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Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visu “Lai
svas” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.

THE LITHUANIAN DAILY
Prieš kiek laiko “Keleivis” 

buvo paskelbęs, kad genero
las A. Gustaitis, aviacijos vir
šininkas, esąs sušaudytas.

Na, o gen. Gustaitis tebe
gyvena Kaune ir dirba, kaip 
dirbęs aviacijoje.

Juozas Tysliava nesenai pa
skelbė, kad Martynas Yčas ta
pęs bombomis užmuštas Ber
lyne.

Na, o dabar “L. P. ž.” 
(“Lietuvos Pasiuntinybės ži
nios”) skelbia anti-tarybinėje 
spaudoje, kad “Martynas Yčas 
su šeima iš Vokietijos išvyko į 
Pietų Ameriką.”

Vadinasi, nužudyti, užmuš
ti žmonės—Lietuvos liaudies 
neprieteliai,—vienas po kito 
atsikelia.

Ir jų. dar daug atsikels, ka
dangi priešų spauda jų per
daug ant syk “nužudė.”

Bet kur tuomet tie redakto
riai dės savo akis?!

Prieš kiek laiko, neatsime
nu, katras anti-tarybinis laik
raštis buvo nužudęs ir pulk. 
Grinių. Bet štai pastaruoju 
laiku ]
Grinius iš Berlyno žada atvyk
ti Amerikon...
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Unija Išgavo Teisę 
Skleisti Lapelius 
Prie Fordo Fabriko ♦

GRAIKAI ATĖMĖ IŠ ITALU ARGYRO- 
KASTRONA, TVIRTOVIŠKĄ MIESTĄ
Argyrokastron, Albanija. 

—Graikai po žiaurių kauty
nių durklais, sekmadienį at
ėmė iš italų ArgyrokastronDetroit, Mich. — Jungti- fabriko Dearborne. Teisėjas j . į £ <' tvirtuma

* /a a j i • i • i • t /'ll i IlilvDvct o U J v/ v V Ai ULlIIIct*ne CIO Automobilių Darbi- James E. Chenot nuspren-, - -
ninku Unija išgavo pastovų dė, jog miestinis Dearborno' 
teismo indžionkšiną, kuris įstatymas 
uždraudė policijai trukdyt 
ar areštuot lapelių dalinto
jus prie Fordo automobilių

Italai mėgino tankais gat- 
. v . r vėse pastot graikams kelių, prieš lapelių p* .tankus puQ.
puesingas i- kur §auįuvajs jr dur-

Didžiulis Sovietų Der
lius ir Pažanga Plė

time Lauko Ūkio
Kablegrama “Laisvei” 

Maskva.— Sovietų Sąjun-
pranešama, kad pulk.. gOS grQdų derlius kolekty-

Pereitą savaitę ponia 
vyga pasirodė Brooklyne, fa
šistų suruoštame mitinge. Plo
jo jai fašistai, plojo socijalis- 
tai, plojo kunigėlių aptamsin
ti žmoneliai. Bet tokių buvo 
nedaug. Dauguma žmonių 
gražiai juokėsi, kaip Jadvyga 
piešė “kalvariją” 1 
bėgo nuo išsilaisvinusios __
žikų,” “chamų,” “chlopų” tau
tos.

viuose ir valstybiniuose 
I ūkiuose 'šiemet yra 7 bilio- 

ja(l. nai pūdų.—Pūdas 40 svarų.
Šiemet vien tik kolekty

viuose ūkiuose priaugo apie 
10 milionų daugiau galvijų, 
kiaulių, avių ir <

tų, kurie ūkiuose, 
sios “mu- Knlpkl

Aną dieną valgykloje išgir
dau du žmones besikalbant:

—Visgi Jadvygos pasižiūrė
ti susirinko nemažai žmonių, 
—tarė vienas.

—O koks velnias tave ten 
nešė?—atkirto jam jo “fren- 
tas.” — Užsigeidei pamatyti 
ponią, kur nori pasiimti vil
niečiams surinktas aukas?. . .

—Ne, ne tame buvo daly
kas. Kai tik pamatau spau
doje, kad zoologijos parke yra 
pargabentas koks nors sveti
mesnis gyvūnas, aš visuomet 
einu pasižiūrėti. Neapleidau 
ir fašistų zoologijos parko. . .

Nukreipę savo dėmesį į “di
džiuosius” Amerikoj ir pasau
lyj įvykius, mes dažnai nei 
nepamatome “mažų” dalykų, 
kurie yra pas mus.

Štai šiemet sukako Vincui 
Paukščiui 60 metų amžiaus ir 
tosios sukaktuvės praėjo taip 
sau, ramiai, niekam nežinant, 
be jokio atžymėjimo.

O Vincas Paukštys yra vie
nas tų Amerikos lietuvių, ku
rio darbai yra labai dideli ir 
gražūs.

Be to, kad jis susilaukė 60 
metų amžiaus, V. Paukštys 
veikia darbininkų judėjime 
per arti 40 metų. Savais lai
kais jis turėjo daug nukentė
ti nuo caro valdžios Rusijoj. 
Bet tas jo valios ir pasirįžimo 
nepMaužė. Jis veikė anapus 
okeano, veikia atvykęs į Jung
tines Valstijas.

skleidimų yra
šalies konstitucijai. * klais, o kitur ardė juos ran-

Darydamas s} sprendimą, kingmis natomis ir šo.
i'.LJ-!;. a viniais iš prieštankinių ka-

nuolių.Jungtinių Valstijų Aukš-' 
čiausio Teismo vyriausio 
teisėjo Hughes’o apie kons
titucinę spaudos laisvę, bū
tent :

“Vadinama spaudos lais
vė yra laisve ne tik laikraš
čiams ir žurnalams, bet 
taipgi knygelėms ir lape
liams — jie yra pasitarna-l 
vę kaip istoriniai ginklai 
pačiai laisvei ginti, kaip kad 
gausingai liudija knygelės, 
kurias andai skleidė Tho
mas Payne ir kiti veikėjai 
mūsų istorijoj.”

Amerikos Laivyno Va
dai prieš Algą Užtikri

nimą Darbininkams

kiaulių, avių ir ožkų, ne-j Gruodžio 9 d., jau pen-'mas 
skaitant prieauglių valsty- kiasdešimt žmonių iš Fordo 
biniuose ir pavieniuose darbininkų o r g a n i žavimo 

komiteto dalino lapelius 
darbininkam prie Fordo 
Dearborn fabriko vartų, 

žiemkenčiais javais pusant-1 lapeliai . šaukia vįsus

Kolektyviai ir valstybi
niai ūkiai šį rudenį užsėjo

ro miliono hektarų daugiau, 
kaip pernai rudenį.

Visoj Sovietų Sųjungoj 
bendrai šiemet aparta * 12 
milionų hektarų daugiau 
žemės negu pernai.

Baltarusijoj nusausinta ir 
tinkamais žemdirbystei pa
daryta dar 67 tūkstančiai 
hektarų žemės. Milžiniški 
plotai pirmiau nevartojami 
žemdirbystei Maskvos ir 
Leningrado srityse dabar 
taipgi paversti geromis dir
vomis.

I ............................................. .................. ... .. ..........................

Vokiečiai Sunkiai Sužei
dė Angly Didlaivį

Fordo darbininku# susidėt 
į CIO unijų.

Italam, galop, bėgant iš 
A r g y r o kastrono, graikai 
pagrobė daugius jų trokų, 
ginklų ir amunicijos. Grai
kai taip pat užėmė eilę kai
mų toje srityje.

Athenuose, Graikijos sos
tinėje, graikai ir škotai, An
glijos kareiviai, iš džiaugs
mo šoko gatvėse ir šaukė: 
“Užimt Tiraną” (Albanijos 
sostinę)! “Užimt Romų!”
, .. ■ ■■ ■■■■■■■... . ..............

Ar Anglai Sunaikino 
Vokiečiy Laivą ar 
Patys Vokiečiai?

Havana, Cuba. — Du vo-Washington.-— Admirolas
Ray Spear išdavė metinį ra- kiečių laivai gale praeito 
portų biuro, kuris rūpinasi mėnesio pabėgo iš Meksikos 
reikmenimis Jungtinių Vai- prieplaukos Tampico.
stijų karo laivynui, ir jo Vienas iš tų dviejų Vokie- 
raportas tvirtina, kad: tijos laivų, “Idarwald”, sa-

“Walsh - Healey įstaty- koma, žuvęs, praeitų sekma- 
” (nusakantis būtinas dienį.

algas darbiningams valdiš
kuose darbuose) “vis truk-'jog kariniai anglų laivai 
do pristatymų, valdžiai kai užklupę jį, torpedavę ir nu- 
kurių reikmenų... Patvar-skandinę; kiti pranešimai 
kymas mokėt ne mažiau, sako, kad patys vokiečiai 
kaip tiek ir tiek algos, su- jūreiviai išsprogdinę savo 
darė naujus kliūtis, kurias, laivų, rfiatydanii, kųd—ne
atrodo, bus sunku nugalėti, paspruks hūo anglų.

“Daugelis fabrikantų at- Treti pranešimai teigia,

Vieni pranešimai teigia,

Treti pranešimai teigia,
Graikai Paarnhp Itah i meta kontraktus valdiškų kad anglai padegę šį vokieUldlKdl rdgiuue IMU rin Inivm het nnskiii užop

Karinį Laivą
Anglų Pranešimas:

London. — Graikų laivy
nas rimtai sužeidė ir suėmė 
vienų italų karinį laivą-nai- 
kintuvų ties Porto Edda. 
Anglų lėktuvai bombomis 
sužeidė vienų prekinį italų 
laivų.

Vokiečiai Netiesioginiai
Padeda Italams

Maskva. — Anglijos orlai
viai taip bombarduoja italų 
laivus gabenančius Italijos 
kariuomenę per Adriatiko 
Jūrų į Albanijų, kad sunku

■ Carnarvon Castle,” virš 20 italam permest ganėtinų 
tūkstančių tonų.įtalpos. Bet skaičių savo armijos į Al-

Montevideo, Uruguay. — 
Anglai skelbė, kad vokiečių 
laivas kanuolių Šūviais iš to
lo tik truputį sužeidęs pa
galbinį anglų šarvuotlaivį

darbų, kai reikalaujama, čių laivų, bet paskui užge- 
kad fabrikantai vykdytų sinę gaisrų ir išgelbėję jį. 
Walsh - Healey ^ įstatymų; 
kiti priima visus šio įstaty
mo punktus, išskiriant tik 
nustatytas algas, žemiau 
kurių fabrikantams uždrau
sta mokėt savo darbinin
kams.”
Hillmanas Reikalauja, kad 
Darbininkai Pilnai Bendra

darbiautų su Valdžia
Sidney Hillman, pirminin

kas Patariamojo Šalies Gy
nimo Komiteto, atsišaukė į 
darbininkus kuo pilniausiai 
bendradarbiaut su valdžia 
reikale šalies ginklavimo. 
Jis ragina darbininkus pri
žadėt nestreikuot, kol bus 
pavartotos visos priemonės 
dėlei susitaikymo.

juuu oavv aiiiujvo £ xii- > aizir w w m nin iinn i iirti i it
kai dabar šis Anglijos lai- banijų prieš graikus; tai ANGLIJA DAR NEGAUSIAN- 
vas atplaukė į Montevideo vokiečių orlaiviai pradėjo, TI PINIGŲ Iš AMERIKOS 
pasitaisyt, pasirodė, kad jis dar daugmeniskiau bombar- v
sužeistas dvidešimt dviem duot Angliju, kad priversti 
vokiečių kanuolių šūviais; anglus ištraukt dalį savo 
bet tikisi, kad per 72 valan-' orlaivių iš kautynių tarp 
das galėsiųs būt pataisytas.! Graikijos ir Italijos ir tuo * i — i v • » • i n

Jį sužeidęs vokiečių lai
vas pabėgo. Anglų šarvuot
laivis “Enterprise” medžio
ja jį. Anglų laive užmušti 6 
ar 7 jūreiviai ir tuzinas su
žeista.Nors čia tam ne vieta, bet 

visviena reikia priminti, kad 
V. Paukštys ilgai ėjo parei
gas vyriausiojo “Laisvės” re
daktoriaus. Jis yra parašęs ir 
išvertęs daug knygų. (Atsime
nat švenčioniškį? !) . Jis yra 
veikęs daug scenoje ir organi
zacijose. Bet dėl silpnos svei
katos, V. Paukštys turėjo pasi
traukti nuo laikraščio ir da
bar dirba fabrike.

Paprašius, drg. V. Paukštys ___________ ______________
sutiko mums rašinėti pastabų I—bus nuoširdus visų laisvie- 
ir straipsnių, jei tik sveikata čių linkėjimas jo 60-ties me- 
ir laikas leis.

Belgrad, gruod. 9. —Pra
nešama, kad graikai žygiuo
ja pirmyn prieš Elbasaną, 
kuris stovi tik už 24 mylių 
nuo Albanijos sostinės Ti
ranos.

Taigi to laivo likimas 
(šiuos žodžius berašant) te
bėra paslaptis.

Anglai Supleškinę Vo
kiečiy Plieno Fabriką

būdu palengvint italams 
perkelt daugiau savo armi
jos į Albanijų prieš graikus, 
—kaip rašo “Raudonoji 
žvaigždė”. Sovietų kariuo
menės laikraštis.

Washington, gruod. 9.— 
Keli įtakingi senatoriai pei
kia pareiškimą Jungtinių 
Valstijų iždo ministerio 
Morgenthau, kuris sakė, 
būk skolint Anglijai dau
giau pinigų tai būtų “geras 
rizikas.” Tie senatoriai pa
brėžia, jog vis tiek ar An
glija laimės karą, ar pralai
mės, jinai neatmokės Ame
rikai skolų, kaip kad atsisa
kė atmokėt šiai šaliai 5 bi- 
lionus dolerių skolų iš pra
eito karo. “Amerika niekad 
nematys tų dolerių, (jeigu\ 
kuriuos skolins Anglijai,”

Vokiečių Lakūnai Ar
dė Londoną Žiau
riau negu bet Kada

Anglai Praneša:
London, gruod. 9. — Nak

tį ir šiandien iš ryto, vokie
čių orlaiviai bangų bango
mis degino ir ardė Londo
nu per devynias valandas, 
ir padarė jam, matyt, dau
giau nuostolių negu bet ka
da per paskutinius keturis 
mėnesius.

Vokiečiai šiuo žygiu su
naikino ištisus blokus na
mų. Kiek žmonių jie užmu
šė ir sužeidė, dar nesuskai
tyta. Daugelis londoniečių 
žuvo ir slėptuvėse, kur jie 
buvo subėgę apsaugon nuo 
vokiečių oro bombų. Galin
gos priešo bombos suardė | Rumunų valdžia pasižadėjo 
kai kurias slėptuves.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Būrių būriais 

vokiečių orlaiviai iš visų 
Holandijos, Belgijos ir šiau
rinės Franci jos stovyklų, 
kaip kokia, plati perkūnija, 
užpuolė Londonu,—nors An
glija skelbė, būk anglai su
naikinę daugumų tų vokie
čių orlaivių stovyklų.

Londoniečiai net negirdė
jo, kada vokiečių orlaiviai 
pradėjo laidyt bombas į ka
riškai svarbius • pastatus 
Londone. Nes vokiečių or
laiviai virš Londono sustab
dė savo inžinus ir tyliai 
sklandydami mėtė bombas. 
Vokiečių lakūnai nusileis
dami visai žemai, iki 90 pė
dų nuo žemės, susprogdino 
ir daugelį anglų priešorlai- 
vinių kanuolių.

Anglai nukirto du vokie
čių orlaivius, o vokiečiai— 
keturis anglų orlaivius.

London, gruod. 9. — An
glai pripažįsta, jog šimtai 
Vokietijos orlaivių, žemai 
skraidydami virš Londono 
skersai, išilgai ir įžulniai, 
sunaikino daugelį pastatų 
Londone; bet jų padarytus 
gaisrus anglai greit užgesi
nę.

Rumunija Žada 3 Milio- 
nus Tony Žibalo Vo
kiečiams per Metus
Bucharest, Rumunija.

pristatyt Vokietijai tris mi- 
lionus tonų žibalo 1941 me
tais. Tai beveik dveja tiek, 
kaip iš Rumunijos šiemet 
viso išgabenta žibalo j už
sienius.

Dabar su vokiečių inži
nierių pagalba rumunai 
praveda naujas linijas po
žeminių vamzdžių, kuriais 
žibalas bus plukdomas iš jo 
šaltinių ir dirbyklų į Duno
jaus prieplaukas, pasiimt jj 
vokiečiams iš tų prieplaukų.

Užbaigus naujas vamz
džių linijas, Vokietija tikisi 
balandžio mėnesį gaut 860 
tūkstančių tonų žibalo iš 
Rumunijos.

Du Vokiečių Submarinai 
Paskandino 4 Laivus

Anglų Pranešimas:
London. —- Anglų orlai

viai sekmadienį pavertė į 
griuvėsių ir degėsių krūvas 
viena iš pačių didžiausių 
plieno fabrikų Duesseldor- 
fe, vakarinėje Vokietijoje, 
kaip praneša anglų koman
da. Anglai į tų fabrikų nu
metę per 4,000 sprogdinan
čių ir padegančių bombų.

Kiti anglų lakūnų būriai 
pleškino vokiečių prieplau
kas ir laivastatyklas šiuose 
miestuose: Brest, Lorient, 
Dunkirk, Antwerp, Calaiš ir 
Boulogne; jie taipgi ardė išbudavotojum naujoviško taįpgį apardė paprastus na-

Pakeistas Trecias Italy 
Karo Vadas

Roma. — Italijos valdžia 
pranešė, kad atsistatydino 
admirolas Domenico Cavag
nari, karo laivyno štabo gal
va ir jo ministeris. Jo vie
ton Mussolinis paskyrė ma
žai iki šiol žinoma admiro
lų Arturo Ricardi.

Vokiečiai Praneša
Berlin. — Vienas vokie

čių submarinas per dienų 
nuskandino du Anglijos 
prekinius laivus, 17 tūkstan
čių tonų įtalpos; kitas vo
kiečių sumbarinas ttaipgi 
sunaikino du prekinius an
glų laivus, 12 tūkstančių to
nų įtalpos.

Vokiečių bombininkai, be 
to, padegė du anglų laivus 
netoli Great Yarmoutho.

Anglų bombininkai tik 
biskį sužeidė tris fabrikus

Cavagnari buvo laikomas vakarinėje Vokietijoje. Jie

vokiečių orlaivių stovyklas Italijos laivyno. 
Holandijoj, Belgijoj ir šiau
rinėj Franci jo j. Šiomis dienomis 

buvo pakeisti maršalas Ba- 
doglio, italų armijos štabo 
galva, ir generolas C. M-

i apardė paprastus na
mus keliose vietose, užmu- 

taipgi še šešis nekariškius vokie
čius ir sužeidė kelis kitus.

New York. Miesto syei- ga]va, jr generolas C. M. 
katos valdyba daro pnsF Vecchį, Dodecanese salų
rengimus prieš influenzą 
ateinančių iš vakarinių vals
tijų. '

gubernatorius.

IŠTISI LONDONO BLOKAI 
SKĘSTA LIEPSNOSE
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Vokiečiai Praneša:

Berlin, gruod. 9. — Vo
kiečių orlaiviai per 8 valan
das numetė 180 tūkstančių 
bombų į Londonu; paleido į 
miestų pusantro miliono 
svarų vien tik sprogdinan
čių boihbų, neskaitant pa
degančiųjų. Vokiečiai varto
ja naujų būdų naikint mies
tus Anglijoj, kad vienu žy-

v u o 11 a i v į “C a r n a r von giu uždega ištisus blokus 
Castle/’ namų, o paskui sprogdinan

čiomis bombomis visiškai 
juos suardo.

Ankara, Turkija, gruod. 
9. — Turkai numato, kad 
Anglijos laivynas ’atims iš 
italų Dodecanese salas.

■
kad Anglija savo Vakarų 
Indijos salus pervestų Jung
tinėms Valstijoms.

Šiaip ar taip, bet šios ša
lies kongrese būsiu gana pa- 
sipriešiniipo, kad Anglija 
dar negalėtų gaut karo pa
skolų iš Amerikos.

Įyųirūs senatoriai ir kon- 
gresmanai nurodo, jog sko
lint Anglijai tai būtų Ame
rikai žengt per slenkstį į 
karų už Anglijos imperijų.

Du Italy Generolai Žu
vo Oro Nelaimėje

Roma.— Nukrito ir sudu
žo karinis orlaivis ir su 
juom žuvo du žymūs Italijos;““"“^-J^natorius Nyl 
nrnviAVAlni A Idn Mn 11 n/vvi i ivi X O U y

Senatorius Thomas iš 
Utah valstijos siūlo panai-

generolai, Aldo Pellegrini ir|P 
Pietro Pintor, beskrendant 
iš Turino į Romą.

Valdžia nesako, kas dau-jkint senąsias Anglijos 5-kių 
giau užsimušė toj oro ųerĮbilionų dolerių skolas Ame- 

tų amžiaus sukaktuvių proga, laimėj. rikai, bet už tai reikalaut,

—Geriausios d. Paukščiui 
sveikatos ir ilgiausio amžiaus!

i®

London, gruod. 9. — Du 
Anglijos šarvuotlaiviai gau
do pietiniame Atlanto Van
denyne vokiečių laivų, kuris 
sužeidė pagalbinį anglų šar-

ORAS. — šilčiau.
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“Atsivertė...”
Nesenai Ispanijos budelis Franko, pa

laimintas kunigų ir popiežiaus, sušaudė 
žymųjį Ispanijos respublikos gynėją Luis 
Companys. Companys buvo Barcelonos 
galva ir karo metu jis kovojo prieš Hit
lerio - Mussolinio-Franko galvažudžius, 
palaimintus katalikų bažnyčios.

Kai Ispanijos respublika žlugo, tai 
Companys buvo pabėgęs į Franciją. Bet 
iš čia Francijos fašistai jį nubugdė at
gal į Ispaniją, j budelio Franko kruvinas 
rankas.

Dabar Čikagos “Draugas” rašo, kad 
Luis Companys prieš mirsiant nuo šven
tos budelio Franko kulipkos, “prašė pa
kviesti kunigą, nes norėjo atlikti išpa
žintį ir priimti šv. komuniją...”

Kaip viskas gražiai eina! Kunigų pa
laimintas budelis šaudo revoliucijonierių 
ir šis dar prašo pakviesti kunigą, kad 
jam pasakyti savo griekus!... Tik jau 
toji katalikų dvasiški ja ir moka meluoti. 
Meluoja ir nerausta!
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- Gallacher Kritikuoja 
“Nepriklausomiečius”

Kai Anglijos bepriklausomos Darbo 
Partijos atstovai šalies parlamente įnešė 
“taikos sumanymą,” tai komunistų at
stovas, William Gallacher, už jį balsavo. 
Bet jis po to pareiškė, kad “nepriklauso- 
miečių” atstovų įnešimas nebuvo tikslus, 
—tai buvęs tik formalistinis gestas. Gall
acher sako, šiandien neužtenka sakyti, 
kad reikią baigti karas ir sušaukti tai
kos konferenciją. Toj konferencijoj da
lyvautų tie patys imperialistai ir jie ka
ro neužbaigtų,—tai būtų antra Versai- 
lės “taika”. Komunistų atstovas Anglijos 
parlamente teigia, kad šį karą turi baigti 
liaudis,—liaudis visų kariaujančių kraš
tų ir liaudis turi padaryti tokią taiką, 
kuri būtų amžina!

Yra Vilties
Įį'

Mūsų skaitytojams yra žinoma, kad 
. Oscar Wheeler, West Virginijos farme- 

rys indarbuotojas, buvo nusmerktas nuo 
. 6 iki 15 metų amžiaus kalėti tik todėl, 

kad jis rinko parašus ant Komunistų 
Partijos peticijų pastatyti kandidatams 
paminėtoje valstijoje. Oscar Wheeler yra* 
komunistas. Jis rinko parašus ne revoliu
cijai kelti, ne kokiems nors maištams da
ryti, bet rinko parašus kaipo pilnateisis 
krašto pilietis, kad galėtų būti kandidatu 
j valstijos gubernatorius. Taigi jo nu- 
smerkimas kalėti buvo didelis smūgis ne 
Komunistų Partijai, bbt Amerikos demo
kratijai.

Tragingiausia buvo tas, kad Oscar 
Wheeler ne tik buvo nusmerktas kalėti 
ir kalėjime buvo išlaikytas net keturis 
mėnesius, bet tame, kad žemesnysis teis
mas atsisakė jį išleisti po bėla, kaip ga
rantuoja Jungt. Valstijų konstitucija. Jo 
advokatai turėjo kreiptis į aukščiausį 
valstijos teismą, kol iškovojo Wheeleriui 
teisę užsidėti belą, išeiti iš kalėjimo ir 
apeliuoti savo bylą aukščiau. • 

Hv * JŠiandien Wheeler laisvas. Šiandien, to
dėl, yra vilties, kad aukščiausias teismas 
atmes žemesniojo sprendimą ir Wheelerį 
išteisins. Jeigu taip bus, tai bus užgydy
ta viena didelė žaizda, kurią padarė re
akcininkai Amerikos demokratijos kūne.

Žinoma, visuomenė turi gelbėti nu- 
smefktąjam kovotojui pasiekti savo pasi- 
mojimą. ši kova, mat, yra ne Wheelerio 
kova, bet visų dembkratiją ir laisvę my
linčių Amerikos piliečių.
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300,000 Žmonių Profesinėse 
Sąjungose

Tuojau, kai Lietuva pasiskelbė tarybų 
respublika, joje prasidėjo negirdėtai di
delis darbo žmonių judėjimas už jungi
mąsi į profesines sąjungas (darbo uni
jas). Lietuvos profesinių sąjungų centro 
biuro pirmininkas Stimburys skelbia, kad 
po to, “kai bus atliktas organizacinis per
sitvarkymas ir pusėtinai užbaigtas na
rių telkimas, Lietuvos TSR profsąjungų 
organizacijoje bus sujungta apie 300,000 
darbo žmonių.”

Smulkmeningiau apie Lietuvos darbo 
žmonių profesinį orgariizavimąsi pirm. 
Stimburys patiekia sekamų davinių:

“Kaip gamybinės profsąjungos pavyz
dį galima imti Tekstilės darbuotojų 
profsąjungą. Įmonių toje šakoje bus apie 
225. Kaip pamatas narių skaičiui aps
kaičiuoti imta per 8,000 narių. Čia nuo 
profgrupių ryšiai eina ir į cechus ir įmo
nių komitetus ir į vietinius komitetus, o 
iš tų komitetų į centro valdybą.

• t

“Metalo pramonės darbuotojų profsą
jungoje narių galės būti tarp 3,000 ir 
5,000, paeinančių iš 278 įmonių, kurios 
dalimi smulkios, be to, išmėtytos po visą 
kraštą. Čia profgrupės gali sueiti ir į 
įmonių komitetus ir į vietinius komite
tus. Juo daugiau pramonė išsisklaidžiusi, 
juo daūgiau yra reikalinga ir organiza
cinių padalinių.

“Maisto ir tabako darbuotojų profsą
jungai bazę sudaro 1,350 įmonės su maž
daug 12,000 narių. Čia bus įmonių komi
tetų, kurios įeis tiesiai į centro valdybą, 
o bus ir tokių, kurios jungsis dar ir į 
apygardų komitetus.

“Medžio pramones profsąjungoje apy
gardų komitetų vaidmuo itin ryškėją, 
nes toje šakoje profgrupės, įmonių komi
tetai ir vietiniai komitetai įeis į keturias 
sudaromas apygardas:/Kauno, Vilniaus, 
Jonavos ir Šiaulių. Įmonių apie 550, na
rių numatoma 5,000.

“Odų ir kailių pramonės profsąjunga 
su 200 įmonių ir 2,500 narių savo centro 
valdybą numatomai turės ne Kaune, bet 
Šiauliuose, pačiame tos gamybinės šakos 
centrė. Čia reikia pastebėti, kad ir visa
sąjunginiai profsąjungų centrai ne visi 
yra Maskvoje. Yra tokių, kurie savo qen- 
trą turi, pvz., Minske.

“Statybos, žemės ir akmens pramonės 
profsąjunga organizaciškai gana sudė
tinga tuo, kad čia įeina ir viešosios, ir 
smulkiosios ir kelių statybos. Statybos 
darbininkų skaičiaus pagrindan imama 
8,200 narių, o viešųjų darbininkų prisi
deda dar 23,000, taigi viso toje profsą
jungoje būtų per 31,000.

“Geležinkelių darbuotojų profsąjunga 
iš apie 8,000 narių turi jau kiek kitokią 
organizacinę schemą. Čia šalia profgru
pių, cechų, įmonių komitetų pasirodo ir 
ruožų komitetai, o Pašto darbuotojų 
profsąjungoje, su maždaug 4,000'narių, 
įsijungia ir Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir 
Panevėžio apygardų komitetai.

“Tokie apygardos komitetai bus ir 
Prekybos darbuotojų profsąjungoje (na
rių apie 8,000), taip pat’ ir Valstybinių 
įstaigų darbuotojų profsąjungoje, su 
maždaug 25,000 narių, šiais atvejais or
ganizacinė siūlė eina iš profgrupės į 
įstaigų komitetus, iš čia į apygardų ko
mitetus ir, tada į centro valdybą.

“Sudėtinga taip pat bus Švietimo, ir 
meno darbuotojų profsąjunga, su maž
daug 12,000—13,000 nabių. Profgrupės 
čia sueis ne į apygardų, bet į apskričių 
komitetus, kuplų' bus 22. Bet bus ir įstai
gos komitetų, kaip, pvz,, universitetas, 
iš kurio ryšys eis tiesiai į centro valdybą. 
Ir Medicinos darbuotojų profsąjungoje 
(narių apie 6,500) profgrupės suplauks ir 
į vietinius ir į įstaigos komitetus.

“Žemės ūkio darbuotojų profsąjunga, 
numatoma su maždaug 152,000 narių, 
bus pati didžiausioji ir sūdėtingiausioji. 
Čia jungsis ir apie 150,000 žemės ūkio 
darbininkų ir 1,000 miškininkų, 290 ag
ronomų, 150 veterinorių, 250 kultūrtech- 
nikų, 250 matininkų, 300 kontrolasisten- 
tų. Iš profgrupių eis čia ryšiai į valsčių 
komitetus, iš šių į apskričių komitetus, 
o iš šių jau į centro valdybą. •

Atitinkamai kitoms gamybinėms ir 
•bo sričių pro/sajungoms yra ir Che-

((

darbo sričių profsąjungoms yra ir Che
mijos ir poligrafijos profsąjungos orga
nizacinė struktūrą, Komunalinio ūkio 
darbuotojų ir Adatos profsąjungos sudė
tis.” .

Socijalistinėje šalyje jokis darbas nė
ra peržemas. Pažemintas tik tas, kuris

Anfraclien., 'Gruodžio 10 1940
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Paveikslas, nuimtas iš Anglijos orlaivio, parodo Italijos submarine, kylan
tį aukštyn vandens; jis buvo subombarduotas anglų bombomis. Vadina
si, Mussolinis turės vienu submarinu mažiau.

Francūzų Revoliticij os ;s 
Kalendorius

1789 metais prasidėjo va
dinama Didžioji Francijos 
Revoliucija. Po daugybės 
visokių kovų 1792 m. rugsė
jo mėn. 22 d. įsteigta pir
moj? Francijos respublika.

N a c i o n a 1 ė Konvencija 
(seimas) 1793 m. nutarė, 
kad nuo tos dienos turi pra
sidėti Francijos respublikos 
kalendorius. Pirmasis mė- 
nesis tapo pavadintas Ven- 
de’miaire (vendemijar), kas 
reiškia: “v y n u o gavimas”, 
vynuogių rinkimas (nuo lo
tyniško vindemia; vinum— 
vynas ir demere—imti ar 
rinkti). Vende’miaire pra
džia—tai rugsėjo 22 arba 
23 diena, vidurnaktis, kada 
prasideda- ruduo. Taigi su 
rudens pradžia, buvo pirma 
diena Francijos metų (Nau
ji Metai).

Metai dalinosi į 12 mėne
sių po. 30 dienų su prideda
mosiomis dienomis dėl šven
čių, o kiekvieni ketvirti me
tai turėjo gauti šešias die
nas daugiau.

Mėnesiai dalinosi į deka
das (savaitė iš 10 dienų). 
Dienos (paros) — po 10 va
landų, o valandos—po 100 
minutų.

Mėnesių vardai paeilium 
toki: Vende’miaire, Bru- 
maire, Frimaire, Nivose, 
Ventose, Germinal, Flore’al, 
Prairial, Messidor, Thermi- 
dor ’ (kartais vadinamas 
Fervidor) ir Fructidor.

Vardai pritaikyti pagal 
gamtos permainas. Pavyz
džiui, Fructidor (vietoj- 
rugpjūčio ir rugsėjo), reiš
kia: f rūktų - vaisių mėne- 
sis. Antrasis mėnesis,, Bru- 
ftiaire, reiškia francūziškai 
ūkana ar migla (nuo lot. 
bruma - žiema). Šis mėne- 
sis prasideda spalio 25 d., 
baigias lapkričio 21 d. Isto
rijoje ypatingai jis yra pa
žymėtas. Napoleonas Bona
partas 1799 m. brtimero 18 
dieną (lapkr. 9 d.) padarė 
perversmą, panaikino res- 
pūblikos direktoriją, pasiva
dino konsulu, tikrai sakant, 
diktatorium, o 1804 m. — 
imperatorium. Apie 50 ’me
tų vėliau Napoleono brolė
nas Liudvikas Bonapartas 
buvo išrinktas1 prezidentu 
antros, naujos respublikos; 
gruodžio 2 d. 1851 m. pada
rė perversmą^ suddrė neva 
balsaviiriūs, tapo vėl išrink
tas prezidentu, dešimčiai 
metų; bet po vienų metų ap
siskelbė imperatorium. Ka-

tuonioliktoji Brumero Die
na.” Ši knyga yra ir lietu
vių kalboje, gerai išversta.
„Napoleonas I (Bonapar

tas) tapęs imperatorium, 
panaikinio r e v o 1 i u c i n ės 
Francūzų respublikos kalen
dorių ir sugrąžino senąjį 
grigorinį. Taip dingo tos

revoliucijos -įvestas laiko 
matavimas. Bet nedingo ki
ti jos įvesti matavimo bū
dai, kaip va:, metras, lite- 
ris, hektaras. Francūzijoj 
jie ■ pasiliko vartojami kas
dien. Po Rusijos revoliuci
jos, tarybų socialistinė res
publika juos įvedė ir pas 
save. Vėliau •• juos taipgi 
priėmė ir naujosios šalys, 
atskilusios nuo Rusijos, 
kaip, pavyzdžiui, Lietuva.

J. Baltrušaitis.

šimtą 
Virgi-

metų

i

Laiškai iš Tarybą Lietuvos
Rašo Ignas Jasilionis, sūnui 

St. Jasilioniui.
Jūsų laišką iš spalio 5 d. 

gavome, ačiū. Gavome jį spa
lio 18-tą. Pasirodo, kad oro 
paštu greit susisiekiama. Šių- 

, sime ir mes oro paštu.
Pirmesniame laiške rašiau, 

kad mums paskyrė žemės 
Taip, buvo paskyrę pirmą sy 
kį vieną ha, tai aš padejavau.. 
kad maža—ir antru sykiu bu
vo paskirta du su puse ha. Bei 
paskui visai nubraukė ir ne 
bepridėjo 1̂ Priežasties — ne
žinau ; gal dėlto, kad aš labai 
senas, o gal dėlto, kad krau 
tuvėlę turime. Buvo ir dau
giau tokių, kuriems nubraukė 
Pavyzdžiui, jei koks kaime 
amatininkas turi, bent kiek že
mės — tam ir nebepridėjo. 
O kuriems davė, tai davė ne- 

1 mažiau, kaip 6 ha ir ligi 10 
ha. Paprastai, daugumai davė 
po 8 ha.

Ar krautuvę leis toliau lai 
kyti — irgi nežinome. Kalba
ma, kad nuo naujų metų bus 
kooperatyvai,—privačių krau 
tuvių nebeduosią laikyti.

Dabartiniam, laike ir su 
krautuve ,ne kas. Prekių . la
bai maža. Nekuriu ir visai nė 
ra. Silkių jau antri metai ne- 

• bėra. Neretai ir degtukų su 
rūkalais pristingama. Kur tos 
prekės paliko — mes nežino 
me, tik iš urmo sandėlių ne
duoda ir tiek, —- sako, kad 
nėra. Praeitą žiemą net žiba
las buvo labai varžomas, šie 
met jau laisvai parduodamas 
Oda, geležis, manufaktūra la
bai pabrango ir mažai galima 
gauti.

Pasaulis įsisiūbavęs karam 
Jei kurios šalys ir nekariauja, 
bet vis ruošiasi prie jo, — vi 
si ištekliai skiriami karui 
Apie reikmenis privačiam nau
dojimui, kad ir būtinai reika
lingus, mažai.bekreipiama dė
mesio. Vyriausybės pažadai 
yra dideli ir spauda daug apie 
tai rašo.

Apylinkės dvarai išdalinti. 
Padlesio Jasinskui nepalikta 
žemės nieko; jis kaipo agro
nomas gavo tarnystę Varėną 
dvare, Mažeikių, apskr. Abiem 
Repčiam ir Palėvenės dvari
ninkui paliko po 30 ha; Mon- 
tvidavo ir Užubalio dvarinin
kams paliko po 8 ha. Kanklių 

aisnviue Muperauuiium. i dvaras, rodos, bus valstybinis 
rolius Marksas parašė kny-'ūkis. Mūsų valsčiaus buvu-- 
gU\ apie tai, pavadindamas šieji dvarininkai, rodos, neii 
“Liudviko Bonaparto Aš- vienas nepabėgo. Dabar jie

nedirba, kuris yra tinginys, laidokas, no
rįs misti parazitiškai, kitų darbu. Ka
dangi kiekvienas visuomeniniai naudin
gas užsiėmimas yra lygiai gerbiamas, to-

pratinasi dirbti, ne* iš esami; 
dvaro darbininkų yra paskir
ti komisarai, kurie tvarko, kad 
visi dirbtų.

Linkiu jums viso labo, 
Ignas.

Elze Jasilionytė rašo:
Pasiuntėm 16 scenos veika 

liukų. Nežinau ar rasite tin 
Ramo. Pageidavote naujesnių 
Buvau užėjus Panevėžy kny 
gynan, bet nieko gero nega
vau. Iš senesnių dar keletas 
yra, bet ir tai labai mažai 
Naujų, matyt, nesuskubo pa
rašyti. Vėliau, aš manau, kad 
turėtų pasirodyti. Kai pama 
tysiu spaudoje ką nors naujo, 
galėsiu nupirkus pasiųsti. Da
bar surinkau tik tuos, kurie 
pas mane buvo. Keletas iš jų 
jau yra mūsų suvaidinti, nes 
kiekviena žiema suruošdavom 
vieną kitą vakarą. Kaip bus 
šią žiemą — nežinia. Girdėt, 
nepartiniam jaunimui nebus 
leidžiama ruošti pramogas. O 
komunistinio veikimo organi
zacijos dar nespėjo susitverti. 
Gal dar jaunimas nėra ant 
tiek įsisąmoninęs, gal neišdrįs
ta — nežinau.

Skaisgirių mokykloje prasi
dėjo suaugusiems rusų kal
bos kursai. Užsirašiau ir aš. 
Pradėjome lankyti. Lanko 
daugiau gailiūniečių.

Linkime viso geriausio!
Elzė, Stasė ir Mamė.

Lapkričio 5, 1940.

Pirmieji leidiniai pasirodė 
Francijoj ir Anglijoj 1665 m. 
ir 1688 m. Vokietijoj ir Ita
lijoj. Spausdintas žodis labai 
greitai išsiplėtojo per kitas 
pasaulio dalis ir pat pradžioje 
18-to šimtmečio laikraščiai bu
vo leidžiami visoj Europoj.

Benjamin Harris iš Bosto
no, 1689 m. dėjo pirmas pa
stangas įsteigti laikraštį kolo- 
nijališkoj Amerikoj. Valdžia 
tuoj sulaikė. Bet 1704 m. 
John Campbell, įsteigė “The 
Boston News - Letter,” ir 
1719 m. Andrew Bradford 
įsteigė “The American Week
ly Mercury,” Philadelphijoj. 
Neužilgo laikraštis pasirodė 
Virginijoj — tai valstija, ku
rios gubernatorius Berkeley 
pareiškė, kad “net į 
metų nebus laikraščio 
nijoj.”

1739 m., trisdešimts
po išleidimo “Boston News- 
Letter,” pirmas ne angliškoj 
kalboj laikraštis pasirodė Phi
ladelphijoj — The High-Ger- 
man Pennsylvania Historian. 
1762 m. buvo 5 vokiečių kal
boj laikraščiai Pennsylvanijoj.

Amerikos laikraščiai, kaip 
ir leidiniai visame pasaulyje, 
pergyveno neišpasakytai sun
kius laikus, pakol laimėjo tei
sę pareikšti viešą nuomonę.

Pirmą kovą už laisvą spaus
dintą žodį vedė ir laimėjo 
New Yorko vokiškas immi- 
grantas, John Peter Zenger, 
kuris atvyko į Ameriką kaipo 
“redemptionistas” ir galų ga
le tapo redaktorius “The New 
York Weekly Journal.” Jo 
laikraštis vedė kovą prieš val
dišką netvarką. Kolonijos gu
bernatorius suareštavo Zenge- 
rį. Jis kalėjime išsėdėjo 6 mė
nesius ir iš ten redagavo savo 
laikraštį. Kai jo byla buvo 
sprendžiama, jį gynė Škoti
joje gimęs advokatas iš Phi- 
ladelphijos, Andrew Hamil
ton, ir Hamiltono apeliaci
ja į prisiekusius teisėjus apie 
spaudos laisvę išliuosavo Zen- 
gerį ir tuo pačiu laiku padėjo 
spaudos laisvės pagrindą.

Iš tų mažučių pradžių Ame
rikos spauda išsivystė,- Spau
dos biznis šiandien vienas iš 
Amerikos didžiulių industrijų. 
Net suvirš 25,000 įstaigų sam
do suvirš 400,000 darbininkų. 
1937 m., 13,028 leidiniai iš
leisti Jungt. Valstijose, tarpe 
tų buvo 2,228 dienraščiai su 
cirkuliacija 44,000,000 kopijų.

Svetimų kalbų spauda yra 
neskiriama dalis Amerikos 
“Fourth Estate.” 1939 m. 
Jungt. Valstijose 36 kalbose, 
apart angliškos, 1047 laikraš
čiai ir žurnalai išleisti. Buvo 
118 dienraščių, 567 savaitraš
čių, 65 dukart į savaitę, 53 
dukart į mėnesį ir 210 mėne
sinių leidinių. C. C.

ir

tokiems atei-

buvo tokių 
nestojo' ka- 
teisinos tik

jas ištraukė. Kas liečia to
kius ateivius, tai liepos 9 
d., 4918 m., kongresas išlei
do įstatymą, jog jie nieka
dos nebegali tapti Amerikos

Ottawa, Canada. — Šio 
krašto seimas uždėjo 25 
procentus 'daugiau taksų 
ant prabangos ’ dalykų.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

, Gerbiamieji: Aš turiu pa
statyti labai svarbų klausi
mą ir prašau atsakyti. Bū
tent: kaip dabar yra su tais 
ateiviais vyrais, kurie pa
saulinio karo metu atsisa
kė' stoti kariuomenėn? Ar 
jie gali tapti šios šalies pi
liečiais? Dėkui iš anksto.

Senas Skaitytojas.
Atsakymas

Buvo visokių ateivių, ku
rie nestojo kariuomenėn. 
Buvo tokių, kurie jau buvo 
išsiėmę pirmas pilietines 
popieras, bet nenorėdami 
stoti kariuomenėn, oficialiai 
tų popierų išsižadėjo arba

dėl ir visi darbo žmonės,—pradedant su 
fabriko darbininku ir baigiant su uni
versiteto profesoriumi,—sudaro vieną 
didžiulę profesinių sąjungų federaciją.

Daugelis gi 
ateivių, kurie 
riuomenėn ir 
tuomi, kad jie yra ateiviai. 
Tokiems ateiviams joks įsta
tymas neuždraudžia tapti 
Amerikos piliečiais. Joks 
įstatymas neužgina piliety
bės net ir tiems ateiviams, 
kurie pasaulinio karo metu 
buvo išsiėmę pirmas pilieti
nes popieras, bet jų neat
šaukė, neišsižadėjo, tačiau 
reikalavo paliuosavimo nuo 
karinės tarnybos. Tačiau 
yra tokių teisėjų, kurie tuo
mi pasiremdami neduoda 
pilietybės 
viams.
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1, Štenot,

Lith-Bom Poet 
Now Honored

The little Lithuanian town units MOSCOW.—The 85th anniveršaiy

In Belgium
A recent news report from 

Belgium gives a fair idea of the 
ravages and horrors of modern 
day warfare.

For eighteen days the Ger
man armies smashed their way 
through to France and these 
are the results of those eight
een days:

Only one-fifth of Belgium’s 
2,500 towns and villages es
caped damage. 9,832 houses 
had been razed and 24,156 
severely damaged.

More than 352 factories had 
been destroyed causing the abs
ence of manufactured goods and 
lack of illumination for the 
night. Communications have 
been destroyed and about 6,000 
miles of highway have been 
erased. More than 100 railway 
depots have been blown up as 
well as 1,455 bridges and tun
nels.

In many sections of the co
untry the people are living in 
feudal times, cut off from 
another and reverting to 
dievai methods of life.

That’s war.

one
me- to

Parole
thereport from 

State Division of 
something unusual

A recent 
New York 
Parole has 
in it.

The report states that 28 per 
cent of those who applied for 
paroles were denied because it’s 
impossible to find jojbs for 
them.

First society makes criminals 
because of unemployment, and 
then keeps these men in jail, 
where they become hardened, 
because

It’s a
of that unemployment! 
queer world.

Credit
beenThe newspapers have 

quite filled last week with com
ments urging that credit be ex
tended to Great Britain. Eng
land, they all say, is a good 
risk.

At the present time credit to 
Great Britain can be made only 
by the repeal, side-stepping or 
evasion of the Johnson Act. 
This act, it will be remember
ed, forbids such loans to na
tions that default on their debts 
to the United States.

In Congress Senator Clark 
asks whether those who say 
Britain is a good risk would, in 
their own bank, lend money to 
a borrower who had defaulted 
on a huge loan for 23 years, 
refused to compromise the debt 
and even “thumbed a nose” at 
the lender. Britain’s debt for 
World War No. 1 is more than 
five billion dollars, plus inter
est.

It appears then that all talk 
of credit it not purely business 
but obvious sell-outs of Ameri
can interest to Great Britain.

Already people are calling 
this the Second World War, for 
it is only a duplicate of the 
First—which we all recognize 
as a fraud because its “war to 
make the world safe for demo
cracy” was no such thing.

Are we falling into the same 
trap, falling for the same line, 
biting the same hook?

To those tidbits we can add these: 
The Army has ordered 4,000,000 in- 
dentification tags, to be used by 
draftees. These indentification tags 
were used in the last war to inden- 
tify, not conscripts, but corpses.

Also, the army has inaugurated a 
nationwide survey of the casket 
Industry. Says Major A. Robert 
Ginsburgh: "After all, if you have 
1,000,000 men under arms even in 
peacetime, you are going to have 
some casualties; some men are going 
to fall off trucks and have other 

. accidents and illnesses.
''"Then, too,” adds the Major as 

an afterthought, “when you have 
an Army you have to figure that

ing means casualties, and casualties 
call for caskets. That’s all there is 
to it. Just a simple matter of being 
prepared with essentials.”

"We sacrifice to make profits for defense, and then the unions want 
tax them!”

First Days of Draftees in
Camp arę Pretty Cold

CAMP UPTON, N. Y.—The Ar
my’s 43 peace-time conscripts from 
Kings and Queens Counties, after 
spending their first night in not-too- 
warm “winterized” tents. were 
aroused from their bunks at 6:15 
in the morning by the harsh bark 
of the morning gun and started the 
first day of a year’s military ser
vice.

Six hours later they had been 
"processed”—inoculated, vaccinated, 
IQ’ed, tested for trade and ability 
—and had doffed their “civics” for 
olive drab.

The “processing” which took place 
in the winding serpentine aisles of 
the Recruit Reception Center, 
carried out at snail’s pace. . It 
completed shortly after noon.

COLDEST NIGHT YET

was
was

Major Howard C. Brenizer, com
mander of the center, stated th^it 
he had discovered many hitches in 
the work of receiving the new sol
diers and said "processing” will have 
to be stepped up to .meet his plan
ned schedule of handling 450 draf
tees a day.

The conscripts’ first night in this 
army camp was also the coldest 
night experienced here since the 
camp was re-opened as a national 
defense center.

At 4 A. M. the thermometer at 
the camp registered 18 above zero.

Six in a tent, poorly heated by 
"laundry” stoves, - the conscripts 
burrowed deep under their four 
army blankets.

A group of five New York 
porters was permitted to 
tents for the night to get 
of modern army life.

SOME SAY THEY LIKE IT
There were, nevertheless, numer

ous officers and men who insisted 
on telling reporters that the tents 
were “swell”.

Barracks, which are considered a 
more modern and sanitary means 
for housing troops, will not be com
pleted at Upton until February, it 
was officially announced.

Contractors only started last Sat
urday staking out areas where the 
barracks are ^scheduled to be built.

Cultural facilities at the camp are 
still at a low level. The camp li
brary, in the recreation hall of the 
198th Coast Artillery (anti-aircraft) 
Regiment, consists of >a mere 125 
books, with not a modern or an
cient classic among them. This li
brary 
men.

The 
A. H.
for the Brooklyn Eagle during the 
Newspaper Guild strike in 1937, 
said he is planning an “Amateur 
Nite” on Thursday for entertain
ment.

He .has posted signs throughout 
the camp which read. “Do you 
anything that is entertaining?”

must serve more than 1,400

new "morale officer”, Captain 
Rankin, an artist who drew

Real Need 
Labor Unity

do

try 
the

re- 
the 
feel

They were assigned to tent No. 17 
in officers row and they hit the hay. 
Although three different officers, all 
captains, and three soldiers aided 
them throughout the long night and 
served as volunteer firemen of the 
little coal-burning stove that stood 
in the center of the tent, they arose 
stiff and benumbed from the cold 
when jarred into their senses by the 
blast of the morning gun, a three- 
inch field piece fired, without warn
ing, 20 yards from the tent to her
ald the

Each of the five reporters com
plained of the cold and advised 
camp officers he did not care to 
spend any more nights in 
terized” tents.

A diary of the night’s 
press tent 17 follows:

Two A.M. Fire in stove
All hands trying to rub warmth 
into their chilled legs. A captain 
and two of tent’s inhabitants sally 
forth in dark through scrub pines 
and brush in search for wood.

Two-thirty A.M. A guard comes 
to the rescue and roaring fire is 
built. Coal is piled on and stove is 
red hot. Derby hat of Journal re
porter is singed. Tent is like 
Visit from another captain 
puts on more coal.

Four A. M. AH wake with a
Fire is opt again. It’s 18 above zero/ 
Another captain and buck private 
come to the rescue. Fire, started 
again but refuses to burn well.

Six-fifteen A.M. Bang! The morn
ing gun. Fire is out again. A soldier 
gets it started, but the blaze is 
feeble. Medical officer looks in. Tri
bune man suggests he put stethe-

crack of dawn.

ATLANTIC CITY.—The CIO con
vention, meeting here last week ap
proved the report of the Committee 
on Unity of Labor which declares 
that real unity in the labor move
ment can only be accomplished if la
bor’s gains are continued along the 
paths blazed by the CIO and if the 
drive to organize the unorganized is 
pushed.

The report of the Committee on 
unity of labor as approved by the 
convention is partly as follows:

“The Congress of Industrial Orga
nizations has steadily and sincerely 
desired labor unity, a real unity 
which would enable organized la
bor to advance the interests of the 
workers.

"In recent weeks there have 
many rumors concerning labor 
ty. The existence of the labor 
sion of the National Defense
visory Commission has been brought 
forward as evidence that a practical 
basis for unity has been created in
asmuch as that division’s advisory 
committee has 16 labor 
from the CIO, AFL and 
road Brotherhoods.

“It is clear that this
committee of 16 holds out no prac
tical hope or approach to bona fide 
unity of the trade union movement 
of our nation.

“For unity in the labor move
ment can be accomplished only if 
the economic and legislative activi
ty of labor continues along the pro
gressive and vigorous path blazed 
by the CIO.

“It must protect and improve the 
wages and working conditions of the 
workers; it must extend legis
lation such as the Wagner Act; 
the Wages and Hours, the Social 
Security Act, the Housing Act, the 
health legislation; it must protect 
all fundamental civil liberties; it 
•must help guarantee that. the de

the "win-

events in

went out.

oven, 
who

start.

reporter and Mirror man groan in 
unison. All leap into clothes, rush 
to post headquarters shivering and 
gather around HQ stove.

been 
uni- 
divi- 
Ad-

officials 
the Rail-

advisory

or remove the workers rights to $elf 
organization, to bargain collectively, 
to strike, to freedom of speech, as
sembly, press and worship, it must

WAR UFE 
IN LONDON

be stored 
of three- 
accommo- 
The rest

Rokiškis had seen many remarkable 
things since the arrival of the Red 
Army, but when an aeroplane ap
peared without warning overhead 
one day and circled two or three 
times over the wooden houses the 
local people did not quite know 
what to make of it.

Several hours later a car drove 
up the main street and pulled up 
a few houses away from the ramsh
ackle dwelling of the Smuškevičius. 
A young man in the uniform of a 
Soviet pilot alighted and handed a 
young woman out. A moment later 
they were at the Smuškevič cottage 
in the embraces of the old man. 
"My son”, was all he could mur
mur, so overwhelmed was he by this 
unexpected reunion. The mother was 
out visiting at the moment. When 
people rushed over to tell her that 
her son had arrived in person, she 
refused to believe it. "You are jo
king,” she said with an uncertain 
smile.

“Well, look out of the window,” 
was the reply. Outside the street 
was black with people. Everybody 
was hurrying toward the house of 
Srhuškevič, the tailor. The old lady 
rushed outside. She threw herself 
oh her son’s neck and wept the 
warm tears of a mother.

25 years ago, in the early autumn 
of 1915, the Smuškevičius packed 
up their belongings and fled with 
thousands of other families from 
Rokiškis and neighboring towns and 
villages/ After whdt seemed like 
ehdless weeks of journeying in box
cars they arrived at Nyandoma sta
tion in Vologda province. Here Smu
škevič the elder had exchanged his 
iron and scissors for a whip and 
reins. He became a carter and thir
teen year old Jacob sent to work 
in a bakery. The work was hard 
and there was never enough to eat. 
Finally the boy gave up his job and 
went to Vologia. That was in 1916. 
The 
was 
the 
got
only fourteen but looked every bit 
of seventeen being tall, broad-shoul
dered, and muscular. His fellow 
longshoremen became quite fond of 
this husky youngster who spoke 
Russian with an accent. The Octo
ber Socialist Revolution brought 
young Smuškevič still closer to his 
fellow workers. The people, often 
risking their own lives and the lives 
of their dear ones, formed detach
ments to fight the counter-revolu
tionaries and interventionists. It was 

• with one such detachment that Six- 
! teen year old Jafeob Smuškevič went 
off I to the front in 1918 as a volun
teer.

Throughout the civil war he 
fought in the infantry and only 
much later was he appointed politi
cal instructor in the pursuit plane

war was at its height and there 
plenty of work to be had on 

river front. Jacob Smuškevičius 
a job as a stevedore. He was

more 
shelt-

night

the basement of the hotel there 
ballroom. The room is crowded 

smartly 
sort who

dressed people—just 
have always filled 

ballrooms. The ball- 
be an underground 
Now you can dine

LONDON,1'— Life in London af
ter dark is on a time-table—a Ger
man timetable that supersedes Bri
tish Greenwich time as soon as the 
sun goes down red and smoky oh 
the winter horizon.

That timetable—the timetable of 
the Nazi night bomber—rules Lon
don’s life for 12 to 14 hours these 
long Decembei’ nights when the sun 
has moved south toward' thę equa
tor.

How do people spend their long 
night hours?

First we visit an east end shelter:.
This great cavernous building used 

to be a freight depot. Now it’s shel
ter where as many as 6,000 persons 
spend the night on a cobblestohe 
floor. There are several stout floors 
above but right there its recom
mendations clase. Not many east 
enders had much even before the 
war. Now they have less and this 
shelter and others like it are the 
only homes they have left. In the 
days where freight from distant 
Africa and India used to 
are now row after row 
tiered bunks—enough to 
date about 2,000 persons,
spread their bedraggled bedding on 
the dusty floor. Some wedge down 
between huge rolls of newsprint not 
yet removed. The air is heavy and 
close, laden with body odors and 
the smell of fumigating chemicals 
from the hastly-instilled latrines. 
Stray dogs and cats wander about.

The people have been thronging 
in since 4 o’clock. At daylight they 
must leave so the place can be 
cleaned up for the next night. If 
you listen you hear the noise of the 
shelter—cough, cough, cough—the 
noise that worries physicians so 
much when they think of the danger 
of disease and epidemic in the 
months ahead. No one shelter is 
typical. Some are better than this 
one; a few are worse. Thousands 
upon thousands spend 12 or 
hours a night in these public 
ers. _

But, you can still have a
out in London, perhaps at a Mayfair 
hotel:

In 
is a 
with 
the
Mayfair hotel 
room used to 
storage room, 
there on lobster thermidoor, drink 
champagne Smd dance until 1 A. M.

You won’t beat the noise of bombs 
falling or A-A guns booming. And 
for an extra $1.25 on the cover 
charge you get a camp cot and can 
stay the night. The wine cellar is 
well stocked and only now are a few 
of the rarer years and vintages 
beginning to disappear from the list. 
But there are only a few of these 
hotel ballrooms and the famous Lon
don “bottle clubs”—where members 
short 7 circuited the closing laWs for 
serving drinks—have been Wiped 
out.

One more glimpse to round out 
the picture—a glimpse at a womah 
and her five children, all of them 
under 14. The woman and her brood 
are spending the night—as she has 
spent many nights since September 
—in the six-foot square space of a 
toilet in an abondoned subway sta
tion. Why aren’t she and her family 
evacuated to a safe spot in the 
country? That’s what the House of 
Commons wanted to know.

(This space is reserved

for columnists and corres-

pondents who miss the

deadlines:

Wednesday afternoon

for Friday’s issue.

Friday evening

Tuesday’s issue.)

work to keep our nation secure by 
raising the living standard of our 
people, by preserving peace for our 
nation and by working against any 
involvement in the present tragic 
and horrible war raging throughout 
the world.

“Unity in the labor movement can 
be accomplished only if the unions 
in the CIO can continue to organize 
the' unorganized workers in the 
mass production and basic industries 
along industrial lines. It must pro
tect and include all the organiza-
tions in the CIO. Any program for 
unity should involve a joint convem 
tion of all labor organizations, in
cluding those of the AFL, the Rai-

Until the end of 1931 Smuškevič 
served in the airfleet as a political 
worker rising to the position of mi
litary commissar and' chief of the 
political department of the aViation 
brigade. In the course of these years 
he learned the art of piloting a 
plane from those whom he gave 
political education. He first qualified 
as ah observer and later on learned 
to take the machine up by himself. 
At the same time he made a tho
rough study of the plane itself 
spending hours in the workshops 
helping the mechanics repair and 
overhaul motors. At the end of 1931 
Smuškevič was appointed commander 
and military commissar of the avia
tion brigade. When It came to fill
ing out 
to the 
Moscow 
mander
ing “Education” he had to admit 
that his only schooling had been 
Kheder in Rokiškis. At the age 
29 Jacob Smuškevič sat down 
study in real earnest, taking
grammar, mathematics, history, lite
rature and other subjects.

In the autumn 
peared from his 
space of 39 days, 
he was on leave,
ieth day he returned with a diploma 
from the Kach flying school, one of 
the best known air 
USSR.

On May 1st, 1935, 
vič flew one of the

that roared over Red Square 
magnificent formations. Some 
later the brigade commander 
occasion to show his mettle

his questionaire to be sent 
People’s Commissariat in 

the young brigade com- 
was stuck. Under the head-

at 
of 
to 
up

of 1932 he disap
brigade for the 

Everyone thought 
but on the fort

schools in the

Jacob Smuške- 
flock of steel

For eight months,

24th, 1798. His youth was 
in Vilnius University, then 
the largest centers of Lith- 
and Polish culture. He was 
the organizers of patriotic

his plane and 
flights, some- 

the line of the 
was happening

birds 
in a 
time 
had 
under quite different circumstances.
He was given an appointment of 
special nature.
day after day, Smuškevič rose at 
dawn, climbed into 
took off on patrol 
times "overstepping” 
front to see what
on the enemy side. More then once 
he took part in air battles althoug 
this did not belong to his direct 
duties.

Much heroism and courage under 
difficult conditions and in strange 
surroundings was displayed by "the 
aerial stevedore” as his friends have 
jokingly dubbed him. The Soviet 
government showed its appreciation 
of the brigade commander’s valor 
by awarding him the title of "Hero 
of the Soviet Union.”

The crushing blow delivered to 
the Japanese at Khalkhingol is 
common knowledge.

The Soviet airfleet figured pro
minently in these battles and it 
was Jacob Smuškevič who led the air 
air operations. But as soon 
uania became Soviet, Jacob 
vič, Lieutenant General of 
Forces, flew to Rokiškis to 
aged parents.

as Lith- 
Smuške- 
the Air 
visit his

Irish Don’t Look Favorably 
On England’s War Plans

revolutionary Adam Mickewich was 
marked last week through the>ci
ties of the USSR. In Moscow the 
occasion was marked by a meeting 
in the Hall of Columns of the House 
of Unions. Scientists And writers 
from Moscow, Leningrad, Kiev, Vil
nius and other cities participated in 
a three-day session in Lvov* dedi
cated to MlckieWich held under the, 
joint auspices of the Union of Soviet* 
Writers, the‘Academy of Sciences of 
the Ukrainian SSR and the Lvov 
State University.

The little old museum housed in 
the cottage where the poet was bom 
in Novogrudok village is being re
placed by a big museum worthy 
of the name of the Lithuanian poet 
who gave so much to the world 
thru the Polish language.

Adam Mickiewich was born De
cember 
passed 
one of 
uanian 
one of
societies which aspired to the free
dom of oppressed countries from 
czarist oppression. In 1823 when 
working as a teacher in Kaunas, 
Mickiewich was arrested and exiled 
to Russia where he contracted a 
friendship with Pushkin and formed 
the acquaintance of the Decembrists. 
After 1829 Mickiewich lived abroad. 
In Paris he lectured at the College 
de France on the history of Slavonic 
literature.

Throughout his life, whether in 
Russia or abroad Mickiewich suf
fered oppression and censorship and 
even after his. death the poet’s 
works were mutilated by the tsarist 
censorship as well as the censorship 
of the Polish gentry. The Soviet 
press is devoting much attention to 
this significant data.

Izvestia publishes a lengthy article 
by Felix Kon, oldest Polish revolu
tionary, who particularly emphasizes 
the international motifs of Mickie- 
wicz’s poetry which made him dear 
and close to the peoples of the 
Soviet Union.

In this connection also, Pravda 
writes: "During the 85 years that 
have elapsed since the death of Mic
kiewicz, many parties and political 
tendencies have attempted to adapt 
him to suit their own ends, making 
him now a Polish chauvinist, now 
an orthodox Catholic, now an adher
ent of the feudal gentry. Mickiewicz 
was not a consistent socialist but 
the great poet was an internation
alist and revolutionary and belongs 
to socialist mankind. In his true 
light Mickiewicz was inconvenient 
for bourgeois society as he was a 
blow in the face to this society. 
Hence the burning, destruction and 
ignoring of a number of documents 
on his revolutionary and creative 
activities. Socialist society will re
store this bright image of genius, 
friend of Pushkin, the Decembrist 
Ryelev, Georges and the comrade- 
in-arms of Marx—the friend of all 
who fought for the triumph of just
ice on earth.”

DUBLIN. —The newspaper press 
still continues to rage and rave 
about ports. The London paper, 
"The Economist”, publishes an ar
ticle amounting to open intervention 
to secure > Irish ports on the west 
coast. “If we are to have Irish bit
terness, let us have bitterness and 
ports, instead of, as at present, bit
terness without ports”, it writes.

King Hall, the English M. P., who 
carried on the famous letter-posting 
campaign to Germans to win them 
to the side of Britain was put up 
to make a broadcast over BBC on 
the issue of western ports. He urged 
Lord Craigavor and Eemon DeVa
lera to get together and arrange 
matters in such a way as to enable 
the ports to be used for war pur
poses.

The Craigavon press makes it 
clear that what the ruling junta of 
Northern Ireland have they will 
hold. It raises again the spectre of 
civil war and starts the old tactic 
of blackmailing even the British 
paymasters of the North Ireland 
rulers.

Needless to say the nationalists of 
Ireland would have no truck with 
unity proposals having the purpose 
of dragging the country into the 
imperialist war. DeValera’s further 
statement on this issue this week, 
given to an American journalist, has 
been universally welcomed as mak
ing this clear.
- Asked if Ireland would give Bri
tain the use of the ports in return 
for national unity, DeValera stated 
that the sovereignity of the country 
could not be the subject of barter.

The British press persists in say
ing that the United States might 
be got 
to give 
on this 
erica is 
thus dismissed the suggestion 
the United States would ask 
land to go in.

The Irish and the American 
pie have the identical desire—to 
keep out of the conflict.

While the British are raising the 
question of getting war bases here, 
the Irish movement for the recovery 
of Brjtish-occupied territory in the

war. A fillip was given to this 
growing demand by the latest crime 
of the Craigavon junta this week: 
John Gaffney, veteran Republican, 
met death aboard Craigavon’s pri
son ship in the Strangford Lough.

Get Out!
Dear Tom: "Come tomorrow eve

ning sure. Daddy is at home, but is 
laid up with a very sore foot. See? 
Mary.”

Dear Mary. "I can’t come tomor
row evening. I’m laid up on account 
of your father’s sore foot. See? 
Tom.”

the
•i

LOUDSPEAKER
By Mike O’Phone

Since everyone else, including chicken salad than any tuna fish 
movie actresses who don’t know the ; you 
difference between a quarterback 
and a two bit refund, have taken a 
crack at picking an All-American 
team for 1940, we think we are 
capable of naming the 
rican team of 1940.

Some-Ame-

like to see 
one of the

We certainly would 
this team entered in 
bowl games. Maybe the Fish Bowl 
for instance, 
starting with 
and down:

Well, here it goes, 
"goal post” Kubilius

can buy.”

Nothing Else But
Texas state liquor agent went 
one morning into the woods

to put pressure on Ireland 
the ports. DeValera stated 
that the official aim of Am- 
to keep out of the" war, and 

that 
Ire-

peo-

LDS Some-Amerlcan 
Football Team, 1940

Walter Kubilius, Dead End, Rock 
Garden Col.

Al Dobinis, Back End, Paramount 
U. ,

Francis Sibol, Fishing Tackle, 
Brown Prep.

L. Dobinis, 
aggies.

T. Navikas,
Pete Chepas

U.
J. Blass, All-tackle, Schumaker U.
Dan Martinko, Hunch-back, Eli

zabeth C. ’
Joe Sacal, Draw-back, Polo C.
Bob Žukauskas, aching-back, Long 

Island Prep.
Al Purvenas, Come-back, Sporty 

Coll.
Walter Givis—couch.
Bob Bastys—assist.
J. Orman—water boy.

Metropolltan

Shin-guard, P. O. N.

Off-center, Union U. 
, On-guard, Fort Dix

north is rising. While the imperial
ists seek to drag the south into the 
war, the Irish people seek to with
draw the "northern area out of the

pork?”
Butcher: 

some pork

out
looking for stills. He was walking 
along when he came to a Texan 
making a fire under a still.

The liquor agent asked, “Makin’ 
liquor?” The Texan replied, “Ain’t 
makjn’ water.”

The liquor agent then asked, 
“Gonna sell it?” "Ain’t gonna give it 
away,” was the reply.

The Texan looked up and seęing 
who was asking all the dumb ques
tions, said, “Lawdee, are you a state 
liquor agent?”.

“Ain’t no preacher,” replied the 
agent.

“Gonna take me to jail?” asked 
the Texan.

“Ain’t gonna take you to church,” 
said the agent.

Gadding Around
Farmer’s Boy: "Father, kin I go 

to the circus tonight with Hiram 
Comshuck?”

Farmer: "No! ‘Tain’t more’n a 
month sense yer went t’ top o’ the 
hill to see the ‘elipse o’ the moon. 
’Pears to me yew wanter be on the 
go the hull time.”

Yes, How?
The first grade was having a les

son on birds. After some discussion 
the fact was established that birds 
eat fruit. One small girl, however,

"Good pork? I’ve got 
that will make better open the cans?

"But, teacher,” she asked, 
ing her hand, “how can the

mM.
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Į Pietus ir Atgal
=== (Kelionės Įspūdžiai) ===

(Tąsa)
Tas atkreipė mano atydą. Rašė, kad 

Miami žūva iš priežasties tų balų. Tai 
buvo iškėlimas esančio fakto ir atsišau
kimas į piliečius, kad jie laike balsavimų, 
lapkričio 5 dieną, balsuotų ir už tai, kad 

% valdžia suteiktų reikalingą sumą pinigų 
tų balų apšausinimui. Jau senai ant Flo
ridos žemlapių, skersai tas balas, užra
šyta raudonai: “Everglades National 
Park (Project)”, tai yra projektas ap- 
sausinti balas, paversti jas į naudingus 
laukus, prašalinti jų veiksmą į Miąmį 
miestą, bet kol kas pinigai plaukė bilio- 
nais dolerių karo prisirengimui, o ne 
balų apsausinimui. Visur skersai didžią
sias Miami gatves buvo iškabinta užra
šai: “Balsuok už bonus parkų reika
lams!” Kaip tas viskas baigėsi, kol kas 
dar neteko patirti.

Taigi, Miami miesto gražumui ir 
puošnumui kol kas kenkia milžiniškos ba
los. Ypatingai tą jaučia South Miami ir 
Coral Gables gyventojai. Kitaip yra šiau
rinėj miesto dalyj ir ant marių krašto 
Miami Beach, kur jūrų oras įveikia balų 
minkštesnį orą.

Tarpe Miami miesto ir Miami Beach 
. užlajoj yra visa eilė salų. Isle of Nor

mandy, La Goree Isle, Colling Isle,
Sunset Isle, Belle Isle, Hibiscus Isle, 
Palm Isle, Star Isle ir kitos. Iš Miami 
į Miami Beach miestelį veda trys auto
mobilių keliai, šiaurinis No. 140-A, vi
durinis Venetian Way ir pietinis—Coun
ty,Causeway. Tūli iš jų eina arti minėtų 
salų. Ant tų salų dideli turčiai išsibuda- 
voję gražiausius palocius, kurie tik žvil
ga tarpe gražiųjų paimu. Tarpe kitų ten 
yra ir garsaus Chicagos Al Capone palo
cius, kuris pagarsėjo raketų. Ten, bal
tuose namuose, tarpe paimu, tarpe gėlių 
ir kvietkų ponai praleidžia šiurkščią žie
mą ir kartais apsilanko vasaros metu. 
Jie turi ne vien gražiausius automobi
lius, bet ir gražius laivelius—jaktas.

Floridos Kvietkų Rojus
Manau, kad žingeidu ‘“LaisvČs” skai

tytojui bus susipažinti su Florida visapu
siai, ne vien todėl, kad ji garsi dabar, 
bet ir todėl, kad ateityj, kada darbo žmo
nija tvarkys savo reikalus, tai Florida 
bus Amerikos liaudies poilsio centras, 

^kaip Sovietų Sąjungoj yra Krymija.
Floridoj yra iki 1,500 medžių ir kviet

kų augmenų/kaip rašo ponas W. G. Mac 
Farlame savo kūrinyj “Marvels of Trop
ical Florida”, kurio surinktais faktais ir 
pasinaudosiu papildymui savo asmens pa
tyrimų.

Floridai gražumą priduoda palmos, ku
rių yra bent 130 įvairių rūšių. Paimkime 
“Yucca”, tai nedidelis krūmokšlis, bet 
kada jo viršūnė pasipuošia dideliu baltu 
žiedu, tai negalėtume juo atsigerėti. 
“Thumbergia Grandiflora” žali, nusitę- 
sią augmenys gražiai žydi mėlynos spal
vos. “Sausage Tree” žydi gražiais dide
liais žiedais. Apelsinų žiedai dideli, balti, 
su geltonais ir raudonais žiedais vidury. 
Apelsinų žydėjimas sudaro didelį kvepė
jimą ir iš jų žiedų bitės ima medų. “Red 
Bouganvillea Vine” ir “Flame Vine” žy
di taip gausiai, kad kvietkai sudaro tar
tum liepsnos liežuvius. O medis “Royal— 
Poinciana” išskėstomis šakomis visas pa
sipuošęs dideliais raudonais žiedais. Pa
našiai yra su “Azaleas” ir daugybe kitų 
kvietkų ir žydinčių medžių. Kada mes 
buvome, tai daugelis jų buvo peržydėję, 
matėme tik kvietkų namuose ir paveiks
luose, bet teko matyti žydint didžiulius 
krūmus oleandrų, kurios Floridoj įauga, 
kaip geri riešutmedžiai; didelius kvietkus 
“Poinsettias” ir daugelį kitų mažesnių ir 
didesnių kvietkų. Didžiuma Floridos žy
dinčių medžių ir kvietkų žydi dideliais 
raudonais žiedais.

Palmos ir Kiti Medžiai
Iš medžių Floridos pasipuošimas ir 

naudingumas, tai palmos. Pasaulyj yra 
iki 1,000 paimu rūšių, o Floridoj apie 
130. Vienos iš jų mažytės, užima papar
čių vietą, kitos, kaip koki vazonai, tik 
mažas kupstelis, o iš jo išsišakoję plačiai 
gražios žaliuojančios šakos, kitos tartum 
kokiais durklais apsikaišę, bet visas pra
lenkia savo puošnumu, tai “Royal Pal
mos,” kurių tėvynė yra Florida. Šios pal
mos aukštos, iki 120 pėdų aukščio. Jų 
kamienai, tartum iš cemento padaryti— 
pilki, lygūs, “cementiniai”. Nemažai tu-

ristų,‘žiūrėdami į tuos medžius, mano, 
kad tai žmogaus ranka apkrėtė juos ce
mentu ir išlygino. Jų viršūnę gražiai 
puošia žali paimu dideli lapai.

Kauknacinės (Cocoanut) palmos aukš
tos, panašios “Royal Painioms”, jos žydi 
baltai. Vienas medis suteikia 80 arba net 
100 kauknacinių riešutų.

Po paimu seka įvairūs kieti medžiai, 
kaip tai “Palmeto Fibre”, “Gumbo Lim
bo” ir kiti “Cypress” rūšies, labai kieti 
medžiai, iš kurių išdirba įvairiausius rei
kalingus dalykus. Pušų ir taip kitų me
džių yra daug. “Meilužių Ąžuolai” auga 
šiaurinėj Floridoj, kurie labai išskėtę 
šakas. Po jų šakomis galėtų keli vežimai 
pasikavoti, ne vien meilužiai. Važiuojant 
tarpe svampų matėsi medžiai, kurie atro
do sausi, turi mažai šakų ir mažai re
tų lapelių. Jie yra labai kieti. Labiausiai 
gaila, tai pušų, kurias Floridoj sužeidžia, 
nuskuta gan giliai joms šonus, pritaiso 
prie sužeistos vietos patalpas ir taip iš 
jų ima smalą, iš kurios gamina terpen
tiną ir kitokius vaistus. Privažiuojant 
Brooksvillę, ant kelio buvo didelė Lewis 
terpentino plantacija, kurią jau iš tolo 
garsino, bet mums neteko į ją užeiti iš 
priežasties vėlyvo laiko.

Floridos Vaisiai
Floridoj auga apelsinai (orange), ku

rie tik buvo pradėję prisirpti mums ten 
apsilankius. Apelsinų medžiai kiek dides
ni už slyvų, labai gražūs, kada jų šakos 
apkibę vaisiais. Apelsinai auga didesni, 
mažesni ir taip vadinami “tangerines”. 
Apelsinų didžiausi sodai vidurinėj Flori
doj, Dayton Beach, į šiaurės nuo Tam
pa, Ocala srityj ir kitur.

Miami srityj auga rūkštuoliai (grape
fruit), kurių Floridoj yra apie 1,300,000 
medžių ir kasmet iš ten išsiunčia apie 
7,000,000 baksų. Lime medžių Florida tu
ri per 210,000; auga lemonai, bet mažes
niame kiekyj, kaip Įima. Auga Mango 
medis, koknacinės palmos, “pineapples” 
yra per 6,000 akrų, ir daugelis kitų šiltų 
kraštų vaisių, jų tarpe fygųį. /

Floridoj vaisiniai medžiai1 užima apie 
350,000 akrų žemės plotą ir kasmet iš 
Floridos išveža iki $500,000,000 vertės 
įvairių vaisių. 1935 metais buvo išvežta 
iš Floridos 32,800,000 baksai įvairių vai
sių jų tarpe 12,200,000 greipfruktų bak
sų ir 17,600,000 apelsinų. Florida apel
sinais, lemonais, greipfruktais, lime ir 
kitais savo vaisiais maitina ne vien Jung. 
Valstijų gyventojus, bet ir kitų šalių 
žmonėms jų tenka.

Floridoj Paukštys ir žuvys
Iš paukščių vienas iš didžiuliu “šaukš- 

tanosis” (Spoonbill). Jos veisiasi pakraš
čiais, aukščio yra iki trijų pėdų, sparnai 
galas nuo galo turi keturias ir pusę pė
das, ružavos spalvos. Po jų seka “ibis”, 
raudonas; “egret”, kurios baigia išnyk
ti, “flamingo,” “pelicanai” ir kitos. Flo
rida turtinga mažomis, greitomis paukš- 
timis, kurios gražiai čiulba. Bet mūsų 
paprastas žvirblys, matyti, nelabai myli 
Floridą, nes jų nedaug matosi.

(Bus daugiau)

Kur Bėga... Kur Teka...
(Smetonos laikų Kaune)

Kur bėga degtinė, kur Pilzenas teka, 
tai baras piliečių perpildytas vis; 
čia broliai lietuviai žargonu tik šneka, 
čia skamba be galo vis tostai nauji. 
Tegul gera mūsų broliai, tegul uliavoja, 
tegul skamba kabaretai mūsų Lietuvoje. 
Kur kaktos išrausta ir akys apraibsta, 
kur bonkos dabina apkrautus stalus, 
kur svetimus pinigus saujomis graibsto,— 
nekvailas* dalyvis tenai nepražus.
Kur alutis, pinigėliai, kur graži mergelė 
į tenai gudrus pilietis randa tiesų kelią. 
Ar priešai tėvynei pikčiausiai grūmoja, 
ar miršta nuo bado bedarbio vaikai, 
ar darbus pradėti naudingus kas moja,— 
gudriesiems vis ramūs ir riebūs laikai.
Kaip įjudint juos į darbą—niekas neišmano, 
jiems gražiausias, mylimiausias stalas 

restorano.
Ir geria daug vyrų nežmoniškai alų, 
ir gula ne vienas čia pat po stalu, 
o pajamos bufetams plaukia be galo 
ir plaukia ir plauks dar, kaip upė, alus. 
Kol lankysis restoranuos mūs tėvynės 

sūnūs, 
grims be skaičiaus daugel vyrų į visokius 

liūnus.. .
Zigmantas Vingierka. 

(Iš sencų“Kuntaplid'”)'""
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Apdaužė Žmogų Grigaičio- 
Stilsono Prakalbose

Tai Pasekmės Kurstymo
Lapkričio 27 d. įvyko pra

kalbos Stančiko svetainėje. 
Buvo labai daug garsinta, bu- 
bnyta “Naujienose” apie tas 
prakalbas, bet susirinko
žmonės. Erdvioj svetainėj tas 
būrelis žmonių jautėsi kaip ir 
pagauti, dairėsi kits į kitą, 
kaip jaustųsi prasikaltę.

(Reikia pasakyti, kad di
desnė dalis tai. “keliaujanti 
publika.” Jie važinėja, kad 
padauginti žmones mjzernuo- 
se dviejų naujų Smetonos ka
valierių mitinguose.) x

Stilsonui beniekinant naują 
Lietuvos valdžią vienas seny
vas žmogus kelis kartus ką 
tai negarsiai atsiliepė. To mi
tingo rengėjas socialistas Nar
butas, pripuolęs prie žmogaus 
griebė jį ir liepė eiti laukan, 
žmogus atsiprašinėjo ir nesi
skubino. Tuomet Narbutas 
griebė jį ir taip trenkė į grin
dis, kad visa didelė ir apituštė 
svetainė sudundėjo.

Narbutui pribėgo talkon ir 
p. Kairys ir abu suėmę žmo
gų išmetė laukan.

Štai kokia “demokratija” 
pas tuos, kurie (veidmainin
gai) prisiekauja stoją už de
mokratiją, prieš prievartą.

Beje, tas pats Kairys ler- 
mavo Andrulio-Matusevičiaus 
prakalbose ir čia jis nemuštas, 
negi mestas laukan. Bandyta 
jis įtikinti ir patartas manda
giai užsilaikyti.

Tie du pavyzdžiai rodo, kas 
demokratiškiąu elgiasi?

Matusevičiaus-Andrulio 
tinge leista ir klausimus 
tyti ir priešingos mintys 
reikšti.

Apie Stilsono kalbą reikia 
pasakyti, kad tai pigi, bevertė 
malimalienė. žmogus kalba ta
rytum neblaivas. Imkite kad 
ir šį pavyzdį:

Jis smerkę Paleckio vald
žią už diktatūrą. Rėkė, kad 
siaučiąs “teroras”. Na, o ve 
kokį pavyzdį davė: Smetona 
su Voldemaru smurtu užsi
dėję savo valdžią 'pasmerkė ir 
sušaudė keturis komunistus. 
Kada Lietuvoj griuvo Smeto
nos režimas, Smetona paspru
ko, o Voldemaras sugautas.

žinote, ką padarė su Volde
maru? Sulig Stilsono, jis pa
siųstas į Maskvos universite
tą.

Vadinasi, vietoj sušaudyti, 
nori žmogų pataisyti, geru pa
daryti.

Tai kokis baisus “teroras.”
Tokios malimalienės buvo 

daug, žmogus plepėjo nesu- 
rišdamas minties, atsisveikinęs 
su paprasčiausia logika.

Neapsieita ir be kurstymų. 
Girdi, darykite kaip jie pada
rę Brooklyne. Apėję Visus biz
nierius ir grasinę jiem, kad 
nieko bendro neturėtu su tais, 
kurie stoja su nauja ^Lietuvos 
valdžia. Raginę boikotuot 
laikraščius, kurie eina prieš 
smetoninių frontą. \

Pabūgęs, kad viešai skelbiu 
boikotą, jis pagalios; bandė 
atitaisyti. Girdi, nemanykite, 
kad jis boikotą skelbia.

Na, bet ką gi jie Brookly
ne nuveikė? Jie ten baigia 
susti kaip Chicagoje. Tai kuo

čia jau taip girties? Lig, kad 
mes Roselancfe būdami neži
notume, kad jo paties laikraš
tukas vos kojas velka.

Pertraukoje Narbutas pa
prašė aukų. Sakė, svetainė 
jiem, atsieina $10, o garsini
mai, kalbėtojo kelionės lėšos 
ir kitos išlaidos. Susidaro viso 
gan. daug.

žinote, kiek suaukojo? Viso 
$5. (Tai sumesti jų pačių, 
tos keliaujančios publikos pi
nigai.)

Vadinasi, tik pusę svetai
nės lėšų tepadengs.

Antras kalbėjo “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis. Jis 
verkė, kad Lietuvoje nėra lai
svės (smetonininkams, fašis
tams). Girdi, laikraščiai užda
ryti. Atsiminęs, kad laikraš
čiai ateina ir Chicagon, ir Ro- 
selande esame jų matę, jis 
ėmė taisyti, kad laikraščiai ei
ną, bet jau su raudonais ant- 
galviais. (Sekmadieniais ir 
Chicagos Tribune būva kas 
raudona. Veikiausiai Grigaitis 
bijo į rankas paimti ir tą laik
raštį).

Girdi, Lietuvoj dabar nelei
džia vienam žmogui ant sykio 
bent kelis siūtus užsisakyti. 
Juokdarys jisai. Lietuvoje tik 
maža dalelė pirmiau galėjo 
po vieną siūtą užsisakyti. Ten 
buvo svarbiausia gauti maisto.

Kas kita dabar. Kada žmo
nės sotūs, tai ir siūtą nori pirk
tis ir. turi už ką. Visai nebū
tų nuostabu, jei laikinai ir bū
tų kai ko pritrūkę. Bet ir to 
nesimato Lietuvos spaudoje.

Grigaitis taipgi tvirtino, 
kad Smetonos valdžia buvo 
teisingai išdalinus žemę. O 
pora metų atgal jis rėkė, kad 
fašistai tik dvarininkų paiso, 
kad valstiečius šaudo. Kada 
jis melavo—tada ar dabar? 
Jis net į bendrą frontą su ko
munistais dėjosi prieš Smeto
nos režimą kovoti.

Jis taipgi plepėjo, • kad 
kambariai . atimti iš visų, tik 
po vieną palikta. Visus kam
barius komisarams pavedė.

Čia taipjau yra pigus me
las, daugiau kaip juokingas. 
Kiek gi tų komisarų ten yra ? 
Tik valdžios centruose po ke
liolika, o kambarių yra visur, 
tai kaip tie komisarai galės 
kambarius užimti? Ar ne pi
gus plepalas?

Be to, roselandiečių neap
gausi. Jie gavę laiškų. Pavyz
džiui, Babelienei laiškas gerai 
parodo kas gauna kambarius, 
žmonės gyveno puvėsiais ap
augusiam skiepe. Dabar iškelti 
ir turi gerus kambarius. Gri
gaičio plepalai dėlto kaip žir
niai į sieną bėrė neprilipdami 
niekam.

Vienas- žmogus pastebėjo 
Grigaičiui, kad nereikia girti 
tik save, o kitas visas partijas 
peikti,

Grigaitis į tai atšovė: “Jei 
tavo klausimas gerais, norais, 
tai vieta pas mus.” Mat kad 
atsakė.

Atrodo, kad įmokinti iškal- 
no savi tuojau ėmė 
Pavyzdžiui, Jocius 
“Kodėl komunistai 
socialistų ?”

O tas pats Jocius 
nose” visuomet lieja 
prieš komunistus, o komunis- 
tai jį ignoruoja, nepaiso.

aggasssu1.,. l..'i m1 'sasMsam iri,/.. jiM.j—a
Tai kurie gi kurių neapken

čia?
Grigaičiui tas klausimas da

vė progą kartoti savo seną ti
radą apie demokratiją. Bet 
apdaužytas čia pat žmogus 
yra geriausias pavyzdis jų 
“demokratijos.”

Beje, Stilsonas dar ve kokią 
kvailybę pasakė:

Sovietų valdomoj Ukrainoj

Antradien., Gruodžio 10' BT4U 

gali gauti ir lenkiškų laikraš
čių, bet su lenkišku turi pirk
ti ir ukrainišką, nes nori len
kams komunizmą skiepyti.

Ar tai ne vaikiška? Kodėl 
tik ukrainiečių kalba komu
nizmas skiepijamas? Ar len
kų kalba negalima?

Kokie naivūs tie žmonės. 
Tokiom nesąmonėm nori su-

(Tąsa ant 5-to puslapio)

*

‘klausti." 
klausia: 

nekenčia

Naujie- 
tulži

Užsakykite “Laisvę” j Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

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

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės’’ Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartina naudoti vaikų mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisvės” adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.
• •

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksniavimas, asmenavimas, sintaksė, sky- 

riamųjų ženklų nurodymas ir apl? 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir mokestį. 

Kreipdamiesi adresuokite:

“Laisvė” 427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

Laimės Spėjimo Knygelė
10 CENTŲ

Tik per trumpą laiką
Apsakymas apie žmogaus gyvenimą pagal 
astrologijos mokslą. Kaip 12 mėnesių, taip 
12 skirtingų žmonių, žindomi savo prigim
ties paslaptis kiekvienas iš mūs gali būt 
laimingu žmogum. Nežinodamas, kovoja 
prieš gamtą ir veda sau priešingą gyveni
mą, skursta, vargsta, paskendęs visokiose 

nežino ko sulauks. Jam rodos, kad artinas gy-nelaimėse ir ligose. Pats _____
venimo pabaiga. Šioje knygelėje rasite 12 Astrologijos nurodymų, kada 
kas gimęs, rasite saliamono galvą, kuri jums išdėstys ir parodys neku
šluos dalykus iš mūsų gyvenimo, ir rasite naudingų patarimų, rasite 
apie meilę, ką ji reiškia ir kaip ji yra ___
galinga ir apgavinga. Rasite nurodymus 
apie normali svorį vyrui ir moterei, pa- 
gal savo amžiaus, taipat juokų ir dai- 
nelių.
Tuojaus dėk 10 centų į konvertą ir sy- 
kiu su šiuo kuponu bėg į arčiausi MAIL 
BOX ir pasiųsk.

Prisiunčiu 10 centų, malonėkite atsiųsti man LAIMES SPĖJIMO
KNYGELĘ.

Vardas ............................................................................ ...........................
Gatvė
Miestas

Valstija .......................................................................................................

LAIMĖS SPĖJIMO P.O. Box 666, Newark, Nv J.

DIDIEJI -LAISVES”

PARENGIMAI
Prašome įsitemyti šiuos dienraščio 

“Laisves” Parengimus

BAN KIETAS
Įvyks laike “Laisvės” bendrovės metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 

kita šokiam.

CENTRAL PALACE
18 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
z

ĮŽANGA BANKIETUI $Į.5O

“LAISVES” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14, 15 ir 16 Feb.
Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis.
Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 
i dovaną —- yVlžų laikrodį.

• •

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. Y.

— ■—...f... įft'...—.» ..a..-.
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International Hod Carriers Building & Common Laborers unijos (ADF) nariai- 
streikieriai šildosi prie ugnies. Jie pikietuoja Lackwack Dam (tvenkinį), Ellen
ville, N. Y., reikalaudami geresnių darbininkų gyvybėms apsaugų; jau 56 darbi
ninkai žuvo prie tų darbų.

Lowell, Mass.
Lapkričio 23 d. DLKV Kliu- 

bo svetainėj vietinė SLA kp. 
surengė vakarienę. Vakarienė 
is visų atžvilgių buvo puiki, 
garbė rengėjoms, kad moka 
valgius gaminti.

* Kadangi tikintai buvo iš 
kalno pardavinėjami, tai ir aš 
pasipirkęs tikintus turėjau 
progą būti. Publikos skaitlin
gas būrelis susirinko.

Baigiant vakarienę valgyti, 
prasidėjo programa. Kalbėto
jai buvo importuoti ir vieti
niai. Pirmiausia paimsiu im
portuotus. Vienas pasakė la
bai rimtą prakalbėlę dėl Su
sivienijimo labo. Bet kiti du, 
tai liejo karčiausią tulžį ant 
Sovietų Rusijos, kaip jie va
dina, “kacapų,” ir sykiu ir ant 
Lietuvos vadų.

Nors aš myliu ramumą ir 
rimtumą, bet šį sykį negalė
jau pakęsti tokio purvinimo 
žmonių, ir pradėjau sakyti, 

< kad “meluojat” ir tokiu būdu 
kilo triukšmas ir susigadino 
skonis geros vakarienės.

Bet kaip ten nebūtų su tais 
importuotais kalbėtojais, lai 
juos apkalba tų miestų žmo
nės, iš kur jie paeina.

Bet aš noriu pakalbėti apie 
tuos vietinius tautiečius ir vei
kėjus. Lietuva yra ne šiandien 
ir ne vakar, senai egzistuoja., 

'Bet pažiūrėkime, ką tie “tau
tos šulai” dėl jos nuveikė. 
Vienas, gal būt, seniau nei 
nežinojo, kad yra tokia tauta, 
kaip Lietuva, dabar žino ir 
aš labai džiaugiuos.

Antras dar nesenai iš Lie
tuvos atvažiavęs. Ir kaip jis 
atvažiavo, tai vieni į save trau- 

A kė, kiti į save. Nu, pamisH- 
nau, tegul pasidžiaugia iš Lie
tuvos žmogumi, gal kada ir 
gero padarys dėl visuomenės 
ir Lietuvos. Bet dar nei šiau
delio nepajudinęs dėl ekono
minio, kultūrinio ir apšvietus 
labo, o atsistojęs išdrįsta iš
vadinti tuos žmones, kurie pa
sišventusiai dirbo dėl Lietu
vos ir visuomenės “išgamomis” 
ir visokiais kitokiais vardais.

Tai aš su tokiais nuspren
džiau kovą vesti, 'pakolei ma
no širdis plaks ir kraujas po 
gyslas bėgios. Jie nebus žmo- 

t nėmis.
Dabar dar aš noriu pagvil

denti tų žadinamų “išgamų” 
nuveiktus darbus. Jau su vir

tį, /'šum 20 m. kaip aš gyvenu 
Lowell. Kaip aš atvažiavau, 
tai man buvo labai linksma, 
kad atradau pusėtinai didelį 

• būrelį tų vadinamų “išgamų,” 
kurie pasiaukavusiai ir part- 
šventusiai dirbo dėl Lietuvos 

tį' žmonių ir Amerikos lietuvių 
visuomenei kultūroj, ekonomi
joj ir apšvietoj. Man prisi
mena tie draugai, kurie buvo 

R- vedę, su šeimynomis, ypač A.
Palubinskas, taip toli nvo 
miesto gyvendamas, imdavo 
teatruose roles ir pasišventu
siai dalyvavo visuose susirin- 

f* kimuose. Ir visi kiti draugai 
taip darbuodavosi.

Bet dabar jau kita medn- 
>. lio pusė. Amerikos ekonominis 
B&fc ir patriotinis save mylįs gyve

nimas pakirto šaknis tautys
tės veikėjams. Bet jų kibirkš
tis dega ir jie trokšta to vis
ko dėl Lietuvos žmonių ir 
Amerikos lietuvių visuomenes 
to veikimo dailei ir apšvietai 
kaip pirmiau kad buvo. Ir gal 
atgys tos šaknys.

Dabar pakalbėsiu, kas link 
DLKV Kliubo, kur ir aš pat
sai priklausau. Pusėtinas lie
tuvių būrelis prie jo priklau
so. žinoma, kaipo biznio vie
ta, tai reikia kaipo į biznį ir 
žiūrėti. Kas link apšvietos, tai 
nieko neveikiama. Bet ekono
miškai jau pusėtinai nuveikta 
ir aš manau, kad toliau dau
giau nuveiks, jei bus pas kliu- 
biečius draugiškumas. Kaipo 
kliubas, turėtų būti daugiau 
rimtumo.

Aš pats myliu kliubą kaipo 
lietuviu visuomeniška biznio 
užeigą, jei randasi atliekamo 
laiko ir nikelis kišeniuje, - - 
užeit ir praleist.

Bet kovosiu su tais žmonė
mis, kurie kaip ta avis Lietu
voj : kaip atmenu, kaip atva
rydavo žiemą į stubą, tai atsi
rasdavo viena avis, kuri rė
kia ir rėkia, ar alkana, ar pri
ėdus. Bet ant kitų metų jau 
jos neatvarydavo į stubą, jau 
ji pranykdavo. t Tai taip ir 
kliube yra tokių, kurie mane 
ir kitus draugus išvadina “ka- 
capais,” “išgamomis” ir t.t.

A. A. Stravinskas.

Waterbury, Conn.
Mūsų Naujienos

Gruodžio 4 d. atsibuvo susi
rinkimas LDS 49 kuopos. Susi
rinkimas nebuvo skaitlingas 
nariais. Oras buvo prastas, la
bai snigo, gal tame priežastis.

Kaipo metiniam susirinkime 
buvo perklausinėti kuopos 
valdybos nariai. Kurie sutiko 
būti valdyboj, tapo užtvirtin
ti tie patys, kurie nebeapsiė- 
mė, išrinko naujus.

Skaitytas laiškas nuo Lietu
vių Meno Sąjungos Sekreto
riaus P. Pakalniškio. Liko pri
imtas ir nutarė kuopa tapti 
nariu Lietuvių Meno Sąjungos, 
pasimokėdama $.3 metinės 
duoklės.

Po tam buvo skaitytas laiš
kas nuo Conn. Conference on 
Social and Labor Legislation, 
kuri įvyks 11 d. sausio, 1941, 
Hartford, Conn. Laiškas likos 
priimtas, bet atidėtas delega
tų rinkimas kitam susirinki
mui, nes kuopos susirinkimas 
bus 4 d. sausio, tad yra lai
ko.

Susirinkimas užsibaigė ge
roj nuotaikoj. Labai yra pa
girtini kuopos nariai, kad rū
pinasi apšvieta ir politika, ir 
supranta darbininkų reikalus.

Waterburietis. *
Susirinkimas LLD 28 Kuopos

Susirinkimas atsibus 11 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, 
103 Green St. Draugai, ma
lonėkite susirinkti skaitlingai, 
nes bus metinis susirinkimas, 
bus daug reikalų, kuriuos rei
kės atlikti. Taipgi atsiveskite 
ir naujų narių prirašyti.

Sekretorius, S. Meison.

Mexico, Me.
Šiuo tarpu pas mus popieros 

išdirbystės fabrikas dirba po 
penkias dienas į savaitę, bet 
toli gražu darbininkai negau
na tiek dienų išdirbti. Tačiau 
kaip ten nebūtų, kada gauni 
kas savaite šiokią tokią algą, 
tai vis geriau. Bet kaip tiems 
darbininkams, kurie neturi jo
kio darbo? O tokių nelaimin
gų yra daug pas mus.

Biskis Apie Pares
šiuo tarpu pas mus jokio 

darbininkiško veikimo nėra, 
nes labai išsiplėtojo visokios 
pares. Nė nepasirodyk drau
gystė su savo parengimu. Kas 
kita su surengimu parės ko
kiam Jonui su Magde. Rengia 
net ir tiems, kuriems sidabri- 

(nis ženatvės jubiliejus sukaks 
dar ateinančiais metais. Girdi, 
kas gali užtikrinti, kad jie su
lauks kitų metų, tai dabar 
surengkime parę ir atliktas 
kriukis. >

Ligonių Daug
Šią žiemą švento Roko 

Draugystės keletas narių ser
ga. Iš jų yra ir “Laisvės” du 
skaitytojai ir geri jos rėmė
jai. Draugas J. Plauplis jau 
keli metai kaip po operacijos, 
bet dar ir šiandien nėra pa
sveikęs iš tos įkįrios ligos. Drg. 
S. Puidokas turėjo operaciją. 
Išbuvęs ligoninėje septynias 
dienas ir jausdamasis gerai, 
parvažiavo namo ir sako, kad 
greitai sveiksta. Jis sako: “Ar 
spėsiu paveikti pakol ‘Lais
vės’ vajus nepasibaigęs, mane 
liga sulaikė nuo to darbo.”

Mirtys .
Mirė Ignotas Savickas, su

laukęs 70 metų amžiaus. Nors 
jis jau seniai negalavo, bet 
dar gerai atrodė. Priežastis jo 
mirties buvo tas nelabasis vė
žys, kuris anam vidurius suė
dė. Lapkričio 27 dieną Savic
kas buvo palaidotas be jokių 
bažnytinių apeigų laisvose lie
tuvių kapinėse. Dėkui jo žmo
nai Savickienei, kad ana jam 
mirus jo lavono netempė į 
bažnyčią. Savickas gyvas bū
damas netikėjo ir bažnyčion 
neidavo.

Ilsėkis, Ignotai, šios šalies 
šaltoje žemelėje, .kuripn bu
vai atvažiavęs sau laimės j ieš
koti. Mexicos Vaclovas.

AMERIKA SKOLINA AN
GLIJAI PER ARGEN

TINĄ

Washington. —- Yra pra
nešimų, jog Amerika skoli
na Argentinai 100 milionų 
dolerių paskolos, bet už tai 
Argentina turi duot Angli
jai, maisto už 160 milionų 
dolerių, šitaip prez. Roose- 
velto valdžia apeina Johnso- 
no įstatymą, kuris uždrau
džia naujas paskolas tokiom 
šalim, kurios neatmoka Am
erikai senų skolų (kaip kad

Anglija neatmoka).

L X I S V E
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Stoughton, Mass.
f Penktas puslapis
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Iš LDS 71 Kp. Parengimo, Ku
ris Įvyko Gruodžio 1, 1940 m.

Pirmininkavo J. Lavas. Nor
wood© Vyrų Choras, po vado
vyste M. Bolio, suvaidino 
“Kauno Laivakorčių Agentū
ra” ir “Kauno Ponai.” Vaidi
nimas ir dainos išėjo gerai. 
Pertraukose pirmininkas pa
kalbėjo apie naudingumą pri
gulėti prie LDS; prisiminė, 
kad jau turi 4 naujus narius. 
O Šimaitis iš Montellos trum
pai pakalbėjo apie Lietuvą, 
prie Smetonos valdžios ir apie 
dabartinę naują Lietuvos san
tvarką ir kaip Amerikos lietu
vių smetoninė spauda mela
gingomis žiniomis mulkina sa
vo skaitytojus. Ragino užsi
rašyti “Laisvę,” ar “Vilnį.” 
Trys nauji skaitytojai užsira
šė “Laisvę,” o du atsinaujino. 
Parduota apie 24 kopijų “Tei
sybė apie Lietuvą” ir “Dabar
tinis Karas ir Darbo žmonės.” 

žmonių buvo apie šimtas. 
Parengimas visiems patiko. Po 
perstatymo vietinės draugės 
moterys buvo suruošusios va
karienę, prie valgių matės 
daugiausia norwoodieciai.

Didžiumoj Stoughtono lie
tuviai nusistatę su nauja Lie
tuvos santvarka. Apie keli jau 
metė skaitę melagių “Kelei
vį-.”

Darbai čion eina biskį ge
riau, negu pirmiau. Bet vis- 
tiek nekurie kriaučiai važinėja 
dirbti į Boston, Mass.

Tarp savęs lietuviai sugyve
na santaikoj. Nemažai ten yra 
ir rusų tautybės žmonių, ku
rie jau pramokę lietuviškai ir 
dalyvauja sykiu su lietuviais.

Kaimynas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 11, 1940, 8 vai. 
vakare, LDP Kliube, 4Q8 Court St., 
Elizabeth, N. J.

Draugės ir Draugai, būtinai visi 
dalyvaukime šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų dėl aptari
mo. O svarbiausias dalykas, tai iš
rinkimas geros valdybos 1941 m. 
Taipgi stengkitės užsimokėti mėn. 
duokles už 1940 metus.

LDS 33 Kp. Sekr. V. K. Sheralis.
(289-290)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro repeticijos įvyks 11 

gruodžio, 1940 m., 29 Endicott St., 
kaip 8 vai. vakare. Visi nariai daly
vaukite, nes “Grigutis” bus statomas 
sausio mėnesyj, 1941 m.

(289-290)

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
• •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, killnusai ir kepta paršlena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBKITES “LAISVĖJE”

London, — Anglų seimas 
341-mr balsu prieš 4 amete 
atsišaukimą Nepriklauso
mos Darbo Partijos taikytis 
su Vokietija.

Detroit, Mich. — Automo
bilių fabrikantas Henry 
Ford sako: “Duot Anglijai 
pinigų, kiek tik ji reikalau
ja; tai labai greit bus už
baigtas karas.”
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Office Pitone - Inside Phone
EVcrgrcen 4-6971 EVcrgrecn 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

OPEN DAY and NIGHT

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

CHICAGOS ŽINIOS SPECIAL RATES PER WEEK

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
kurstyti lietuvius prieš naują 
Lietuvą.

Beje, girdėjau, kad par- 
muštam žmogui perkirsta lū
pos ir krūtinė pritrenkta. Sa
ko, jis prastai jaučiasi. Jei 
žmogus turi užtarėjų, gal dar 
tekti atsakyti už sužeidimą 
žmogaus. Viešoj vietoj jei ir 
pats žmogus užsigauna, savi
ninkai atsakomingi. O čia gi 
žmogų kiti pritrenkė, dąrgi 
tiksliai, tai keisas dar bloges
nis.. —Senukas.

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

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

Sun. all day and night

VA fPOKEPTUVE

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta J 892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avcg.

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
direktorius

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

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

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. 1
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Iš Šv. Jurgio Draugijos 
Susirinkimo

Jurginės Draugystės prieš
metinis susirinkimas atsibuvo 
gruodžio 4 d. Kadangi Jurgi
nį draugija yra didžiausia 
Brooklyn© lietuvių pašalpinė 
organizacija, tai nenuostabu, 
kad buvo daug žmonių susi
rinkę.

Svarbu pažymėti kaipo fak
tą, kad .Turginėj priklausan
čių apie 7O-tas nuošimtis yra 
katalikiško 
nės gi .30 _______ _____
tom., taut, ir bepartyviai.

Kadangi 
sekretorius 
no susirinkimo, tai iš susirin
kusių matėsi tik apie keli lais- 
viečiai. Manau sau r jau da
bar, tai bus išrinktas visas 
komitetas pagal “garsiosios” 
smetonininkų bendro fronto 
komandos. O ta komanda yra: 
Laukan iš organizacijų visi, 
kas tik nekeikia dabartinio 
Lietuvos perversmo.

Bet taip manydamas apsiri
kau. Nors trys ketvirtadaliai 
buvo katalikiškai nusistačiusių 
žmonių, bet kada prieita prie 
rinkimų valdybos, tai man net 
plikė aprasojo, kada sekreto
rius paskelbė balsavimo pa
sekmes. O jos buvo tokios: 
Pirmininku tapo išrinktas tas, 
kuris užgiria dabartinį Lietu
vos perversmą, tai yra Juozas 
Kairys ir dar kokia didžiuma 
balsų, gi keturiais penktada
liais, beveik vienbalsiai, kuo
met “garsusis” frontininkas 
gavo tik vieną penktadalį bal
sų. Rodos, tie frontininkų re
daktoriai veltui rašalą eikvoja, 
kalbėtojai drasko sau gerk
les beragindami eilinius na
rius vyt laukan iš organizaci- 

tuos, kurie ne su smeton-1 
laižiais, jų tas raginimas taip 
limpa, kaip žirniai prie sie
nos. Eiliniai ar tai katalikiško, 
ar tai tautiško nusistatymo 
žmonės žino, kas gera, o kas 
bloga. Jiems Dievas yra vie
nas dalykas, o A. Smetona ir 
klika kitas dalykas, o pašal
pinė draugija yra visai skirtin
gas dalykas, ir jie renka į val
dybą tokius narius, kokie yra 
tinkami ir teisingi žmonės, vi
sai .nekreipdami domės į to 
“garsaus” bendro fronto ko
mandą: laukan vyt iš organi
zacijų komunistai ir visi pa
žangieji.

Biskį perdaug rašau apie 
tai, bet pažymėjau, kaipo fak-

Baliaus komitetan išrinkti 
veiklūs nariai: S. Jackus ir A. 
Lėlius. Nuo jų veikimo pri
klausys baliaus pasekmės, o 
balius įvyks vasario mėn., 
1941 m.

Dar apie 4iLaisves” Koncertą
Rašo Ona B. Kubilius

nusistatymo žmo- 
nuošimčių sudaro

kažin kodėl prot. 
“Laisvėj” negarsi-

Dariaus - Girėno Paminklo 
Statymo Fondo Komitetas 
kreipėsi su prašymu nupirkti 
jų. rengiamo koncerto tikietų. 
Nutarta atidėti ant metinio 
susirinkimo svarstyti tą klausi
mą. Atsišaukė V. Butėnas kai
po ligonis, kurio pašalpa jau 
išsimta; kreipėsi per laišką, 
kad jį paliuosuotų nuo mokė
jimo mėnesinių duoklių. Pa
liktas taip pat ant metinio su
sirinkimo.

Iš sekretoriaus raporto pa
sirodo, kad Draugystė finan
siniai 
ro d os, 
kiant 
Mano
draugija gyvuos ilgai, kadan
gi tarpe narių yra solidaru
mas. Veikia visi išvien, nepai
sant kokių pažiūrų narys yra, 
bile tik atlieka darbą, yra ger
biamas. Tas gerai.

Prie pabaigos noriu paste
bėti protokolų sekretoriui Ne- 
čiunskui, kad garsintum susi
rinkimus ir per dienraštį 
“Laisvę.”

Jurginės Narys.

stovi gerai ir ligonių, 
minėjo tik 5. Išsibrau- 

iš draugijos nesigirdi.
supratimu, .Turginė

Liaudis Pasirįžus Ginti 
Švietėjus ir Švietimą
Pereitą sekmadienį mokyto

jų- studentų-tėvų suruoštame 
mitinge didžiulė Academy of 
Music netalpino virš du tūkst. 
publikos, atėjusios pareikšt 
protestą prieš Rapp-Coudert 
Komiteto atakas ant mokytojų 
ir laisvo švietimo. Dalis pu
blikos sudarė ekstra mitingą 
virš auditorijos esančioje šo
kių salėje.

Kalbėjo žymūs švietėjai, ir 
unijų bei kitų masinių organi
zacijų darbuotojai. Aukų mo
kytojams ir laisvam švietimui 
ginti surinko virš $700. Ant 
estrados sėdėjo garbės prezi
diumas, desėtkai įkaitintų mo
kytojų, atsižymėjusių švietėjų, 
kurių nuopelnai liaudžiai už
traukė reakcininkų nemalonę.

lą aš turiu šokyje ir muzikoje, 
aš nors nenoromis turiu apie 
save šiame straipsnyje kalbė
ti. Prašau skaitytojų man do
vanoti.

Visų pirma, Katiliukai, aš 
baigiau 19.31 metais garsiąją 
Naujosios Anglijos konserva
toriją Bostone, gaudama laips
nį muzikos mokytojos. Aš su 
tuo laipsniu galiu bile “High 
School,” “Public School” mo
kinti balso studentus. Taipgi 
aš galiu mokinti privačiai. Aš 
konservatorijoje gavau stipen
diją p.er visus penkis metus ir 
baigiau su pasižymėjimu kai
po dainininkė. Apart smuikos 
ir kitų subjektų, aš konserva- 

mokinaus per visus

Šiandien man kas tai pri
siuntė į New Yorką iš “Ke
leivio” iškarpą, kurioje koks 
tai V. Katilius rašo apie ma
no kritiką “Laisvės” koncer
to, kuris įvyko lapkr. 10 d., 
Labor Lyceum Salėje, Brook
lyn, New York.

Tas Katilas “Keleivio” 48 
No. užvardina savo straipsnį 
“Menas ir Komunaciai.”

Aš tą jo straipsnį perskai
čiau ir tuojau supratau,, kad 
turiu * reikalą su muzikos ig- 
norantu, ir maniau tą durną 
straipsnį numesti į gurbą, bet 
toliau pastudijavusi pamačiau, 
jog tas vaikas be kelnių ma
nęs klausia, kad aš jam pasa
kyčiau kokį mokslą aš turiu, torijoj 
ir kiek’aš žinau apie klasiškus penkis metus klasiškų šokių ir 
šokius, nes, girdi, kiek jis ži-1 vaidybos. Valparaiso Univer- 
nąs, aš nesanti jokia šokėja, 
tik turinti pretensijų prie dai
navimo. Girdi, “Kubilienė tu
rėjo pretensijų būti daininin
kė—mokinosi, dainuoti, o ne 
šokių.” Aš būk išpeikusi Bub- 
niūtę, jos šokius ir taip toliau.

Visų, pirma aš p. Bubniūtę 
nenupeikiau kaipo šokėją, bet 
pagyriau kaipo šokikę su ta
lentu ir mikliom kojom. Aš 
jai patariau, kad ji šoktų tik 
klasiškus šokius ir nemaišytų 
“toe” ir “tap” šokius. Kodėl ? 
“Well,” aš asmeniniai, manau, 
kad p-lė Bubniūtė gali tapti 
geresnė “toe dancer” negu 
“tap.” Nors “Laisvės” koncer
te ji šoko gana mikliai abu 
šokiu, bet man ji geriau pa
tiko, kada ji šoko “toe” šokį.

Dabar aš noriu žinoti, iš 
kur Katiliukas žino, kad aš 
nesu mokinusis šokti, bet tik 
turiu pretensijų .dainuoti ? Juk 
Katilas, matomai, nieko neži
no, bet nori man įrodyti, kad 
jis viską žino./ •

Kadangi ta$ vaikas be 'kel
nių manęs klausia, kokį moks-

aš apie 
gana in-

manęs, 
pasiro- 

jis nesąs girdė- 
vaikuti,. kodėl 

to dalyko

sitete, Indianoje, išbuvau tris 
metus ir ten, apart kolegijos 
kurso, ėmiau lekcijas smuiko 
ir “Classical ir Folk Dancing.” 
žinoma, aš nesu kaip šokėja 
Pawlova arba nesmuikuoju 
kaip Kreisleris, bet 
tuos subjektus galiu 
teligentiškai kalbėti.

Katiliukas klausė 
kur aš esu šokiuose 
džiusi, girdi 
jęs.—“Well;
tu p. Michelsono 
nepaklausei pirm, negu pasi
rodei esąs toksai ignorantas ? 
1936 metais dvidešimt įvai
rių tautų surengė šokių festi- 
valą Bostone Statler Hotel, 
Imperial Ball Room, kur po 
mano vadovyste lietuvių gru
pė laimėjo pirmą prizą, gu
bernatoriaus (Šurley sidabrinę 
taurę; p. Balčius ir aš šoko
me solo tame baliuje. Įžanga 
į tą balių buvo penki dole
riai ypatai. Michelsonas su 
žmona irg. buvo, toj puotoj, 
nes aš jį, pakviečiau.

(Bus daugiau)

ALIO Z-ro Apskričio 
Parengimas Sekmadienį

Nelabai dažnai 2-ras Aps
kritys pasirodo su bile paren
gimais, bile kur. Priežastis 
yra tame, idant neužstoti ke
lio broliškoms organizacijoms. 
Bet šiemet metai yra tokie, 
jog ne tik Apskritys, ale ir 
visos ALDLD kuopos turi mė
ginti ką nors surengti, šie
met Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijai 
yra svarbūs metai — Sukak
tis Dvidešimt Penkių Metų Jos 
Gyvavimo.

Taigi, ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 15 d., 7-tą vai. vaka
re, ALDLD II Apskritys turės 
puikų parengimą Brooklyne, 
18 Manhattan Avė., Central 
Palace svetainėj. Bus dikčiai 
turtinga programa: šokiai prie 
G. Kazakevičiaus vikrios ir 
žavėjančios muzikos, dainuos 
lakštingalos balselio 
Klimaitė, romantiškas A. Viš- 
niauskas, skambantieji Aidbal- 
siai, ir turtingųjų balsų Aido 
Choras. Taipgi bus ir pamo
kinančios ir informacijingos 
prakalbos.

Gaspadinės rengia skanius 
užkandžius, o bartenderiai, 
vadovaujant drg. Levanui, 
šveičia stiklus ir renka visiems 
pageidaujamų gėrimų.

Yra pareiga visų brookly- 
niečių ir apylinkės lietuvių at
silankyti į šį parengimą ir kuo 
skaitlingiausiai apvaikščioti ir 
pasidžiaugti apšvietos skleidi
mo organizacijos, Literatūros 
Draugijos, dvidešimt penkių 
metų jubilėjumi.

A. Gilmanas.

Gerai žinomas brooklynie- 
čiams, kartą buvęs kriaučių 
54 lokalo delegatas, Petras 
Marčiukaš susirgo ir išvežtas 
Greenpoint ligoninėn ištyrimui 
ligos (for observation).

Marčiukai gyvena 472 luori- 
mer St., Brooklyn, N. Y.

Draugui MarČiukui velija
ma kuo greičiausiai pasveikti.

\ M. S.

Grupėje su kitais trim jau
nais plėšikais sulaikyta ir 17- 
kos metų mergina, kaltinama 
dalyvavus apiplėšime turtingų 
namų Queens’e pereitą žiemą.

Laivu Nyassa pereitą tre
čiadienį Amerikon pribuvo 
operetės “šokoladinio Karei
vėlio” kompozitorius Oscar 
Strauss su žmona.

Aldona

susirinkimai
NEW YORK APYLINKĖ

LLD 2-tro apskričio metinė kon
ferencija įvyks sekmadienį, 12 d. 
sausio, 1940 metais. Svetainėj, 62 
Lafayette St., Paterson, N. J. Pra
džia 10 vai. ryte. Delegatai renkami 
sekamai: 
nas nuo 
laiku.

Saugo Triboro Tilt?
Kadangi kas nors pagrąsi 

no išsprogdinti Triboro Tiltą, 
kuriuomi palaikoma susisieki
mas tarp Brooklyno-New Yor- 
ko-Bron.x, nuo pereito šešta
dienio pastatyta prie tilto nuo
latinė policijos sargyba.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI . 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjirmi. Tūkstančiai žmonių I 
pasiekė nepaprastą palengvinimą I 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų I 
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 neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ?xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
G r aborius-U ndertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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

AhUądiėn.; Grupavo 10 1540.

4

4-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. .Virginia 7-4499

F. W. SHAUNS 
(SHAįANSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Vienas nuo 10 parių ir vie- 
kuopos. Prašome pribūti 

Sekr. A. A. Lideikiene. 
(289-290) MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

¥

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga ■s.

Įkaitino Firmas

BANKIETAS-PIETUS
MIRĖ

SUSIPAŽINIMUI SU PROF. VYTAUTU

BACEVICIU
Įvyks Sekmadienį, 2 vai. po pietų

Gruodžio 29 December

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

Tarėsi Kovai prieš Influenza

RARfllVIMR A Nl IUIIUIMIVIM M M flft M MIVIM RA M M M M MIUU

Miesto ir valstijos sveikatos 
department© viršininkai turėjo 
specialį posėdį lapkričio 9-tą 
tikslu aptart priemones kovai 
prieš influenzą.

prašomi dalyvauti, nes bus 
dalis valdybos sekantiems 

Sekr. Ch. Nečiunskas.
(289-291)

Bus trumpa muzikalė programa, o po progra
mos šokiai. Prašome išanksto įsigyti įžangos bi
lietą ir dalyvauti šiame bankiete.

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

ap r o karimus be jokio mokesčio.

Mary Yuškauskiene, 76-51 
174th St., Jamaica, mirė 8 d. 
gruodžio, 12 v. dieną. Pašar
vota savo namuose? Lajdos 
trečiadienį, gruodžio 11-tos ry-

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT-—HAvemeyer 8-1158

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS- 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo* stoties.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

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

Telefonas EVergreen 7-1661

. “LAISVES” SALĖJE
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Susirinkimas

Siuvėjų Unijos 54-to Skyriaus 
priešmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio 11 d., 7:30 vai. 
vakare, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
Salėj, 280 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Nariai 
renkama 
metams.

j.i . .. L?-' ,1.’ r/.i

Dar apie rinkimus. Kaip 
minėjau, pirmininku išrinktas 
Juozas Kairys jau ant aštunto 
meto. Finansų sekr. Petras 
Vilčinskas ant septinto meto. 
Ižd. Antanas Černiauskas jau 
senai kasieriauna Jurginei. 
Maršalka Antanas Zizas jau 
senai einąs tas pareigas.

Federaliami Teisme, per tei
sėją Bondy, fl korporacijų ir 
.32 asmenys įkaitinti suokalby
je kontroliuot nitrate produk
ciją. Tarp įkaitintųjų yra E. 
I. DuPont de Nemours Co., 
Chilean Nitrate Sales Co., 
taipgi Francis H. McAdoo, 
vice-prezidentas Allied Chem
ical & Dye Corp., sūnus bu
vusio senatoriaus. Visi ginči
ja esą nenusikaltę prieš Sher- 
mano Anti-Trust įstatymą.

Graiky-Italy Liaudis 
Priešinga Karui

Iš Puikios Liet. Atletų 
Kliubo Pramogos

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

Didžiojo New Yorko graikai 
ir italai pereitą sekmadienį 
bendrai buvo sušaukę masinį 
mitingą Palm Garden, New 
Yorke, kur kalbėtojai pasmer
kė valdonus abiejų šalių už 
įtraukimą karan Italijos ir 
Graikijos.

Demetrios Christophorides, 
redaktorius graikų laikraščio 
Elefteria, sakė kad graikų 
reakcininkų tikrinimas, būk 
kooperacija su Anglija išgel
bėsianti Graikiją, yra paikas. 
“Anglija,” sakė kalbėtojas, 
“dabar, kaip ir visada, kariau
ja už imperijos pirmenybę pa
saulyje, bet ne už Graikiją. 
Tik liaudies valdžia galėtų už- 
tikrint Graikijos saugumą per 
tikrovišką užrubežių politiką 
paremtą ant kooperacijos su 
Sovietų Sąjunga.”

Gino Bardi, italų laikraščio 
L’ Unitą del Popolo redakto
rius, atsišaukė į abiejų tautų 
liaudį “vienytis prieš imperia
listinį karą ir į vieningą kovą 
už geresnes ekonomines sąly
gas.”

Mitinge priimtoj rezoliuci
joj ragino Graikijos valdžią 
jieškot Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų tarpinin- 
kystės atsteigt taikai, kuri 
remtųsi teisingu apsklembimu 
abiejų šalių rubežių ir griežtu 
neutralumu. Taipgi reikalau
jama, kad prez. Rooseveltas 
įsikištų “ne karui, bet taikai.” 
Nurodoma, kad jeigu prezi
dentas siūlė Graikijai pagelbą 
vardan demokratijos, tai kad 
tam ištikro pasitamaut, jis 
turėtų reikalauti paliuosavimo 
tūkstančių, politinių kalinių, 
uždarytų Graikijos koncentra
cijos kempėse per pastaruo
sius 4 metus fašistinio režimo, 
taipgi turėtų reikalauti atstei- 
gimo laisvos valdžios Graiki
joj.

Lietuvių Atletų Kliubas, ant 
Marcy Ave., arti Broadway, 
Brooklyne, turėjo šaunią va
karienę sekmadienio vakare. 
Gražios lietuviškos publikos,— 
jaunų, suaugusių ir senų,—ir 
simpatingų kitataučių buvo 
kupinai; kai kurie dalyviai 
sakė, tai jau net perdaug, 
kad pasidarė perankšta ir per- 
tiršta abiejuose aukštuose 
Kliubo patalpos.
** Valgyt buvo įvalias ir gar
džiai; alaus taipgi nestokavo. 
Svečių aptarnavimas buvo pa
vyzdingas. Orkestras šokiams 
skambus.

Tai gražiai-pasidarbavo At
letų Kliubui jo pirmininkas 
Pranckevičius. (Peterson), ve
dėjas Billy Walton ir komite
to nariai, o Visuomenė vėl pa
rodė gausų palankumą šiam 
Kliubui. —Rep.

Važiuojant reikia imt Ja
maica traukinį iki 168-tos gat
vės, iš čia busą Q 20.

Paliko nuliūdime vyrą Pet
rą, dukteris Lucille, ištekėju
sią už J. F. Kuckens, Jr., Lil
lian ir Alice, ir sūnų Edvardą.

Laidotuvių pareigas prižiūri 
graborius J. Garšva.'

Visokių Žolių 
Sandelis

Ramunių, Liepos žiedų, Čio
brelių, šalavijų, šaltmėčių, 
Gumbažolių, Puplaiškių, Truk-' 
žolių, Debesylo, Devinmečių, Se- 
nesų ir daugybės kitokių žolių.

25c.Pakelis arba 6 už $1.00
Trajankos 60c—3 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.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

; tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant’ ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju ? 
įvairiom.spalvom ?

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

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

Kiekvieną subatą ; 
karšta vakarienė. < 
Atskiras kamba- j 
rys, užėjimui su : 
moterims. Nede- ] 
liomis atdaras j 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-8508

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

9hai£

Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

409 ir 436 Grand St.

ir

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SENAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne .už išrėdym^
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