa
siuntė telegramą kongres- 
manui Diesui atvažiuot pa
sitart su juom, kaip “visiš
kai suderint” veikimą val
džios agentų su Dieso ko
misijos vedamais tyrinėji
mais prieš “penktąją kolo
ną” šioje šalyje. Prezidento 
pasitarimai su Diesu įvyks
ta šį penktadienį.
. Savo laiške Diesui prez. 
Rooseveltas skundėsi, jog 
Dieso komisija, pergreitai 
veikdama, gali kartais su
judini “penkta-koloniečius”, 
“kenkėjus” Amerikos vald
žiai, ir taip jie galį gaut 
progą sunaikint parodymus 
prieš juos.

Prez. Rooseveltas, nori 
pravest “tinkamą skirtumo 
liniją” tarp žingsnių, kurie 
priklausą valdžios agen
tams, iš vį^nos pusės, ir 
kongresiniams Dieso tyrinė
toja^, iš antros.
‘“ ‘©kily ■ Atybrkerio” kores
pondentas dėl to rašo:

New Orleans, La.—Ameri
kos Darbo Federacija da
bartiniame suvažiavime pri
ėmė rezoliuciją, kurioj šau
kia šią šalį duot dar dau
giau paramos Anglijai kare 
prieš fašistų kraštus:

“Mes karštai meldžia
mės,” kad Anglija sumuštų 
Vokietiją ir Italiją, sako re
zoliucija:

“Mes remiame patarimą 
savo Pildančiosios Tarybos, 
kad mūsų' valdžia duotų 
visokios ir kuo didžiausios 
paspirties Anglijai dabar
tinėje sunkioje jai valando
je ir remtų Angliją kiek 
tik galima be pačios Ame
rikos įsitraukimo į karą.”

Dover, Anglija. — Nazių 
kanuolės iš Franci jos vėl 
bombardavo • anglų prie
plauką Doverį.

ti suderintą vajų prieš uni
jų veikimą kariniuose ‘ap
sigynimo’ fabrikuose ir kad 
tas vajus prieš unijas bus

^Nūžiūririia, kad tas pre- vedamas po skraiste ko 
Židėto pasitarimas su Die-.prieš ‘sabotažninkus’
^padarys pradžią išvysty- ‘šnipus.’ ”
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Ar Teisė Streikuoti Bus Iš 
Darbininką Atimta?

Tuč tuojau po prez. Roosevelto išrin
kimo prezidentu trečiajam terminui 
prasidėjo kampanija už draudimą darbi
ninkams streikuoti. Toji kampanija kol 
kas liečia pirmiausiai darbininkus, dir
bančius t. v. “apsiginklavimo pramonė
se”, bet, jei tas pavyktų pravesti tose 
pramonėse, tai neužilgo to paties būtų 
galima tikėtis ir kitose pramonėse.

Iš Washingtono pranešama, kad prez. 
Rooseveltas rimtai .tuo klausimu susirū
pino. Nemažiau yra susirūpinę ir pro
kuroras Jackson ir kongresmanas Dies 
ir kiti. -

Ypatingoj padėtyj bandoma pastatyti 
Amerikos darbininkus, dirbančius t. v. 
“apsiginklavimo pramonėse.” Jie gali bū
ti visaip persekiojami, bet jiems bando
ma uždrausti prieš tai pasipriešinti! Tuo 
pačiu sykiu “apsiginklavimo pramonių” 
savininkai sau laisvai gali plėštis milži
niškus pelnus, kaip pereitame kare, ir 
nuduoti geriausiais patrijotais!

Trečiasis CIO suvažiavimas prieš to- 
,kią samdytojų ir jų gynėjų taktiką pasi
sakė labai griežtai. Prieš tai griežtai pa
sisako ir visi darbo žmonės, ypačiai uni- 
jistai. Tik ADF prez. Green, Hillmanas 
ir kiti lyderiai šiuo klausimu eina po
draug su reakcininkais.

Jeigu Amerikos darbininkams po prie
danga “apsiginklavimo” būtų uždrausta 
organizuotis ir kovoti už savo kasdieni
nius reikalus, už duonos kąsnį, už pra
gyvenimą, tai visai natūralu, juose kils 
klausimas: “Kam tuomet ginkluotis? 
Prieš ką ginkluotis?”

Vieno dalyko Amerikos darbininkai 
negali praleisti šiaip sau, pro pirštus, tai 
teisės organizuotis, teisės streikuot, te i 
sės kovoti už žmoniškesnį gyvenimą. 
Praradę tą, jie prarastų viską, kas dar
bo žmonėms yra šventa ir brangu.

Pietų Amerikos Lietuviai Smarkiai 
Registravosi

Uruguajaus lietuvių laikraštis 1 Dar
bas” praneša:

“Pasitvirtinus žiniomis apie užsiregis
travimą SSSR piliečiais, Montevidejaus 
lietuviai suskubo šį formalumą atlikti. 
Pundus užregistruotų laiškų išvežė laivai 
į S. Ameriką, Sovietų Atstovybėms adre
suotų. Mūsų spėjimu, vien iš Montevide
jaus pilietybės prašymų išplaukė arti 
1000. Pašto agentūrose valdininkai ste
bisi tokiu laiškų gausumu.”

Mūsų žiniomis, į gen. Sovietų Sąjungos 
konsulatą Amerikoje gauta daugybė laiš
kų iš vietinių, Jungt. Valstijose gyvenan
čių lietuvių nepiliečių, prašančių padary
ti juos SSSR piliečiais. '

Easton, Pa

: Nepavydėtina Padėtis
Čikagję^ “Sandara” rašo:
“Šion^jsį- dienomis Chicago j vieši SLA ; 

sekretonus Dr. M. Vinikas. Apart savo 
oficialių, reikalų atlikimo jis turėjo pa
sikalbėjimų su vietiniais veikėjais ir or
ganizatoriais. Pasak Dr. M. Viniko, iš 
3,000 naujai įstojusių per pastaruosius 
du vaju narių, beliko koks trečdalis—kiti 
išsibraukė. ♦

“Kodėl tas įvyko, sunku tikrai pasaky
ti. Organizatoriai prirašę naują narį at
siėmė ‘komišeną’, o daugiau apie narius 
nesirūpino.”

Nėra sunku pasakyti, “kodėl tas įvy
ko”. Tas įvyko ir įvyksta todėl, kad or
ganizacijoje nėra geros tvarkos, nėra to 
broliškumo sąjausmo, kokis turėtų vieš
patauti tokioje, kaip SLA, organizacijo
je.

Tik paimkim šių dienų padėtį SLA, Jo 
organo redaktorius ^skerečiojasi, kolio- 
jasi, plūsta sau nepatinkamus žmones, 
niekina net SLA vice-prezidentą tik to
dėl, kad šis nori matyti “Tėvynę” sva
rią ir žmonišką. Organizacijoje bando-' > 
ma organizuoti pogromai prieš tuos SLA 
narius, kurie džiaugias^ kad, pagaliau, 
Lietuvos žmonės sykį ant visados išvalė 
tą Eugejaus tvartą, išvijo “tautos vadą” 
su jo visais galvažudžiais ir įsteigė naują 
santvarką Lietuvoje.

Net tokis senas SLA veikėjas, kaip dr. 
A. L. Graičiūnas, negalėjo ilgiau organi
zacijoje būti, bet buvo priverstas ją ap
leisti dėl gėdos, kokią daro SLA nariams 
jų organas!

Pereitą sekmadienį Čikagoje įvyko 
SLA 6-to apskričio konferencija. Vienas 
konferencijos dalyvis - delegatas rašo 
“Vilnyje”, kad ten dalyvavo net keturi 
SLA pild. tarybos nariai. Visi keturi kon
ferencijoje kalbėjo ir tik skundėsi ir 
skundėsi negerove. Pasak tos konferenci
jos delegato:

‘Vinikas, Gugis ir Mikužiutė sudaro 
investmentų komisiją, kurią pats Vini
kas ir pavadino “galvos skaudėjimo ko
misija”. Ši komisija jau antra savaitė 
kaip tariasi Chicago j e ir pabaigos dar 
nematyti. Iš visa ko buvo, galima su
pranti, kad jei ižde susidarys dar dau
giau dykų pinigų, tai gali nupulti sau
gumo nuošimtis (solvency) ir reikės na
riams uždėti specialius mokesčius.”

Na, o dr. Biežis, pasak delegato, parei
škęs; “Susivienijimas Lietuvių Ameriko
je miršta.” Esą:

“Mūsų Susivienijime mirtingumo nuo
šimtis esąs aukščiausias—net 140 nuo
šimčiai ...”

Tiesa, naujasis SLA daktaras-kvotėjas 
sakosi darąs viską, kad pataisyti padėtį, 
pakelti SLA apšvietą, sveikatingumą ir 
tuo būdu sumažinti mirtingumą.

Ten pat delegatas žymi, kad konferen
cijos dalyviams apie SLA reikalus buvo 
kuomažiausiai leista kalbėti. Kalbėjo 
daugiau pild. tarybos nariai. Tūli iš jų ne 
tiek kalbėjo apie SLA reikalus, 
“apie atvadavimą Lietuvos.”

Šitaip dalykai stovi SLA.
Pažangieji SLA nariai, kurie visuomet 

darbavosi, kad SLA augtų ir tvirtėtų, 
negali to visko praleisti po pirštus. Jie 
turi kelti SLA kuopose klausimą: kodėl 
taip yra? Jie privalo darbuotis.

Visų pirmiausiai turėtų būti pažabo
tas organo redaktoriaus nepraustabur
niškumas. Organas turėtų būti apšvarin
tas, padarytas rimtu laikraščiu.

Pažangieji SLA nariai turėtų nurody
ti kitiems SLA nariams ir visai pild. ta
rybai į tai, kaip veikia ir progresuoja 
kitas didelis susivienijimas — Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas. Jeigu šis, 
jaunas, palyginti, Susivienijimas gali 
gražiai klestėti, tai kodėl negali klestėti 
SLA?!

Tai Toks Pasveikinimas
t Jeigu susieisi su' senu 
draugu po keleto metų, tai 
nesisveikink paprastu bū
du; sveikinkis šiaip: “O ką, 
ar da nepavirtai į komunis
tus?”

Jeigu draugas tuo tavo 
pasveikinimu susinervuos, 
tai tada gali pradėt kalbėti 
taip, kaip labai išsiilgęs ge
ro draugo, nes jis da nėra 
komunistas.

Šie žodžiai išimti iš tau
tininkų bendro fronto etike- 
tos arba mandagumo moks
lo; Tai jų moralybė. Tams
ta, skaitytojau, pats tokią 
išvadą padarysi iš to, ką čia 
žemiau pacituosiu iš man- 
drįosios “Vienybės.” ,

. Pr. Rimkus bėgo (skubė
joj pas savo mieląjį “drau- 

- gą,” ■ profesorių Bacevičių, 
■ ŠU' kuriuo taip ilgai buvo 
nesimatęs.,

kiek

Rašo jis ‘“V i e n y b ė j e” 
(8.XI.1940):

“... nuskubau su juo pa
simatyti ir asmeniškai įsiti
kinti apie tų paskalų tiks
lumą. Pamatęs mane, prof. 
Bacevičius tikrai nudžiugo. 
Vos pasisveikino va, aš tuoj 
ir paklausiau:

—Pasakyk, 
ten su tuo 
yra?”

Ve, tai toks pasveikini
mas seniai matyto draugo.

Tai įžulingas - imperti- 
nentiškas p a s v e i k inimas. 
Net Amerikos intelidžensai 
(žvalgai, šnipai), atėję tave 
iškrėsti arba areštuot (kaip 
tai daugelis patyrė 1920 me
tais), neužkalbina iš syk to
kiais stačiokiškais žodžiais, 
be jokios civilės įžangos.

Na, ir ką profesorius at
sakė? - >

Rimkus^ašo:
“—Gryniausias prasima

nymas !—nekantriai sušuko 
profesorius.”

Stebėtina, kad laikraštis, 
— civilizuotas 1 a i k r aštis, 
tautos vadų laikraštis pla
tina tokį įžūlumo “meną.”

Matyt, įtikėjo, kad profe
sorius • nekomunistas. Tai 
jiems ant širdies bus leng
viau. Bet kam taip naiviškai 
rašyt? Ar jau nauja žur
nalistika išrasta? Žurnalis
tika, kur visi žmonės apra
šomi taip, kaip kad būtų už 
gyslų traukomi. Taip nege
rai, mano draugai meninin
kai — žurnalistai!

Pr. Rimkus šiaip ar taip 
palinkęs prie meno.. Apie 
dvidešimt metų atgal turė
jau su juo pažintį. Jis tuo
met turėjo pretenziją būti 
dainininku solistu. Kelis 
kartus atsilankė mano na
muose. Mėgo skambinti pia
ną. Pianas, dėl jo meno 
skambėdamas, kaž kaip at-

sveikas, kaip
komunizmu

siliepdavo bildesiu. Ne
smerkiu už tai, nes tas pia
nistas tuomet buvo darbi
ninkas. Labai gėriuosi, kad 
darbininkas turi didelį no
rą ir didoką pastangą būti 
dailininku.

Na, ir štai dabar kur ’tos 
pastangos n u p r o g resavo: 
seną draugą, visų pripažin
tą dailininką visupirma ty
rinėja politiškai: šnipinėja 
gyslas, ar kurioje nebus 
koks komunizmo šlakelis. 

, Jei bus, tai aš su tokiu ne
kalbėsiu, eisiu nuo jo tolyn 
ir paskelbsiu, kad jis nėra 
jokis dailininkas. Jei nebus 
komunizmo nė šlakelio, tai 
bus tikras mano draugas 
buržujus, taigi paskelbsiu, 
kad jis yra ir tikras daili- 
nįhkas! ; .

'• Taip vystosi Pr. Rimkaus 
idėja. Tai inkvizicijos prin
cipas. Tačiau ne jis vienas 
kaltas. Pirmoj vietoj kalti 
laikraščio leidėjai, kad ne- 
kultūriškumą pripažįsta; 
kaltas redaktorius, kad ne
išmeta nonsensų, netaiso 
rankraščių savo bendradar
bių, kurie rašyto j aus meno 
nežino, arba nepaiso.

ntriai sušuko pro-

Nežinau J dėl ko profeso- e J*. s- — -lt l k ' . . —n
B^tųjyycįpįo'gijps mokslas, 
ro^pšį? posaky tų, kad iš de
šimtas žfrionių devyni pasi
daryk? nekantriais ir garsiau 
ar lėčiau sušuks dėl to, kad 
tarpe jų draugo draugišku
mo ir įžūlumo nėra jokio 
tarpukšnio, nėra proporcijų 
meno. Draugiškumas staiga 
sumažėja, kuomet betarpiš-

ir sušuko.

kai ir staigiai prie jo pri- 
vienija įžūlumą. O šis, įžūlu
mas, tuo tarpu staiga paau
ga didyn. Draugiškumas 
toks mažas, įžūlumas toks 
didelis, bet abudu stovi ša- 
le-greta, lyg sulipę, pačioje 
pažinties atnaujinimo pra
džioje. Kur nėra proporcijų 
meno, kur nėra balanso, ten 
esti šauksmas, apmaudas, 
suirimas, revoliucija arba 
karas.

J. Baltrušaitis.

Laiškai iš Laisvos Lietuvos
Drg. J. Wizbar, elizabethie- 

tis, gavo laišką nuo savo žmo
nos iš Kauno, kuris skamba:

Spalių 5, 1940 
Mielas Mano Drauge Joneli!

Ačiū už laišką, kurį aplai- 
kiau spalių 2 dieną. Jūs labai 
didelį klausimą pastatėte: ar 
patinka tau nauja valdžia?

Galiu tau pasakyti, teisybę, 
kad patinka ir jaučiuosi lai
minga. Gali drąsiai sukviesti 
savo draugus ir drauges ir 
jiems pasakyti, kad tavo žmo
na tikrai yra tavo draugė ir 
nėra abejonės daugiau apie 
valdžią, nes migla nuo akių 
nuslinko ir saulė man prašvito 
ir dabar teisybę pažinau. Taip, 
mano mielas Joneli, teisybę 
rašau. Esu taip laiminga, nes

"LAISVĖS” VAJUS
VAJUS PRATĘSTAS IKI GRUODŽIO 23 D.

Prašant mūsų vajininkams, ‘-‘Laisvės” vajus tapo pra
tęstas iki gruodžio mėn. 26 d., š. m. Mes tikimės, kad tie 
mūsų vajininkai ir visi veikėjai, kurie neturėjo progos 
pasidarbuoti, dabar turės. Laiko yra dar arti visas mė
nuo.

O čia, štai, laiškutis:
“Jūsų laišką gavau, ačiū,, bet jūsų žodžiai privertė ma

ne išduoti savo slaptybę. Jūs rašote, kad aš pusėtinai pa
žengiau pirmyn su punktais. Aš turiu jums pasakyti, 
kad aš dar tik persi verčiau pusiau savo užbrėžto tikslo.. 
Štai toji slaptybė :v Pradėdamas dienraščio ‘Laisvės’ va
jų nusistačiau kvotą 1,000 punktų, trūks ar plis, bet aš 
vajaus nebaigsiu neišpildęs savo nutarimą. Todėl prašau 
‘Laisvės’ štabo jei nesuspėsiu savo nutarimą išpildyti, tai 
jūs turėsite prailginti dienraščio vajų nors pusę mėnesio.

O jei jūs tą nepadarysite, 
.__ ___ _ tai aš liksiu pats sau mela-

■
 Tikiuosi, kad jūs iš-

pildysite mano prašymą, su
JT gerais linkėjimais,

Stasys Tvari jonas.
' Detroit, Mich.”

Šia savaitę smarkiai pir- 
myn Pasivarė du New Jer" 
sės vajinin^ai—draugė Žu- 
kauskienė ir d. Čiurlys. 
Nors draugė Žukauskienė 
stovi pirmoja vietoje, tačiau 
d. Čiurlys vejasi ją iš labai

Šiuo metu skelbiame se-, 
karną mūsų vajininkų stovį:

menas dabar taip aukštai įver
tintas, kad sunku tau viską 
aprašyti, tik gyvenk ir norėk 
gyventi, nes žinau, kad aš da
bar žmogus. Tame ir yra ta 
teisybė, kuri mums nušvietė, 
kaip saulutė, tai mūsų tėvas 
Stalinas!

Viskas teatre patobulinta ir 
buvo jau susirinkimai, kur 
galėjome išreikšti savo nepasi
tenkinimus ar pageidavimus ir 
visa tai darome atvirai, teisin
gai, viską širdingai, čia toji 
teisybė, kuri priklauso žmo
gui. Gaila, kad baigsiu savo 
dieneles, nes jau turiu virš 60 
metų. Daug jaunų priėmė į 
chorą, apie 20 žmonių ir pas
kyrė algą, kad galėtų pragy
venti 200 litų, ką pirmiau ir 
sapnuoti negalėjo, kad kandi
datai tiek algos gautų.

Apie sūnų, dar neturiu ži
nių. . . Taip, Joneli, sulaukei 
to, ko visą gyvenimą troškai, 
kas buvo tavo svajone, tavo 
idėjos, dėl kurių kentėjai nuo 
1905 metų ir per kalėjimus 
perėjai. Sakydavai, kad kenti 
dėl vaikų ir vaikų vaikų gero
vės. Na ir sulaukei, anūkai 
jau eina į mokyklą ir už moks
lą nereikia mokėti. Kokis ge
rumas ir laimė!

Rašai, kad žadi parvažiuo
ti pavasarį, tai drąsiai va
žiuok, jau tau kelias tikrai 
bus atviras. . . Laukiu atva
žiuojant. Dar kartą sakau, pa
sakyk savo draugams ir drau
gėms, kad tavo žmona rašo 
tau tikrą tiesą apie naują Lie
tuvoj santvarką.

A. Wizbar.

. f

jie linkėjo sveikatos ir ilgo 
amžiaus draugams Kulai- 
čiams.

Ant galo, Stasys ir Ona Ku- 
laičiai tarė po žodį kitą, ačiuo- 
dami savo giminėms ir drau
gam už tokį šaunų bankietą jų 
pagerbimui.

Stasys Kulaitis ir jo mote
ris, Ona, yra klasiniai susipra
tę darbininkai, “Laisvės” skai
tytojai. Jie užaugino* (.sūnų, 
Stanley Kulaitis, Jr.,-kuris ei
na mokslą pask utinių sumetus 
Lafayette kolegijoj, .j;1.', ’

Buvo svečių ir iš kitųn.rnies- 
tų. Dalyvavo S. Meison iį\w.A*

phijos Dumšai ir Karsokai, 
kurie ir dovanų atvežė. Taip
gi kelios dovanos buvo.ir nuo 
vietinių draugų.

Vėliaus buvo šokiai iki 
lyvos nakties.

Skirdamiesi, visi linkėjo 
laukt antrus 25 metus.

Kulaičių Sidabrinis Jubilėjus
Lapkričio 23 dieną, Palmer 

Bldg, svetainėj, buvo sureng
tas pokilis Stanislovo ir Onos 
Kulaičių 25 metų vedybų su
kakčiai paminėti.

Giminių ir svečių dalyvavo 
apie 75, kurie savo lėšomis 
surengė šitą bankietą.

Puotai pirmininkavo Vin
cas Stankus, kuris pasakė 
trumpą įžanginę prakalbėlę.

O potam, užkvietė apie dvi
dešimt dalyvių pakalbėt. Visi terbury, r>Qonnn.O buvo toks vardas, iš Lietuvos.,

vė-

su-

Nekrologas
Pereitą savaitę’ numirė 

siems vietos lietuviams pažįs
tamas lietuviškas žydas nuo 
Žemaitijos, B. D. Mayer, 74 
metų. Buvo senbernis. Lietu
viai jį vadindavo Bereliu. Ne
buvo tai pravardžiavimas, jo

vi-

Berėlis buvo, taip sakant, 
žydiškas šliuptarnis, nes, kuo
met ču lietusiais puotaudavo, 
tai.su pasigardžiavimu valgy
davo kiaulieną mėsą. Bet jam 
numirus, jo broliai ir giminės 
žydai religiškai jį palaidojo. 
Eastone jis pragyveno apie 50 
metų, turėjo drapanų biznį ir 
laivakorčių agentūrą; turėjo 
prisipirkęs daug namų. Buvo, 
taip sakant, bagotas žmogus, 
gal pusės milijono dolerių 
vertės. Bet kritus namų kai
nom, ir užsidarius emigraci
jai iš Lietuvos, mūsų Berelis 
laipsniškai prarado savo biznį,' 
ir beveik visus namus, už ku
riuos gaudavo riebias randas. 
O prieš mirtį jau buvo visai 
nubiednėjęs. Senais laikais, 
kuomet lietuviai buvo taip sa
kant, žaliukai, Berelis jiemš 
labai daug patarnaudavo; ži
noma, ne už dyką.

Lai būna jam lengva Dėdės 
Šamo žemelė! <> 
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Brooklynietis Jonas Pata
šius gavo laišką nuo savo bro
lio Juozo, kuris tarnauja Lie
tuvos Armijoj, kaipo gydyto
jas. Jo brolis rašo:
Mylimas Jonai!

Senai jau gavau tavo laišką 
ir dėl susidėjusių gyvenimo 
apystovu ilgai neprisirengiau 
jums parašyti. Sovietų Lietu
va gyvena persitvarkymo lai
kotarpį, o savaime aišku, kad 
tokis pagrindinis pertvarky
mas yra sunkus. Bet sparčiais 
žingsniais žengiame prie so- 
vietinės santvarkos, kurios tik
renybė buvo nuo mūs paslėpta 
ir apie kurią mes tik spėliojo
me. Buržuazinė valdžia nelei
do mums gerai pažinti tos gra
žios didelės valstybės santvar
kos, prie kurios dabar prisi
jungė Lietuva ir tapo pilna
teisiu jos respublikų nariu. Ir 
ką aš spėliojau savo 
niuose laiškuose, tai 
tikra tiesa visumoj, 
mums negali grąsinti 
kai, neigi vokiečiai.

Dabar aš tarnauju
nojoj Armijoj savanoriu, kai
po gydytojas. . .

Linkiu laimės, .
Juozas.

Vilnius, rugsėjo 26, 1940.

paskuti-
tas yra

Dabar 
nei len-

Raudo-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Šermukšnei, Wilkes Barre, 

Pa. — Apie LDS l()-to apskr. 
pavykusią vakarienę įdėjome 
pirmiau prisiųstą kito kores
pondento aprašymą. AČiu už 
rašinėjimą.

Rengimo Komitetui, Detroit, 
Mich. — 
prakalbas 
“Detroito- 
ris dabar 
Žin.”

Apie įvyksiančias 
pranešimas telpa 

Kalendoriuje,” Ra
vėdamas “Detroito 

skyriuje. Jūsų prisiųsta- 
losis pranešimas netilps.

tai.su


Penktadienis, Lapkr. 29, 1940 > LAiatfi Trečias pnslapte

Čielų Grūdų Duona--Vitami
nų Šaltinis Sveikatai

Amerikiečių valgiuose la
biausiai stokuoja vitamino 
BĮ, kuris kitaip vadinamas 
thiamin hydrochloride. Šio 
vitamino trūkumą pabrėžė 
daktaras Norman Jolliffe, 
kalbėdamas New Yorko Me
dicinos Akademijai. O kai 
bent dalinai jo trūksta, dėl 
to žmogus dažnai praranda 
norą valgyt, lengvai nu
vargsta, blogai miega, pasi
daro nervingas, susierzinęs, 
gelia jam galvą, dreba jo 
širdis ir jis kenčia įvairius 
kitus skausmus bei nesvei
kumus.

Paprasčiausias ir pigiau
sias receptas gaut įvalias 
šio vitamino tai valgyt čie- 
lų kviečių ar rugių duoną. 
Bet, sako dr. Jolliffe, tai

čių duoną. Bet geriausia tai 
čielų grūdų miltų duona. Ji 
turi ne tik gausą vitamino 
BĮ, bet ir kelis kitus šios 
rūšies vitaminus. Be to, čie
lų grūdų duonoje yra kal
kių, geležies ir kitų labai 
reikalingų sveikatai mine
ralų.

Pereito penktadienio Įvai
rumuose buvo paduota dvie
jų Cincinnati Universiteto 
profesorių, Millso ir Colvi- 
no, nuomonė, kad daugiau
sia vitamino BĮ esą gyvu
liniuose valgiuose.

Bet pirmesni tūkstanti
niai tyrimai parodė, jog 
grūdai be jų sėlenų atmeti
mo yra turtingasis šio vita
mino šaltinis.

Tai nėra kokia iliuminacija, bet naktį Berlyne, Vokietijoj, kelią rodančios kul
kos jieško Anglijos orlaivių. Kulkų siuvimas parodo, kaip didelė ugnis saugo 
Berlyną.

Kauno Universiteto Technology

Egiptas, del Kurio Dabar 
Kariauja Anglai su Italais

tamsi duona. Būtų nemaloni| Lietuviškos kepyklos 
žiūrėt ir šiurkšti amerikie- Brooklyne, turbūt, ir kitose 
čių skoniui.

Lietuvių amerikiečių sko
nis dar nėra tiek sugadin
tas; jiems turėtų būt gana 
pakenčiama ir juoda duona.

Pusbaltė rugių duona yra 
geresnė už visai baltą kvie-

'didesnėse lietuvių kolonijose 
'gamina ir rupią, tamsią 
duoną, kai kur gal iš visai 
čielų rugių bei kviečių mil
tų, kitur su pridėjimu da
lies smulkiai maltų miltų.

jos Skyrius Gavo Cheminių 
Tyrimų Laboratorijų

Sako, Anglija Žūty be 
Amerikos Paspirties

Prie zoologijos sodo Kau
ne, šimtamečių medžių ap- 

Kai kurie lietuviški kepėjai linkoje, stovi dideli, trijų 
įdeda kiek šitokių, blogės- aukštų mūro namai. Prie 
nių sveikatai miltų štai ko- jų yra dar keli nedideli, 
dėl; sako, kad geriau ke- vienaaukščiai namukai ir 
palas laikytųsi krūvoje. Tai dar kažkokį vamzdžiais ap-’rija, pro tuos pačius 
vis tiek geresnė duona, ne- raityti apskriti pasta- * 
gu vien iš baltų pikliavotų tai. Pro šalį einančiam pra- 
miltų,„iš kurių yra pašaliu- eiviui ir pirmą kartą ma

tančiam tuos pastatus, jie 
kaž-kaip metasi į akis ir ne 
vienam kyla klausimas, kas 
juose gyvena, kam jie pa
statyti. Viena tik aišku, kad 
namai ne paprasti gyvena
mieji. Sienos veik ištisai iš 
stiklo, o, ant stogo pilna di
desnių ir mažesnių kaminė
lių, bet irgi nepaprastų, bet 
su tokiais išraitymais, sto
geliais,

ti reikalingiausi sveikatai1 
elementai.

Da rsykį pabrėšime, kad 
sveikiausia jums duona tai 
čielų kviečių ar rugių miltu.

—N. M.

ANGLIJA PALENGVINO 
KARINĘ CENZŪRĄ

London. — Anglų cenzo
riai iki šiol teleisdavo minėt 
tik Londoną iš visų miestų, 
kuriuos bombarduoja vokie
čių orlaiviai. Apie kitus vo-

dangteliais.
apžiūrėjus iš lauko 
atsiskyrusius nuo 

didžiulius, savo sta-

A m e r i k onas Raymond 
Clapper, buvęs senatorius, 
rašo spaudoje:

“Anglijos likimas dabar 
priklauso nuo Amerikos 
pramonės. Ar Anglija pa
ims viršų ore prieš Vokieti
ją, tai priklauso nuo to, ar 
mes suteiksime jai tą virše
nybę. Viena Anglija nieku 
būdu negali atsilaikyti prieš 
vokiečių karinę pramonę... 
Anglijai reikia labai daug 
pagalbos, kur kas daugiau, 
negu dabar mes jai duoda
me. Mes siunčiame Angli
jai 26 naujas lekiančias
tvirtoves, tai yra, kada jos kiečių užpultus miestus leis- 
bus gatavos. Paskutinė iš jų davo spaudai tik tiek pra- 
nebus gatava iki kovo mė- nešt, kad vokiečių orlaiviai 
nėšio kitąmet.

“Šiuos didžius orlaivius 
Anglija turi gaut, kad ga
lėtų labiau bombarduot to
limus Vokietijos ir Italijos 
centrus. Amerika dar nepa- 
stato po tūkstantį orlaivių, 

Washington. — Prez. Ro- 
oseveltas ir karo miniąteris 
Stimson peikė lėktuvų kom- 

1 panijas, kurios stato dau
giau keleivinių orlaivių. Sa
ko, kad jos turi visų pirma 
statyt karo orlaivius Ame
rikai ir Anglijai, o apribot 
keleivinių orlaivių statybą.

i bombardavo “vieną miestą 
rytinėj, vidurinėj, pietinėj 
ar vakarinėj Anglijoj.” Bet 
nuo lapkričio 26 d. anglų 
cenzoriai jau leidžia minėt 
vardus miestų, kuriuos vo
kiečiai bombarduoja iš oro.

pasistato, tai negana, kad ji1 
galėtų pasivyt vokiečių or
laivių statybą.

“Oficialiai mes nedaly
vaujame šiame kare. Bet 
mes (Amerika) dabar tapo
me lygiai tokia dalim An
glijos karo mašinos, kaip 
anglų fabrikai, kuriuos vo
kiečiai iš oro bombarduo
ja vidurinėje Anglijoje. An
glų pramonė dabar, turbūt, 
pasigamina tiek karo reik
menų, kiek tik ji galėtų pa
sigaminti. Taigi tolesnis an
glų karo mašinos stiprini
mas priklauso nuo mūsų.

“Ar Jungtinės Valstijos 
leis, kad Anglija būtų par
blokšta? Atsakymas į šį 
klausimą reiškia ne tik 
siuntimą Anglijai orlaivių 
ir amunicijos iš Amerikos; 
jis taip pat reiškia Ameri
kos laivų siuntimą Angli
jai. Ar mes stovėsime nuo
šaliai ir žiūrėsime, kaip 
Anglija suklumpa dėl laivų 
stokos ? ” turi plaukti.

pusės 
miesto 
tyba keistokus namus, ima 
pagunda juos apžiūrėti iš 
arčiau arba, progai pasitai
kius, ir iš’ vidaus. Tiesa, vi
si tie pastatai ir didelė so
dyba aptverta aukšta tvora, 
tad reikia įeiti pro vartus, 
kurie yra iš gatvės pusės. O 
pro juos įeiti matyti galima 
laisvai, nes daug kas eina. 
Paspaudžia rankeną, ir var
teliai atsidaro. Nė rakto ne
reikia.

Bet žiūrėkite, kas pasida
ro su tais pačiais varteliais, 
kai pro juos nori įeiti vie
nas iš smalsuolių. Stop! Jis nebuvo. Tokios yra labora-

ges, kaip tai ne kartą yra 
atsitikę dujų fabrikuose...

Į šį žmonių lūpose išne
šiotą dujų fabriką, o iš tik
rųjų, krašto apsaugos mi
nisterijos tyrimų laborato- 

; “ste
buklinguosius” vartelius, 
kurie yra automatiškai užariu žmogaus ausis negirdi, 
daromi ir atidaromi, įėjo (bet jie chemiškai veikia į 
būrelis spaudos atstovų ir medžiagas, 
apžiūrėjo to pastato vidaus 
įrengimus, susipažino su la
boratorijos darbais.

Dabar ši tyrimų laborato
rija perduota Kauno Uni
versiteto technologijos sky
riui, kuris įpareigojamas, 
be savo tiesioginio uždavi
nio, mokslinti ir mokyti, ap
tarnauti Lietuvos Tarybų 
Sočia listinės Respublikos. boratorijose chemikai gami- 
pramonę jai reikalingais ty-Įna įvairias dujas, daro išra- 
rimais ir techniškomis stu- dimus, patobulinimus, kito- 
di jomis.

Apie laboratorijos darbus' ny° geriausiai ir leng-

kiausius tyrimus ir tyria 
dešimtadalį lašo; yra akli
nai uždarytų svarstyklių, 
kurios pasveria milijoninę 
gramo dalį—toks prietaisas 
taip pat vienintelis Lietu
voje. Yra ir fizinės chemi
jos mašina tokių garsų, ku-

Gyvybės laboratorijoje 
ant lubų kabo didelė lempa, 
kuri, kaip ir reikia operaci
niame kambaryje, neduoda 
šešėlių. Čia pjaustomos 
žiurkės, kralikai ir tyrinė
jama, kaip į tuos gyvulėlius 
veikia dujos, idant galima 
būtų surasti priemonių nuo 
jų apsisaugoti. Vienose la-

se biologai jieško būdų kaip

viausiai apsisaugoti. Atski
rame kambaryje yra sudė
tos eilės dėžių, į kurias pa
skiau įleidžia kralikus bei 
žiurkes ir pro specialiai pa
darytus stiklo langelius ste
bi, kaip į tuos vargšus gy
vulėlius veikia vienokios ar 
kitokios dujos, vienoks bei 
kitoks jų kiekis.

X-spindulių kabinete yra 
aparatas peršviesti įvai

rioms medžiagoms. Jo spin- 
užsienio panašias laborato- ^u^a^ pereina per 1 jardą 
rijas, tokių įrengimų ten cementinės, sienos

ir iki 3 colių geležines sie- 
Tuo aparatu galima

ir jos vidaus įrengimus pa
aiškinimus davė dr. inž. 
Vėbra. Einame iš vienos la
boratorijos į kitą, keliamės 
iš vieno aukšto į kitą. Pa
čios laboratorijos įrengtos 
labai naujoviškai, ir anot 
pačių darbuotojų pasakymo, 
vidaus įrengimuose yra pa
daryta daug jų pačių išra
dimų, kurie yra užpaten
tuoti, ir jų žiniomis, kai jie 
lankėsi studijų reikalais po

spaudžia rankeną, visaip ją to rijų spintos, kurios kie- , . f t f
suka, mėgina panaudoti tai uždaromos ir jų viduje PatlRrinti, taip pastatyti 
daugiau jėgos, bet jie, lyg' yra įrengtas labai stiprus 
stebuklingosios pilies var- traukimas. Reikalui, esant; ... - . . . . - . _
tai, neatsidaro. Tuo tarpu jas galima pakelti kokiame ne^1.1 <() r!01s tlu’
pro šalį einąs keleivis, kuris tik norima aukštume. Labo-

Bombiniai vokiečių orlaiviai taip pat tikriausiai į tuos ratorijų stalai yra iš vol- 
šiandien nuskandino vieną namus nebuvo įkėlęs savo viko lavos ir jie yra labai 
prekinį anglų laivą, 7,000 kojos, matydamas smalsuolį atsparūs karščiui. Tokių 
tonų įtalpos.

Vakar vokiečių orlaiviai 
užklupo 30 prekinių Angli
jos laivų, kuriuos lydėjo ka
riniai, Anglijos laivai, 
kiečių lakūnai sėkmingai 
atakavo kelis tų laivų, mė
tydami į juos bombas tik iš 
75 pėdų aukščio. .. , .

Vokiečiai ir toliau dėlio-_
ja minas apie Anglijos prie- tą mauna kuo skubiausiai į aukščiau zero ir automatiš- 
plaūkas ir į tuos vąųdenų šalį... Juk kiekvienu mo- kai reguliuojami kas puse

Vokiečiai Praneša:
Berlin, lapkričio 27;—

suka, mėgina

stebuklingosios pjlies var- traukimas. Reikalui, esant; 
tai, neatsidaro. '

taip nekantriai daužantis stalų taip pat ne tik Lietu- 
prie vartelių, šnypšteli jam voje, bet ir užsienyje dau- 
į ausį, jog jo daromos pas- giau nėra.

- tangos nueis niekais, nes r- - -
v "čia, anot praeivio, yra dujų daus telefonus, 

°" fabrikas...
Dujų fabrikas... reiškia ryti, kad apsaugojus nuo 

gamina fosgeną, iperitą.,. dujų, šaldytuvus, kurie vei- 
Smalsuolį nukrečia šiurpas ’ kia nuo 35 laipsnių žemiau 
ir jis dar kelis kartus atsi- zero, pagal šimtalaipsnį j 
gręždamas atgal į tą pasta- gradusninką, iki 35 laipsnių

Toliau a p ž i ūrime vi- 
, kurie yra 

hermetiškai - aklinai užda-

kitokie pastatai, ar jie vi-

šviečiamos jvainos labai 
svarbios motorų dalys, ar 
nėra viduje pūslelių bei ko
kių nors kitokių trūkumų, 
nuo ko motorų dalys‘galėtų 
greitai skilti.

Atskirame kambaryje, ap
atiniame aukšte yra įreng
tas nedidelis stalas, kuris 
neturi jokio ryšio su pasta
tu ir turi labai gilų pama
tą. Tame pačiame kambary 
yra ir spektografas, kurio 
šviesos spindulių pagalba iš
tiriami maži medžiagų kie
kiai. Metalams bandyti yra

ruožus, kuriais anglų laivai mentu jis gali su visais savo laipsnio. Kituose laboratori- ats^ra laboratorija, su vi-
[kaminėliais išlėkti į padan-ljų kambariuose daro smul (Tąsa ant 7-to pusi.)

Egiptas yra vietoje, kur 
sueina Europos, Azijos ir 
Afrikos žemynai. Jis užima 
labai .svarbią padėtį iš kari
nio atžvilgio.

Kai 1869 metais pasibai
gė Suezo kanalo prakasi
mas, tai strateginė Egipto 
reikšmė dar padidėjo. Tuo 
kanalu tapo sujungtos Vi
duržemio ir Raudonosios 
Jūros su Indijos Vandeny
nu.

Anglija 1876 metais pir
ko iš Egipto valdovo chedi- 
vo, Turkijos karaliaus vie
tininko, jo turėtus Suezo ka
nalo šėrus-akcijas, ir tuo 
būdu įgijo faktiną to kana
lo valdymą.

Prasidėjus laivų judėji
mui per Suezo kanalą, pa
didėjo Anglijos imperijai 
susisiekimų reikšmė per Vi
duržemio Jūrą.

Iki dabartinio karo per 
Suezo kanalą ėjo 70 procen
tų visų išvežimų iš Indijos, 
50 proc. Australijos išve
žimų ir 25 procentai jos įve
žimų. Kasmet šiuo kanalu 
praplaukdavo daugybė pre
kinių laivų, kurių įtalpa per 
metus siekė 35 milionus to
nų iš viso. Daugiau kaip pu
sė tų milionų tonų teko pre
kiniam anglų laivynui; o 
antrą vietą užėmė Italijos 
laivai.

Iki 1882 metų Egiptas su
darė Turkijos imperijos da
lį ir tais metais buvo Angli
jos užimtas. Per 40 metų, 
iki 1922 m., jis tikrumoj 
buvo anglų kolonija. Bet 
kai smarkiai išsiplėtė egip
tiečių tautinis judėjimas dėl 
laisvės, tai Anglija 1922 me
tais buvo priversta paviršu
tiniai pripažinti Egiptui ne
priklausomybę.

Egiptas užima beveik vie
no miliono ketvirtainių kilo
metrų plotą ir turi beveik 
16 milionų gyventojų. Bet 
96 procentai viso Egipto 
ploto yra dykuma ir tik 
apie pusketvirto procento 
žemės prie Nilo upės yra 
derlinga. Čia gyvena beveik 
visi to krašto gyventojai. 
(Išilginis kilometras yra 3,- 
280 pėdų ir 10 colių, o ame
rikoniška mylia 5,280 pėdų.)

Į vakarus nuo Nilo yra 
didi Vakarų Dykuma, kuri 
tęsiasi 600 kilometrų iki Li
bijos, italų kolonijos, sienos.

Pagrindinis Egipto ūkis 
tai žemės ūkis. Apsėjama 
ir apsodinama 35 tūkstan
čiai ketvirtainių kilometrų. 
Žemė daugiausiai dirbtinai 
drėkinama - laistoma. Svar
biausi lauko ūkio produktai 
yra medvilnė (bovelna), 
kviečiai, kukurūzai (kor- 
nai), miežiai, ryžiai, pupos 
ir kt.' Gyvulininkystė Egip
te silpnai išsiplėtusi.

Svarbiausia Egipto žemės 
ūkio šaka tai medvilnė. Jis 
sudaro milžinišką medvilnės 
plantaciją, kuri aprūpina 
pigia žaliava anglų audimų 
fabrikus. Medvilnė sudaro 
92 procentu visų išvežimų iš 
Egipto.

Toks lauko ūkio vienaša
liškumas pastatė Egipto 
valstiečius į visiškai pri
klausomą nuo Anglijos pa
dėtį.

Egipto pramone labai sil

pnai išvystyta. Jis turi tik 
nedideles įmones, daugiau
sia Aleksandrijoje ir Kaire. 
Egipto pramonės plėtimąsi 
dirbtinai sulaikydavo ang
lai, nes pačiai Anglijai rū
pėjo savo prekes pardavinėt 
Egiptui.

Egipto sostinėje Kaire 
yra 1,307,000 gyventojų, o 
antrame didžiausiame jo 
mieste Aleksandrijoj—682,- 
000 gyventojų.

Aleksandrija yra svarbus 
prekybinis uostas - prie
plauka ir svarbiausia anglų 
karo laivyno stovykla ryti
nėje Viduržemio Jūros da
lyje. Per Aleksandriją eina 
beveik visa Egipto užsieni
nė prekyba.

Iš kitų sustiprintų Egipto 
punktų reikia paminėt Mer- 
są Matruhą, Port-Saidą ir 
Suezą.

Iki šio karo Egiptas tu
rėjo 50,000 vyrų armiją, ir 
viena jos divizija buvo mo
lto rizuota. Be to, Egiptas 
turėjo kiek pagalbinės ka
riuomenės. Jo karinį laivy
ną sudarė trys krantam 
saugot šarvuotlaiviai, vie
nas karinės sargybos laivas 
ir eilė kitų nedidelių laivų. 
Iki karo Egiptas turėjo tik 
apie 50 lėktuvų.

Egipto valstvbės galva da
bar yra karalius Farukas, 
kuris užėmė sostą 1936 me
tais. Egipte yra dviejų rū
mų seimas: 147 narių se
natas ir 264 narių atstovų 
rūmas.

Stambiausia ir reikšmin-
(Tąsa ant 7-to pusi.)

7 Metus Nekaltai Iš
laikyti Kalėjime

Montgomery, Alabama.—
Valstijinė kalinių liuosa- 

vimo komisija lapkr. 24 d. 
paleido iš kalėjimo tris vy
rus, kurie buvo visai nekal
tai už grotų išlaikyti septy
nerius metus. Jie būtų turė
ję kalėjime vargt dar po 10 
iki 25 metų už tai, kad bu
vo išplėšta $5,238 iš banko. 
Bet dabar vienas iš tikrųjų 
banko plėšikų pats atėjo ir 
pranešė kalinių liuosavimo 
komisijai, kad jis su dviem 
kitais sėbrais, apiplėšė tą 
banką, o aukščiau minėti 
žmonės visai nekalti. Jis 
taipgi pasakė, kad vienas jo* 
sėbras paskui tapo nušau
tas laike kito plėšimo, o 
trecias sėdi federaliame ka
lėjime Atlantoje.

Kalinių liuosavimo komi
sija, todėl, ir išlaisvino tris 
nekaltai įkalintus vyrus: 
Glenną Davisą, Hershelį* 
McCarną ir Billį Hathaway, 
30 iki 34 metu amžiaus.

Juos paleisdama, ta val
diška komisija tiktai atsi
prašė ir paaiškino, jog liu
dytojai teisme padarė klai
dą: jie sakė, kad tikrai ma
tę šiuos vyrus dalyvaujant 
banko plėšime.

Anglijoj už nekaltą įkalti- 
nimą būdavo bent iki šiol 
piniginiai atlyginama. Ame
rikoje to nėra, nors žmogus 
būtų ir desėtkus metų išlai
kytas kalėjime be jokios 
kaičios. ’ ...............
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Ketvirtas puslapis

As I Was
Saying...

J. Stenot.

There is considerable talk 
going on in Washington now
adays in regards to the repeal 
of the Johnson Act and to 
permit American vessels to 
travel in war zones.

The Johnson Act and sec
tions of the Neutrality Act 
prohibit loans to belligerent 
nations and nations that have 
not paid their debts.

Loans to nations at war and 
the sinking of American ves
sels in war zone brought us 
into the last war.

We wonder if the people 
who have this new legislation 
in front of them,also have 
that wish behind them that 
we get burnt once more ?

----- 0------

and 
in

Greece 
regulai

Italian 
a sim-

Greece
While England and Ger

many seem to be sitting-out 
this dance, Italy 
are going to it 
polka fashion.

It seemed that
government expected 
pie march-through battle in-1 
to Greece and that resistance 
would never materialize. Now : 
that the Greeks are march-1 
ing deep into Albanian ter- ■ 
ritory we find that Rome is. 
beginning to wake up.

The latest news is that Ita-, 
ly is sending more and more ! 
soldiers with more and more ( 
supplies. There’ll be a slaugh
ter coming soon.

But that, we suppose, is 
what wars are for.

------o------

Penkiadienis, Lapkr. 29, 1940

What Do You Think?

Two Comic Plays 
On Program

A Sponsor Writes 
To Her Club

Every day young Lithuanian-American face the common pro
blems that are faced by all American youth in our country. What 
are the answers? The editors have selected a group of twelve 
questions that are on the tips of many tongues. Each reader 
is invited to write in a letter, giving his own answers.

----- o-----

Adults Work 
For Uniforms

BROOKLYN, N. Y.—Peter Čepas, 
one of the more popular lads in the 
New York district, became the first 
Lith-American among youth circles 
here, to be drafted.

Yesterday, after saying goodby 
to friends and family, he left 
camp where he will serve for 
year of military training under 
Conscription Bill.

Peter Čepas is the young lad, 
about twenty-three years of age, 
who was the guiding force in the 
building up of the Maspeth LDS

PETE ČEPAS

BROOKLYN, N. Y.—Two spright
ly comedies will die presented this 
Sunday by the ever-popular Liaudies 
Teatras. The short comedies, which 
are something to look forward to, 
are “Kurčias Žentas” and "Aš Nu
miriau”.

"Aš Numiriau” is the story of a 
man who’s the guest7 of honoi’ at 
his own funeral and finds out what 
his friends think of him. “Kurčias 
Žentas” explains itself in the title— 
there’s plenty of laughs in it.

The plays are directed by Aldona 
Šertvietyte. Some of the leading 
actors of P. Grabauskas, N. Pa
kai, Geo. Klimas, Stakovas and ma
ny others. All have given their best.

The two plays will be performed 
at 5 p. m. and dancing to the 
strains of G. Kazakevich’s orchestra 
will follow at 7:30 p.m. The affair 
is being held at the New National 
Hall, 261 Driggs Ave. in B’klyn.

Young Women 
In Conference

The Cost
A small three-inch column 

article tells us the interesting1 
fact that the war is taking 
$36,100,000 daily from the.l 
British exchecquer. The ar
ticle goes on to say that a 
still greater outlay must be 
expected.

Now 36 million dollars a 
day is a lot of money in any 
country. What is it all going 
to? Schools? Roads? Homes? i 
Food?

Not exactly. Money is need- ’ 
ed for bombs, shells and ( 
shrapnel. It’s bad enough in 
England. It’s the same in 
Germany.

I know and you know that next 
month there will be elections of new 
officers for the club. Bear in mind 
whoever is elected for an office 
should be deserving and a good 
workei’ for the club. That’s 
you all can depend on 
to progress.

I, your sponsor, have
you two years, worked hard 
tried to see that by 1941 you would 
have been a youth branch. But 
I’m sorry to say that there is no 
youth branch in sight... John Or
man suggested to me to let you stay 
a little while longer as a youth 
division, until you get more mem
bers. I agree with him on one con
dition. There is something in the 
club that has to be straightened out, 
for the benefit of the Baltimore 
Lithuanian Leaders. As you see the 
members are not pulling together as 
they should. To have the club grow 
to success, the members should work 
hard and have patience and unity. 
There are a few members that have 
no LDS spirit and try to discourage 
other members. I do not call that 
good sportsmanship. If they can
not convince themselves that the 
LDS stands for the youth of Amer
ica, I think that they should stop 
discouraging other members from 
doing their good deed. I hope that 
some day they will sec the truth 
about the LDS.

Cavalcades. He helped to 
the softball team and to 
Lithuanian fellows in the 
tty interested in LDS sports and ac
tivity.

He’s also a member of the Brook
lyn Aido Chorus.

Pete, just before he was called, 
was hoping to land a Civil Service 
position 
inunity, 
have to

Pete’s
American born Lithuanian of 
tholic parentage.

At the LDS Metro conference 
Sunday in Great Neck, Helen Bal
trušaitis, on behalf of the Metropo
litan Council presented to him a 
walljet for his excellent member
getting activity during the mem
bership drive race with Cleveland.

A party will be held by the Metro 
Council for all 
are called, but, 
will be well in 
week. Anyway,
New York, New 
states wish him 
in everything.

N. Y. LDSers who 
unfortunately, Pete 
the army by next 
all his friends in 
Jersey and other 
the best of luck 

—S.

Dear Friend:
As the most severe crisis in oqr 

country’s history brings us daily 
closer to involvement in war, threat
ens our home and family, life, and 
undermines our democratic institu
tions, young women throughout the 
land are seeking constructive pro
grams of action which will 
their future welfare.

Whether you are a young 
who works in industry and
periencing the steady trend now 
der way to lower standards 
wages for women’s work:— 

Whether you are a young
employed woman who looks toward 
an opportunity to learn a skill and 
use it in permanent employment;—

Whether you are a young Negro 
woman who knows the double dis
crimination which shuts you out ol 
a life with equal opportunity;—

Whether you are a young wife 
who looks with dread toward a fu
ture in the army for your hus
band;—

Whether you are 
future is darkened 
problems;—

Whether you are
tercstcd in encouraging the women 
in your organization or community 
to take a 
life of the

With the two years I worked with 
all of you I enjoyed my work and 
more so when the 
together with me. 
past few months, 
going so smooth.
time for a new sponsor to take over. 
I know that a new sponsor will 
know more than I know how to go 
about the organizational work, and 
help the Youth of Baltimore grow 
to success. If some members don’t 
like what the sponsor sometimes has 
to say, they should havo no hard 
feelings against the sponsor, as I trj 
to do my best for your own good.

I love you all as if you were my 
one big family, and I 
grow into a great 
Baltimore city.

I thank you all, 
Sponsor 
Mrs. A.

------o------
The Elections

This coming month Lithuan
ian youth clubs, choruses and 
fraternal organizations, will 
hold their annual elections in 
which new chairmen, secre
taries and executive officersį 
will be elected. j

These elections will be run 
democratically, as they should 
be. It is our hope that each 
club will elect those young 
men and women who will 
work to maintain our groups, 
culture and independence in 
these trying times.

BOWLING
Maspeth vs Brooklyn in the 

first game of the Metro Bowl
ing League, this coming Sun
day at 2:30 P. M. at Schu
machers, on 
Broadway.

Myrtle and
Rep.

Japanese army aviators, Tokio 
says, are so brave they go bombing 
women and children without para
chutes to use if they are forced 
to land. In which case they are 
to commit harikiri, disembowel 
themselves with a Samurai sword. 
“When time does not allow formal 
suicide”, said Tokio papers some 
time ago, "shooting is permissible”. 
We think it ought to be compul
sory.

Special Attention:
The lady that got 

up by taking the wrong coat instead 
of her own by mistake, at the Balti
more Lyros Chorus Banquet on Sun
day, November 17, 1940:

Will you please call at Mrs, A. 
Juškauskas home, 1152 Cleveland 
Street and get her coat in return?.

THE LOUDSPEAKER

This
Through 

young women for a weekend of dis
cussion, exchange of information and 
experience, drafting of programs to 
solve our problems, can arise a great 
new source of strength for all young 
women, and for all youth organi
zations.

The 
to 15 
in N. 
young
all \valks of our City’s life, 
program and proceedings will be de
cided upon by the delegates.

Your organization is entitled to 
send delegates. We hope that you 
will bring the Call before the next 
meeting of your organization. A 
manual for delegates is being pre
pared containing questions for dis
cussions; your delegates may se
cure the Manual by calling or writ
ing to the office of the Arrange- | 
ments Committee. į

We are sure that you will want to 
participate in the most exciting 
youth conference of the year; elect 
your delegates THIS WEEK and 
prepare ‘to help in formulating a, 
program which can solve 
blems of young women in

An economic royalist is a guy who 
got so wealthy selling some silly 
gadget that he spends his time sit
ting around a ritzy club crabbing 
that the' country would be all right 
if the workers saved their money 
instead of wasting it on gewgaws.

Why Not?
Policeman: "Your wife has fainted. 

She needs' some air.”
Scotchman: “Take her around the 

corner to the filling station. The 
air is free there.”

The LMS Second District confer-' 
ence, we hear, will be held De
cember 8 in South Boston. All 
choruses, whether active or in a 
state of doldrums, are urged tc 
send their delegates to this con
fab ...

Prof. Vytautas Bacevičius’ piano 
concert at Carnegie Hall was held 
last night, but since this paper 
goes to press the same time we 
are unable to write a review ol 
the composer’s debut in America. 
Further issues of the LYS will 
contain them ... \

Bet aside December 21, a little bird 
tells us, for the Builders’ Christ
mas Party which will be held on 
that date at the Marcy Avenue 
YMCA. Admission is 35c ...

Next weelc John Orman, traveling
LDS youth secretary, arrives in 

♦ Denver, Colorado, to attend the 
convention of the Amateur Athle
tic Union which will be held in 
that city. Sports among Lith-Am- 
erican organizations, such ’as the 
LDS, will be one of the topics 
which Johnnie will discuss with 
AAU bigshots ...

Which reminds us to remind you 
not to miss the full page "1940

All Lithuanian, All America Foot
ball Squad” which appears in the 
forthcoming issue of the Tiesa, 
Dec. 1 ... Tom Yermal, who made 
the selection, hints to us that he’ll 
have more to say abotit football 
in case the LYS editor is 
ested. A hint, ye ed!...

Need Million 
Houses Per Year

ATLANTIC CITY, N. J. — Mini
mum housing needs in the United 
States call for 1,000,000 new units 
a year, according to the report of 
the CIO Housing Committee inclu
ded in John L. Lewis’ report to the 
CIO convention meeting

Present construction 
around 450,000 units is 
adequate, particularly in
expanding defense program, 
pointed out, yet the present 
Housing program will build only 
160,000 within the next three years.

Private construction, estimated at 
a possible 500,000 during the com

of 
nearly 
of the 
Lewis 
U. S.

An Expert
The American and the 

were trying to see which could tell 
the taller story.

Said the American: "Well,. I guess 
this beats evehything. I once knew 
a man in the States who could take 
a 20-rung ladder into a field, stand I 
it up on end, and then walk up to 
the top and down again.”

“Begorrah, that’s nothin’ at all,” 
replied Pat, not to be outdone. “Oi 
know a man in Oireland who can 
take the same ladder into a field,

ing year, will fall far short of meet
ing the need and will in addition be 
rented at levels to<y high for wor
kers to pay, the report notes, yet 
it is private builders’ opposition that 
has kept the government away from 
a real housing program.

According to Lewis’ report, private 
constructors have lobbied against 
Federal housing because, "since real 
estate owners can raise . rents in 
time of shortage and reap fancy 
profits, they much prefer having no 
new homes built at all, or homes 
built very slowly and in small num
bers.”

Negro delegates, 
report, pointed out 
communities there 
housing shortage .

discussing the 
that in Negro 
is a perennial

Do You Think That
1. We should mind our own affairs instead of fighting Eng

land’s battles? Why?
2. America’s foreign policy is directed toward keeping Amer

ica out of the war in Europe? Why or why not?
3. American foreign policy is directed away from intervention 

of American dollar diplomacy in Latin America or the Far East? 
Give reasons.

4. The huge armaments voted by Congress will be used for 
military adventures abroad or for intervention in the internal 
affairs of the Latin .American people? Or for peace? Why?

5. The present administration is pursuing a domestic policy 
based on the maintenance and extension of our civil liberties and 
the continued improvement of the living standards of the people? 
Are our civil liberties being curtailed?

6. The actions of men in high places are endangering Amer
ica’s peace? Support your point of view.

7. That the youth of this country are guaranteed the right 
to education, vocational training, jobs and freedom? Why or why 
not?

8. That steps are being taken to prevent the creation of war 
millionaires?

9. There has been deliberate incitement of war hysteria in this 
country to facilitate the attack on the liberties and securities of 
the American people?

10. That the conscripts will be used for military adventures 
abroad or for intervention in the internal affairs of the Latin- 
American people?

11. The new Soviet government in Lithuania is far better 
than the Smetona government? Why?

12. The organizations of Lith-American youth should or should 
not take a greater interest in the political problems around 
them? Why?

MASPETH, L. I., N. Y. — The 
Maspeth adults of the LDS and 
ALDLD have heard the sobs of the 
members of the Cavalcades that 
their branch is lacking in uniforms 
for their basketball team.

Now — we all know that parents 
do not like to hear their children 
crying out: "The others have them, 
so why can’t we? After all, we can 
play too!” Especially where clothes 
are in question.

So — we adults have decided to 
appease the appetite of our "child
ren” by arranging an informal so
cial, from which fhe net proceeds 
will go toward clothing our "child- 
dren” — buying basketball uniforms 
for their team.

We are not asking our friends and 
neighbors to do too much. All we 
ask is fifty cents from each and 
everyone attending the social, and 
in return we will supply you with 
refreshments and entertainment for 
the whole evening.

The adults alone 
a success, but with 
of the members of
in the vicinity—it will surely please 
our youngsters and drive them on to 
big doings.

All the above is taking place this 
Saturday, November 30, at 8 p. m 
at the Lithuanian Citizens Club, 60- 
39 Perry Ave., Maspeth.

Won’t you help us support our 
"children” in the correct manner?

—An Adult.

A Goodly Sprinkle
According to the National Labor 

Relations Board approximately 6,- 
500,000 workers have sought bene
fits of the Wagner law in one form 
or another, which looks like a pret
ty fair sprinkling of toilers in any 
man’s language.

LITHUANIAN 
PERSONALITIES

By Aldana Barnot
AVE YOU EVER been under 
false impression of thinking 

you knew a person intimately be
cause of having known him for a 
long time? I found it especially true 
after interviewing Roy Mizara, the 
editor of the Lithuanian Daily "Lais
ve”.

I have known Roy for about six
teen years. At his lectures, when 1 
was still 
have no 
quiet as 
would I 
ated.t

Roy Mizara was born 
in a section called Dzūkija in the 
year 1895. Both his parents wbre 
peasants. His mother died when he 
was still a little boy of four years 
old. When Roy reached school age 
he attended one that was four miles 
away. (Imagine! Some 
ble because school is 
away).

Studied at Many
While Roy has attended many 

■ schools he has never graduated 
from any. The reason for this is 
he never worked for a diploma. 
Throughout his whole life Roy stu
died and made his living at the 
same time. He could never devote 
his full time to acquiring know
ledge.

In 1913 Roy Mizara came to 
America. He went ‘to Nashua, New 
Hampshire, to live. Worked there 
in a cement factory for several 
weeks and one month in a shoe 
factory.

ROY MIZARA

He has 
then and 
this newspaper in 1933.

Roy has done quite a bit of trav
elling in his time. He has been to 
South America, 
and throughout 
giving lectures 
communities in

< He was chairman of a committee 
to organize the LDS in 1930. Fol
lowing that he was its vice-president 
for two years. At present he is its 
National President.

A Popular Fellow
As a writer he is prolific and tal

ented. He has written four novels, 
a book about South America and 
another about the Soviet Union. 
But his writing career is not closed 
yet. He told me that he is working 
on a new novel. The coming year 
will mark his twenty-five years of 
journalistic activity.

Roy is now a married man and 
living a quiet and peaceful life. He 
is active among all leading Lith
uanian organizations and societies 
here and can always be found doing 
his bit.

All who know Roy personally and 
as a person to work for and with 
think he is tops!

fi it1li

..(/“Breakfast is, ready, sir,’’

Talent in Music
He then left for South Boston 

where he stayed for thre’e years. 
During his stay there he learned 
the printer’s trade at "Keleivis”, a 
Lithuanian socialist newspaper. He 
also attended evening school. .While 
In Boston he joined the “Gabijos’ 
(Goddess of Music) Chorus. This 
started Roy’s musical aspirations 
Under the direction of Mikas 
trauskasb Roy studied music, 
took up
theory of music.

I
During 1917 and 1918 Roy worked 

in Worcester for "Amerikos Lietu
vis” as a linotype machine operator. 
Roy didn’t waste his evenings for 
while in Worcester, he attended the 
YMCA high school.

In the year 1918 Roy went back 
to So. Boston to work for a Lith
uanian weekly “Sandara”. There he 
continued to study music. The next 
year he finished the Lithuanian Con
servatory of Music as 
leader. At the end 
came to 
“Laisve”.

In New 
tropolitan
with' them for two seasons. During 
his performances he sang with many 
celebrities at the Met such as En
rico Caruso and others. Caruso is 
well known to all and needs no 
comment.

Perhaps you wonder why Roy dis
continued such a promising artis
tic career? He had his tonsils taken 
out. But instead of improving his 
voice, it changed its qualities so 
that he could never think of 
ing seriously again.

Active Journalist
Roy did not remain unhappy 

Instead of allowing himself
to brood on the unfortunate incident, 
he plunged into literature and so
cial activities.

He started to 
ly. As early as 
was published
magazine "Naujoji Gadynė”, edited 
by Kapsukas and Tauras. After it 
was published he began 
many more.

In the years 1922 to 
worked for "Vilnis” in 
There he studied at the _ 
stifute tor’ general education. He 
then came back to work for "Lais
ve” in 1925.

After two years passed the Lith
uanians in Argentiną asked Roy tp 
help them edit a newspaper in South

Public Finds 
Concert Swell

DETROIT, Mich. — Chalk up an
other victory for the Aido Chorus! 
With Biruta Ramoškaite drawing 
two encores for each of two appear
ances, we have furnished the De
troit public with a favorite who will 
remain in their memory for a long 
time. No Metropolitan prima donna 
ever drew a longer or louder ap
plause than our own Biruta. Flash 
bulbs popping from visiting report
ers’ cameras’ lent a big time note 
to the entire concert. During the 
whole program our Chorus furnished 
an impressive background, heighten
ed by the uniformity of the girls’ 
black, white and red gowns, with 
the men adding the finishing touch 
with "formais”. The "Buccaneers” 
are still playing for us in their 
own snappy manner. No kicks on 
our dances yet.

Don’t forget our New Year’s Eve 
Party at Porter! Rehearsals on the 
operetta, “Išeivis”, will begin im
mediately. Don’t forget to be on 
time this Sunday,—10:30, sharp.

Here and There With The Chorus
Congratulations to Bertha G. and 

Stanley N. on their marriage ... Ed 
D. caught cold—no flea ... Anita- 
still glancing—Tony D ... Tony J 
—feeling happy—Violet K.—happy 
too ... Jean R.—Margie— late — 
why? S.—caught rushing—Ann G.

Inkslingers.

Missed Something
Pa: "It’s a terrible thing, 

my car and mortgaged my 
and land, all to send my son 
university. And all he does there is
smoke, drink, and take girls out to 
parties.”

Pal.. "Oh, so you’re regretting it?
Pa: "Certainly. I should have 

gone myself.



Viešnia Nuo Marso
i (Tąsa)

“Vienok su tuom dar toli gražu naujo- 
J • sios kūrybos problemos nebuvo išrištos.

Trūko sėklos, o kas svarbiausia, tai na
minių paukščių bei gyvulių ūkio atstei- 
gimas sudarė ytin svarbų problemos iš
rišimą. Kaip kur giedojo našlys gaide
lis, o kas žino kur randasi našlė vištelė? 
Kaip kur radosi našlė karvelė, kumelkė- 
lė, avelė ar ožkelė. Bet kas žino, kur ran
dasi vyriškoji lytis, kad gyvūnijos ūkį at- 
steigus? Jei čia girgsėjo našlys žąsinėlis, 
tai niekas nežinojo, kur randasi našlė 

\ v žąselė?
“Šitos visos problemos visu savo sun

kumu gulė tik ant moterų pečių ir tik 
joms vienoms tas viskas prisiėjo pernešti. 
Juk žiūrint dabartinio žmogaus akimis į 

(tokias problemas, atrodo tik menkniekis.
Bet reikia neišleisti iš minties to fakto, 
kad ant karo nuterioto žemes veido vi
sokio susisiekimo įmone buvo palaidota 
po griuvėsiais. Nei traukiniai, nei laivai 
nekursavo; orlaiviai gulėjo nusukytais 
sprandais; telegrafų bei telefonų vielos 
buvo sumaišytos su žeme; radijo stotys 
sugriautos, o laikraščių spausdinimo ma
šinos jau seniai sulietos į kanuoles.

“Tačiaus mūsų moterys nenuleido ran- 
f kų ir nesusmuko po sunkia, jas prie pat 

žemės prilenkusia, naujos kūrybos naš
ta. Jos paskyrė iš savo tarpo pačias jau- 

’ niausiąs, pačias ištvermingiausias ir pa- 
i siaukojusias tam tikslui žygūnes. Jų pa

reiga buvo žygiuoti, kad ir kelis šimtus 
mylių, kad mainais būtų galima apsimai
nyti sėklomis ir rasti poras, kad būtų 
galima suporuoti gyvulius bei paukščius. 
Tokia mintis, matomai, kilo ir pas kitų 
tautų bei šalių moteris ir, jei tik vieną 
šalį nuo kitos neskyrė plačios upės, to
kios pat žygūnės ir su tokiu pat tikslu, 
pradėjo ateidinėti ir iš kitų šalių. Jos ėjo 
apsiginklavusios šautuvais, kinžalais, 
kad apsiginti nuo alkanų po karo žvėrių.

“Vienok tokios žygūnės, grįžusios su 
keliomis bulvėmis ar javų mazgeliu, ne
galėjo išrišti ūkio gyvūnijos atveisimo 
problemos. Jos tik galėjo raportuoti, kad į 
ten ir ten randasi naminio paukščio ar 
gyvulio patinėlis, o ten ir ten randasi 
patelė. Gi kad šitas kliūtis nugalėti ir 
atsteigti naminės gyvūnijos ūkis, prisi
ėjo keliauti su vienokios ar kitokios vei
slės našle, kad ir šimtą mylių, kad rasti 
našlys. Kad dabartinė mūsų karta su
prastų, kaip sunkiai tos kliūtys buvo nu
galimos, mūsų istorija paduoda vieną 
gan įdomų, o kartu ir juokingą, atsitiki-

i mą, būtent:
“Vienos tautos žygūne išsivedė našlę 

karvę j ieškoti jai našlio. Pagal kitos žy
gūnės raportą, bulius turėjo rastis už 
50 mylių. Bet iki ji ten nukeliavo, bu
lius jau buvo paskolintas kitai tautai.

k * Žygūne, norėdama savo tikslą atsiekti, 
žygiavo buliaus pėdsaką iki jo nesura
do. Ji grįžus nudžiugino visą bendriją, 
kuri ją skaitė žuvusia. Nes parsivedė, 
netik su šviežiu pienu karvę, bet ir dvie
jų savaičių senumo jos vaiką-buliuką! 
Jei ta ekspedicija su karve ėmė du me
tus laiko, bet savo tikslą vis tiek atsie- 

t ke!”
Mergina tiek išpasakojus, pusėtinai 

pavargo. Ji palindo vaikinui po pažas
tim, pasidėjo galvą jam ant kelių ir tan
kiais blakstienais pavožė savo t žydrias 
akis. Orlaivis bitės dūzgimu dūzgė ant 

. . vietos. Vaikinas spoksojo į jos gražiai 
sudėstytas lūpas ir glostė jos švelnius 
plaukus.

1 V*
Musų žemė buvo jau atlikusi pusę savo 

f kasdieninės kelionės ir, rodėsi, sustojus 
suktis, bučiavosi su savo geradėja saulute. 
Gi saulė, tarsi mergina, dabindamosi 
prieš veidrodį, žiūrėjo į nediduko ežeru- 
ko tyrą vandenį, kuriame nei žuvis, ar 
ana legendiška sirena, napdė viešnia nuo 
Marso. Jos graži maudymosi kepuraitė, 
dar labiau grožino jos veidą, o siauru
tis, šilkinis maudymosi kostiumėlis, di
dino jos kūno dailą.

Tarnas, neturėdamas maudymosi kos
tiumo, sėdėjo ant uolos ir spoksojo į be- 
simaudančią merginą, negalėdamas savo 
akių pasotinti tos gyvos skulptūros gro
že. Mergina, tai pasinerdama, tai vėl iš
kildama, vandenyj žaizdama nei žuvis, 
nekreipė į vaikiną jokio domesio. Tik ge- 

A . rai išsinardžius ir persimainius drapa
nas, atėjo pas vaikiną ir kiek pasivaikš-

(Apysakaitė) 
čioję po gražų pušynėlį, susėdo po vienos 
pušies pavėsiu.

Tai buvo žavėjanti įsimylėjusių viete
lė. Pušys įkaitintos saulės spindulių, 
dvelkė savotišku kvapsniu, o pušų pla
čiai išskėstos šakos, nepraleisdamos sau
lei prasiskverbti, vėsino visą aplinką. 
Vaikinas, prisiglaudęs prie merginos, no
rėjo pasiglamonėti. Bet mergina, lengvai 
atstumus jį nuo savęs, šaltai tarė:

“Atsiprašau. Aš dabar vėl pradėsiu 
pasakot mūs žemės pokarinę istoriją, tai 
noriu būti laisva ir netrukdoma. Juk no
ri, kad pabaigčiau, ar ne?”

“Su mielu noru. Prašau pradėti, tai 
labai žingeidi istorija, kuri ir mums gali 
susigadyti, jei tokia katastrofa įvyktų?” 

“Bet kurioj vietoj aš pertraukiau pa
sakojus?” Tarsi tirdama, ar vaikinas do
misi jos pasakojimu, pasiteiravo ji.

“Apsistojote ant to, kur žygūne, par- 
sivesdama našlę nuo našlio, parsivedė | 
jau dviejų savaičių senumo buliuką.”

“Taigi, ve,” pradėjo ji. “Prie kokių ap
linkybių mūsų moterys pradėjo kurti vi
sai naują, po paskutinio karo, pasaulį? 
Aplinkybės susidėjo tokios, kad pavienis 
gyvenimas paliko neįmanomas ir apie 
atskirų ūkių kūrimus nebuvo nei kalbos 
dėl kelių lygiai priežasčių. Pirmutinė 
priežastis buvo ta, kad negalima buvo 
įsigyti nei arklio, nei padargo. Jei vie
nur buvo vienas arklys, o kitur karvė, 
prisiėjo tuos du gyvulius suvesti į vieną 
ūkį, apie juos susispiesti būriui moterų 
ir‘bendrai gyventi.

“Antra bendro kūrybinio gyvenimo 
gyvenimo priežastis buvo ta, tai nuo lau
kinių žvėrių apsigynimas. Visokių plėš
rių žvėrių karas priveisė tiek daug, kad 
reikėjo laikyti nuolatinė sargyba ir nuo
lat ginti nuo žvėrių, kaip žmones, taip 
ir gyvulius bei paukščius, šautuvų ir šo
vinių jos nestokavo, nes prie kiekvieno 
skeleto, jos rado ir surūdijusį šautuvą 
ir saują šovinių. Tik šitų radinių dėkai, 
pirmakurės galėjo apsiginti nuo išalku
sių, nuolatos jas puolančių žvėrių ir ap
galėti juos. Tai tik viena gali būti padė
ka karui už paliktą šautuvą. Kitaip, žvė
rys būt apgalėję moteris ir šiandien ant 
mūsų žemės kamuolio nebūtų nei vieno 
žmogaus.

“Šitų tai priežasčių dėlei, mūsų nauja
kurės ir pradėjo gyventi bendrijomis — 
bendrai dirbti, bendrai visų reikalais rū
pintis, dengtis ir maitintis. Pati aplinku
ma, susidėję sąlygos, netik vieno apskri
čio ar vienos tautos naujakures rišo į 
bendriją, bet ant viso žemės kamuolio 
buvusių 150 tautų karo liekanas.

“Jeigu iš 10 ar 15 moterų susidedan
tis būrelis turėjo, pavyzdin, karvę, kiau
lę ar kitą gyvį, tai jos su visa savo man
ta ir apsiginklavusios šautuvais, kad ap
siginti nuo žvėrių, bastėsi po karo nute- 
riotus platūs, j ieškodamos, kad rasti ar 
sutikti kitą bastūnių būrelį, kurios turės 
arklį, bulių ar kitą ką, ir, tai atradusios, 
dėjosi savo mantas į vieną bendriją ir 
bendrai pradėjo tvarkytis. Būrelis, ku
ris turėjo arklį, avelę ar ožką, bastėsi 
j ieškodamas kito būrelio, kuris turėjo 
karvę, ožį ar aviną. *

Tr po dvidešimts metų tokio basty- 
mosi, mūsų’naujakurės jau galėjo tru
putį ir atsikvėpti. Jau buvo išnaikintos 
alkanų žvėrių gaujos, nugalėtas badas, 
atsteigta šiokios-tokios sodybėlės, at- 
steigta naminių gyvulių bei paukščių 
ūkis; iš ginklų atkalta atgal noragai, plū
gai ir kitokie ūkio padargai. O iš karo 
griuvėsių jau buvo atbūdavoti gyvena
mieji namai, mokyklos, ruseno šventos, 
negęstančios ugnelės, kad neišeiti iš ug
nies ir jau pradėjo atgimti jaunoji, po
karinė karta; atsirado ir vyras.

“Pinigas ir po 20 metų kūrybos, nelo
šė jokios rolės ir buvo visai užmirštas. 
Nes už pinigą nieko negalėjai pirkti ir 
daiktas buvo brangesnis už auksą. Arklį, 
karvę, vištą ar net užvaisintą kiaušinį, 
niekas nebūtų mainęs ant tokio dydžio 
šmoto aukso ar deimanto. Noragą nie
kas nebūtų mainęs ant brilijanto, o šven
tą ugnelę ant kalno aukso!

“Už 20 metų kūrybinio laikotarpio, 
nors ir buvo jau priaugusių jaunų vyrų, 
bet moterys savo sukurto tvarkymosi, 
bendrų reikalų tvarkos, nepaleido iš savo 
rankų. Jos ėjo prie to idealo, kad ant ka
ro kapo būtų pastatytas paskutinio ir ant 
visados palaidoto karo paminklas!

(Bus daugiau)

Penkta* piiRlam*

Keturios farmerkaitčs — delegates Farmers Educational & Cooperative Union 
suvažiavimo, įvykusio nesenai Denver, Colo. «
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Visokių Žolių 
Sandėlis

Ramunių, Liepos Žiedų, Čio
brelių, šalavijų, šaltmėčių, 
Gumbažolių, Puplaiškių, Truk- 
žolių, Debesylo, Devinmečių, Se- 
nesu ir daugybės kitokių žolių.

25c Pakelis arba 6 už $1.00
Trajankos 60c—8 pakeliai $1.50
žolių knygelė, aprašo apie 

300 visokių žolių ir šaknų, nuo 
ko jos yra reikalingos, 25c.

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

Laisvoji Sakykla
KO GI JIE NORI?

“Tėvynėj” pasirodė feljeto
nas po antrašte “Viešas laiš
kas A. Bimbalui.”

Jau iš antgalvio matosi, 
kad kas nors nėra gerai su 
rašėju, ir kartu su redakto
rium, kuris tą “laišką” talpi
na. Jau antgalvis parodo ra- 
šėjo įtūžimą, netekimą lygs
varos.

Aš neturiu intencijos apginti 
A. Bimbą. Jis ir neprašė to. 
Taipgi neturiu intencijos kri- 
tikuot rašėjo ar redaktoriaus 
už įtalpinimą tokio nekultū
ringo rašinio. Tilpimas tokio 
nekultūringo rašinio aiškiai 
įrodė, kad jiedu abudu yni 
vienminčiai, lygiai nekultūrin
gi arba menko proto.

Kritikuot juos, ginčytis su 
jais, reikštų tik dykai laiką 
eikvoti ir save žeminti. Ypač 
žinant, kad jų jau nepagydy- 
si. . .

Man yra labai gaila tų žmo
nių, kurie niekam blogo neno
ri daryt, bet nemokėdami sa- 
vystoviai protaut, paseka to
kius “veikėjus,” kurie juos 
tiksliai klaidina. Suklaidintie
ji niekina savo geriausius 
draugus, boikotuoja juos, ir 
kartais kabinėjasi mušt, kad 
pataikavus savo mulkintojams. 
Šitokie žmonės yra verti pasi
gailėjimo. Taigi, vien tik dėlei 
šitų žmonių gerovės čion ir 
bandysiu nurodyt ano pamišė
lio rašinio vertę, pakratinė- 
damas jo “argumentus.” Te
gul skaitytojai patys bus tei
sėjais.

štai tų “argumentų” pra
džia :

“Kacapai, vadovaujant čer
kesui Stalinui, pavogė Lietu
vą ir ją į purvą sumynė.”

Reiškia, atliko du darbu: 
pirma pasivogė Lietuvą ir vė
liaus, nusinešė kur toli, apžiū
rėjo jos vertę; o pasirodžius, 
kad neturi jokios vertės, tai 
supykę metė ją į purvyną ir 
sumynė.

Kaip matome, pagal rašėjo 
protą išeina, kad Lietuva yra 
be vertės, ir, antra, ten, kur 
buvo Lietuva, dabar tik dido
ka skylė toj vietoj. Ar ne 
taip ?

Paragrafas 5-tas ve kaip 
skamba: “Tu, Drauge, esi 
velniškai puikus demagogas. 
Važiuok į Rusįją ir vesk į pa
siutimą Rusijos žmones, kac 
jie kaulus per gerklę iškraty 
tų tam pamišėliui Stalinui, iš
taškytų visą jo rują ir įsteigti, 
laisvę tokią, kokia yra čia 
Amerikoj.”

čionai aiškiai matosi te 
žmogaus proto suirimas, ar 
ba, kaip jis patsai sako, pro 
tiškas pamišimas. Koki yra jc 
barbariški troškimai ! Jeigu ji.1 
galėtų, tai visą svietą suėstų. 
Pas jį nėra jokio žmoniškumo 
jokio demokratiškumo, —vier 
tik plėšrūno pageidavimas! L 
šitokį žmonės valdė Lietuvą 
Nedyvai, kad Lietuvos žmo 
nes verkė iš džiaugsmo nusi 
kratę tokius plėšrūnus.

Jis rašo: “Sutverkit Rusijo 
tokią tvarką, kaip Amerikoj!’

Reiškia, Rusijos žmonės ne 
turi teisės susitvert tokio: 
tvarkos, kokios jie nori, be^ 
turi klausyt to smetoniško pa
mišėlio, kuris nori būt dikta 
torium, bet negali, čionai ir 
visa bėda tam vargšui. Reiš
kia; tas '“literatas” nežino,'

kad Amerikos žmonės susitvė
rė tokią tvarką, kokia jiems 
patinka, visai nesiklausę Ru
sijos ir to smetoniško peckc- 
lio. Bet jis turėtų suprast ir 
tai, kad Rusijos žmonės turi 
tokią pat teisę tvarkytis taip, 
kaip jiems atrodo geriau, vi
sai nesiklausę kitų. Tas Sme
tonos agentas neteko laisvės 
tukti kitų prakaitu, tas jį ir 
varo pasiutiman! Dešra kabo 
kamine, katinas mato, bet pa
siekt negali! Nelaimė katinui 
ant visados!

Jis liepia Bimbai važiuoti į 
Rusiją ir sutvert jam tokią 
tvarką, kokia jam patiktų! 
Bet patsai nevažiuoja Lietu
von tvertis sau mylymos tvar
kos! Jieško durnesnių už sa
ve. Kitaip sakant, tu, darbi
ninke, prikepk skanių pyra
gaičių, o jis ateis suėst ir, jei
gu liks trupinių, tai jis tau 
duos.

Kas nori skanių pyragaičių, 
tas turi savom rankom ir pa
sigaminti !

Toliaus, jis graudena Bim
bą, kad girdi, kokis ten dar
bininkas dirbo Amerikoj, su
sitaupė turtą, parvažiavęs Lie
tuvon pasibudąvojo audimo 
dirbtuves, — o rusai atėję at
ėmė iš jo ir savininką padėjo 
į kalėjimą.

Labai graudi pasaka! Bet 
tai pasakai ir jis patsai netiki.

Dabar sustok, darbininke, ir 
pagalvok: kiek tu gali sutau- 
pyt tūkstančių iš savo teisin
go uždarbio? Ir kiek dirbtu
vių tu, ar keli jūsų, galėtumėt 
pasibudavoti ? O dar juk ma
šinų reikia, kurios kainuoja 
iki šimto tūkstančių dolerių.

Darbininke, paklausk tu to 
“patrioto” kur dingo tie šim
tai tūkstančių, kurie buvo iš
vilioti čionai, Amerikoj iš dar
bininkų ? Tie patys “patrio
tai” darbininkų turtą konfis
kavo, tai kodėl negalima kon
fiskuoti sukčių turtas? Sovie
tai neatėmė jokio turto iš nie
ko, o tik pervedė jį į visuo
menės rankas; savininkas ne
buvo dedamas į kalėjimą, bet 
paliktas toj pąčioj dirbtuvėj 
dirbti už algą, žinoma, kada 
pagavo gadinant mašinas, da
rant nuostolius, tada turėjo 
bausti už padarytas nuodė
mes. Taip juk daro žėdna ša- 
’is tokiem, kurie laužo šalies 
statymus. Taip daro ir šita 
;alis, tai kodėl jūs jos nenie
kinate ? Reikia suprasti, kad 
lusavinimas turto Lietuvoj yra 
itliekamas sulyg tvarka: pir- 
na žiūrima, kokios vertės yra 
savastis; antra, kiek yra įdė- 

■:a kapitalo; trečia, kiek būta 
.oelno. Ir, jeigu pelnas virši
la įdėlius, reiškia, savininkas 
iau savus pinigus yra atsiė- 
nęs, neturi jokių nuostolių. 
Smetonos agentėlis nežino, ką 
'is sapalioja! Jis pasigyrė, 
kad jis ir Amerikos istoriją 
rerai žino ir supranta. Jis sa
ko :

“žinok, kad Rusija buvo, 
rra ir bus mėšlas!” Vadovam 
ančią tautų laisvės rolę lo
danti anglų tauta—Vašingto- 
las ir Jeffersonas. Jefferso- 
las, tiesa, buvo didelis revo
liucionierius, jis padėjo lais
vei pamatą!

Reiškia, tas “Tėvynės” pec- 
kelis myli revoliucionierius! 
Bet jis myli tik tuos, kurių 
jis nematė ir nepažįsta. Mat,

da jis nebuvo gimęs tuo lai
ku, kaip tie dideli vyrai kėlė 
revoliuciją, kad nuvertus An
glijos jungą ir padarius Ame
rikoj geresnes aplinkybes. Tie 
du vyrai žinojo tų laikų tvar
ką ir žmonių pageidavimą, ži
nojo jie praeitį. Taigi, tie du 
vyrai, pagal savo geriausią 
supratimą, būdavo j o geresnę 
ateitį dėl šios šalies gyvento
jų. Ir todėl Vašingstonas ir

(Tąsa ant 6-to pusi.)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- 
šokių kapinių; parsamdo au*> 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

PHILADELPHIA, PA
Telefonas Poplar 4110

1113 Mt Vernon Street

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

SVARBIOS KNYGOS
TUO JAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS:
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

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

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mizara

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiauėius

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 pus* QK V"lna U centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y



Šešias puslapis
.................................................. '-r—-- - ......... .........

Savaitgalis Žemaičiuose
* Šeštadienis. Sėdime vals- džia tarp atdarų durų.

tiečio Gedžiaus namų prie-1 Bernas Steponas varto 
angyje—gonkose. | “Valstiečių laikraštį.” Jau-

, Gedžiaus namuose prieš- nesnysis Gedžius baltkriau- 
šventiška nuotaika. Vyrai niu smulkina tabako kotą.

laistytos žemės, dėl gardes- Nusibėdavoję, < kad bešne- 
nio duonos kąsnio, dėl švie- kant taip greit prabėgo lai- 

ir kas, 'Visi stojosi ir, palenkę 
sprandus, žingsniavo pro 
duris.

Šiandien, sekmadienį, gal 
būt jie vėl susitiko mieste
lyje, tik jau platesnėje drau-

sesnio, gražesnio savo 
darbo žmonių gyvenimo.

Keldamas iv guldamas že
maitis galvoja apie trąšas, 
pašarus, gyvulius, kalkių 
purvą, kurą, šviesą.

syenusKa nuotaika, vyrai mu smulkina taoaxo kotą. Rūpesčio daug. Bet pa- gėje. Apkalbėjo savo reika- 
tik ką grįžę iš pirties, visi. Kitas samdinys, Šarka, pil- mėgink žemaičiui pasakyti, į lūs, pasiteiravo, kas dirba- 
baltkelniai, baltinai škiniai, kan akmenėlio tiina skustu- neveita taip rūpintis,— ma kitu kaimu, aptarė savo 
kvėpia vantos lapu, įsispyrę va. aštrina ir ryt nugrandęs gausi tokį atsakymą, kad. kasdienius darbus ir skubo-

Teko nugirsti, kad daly
vaus ir J. Lattimer (Latviu- 
tė). O ji yra puiki dainininkė.

Abelnai, kiek teko patirti, 
tai menininkai rūpestingai 
rengiasi prie 8-tos gruodžio 
su savo apylinkėm ir tikisi 
svečių iš LMS Centro—Brook
lyn©.

Dainą mylinti publika juos 
paseks, o aš irgi būsiu!

Dailės Mylėtojas.

medinėse klumpėse. Keturi geltonu pūku dengtą palūpį, r virtas vėžys. Tuo- 
Gedžiaus šeimynos vyrai, išblizginęs aulus užvefs ii-'jaus pat žemaitis užrėks:
per visą savaitę laistę lau
kuose prakaitą, mynę vasa- 

i rojaus prikrautus vežimus,
. j kilnoję 

miežių,
I šiandien 

atmirkė dideles delnų ir 
- pirštų nuospaudas; dabar 
ilsisi, atsipučia, ilsina dar
bo įlenktus nugarkaulius.

Gedžiaus šeimos moterys 
ruošiasi pirtim

—Onut, Onuliuk, nubėk į 
prūdą ajerų šaknų parauti. 
Galvą turėsim kuo plauti, 
plaukai bus minkštesni, — 
šaukia Gedžienė, pamačiusi 
paliai šulinį krypuojančią 
samdinę.

—Kad varlių prūde daug, 
bijau! — atsiliepia samdi
nė Ona.

Nemaža ir moterims teko 
per savaitę nuvarvinti pra
kaito. Gedžiaus moterys vi
są vasarėlę tūpčiojo po dar
žus, virtuvę, rūpinosi viščiu
kais; ligi vėlaus vakaro 
triūsė po laukus, kiemą, ga
nyklas. Vasara, nieko nepa
darysi : įsmilgsta nugara, 
pečiai, rankos. Poilsiui kiek! 
’ er trumpa vasaros naktis, 
kiūrėk — rvtas, ir vėl ta pa- 
’i daina “Kinkų linku, lau- 

trūksta darbininkų.” 
l ok ir spėk apsidirbti.

•' -Šį vakarą būsime šva
rūs ir balti, bet būk, žmo- 

.gudrus — atspėk koks
■ t oras bus,—kilstelėjęs įl 
“sileidžiančią saulę galvą ■ 

prabilo šeimynos galva Ge- 
. džius.

—Maži juokai, pasirodys 
debesiu kštis, pasipurtins 
Henu kitu lašu, ir sudiev 
,Teido baltumėlis. Nežiūrės, 
W 
silsėti reikia, — įsijungia į 
Odžiaus šneką samdinys 

''ponas.
Ruduo dabar. Lietaus bijo

* Gedžiaus šeimyna, bijo visas 
kaimas, valsčius ir, gal būt, 
visa Žemaitija. Maža bėda, 
kad tu iš pirties grįžai arba 
šventos dienos sulaukei. Vi
si galvatrūkčiu spruks į lio — daug mato pasaulio... 
laukus, skubės kas liko ga- Daug sprendžia iš keliu nu- 
benti pastogėn. įriedėjusių ratų, pralekian-

Netikras oras verčia že
maičius lyg Kauno ugnia
gesius budėti ir gelbėti lau
kų gėrybes. O tų gėrybių 
daug dar žemaičių žemėje. 
Kai jau viskas bus pastogė
je, kraige, stirtoje, žemai
tis keblinės apie namus. Nu
sispjauti tada ant visokių 
debesiūkščių. Kol tas nepa
daryta — žemaitis baugus: 
dairosi į vėją, dangų, visas 
pasaulio dalis. Iš gaidžio 
giedojimo, kregždės laksty
mo spėja oro atmainas.

Sėdžiame Gedžiaus gon
kose ir visi apmąstymus da
rome — koks rytoj bus 
oras?

Moterys, beržo šluotas po 
pažastimis p a s i b rūkusios, 
vaikus vedinos išvyksta pir
tim Bernas, kvštelėjęs sna
pą pro duris, šaukia:

—On^. Ona, palikai Sijo

šakėmis, glėbiais 
avižų gubeles, — 
nuplovė prakaitą,

gas kojas ant dviračio ir 
riedės miestelin.

Su kitu Gedžiaus sūnumi, 
gimnazistu, keičiamės žo
džiu, sakiniu. Kažkaip visi 
tingūs, nespėję atvėsinti 
įkaitintas šlaunis.

Toks tat žemaičio šešta
dienio pavakarys. Gali eiti 
pas Baltutį, Dargį, Krapą, 
Kinčiną, Jasutį, Igarį —vi-j 
si, sulaukę subatvakario, il
sina visaip darbo metu lank 
stytą kūną, tingiai sumeta 
vieną kitą sakinį ir tik po 
vakarienės pasidarys gyves
ni, judresni. Tada pas kurį 
atsiras armonika, susiburs 
kaimynas pas kaimyną ir 
prasidės rudens rūpesčių 
aprokavimas, šnekos, gin- v • cai.

Štai į Gedžiaus sodybą, 
pro patvores, pro tuščias 
opelų šakas, pro jaujos 
kampą atkinkuoja du But
kų vyrai.

Pasisveikinę pradeda.
—Vyrų, kaip spintų. Ati

dėliojome ir mes. Sakome, 
gal dėdė Gedžius užsuko ra
diją — visą savaitę nebegir- 
dėjome Kauno balso.

—Dar anksti sukti. Radi
jas, bra, ne katarinka. Ba- 
tareikos gaila, — paaiškina 
Gedžius.

—Jei kaimynai atėjo, ne
gi plunksnas duosim plėšy
ki, — kalbon įsimaišė gim- 
! nacistas.

—Užsuksim be penkioli
kos devintą — ant pačio va
karinio pranešimo, — pri
deda senis.

Na ir užpypkiavo, uždū- 
mavo septyni vyrai. Rodos, 
Gedžiaus gonkose antra pir-

nesėsim ? Ponai kanarė- 
prisiklausę 
būti sotūs, 

darbo žmonėms reikia

kad kasdienius darbus ir skubė
jo į namus.

Ryt pirmadienis, vėl ta 
pati žemaičių valstiečių dai
na: į darbą žemaičiai, į dar
bą aukštaičiai, į darbą visa 
Tarybų Lietuva.

Jonas Stonys.

Mass. Valstijos Menininkai, 
Praleidę 17-tąją Lapkričio, 
Rengias prie 8-tos Gruzdžio

d_ tau šventa diena ir pa- įjs kūrenosi. Prasideda že-
maitiškos kalbos apie rude
nį, derlių, vasarojų, žemės 
dalinimą.

Gedžiaus vyrai, tylėję, įsi
traukia j gyvą kalbą. Yra 
kas ir kalbėti, kai du kaimy
nai, puskilometrio nuotoly
je gyvendami, susitinka. 
Butkai gyvena prie vieške-

JaunuoEai, Veikim Glaudžiau!

Tikrenybėje, mes visi žino
me, kad Bimba gyvena Ameri
koje, o čionais nėra komunis
tinės tvarkos, čionai yra indi
vidualizmas, tai yra, žėdnas 
žmogus turi pats rūpintis sava 
ateičia. Niekas nėra tikras, 
kad kas juom rūpinsis nelai
mei ar senatvei priėjus. Tai 
žėdno gero piliečio pareiga. 
Ir Bimba prisilaiko to dėsnio, 
prisitaiko, nebando tam prie
šintis. Tokiu būdu, jis įrodo

1940

skundikų, kurie bando geru« 
piliečius niekinti vien tik dėl 
to, kad jie moka dalykus ge
riau permatyt, negu smetoni- 
nikai.

Kitaip sakant, Amerikos 
valdininkai yra mokytesni, de- 
mokratiškesni ir žmoniškesni. 
Jie tuojaus permato, kad sme
toniški šnipai yra tik protiš
ki išgverėliai, kurie nepajėgia

Duok 
grei- 
dar- 

rasis
bendra

prisi

—Tai kas dirbs, jei mes 
galvas laikysime pagalvėse 
įkišę, ką į burną dėsi, jei 
mes 
lės giedojimų
gali tris dieną 
bet 
duonos, mėsos; valstiečiams 
reikia fabriko išdirbinių, — 
dažnas užkalbintas žemaitis 
taip išklostys, kad nežino
si, kur akis dėti.

Nemėgsta žemaičiai gai
lesio žodžiu glostomi, 
gerą patarimą, kaip 
čiau, sumaniau atlikti 
bus — būsi draugas, 
atviresnis žodis, 
kalba.

Daug prikalbėjo,
ginčijo Gedžiaus ir Butkų 
vyrai. Ant pat karščiausių 
kalbos žodžių įmaklino dar 
du Kinčinų sodybos vyrai, 
pats Kinčinas ir sūnus. 
Tuojau iš pirties grįžo ir 
Gedžiaus moterys, raudonos 
kaip aguonos, kvepiančios 
ajerų ir beržo kvapu. Prie 
gonkų ir gonkose pasidarė 
bobturgio vaizdelis.

Pagaliau senis Gedžius, 
nagan kaukštelėjęs kukavi- 

’nę pypkę, stojosi į kojas:
eisime

įvykęs LMS 2-ro Apskričio 
bankietas ir koncertas lapkri
čio 17 visais atžvilgiais pavy
ko.

Programos dalyviai savo už
duotis atliko gražiai. Bankie
tas pavyzdingai buvo sureng
tas. Publika smagioj nuotai
koj linksminosi, šnekučiavosi 
iki vėlyvo vakaro.

Vieniem patiko geriau tie. 
kitiem—kiti programos nume
riai. Gi kaikurie tenkinosi ska
nia vakariene nemažiau, kaip 
ir programų.

Skaitlingai matėsi norwoo- 
diečių. Manau, kad gudrus ir 
neblogas dalykas artistams 
vestis ir gerokai publikos, nes 
“savas už savą” visuomet jau 
palaikys. Gi norvvoodiečių vy
ru dainininku grupės tikrai 
publika nenorėjo paleisti nuo 
estrados! 
šiai plojo 
ka.

Manau.
vyks j Nonvoodą, turėtu 
pilnu busti nuvykti. Esu tikras 
kad norvvoodiečiai nieko prieš 
tai neturės. Aš gi, besiirda- 
mas nuo vienos grupės prie ki
tos su pasikalbėjimais, pri
slinkau ir prie norwoodiečių 
Visų pirma pakomplimenta- 
vau už gerą dainavimą. Na, 
sakau, anot Dr. Kaškiaučiaus, 
ir trauk i at jūs 
Bra,

Rezoliucija Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo pirmo ap
skričio konferencijos, laikytos 
lapkričio 17 d., 1940, 376 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Mes, suvažiavę 31 delegatas 
nuo 12 kuopų, atstovaudami 
825 narius, suteikiame kredi
tą LDS jaunuoliams ir. jų dar
buotojams už nuveiktus ir dar 
žadamus nuveikti gerus dar
bus LDS naudai!

Taipgi išreiškiame pageida
vimą, kad jaunuoliai ateityje 
glaudžiau veiktų su suaugu
siais LDS nariais.

Rezoliucijų kom.:
G. Steponauskas,
A. Baronas,
J. Usevich.

New Orleans, La.—Darbo 
Federacijos pildančioji ta
ryba išleido pareiškimą, kur 
vėl smerkia komunistus. 
Kai kurie kalbėtojai reika
lavo išbraukt juos.

Laisvoji Sakykla

Manau, kad gau- 
jiems ir “jų” publi-

esąs geras pilietis, ir tik to
dėl Amerikos valdžia jam nie
ko nedaro, o turi juoko iš rikos

nė tiek suprast, kad Bimba 
gyvena ne Sovietų Rusijoj, bet 
Amerikoj; jis neturi teisės 

; taikytis anų tvarkai, bet Ame- 
W. G. Lasky.

WATCH MAKER
LAIKRODININKASLIETUVIS

Jau 25 metai taisau laikro
dėlius ir kas tik priklauso 

prie auksorlaus.
Mūsų ilgų metų patyrimą* 

įrodo, kad atliekame 
gerų darbų.

Kam neparanku pas mus 
atvažiuoti, pribūnam j na
mus ant pašaukimo j bile 
vietą Brooklyne ir Queens.

Parduodu visokių išdirbys- 
čių laikrodžius už

H žemų kainų.
w Jraugljom bei organizaci
ni om, kaip tai bazaram ir tt., 

Juodame specialu nuolaidų.
Kreipkitės pąs mus, o būsit 

H pilnai patenkinti, nes pas 
• mus gausit pigiau negu bile 

kur kitur. Persitikrinkit.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 JAMAICA AVE. QUEENS VILLAGE,

Privažiuot auto: Jamaica Ave., Hillside Ave arba Union Turnpike iki Springfield 
Blvd.; Jamaica Ave. iki 221st St. Eleveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bld. 
Queens Village bus, 8 Ave. Subway* ift Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutinės 
stoties—169th St. Paimt Queens Village buą ir išlipt ant 221 St.

Mininl Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

—Tai ką, vyrai, 
radijo klausytis?!

Sušliaužėme visi 
džiaus .trobą. Vyrai pasida
rė tylūs. Tik vienas Gedžius 
drąsiai vaikščiojo apie sta
lelį ir, lyg magijos profeso
rius, plastiškais mostais su
jungė anteną, iš kairės ir 
dešinės pasuko sraigtus; 
trumpa tyla, ir Gedžius dus
liu balsu prabilo:

—Sėskitės, — kam kur 
papuola. Tuoj įšils lempos, 
ir girdėsim šnekalą iš Kau
no.

Išklausėme politinės ap
žvalgos, žinių, muzikos, ir 
visi lengviau atsiduso. 45 
minutes Gedžiaus troboje 
buvo kapų tyla. 
Kauno pranešėjo 
kažkur už lovos 
imtynių naktinis 
muselėmis.

Gedžiaus moterys apden
gė* stalą ir visus pakvietė 
užkąsti. Vėl prasidėjo tos 
pačios šnekos: pradžioje 
nuo oro ir ‘baigėsi — kur, 
kaip ir kas įsės žiemkenčius, 
kaip tvarkysis žiemą, kokių 
sulauks derlių 1941 metais.

Nieks nepajutome, kaip( 
Gedžiaus laikrodžio rodyk-/ 
lė, lyg ilga voro koja, užsi-į

Ge-

Girdėjosi 
balsas, ir 
kojos ėjo 
voras su

Worcesteris, kuomet
S”

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
Jeffersonas pasiliko šios ša
lies istorijoj kaipo garbingai 
pasitarnavę progresui.

S o v i etų revoliucionieriai, 
Leninas ir Stalinas, yra šios 
^adynės genijai. Jie gerai pa
žįsta Jeffersono nuveiktus 
darbus ir jo padarytą progre
są. Taipgi žino praeitį ir da
bartį. žino žmonių ręi^kalavi- 
mus. Taigi, šitie varo pro
gresą pirmyn labui žmonių! I

Bet šituos pasišventėlius 
smetoniški varijotai niekina!

Kodėl ?

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

KAINA TIK 5 CENTAI

1
i

1
1

•

1

E*

PARAŠĖ
R. MIZARA

l j
4*

•L

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę

Kiekvienam masiniam mitinge, kiekvienam parengi 
me turi būti platinama ši brošiūra.

įriedėjusių ratų, 
čio motociklo.

—Tai kaip, Gedžiau, da
rysi su trąšomis šį rudenį,— 
klausia Butkus.

—Gavau šiek tiek, bet ne
užteks. Sako, kad atveš. Bet 
jei nebus — gyvas žemėn 
neįlįsi. Laukas nėra užleis
tas, be to, pasaulyje karas— 
reikia suprasti. Tarybų Są
junga mūsų neapleis, atveš, 
—atsako Gedžius.

—Ir aš skaičiau “Vals
tiečių laikraštyje”, kad Le
ningrade baigiama į laivus 
krauti ir greit į Liepojos 
uosta atgabens.

—Tai vot, mūsų krašte 
vėliau sėjam, gal spės atga
benti ant pačios sėjos, — 
prideda Gedžius.

—Tiesą sakai, Gedžiau. 
Laukų nelaikysime dyku. 
Sėti reikia. Jei nesėsi, tai ir 
nepjausi, o jei nepjausi, tai 
ir nevalgysi, — pafilosofa
vęs b°ipė Butkus.

Ir koki’i kalbu, ginču, 
klausimu klausimėlių na*- 
Lb’dn Gedžiaus cronkos'' 
Penkiose stopose 
ne su rašosi, kas nėr vnJbn/1q 
ki”ro išk'dbot0. Ir k^m d^l

savo dainas! 
net nuo sėdynės kėlėt 

mane ir kitus! O ne kiek čia 
jūsų yra—8 vyrai.

Jonas Grybas tuč-tuojaus 
atsiliepė: “jau trimis paau- 
gom ir namo grįšim vienuoly- 
ką.”

Ir užbaigė greitai: “Dėl Aiš
kumo-—mūsų 3-jų mašinų jau
ni vairuotojai gavo gero įspū
džio iš mūsų dainavimo, ir čia 
jau įsirašė į mūsų grupę. Mes 
specialiai ruošiamės gerai pa
sirodyti gruodžio 8, Municipal 
Auditorijoj, So. Bostone. Ten 
teks mums pademonstruoti ir 
mūsų mokytojo M. Bolio pa
gamintos muzikos.”

Čia jau susirinko gerokas 
būrys ir visa kalba sukosi apie 
gruodžio 8-tąją. Pasirodo, kad 
Bostonas ir Norwoodas ruošia 
puikų koncertą ant tos dienos, 
nes toj pačioj dienoj įvyksta 
Mass, menininkų II apskričio 
metinė, konferencija ir meno 
mylėtojai suvažiuos iš visos 
apylinkės, tat jau reikia nebet

ant 11 valandos^ kokio ir koncerto!

Todėl, kad jie gyvena toj 
pačioj gadynėj ir jų kišenius 
užgauna! Anuos Amerikos pa
sišventėlius niekino ir keikė 
anos gadynės parazitai, o šios 
gadynės pasišventėlius niekina 
ir keikia šių dienų yisoki pa
razitai !

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveik’iausiai užsakymus

BROOKLYN, N. Y.

Ne t^”O. bet savo. — 
P ''trežP Ono ir kiūtina 

nifties link.
. .. Senis

’ -i;- n^rmes ran-
’To kukavinę pyp

amomis sunkiai išpeša
d y dūmątyliai^-palei- ko? — Vis dėl-tos prakaitu,

ti .dus kariai, atvykę j Anglija, skubi j štovyk- 
as; jie ten pasiųsti ginti Angliją nuo vokiečių pa

sikėsinimo įsiveržti j josios salas. /

Jeffersono ir Vašingtono 
pramintais keliais šiandien 
naudojasi 130,000,000; Lėni- Į 
no-Stalino pramintais keliais 
naudojasi 190,000,000. Kuri1 
pusė ima vadovaujamą rolę? 
Reiškia, tam “Tėvynės” pec- 
keliui progresas nėra supran
tamas !

Bet da ne viskas. Tas sme
toniškas varijotas pasigyrė, 
kad jis yra ir šnipas, jis at
lieka Judo rolę. Ką jis nepa- 
jiegia įkąst, tai siundo kitais! 
Jis skundžia žėdną liettfvį, ku- i 
ris tik yra jam priešingas, štai 
jo žodžiai:

“Dies komitetas, kuris tyri
nėja neamerikonišką veiklą, 
norėdamas sužinot, kas tu per 
vienas (A. Bimba), pakvietė 
mane...”

Skaitytojau, įsitėmyk: pa
kvietė jį! Reiškia, jis yra 
skundiku, nes tik skundikas 
yra šaukiamas dėl geresnio 
“tyrinėjimo”.

Toliaus jis sako: “Tai ir ta
vo visas spynas aš atrakinė
jau ir su ta komisija peržiu
rėjom visas tavo popieras. 
Mes turėjom juoko ir nusiste
bėjimo, kai radom tavo ban- 
kos knygutes, kuriose bees'1 
virš dvylikos tūkstančių do
lerių. Tu skelbi bolševizmą, o 
pats tiki į kapitalą”.

Jis sako, jam buvo “juoko”, j 
kada surado pinigus. Pagal to 
žmogaus protą, išeitu, jog 
Bimba gyvena jau komunisti
nėj santvarkoj ir žmonėms 
giria, kad gerai, bet slapta, 
niekam nežinant, tauposi sa
vo senatvei kapitalą. Reiškia,, 
jis netiki tai tvarkai ir laužo 
įstatymus, peržengdamasj u os J

Ko Nori 
Kunigas 
Coughlinas?

427 LORIMER ST.

Kaina

Tuojau įsigykite šią ’:nyge’ę ir i '^žinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 

o.-.lapių kaina 5c Platintojams, kir ’e ims 25 knygeles
Jaugia • kaina 3c už knvge’ę Užsisakykite tuojau 

•LAISVĖS’ aDM.NISTRACU A
427 Lorimer St., Brooklyn, N Y.

Išleido 
“Laisvė” 
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Lietuvių Tautiškos Bažnyčios 
Iškilmės

Nedėlioj, gruodžio 8 d., 
1940, Philadelphijos Lietuvių 
Tautos Katalikų Bažnyčios 
bus didelės pamaldos ir ap- 
vaikščiojimas bažnyčios var
do—Nekalto Prasidėjimo Pa
nos švenčiausios.

Klebonas su parapijonais 
deda pastangas, kad iškilmin
gai paminėti bažnyčios vardo 
šventę.

11 vai. iš ryto bus ceremo
nijos su iškilmingom mišiom ir 
pamokslais. Ant šitų iškilmių 
pasižadėjo dalyvauti daug ku
nigų, vyskupų ir vienas arki
vyskupas. Todėl yra kviečia
mi visi tautiečiai ir tautietės 
atsilankyti ir išgirsti įspūdin
gų pamokslų iš įvairių 
gų ir vyskupo.

Prašom nepavėlinti 
nes pamaldos prasidės
11 vai. ryte. Philadelphijos 
tautiška parapija yra pavyz
dinga tuomi, kad ji yra lietu
vių ir tik lietuviams darbuoja
si. šios parapijos klebonas 
kun. J. J. Zittas su komitetu 
ir parapijonais jau ruošia nau
jus planus, kad šita parapija 
būtų kaipo centras lietuvių, 
nežiūrint kur gyventų; jei tik 
nori priklausyti prie šios pa
rapijos, kožnas bus priimamas 
by tik lietuvis. Kiekvienas pra
šomas ateiti ir kartu dalyvau
ti ant šitų nepaprastų iškil
mių.

L.T.K.B. Komitetas.

kuni-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
sais reikiamais naujoviškais 
įrengimais. Čia pat yra 
prietaisas, kurio pagalba 
leidžiama išmatuoti, kokį 
spaudimą turi gezolino ga
rai.

Apžiūrėję laboratorijų 
įrengimus, lipame ant stogo 
ir iš čia einame į atskirą 
nedidelį kambarėlį. Vadovai 
paaiškina mums, kad čia 
gaminamas fosgenas ir ipe
ritas, atseit, tos baisios karo 
dujos. Tame kambarėlyje 
chemikai dirba su dujokau
kėmis ir specialiais drabu
žiais. Čia oras per valandą 
pakeičiamas bent 20 kartų. 
Kad nebūtų šalta, tam tik-

rais prietaisais įleidžiamas 
sušildytas oras.

Šios chemijos tyrimo la
boratorijos tarnauja ir pra
monei ir pagal užsakymus 
gamina vaistinėms bei ki
toms įmonėms įvairius che
mikalus.

Dabar tos laboratorijos 
nebus uždaros ir be savo 
ligšiolinių uždavinių dar 
tarnaus mokslo ir mokymo 
reikalams, ir tie stebuklin
gieji varteliai bus atdari 
besimokinančiam jaunimui. 
Tai irgi Tarybų Lietuvos 
nuopelnas, nes buržuazinė 
Lietuva nebūtų mokslo rei
kalams šios laboratorijos 
skyrusi. —R. K.

Liet. Radio Korp. Programa:
Šeštadienio, Nov. 30-to pro

grama, 8 :30 iki 9 :00‘ vai. ry
te.
1— Kalbės Dr. J. Repšis iš 

Cambridge.
2— Saulutės Mergaičių Choras, 

vadovaujant V. Minkienei.
Sekmadienio, Dec. 1-mo 

programa 9:30 ik 10:30 ryte.
1— Longin Buinio orkestrą iš

Cambridge.
2— šešios Birutės iš Bostono, 

vadovaujant V. Minkienei.
Steponas Minkus,

garsintojas.

vakaro ir susirinkimo dienoje, gruo
džio 3, nuo 6 v. v. Visi nariai virš- 
minėtų draugijų, esanti gerame sto
vyje privalo balsuoti. Balsavimo 
vieta, Liet. Svet., 29 Endicott St. — 
J. Norvaiša, pirm. (280-282)

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, gruodžio 1 d. įvyks 

svarbios paskaitos ir prakalbos, pa
minėjimui 25 m. ALDLD gyvavimo. 
Paskaitą skaitys S. Jasilionis iš 
Binghamton, N. Y. Bus LPK Svet., 
325 E. Market St. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkėės dalyvauti. —ALDLD 12 
Apskritys. (280-281)

■
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DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

šiame kalendoriuje bus pra
nešama visų darbininkiškų or
ganizacijų susirinkimai, pa
rengimai, prakalbos ir visos 
pramogos.

Taipgi ir lietuviškų biznie
rių (žinoma, su mažu atlygi
nimu) galės būt pranešti ati
darymai naujų įstaigų, visoti- 
ni išpardavimai, persikėlimai į 
kitą vietą, žuvų vakarienės ir 
pasilinksminimai.

Kalendoriaus vedėjas bus nuo 
šio laiko J. Baronas. Organi
zacijų valdybos, pramogų ko
misijos, arba sekretoriai pri- 
duokite garsinimus ne vėliau, 
kaip ketvirtadienio vakare, sa
vaite anksčiau Detroito Kalen
doriaus vedėjui, J. Baronui, 
7747 Navy Ave., City.

Kalendorius
Lapkričio 30 dieną 

dienį), 7:30 v. vakare, 
gijų Svetainėj, įvyks 
skani vakarienė paramai Piju- 
šo Grikiečio.

Gruodžio 1 dieną, trečią va
landą po pietų, Lietuvių Sve
tainėj, 25th and Wernor Hy, 
kalbės “Laisvės” redaktorius 
A. Bimba. Praneš daug žinių 
iš Lietuvos.

Gruodžio 1 d., antrą valan
dą po pietų, Draugijų Svetai
nėj, 4097 Porter St., Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 21 
kuopos susirinkimas.

Gruodžio 1 d., 10 valandą 
ryte, 1035 Caniff St., Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 86 
kuopos susirinkimas. Aptarki
te A. Bimbos prakalbas.

Gruodžio 1 d., 10:30 valan
dą ryte, Aido Choro prakti
kos.

Dalyvaukit visi. Vieta — 
4097 Porter Street.

Gruodžio 6 d., 7 :30 vai. va
kare, 1035 Caniff St., Lietu
vių Literatūros Draugijos 188 
kuopos susirinkimas.

J. Baronas.

(šešta-
Drau- 
labai

Ketvirta-Ney York, 
dalis visų naujokų pašauk
tų į armiją šioj srityj buvo 
atmesti dėl nesveikumų, 
ypač dėl blogų akių ir dan
tų.

Italai Užginčija
Roma, lapkr. 27.—Italų 

komanda užginčija, kad an
glų orlaiviai būtų padarę 
bet kokių italam nuostolių 
Valonos prieplaukoje.

EGIPTAS, DĖL KURIO DABAR KARIAUJA 
ANGLAI SU ITALAIS

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 

giausia politinė Egipto or
ganizacija yra vafdistų par
tija. Ji atstovauja reikalus 
tautinės egiptiečių buržua
zijos, vidutinių žemės savi
ninkų ir inteligentijos.

Dar ilgesnį laiką prieš da
bartinį, antrą imperialistų 
karą ėjo aštri kova tarp an- 
glų-francūzų bloko ir Itali
jos už viešpatavimą Vidur
žemio Jūroje ir Šiaurinės 
Afrikos kolonijose. Italija, 
tarp kitko, reikalavo lygių 
sau teisių su Anglija ir 
Francija Suezo kanalui val-

Kai Italija užvaldė Ethi- 
opiją, nuo to laiko Anglija 
juo smarkiau susirūpino sa-

vo pozicija Viduržemio Jū
ros srityje.

Prasidėjus šiam imperia
listiniam karui, tiek anglai, 
tiek italai darė didelius 
karinius pasirengimus. Ita
lija savo kolonijoje Libijo
je sutelkė stambias karines 
pajėgas. Ji pratiesė Libijo
je automobilinį kelią 1,800 
kilometrų ilgio, o Vidurže
mio Jūros krantuose ir pa
krantėse įsisteigė karo lai
vyno ir orlaivyno stovyklas, 
kaip kad Tobruke, Dernoje, 
Benghazyje ir kitur. Angli
ja gi savo ruožtu padarė 
stambių karinių pasirengi
mų Egipto žemėje.

New Orleans, La.—Suva
žiavime Amerikos Darbo 
Federacijos kalbėjo darbo 
ministerė Perkins prieš 
streikus.

PRANEŠIMAI fS KHUK
HAVERHILL, MASS.

LDS 136 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 2 d. gruodžio, LPG 
Kliubo Svet., 324 River St., 7:30 v. 
v. Nariai kviečiami dalyvauti susi
rinkime, nes jau 15 menesių kaip 
kuopa turėjo susirinkimą. Šiame su
sirinkimo rinksime valdybą 1941 m. 
Todėl nepamirškite dalyvauti. — A. 
Dambrauskas, Sekr. (281-288)

ROCHESTER, N. Y.
ALDED 50 kp. ruošia prakalbas, 

pirmadienį 2 d. gruodžio, 8 v. v., 
Gedemino Svetainėje, 575 Joseph 
Avė. Kalbės A. Bimba, iš Brooklyn, 
N. Y. Kviečiame vietinuis ir iš apy
linkės dalyvauti. — Kom. (281-283)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Birutes Kliubas 

turės paskaitas, bus arbatos ir už
kandžių. Sekmadienį, 1 d. gruodžio, 
3 v. v., 735 Fairmount Ave. Nares 
dalyvaukite, atsiveskite ir savo pa
žįstamas. — Sekr. (280-282)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš

kos Draugijos Komiteto rinkimai 
1941 m. buš slaptu balsavimu (ba
lotais). Prasidės sekmadienį, 1 d. 
gruodžio, 1 vai. po pietų iki 6 vai.

PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kp. rengia puikią vaka

rienę apvaikščiojimui LDS 10 m. 
gyvavimo. Sekmadienį, 1 d. gruo
džio, 7 v. v., 1320 Mcdlay St. Bus 
galima tą vakarą įsirašyti į orga
nizaciją be įstojimo duoklių. To
dėl kviečiame lietuvius skaitlingai 
dalyvauti. — Kom. (280-281)

DETROIT, MICH. ‘
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 1 d., 1 v. v. 
po pietų, 4097 Porter St. Visi nariai 
dalyvaukite, rinksime valdybą 1941 
m. — A. Gailušis. (280-281)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, gruodžio 2 d., 7:30 v. 
v. Nariai malonėkite ateiti ir atsiim- 
kite naują knygą. — Org.

(280-282) i

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 29 

d. lapkr., 7:30 v. v., Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Visi draugai 
būkite šiame susirinkime ir pasiim
kite knygą. Nepamirškite ir už šiuos 
metus užsimokėti. — Sekr.

(279-281)

HUDSON, MASS.
Labai svarbios prakalbos įvyks 

gruodžio 1 d., sekmadienį, 2-rą vai. 
po pietų, II. L. Piliečių Kliube. Kal
bės B. F. Kubilius ir J. .Skliutas. 
Kviečiame visus iš apylinkės ir vie
tinius lietuvius į šį susirinkimą.

(279-281)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 1 d., 10 vai. 
ryto, S. Bakanausko Svet. Visi na
riai būkite laiku, nes turėsime val
dybą rinkti 1941 m. Taipgi turėsi
me visi nariai užsimokėti duokles už 
1940 m. — J. Matačiunas, Sekr.

(279-281)

Dvi Juokingos Komedijos
Kurčias Žentas” ir “Aš Numiriau”

RUOŠIA LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS
PO VADOVYBE ALDONOS ŠERTVIETYTĖS

Sekmadienį

STASĖ LENGERDAITĖ 
los Alenos rolėje

GRUODŽIO

December
1940 m.

Durys atdaros 4 vai. po piet 
Vaidinimas — 5 vai. Juozas Lazauskas

Veikale “Aš Numiriau” vaidina 
Andriaus Vabalo rolėje ir “Kur
čiam žente” — Tamošiaus rolėj.

NEW NATIONAL HALL SVETAINĖJE

‘Kurčiam Žente’ vaidina Kazio rolėj.

Kelrodis: New National Hali randasi Greenpointo dalyje. Privažiuoti galima Lorimer St., Crosstown, 
Graham Ave. gatvekarais ir 8th Ave. Subway, važiuodami Lorimer ir Crosstown karais išlipkite ant Man
hattan Ave. Nuo čia tik vienas blokas iki svetainei. Graham Ave. karai priveža 'prie pačių durų —išlip
kite privažiavę Eckford St. čia ir svetainė. 8th Ave. Subway važiuodami išlipkite Nassau Ave. stotyje —- 
apie trys blokai iki svetainės. •

5WK
2

Septintas puslapis

11

660 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj krelpkltčs pas mus. Patarnavimas bos 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

m

E

£

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir durto vi ų—virtų ir žalių.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

SKELBKITES “LAISVĖJE"
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergrecn 4-6485

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

OPEN DAY and NIGHT

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
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night

LAIDIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a.m. to
11 p.m. After 11 p.m. for gents

VAHPOKEPTUV®f I

36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y- 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senti, 
čiam duona, balta duona, Calęh ir raisin duona. Taipgi ke
pama poliai ir bandukės. Puikiausia' pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bu.nke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kalnas.

VARPAS BAKERY . 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
■
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Marcantonio Kalbės Žydų Siūlo pailgint Long Island 
Gelžkelio Tilta skersai Wood-

Penktadienis, Lapkr.,29, .1940
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Išvakarėse senosios Padėki) 
Dienos? Yniešte susilaukėme

Darbininkai Atmetė 
Leviton Siūlymus

PETRA ČEPĄ PAĖMĖ 
KARIUOMENĖN

ATVYKO BACEVIČIAUS 
KONCERTAN

Dvylika šimtų darbininkų 
Leviton Mfg. Co. ša po j, Green- 
point, vienbalsiai atmetė fir
mos pasiūlymus kontraktui, 
kaipo nepriimtinus šiose sąly
gose.

Nors darbininkai yra išsi
ilgę darbo, kadangi streikas 
prieš firmą tęsiamas jau 13-ta 
savaitė, tačiau jie niekaip ne
galėjo sutikti su $12 algomis 
per savaitę pradiniams darbi
ninkams ir $15 patyrusioms 
darbininkams, nes su tokiomis 
algomis dabar negalima pra
gyventi. Taip pat darbininkai 
nesutinka grįžt be unijinės ša- 
pos sąlygų, o bosai griežtai 
atmetė šį reikalavimą.

Unija reikalauja $16 mini
mum, unijinės šapos, savaitės 
atostogų su alga ir laiko ir pu
sės už viršlaikius.

Darbininkai savo masinia
me mitinge, įvykusiame perei
tą trečiadienį, vienbalsiai at
metė firmos nepatenkinančius 
pasiūlymus ir nutarė vesti 
streiką ir toliau.

Streikui vadovauja Elektris- 
tų Unijos Lokalas 3-čias, ku
rio viršininkai likosi įgalioti 
vėl turėti su bosų atstovais su
sirinkimą lapkričio 28-tos ry
tą. O tuo tarpu unija ruošiasi 
kovoti taip ilgai, kaip ilgai 
bus reikalinga. Dirbantieji 
nariai moka streiko fondui po 
10 centų nuo kiekvienos va
landos darbo, bet ne daugiau 
$12 per mėnesį.

Dabartiniu laiku visame 
mieste unija turi virš 2,000 
streikuojančių narių ir jiems 
moka po 
vaitę.

Streiko
tik 6,000
klasės—A divizijoj. Nariai B 
divizijoj, kur algos žemesnės, 
yra paliuosuoti nuo asesmen- 
tų. Tos klasės nariai, susirin
ku mitinge, irgi siūlė mokėt 
asesmentus, bet unijos vedė
jas Harry Van Arsdale jiems 
atsakė, kad kol kas unijai dar 
nėra reikalo ant jų remtis.

Elektristų Unijos Lokalas 
3-čias, apart streikų, dar tu
ri bylas teismuose. Dvi bylos 
tęsiasi jau keturis metus; jos 
užvestos per fabrikantus iš
rinkti iš unijos virš milioną 
dolerių trigubo jieškinio už 
nuostolius einant anti-trust 
įstatymu, kaltinant, kad unija 
“suokalbiavus” monopolizuot 
visą tą industriją - amatą. 
Trečia byla yra užvesta J. V. 
valdžios panašiu anti-trust 
kaltinimu. O ketvirtoji prieš 
manadžerį Van Arsdale ir du 
biznio agentus yra užvesta ne
senai, kaltinant juos dalyva
vus pikieto demonstracijoj 
prie Triangle Conduit and 
Cable Co. šapos, Glendale, lai
ke tenykščio streiko.

Jaunas, bet jau pasižymė
jęs Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo veikėjas Maspethe, 
Petras Čepas, šiomis dienomis 
tapo paimtas Jungtinių Vals
tijų kariuomenėn. Paėmimas 
įvyko taip ūmai ir netikėtai, 
kad LDS jaunimas, kuris norė
jo suruošti savo veikėjui Pet
rui išleistuves, nesuspėjo to 
padaryti.

Petras Čepas taipgi buvo 
uolus Aido Choro dainininkas. 
Jo išvykimas armijon sumaži
no Aido Chorą vienu nariu.

Linkime Petrui Čepui lai
mingo pasisekimo Dėdės Šamo 
armijoje!

Tranzito Tarybos Viršininkus 
Kaitina Šutvės Skelbimų 

“Suktybėse”

$7 pašalpų per sa-

asesmentus moka 
narių, esančių 1-mos

Maspetho Lietuviams
Mūsų Literatūros Draugija 

ir Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopos nusitarė pa
gelbėt jaunimo LDS kuopelės 
nariams įsigyti sporto unifor
mas šiam sezonui. Taipgi pa
gelbėt jiem įsigyt ir kitų spor
to reikmenų, kad būtų leng
viau jaunimui pritraukt nau
jų veikėjų savo tarpe. O tas 
visas lėšuoja dolerį, kitą.

Tat, šį šeštadienį, 30-tą die
ną lapkričio (Nov.), Lietuvių 
Piliečių Kliube, 60-39 Perry 
Avenue, Maspethe, yra rengia
mas draugiškas vakarėlis, kad 
sukelt finansų ir paakstint 
jaunimą tolimesniam veiki
mui. Turėsime užkandžių, gė
rimų ir muzikos, tat kviečia
me visus apielinkės lietuvius 
dalyvauti kartu su mumis. 
Užtikriname, kad smagiai pra
leisite laiką, ir tuom pat kar
tu paremsite mūsiį jaunimą.

Komisija.

rytą 
uolus

Į Connolly, Watson prieš 
Ataką ant Streikų

Anksti ketvirtadienio 
lankėsi J. Pranaitis, 
ląisvietis, daug pasidarbavęs 
dienraščio vajuose ir abelnai 
veikime. Atvykęs išgirsti prof. 
Bacevičių jo koncerte lapkri
čio 28-tos vakarą, Carnegie 
Hall, W. 57th St. ‘ir 7th Ave., 

taipgi aplankyti lais- 
ir didmiestį švenčių 
Mat, pas juos Padėkų 
švenčiama po senovei,

žydų Liaudies Komitetas 
kvietė kovingąjį kongresmaną 
Vito Marcantonio kalbėti ma
diniame mitinge protestui dėl 
žydų pabėgėlių neįleidimo Pa
lestinon. Komitetas jau' gavo 
atsakymą, jog .kongresmanas 
kvietimą priėmė ir kalbės ma
siniame mitinge 
trečiadienio vakarą,
tan Center, 34 th St.

haven Blvd., kad sumažint va
žiuotos nelaimes. Ties ta vie
ta kelias yra susmaugtas dėl 
siaurumo patiltės.

Laukiant daktaro išvest 33 
m. motiną Mrs. Betty Bock į 
Bellevue ligoninę, ji išgėrė 
nuodų ir tuoj mirė.

streikus

Watson ir Eu- 
vadai Darbe

ateinančio
Mahhat-

8th

ti cle- 
bei

pirmojo klodo sniego, kuris iš
laikė per naktį.
a—— — i

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

viečius 
proga. 
Diena 
28-tą.

Drg. Pranaitis nupirko savo 
kolonijai literatūros, taipgi au
kojo $3 “Laisvės” reikalams ir 
$2 Apšvietos Fondui.

Darbo Partijos progresyvių 
vadai New Yorke įmato pre
zidento Roosevelto veiksmuo
se nelegalizuot 
tą apgavystę.”

Dėlto Morris 
gene Connolly,
Partijai Atbudavot Progresy
vių Komiteto, bendrame pa
reiškime sako:

“Darbo vyrai ir moterys po 
visą šalį tapo stabu ištikti kai 
Roose veltas, tik už 21 dienos

Anna Unga, bildingo prižiū
rėtoja, pasukus boilerio kra
nelį priešingon pusėn ir to pa
sekmėj ištikus eksplozijai 
tapo pavojingai apšutinta.

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Anastazija Buknienė Vaidins 
“Aš Numiriau” Veikale 

Šį Sekmadienį
I apkričio 27-tą teisme už

vesta byla, kurioj kaltinama, 
kad New York Subway Ad
vertising Co., Inc., neseniai iš
gavus monoplį ant skelbimų ir 
pardavinėjamų mašinų mies
tą vų su b vi ų stotyse, esanti tik
tai “priedanga” seniau tą pre
kybą vedusiai Collier Adver
tising Service, Inc., kurios 
kontraktai neseniai tapo pa
naikinti dėl firmos bankrūto.

Pereitą savaitę majoras La
Guardia reikalavo Teisdary- 
bės Departmento pravest nuo
dugnų ištyrinėjimą Collier, 
taipgi sakė, kad Transportaci- 
jos Taryba davus skelbimų 
biznį Subway Advertising 
Kompanijai. Jis, tiesa, nesa
kė, kad naujoji firma turėtų 
ką nors su subankrutavusia 
firma.

Tačiau užvestojoj byloj, ku
rioj kaltina ma Subway 
Advertising Co., sakoma, kad 
naujoji firma esanti “tik nau
ja asmenybė’’ senajai Collier 
firmai ir norima išjieškoti tak
sų mokėtojams $500,000 civili
nio jieškinio, kur suma apro- 
kuojama išsprukus iš taksų 
mokėtojų kišenių firmos per- 
simainymu iš Collier į Adver
tising. Byla užvesta prieš 
John Delaney, Transportaci- 
jos Tarybos pirmininką, ir ki
tus tarybos narius. Skunde 
kiekvienas tarybos narys kal
tinami asmeninėj atsakomybėj 
už veiksmus, kurie buvę, kaip 
sakoma skunde, “suokalbingi, 
sukti ir nelegalūs.’’ Kaltintoja 
po skundu pasirašo Alma Pal- 
marini, 2029 Daly Avenue, 
Bronx.

Kaltinime taip pat sakoma, 
kad Collier reikalai “buvo ir 
dabar tebėra savanaudiškai 
susidomėję” Subway Adver
tising Co. pasisekimu, taipgi 
kad išdavimas kontraktų vie- 

buvo 
mies-

nai ir kitai firmoms 
“eikvojimu ir skriauda’’ 
tu i.

Brooklyno Lietuviams ir LMS 
Trečio Apskričio Vienetams

Lietuvių Meno Sąjungos 
apšvietos komisija Brooklyne 
rengia eilę paskaitų.

Pirmoji įvyks sekmadienį, 
8-tą dieną gruodžio (Dec.), 
3-čią valandą po pietų, “Lais
vės” svetainėje. Paskaitos te
ma : “Lietuvos Muzikos Kūry
ba ir Jos Kompozitoriai.” Re
feruos prof. VYTAUTAS BA
CEVIČIUS.”

Antrąją paskaitą : “Lietuvos 
Kultūra Seniau ir Dabar”, pa
tieks R. MATUSEVIČIUS.

Laikas ir vieta bus pranešta 
vėliau.

Lietuvių Meno Sąjungos III 
Apskričio vienetai turi puikią 
progą suruošt visą eilę, paskai
tų šią žiemą. Tiktat-pasiskir- 
kite dieną ir apie tąhflrafteški- 
te LMS sekretoriui. Būsite ap
rūpinti pirmos rūšies prelegen
tais. jT i

Pranas Pakalniškis^
LMS Sekr.

taipAnastazija Buknienė 
pat yra viena'iš tų talentų, 
kurios savo scenos darbą pra
dėjo Lietuvoje. Anastazija 
Lietuvoje vaidino veikaluose 
“Pinigėliai”, “Amerika Pirty
je”, “Betlėjus” ir keliuose ki
tuose veikaluose. Brooklyne 
mes Anastaziją matėme “Bau
džiavos Nuotakose” auklės ro-

. Anastazija Buknienė
Veikale “Aš Numiriau 

nai vaidina svarbią rolę.
Iki vaidinimo jau labai ma

žai laiko likd. Visi dalyvauki-į 
me sekmadienį, gruodžio 1 d., 
1940 m., 5 vai. vak., New Na
tional Hali, 261 Driggs Ave. 
Po vaidinimo seks šokiai. Ge
ros gaspadinės ruošia skanių 
užkandžių. Lietuvių Liaudies 
Teatras kviečia visus dalyvau
ti ir savo- pažįstamus kvieski
te dalyvauti 
ir baliuje.

Kelrod is:
Hall randasi 
lyje. Privažiuoti galima Lori
mer St., Crosstown, Graham 
Ave. gatvekariais ir 8th Ave. 
Subway. Važiuodami Lorimer 
ir Crosstown karais išlipkite 
ant Manhattan Ave. Nuo čia 
tik vienas blokas iki svetainei. 
Graham Ave. karai priveža 
ppie pačių durų — išlipkite 
privažiavę Eckford St. Čia ir 
svetainė. 8th Ave. Subway va
žiuodami išlipkite Nassau 
Ave. stotyje — apie trys, blo
kai iki svetainės.

šiame vaidinimo

New National
Greenpointo da-

Dešimtį įkaitino Suktybėse 
Miesto Grindimo Darbuose

Queens apskričio “grand 
džiurė” , pereitą trečiadienį 
įkaitino 10 asmenų ir 9 fir
mas 
Biznio 
apsukt 
dimo 
mais.

Komitetas jau siuntė 
gacijas ir telegramomis 
rezoliucijomis protestavo An
glijos ambasadoriui Lord Lo
thian ir vietiniam konsului dėl 
neįleidimo Palestinon 1,771 
pabėgėlio, kurių mažiausia 22

I žuvo
po rinkimų, siūlo nelegalizuot žinus 
streikus. Ar galėjo būti žiau-1 denis 
resno, ir piktesnė apgavystė, Į jai. 
kaip jo kampanijoj meiliažo- 
džiavimas darbininkams?

“Roosevelto p a s i šaukimas 
kongresmano Dies, kurį se
niau' jis vadino ‘ekonominių 
rojalistų’ a t s i p rašinėtoj ūmi, 
tuojaus po Vultee streiko, 
yra tik pasiruošimu prie di
delio fašistinio smūgio Ameri
kos demokratijai.

“Vultee streikieriai —5,000 
jų—yra geri, griežti ameriko
nai piliečiai, tyrinėti ir perty- 
rinėti prieš duodant jiems dar
bus. Jie streikavo gaut pakė
limą algų nuo $20 iki $25 per 
savaitę iš $80,000,000 karo 
kontraktų gavusios kompani- 
j o s. B a n d y m a s pavadint 
tuos d a r b i n inkus ‘komu
nistais’ tikslu diskredituoti 
yra piktas, veidmainingas ir 
fašistinis išmislas, vertas Hit
lerio. Tai lygiai taip Hitleris 
sunaikino darbininkų organi
zacijas Vokietijoj ir įsteigė 
savo pasibaisėtiną sistemą.”

ir 21 pasigendama grą- 
laivą j pavojingus van- 
ir jame įvykus eksplozi-

W. Thorsen, laivelio trau- 
klio Black Diamond darbinin
kas, neteko kojos. Ji nupjau
ta įkliuvus trauklio virvės kil
pom

Naujas Kings County ligo
ninės priedas, lėšuosiantis mi- 
lioną dolerių, manoma baigt 
įrengti iki kovo mėn. Jis bus 
naudojamas priimt išlaukto li
goniams, taipgi ir paguldyti 
viduje daugelį tų, kurie dabar 
gydosi išlaukyje dėl stokos lo
vų ligoninėj.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

; Dr. JOHN WALUK
! 161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. '

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
; (DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

•

; DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ii’ J 

sulyg sutarties išanksto. '
TeL SOuth 8-1551

MIRĖ

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
•

J. UVANDA-E. LeVANDA
Tūvaw Ir Sūnus Levandaunkat

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUF
BROOKLYN. N Y

Tol. Staffs 2-0783
NIGHT—HAvemeyer R-1158

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberiai

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiek? nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl nefiti- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Juozas Lietuvninkas, 65 m. 
amžiaus. Gyveno po antrašu 
111-29 122nd Street, Rich
mond Hill. Mirė namuose, lap
kričio 27 d."1 Laidotuvės įvyks 
lapkričio 30 d., Šv. Traicės 
Kapinėse. Kūnas pašarvotas 
namuose. Laidotuvių pareigom 
rūpinasi graborius J. Garšva.

Ona Zailskienė, Adomo Za- 
ilskio moteris, 482 Autumn 
Ave., Brooklyn, mirė lapkri
čio 27 d., Lutheran ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidota lapkričio 30 d., 
10 vai. ryto, šv. Jono kapinė
se.

Laidojimo apeigas prižiūri
I graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

peržengime Genęralio 
Įstatymo ir suokalbyje 
miestą su gatvių grin- 
knntraktams pasiūly

Vėl 9 Užmušta Auto 
Nelaimėse

Pereitą savaitę Brooklyne 9 
žmonės užmušta automobiliais 
bei auto nelaimėse. Viso šiais 
melais užmušta 240. Tūlos iš 
tų nelaimių buvo neišvengia
mos, tikros nelaimės, bet dau- 
'gelis iš jų buvo iš keno nors 
apsileidimo, nepaisymo, gyvy
bės.

I šiaip viens kitam perduoda- 
| mų ligų atžvilgiu savaitė buvo 
sveikesnė: po mažiau susirgo 
škarlątina, kokliušu, plaučių 
uždegimu, tik tymais susirgi
mai padaugėjo.

Mirė per savaitę 468, gimė

Kaltinime sakoma, kad 
“bendros per mfestą išmokė-, 
tos sumos perviršius” už dar
bus ir medžiagas Queens ap
skrityje siekęs “virš $250,- 
000.”

Cypress Hill srities gyven
tojai reikalauja įsteigimo pas
togės gale Fulton St. gatveka- 
rių linijos, taipgi norėtų, kad 
linija būtų pratęsta iki Cres
cent St. ir Jamaica Ave. r

Statyba dviejų mylių^ ilgio 
Belt Parkway da lies per 
Sheepshead Bay bus tęsiama 
ir žiemos mėnesiais.

g) \ev/e'»

C O -
7 ntAt

Teisėjas Fitgerald išbarė du 
jaunus peštukus, susimušusius 
už merginas, ir patarė jiems 
geriau merginas pagązdinti 
tuo patimi, tai yra išeiti su 
kitomis, o ne muštis su konku
rentais. s

Trūkus balkiui statybos dar
be prie 1st Avė. ir 104th St., 
N. Y., nukrito mirtin jaunas 
darbininkas J. Ribando.

Trečiadienį j? kempes išsiun
tė iš miesto 392 naujus rekrū
tus.

ROBERT LIPTON
Jeweler : : įteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. 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 Line

Tel.: Glenmore 5-619)

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenud
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Gražiai {rengta Susiėjimams Įstaiga

ir impor 
degtinės b 

geriausių

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė 
Atskiras kamba 
rys, užejimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai

426 SOUTH 5th STREET 
blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat .mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviu Rakandu Krautuve 
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
f, Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION 

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIEN® ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

40£| ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.




