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KRISLAI
Kas Rusiška, Kas^ Lietu

viška?
“Internacijonalas” ir Rau

donoji Vėliava.
Iš Kur Tas Viskas? •
Dėdė Apie Seservaikį

“Juozuką.” * ’;
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai- 
įVB^žkaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Yra žmonių, kurie daug ple
pa niekų, bet nieko nepasako 
naudingo. Kai jie kalba apie 
tarybų Lietuvą, tai sako: “žiū
rėkite, tarybų Lietuva panai
kino lietuvišką himną ir įve
dė rusišką Tntemacijonalą.” 
Tarybų vyriausybė panaikino 
lietuvišką vėliavą, ir įvedė ru
siškąją — raudoną. . . Ar mes 
nesakėme, kad jie nori suru
sinti Lietuvą ?!...”

Nieko nesuprantančiam žmo
gui toki “argumentai” gaf ir 
reiškia ką nors. Bet žmogus, 
kuris kiek tiek protauja, da
lykus supranta kitaip.

“Internacijonalas” yra tiek 
lietuviškas, tiek angliškas, tiek 
amerikietiškas, tiek lenkiškas, 
kaip ir rusiškas. “Intemacijo-
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Amerikos Ministerial 
Slaptai Tarėsi Duot 

Paskolų Anglijai

20 SENATORIŲ STOJA UŽ VISUOTINĄ 
BALSAVIMĄ KARO KLAUSIMU

Metai XXX. Dienraščio XXIL

Anglai Apsupę 30 
Tūkstančių Italų; 
Paėmę 4,000 Jųjųčia šios šalies ėjimą į karą. 

Prezidentas Rooseveltas 
ir jo valstybės ministeris 
Hull priešinasi tokiam su
manymui.

• Jau praeitą pavasarį bu
vo įteiktas kongresui įneši
mas leist patiem piliečiam 
nubalsuot, ar Jungtinės 
Valstijos eis kada į užsieni
nį karą ar ne. Šis įnešimas 
tada buvo užgniaužtas vie
noje kongresmanų komisijo
je, sulaikytas nuo svarsty
mų pačiame kongrese.

Washington.-— Senatoriai 
Nye ir Capped pareiškė, jog 
naujai kongreso sesijai, po 
naujų metų, jiedu įteiks su
manymą taip pataisyt Jung
tinių Valstijų konstituciją, 
kad kiekviename atsitikime 
turi būt duota patiem pilie
čiam per visuotiną balsavi
mą nuspręst, ar siųst Am
erikos armiją karui į užsie
nius ar ne.

Jeigu kongresas priimtų 
šį sumanymą, paskui būtų 
pavesta atskirom valstijom 
užgirt toks konstitucijos 
pataisymas.

Senatorius Capper tvirti
na, jog daugiau kaip 20 
senatorių pasirašys tą įne
šimą kongresui. Jis sako:

“Užsieniuose dabar deda
si tokie dalykai ir Ameri- rišką galią admirolui H. 
kos valdžia taip veda užsie- Robertui, k o m i s i o nieriui 
ninę politiką, kad vis dau* Martinique ir kitose francū- 
gįau žmonių, ypač vidurva- zų valdomose salose, kurios 
karinėse valstijose, nori vi-'yra netoli Amerikos žemy- 
suotino balsavimo” kas lie- no.
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vo visas italų orlaivių sto-Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Moto-1 vykias Libijoj ir Egipte ir 

rizuota anglų kariuomenė sunaikino 22 priešų orlai- 
dasigrūmė iki Viduržemio vius jose.
Jūros tarp Baqbuq ir Sidi * --------
Barrani, Egipte. Tuo būdu 
anglai perkirto susisieki- į nelaisvę per keturis tūks- 
mus tarp 30 tūkstančių ita- tančius italų kariuomenės 
lų, esamų Sidi Barrani sri- ties Buqbuq, Egipte, kaip 
tyje, su italų kariuomene kad Anglijos ministeris pir- 
Libijoje; ir italų komandie- mininkas Winston Churchill 
rius gen. Graziani jau ne- pranešė savo seimui.—Buq- 
gali iš Libijos atsiust dau- buq stovi pajūryje UŽ 30 
giau paspirties italams Sidi mylių nuo italų kolonijos 
Barrani. Pastarieji faktinai Libijos ir už tiek pat nuo 
yra apsupti anglų. Sidi Barrani, kuris yra 30

Anglų lakūnai bombarda- mylių toliau į rytus.

London. — Anglai paėmėSako, neabejojama, kad 
Jungtinių Valstijų ministe
rial, generolai ir admirolai 
taip pat kalbėjosi perleist 
Anglijai daugiau prekinių 
Amerikos laivu.

Washington. — Jungtinių giau finansinės paramos 
Valstijų iždo ministeris Anglijai, pasirems šia ang- 
Morgenthau ir kiti ministe- lų “sąskaita,” kaip rašo 
riai, taipgi šios šalies laivy- Daily Workerio korespon- 
no ir armijos Vyriausi ko- dentas. -
mandieriai per dvi valan
das slapta tarėsi su Angli
jos finansų vice - ministeriu

džių autorius yra franeūzas. Fr- PhillipsU apie karines 
Jo muzikos autorius yra frau- Pikolas anglam, 
CQZasj Morgenthau paskui pra-

Jeigu “Internacijonalą” pri- nešė tik tiek, kad Phillips 
mesti bet kuriai tautai, tai jį pristatė “sąskaitą Anglijos
reikėtų primesti francūzų tau- piniginių - medžiaginių ga- ministeriu pasitarimas su

Anglijos finansų ministeri- 
Suprantama, jog Ameri-’jos pasiuntiniu dėl paskolų 

kos valdžia, duodama dau- įvyko praeitą savaitę. '

tai. Bet šiandien Francijoje, 
kurią valdo fašistai, dėl “In-

šia ne tik kalėjimas, bet ir 
mirtis!

Tas parodo, kad “Internaci- 
jonalas” yra ne francūzų, ne 
rusų, ne lietuvių ir ne ame
rikiečių. Jis yra tarptautinis. 
Tai tarptautinė proletariate 
kovos daina. Tai tarptautinis 
darbo žmonių himnas!

O kaip su raudonąja vėlia
va? Ar ji yra rusiška? Ar ji 
yra vokiška? Ar ji yra angliš
ka? Ar ji yra amerikietiška?

Morgenthau paskui pra-

limybių.”

400 Amerikos Kareivio 
Serga Influenza Vienoje 

Stovykloje

Pirmas slaptas Amerikos
Diktatorius Amerikinėm 

Francūzų Salom
Fort de France, Martini

que. Franci jos Vichy val
džia suteikė beveik diktato-

Roma Skelbia, kad Ma
ži Italy Nuostoliai Kare 

Su Graikija
Fort Knox, Kentucky. —

Č i o n a itinėje motorizuotos 
armijos stovykloje yra 20 kamus savo nuostolius kare 
tūkstančių kariuomenės, ir su Graikija lapkričio mėne-

Roma. — Italijos valdžia 
gruodžio 10 d. paskelbė se-

Amerikos Raudonasis

Šelpia Graikus

Italai Praneša Apie 
Savo Pasisekimus 

Prieš Graikus
Roma. — Italų komanda

Nieko panašaus. Raudonoji beveik _400 iš to skaičiaus sj:
vėliava per tūkstančius metų 
buvo tarptautinė vėliava, dar-

770 italų karių užmušta,serga influenza, kaip sako 
pulkininkas P. G. Blank. 1,917 sužeista; 7^1-nas ne-YCliaVU) uoli* A-------------------------- ------ ---------------------- , v

bo žmonių kovos pergalės žen- Stovyklos ligoninė perpildy- žinia kur dingo. • 
klas. Dar prieš krikščionybė;*, ta sergančiais; tai 100 gy-! Kare su anglais Egipte tą

Šaukia Anglijos Žmonių 
Suvažiavimą, Baigt Karą, 

Kurt Liaudies Valdžią
gadynę darbo žmonės jau ži
nojo raudonąją vėliavą.

Beje, net ir senovės Lietuva, 
sakoma, savo tautine vėliava 
turėjo raudoną vėliavą!

Kada Rusijoj įvyko Didžio
ji Lapkričio Revoliucija ir ten 
buvo priimta raudonoji vėlia
va valstybine, tai rusai kontr
revoliucininkai sakė: “Matot, 
Leninas panaikino rusų vėlia
vą. Matot, jis pardavikas!” 
Ir šiandien rusai baltagvardie • i 
čiai kartoja tą patį “argumen
tą.” Lietuviški fašistai, soči- 
jalistai ir klerikalai iš jų tą 
“argumentą” pasiskolino ir 
šiandien bando juomi žmones 
“apšviesti.”

Kiekvienas skaitytojas turė
tų tatai gerai įsitėmyti!

Šiomis dienomis gavau laiš
ką iš Marijampolės nuo mūsą 
gero prieteliaus, — buvusio 
amerikiečio, — J. Samulaičio. 
Samulaitis yra Juozo Tyslia- 
vos dėdė ir jis Juozą gan ge-, 
rai pažįsta. J. Samulaitis ra 
šo:

“Juozukas (J. Tysliava), 
kiek pamenu, pirmiau buvo 
protingesnis. Matyt, ten jį pu- 
sėtinai sugadino tas tautinin
kų -štabas. . . Bet, tiesą pasa
kius, pas jį ir pirmiau nebuvo 
tvirto nusistatymo, ypatingai 
politikoje.”

šitaip rašo apie savo sesei* 
vaikį doras ir entuziastiškas 
tarybų Lietuvos, pilietis. Neuž
ilgo jo platokas laiškas tilps 
“Laisvėje.”

doma tam paskirtuose bara- patį mėnesį 127 italų kariai 
kuose.

Amerik. Admirolas 
Šaukia Kuo Daugiau 

Laivų Anglijai

užmušti, 210 sužeista ir 
21-nas dingo be žinios.

Italų jūreivių tuo pačiu 
laiku užmušta 89, sužeista 
182 ir nežinia kaip dingo 
130.

Italų lakūnų žuvo 50, su
žeista 92 ir be žinios dingo 
162.

Taigi viso per tą mėnesį
New Orleans, La.-—Ame-u*^ugį.a 1,186 italų kariai 

nkos admirolas E. S. Land,1^ ^ng0 1,044 (suprantama, 
pasibaisėdamas, sake, kad ,jsRaitant patekusius į ne-
vokiečiai iki šiol sunaikino 
beveik keturis milionus to
nų prekinių laivų Anglijos 
ir jos talkininkų. Jis gyrė 
Amerikos valdžią, kad ji su
tiko perleist Anglijai 130 
prekinių laivų, ir . ragino 
duot anglams vis daugiau 
amerikinių laivų.

“Jeigu vokiečiai laimėtų 
karą ir užimtų Anglijos lai-

laisvę).

DABAR ITALAI TAI NESI
GAILĖSIĄ GRAIKU

Roma. — R. Farinacci’s, 
buvęs italų fašistų partijos 
sekretorius, rašo savo laikj 
raštyje “Regime Fascista,” 
kad

London. — Penki šimtai lies įmetimą į baisiąją sker- 
Anglijos darbo unijų vadų, dynę. Sako:
pilietinių, pašalpinių, politi-| “Tie ponai valdo šalį tik 
nių ir kitų organizacijų vei- savo naudai ir prieš žmo- 
kėjų šaukia Anglijos Žmo- 'nių minių reikalus.
nių Suvažiavimą sausio 12 „Valdančioji Mas5 tori 
d., idant sustabdyt impe- at aleivi mašina munT. 
rialistihrkarą ir jkurt Liau- chiečiai '*fašiznio a - 
dies valdžią Anglijoj. Šau-'kuHe išbudavojo Hitlerio 

galybę, paskui įtraukė šią 
šalį į karą.

“Dabar ta valdžia atakuo
ja sunkiai laimėtas demo
kratines žmonių teises, mū
sų darbo unijų teises.

“Ta pati valdžia atmeta 
reikalavimus Indijos ir kitų 
kolonijų žmonių suteikt 
jiem tautinę laisvę.

“Bet žmonių reikalai turi 
imt viršų prieš tuos, kurie 
tik tunka iš žmonių plėši
mo.”

ikimą pasirašo visi tie vadai 
■ ir veikėjai, pareikšdami:

“Mes šaukiame visus dar
bo žmones, vyrus ir mote
ris; socialistus, unijistus, 
kooperatininkus; profesio
nalus ir protinius darbinin
kus; smulkiuosius biznie
rius ir farmerius; demokra
tus ir fašistų priešus, —žo
džiu sakant, visus dirban
čius rankomis ar smageni- 
mis.”

Atsišaukimas siūlo šito
kią programą Anglijos Žmo
nių Suvažiavimui:
' “1. Gint žmonių pragyve
nimą.

2. Gint demokratines ir

“Valdančioji klasė, torių- 
mašina, muni-

Washington. — Kiek pir
miau Amerikos Raudonasis skelbia, kad jie šiauriniame 
Kryžius paskyrė 225 tūks- Albanijos fronte ir prie Us- 
tančius dolerių graikams ųm upės atmetė graikus at- 
sušelpti. Dabar gruod. 10 d. 
Raudonasis Kryžius nutarė 
již 500 tūkstančių dolerių 
nupirkt graikam maisto, 
drabužių, blanketų, vaistų 
ir kitų medikalių reikmenų.

Gruodžio 23 d. vienas 
graikų laivas išplauksiąs su 
tokiais reikmenimis iš New 
Yorko į Graikiją.

gal ir padarė jiem didelių 
nuostolių.

, “Kitose fronto dalyse mū
sų kariuomenė sustiprino 
savo užimtas naujaš porci
jas,” sako italų vyriausybė.

ANGLAI PAĖMĖ
ITALŲ Į NELAISVĘ

6,000

London, gruod. 11. — Pa
skutinėmis žiniomis, tai an
glai Egipte paėmė šešis 
tūkstančius italų kariuome
nės į nelaisvę.

Chinai Laimėsią Ka
rą, Kaip Numato So

vietinė Knyga

vastatyklas, tai fašistiniai | “Italija iš pradžios no re jo <|( 
kraštai galėtų aštuonis kar-'Jįk laikinai užimt Graikiją, 
tus daugiau pasistatyt lai- idant atkirst anglus nuo

r* S3. w"la3' £ -K,
sali, vice-pirmininkas At- graikai ir anglai taip pro-1 3. Įrengi saugias,. gilias
lantic Gulf ir West Indies vokatoriškai giriasi, tai slėptuvės nuo vokiečių oro vaitę iki gruodžio 1 d. vo
lai vų ’ kampanijos kalbėda- dabar italų tikslas jau visai bombų; suteikt patalpas ir (kiečiai sunaikino tryliką

Kiek Vokiečiai Dar Nuskan
dino Angly Laivu

London.
sybė praneša, jog per sa-

Anglų vyriau-

Maskva. — Neseniai So
vietuose išleista knyga, pa
rašyta daktaro Motylevo, 
numato, kad Chinija, galų 
gale, išvys japonus laukan. 
Motylevas yra pirmininkas 
Instituto Tarybos dėlei Pa- 
cifiko Vandenyno San tikiu.

Tos knygos rašytojas at
žymi tris laipsnius grumty
nėse tarp Japonijos ir Chi
nijos. Pirmas laipsnis — ja
ponų laimėjimai; antras — 
jų apsistojimas vietoje; tre
čias laipsnis—pradžia Chi
nijos laimėjimų, medžiagi
nis japonų nusilpimas ir iš
sisėmimas, didesni chinų

kariuomenę pirma, negu į laimėjimai prieš japonus, 
frontą atvyks 80 tūkstančių žmonių sukilimai Japonijoj 
italų, kurie dabar laivais 
perkelti iš Italijos į Albani-

ITALAI, SAKOMA, BĖGĄ 
TEPELINI, ALBANIJOJ

Graikai Praneša:
Athenai. — Italai skubiai 

traukiasi iš savo tvirtumos 
Tepelini, Albanijoj, į šiau
rių vakarus nuo graikų už
imto Argyrokastrono. Grai
kai puola italus visu 120 
Įnylių frontu. Graikai sten
giasi į dulkes sudaužyt italų

lantic, Gulf ir West Indies

mas 
kliube.
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čionaitiniame lakūnų kitoks—-begailestingai knu-

Stambi Anglijos Paskola 
Chinijai

sint priešą.” , *•
“Regime Fascista” smer

kia pirmesnius italų ko- 
mandierius už jų klaidas

pašalpą nukentėjusiem nuo 
užpuolimų iš oro.

4. Sumegst draugiškus 
ryšius su Sovietų Sąjunga

prekinių Anglijos laivų, vi
so 52,229-nių tonų įtalpos.

Berlin. — Vokiečiai tei-
5. Įsteigt Anglijoj Liau- kad vienas

■kare prieš Graikiją ir giria dies Valdžią, kuri tikrai at-

ir galutinas japonų armijų 
iššlavimas iš Chinijos.

Kartu su ta savo nauja 
armija italai atgabeno dau
gius ginklų ir amunicijos į 

prieplauką, Alba-

Nežinau, broli Samulaiti, ar 
“Juozukas” kada nors buvo 
protingesnis. Galiu pasakyti 
apie “Juozuką” tik tiek, kiek 
dabar aš apie jį žinau: Ji« 
buvo bandęs išlipti iš fašisti
nės balos, bet negalėjo, šian
dien jis ir vėl ten įsimaknojo 
iki ausy.

Aną dieną, kai Brooklyne 
smetonišką maldą kalbėjo 
Jadvyga, (Zosės Smetonienės ’ ji “mužikų, 
sesuo), tai “Juozukas” bandėmų” neapkentėja.

London. — Anglija skoli- ___________
na Chinijai 50 milionų do- ITALAI NUSKANDINĘ 70

Mussolinį už naujų koman- stovautų visus žmones ir 
dierių paskyrimą.

lerių su ta sąlyga, kad Chi
nija pirktų sau karinius ir 
kitokius reikmenis iš Angli- Roma, gruod. 11. —- Nuo 
jos bei anglų kolonijų. karo pradžios iki vakar ita- 

- ...... [ - -i: -...... ..... . . lai nuskandinę 37 karinius
prisiminti senovės laikus ir pa- Anglijos laivus ir 33 preki- 
tapti Jogaila. Jis lietuvių tau- Bius. Be to, italai suzeidę 
tą puolė aršiau, negu ji, — to- 56 karinius anglų laivus ir 

“chlopų” ir “cha- 41-ną prekinį. Taip skelbia 
. . itaftj komanda.

ANGLIJOS LAIVŲ

kuri įkvėptų pasitikėjimą 
pasaulio darbo žmonėms.

6. Padaryt liaudies taiką, 
kuri pašalintų karo priežas
tis,

žmonės, pasitikėkite savo 
jėgomis. Jūs patys tegalite 
išgelbėt save, savo šalį ir 
pasaulį!”

sunaikino du ginkluotus 
■anglų prekinius laivus, viso 
14,500 tonų įtalpos.

orlaiviai pleškino
italų prieplauką

AMERIKA SUVARŽO JA
PONIJAI KARO REIKME

NŲ PIRKIMĄ 
Washington, gruod. 11. — 

Prezidentas Rooseveltas pa- 
| tvarkė, jog po gruodžio 30 
d. tiktai pagal specialius

Atsišaukimas kaltina da- leidimus tegalės gaut Jano- 
bartinę, Anglijos kapitalistų nija ir dauguma kitų šalių 
ir dvarininkų valdžią už ša- pirkt iš Amerikos geležį,

Durazzo 
nijoj.

Anglų 
Valoną,
Albanijoj, nors buvo labai 
blogas oras lėktuvams veik
ti.

Kaip New York Times Su
pranta Sovietų Politiką 
New Yorko Times redak

cinis straipsnis vakar, per
žvelgdamas tą sovietinę 
knygą, atrado, jog Sovietai 
nežada daryt jokių nuolai
dų Japonijai ir kad jie “ne
turi intencijos susovietint 
Chiniją?’

■<

T-l 
jį®

.. -- '■■■   ■ Shanghai.— Japonų bom- 
plieną ir 148-nis kitus karo bininkai iki šiol nužudė ke- 
reikmenis. lis šimtus nekariškių chinų

Tik Anglija ir Centra Ii- Kinhwa mieste, Chenkiango 
nes ir Pietinės Amerikos provincijoj, 
kraštai galės, kiek jie pagfei- a ■ ■ — 

dau j a, pirktis tų reikmenų ORAS. —• Šį
iš Jungtinių Valstijų. būsią lietaus ar
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Nemokamas Mokslas Tarybų 
Lietuvoje

Gauti iš Lietuvos laikraščiai plačiau 
rašo apie nemokamąjį mokslą vidurinėse 
ir aukštosiose tarybų Lietuvos mokyklo
se. Tuo klausimu “Tiesa” patiekė edito- 
rialą. Nurodžiusi, kaip Sovietų Sąjungo
je pakeltas masių mokslingumas, kaip 
tuo labai atydžiai rūpinosi tarybų vy
riausybė, ir nurodžiusi, kad šiandien, pa
kilus darbo žmonių gyvenimo lygiui, So
vietų Sąjunga nutarė aukštosiose mo
kyklose imti už mokslą atlyginimo, “Tie
sa” rašo: '1

“Tačiau šis nutarimas nebuvo pritai
kytas mūsų respublikai, nes Tarybų Są
jungos vyriausybė anksčiau nori pakelti 
mūsų liaudies masių •medžiaginį lygį iki 
vyresniųjų respublikų darbo žmonių ly
gio.

“Mes dar statome pirmuosius žings
nius į socializmą, tai, kas Tarybų Sąjun
goje jau yra tikrovė, mums dar tebėra 
veikimo programa, tačiau visose srityse 
didžioji Tarybų liaudis mums padeda 
kurti naują gyvenimą, mums teikia pa
ramą socialistinei statybai įvykdyti.

“Nutarimas netaikyti Lietuvai įsako 
dėl mokslo mokesčio įvedimo aukštesnė
se vidurinių mokyklų ’klaVėše ir aukšto
siose mokyklose, yra nauja Tarybų Są
jungos parama mūsų liaudžiai, kuri mus 
įgalins sparčiu tempu likviduoti liaudies 
masių nekultūringumą ir greitu laiku 
pasivyti kultūrinių laimėjimų srityje vy
resnes socialistines respublikas.

“Paskutinėmis dienomis visose LTSR 
mokyklose įvyko gausūs mokinių ir mo
kytojų džiaugsmo mitingai, kuriuose su
sirinkusieji entuziastingai dėkojo Tary
bų Sąjungos vyriausybei už nemokamą 
mokslą. Mokiniai ir mokytojai pasižadėjo 
atsidėkoti partijai ir vyriausybei, stipri
nant socialistines mokyklas, plečiant so
cialistinį lenktyniavimą moksleivių tarpe, 
kovojant dėl aukšto mokinių išsilavini
mo lygio. Tuos pasižadėjimus reikia vyk
dyti. Naujoji mokykla turi tapti socialis
tinio naujosios kartos auklėjimo tvirto
ve, ji turi sukurti naujus žmones, puikiai 
išsilavinusius, politiškai gerai apsišvie
tusius, atsidavusius savo socialistinei tė
vynei, žmones, kurie galėtų užimti va
dovaujančias pozicijas visose socialisti
nės statybos srityse.

“Mokinių ir mokytojų masės turi dąr- 
bais parodyti, kad jie verti tos paramos, 
kurią jiems nuolat teikia visa didžioji 
Tarybų liaudis, kad jie pateisina tas vil
tis, kurias į juos deda partija ir vyriau
sybė, kad jie tvirtomis rankomis neša 
naujosios socialistinės kultūros vėliavą, 
kad jie visas savo jėgas atiduoda Mark
so—Engelso—Lenino — Stalino idėjoms 
įvykdyti.”

“Laisvieji Prancūzai” 
Priimti] Amerikos Lai

vyną į Martinique
Washington. — “Laisvųjų 

Prancūzų” vadas generolas 
de Gaulle per savo atstovą 
J; de Si eyes žada Jungti
nėms Valstijoms’ leist įsitai
syt karo laivyno stovyklą 
Martinique saloje, neperto- 
li nuo .Amerikos žemyno, 
jeigu “Laisvieji Prancūzai”

Šis straipsnis sumuša į dulkes visas 
Amerikos lietuvių socijalistų, klerikalų ir 
fašistų pasakas, būk tarybų Lietuvos 
darbo žmonės turėsią už mokslą užsi
mokėti.

Angliškoji Demokratija Indijoj
Šiuo metu, kai Amerikos karo isterijos 

apimti žmonės šūkaloja, kad Jungtinės 
Valstijos turi kuo veikiausiai gelbėti “An
glijos demokratiją,” jie užsimerkia prieš 
tuos įvykius, kaip toji demokratija pri
taikoma Indijai—virš 300 milijonų tau
tai žmonių. Anglijos valdovai ne tik tą 
kraštą tebelaiko pavergę, bet jie jį šiuo 
metu engia žiauriau, negu kada nors. 
Tik nesenai, anglai imperialistai Indijo
je suėmė ir nusmerkė trims metams ka
lėti žymųjį Indijos nacijonalistų vadą, 
Jawaharlal Nehru. Su juo pasiųsta kalė- 
jiman daugybė kitų nacijonalistų, stojan
čių už Indijos nepriklausomybę.

Šiomis dienomis gavome žinių, kad ir 
Nehru sesuo, Mrs. Vijalakshmi, tapo su
imta ir įkalinta. ■ '

Kasdien eina areštai, kasdien pažan
gesni indų tautos veikėjai areštuojami ir 
kišami į kalėjimus.

Tokią demokratiją teikia Indijai Angli
jos valdovai, kuriai Amerikos žmonės 
šiandien turi (pasak karo ruošėjų) au
kotis ir ją gelbėti!

Anglijos Komunistai Veikia
Niūjorkiškio dienraščio “PM” redak

torius, Ingersoll, nesenai sugrįžo iš Lon
dono. Jis ten neilgai buvo, bet, sakosi, 
daug matęs ir patyręs. Mr. Ingersoll rar 
šo ir apie Anglijos komunistus. Jis pažy
mi, kad jam teko kalbėtis su vienu ko
munistų veikėjų, Claude Cockburn, bu
vusiu savaitraščio “The Week” redakto
rium. Cockburn manąs, kad Anglijos val
džia gali Anglijos Komunistų Partiją 
bandyti padaryti nelegale, nes socijalis- 
tas ministeris, Morrison, jau senai ban
dęs apšaukti komunistus “penktosios ko
lonos nariais.”

Mr. Ingersoll pripažįsta, kad Anglijos 
komunistai atlieka didelius darbus, ko
vodami už suteikimą biednuomenei geres
nių nuo oro bombų apsaugų. Jie, sako 
Ingersoll, yra gerbiami ir respektuojami 
net ir buržuazinių laikraštininkų. •> • t . t

Anglijos komunistų dienraštis “Daily 
Worker” išeidinėja viešai ir yra parda
vinėjamas gatvėse. Dienraštis kritikuo
ja valdžią, kovoja už biednuomenės rei
kalus. Dėlto anglų valdžia neišleidžia 
“D. W.” į užsienį.

Beskaitant Mr. Ingersollio šį rašinį, 
tuojau kiekvienas įgauna tą įspūdį, kad 
Anglijos komunistai yra įtakingi masėse 
ir dėlto valdžia nedrįsta Komunistų Par
tiją pulti. O jeigu ji ir puls, jeigu tai 
partijai prisieis eiti į palėpį, tai ji vis vien 
savo darbą tęs.

Mums atrodo, kad Anglijos komunis
tams neužilgo teks suvaidinti toje ša
lyje labai reikšmingas vaidmuo,—didelis, 
istorinis vaidmuo.

Aukštesnės Algos ir Infliacija
Šiuo metu, kai Amerikos darbininkai 

vis garsiau ir garsiau reikalauja pakelt 
algas, nes gyvenimo sąlygos to reikalau
ja, tai atsiranda “geradarių”, kurie nori 
tatai gražiai apeiti. Tie “geradariai” yra 
infliacijos šalininkai. Jie nori, kad dole
rio vertė būtų nupiginta (kad būtų iš
leista daugiau popierinių pinigų). Jeigu 
tokiems “geradariams” pavyktų tas pa
daryti, tuomet visos pragyvenimo reik
menys ant syk pakiltų ir iškovotosios 
aukštesnės darbininkų algos neturėtų jo
kios reikšmės, šitokiomis priemonėmis 
jau ne kartą išnaudotojų klasė yra dar
bo žmones apgavusį.

Dėlto Amerikos darbininkai privalo 
budėti!

užvaldys tą salą. Jie kariau
ja išvien su Anglija prieš 
Vokietiją ir Italiją; jie taip
gi nori nuverst dabartinę 
Franci jos valdžią, susitai
kiusią su Hitleriu. Bet šie 
generolo de Gaulle’o “lais
vieji” kol kas įsigalėję tik 
kai kuriose Francijos kolo
nijose vidurinėje Afrikoje.

4-------------------------- -----------

kas direktorius Federalių 
Tyrinėjimų Biuro, E. A. 
Tamm’as pareiškė, kad sve
timų kraštų agentai dar ne
pradėję organizuotai gadint 
bei sprogdint karinius Ame
rikos fabrikus.
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Dar Nėra Organizuoto Sa
li botažo Amerikoje

London, gruod. 10. —- Pa
gal karo teismo sprendimą, 
anglai išžudė du vokiečius, 
pas kuriuos rado slaptą ra
dio perduotuvą, per kurį jie 
davinėjo pranešimus Vokie
tijai. •New York. — Antriniu-

^L’‘AT-SsV :*iB

“Tfiu!”—tai gali būti vienintelis susipratusių Amerikos lietuvių atsakymas j fašistų-socia- 
listų-klerikalų prašymus aukoti smetoniškiems žvalgybininkams, pabėgusiems pas Hitlerj.

Katalikų Pasakos
I.

Pereitą vasarą teko būti 
viename lietuvių piknike, 
Lietuvių Kambario fondo 
naudai parengtame.

Susistoję prieš saulutę 
keli biznieriai šnekučiuoja; 
paskui ėmė juokus krėsti. 
Jie, matyt,' jau visi tuos 
juokus žinojo, nes vienas į 
mane kreipdamasis pradėjo 
pasakot, teisingai suprasda
mas, kad aš tokio atsitiki
mo da nesmi girdėjęs.
Mergaitė Prarijo Kvoterį
Tėvas sako: “Reikia pa

šaukti daktarą.”
Motina: “Nešauk dakta

ro, jis ne taip gerai pada
rys. Pašauk kunigą; tas
greičiau pinigą išims!”

PASTABOS
Pilietė be šalies Tubelie- 

nė, atvykus į Jungtines 
Valstijas, graudžiai apsiver
kė, kad jai ir jos bičiuliams, 
besivejant “tautos vadą”, 
basiems prisiėjo bėgti per 
beržyną į Berlyną.

Dėl tokio menkniekio ne
reikėtų ašarotis. Aš, tarnau
damas pas ūkininkus, basas 
per rugienas bėgiojau pas
kui degląsias, kurios grei
tesnės už “tautos vadą” ir 
tai neašarojau. O ji tik per 
beržyną bėgo į Berlyną ir 
jau žliumbia...

Kaip ten nebūtų, bet pi
lietės be šalies Tubelienės 
žliumbimas ir mane sujau
dino ir iš mano sudiržėjusiu 
akių ašaros pradėjo riedėti. 
Ir aš verkiau ne dėl to, kad 
jai basai reikėjo bėgti, ne 
dėl to, kad gal nemandagi 
beržo šakelė dreskterėjo į 
jos blauzdytę ir dar gal 
aukštokai ir ne dėl to, kad 
“vadas” buvo greitesnis už 
ją—aš verkiau prisiminęs, 
kaip blaškėsi ir raudojo se
nelė Giedrienė, kuomet Tu
belienės švogeri^ Smetona, 
ginklo pagalba nuvertęs 
Lietuvos legalę valdžią, tuo- 
jaus sušaudė jos sūnų Kazį; 
aš verkiau prisiminęs su
šaudytųjų Požėlos ir kitų 
šeimynų skausmus.

Štai kodėl mane sujaudi
no Tubelienės žliumbimas...

Buvo pasklydę gandai, 
kad buvęs Lietuvos konsu-

nereikėtų nė rugoti ant ne
tikinčiųjų. Bet pravoslavai 
da daugiau panašių juokų 
pasakoja ^ąpie savo kunigus, 
popus. Aš skaičiau, jau se
nai, viename moksliškame 
rusų žurnale (“Živaja Stari- 
na”) tokį juoką:

Paskendusį Popą Rublis' 
Išgelbėjo

—Popas, vieną žiemą, va
žiavo su savo puikiuoju tre
ja tu arklių, kaip koks dide
lis ponas. Važiuojant per 
užšalusį ežerą, ledas staiga 
įlūžo ir arkliai nugarmėjo 
po ledu. Netrukus ir popas 
pasinėrė. Parapi jonai, tai 
matydami, sako:

—Matai, batiuška neatsi

einant su pamaldomis. Kuo 
met popas ėmė giedot “Gos- 
podi, pomilui”, darbininkas 
iš aukštybės sako:

—“Už ką aš tave mylėsiu, 
kad tu darbininkams ne
duodi gerai valgyti”.

Nuo to sykio darbininkai 
gerą valgį gauna.

Kitas katalikas biznie
rius papasakojo šitokį atsi
tikimą: Apie Italą ir šv. 
Antaną.

Italas bedarbis per ištisą 
mėnesį kasdien meldėsi toje 
mažoje itališkoje bažnyčiu
kėje—ten, East End, Pitts- 
burghe. (Pasakė ir prie ko
kių gatvių, bet aš neatsime
nu. — Autoriaus pastaba). 
Meldėsi į šventą Antaną. 
Mat, jam buvo pasakius ge
ra davatka, kad jeigu jis

Jas Budrys nusipirko vištų 
farmą. Jeigu tie gandai tei
singi, tai aš’sakau, jis žino, 
ką daro. Juk čia bus ne vie
na Tubelienė, bet desėtkai. 
Ir vištų farmoj bus joms 
tinkamiausia vieta.

Tula Jane Crosby nese
nai ašarojosi, kad jai reikės 
skirtis su šuneliais, o jų tu
rėjo nei mažiau, nei dau
giau, kaip 168. Per pustre
čių metų ji išleidusi 10,000 
dolerių tų šunelių, kaipo be
namių, užlaikymui. Bet da
bar jau neturinti lėšų to
limesniam jų užlaikymui ir 
valdžia rengėsi visus šune
lius chloroformuoti.

Bet ponios Crosby ašaros 
greitai apdžiūvo, nes atsira
do mielaširdingų poniučių, 
kurios tuos šunelius išsida-

lieka nuo savo arklių. Kur- melsis per visą mėnesį, tai
gi, maita, toks turtas gali 
pražūt.

, Kiti bėdavoja, kaip čia

Taip pasakojo biznierius
S., artimas giminietis vieno 
buvusiųjų Lietuvos prezi
dentų (tik ne Smetonos). Po kunigėlį išimti iš ežero. O 
mūsų susikvatojimo, jisai vienas sako: 
rimtai pridėjo šią pastabą:, —Palaukit, jis pats išeis.

at- 
šv.
sa-

lino..
Benamių šunelių likimas 

kur-kas geresnis, negu be
darbių ir jų šeimynų.

o šitą “džioką” Aš jį išviliosiu!
papasakojo kunigas, Ameri
koj gimęs vokiety s. Jis ta
tai pasakojo viename ban- 
kiete, kur buvo daug kuni
gų ir žmonių.

Mano pastaba:
Aš žinau tą kunigą. Žmo

niškesnėj gadynėj (pirm 
depresijos) aš spausdinau 
įvairių spausdinių jo para
pijos reikalams. Jo parapi
ja buvo lietuviška, todėl dėl 
lietuviškų spausdinių krei
pėsi į lietuvišką spaustuvę. 
Tikrai gerą, vokišką būdą 
jis turi: rūpinasi, kad dar
bas būtų, tobulas, be klaidų.

O ar kvoteris iš kūdikio 
pilvuko gali būt tobulai iš
imtas, tai nežinau, kiek tai 
liečia kunigą prie pinigų.

Užėjus “rimtai” šnekai, 
aš irgi pridėjau da kitą pa
stabą:

—Taigi, sakau, ypatingas

Tai pasakęs, parapijonas 
nubėgo į savo stubelę, pasi
ėmė rublį, paskui, bėgda
mas prie praperšos, iškėlę 
rublinę popierėlę mataškuo
ja ir-šahkia:

—Ei; batiuška, išlįsk, iš
lįsk, štai, žiūrėk, rublis!

Popas staiga iššoko V iš 
ežero ir bėga pasiimti rub-

šv. Antanas jam parūpins 
darbą.

Trisdešimtą dieną jis 
ėjęs atsiklaupė prieš 
Antaną, persižegnojo ir 
kq:

—Aš meldžiausi ir mel
džiausi, prašiau tavęs dar
bo; jeigu tu neduosi, tai aš 
tave sutrupinsiu į šmotus!”

Jaunas kunigas tuo tarpu 
buvo zakristijoj. Išgirdęs 
tokį grasinimą, jis pamanė, 
kad* parapi jonas iš tikrų jų 
gali sudaužyt tą didelę, 
brangią stovylą. Italas pra
dėjo pamaži kažin ką

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Bostono ir apielinkės ži
niose skaitau:... “Gi Ber
nardas Kuraitis iš I. J. Fox 
nepatingėjo išdėstyti savo 
kailius susirinkusiems.”

Ginkus per radio garsi
na, kad “iš savo pačių pie
no” šaltakošę gamina, o Ku
raitis savo kailius dėsto.

Aš nelabai norėčiau savo 
kailį kaišioti, nes gali, ir 
iš vėl ti...

V. Paukštys.
II. 

Darbininkas Pasidarė Dievui
Kitas biznierius papasa

kojo atsitikimą su ... vienu 
Pittsburgho popu. (Taip, 
Pittsburgho. Mat, geram 
pasakoriui turi būti tikros 
vietos, “tikri atsitikimai.”)

Popas laikė keletą darbi
ninkų. , Darbo per akis. 
Bet valgis toks prastas, 
toks menkas. Darbininkai 
norėjo mesti, bet kur čia de-' 

dalykas, kad patys tikintie-presijos laiku kitą darbą 
ji daro juokus iš kunigų, gausi. Vienas sugalvojo N. ir A. N. Bet aš manau,

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “L.” Redakcija:— 
Paaiškinkite, ką reiškia 

tos raidės A. M. ir P. M. ? 
Mes visi žinome, kad A. M. 
prieš piet, o P. M. po pietų.

Mes girdžiame angliškai 
sakant “before noon” ir 
“after noon.”

Man rodos, turėtų būti B.

Paaiškinkite, už ką būsiu 
- dėkingas.

P. Sarapas.
Atsakymas

Raidės A. M. yra pirmo
sios raidės dviejų lotyniškų 
žodžių “ante meridiem,” 
kas reiškia, “prieš pietus.” 
Gi raidės . R, M. yra pirmo
siom lotyniškų žodžių 

ypač jų palinkimo prie pini-'triksą. Užlipo augštai už kad A. M. ir P. M. reiškia “post meridiem,” reiškia, 
gų. Rodos, kunigams dėl to altoriaus ir laukia popo at-ką nors daugiau. “po pietų.”gų. Rodos, kunigams dėl to altoriaus ir laukia popo at-ką nors daugiau.
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Wias puslapis

Vilnius. — Vilniuje ima
masi radikalių priemonių 
kultūriniams paminklams ir 
knygoms apsaugoti. Prade
dant rugpjūčio 16 d. j Vil
nių iš įvairių vietų suvežta 
arti 100,000 tomų knygų, 
tarp kurių yra labai vertin
gų leidinių. Labai daug ver
tingos literatūros surasta 
dvaruose. Tas kultūros lobis 
liaudžiai ligi šiol buvo ne
prieinamas. Kai kurios la
bai vertingos knygos buvo 
ištrauktos tiesiog iš popie
riaus perdirbimo katilų, kur 
jos buvo patekusios kaip

je, kaimuose ir miestuose, 
bus 310 kultūros židiniu ir 
jų vadovų.

teikdavo daugiausia atskiri 
asmenys - gydytojai. Atei
tyje medicinos pagalba tu
rės būti

Katalikų Pasakos Po to kuh. čox paprašė 
publikos, kad duotų hesi- 
šykštėdami pifiigii šitam vi-

tais, kada bombos dahįpije 
kybo £ht šiūlų pakabinto^ 
net ir ties Roma).

OS! OS
laktikos pobūdžio. Tai gali
ma tik socialistinėje san
tvarkoje.

Vilnius. — Pereitą žiemą 
Vilniaus srityje iššalo labai 
daug sodų, tad dabar rūpi
namasi steigti naujus so
dus, kurių skaičius nuolat 
didėja. Kad kuo daugiau 
valstiečių' būtų apmokyta, 
kaip sodinti ir prižiūrėti 
vaismedžius ir uogynus, šį 
rudenį visų Vilniaus apskr. 
valsčių valstiečiams orga
nizuojami medžių ir krūmų 
sodinimo, tvarkymo ir sodų 
planavimo kursai.

SVEIKATOS REIKALŲ 
TVARKYMAS

Kaunas. — Įvykusiame 
apskričių* gydytojų ir savi
valdybių sveikatos skyrių 
vedėjų suvažiavime Sveika
tos apsaugos liaudies komi
saras Dr. V. Girdzijauskas 
padarė pranešimą apie svei
katos reikalų tvarkymo ir 
medicinos pagalbos teikimo 
organizavimą Tarybų Lietu
voje. Buv. Sveikatos depart- 

makulatūra. Mat, dvarinin-’mento metinis biudžetas 
kai velijo verčiau sunaikinti siekdavo tik 7 milijonus li- 
knygas, negu jas atiduoti tų, o dabar per tris mėne- 
darbo žmonių švietimo ir sius sveikatos reikalams pa- 
kultūros reikalams. Pačia- skirta 16 milijonų lt. Gydy
me Vilniuje surasta labai .tojų paskirstymas Lietuvo- lio darbus, jie šiomis dieno-

švagždėti, pasilenkęs ir vei
dą apgaubęs delnais. Kuni
gas pritykino, atėmė šv. An
tano stovylą, o jos vietoje 
padėjo kokią mažą prastą 
stovylėlę.

Po kelių minutų italas pa
kėlė akis, išplėtė jas ir ne- 
svaimėje dairosi; paskui at
sipeikėjęs, sako:

“Ei, vaike, kur tavo tė
vas?”

kuomet 
klasėm

sius sveikatos reikalams pa-
Vilnius. — Tarybų Lietu

vos laikais suintensyvinus 
anksčiau pradėto geležinke-

vertinga “bajorų bibliote
ka,” taip pat daug labai 
vertingos literatūros buvo 
rasta pravoslavų dvasinin
kų seminarijoje ir buv. pe
dagoginiame institute. Mi
nėtos bibliotekos pertvar
komos ir atiduodamos 
šosioms bibliotekoms, 
jomis galėtų naudotis 
čios liaudies masės.

je buvo nenormalus. Vilnių- mis buvo baigti ir tarp Vil- 
je jų yra apie 600, Kaune— niaus ir Trakų pro Lentva- 
apie 500, o visoje Lietuvoje ;rį ir, Senuosius Trakus pa- 
(be Vilniaus ir Kauno) tik (leistos dvi poros traukinių, 
apie 400. Dabar tenka imtis | Su nepaprastu džiaugsmu 
pagrindiniai perorganizuo-, trakiečiai sutiko pirmąjį 
ti visą pagalbos teikimą traukinį. Už geležinkelio 
krašte, kad jis būtų visiems darbų’ paspartinimą visas 
prieinamas. Jau ruošiamasi miestas, visa apylinkė reiš- 
nemokamos medicinos pa- kia vyriausybei gilią padė- 
galbos įvedimui. Tenka su- ką, kad buvo suprastas šio 
sirūpinti ambulatorijų tin- neturtingo krašto reikalas, 
klo išplėtimu, lovų skaičiaus Trakų miestas yra vienas 
ligoninėse padidinimu. Ligi seniausių visoje Tarybų Lie- 

Kaunas. — Tarybų Lietu- metų pabaigos jų skaičius tuvoje, tačiau neturėdamas 
vos vyriausybė ypatingai numatoma padidinti ligi 
susirūpino išmokslinti dar-,9,000 (dabar jų yra per 
bininkus ir darbo valstie-,8,000), o 1941 m. pradžioje 

« čius, kuriems visai neteko tikimasi lovų skaičių padi- 
arba labai mažai teko mo- dinti iki 12,000. Ligi š. m.
kytis mokyklose. Tuo tiks- vasaros ambulatorijų buvo miesto, kur tarp dviejų eže- 
lu Švietimo liaudies komisa
riate yra įsteigtas Suaugu
sių švietimo departmentas, 
kuris ir rūpinasi visos Ta
rybų Lietuvos suaugusių 
švietimu. Departmentas or
ganizuoja kultūros židinius, 
steigia suaugusiems ketve- baigoje turės būti 22 greit, 
rių metų pradžios mokyk- pagalbos punktai, tai yra 
las, vidurines mokyklas, pil- kiekvienoje apskrityje, di

desniame mieste. Turime 
apie 20 sanatorijų ir profi
laktikos įstaigų, šiais me
tais dar numatyta jų įsteig
ti apie 10, o ateinančiais 
metais — 45-47. Akušerinei 
pagalbai teikti buvo 891 lo
va, ligi metų pabaigos tu
rės būti apie 960, o ateinan

čiais metais—1000. Papras
to tipo gimdymo namų vi
sai nebuvo. Dabar naujai 
įsteigtuose gimdymo na
muose jau yra 60 lovų, 1941 
m. jų turės būti apie 600. 
Akušerių (be Vilniaus) yra 
600. Įvedant nemokamą 
akušerių pagalbą, reikės 
apie 800 akušerių. Trūksta 
ir gailestingųjų seserų, šie-

vie- 
kad 
pla-

DARBININKŲ MOKSLI
NIMAS

Šitą “atsitikimą” papasa
koti labai tiko tam mūsų 
biznieriui, nes jo paties var
das yra Antanas. Jo patro
nas šventasis laimingai iš
vengė sutrupėjimo.

III.
Ypatybe Katalikų 

Bažnyčioj
Šioje progoje tinka papa

sakoti apie kito amerikiečio 
kunigo viešą pasaką, kaip 
jis charakterizavo katalikų 
bažnyčią. Tai jau tikras at
sitikimas, t. y. aš girdėjau 
tą kunigą pasakojant tą 
pasaką. Tai yra kunigas 
Cox, pločiai . žinomas vi
siems, nes pora metų atgal 
jis buvo net į teismą trau
kiamas už vadinamą loteri
jos raketą, — tartum, lyg 
toki darbeliai ne iš dabarti-

Tai buvo viešos Pittsbūr- 
gho įvairių klasių piliečių 
prakalbos apgynimui darbi
ninkų civilių teisių. Taip! 
Tai buvo gadynė, 
buvo laisvė visom
kartu susirinkti, ir net ku
rt i g a i n e b i j o j o, n i e ks 
nebijojo, k a d “geriau
si” patrijotai gali juos “ko
munistais” pavadinti už kal
bėjimą apie darbininkų tei
ses. Kalbėjo ten ir Civil Li
berties Union, ir kiti. Kun. 
Cox, viduryj prakalbų, pra
dėjo pasakot, šypsodamasis:

—Kartą vienas žmogus 
susimanė eiti į katalikų 
bažnyčią. Nuėjo į vieną baž
nyčią Žiūri, klauso: viskas, 
•rodos, būtų gerai, bet vieno 
daikto stoka. Nueina į an
trą. Ten taip pat viskas ge
rai, be£ vieno daikto sto
ka parodo,.kad bažnyčia ne 
katalikiška. Nuėjo į trečią 
bažnyčią, ir ten pabuvęs, 
pusę valandos ar ilgiau, sa-; 
ko stoka vieno daikto. Jo 
draugas klausia:

—Kokio daikto tu pasi
gendi, kad, bažnyčia būtų 
katalikiška?

—Matai, čia pinigų ne
prašo, tai ne katalikiška.

' Kodėl jisai taip kalbėjo? 
• Seniau, kada visoki pro
testo nai smarkiai kovojo 
prieš Romos katalikų baž
nyčią (kaip jie vadino — 
“papizmą”, “romanizmą” ir 
tt.), tai tarp ko kito sekda
vo ir tą pasakaitę. Bedie
viai taip pat pasijuokdavo. 
Kun. Cox, sako, buvęs kada 
tai protestonas; gal jis pats 
taip žemino Romos bažny
čią. Bet jis jau seniai geras 
tos bažnyčios tarnautojas ir 
rėmėjas; piniguose jai išti
kimas; kasmet veda pelegri- 
mus į Romą pas popiežių 
(tik, tur būt, ne šiais me-

juokiamasis pats juokais 
priima tą pajuoką, tai ji ne
tenka žeidžiamosios galės. 
Kuomet kunigai pykdavo ir 
keikdavo “bedievius” už to
kią pajuoką, tai tuomi jie 
ilgainiui patys sau daugiau 
kenkė, negu pajuoka. Visi 
katalikai žino juos esant ne
sulaikomais pinigų gaudy
mo “champion’ais,” tai ko 
da jiems slėpti tokį savo 
dvasišką talentą?

Galas... Tai yra, galas 
katalikų pasakų tiktai tos 
grupės, kuri manęs nebijo ir 
gerbia, o aš juos gerbiu, 

• kaipo žmones ir lietuvius.
J. Baltrušaitis.
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Silkių Vakarienę
Įvyks šeštadienį

GRUODŽIO 14 DECEMBER
Prasidės 6 Valandą Vakare 

PAS RADZEVIČIUS
9 Carbon Lane, Wilkes Barre, Pa. •

Visus apylinkes lietuvius kviečiam skaitlingai daly- 
vaut šioj vakarienėj. Bus alaus ir gera orkestrą šokiom.

tinkamo susisiekimo, jis 
skurdo ir Trakų miesto gy
ventojų skaičius buvo pra
dėjęs mažėti. Geležinkelis 
nutiestas iki pat Trakų

Laiškas iš Tarybų Lietuvos

235, dabar jų turima 335, rų įrengta laikina • stotis, 
ligi metų galo bus įsteigta Pačiomis pirmomis dieno- 
dar per 20, o ateinančiais mis Trakų miesto stotis jau 
metais turės būti apie 480 duoda po 70-100 keleivių, 
ambulatorijų. Dabar yra 7 be to nemažai pervežama 
(buvo 5) greitosios pagal- prekių.
bus punktai, o 1941 m. pa- ----------------

AIDU). REIKALAI
nąsias vidurines mokyklas 
ir įvairius kursus " suaugu
siems. Jau atidaryta visa 
eilė pradžios, vidurinių ir 
pilnųjų vidurinių mokyklų 
ir suaugusiems kursų. Pro
jektuojama netrukus steig
ti darbininkų fakultetus ir 
suaugusiųjų viešąsias mo
kyklas, arba liaudies uni
versitetus. — Kad suaugu
sių švietimo vadovybė galė
tų pasiekti ne tik miestus, 
miestelius, bet ir kaimus, ir 
šviesti suaugusius, yra or
ganizuojamos kultūros židi
nių tarybos ir skiriami ži
dinių vadovai. Kiekvieno ži
dinio vadovo žinioje yra tas 
ar kitas miesto rajonas, o 
kaime — valsčius. Kadangi! met Vilniuje atidaryti dve- 
Tarybų Lietuvoje šiandien ji lygiagrečiai kursai aku- 
yra 261 valsčius, tai tiek šėrėms paruošti, o Kaune 

.pat skiriama židinių vado- įsteigta akušerių mokykla.
vų. Iš viso Tarybų Lietuvo- Ligi šiol medicinos pagalbą'

Visų LLD Kuopų Žiniai 12-tam 
Apskrity]

Gruodžio 22-rą dieną įvyks 
šio apskričio metinė konferen
cija. Todėl visos kuopos pri
valote prisiųsti reikalingą 
skaičių delegatų iš savo kuopų 
į šią konferenciją. Taipgi de
legatai atsiveskite ir mokestis 
už šiuos metus į apskritį, ku
rias dar esat nemokėję.

Kitas svarbus dalykas, tai 
raportai iš kuopų veiklos, taip
gi kuopų geri sumanymai del 
ateinančių metų veikimo šio
je organizacijoje.

Konferencija bus Plymouth, 
Pa., A. Stravinsko svetainėje, 
42 Ferry St. Pradžia 10-tą va
landą ryte. Visų kuopų dele
gatai būtinai dalyvauki!, ir 
laiku.

Konferencijai pasibaigus bus 
ir labai puiki vakarienė, ku
rią rengia LLD 97 kuopa. Ten 
visi smagiai laiką praleisim 
prie valgių, ir muzikos.

12-to Apskričio Valdyba.

Binghamtonietis Jurgis Slie
soraitis gavo laišką nuo savo 
dėdės Jono Sliesoraičio iš 
Kauno. Laiško rašytojas yra 
senyvas žmogus, apie 70 me
tų amžiaus; minimos laiške 
pravardės, Krištaponis ir Mi
tuzas, yra jo žentai, karinin
kai, o Mikas—jo sūnus.

Kaunas, 13-X 1940. 
Brangus draugą. Jurgi!

Aš tave dabar vadinsiu taip, 
kaip dabar vienas kitą vadi
na mūsų didelėje tėvynėje, 
nors žodis “draugas” ir ne vi
sai tiksliai atitinka rusų žo
džiui “tovarišč,” kuriuomi ko
munistų pasaulyje vadina 
kiekvieną padorų žmogų. Tai
gi, draugas Jurgi, aš manau, 
ne mažai laužei sau galvą, ko
dėl taip ilgai nesulaukei žei- 
nios nuo dėdės Jono? Politinė 
revoliucija Lietuvą taip ūmai 
ir netikėtai užklupo, kad vi
si žmonės stebte nustebo atsi
dūrę naujose, esmėje gerose, 
bet žmonėms neįprastose ap
linkybėse. Komunistų parti
jos, tu drauge, jokiu būdu ne
sulyginsi su Smetonos tauti
ninkų ir visokių jaunalietuvių 
partijomis. Aš jau baigiu su
prast ir įsisąmonint komunist- 
tų partijos norus ir siekius. 
Vyriausias jų uždavinys, tai 
išlaisvinimas visų dirbančiųjų 
nuo suktumo ir išnaudojimo 
dielių-turtuoįių. Komunistai 
skelbia plačiausią laisvę^ ly
gybę ir gerovę dirbančiai kla
sei, o ne tinginiams-parazi-

ir užtrenkia 
galima 
Smeto-

dabar
savo

ir savo tikriesiems broliams. 
Niekuomet į gerą neišeina 
tiems, kurie yra pamiršę se
novės rymiečių patarlę, “žmo
gus gimęs ne tik vien sau.” 
(Homo non sibi soli natus). 
Teko girdėti, kad Amerikoje 
turtuolių pakalikai ateinan
tiems leiberiams (darbinin
kams) prašyti darbo, pasako 
“help yourself
duris. Tą pat dabar 
pasakyti ir buvusiems 
nos penimiams.

Man nuo senatvės
pradėjo svaigt galva, be| 
darbą dar pajėgiu atlikti.

Krištaponiai iš Kauno per
sikėlė į Vilnių. Mituzas iš 
kariuomenės išstojo ir įstojo į 
universitetą chemijos mokytis; 
gyvena pas mane, o jo žmo
na liko Vilniuje mokytojauti. 
Mikas lanko gimnaziją.

Pasilikte sveiki ir linksmi. 
Labų dienų tavo mamutei, se
serims ir jums visiems.

Dėdė J.’ Sliesoraitis.

Slovakija Pasirašė Prekybos 
Sutartį su Sovietais

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.

93 pbslapių.
KAINA 50 CENTU

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolčs Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
• Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik LAuar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIU 32, KAINA 15c.
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“LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<
............................  i ■ .............................. ....... .. .......................... m...........................  —

SELF-INSTRUCTOR

Naujasis Meksikos prezidentas, gen. Camacho, priima prisiegą (gruodžio 1 d.), 
pažadėdamas ištikimai tarnauti Meksikos tautai ir visąm kraštui.

tams, kurie nieko nedirbdami J-. 
noiidniaci vienio f 11 vi a i a oKd- **

Maskvai.— Slovakijos įga
liotiniai praeitą penktadienį 
pasirašė prekybos sutartį su 
Sovietais. Slovakai veš į So
vietų Sąjungą elektrinius 
prietaisus, vario vielas ir 
dirbtinį šilką mainais už 
chemikalus ir bovelną iš So-

Parašė Dr. J. J. Kaškiaučhis

naudojasi visais turtais, atsi
radusiais iš darbininkų triū
so. Visokiems parazitams da
bar jau, taip sakant, užtrū
ko karvutė. Dabar Lietuvoje 
pradėjo vyraut posakis “kas 
nedirbs, tas ir nevalgys.” Ne
manyk, drauge Jurgi, kad da
bar pas mus turtuoliai turės 
ir badu dvėsti. Ne, taip nėra. 
Komunistiškoji tvarka taip\ 
reikalą pastatė, kad kiekvie
nas, kas nori iš širdies savo 
rankomis pelnytis sau 'duoną, 
gavo galimybės būti naudin
gais sau pačiam ir kartu vi
sam darbininkų luomui ir vi
sai valstybei. Išnykusioji, kaip 
vandenyje pirdalas, tautininkų 
partija daugiau nieko nenorė
jo žinoti ir daryti, kaip tik 
Smetoną garbinti, mažiukus 
niekinti, tukti, nusigyvenusių 
dėl betvarkės ūkininkų pra
skolintas žemes supirkinėti, 
palocius statydintis, trumpai.

Rumunijos p a s i u ntiniai 
Maskvoje taip pat veda de
rybas dėl panašios * preky
bos sutarties su Sovietais.

Paryžiuje Areštuota 123 
Prancūzai Studentai

Vichy, Franci ja. — Per 
francūzų studentų demons
tracijas prieš vokiečius Pa
ryžiuje lapkričio 11 d. buvo 
sužeista tik 4 studentai, 
kaip dabar praneša Franci- 
jos vyriausybė. Areštuota 
123 demonstrantai.

Franci jos valdžia užginči
ja pirmesnius pranešimus, 
kad vokiečiai sušaudę 11 
studentų. Areštuotas fran- 

x_____  __ v „......i ___ x cūzų profesorius, kuris pa-
sakant—virsti "didžiausiais pa-(skleidė girdus, būk Vokiečiai 
razitais savo gimtajai šalelei Sušaudę tuos studentus.

Rankvedys angliškai kalbantiems moky- *
tis lietuviškai, (jis taipgi patarnaus ir lie
tuviam mokytis angliškai) užvardytas 
SELF-INSTRUCTOR bus gatavas prieš 
kaldėdas

Tai puiki kalėdų dovana Amerikoje gi
musioms lietuviams, norintiems mokytis 
lietuviškai. Storoka knyga, stipriais apda
rais, telpanti į kišenių, patogi nešiotis. 
Kaina $1.50

Kurie turite surinkę užsakymų, prašo
me tuojau prisiųsti. Kaip tik knyga bus 
gatava, mes tuojau norime ją išsiųsti už
sisakiusiems.

Užsisakydami šią svarbią knygą rašyki
te šiuom antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Į Pietus ir Atgal
■ -■ (Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Kada Ispanija buvo priversta perleisti 

dalį Floridos Jungtinėms Valstijoms, tai 
slaptai Ispanijos karalio agentai kurstė 
indiečius nepasiduoti Jung. Valstijų val
džiai. Prasidėjo kova, faktiškas karas 
tarpe Jungt. Valstijų iš Seminole indie
čių.

1817 metais į Floridą buvo suruošta 
i specialė generolo Andrew Jackson karo 
*■ ekspediciją prieš indiečius. Jackson žiau

riai naikino indiečius ir degino jų so
džius. Tas karas baigėsi 1823 metais in- 
diečių pasidavimu. Bet greitai vienas jų 

’ vadas Osceola suorganizavo naujas jė- 
į gas ir 1835 metais vėl išstojo karu prieš 

Jungt. Valstijas.
Gruodžio mėnesį, 1835 metais, tvirtu

moj King, 60 mylių nuo St. Augustine, 
įvyko pasitarimas tarpe Jungt. Valsti
jų komandierių generolų Clinch ir W. 
Thompson, kuriuos saugojo batalionas 
karių, ir indiečių vado Osceola, kurį pa
laikė jo 250 karių. Iš karto derybos ėjo 
gražiai, bet vėliau generolas Thompson 
sumanė apsidirbti su indiečiais, jis už
puolė ant indiečių, sumušė juos, jų va
dą Osceolą surišo virvėmis, taip kietai, 
kad jos įsiėdė į indiečių vado mesas. Bet 
tas generolui Thompsonui brangiai at
siėjo. Matyti, indiečių daugiau jėgų bu
vo arti, kurios užpuolė tvirtumą, savo 
vadą Osceolą paliuosavo, o Amerikos ge
nerolui Thompsonui nulupo galvos skūrą.

Osceola buvo sugabus vadas ir strate
gas. Jis prie Date išžudė 114 amerikiečių 
karių, o prie Withlacoohee upės 112 ka- 

į rių.
Spalių 27 d., 1837 metais Amerikos ge

nerolas Hernandez paviliojo indiečių va
dą Osceolą ir jo pagelbininką Coacoochee 
su 80 indiečių į St. Augustine tartis. Ten 
užpuolė ant indiečių, karius išžudė, o 
Osceolą ir Coacoochee uždarė į garsiąją 
ispanų tvirtumą. Coacoochee užlipo 18 
pėdų aukščio ant sienos, išlindo tarpe 
štangų pro 8 colių skylę ir pabėgo pas 
Indiečius, bet Osceola atsisakė bėgti. Vė
liau jį Amerikos valdžia išvežė į Moultrie 
tvirtumą, kur tas garsusis indiečių va
das ir mirė. Su jo mirčia karas dar ne
sibaigė. Generolo Hernandezo veidmai
nystė iššaukė aštrų indiečių kerštą, ku
ris tęsėsi per penkis metus, kuris Jungt.

' Valstijų valdžiai kainavo $10,000,000 pi
nigais ir 1,466 karių gyvasčių. Tik kada 
buvo pasiųsta į Florida generolas Za
chary Taylor, tai jam pavyko užbaigti 
su indiečiais karą. Jis veik visai išnaiki
no seminolės indiečių giminę.

1859 metais jau buvo likę tik 112 se
minolės indiečiai. Tada valdžia įsteigė 
jiems koncentraciją, pradėjo teikti pagal
bą, kad išlaikyti liekanas tų senų ameri
kiečių. 1880 metais jau buvo 208 indie
čiai, gyvenanti 37 šeimynose ir 22 kempė
se. 1899 metais jų kiekis pakilo iki 575 
Floridoj ir 2,900 koncentracijoj. Dabar 
indiečiai gyvena keturiose srityse arti 
Miami, Big Cipress raistuose, Tallahas
see ir Okeechobee.

žuvų ir Paukščių Karalyste
Sekmadienį anksti rytą, lapkričio 3 

dieną išvažiavome iš Miami, kuriame iš
buvome 5 dienas. Išvažiavome keliu No. 
94, kuris eina į vakarus nuo Miami, sker
sai Floridą, linkui Meksikos Užlajos. Tuo- 
jaus pavažiavus nuo Coral' Gables jau 
prasidėjo didieji Everglades raistai, ku- 

turi 4,000 ketvirtainiškų mylių. Ke- 
tiesus, kaip Striūna. Dešinėj pusėj 

kanalas. Medžių yra visokių, didesnių ir 
didelių. Tūli iš jų atrodo sausi, šakų ne- 
daug, lapų dar mažiau ir tie maži, bet 

labai kieti medžiai. Vietomis priva- 
CCC jaunuolių kempes, kurie 

tuos miškus. Kuo toliau važiavome
Miami, tuo arčiau artinomės Mek- 

s Užlajos. Lapkričio 3 dieną, New 
rke jau pusėtinai vėsu, o čia karštis, 
s vienmarškiniai, saulė kepina, ranką 
e automobilio šono negalima priglaus- 
- karštas, kaip keptuvė. Moterys skun- 
asi ir išmetinėja Floridos saulei, kam 
taip gausi karščiu. Man ir Jonui šili- 

patinka, aš šildau dešinį šoną prieš 

Jau vykstant į Floridą virš vieškelio 
ajojo daug raudongalvių vanagų. li
as į juos kreivai žiūrėjau. Kada pa-

matydavau tupint ant kelio, tai saky
davau :

—Dar jokį gyvį neužmušiau, bet ąnt 
šių paukščių važiuočiau, kad tik suspė
čiau.

—Ir kodėl jie suka, skrajoja, kaip koki 
orlaiviai virš kelio?—statėme klausimą:

Bet štai ir atsakymai Užmuštas ant 
kelio zuikelis ar kokis ten kitas žvėrelis. 
Du raudongalviai vanagai ėdė. Automo
biliui besiartinant su 60 mylių sparta jie 
pasitraukė į šalį, o kaip tik pralėkėme, 
taip greit sugrįžo atgal prie savo pietų. 
Vėliau pastebėjome dar kelis tokius įvy
kius, tai buvo South Carolina ar Geor
gia valstijose. Aišku, kąd vanagai suka 
ant kelio todėl, kad jie . randa gatavo 
maisto.

Bet kada važiavome skersai Floridą 
linkui Meksiko Užlajos, tai ant kelio No. ® 
94 pasirodė didžiausi pulkai raudongal-. 
vių vanagų. Jie dideli. “Plaukioja” ore 
visai sparnais nejudindami, arba sėdi ant 
kelio, kaip koki kelmai. Jeigu tokį pauk
štį paimtum už galų sparnų, tai kažin ar 
žmogaus rankos būtų užtektinai ilgos, 
kad išskėtus jo sparnus. Vienas susisu
ko, kaž kodėl metėsi atgal ir sparnais 
uždavė į automobilį, bet nulėkė.

Čia jų buvo šimtai. Ir mes sutikome, 
kad gerai, kad jie valo kelią, nes kelias 
eina per raistą, ant kelio primušta il
giausių gyvačių, kitokių šliaužiu. Jeigu 
nebūtų šių kelio valytojų, tai nelabai bū
tų maloni kelionė. Pastebėjome užrašus:

“Paukščius Valdžia Apsaugoja!”
Gerai. Ir kuo toliau keliavome tuo dau

giau įsitikinome, kad tie raudongalviai 
vanagai, kurių čia buvo šimtai, yra nau
dingi paukščiai. Tai jie valo kelią. Bet 
nejaugi jie nedrasko kitų paukščių?

Tenka abejoti. Čionai buvo tiesiai tūks
tančiai ir tūkstančiai baltų, melsvų gar
nių ir gražių gervių, šios paukštys tu
pėjo ant telegrafo stulpų, ant medžių 
šakų, šalimai kelio ant akmenų, vaikščio
jo šimtais ir tūkstančiais, tupėjo pavie
niai, maišėsi kartu su raudongalviais va-, 
nagais ir niekur “vainos” tarpe jų nesi
matė. Gal vanagams užtenka primušto 
maisto, o gal jie naudojasi tik gatavu?

Gražūs vaizdai. Štai prie kanalo kraš
to stovi baltas garnys. Jis nekruta, lau
kia savo aukos. Štai mėlynas. O ten lai
butė melsva gervė. Niekados aš taip arti 
nesu matęs gervių, kaip dabar. Jos tie
siai prie pat kelio stovi ir nekreipia aty- 
dos į automobilį. Tai čia paukščiu kara
lystė—Floridos Everglades raistuose!

Dešinėj prie kelio kanalas. Ar tai jis 
prakastas kelią vedant ar kitais sumeti
mais. Jau nuo senai mūsų, atydą kreipė 
kas tai judančio kanale, matėme, kaip 
kas tai šokinėja. Sustojome ir nustebo
me. Niekdos da tiek nesame matę žuvų. 
Pėdos, dviejų ilgio, gelsvos lydekos ar 
tam panašios žuvys tik maišosi vienu pro 
kitą. Dabar supratome, - kodėl tiek daug 
paukščių. Tik artinantis prie Meksikos 
Užlajos baigėsi raistai, išnyko kanalas, 
žuvys ir paukščiai.

. Prie Gulf of Mexico
Iš Miami iki Fort Myers yra 144 my

lios, tai pirmutinis miestas, kurį mes tu
rime pasiekti. Tiesa, ant kelio radome 
Monroe, Ochoope, bet tai buvo tik gazo
lino stotys, o ne miesteliai ir kelios me
dinės baisios stubos.

Štai ir Naples miestelis prie pat Mek
sikos Užlajos. Nuo čia jau kelias. No. 94 
virsta į No. 41. Pasukome prie pat jū
ros. Karštai saulė kepina. Priešpietis. 
Mudu su Jonu maudymosi drabužius lai
kome paviršinės dar Miami mieste nūs- , 
sprendėme ant žūt būt išsimaudyti Mek
sikos Užlajoj. Štai ir pakraštys, smėlis 
baltas, ant krašto pušys ir palmos. Ga
šlūnai nusiavė kojas ir subrido į vande
nį, o aš įkišau ranką. Maudytis galima, 
galima ir persirengti, nes nėra jokio žmo
gaus. Smėlis baltas, bet vanduo, kažkokia 
bauginantis, tamsiai - žalias. Jis mus ne
vilioja.

Važiuojame keliu toliau. Kelias jau pa
sisuko tiesiai į šiaurias kraštu Meksikos 
Užlajos. Saulė kaitina, karšta ir kaip 
malonu prisiminti, kad tai lapkričio 3-čia 
diena.

(Bus daugiau)

Kokių Tai Esama Pas Mus 
Nesąmoningų Žmonelių

Gruodžio 1 dieną drg. A. 
Bimbos prakalbose Lietuvių 
Svetainėj, einant klausimams, 
vienas jau gerokai pražilęs iš 
tautininkų grupės dikto ūgio 
žmogus pastatė šitokį “klausi
mą” kalbėtojui: “Vokietijos 
Hitleris ir Rusijos Stalinas yra 
du geriausi draugai, ar ne? Ir 
jūs tą neužginčysit! Juodu 
abudu susitarė ir išvijo Sme
toną iš Lietuvos.” Na, ar ne
būtų gerai šitam susikompro
mitavusiam žmogui, anot se
nos lietuviškos patarlės, pada
ryti rokundą sumenijos seka
mai: Jeigu Stalinas ir Hitle
ris yra, pagal mano įsitikini
mą, tokie geri draugai, tai 
kaip toksai Smetona galėjo 
dasileisti pabėgti pas Stalino 
draugą Hitlerį? Ir rasti pas jį 
prieglaudą ?

Tai apgailėtina, kad yra dar 
žmonių, kurie save taip ap
gaudinėja.

Planuojama Du Svarbūs 
Parengimai

Vasario 23, dieną yra daro
mi planai surengti nepapras-

S* --I l,'„ ■JUkl.į.į ,u„fl| II il.l ■.

tą koncertą Lietuvių Svetaine 
je. šį parengimą duos West 
Sides Lietuvių Darbininku Su-
sivienijimo 21 kuopa. Komisi
ja šiom dienom tiesia planus, 
kad duoti mūsų Detroito pu
blikai ką nors tokio naujesnio, 
gražaus, įspūdingo, ir visiems 
patinkamo. Pakol kas visas 
smulkmenas tokio nepaprasto 
koncerto yra man uždrausta

Viename Londono restorane, netoli kurio sprogo 
bomba, langas iššoko j lauką, paskui ir vėl susi
metė atgal ir frėmas pagavo firanką; tarytum 
kokis stebuklas.

viešai paskelbti. Vienok pa

leidimą apie tai plačiau kal
bėti.

Kovb Mėnesį Pianisto Bacevi
čiaus Muzikos Vakaras

Pianistas Bacevičius, kuris 
šiuom tarpu važinėja po Jung
tines Valstijas su koncertais, 

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu* 
viams, patartina naudoti vaikų mokykloms. Galima gau- 
ti iš “Laisves” 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 apu 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

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

Kreipdamiesi adresuokite:

"Ląjsve” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Drg. Šolomsb Prakalbų Maršrutas 
Pittsburghe ir Apylinkėje

Visi šio didmiesčio ir plačių apylinkių lietuviai yra 
širdingai užkviečiami dalyvauti šiose prakalbose. Drg. 
šolomskas, Letuvių Literatūros Draugijos sekretorius, 
turi daug naudingo pasakyti apie naująją Lietuvą, apie 
pasaulinį karą ir kitais svarbiais reikalais.

Prakalbos įvyksta šiose vietose:
Gruodžio-Dec. 15 d., 1 vai. dieną, 1320 Medley St., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tą pačią dieną 7:30 vai. vakare, New Kensington, 

Pa., 1136 4th Avė.
Gruodžio 16, kaip 7:30 vai. vakare, Wilmerding, Pa.
Gruodžio 17, kaip 7:30 vai. vakare, McKees Rocks, 

Pennsylvania. Komitetas.
(292-293)

Detroito Žinios

LAIMĖS SPĖJIMO

..... .. .............................■................ . .................. ....................

Laimės Spėjimo Knygelė
10 CENTŲ

Tik per trumpą laiką
Apsakymas apie žmogaus gyvenimą pagal 
astrologijos mokslą. Kaip 12 mėnesių, taip 
12 skirtingų žmonių, žinodami 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
rtuos dalykus iš mųsų 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.
Tuojaųs dėk 10 centų į konvertą ir sy
kiu su šiuo kuponu beg j arčiausį MAIL 
BOX ir pasiųsk.

Prisiunčiu 10 centų, malonėkite atsiųsti man LAIMES SPĖJIMO 
KNYGELĘ.

Vardas ............................... ............................................ ...........................
Gatvė ............ .............................................................................................
Miestas .......................................................................................................
Valstija ..............  ..................................................Amerikos Lietuvių Kongreso j gijų Svetainėje, 7:30 vai. va- 

Skyriaus Susirinkimas
Į visus draugijų bei orga

nizacijų atstovus, kurie įeina 
į vietinį Amerikos Lietuvių 
Kongreso Skyrių.

Svarbus metinis skyriaus su
sirinkimas yra šaukiamas 
gruodžio 13 dieną 7:30 vai. 
vakare, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter Str.

šitas metinis skyriaus nepa
prastas susirinkimas bus tuom 
svarbus, kad jame bus nu
spręsta visapusiai ir galutinai, 
ar Amerikos Liet. K. Skyrių 
Detroite palaikyti ir ant to- 
liaus, ar jį likviduoti? Tatai 
yra gana svarbus klausimas, 
kur reikalinga visų atstovų iš
sireiškimo ir tiesioginio nuo
sprendžio.

Už tai gi ir yra svarbu, 
visi organizacijų atstovai 
sistengtumėte dalyvauti 
konferencijoj.

Taipgi šioj konferencijoj, 
jei skyrius pasiliks ir ant to
liau, reikės perrinkti naują 
valdybą ir kitas visas komisi
jas jau prisiartinantiems 1941 
metams. Todėl prašomi įsitę- 
myti šį atsišaukimą visi at
stovai, ir būkite gruodžio 13- 
tą dieną konferencijoj Drau-

kare.
P.O. Box 666, Newark, N. J.

nillll jl “LAISVES

PARENGIMAI
Prašome įsitemyti šiuos dienraščio 

“Laisves” Parengimus

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisvės” bendrovės metinio suvažiavimo

kad 
pa- 
šioj

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 

kita šokiam.

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

APOLLO Teatras
TIK VIENĄ DIENĄ! šeštadienį, Gruodžio 14 d., 1940

Nuolat Rodomas nuo 1 iki 10:80 P.M.

ČEPAJEV
TIKROVIŠKAS judamasis paveikslas garsaus Komandieriaus Oepajevo, 
kuris vadovavo savo partizanams prieš išlavintas Baltųjų Armijas Sibire. 
Šis judis paveiksluoja Pilietinio Karo laikotarpį nuo 1918 iki 1920 metų.

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMĄ

Georgę Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
ĮŽANGA banketui šuo

PETRO DIDŽIOJO UŽKARIAVIMAI
x PIRMA KARTA BOSTONE

Sis judamasis paveikslas vaizduoja vėlesnį laikotarpį negu pirmesny- 
sis judis PETRAS PIRMASIS. Vadovaujančias roles vaidina žymieji 
aktoriai, bet šioje milžiniškoje regykloje vaidina dar tūkstančiai akto
rių, perstatydami masinius vaizdus įvykių iš garbingiausių Petro Pir
mojo dienų; o jis buvo naujoviško būdo žmogus, be ceremonijų, nors 
buvo Rusijos Caras pirmojoj dalyj 18-tojo šimtmečio. Šaunus Vaidini
mas parodo asmeniškus santikius tarp Petro ir jo išdavikiško sūnaus, 
silpnapročio Aleksiejaus, Carienės Katrės ir jo dešiniosios rankos — 
Menšikovo. Bendrai, tai gal būt didingiausias judamasis paveikslas iš 
visų, kokias Sovietų Studijos iki šiol pagamino.

"LAISVES" BAZARAS1941
' Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14915 ir 16 Feb
Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis. 
Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 

dovaną — fOŽų laikrodį.

Įrašyti Judyje Angliški Paaiškininiai Išverčia Rusų Kalbas
Užfųndykite sau 2% vųlandps teųtių, kuris duoda ir Smagumo ir Apfivietos 

ĮŽANGA: Popletyj, 12:30 iki J p.m. 25c—1 iki 5 p.m. 35c—5 p.m. iki uždarant 40c
'< (Pridedant paprastus taksus). Vaikams—15 centų visų dienų

SelfRinĮ Judtiąi Ęus Rodorųi Siame Pačiame Teatre Sausio 18 d.:
NAZAR STODOLYA ir kiti x

T

BUS CENTRAL PALACE
IS MANHATTAN AVĘ. BROOKLYN, N. V.
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' Penktas puslapis

Great Necko ir Jo Apy
linkės Lietuviams

Šį vakarą, . 12-tą dieną 
gruodžio, 8 valandą vakaro, 
Kasmočių svetainėje, 91 
Steamboat Road, įvyks Pir
myn Choro ruošiama prof. 
Vytautui Bacevičiui paskai
ta.

Visi Great Necko ir jo 
apylinkės lietuviai prašomi 
dalyvauti.

viet Union as ‘a friendly, po
wer.’ A major diplomatic 
triumph for ambasador Cons
tantine Oumansky.”

O “Keleivis” rašo, kad So
vietų ambasadorius atsilanky
damas pas Rooseveltą gavo di
delę nosį! Tas tik parodo, kad 
“K.” redaktorius nerašo tei
sybės, arba nesupranta anglų 
spaudos, tai plepa kaip sena 
davatka. Ar nebūtų, laikas 
“Keleiviui” nustoti rašius to
kius nonsensus?

J. Matačiunas.

Philadelphia, Pa.

sauskas, J. Bevardys, S. Mon
kus, P. Bačanskas, V. Palie- 
pienė, H. Tureikienė, C. Chek, 
M. Mačiulienė, J. Šmitienė; 
po 10c: P. Puodis, K. Miežys, 
Angelis, Balčaitis, Kušleikienė, 
Zigmantavičienė, Simanauskie- 
nė, Panelis; po 5c: Butvilie- 
nė, Budrevičienė. Nekurie po 
mažiau aukavusieji nenorėjo 
skelbt savo vardų. Viso aukų 
surinkta $7.10.

Visiems aukavusiems tariu 
širdingai ačiū, kad suprato ir 
atliko labdaringą darbą. O ku
rių vardus neužrašiau, ar gal 
neteisingai užrašiau, prašau 
atleist, nes skubinau.

J. Šmitiene.

vaidino drg. J. Velūnas. Tėvo 
ir patėvio—drg. Linerta ir 
Mingilas, taipgi ir kiti atsižy
mėjo artistiškai.

Svetainės savininkui - gas- 
padoriui drg. Jusaičiui atsi
šaukus dėl paramos svetainės 
padidinimo, publika sumetė 
virš šimto dolerių. Reikia pa
žymėti, kad torontiečiai jau 
daug kartų šiuo reikalu atsi
liepė su dar stambesnėm au
kom.

kos 8 v. vakare, Draugijų svetainėj, 
4097 Porter St.‘

Gruodžio 14 d. Lietuvių Laisvama
nių 2-ros kuopos Prelekcijos ir Pra
kalbos. Rusų svetainėj, 9219 Rus
sell St.
. Gruodžio 15 d., 2-rą vai. po pietų 
Draugijų Svetainėj, 4097 Porter St., 
52 kuopos susirinkimas. Atsiveskite 
daug naujų narių!

Gruodžio 15 d., AWU Fordo Lo- 
kalas 600 pakels įstojimo mokestį į 
uniją. Todėl stokite dabar! Tūkstan
čiai rašosi kasdien. (292-294)

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN,’ N. Y.

Prof. Vytautas Bacevičius
Prof. Vytautas Bacevi

čius supažindins mus su 
visa eile Lietuvos 19-20-to 
amžiaus kompozitorių ir 
jų kūryba.

Paskaita įdomi ir impo
nuojanti, nes prof. Vytautas 
Bacevičius, aiškindamas, ko
kias priemones kompozito
riai naudoja savo kūrybai, 
paskambina, p a i 1 iustruoja 
ir jų kūrinius.

Tokia proga labai retai 
pasitaiko, tad kviečiame 
visus Great Necko ir jo 
apielinkės lietuvius ateit iš
girst šią paskaitą ir arčiau 
susipažint su Lietuvos mu
zikos kūrėjais.

Kom.

LDS 5 k p. metiniame susi
rinkime, kuris įvyko 8 d. gruo
džio, padarė keletą gerų tari
mų ir atliko vieną gerą visuo
meninį labdaringą darbą. Vie
na LDS narė atsinešė laišką, 
kuris yra adresuotas Phila- 
delphijos geros širdies žmo
nėm. Laiško autorius yra Pe
tras Yankus iš State Sanato
rium, Maryland, Pav. 6. Šioj 
įstaigoj yra 600 nelaimingų 
džiovos aukų. Jų tarpe yra 12 
lietuvių, 10 vyrų ir dvi mo
terys. Perstačius -jų sunkią 
padėtį buvo parinkta aukų iš 
atsilankiusių narių. Kuomet 
LDS 5 kp. ižde yra deficitas, 
tai tik nariai suaukavo.

Aukavo sekami: Po $1, L. 
Ničienas ir A. Zalner; po 50c: 
J. Slavickas ir A. J. Smitas; 
po 25c: M. Scotch, K. Bui- 
nauskas, P. Baranauskas, Kla-

DETROITO ŽINIOS
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

apsilankys į Detroitą kovo 
mėnesį. Mūsų progresyvės or
ganizacijos bendrom spėkom 
surengs jam pirmą tokios rū
šies Detroite muzikos koncer
tą. Tam planui jau tarėsi spe- 
cialis komitetas, kuris greitu 
laiku šauks platų visų mūsų 
organizacijų valdybų galutinį 
pasitarimo susirinkimą.

Patsai Bacevičius labai 
vertas išgirsti kiekvienam lie
tuviui. Jis yra priskaitomas 
muzikos kritikų bei profeso
rių vienas iš artimiausių gabu-" 
me Ignacui Paderewskiui. Tai 
didelė garbė Jietuviams to
kiam garsiam muzikui suruošti 
koncertą. Bijūnas.

Kaip Toronto Nykštukai Straksi ir Ką 
Progresas Laimi

PASTABELĖS
Spalių 2-rą dieną “Daily 

News’’ išspausdino straipsni, 
kad papa Pijus XII ruošiasi 
išleisti atsišaukimą j viso pa
saulio katalikus, kad jie visi 
nesigailėtų sumesti po porą 
rožančių, idant viešpats Die
vas apsaugotų nuo komuniz
mo. Girdi, Didžioji Britanija 
norėtų gauti Sovietų pagalbos, 
taipgi ir Jungtinės Valstijos 
nori* draugiškų ryšių su Rusi
ja. Iš antros pusės, Vokieti- 
jos-Sovietų pakto pasirašymas 
priverčia Italiją ir Japoniją j 
Sovietų “slastus” įpulti. Gir
di, anksčiau ar vėliau, Sovie
tų Sąjunga paims jas į savo 
orbitą. Tada komunizmas jau 
užims visą pasaulį.

Iš to matosi, kad papai atei
na kinkų drebėjimas. O kiek 
jis mišių beprilaikė per pas
kutinius 23 metus, prakeikda
mas komunizmą!

Spalių 3 dieną “Daily 
News” paduoda žinią iš Wa- 
shingtono, kad Du Pont-Ro- 
ckefelleris-Melon vien šėrais 
valdo $1,400,000,000, priva
tiniai turi pasidėję į įvairius 
bankus $2,700,000,000, kont
roliuoja virš 200 didžiausių 
korporacijų. Tai tik trijų šei
mynų turtas. O biednuomenė 
turi pusbadžiai gyventi!

Spalių 15 dieną “Keleivis” 
rašo, kad lietuvių delegacija 
atsilankiusi pas poną F. D. 
Rooseveltą, prašydama, kad 
Rooseveltas nepripažintų Lie
tuvos liaudies valdžios, nes, 
girdi, tai “kacapų” valdžia. 
Ir tiek daug nonsensų prira
šęs pats redaktorius, jog jis 
pats nebežino, ką jis rašo.

Bet štai paduosiu ištrauką 
iš korespondencijos Doris 
Fleeson, rašytos iŠ Washing
ton© spalių 16 dieną. Štai kaip 
rašo:

“Prezident Roosevelt today 
made an important and spe
cific gesture of friendship to
ward Russia, going out of his 

* way to characterize the So-

Toronte jau tikra žiema. 
Oras šaltas. Gatvės storai 
sniegu apklotos — duobėtos ir 
slidžios. Mat, jau šiurkštusis 
gruodis atsilankė, o su pirma 
gruodžio, ir “didelis” darbi
ninkų “prietelius” iš Brookly- 
no atpyškino, tai “draugas” 
Stilsonas. žinoma, važinėti 
galima, jei tik yra kas kvie
čia. Tai tokiems “kovoto
jams” visur kapitalistinės du
rys atdaros, net ir protekcija 
užtikrinta, jei kas pasikėsintų 
prieš “kovotojo” kaukę, norė
damas parodyti jo tikrąjį vei
dą. c

Toronto “socialistų” atsipra
šant “kuopa,” kuri priskaito 
net apie pusę tuzino narių, 
tikėjosi, kad tokią “garseny
bę” parsikvietus, torontiečių 
masės pas juos į lenkų tautiš
ką skiepą plaukte suplauks, ir 
kapitalistų bernams nuolan
kiai pasiklonios. Bet koks nu
sivylimas! Jau pusė valandos 
prabėgo nuo skelbto laiko, o 
dar tik apie 40-50 žmonių 
tesimato. Generolai be armi
jos “gudrias” galvas nulenkę 
bėgioja po tuščią lenkų skie
pą, vėliau dar vienas kitas at
ėjo, ir taip pabaigoj “mitin
go” kas tai suskaitė 97 žmo
nes.

O gal ponas Stilsonas labai 
džiaugėsi taip “skaitlingais” 
klausovais, nes jis niekad ne
pamanė, kad ne visi suprato jo 
“gražią” kalbą. Nes buvo an
glų CCF (socialistų) kalbėto
jų, kurie yra daug žmoniš
kesni, negu lietuviški Stilso- 
nai, dėlto buvo anglų ir skie
po savininkų—lenkų klausyto
jų. Na, o lietuviškas “mases” 
apie pusę sudarė smalsesni 
progresyviai, kurie sako, su 
tokiais “draugais,” kaip Stil- 
sonai, nieko bendro nenori tu
rėti. Nes tokių kovotojų pro- 
cę margis ant uodegos neša.

Norėta ir pasipinigauti, bet 
nepavyko, nieks nenori rem
ti tokius žmones. Gal būt po
nas S t i 1 sonas spręsdamas 
“Naujienų” “gražias” svajo
nes, kad jau raudonųjų veik 
nebeliko Toronte, tikėjosi pa
matyti šimtus Toronto lietu
vių, bet ne tik Stilsonas, bet 
ir Pijušas save apgavo.

Buvo taip: Naujienietis, ra
šydamas “Naujienoms” kores
pondenciją, pažymėjo, kad 
Toronte bolševikai vistiek turi 
daugiau įtakos, jų mitingai bei 
parengimai daug skaitlingesni. 
žinoma, “draugui” Grigaičiui

tas labai “nekošer,” tai jis 
“pataisė” taip, kaip jam pa
tinka. Būtent, kad pirmiau 
bolševikai turėjo daugiau įta
kos, bet dabar visai susmuko. 
Naujieniečiui tokia “daktaro” 
logika labai nepatiko ir tuo- 
jaus jo gazietą kvitino.

Taigi, ponas Grigaitis fak
tus kraipydamas sulyg savo 
“kurpalio,” ne tik savo simpa- 
tikus atšaldo, bet ir savo sė
brus sufūlina. žmogus sensta 
ir mokinasi.

Tiesa, Stilsono kvietėjai, ne
patenkinti pirmos dienos re
zultatais, sugalvojo bandymą 
daryti sekančią — gruodžio 
antrą dieną, šiuo tarpu kvie
čia torontiečius į Ukrainą‘fa
šistų “šventinyčią,” bet šiuom 
tarpu dar “geriau,” atsilankė 
vos apie 30 asmenų. Tai gal 
būt, jau buvo didžiuma “pu
blikos” jų simpatikai. Ką jie 
ant savo jomarkų sapaliojo, 
kaip progresą keikė, visiems 
žinoma, tai neverta apie tai ne 
spaudoj kartoti. Be to, jūsų 
Nėžinomas Draugas nesiįdo- 
mavo ta amerikiečių “įdomy
be” ir jo visai nematė, nei jo 
spyčių negirdėjo. Torontiečių 
nuomone, beprasmis nykštukų 
straksėjimas neįdomus.

Dabar pasižiūrėsime į pro
greso pusę ir ką jie laimi. Tą 
patį — pirmos gruodžio vaka
rą, ant tos pačios gatvės (Cla- 
remonte Avė.) dar Stilsonui 
neatvėsus po sunkių atakų, 
tarsi jo pasityčiojimui, toron- 
tiečiai taip skaitlingai atsilan
kė į nuosavą svetainę, kad ne
kurie turėjo apleisti svetainę 
tik dėl to, kad buvo perpildy
ta svetainė, kiti grįžo nuo du
rų. Tiesa, svetainė nėra dide
lė, bet gali tilpti a'pie 300-350 
žmonių.

Tą vakarą buvo perstatytas 
keturių aktų veikalas —- dra
ma, “žmogžudžio Duktė.” 
Mūsų gabūs artistai taip pui
kiai vaidino, kad trijų šim
tų minią tiesiog užhypnotizuo- 
davo. Tai visi choru juokiasi, 
tai mirtina tyla, tarsi ten nie
ko nebūtų, tai visų akys aša
romis pasruvę, žiba. Visi gai
li Marytės, kurios tėvas taip 
nežmoniškai ją persekioja, 
žiauriausias priemones varto
ja, kad ją atskirti nuo to, ku
rį ji taip myli. Galop gyvą pa
laidoja.

Marytės rolę vaidino mūsų 
žavėjanti dainininkė ir gabi 
artistė jauna draugė Hilda 
garapas. Jos mylimojo rolę

O štai čia kita įdomybė. 
Gruodžio septintos vakarą 
Bangos Choras Labor Lyceum 
salėj ant Spadina Avė. persta
tė operetę “Čigonų Meilė.” Čia 
taipgi mūsų artistai neapvylė 
publiką, ypatingai “čigonkai- 
tės” Ida ir Takra visus sužavė
jo, (tai mūsų jaunos draugės), 
aukščiau minėta H. Sarapas 
ir Helena Degutis, šios drau
gės, tai mūsų meno pažiba. 
Hilda puiki dainininkė ir vie
na iš geriausių mūsų scenos 
artisčių; Helena savo aukštu 
soprano tiesiog atstoja lietu
višką lakštingalėlę, publika ją 
visuomet myli. Publika skait
lingu atsilankymu parėmė 
chorą, kas davė galimybių pa
dengti išlaidas ir sukelti kele
tą desėtkų dol. pelno. Po ope
retės tęsėsi šokiai ligi vėlumos, 
12 vai. nakties. Visi pakeltu 
ūpu skirstėsi į namus.

Kanados lietuviams darbi
ninkams prasidėjo darbyme
tis. Tai “L. Balso” vajus. 
Kiekvienas progresyvis žmo
gus, savo laikraščiui stengia
si kuo nors padėti. Kas gauti 
skaitytoją, kas aukų parinkti 
arba pats paaukoti, nes visi ži
no, kad karo laiku progresy- 
vei spaudai reikia pergyven
ti daug sunkumų. Gruodžio 
21 d. turėsime “L. Balso” 
naudai koncertą, kuriame ir 
Bangos Choras dalyvaus.

Tiek šiuom tarpu iš Toron
to padangės.

Nežinonnęąs Draugas.

DETROIT, MICH.
LDS 52 kuopos susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 15 d. gruodžio (Dec.), 
2-rą vai. po pietų, Draugijų Salėje, 
4097 Porter St. Apart kitų svarbių 
reikalų bus rinkimas kuopai valdy
bos 1941 m. Tat svarbu kiekvienam 
nariui ir narei dalyvauti šiame su
sirinkime. Kurie esate skolingi duo
klių už 1940 m., būtinai užsimokė
kite šiame mitinge. Jau baigiasi va
jus gavimui naujų narių. Kurie dar 
nesate nariais, pasinaudokite šia ja 
proga, įstokite šiame susirinkime. — 
J. Giraitis. (262-263)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 15 d., 3:30 v. 
dieną, Bakanausko svetainėj, 62 La
fayette St., Paterson,'N. J. Visi na
riai raginami dalyvauti, nes turėsi
me daug naujų dalykų aptarti. — 
Sekr. J. Bimba.

(262-263)

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

PRANEŠIMAI IS KITUR
WORCESTER, MASS.

LDS 57 kp. metinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 12 d. gruodžio 
(Dec.), pradžia 7:30 vai. vakare. 
Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Visi nariai ir narės yra prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime, nes tu
rėsime išrinkti kuopai naują valdy
bą. Reikia išrinkti gerą ir veiklią 
valdybą 1941 metams, nes nuo val
dybos daug priklauso kuopos bujo- 
jimas. — Kp. Pirm. J. J. Bakšys, 79 
Seymour St. (291-292)

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. rengia puikią pa- 

rę, įvyks 9 d. vasario (Feb.). Tai 
bus paminėjimas 25 metų draugijos 
gyvavimo. Bus turkių-kalakutų va
karienė ir gerų gėrimų. Įžanga $1.50. 
Prašome visų apylinkės draugijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame 
atsilankyti į šį mūsų bankietą. — 
Rengimo Komitetas. (262-263)

STOUGHTON, MASS.
LDS Pirmo Apskričio Valdybos 

Posėdis
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

•Pirmo Apskričio valdybos posėdis 
įvyks gruodžio 15 dieną, 1940 m., 
kaip 10 vai. ryte, Lietuvių svetainėj, 
Stoughton, Mass. Nauji ir senieji 
apskričio valdybos nariai dalyvauki
te. — LDS Pirmo Apskr. sekr. F. J. 
Repšys. (262-263)

DETROIT, MICH.
KALENDORIUS

Gruodžio 13 d. Aido Choro pamo- 
*-------------------------------------,   —----------- -------------------~

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graliam & Manhattan Avės.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

©
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
ftaktį, 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.
Telefonai Poplar 4110

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; 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”

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

Office Phone *• Inside Phone
EVergreen 4-6971 EVergreen 4-6486

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

OPEN DAY and NIGHT

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų 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, Chęese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers, ir Jelly Rolls.

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

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

■ ■ į ■ ■ < V... .
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Laiškas iš Lietuvos

laišką,
20 d.

paliuo-

visai tei-

Vilniuje, 
Švietimo . 

nuo lap-

Mo-

Mylimasis Vytautai !
Vakar gavau Tavo 

rašytą spalių mėn. 
Džiaugiuosi, kad Tavo 
savo iš tos salos.

Su buvusiu konsulu visai ne
reikėjo kalbėtis, nes jis jokiu 
įgaliojimų neturi. Atmesdamas 
tuos jų pasiūlymus, 
singai pasielgei.

Peleksas Šinkūnas 
turi vietą Liaudies 
Komisarijate, kuris 
kričio 11 dienos perkeltas į 
Vilnių. Šinkūnas yra suaugu
sių kursų inspektorius.

Mikėnas Vilniuje Meno 
kyklos direktorius.

• Aš esu sveikas, šiemet 
bu su V-tu skyrium, kuris da
bar vadinasi IV-ta klasė. Pro
grama didelė, darbo daug, bet 
jaučiuosi sveikesnis, kaip per
nai. Bendrai imant, man 
kasi neblogai.

Kazys Strimaitis dabar 
ri gana aukštą vietą, yra 
tos kategorijos tarnautojas. 
Buvo 2 savaites Maskvoje. Va
kar buvo su žmona pas mane.

Artūras Rubinsteinas pasiel
gė draugiškai.

Tapilė, Kęstutis ir Gražina 
siunčia Tau pasveikinimų ir 
linkėjimų viso geriausio. Kai
me visi sveiki.

Lnkiu Tau pasisekimo kon
certuoti ir turėti .daug kon
certų. Būk sveikas! Bučiuoju 
Tave nuoširdžiai.

Tavo tėvas Vincas.

se-

tu-
16-

“Didžioji Pradžia” Rodoma 
Jau 4-ta Savaitė

Sovietų puikus judis “The 
.Great Beginning” su trečia
dieniu pradėjo 4-tą savaitę. 
Rodoma nuo 10 vai. ryto, JV 
po pusiaunakčio be pertrau
kos ir vis žiūrėtojų pilna, o 
vakarais tankiai laukiama sė
dynių. Skelbia, kad ši jau pa
skutinė savaitė, tad dar ne
mačiusieji turės subrusti prieš 
18-tą. Rodo Miami Playhouse 
ant 6th Avė., netoli 47th St.,

Kviečia Dalyvaut Baliuje

pramogų tą die-

kviečia visus at- 
tikrina, kad visi

Long Island Birutės Mergi
nų Kliubas rengia šokius sau
sio 11-tą, 1941 m., po naujų 
metų, Klaščiaus salėje, Mas- 
pethe. Mes prašome kitų kliu- 
bų nerengti 
ną.

Birutietės 
silankyti ir 
bus patenkinti ir gerai pasi
linksmins. Turėsime gerą mu
ziką ir gražią šokikę, Mild
red Schaffer, kuri seniau yra 
prisidėjus prie mūsų progra
mų—ji ir vėl mums pašoks.

Bilietai kainuoja 55c ir mes 
garantubjam, kad nesigailėsite 
tuos pinigus praleidę.

Birutietė.

Motery Konferencija 
prieš Karą

A m e r ikinės Mobilizuotės 
Taikai sušauktoj konferenci
joj pereitą šeštadienį, 306 W. 
88th St., New Yorke, dalyva
vom per du šimtu atstovių nuo 
Įvairių organizacijų — taikos, 
vartotojų, darbo unijų, bažny
čių, darbo unijų pagelbinių, ir 
kitų.

Konferencijoj įsteigta Ame
rikinės Mobilizuotės Taikai 
Moterų Divizija, su Dr. An
nette Rubinstein priešakyje. 
Jeanette Turner išrinkta Mo
terų Divizijos sekretore.

Konf. 4-rių punktų progra
moj pasisakyta gint namus ir 
gyvenimo lygį iššauktų kariuo
menėn šeimynoms; vest kam
paniją prieš karo pelnagrobys- 
tę; apsaugot moteris nuo draf- 
tavimo industrijon pavaduot 
vyrus; saugot niotefų darbus; 
gint rekrutų ekonifthfnitis ir 
sveikatos reikalus.

nit i į t

Streikuoja
Naujai susiorganizavę Hen

ry A. Enrich & Co. darbi
ninkai, 6 E. 32nd St., N. Y., 
išėjo į streiką savininkams at
sisakius pakelti algas. Jie su
liko išpildyti visus kitus rei
kalavimus : samdyt per uniją, 
už vakaciją ir legales švente^ 
mokėt algą, pripažint senų 
darb. teises ir duot darbo per 
visus metus. F

Iš 230 darbininkų šapoj tik 
5 praėjo pro pikieto linijas. 
Streikieriams padeda Urmo 
Parduotuvių ir Sandėlių Darb. 
Unijos 65-to Lokalo nariai, 
pietų laiku prie įstaigos buvo 
apie 1,000'unijistų pikietų.

Lietuvių Literatūros 
D-jos Jubilėjus

Yra žmonių ir draugijų gy
venime visokių jubilėjų, bet li- 
teratūros-apšvietos jubilėjus 
yra vienu iš pačių svarbiausių, 
kadangi be literatūros, be ap- 
švietos mūsų visų gyvenimas 
būtų visapusiškai tamsesnis, 
nelaimingesnis. Tad pagerb
kime savo didžiąją švietėją — 
Lietuvių Literatūros Draugiją 
—jos 25 metų sukakties pro
ga. Dalyvaukime jos jubilė- 
jinėse iškilmėse šį sekmadienį, 
gruodžio 15-tą, Central Pa
lace, 18 Manhattan Avė., 
Brooklyne.

Programoj Aido, Aidbalsių, 
Klimaitės, Višniausko dainos, 
P. Pakalniškio prakalba, o 
prieš programą ir paskui šo
kiai ir vaišės su savo drau
gais brooklyniečiais ir su iš ki
tur pribuvusiais svečiais.

Rengėjai.

Džimis Sutkus Užfundys 
Briedienos Vakarienę 

Šį Šeštadienį
Brooklynietis užeigos savi

ninkas Džimis Sutkus nušovė 
gražų, 150 svarų briedį, be
medžiodamas drauge su “Var
po” Balčiūnu, ties Freelandu, 
Pennsylvanijoj. Taip gerai 
Džimis pataikė, jog kulka per 
vieną petį įlėkė, o per kitą 
išlėkė, ir briedis ant vietos 
krito. t

Sutkus ir jo žmona nori, 
kad ir kiti lietuviai brookjy- 
niečiai pasidžiaugtų tuom Dži- 
mio laimikiu. Todėl kviečia 
juos j briedienos vakarienę šį 
šeštadienį (subatą) 8 valandą 
vakari, Sutkaus užeigoje, 
Grand ir Hooper Sts., Brook- 
lyne. Briedienos vakariene 
bus už dyką duodama visiems 
svečiams. —Rep.

Sveikina iš Deliver, 
Colorado

Klimatas čionai yra puikus; 
LDS nariai labai draugiški, 
miestas gražus. Aš jaučiuosi 
gerai, bet pasiilgau visų lais- 
viečių, LDS-erių ir visų namiš
kių. Tikiuosi būti namie apie 
Kalėdas. * John Orman.

* *
Jonas yra išvykęs maršru- 

tuot LDS reikalais
kaip pastebėta spaudoje, 
geras

ir visur, 
turi

pasekmes.'

Norėjo Apiplėšti
paNaktį iš sekmadienio 

madienį plėšikai iš kiemo pu
sės buvo įsilaužę į laikraščių 
ir saldainių bei šaltainės par
duotuvę prie kampo Lorimer 
ir Stagg Sts., bet atidarant du
ris plėšimo signalui ėmus 
kaukti, pabėgę be grobio.

C. Anguilla, prieš 
buvęs nuteistas už 
falšyvos dešimtinės, 
nai prez. Roosevelto 
dos atleistas, šiomis 
norėjo tapt piliečiu, 
pilietybės nebuvo daleistas.

10 metų 
turėjimą 
bet pcr- 
nuo Lau- 
dienomis 
bet prie

Paliuosavo Policistą 
nuo Ėjimo Armijon
Drafto Tarybai 170-tai užte

ko pažvelgti į policijos komi- 
sionieriaus Valentine pasirašy
tą laišką, prašantį paliuosūoti 
nuo ėmimo kariuomenėn poli
cistą Edward G. McGuire ir 
jis tapo pažymėtas į klasę 2- 
A, kas reiškia, kad jis kariš
kai lavybai neimamas.

Šis buvo pirmas policistas 
aktualiai išlaikytas nuo ėjimo. 
Pirmiau komisionierius buvo 
davęs paliuosavimo prašančius 
laiškus policistams Slattery ir 
Wallace, bet jų nepaliuosąvo, 
jie išsiųsta tarnaut. Pastarojo 
atleidimas rodo, kad majoro 
su komisionieriumi protestas 
veikė. Majoras asmeniškai 
lankėsi Washingtone tuo klau
simu.

Valentine aiškina, kad po
licija yra kaip ir militariška 
organizacija ir kad jos išla
vinimas ir patyrimas šalies 
gynimui geriausiai galėsiąs 
patarnaut paliekant juos po- 
licistais, kad jų pavadavimas 
naujais “padarytų betvarkę.”

McGuire yra 34 m. Tarnau
ja policistu per 10 metų ir yra 
priskirtas Beach St. stočiai. Jo 
žmona užsilaiko iš savo uždar
bio.

Muzika-Dainos Paremti 
Progresą Pietuose

Tarpt. Darb. Ordino Centro 
tarnautojai ruošia koncertą 
paremti Progresyvių. Komite
tą, kuris veda apšvietą pieti
nėse valstijose. Tam gauta žy
mių menininkų parama. Pro
gramoj dalyvaus Jene Dudley 
su savo šokių grupe, Kenneth 
Spencer, baritonas; paskilbęs 
Wen Talbet kvartetas, šokė
jas Randolph Sawyer, ir kiti. 
Įvyks gruodžio 22-rą, Heck- 
scher Foundation Teatre, 
104th St. ir 5th Avė., N. Y.

Paštas Prašo Anksti Išleist 
Švenčių Siuntinius

Prieš pat šventes paštas bū
na užverčiamas siuntiniais, 
dėlto paliktieji paskutinei die
nai gali suvėluoti. Pašto vir
šininkai prašo visus norinčius 
užtikrint gavimą laiku, pa
siųst anksčiau.

Siuntiniai Užrubežin

, Iš priežasties karo, paštas 
šiemet nepriima siuntinių net 
į 48 valstybes-valstybėles bei 
atskiras sritis ir salas. Dėl to 
paties nepriima siuntinių ir 
Lietuvon.

Paštas į tas šalrs nesiunčia 
nei piniginių dovanų. Bankai, 
kurie turi užrubežinį (for
eign) skyrių, suinčia, bet ima 
dolerį už pasiuntimą kad ir 
mažiausios sumos, o jei no
rima kablegrama—-$2.50 eks
tra bile sumai. Bet ir bankas 
be leidimų siunčia tik tiems, 
kurie pas juos siuntę bėgiu 
pastarųjų 6 mėnesių, ir visi ki
ti turi gauti iš Federal Reserve 
Banko leidimą.

Kaltina Viešbučio Vežėjus 
Anti-Unijizme

York oJay Rubin, New 
Viešbučių Amatų Tarybos pre
zidentas, skelbia, kad prieš 
Astor Viešbučio vedėjus-savi- 
ninkus oficialiai iškelti kaltini
mai anti-unijizme.

Unija su firma turėjus su
tartį dar nuo kovo 1938 m., 
prieš įeinant galion algų-va- 
landų sutarčiai su Viešb. Sa
vininkų Sąjunga. Sutartyje 
buvo sutikta, jog kiekviename 
viešbutyje -bus nesusiprati
mams rišti komitetas ir kad 
Amatų Taryba atstovaus dar
bininkus. Bet firma to nesilai
kius, mėtanti iš darbo unijis- 
tus.

Influenzos dar Nebuvę
Influenzai sutikti, kaip skel

bia miesto sveikatos depart- 
mentas, mieste esama pasi
ruošta, bet pereitą savaitę jos 
pas mus nebuvę. Bėgiu perei
tų dviejų savaičių nei vieno 
susirgimo nebuvę raportuota. 
Plaučių uždegimu susirgimų 
taipgi buvę mažiau. Po ma
žiau susirgo tymais ir kokliu
šu.

Mirimų nuo visokių, prie
žasčių per savaitę Brooklyne 
buvo 480. Iš tų 4 žuvo auto 
nelaimėse. Dar metai nesibai
gė, o jau ketvirtis tūkstančio 
žmonių — 250 — dėlto pa
kišti po velėna.

Naujagimių per savaitę su
laukta 701-nas.

Navy Yard Darbininkai 
Laukia Didesnių Algų
Brooklyno Laivyno Bazės ša- 

pose ir visu rytiniu pajūriu ei
na bruzdėjimas dėl neseniai 
paskelbto patvarkymo algų 
klanšimu ir eilėje vietų įvyko 
protesto mitingai. Brooklyne 
irgi manyta turėt kokį nors 
protesto mitingą, bet atidėta 
iki laivyno sekretorius Knox 
sugrįš iš Puerto Rico. Esą, jis 
žadėjęs po sugrįžimo tartis su 
AF of L viršininkais Green ir 
John Frey, methlistų depart
ment viršininku, dėl darbi
ninkų algų.

Prie brangstančio pragyve
nimo, darbininkai skaito esa
mą algų lygį nepakankamu.

“I! Trovatore” Sugrįžo į 
Metropolitan

Per du metus Metropolitan 
Opera House nevaidino popu- 
liariškos Verdi operos “II Tro
vatore.” Bet šį vakarą, ketvir
tadienį, ji bus vaidinama. Pir
mu kartu pasirodys Stella Rb- 
man, rumune soprano; be to, 
Francesco Valentino ir Far- 
ruccio Calu^io. Scenerijas 
šiam veikalui piešė Harry 
Horner, kostiumus parūpino 
Mary Percy Schenck, scenos 
direktorius Herman Graf. 
Apie perstatymą parašys, 
“Laisvės” korespondentas, ku
ris tą vakarą perstatyme da
lyvaus. L. W.

Registracija Baigiasi 1
Brooklyno pašto viršininkas 

Frank J. Quayle perspėjo at
eivius, kad registracija baigsis 
su gruodžio 26-ta ir kad apie 
25 nuošimčiai iš 360,000 
Brooklyno ateivių tebesą nesi- 
registravę.

Registracijos valandos cen- 
traliniame ofise, 304 Washing
ton St., būna nuo 9 ryto ligi 
9 vakaro per 5 savaitės die
nas, o šeštadieniais ligi 5 vai. 
vakaro.

J. Williamson, visą amžių 
dirbęs gaso kompanijai, neiš
moko saugumo. Jis rastas na
mie uždusęs gasu kavai užlie
jus liepsną.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos metinis sut
rinkimas įvyks ketvirtadienį, gruo
džio 12 dieną, 7:30 v .vakaro, “Lai
svės” svetainėj.’Šis susirinkimas bus 
labai svarbus, bus renkama valdyt ta’ 
1941 m., ir turėsime apkalbėti kny
gas ir žurnalo leidimą, naujų narių 
gavimą ir finansinį kuopos stoQ. 
Todėl nariai malonėsite visi daly
vauti ir atsivesti naujų narių. Ne
užsimokėję prašomi pasimokėti, ir 
katrie dar neatsiėmė knygos ir žur ■ 
nalo "Šviesos” malonėkite šiame, su
sirinkime atsiimti sau prigulintį 
rą. — 1 kp. org.* * *

TDA. ’17-tos lietuvių kuopos su
sirinkimas bus tą pat vakarą- ir toj 
pat salėj, kaip LLD 1-mos kuopos. 
Visi nariai būkite. — A. Mureika.

(291-292)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 38-tos kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį,, gruodžio 
(Dec.) 12, 8-tą valandą vakare, Za- 
belskio salėje. Visi nariai dalyvauki
te, nes reikės išrinkti naują valdybą 
1941 metams. (291-292)

Reikėtų Stiprini Tarpt 
Darb. Apsigynimą

Tarpt. Darb. Apsigynimo 
lietuvių 17-tos kuopos susirin
kimas įvyks tą patį vakarą su 
LLD 1 kuopos susirinkimu, 
gruodžio 12 d. Nariai malonė
kite dalyvauti. Mes turėsime 
galutinį pasitarimą, ką toliau 
darysime. Narių duoklės yra 
.toli atsilikusios, taip ir pati 
valdyba nieko beveikė. Su
šaukti platesnį susirinkimą ar 
prakalbas žieminį sezoną bū
tų labai naudinga, bet čia yra 
visų reikalas ir turime pasitar
ti, kaip sėkmingai tą viską 
pravesti.

TDA rolė dabar ypatingai 
svarbi. Amerika siunčia An
glijai amuniciją. Tas reiškia 
pylimą daugiau aliejaus į ug
nį, traukimą ir visos šalies į 
žmonių skerdynę — Europos 
karą. Daugiau apsunkins A- 
merikos liaudį ir ji pradės di
desnes kovas už būvį, bus 
daugiau areštų. Todėl reikia 
stiprinti TDA, kad būtų tin? 
karnai pasirengus vesti apsi
gynimo reikalus.

A. Mureika.

Am. Naturalės Istorijos Mu
ziejuje daktarai perskrodė 

‘mumiją asmens mirusio prieš 
4,000 metų. Atrasta, kad vi
daus organai, taipgi nagai iš
silaikę geriausia.

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

530' SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

r———~

: Clement Vokietaitis ;Į
LIETUVIS ADVOKATAS i

50 Court Street
' Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622 !

168 GRAND STREET į
Brooklyn, N. Y. į

Tel. Evergreen 8-7179
L----————————-'——i

Visokių Žolių 
Sandėlis

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—8 pakeliai $1.50
žolių knygelė, \ aprašo apie 

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

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

- Incorporated \
J. LeVANDA—E. LoVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

Dr. Paul Ferdinand Schild
er, 54 m., pasauliniai paskil
bęs proto ligų, specialistas, 
mirė po Užgavimo automobi- 
liumi ant York Avė. prie 86th 
St., New York. Jį užgavęs as
muo, G. Braun, daktarą pats 
nuvežęs ligoninėn, tapo paleis
tas, kada išsiaiškino, jog dr. 
ėjęs skersai gatvę esant rau
donoms šviesoms.

Dr. buvo gimęs ir mokslus 
ėjęs Viennoj. šion šalin atvy
kęs 1929 m.

Joseph Badamo, 26 n.., 27 
Maujer St., nuvežtas St. Ca
therine ligoninėn pašautas po- 
licisto, kuris, sakoma, užtikęs 
jį plėšiant kasą saldaininėj, 
723 Grand St.

IŠRANDAVOJIMAl
Pasirandavoja 2 kambariai pi i1? 

mažos šeimynos, šventadieniais iv 
valgį pagaminame. Matyti galima 
šeštadieniais ir sekmadieniais die
nomis, o dirbamom dienom vakarais:. 
E. D. 1354 Willoughby Ave., prie 
Jefferson stoties, Brooklyn.

(291-293)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių darbininkių 

atrinkimui avių žarnų. Gera mokes
tis, nuolatinis darbas, nemokamai 
kava. Kreipkitės į Mr. Trambel, 
356 W. 11 th St., New York City.

(291-296)

LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai*

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

ns Įstaiga <

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba- 1 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras ; 
nuo 1 valandos <

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

ir

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už iirėdymą
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&etvirtad., Gruodžio 12, 1940

Vaikus Prasikaltėlius '> 
Sulaikė be. Kaucijos

Harold Wagner, vienas iŠ 
keturių . be mptinos augusių 
vaikų šeimoj,. 15 m., ir jo 
draugas Ignatius Hackson, 12 
m., sulaikyti teismui be kaucL 
jos. Wagneriukas pakliuvo 
dėl pašovimo No. 214 mokyk
los vedėjo Milton Salit.

F. W. SHAUNS <
• (SHALINSKAS) C

1 FUNERAL HOMEl
84-02 Jamaica Avenue ■

Opposite Forest Parkway w
I WOODHAVEN, N..Y. (

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

UP-TO-DATE

BARBER SHOE
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. 6URSK4
G raborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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




