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Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.

Pasaulyje yra tokių žmonių, 
kurie tegali atsiminti svarbes-
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nį įvykį tik tuomet, jei jis su
puola su tam tikru kitu įvykiu. 
Pasitaiko, kad užklaustas tam
sus žmogus, kada jis gimė, at
sako : “Tuomet, kai mūsų kai
me daug sniego buvo. . . ”

Kai šitaip kalba “papras
tas” žmogelis, gali atleisti. 
Bet šitaip neturėtų rašyti laik
raščio redaktorius, jei jis no
ri, kad jo redaguojamas laik
raštis turėtų kiek tiek laikraš
tinės vertės.

Aną dieną šitoje vietoje bu
vo rašyta, kad darbo žmonės 
raudonąją vėliavą žinojo dar 
prieš krikščionybės laikus. 
Tuojau Juozas Tysliava puo
lėsi su “kritika,” pareikšda
mas: “šviesesnis žmogus žino, 
kad iš viso vėliavos sąvoka 
yra atsiradusi, palyginti, gana i 
neseniai.”

Kaip tą įrodyti? Juozas, 
kaip anas tamsus žmogelis, 
“nurodo:” “totoriai, įveikę ru
sų kunigaikščius, vietoje vė
liavos, kaip ‘pergalės ženklą’, 
nešiodavęs! šiaudų grįžtę...”

Jeigu “šviesesnis žmogus” 
tik tiek žino, kiek Juozo gar
binami senovės totoriai, tai 
jam iš viso nedera kalbėti apie 
vėliavą. Nes šviesesnis žmo
gus galėtų paimti kad ir to
kį dalyką, kaip Encyclopedia 
Britannica, kur rastų medžia
gos apie vėliavos istoriją. O jei 
jis norėtų dar plačiau sužinoti, 
tai jis turėtų pasikrapštyti gal
vą ir paskaityti gilios seno
vės tyrinėtojus, istorikus, ku
rie puikiai parodo, kad tokis 
dalykas, kaip vėliava, gyvuoja • 
per tūkstančius 'metų ir kad 
raudonąją vėliavą darbo žmo
nės naudojo dar prieš krikš
čionybę !

“Aiškiai matosi, kad gilio
sios senovės laikais raudonoji 
vėliava darbo žmonių draugi
joms buvo kraujo gamintojos 
simboliu, o ne kraujo liejimo 
simboliu; tuo pačiu sykiu tar
pe didžiūnų toji pati vėliava 
buvo laikoma kankinimo ir 
kraujo liejimo simboliu,” — 
rašo žymusis istorikas C. O. 
Ward savo veikale “The An
cient Lowly.”

Anglija nori Amerikoj gau
ti “paskolų,“ — “paskolų,” 
kurių ji niekad neatmokės, 
kaip neatmokėjo per pereitą 
karą jai duotų paskolų.

Dėlto Amerikos kapitalistai 
nelabai skubinasi duoti tokias 
paskolas, kurių Washingtono 
vyriausybė negarantuoja.

Bet prezidentas Rooseveltas, 
sakoma, nori dar čia ir kaip 
tokias paskolas Anglijai duo
ti!
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Tai jau dabar galima sa
kyti yra pilnai žinoma, kad 
“tautos vadas” į Ameriką at
vyks. Klerikalai linkui jo jau

New Yorko “Posto” kari
nis apžvalgininkas Pratt an
dai pareiškė, jog šiuo metu 
Anglija stovi kritiškoje padė
tyje.

Tatai galimas daiktas. Bet 
nereikia manyti, kad Anglija 
jau yra tokia biednutė. Ne! 
Anglijos kapitalistai turi in
vestavę bilijonus dolerių turto 
užsieniuose. Tik vienoj Pietų 
Amerikoj ji turi milžiniškas 
sumas investavusi,—pav. Ar
gentinoje !

Todėl išmintingesni ir šal
tesniu protu besivaduoją ame
rikiečiai ir sako: Jeigu Angli
jos vyriausybė nori gaut Ame- 
tikoje pinigų, tegu ji savo tur
tus Pietų Amerikoję perveda 
Amerikos kapitalistams, tuo
met pastarieji jai duosią pini
gų. Bet Anglija apie tai ne
nori kol kas nei kalbėti.

Rooseveltas Reika
lausiąs Ilgesnės

Darbo Savaitės
Priruošti Popieriai Įvest Varžos Stovį Amerikoj Laukia 

Prezidento Parašo; Jis Bijo, kad “Pasaulis Nežūtų”
Washington. — Ameriko

nų žinių agentūra United 
Press spėja, kad preziden
tas Rooseveltas įves šalyje 
nepaprastą, varžos stovį. 
Nes to reikalaująs smarkes
nis dirbimas apsigynimo-ka- 
ro pabūklų. Numatoma, kad

| prezidentas įsakys darbinin
kam ilgiau, negu dabar, 
dirbt pramonėse, kur gami
nami karo reikmenys.

Kiti valdininkai jau pri
ruošė, dokumentus dėlei var
žos stovio įvedimo ir tik 
laukia prezidento pasirašy
mo.

Prez. Rooseveltas savo 
kalboj sekmadienį Warm

165 Žymūs Amerikos Piliečiai Prašo Ne
teisi Komunistą Darcy už Mažą Neregu

liarumą dėl Užsirašymo Balsuoti
Washington. — Califor- 

nijos gubernatorius Culbert 
L. Olson ir 164 žymūs pilie
čiai iš įvairių valstijų pasi
rašė jjrašymą, kad šalies 
Vyriausias Teismas panai
kintų bylą prieš S. A. Dar-

Žuvo Daugelis Mai 
nieriy Rumunijoj; 
200 Dar Užgriūti

Bucharest, Rumunija. — 
Per sprogimą Lupeni an- 
gliakasykloj tapo užmušta 
bent 51-nas mainieris.

Be to, kasykloje liko už
griauta dar 200 mainierių. 
Manoma, kad dauguma jų 
dar esą gyvi.

Sprogimo priežastis esan
ti, nežinoma.

Angly Lakūnai Bombardavo 
Berlyno “Subvę”

Berlin, gruod. 16. — An
glų orlaiviai bombomis ap
ardė bei padegė dvi ligoni
nes Berlyne ir tiesiog patai
kė į vieną požeminį geležin
kelį (subvę); be to, padegė 
kelis namus. Vidurinėje 
Vokietijoje jie pažeidė vie
ną fabriką.

keičia toną. Tuoj pakeis ir so- 
cijalistai: visi iš vien su fa-, 
šistais garbins tą Lietuvos 
liaudies neprietelių, kuris Lie
tuvą engė, kuris lietuvių tau
tos istorijoj pasiliks blogesniu 
ir už Jogailą; kuris, prieš bėg
siant per beržyną į Berlyną, 
nukniaukė milžiniškas sumas 
Lietuvos turto.

Mūsų pareigos pasiliks tos 
pačios: burti visas pažangiųjų 
Amerikos lietuvių jėgas ko
vai prieš fašizmą ir jojo agen
tus.

Springse, Georgijoj, koloni
joj kūdikių paralyžiaus li
gonių, pareiškė, kad jis kas 
metai čia atsilankys, “jeigu 
pasaulis išliks gyvas.”

Šiuose jo žodžiuose įžiū
rima perspėjimas, jog karas 
tiesioginiai kliudys ir Jung
tines Valstijas.

Apsigynimo komisijos 
galva Wm. Knudsen sakė, 
kad Amerikos fabrikai 30 
procentų mažiau pastato 
karinių orlaivių negu buvo 
skirta. Jis reikalavo pail
gint darbo valandas ir įvest 
didesnę paskubą.

Numatoma pabrangimas 
gyvenimo reikmenų.

cy, kuris 1934 metais buvo 
komunistų kandidatas į Ca
lif orni jos gubernatorius. 
Toje valstijoje prieš jį už
vesta byla dėl to, kad jis 
užsiregistruodamas balsuot 
neteisingai padavęs savo 
gimimo vietą. Prašymas 
Vyriausiam Teismui įteik
tas vardu Visašališkos Fe
deracijos dėlei Konstituci
nių Laisvių. Tarp padėjusių 
savo parašus yra žymus ra
šytojas Theodore Dreiser; 
Wisconsino U n i v e r s iteto 
profesorius Ed. Arlington 
Ross; Ipn. H. F. Ward, 
Union Teologijos Seminari
jos prefesorius, ir eilė kitų 
žinomų amęrikonų.

Prašymas nurodo, jog 
1934 metais 200 tūkstančių 
Californijos piliečių “netei
singai užsiregistravo” bal
suot; taip sakė pats gene- 
ralis tos valstijos prokuro
ras U. S. Webb. Net Cali- 
fornijos valstijos iždininkas 
Charles G. Johnson, užsire
gistruodamas bals avimam 
1932 metais, padavė skirtin
gą savo gimimo vietą, negu 
kur jis buvo gimęs, kaip 
parodė generalis Californi- 
jos prokuroras. Ir tos valsti
jos teisdarystė dėl*to visai 
jų nekliudė. Visai kitaip tie 
teisdariai pasielgė su Samu 
Darcy, komunistų kandida
tu į Calif, gubernatorius.

Kad Darcy paskui apleido 
Californiją ir toliau gyve
no Pennsylvapijoj, tai jie 
išreikalavo, kad Pennsylva- 
nijos valdžia išduotų Dar
cy teismui Californijoj. O 
jam ten gręsia iki 14 metų 
kalėjimo už menką skirtu
mą užsiregistravime bal
suot, kaip protestuodama 
nurodo Federacija dėlei 
Konstitucinių Laisvių.

Anglų Darbininkai Tegaus 
Tik Mažų Biskelį Mėsos

London, gruod. 16. — An
glijos maisto ministeris lor
das Woolton patvarkė, kad 
nuo šiandien vienam „ žmo
gui bus leista pirkt iš krau
tuvių tiktai už 37 centus 
mėsos per savaitę. O viešbu
čiuose ir restoranuose dar ... t

JAU IR ANGLIJOJ 
ATVIRAI UŽPUL

DINĖJA ŽYDUS
London. — Anglų socia

listų laikraštis “Tribune”, 
dabartinės valdžios rėmė
jas, rašo, kad Anglijoj pra
sidėjo atviras judėjimas 
prieš žydus. Įvairūs namų 
savininkai skelbia spaudoj, 
kad jie paršam do kamba
rius tiktai krikščionims.

Viename miestelyje buvo 
išmestos iš patalpų trys ma
žos žydaitės, kurios buvo su 
anglų vaikais iškraustytos 
iš vokiečių bombarduojamų 
didmiesčių. Kai kur iš na
mų mažuose miesteliuose iš
metamos žydų pabėgėlių šei
mynos.

“Tribūne” sako, kad an
glai tūlose 'vietose "pradejo 
tiesioginiai užpuldinėt žy
dus, o toliau būsią daugiau 
tokių užpuolimų. Churchillio 
-Halifaxo valdžia gi nieko 
nedaro, kad stabdytų išsi
šokimus prieš žydus.

Pats socialistų “Tribune” 
redaktorius Raymond Post
gate iš dalies teisina anglų 
veiksmus prieš žydus. Jis 
rašo, kad žydai laikosi “kei
stų papročių,” o anglai to 
nekenčia.

VOKIEČIAI GAL UŽIMSIĄ 
VISĄ FRANCIJĄ

Bern, Šveicarija, gruod. 
16. — Neoficialiai praneša
ma, kad vokiečių ambasado
rius užklaus maršalą Pe
tain ą, diktatorių dar neuž
imtos Franci jos dalies, ko
dėl jis išmetė iš valdžios La- 
valį, buvusį ministerį vice
pirmininką, o jo vieton įsta
tė Flandiną. Naziai laiko 
Lavalį geresniu savo drau
gu negu FĮandiną.

Berlin, gruod. 16. — Vo
kiečių laikraščiai primena, 
kad Vokietija dar nėra pa
darius taikos su Franci j a, o 
tiktai paliaubas. Vienas na- 
zių valdžios atstovas pareiš
kė, jog kyla klausimas, “ar 
Vokietija toliau pakęs tokį 
dalykų stovį kaip dabar 
Franci joj.”

Vokiečių Orlaiviai Ardė An
glų Pramonės Miestų
Vokiečiai Praneša:

Berlin. — Vokiečių lakū
nai stambiomis bombomis 
pataikė į didį fabriką vie
name vidurinės Anglijos 
mieste ir padarė dikčiai 
nuostolių kitiem kariškai 
svarbiem pastatam.

bus galima jvalias gaut mė
sos.

Šis griežtas mėsos suma
žinimas labiausia paliečia 
darbininkus, kuriem res
toranuose neprieinama val
gyti.

PUSE KAREIVINIO 
MIESTO SERGA 

INFLUENZA
Alexandria, Louisiana. — 

Kiek pranešta sveikatos val
dybai, tai 30 tūkstančių 
žmonių šiame mieste serga 
influenza, bet apie daugelį 
ligonių dar nėra pranešimų.

Alexandria turi 25 tūks
tančius pastovių gyventojų. 
Bet kai pradėta statyti di
džios kareivinės, artimoj 
Beauregard stovykloj ir 
apylinkėj, tai į miestą sugu
žėjo 65 tūkstančiai žmonių 
iš kitur, kad gautų darbo. 
Dėl to miestas užsigrūdo 
žmonėmis, ir daugelis jų, 
negaudami kambarių, apsi
gyveno kiauruose, apleis
tuose namuose, senuose san
dėliuose, garažuose, krautu
vėse, ir taip perpildė visas 
patalpas, kad tūkstančiai 
priversti nakvot visai lauke.

Gydytojai sako, kad tai 
dėl didelio žmonių susikim
šimo taip siaučia influenza 
Alexandrijoj. Bet, girdi, 
tarp 30 tūkstančių kareivių 
Beauregard stovykloje ma
žai kas serga šia liga.

ANGLAI ATAKUOJA S0- 
LUMĄ LIBIJOJE

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas, gruod. 16. 

—Anglai vietomis jau tolo
kai pervijo italus iš Egipto 
į Libiją, Italijos koloniją. 
Anglai dabar pradėjo štur- 
muot Solumą, aptvirtintą 
italų prieplaukos miestą, 
Libijoj.

Sykiu italus pajūryje nuo 
lat bombarduoja anglų ka
ro laivai ir orlaiviai. 
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Anglai nušovė 24 italų or 
laivius, o . italai tris anglų 
orlaivius.

Mūšiai tarp anglų ir ita
lų siaučia, nežiūrint šėlstan • 
čios smėlių audros.

Italų Pranešimas:
Roma. — Tęsiasi baisūs 

nuolatiniai mūšiai tarp ita
lų ir anglų srityje Solumo, 
Forto Capuzzo ir Bardijos, 
Libijoje. Dar kelios dienos 
praeis, iki vieni ar kiti pa
ims viršų.

Anglų orlaiviai vidutinė
mis bombomis pataikė į vie
ną italų šarvuotlaivį Nea
polyje, Italijoje.

šiaurinėj Afrikoj italai 
nušovė vienuoliką anglų lėk- 
tuviį, o anglai — šešis italų

lėktuvus.

Anglijos Valdovai
Nusigandę Žmonių
Judėjimo dėl Taikos

*_______ _
Ministeris Bevin Grasina Sovietų Sąjungai; Kaltina Sovietus, 

Kad, Girdi, Jie Kurstą Anglus prieš Karą
Glasgow, Anglija. — An

glų darbo ministeris Ernest 
Bevin, kalbėdamas unijistų 
susirinkime, grasino, kad 
Sovietai “nesikištų į Angli
jos reikalus.” Jis sakė, kad 
anglų komunistai, girdi, 
“pagal Sovietų įsakymus” 
norį pakenkt Anglijai vesti 
karą.

Čia pasigirdo šauksmai iš 
minios: “Tamsta meluoji!”

Į tai atsiliepdamas minis
teris suriko: “Išmeskit juos 
laukan!”

Taikos r e i k a la ujančius 
unijistus jis “apšaukė dar
bo ųnijų parazitais.”

Kai sekmadienį vakare 12 d., po naujų metų.”

Naziai Čechoslovakijoj Daro Ablavas 
Prieš Komunistus, Organizuoja 
Caristus prieš Sovietų Sąjungą

Istanbul, Turkija. — At- 
bėgėliai iš Čechoslovakijos 
praneša, kaip naziai tame 
krašte nuolat areštuoja ko
munistus. Neseniai Pilsene 
naziai suėmė visus narius 
Sovietų Sąjungos Draugų 
Kliubo. Kosmonosy jie areš
tavo 17 jaunų komunistų in
telektualų. Daugelis komu
nistiniai nusiteikusių žmo
nių suimta Moravskoj-Os- 
travoj ir kituose Čechoslo
vakijos miestuose.

Naziai vokiečiai nuo lap
kričio mėnesio įsteigė eilę 
mokyklų propagandai prieš 
komunistus ir Sovietus. Pa
mokos duodamos slaptai.

Nazių valdžia paskyrė ir 
pabėgėlius Rusijos oficie- 
rius ir kitus caristus kaip 
mokytojus prieš Sovietus. 
Jie turi wač kalbėt prieš 
tokius sovietinės revoliuci
jos pavojus kaip 1917-21 
metais Rusijoj.

Nazių gubernatoriaus ra
štinėje Pragoję caristai ru
sai yra ruošiami vykt į So
vietų miestą Odessą ir iš 
ten vest savo “organizaci
nį” darbą prieš Sovietus.

Nazių vyriausybė specia
liai suregistravo tas vo
kiečių Raudonojo Kryžiaus 
slauges, kurios moka rusiš
kai.

Hitlerininkų valdžia par
sikvietė iš Ruthenijos į Pra- 
gą caristus generolus Bis- 
kupskį ir Vojechovskį. Pas
tarasis yra paskirtas galva 
b a 11 a g v ardiečių korpuso, 
kuriam pavesta ardyt So
vietų geležinkelius, fabrikus 
ir kitus svarbesnius pasta
tus.

čechoslovakijos komunis
tai gi be paliovos slaptai 
skleidžia propagandą prieš 
Vokietijos nazius. Pardu
bice mieste naktį jie net 

ministeris Bevin kalbėjo 
mitinge, prieš jį kilo demon
stracija. Jis gi, iš savo pu
sės, užreiškė, kad tai ko
munistai čia, girdi, “varą 
Hitlerio ofensyvą už taiką.”

New York. — “Daily 
Worker” rašo, jog Anglijos 
darbo ministeris Bevin sa
vo išsišokimais prieš Sovie
tų Sąjungą stengiasi pa
kenkt anglų judėjimui rei
kalaujančiam taikos:

“Tatai parodo, kaip vieš
pataujantieji Anglijos rate
liai desperatiškai bijo prieš
karinio Liaudies Suvažiavi
mo, kuris šaukiamas sausio 

ant vokiečių kareivinių sie
nų stambiai ištepliojo šito
kius obalsius: “Tegyvuoja 
Sovietų Sąjunga! Sukilkite 
prieš tironus! Geriau mirt 
s t o v i n č i am negu gyvent 
klupsčiam!”

N. Jersey CIO Rei
kalauja Sukurt 
Darbo Partiją

Passaic, N. J. — Suvažia
vimas New Jersey Valstijos 
CIO Unijų Tarybos priėmė 
rezoliuciją, jog turi būt 
įkurta Darbo Partija, kad 
“o r g a n i zuoti darbininkai 
galėtų nepriklausomai veik
ti politikoje.”

Rezoliucija šaukia ir “ki
tas pažangias grupes veikt 
išvien dėlei bendros politi
nės programos” su uniji
niais darbininkais. Ji taipgi 
ragina Nepartijinę Darbo 
Lygą prisidėt prie šio veiki
mo.

Bethlehem, Pa.
Pasimirė D. Matonienė 

šeštadienį, gruodžio 14 d., 
pasimirė D. Matonienė, 
LDS 64 kp. nare, gyvenusi 
1728 E. 3 St, Bethlehem, 
Pa. Laidotuvės bus šiandien, 
gruodžio 17 d., kaip 10:30 v. 
ryte. Atsisveikinimo prakal- 
bėlę pasakys . J. Gasiunas, 
“Tiesos” redaktorius, iš 
Brooklyn, N. Y.

London. —^Vokiečių oro 
bomba su žeidė madingą 
Amerikonų Kliubą.

ORAS. — Bus daugiau 
lietaus ir šaltą.
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Mažas Nesusipratimas
. Šiuo metu spaudoje dažnai pastebima 
žinių apie “nesusipratimus,” iškilusius 
tarp prez. Roosevelto administracijos, iš 
vienos pusės, ir buvusio ambasadoriaus 
Anglijoje Kennedy,—iš kitos. Kaip žinia, 
Kennedy atsisakė ilgiau būti ambasado
riumi. Jis, privatiniuose pasikalbėjimuo
se, pareiškė, jog Anglija šį karą p raki- 
šianti, kad ji neatsilaikysianti prieš vo
kiečius; kad, esą, Anglijoje įvyksiąs soci- 
jalizmas! Todėl, esą, Kennedy sakąs, kad 
neverta teikti Anglijai pagalbos, kokią 
yra pasirįžusi teikti mūsų krašto admi
nistracija. Be to, buvusis ambasadorius 
pareiškė, kad jis, gyvendamas Ameriko
je, “kovosiąs už taiką.”

Pastarąjame savaitraščio “New Mas
ses” numeryj, to laikraščio koresponden
tas Washingtone, Adam Lapin, ką kitą 
iškelia. Jis nurodo, kad Kennedy kaip 
buvo taip ir beesąs munichipriųs. Jam 
kdmunizmo bairūė yra didesnė, negu hit- 
lerizmo. Kennedy, Bullitt ir kiti prezi
dento Roosevelto draugai yra tos pačios 
nuomonės. Būdamas katalikų tikybos iv 
klerikalas, Kennedy, todėl, mano pradėti 
tokią kampaniją, kuri būtų atkreipta ne 
prieš Hitlerį, bet prieš Sovietų Sąjungą. 
Šiuo metu Kennedy organizuoja “taikos 
komitetą,” kurin mano įtraukti daug įta
kingų krašte žmonių. Paskui jis bandy
siąs pravesti savo politiką.

Toliau A. Lapin nurodo, kad tarp Ken
nedy ir prez. Roosevelto skirtumų yra ir 
tame: Kennedy nepasitiki socijalistais ly
deriais Anglijoj, o prezidentas Roose vel
tas jais pilniausiai pasitiki. Kennedy ma
no, kad socijalistai lyderiai gali nueiti 
su masiniu judėjimu, taip sakant pavė
jui, ir pradėti daryti “ką nors naujo,”’o 
prez. Rooseveltas mano, kad Anglijos so- 
cijalistų lyderiai bandys suvaidinti tokią 
rolę, kokią, pav., suvaidino Šeidemanai, 
©bertai, Noskės ir kiti pokarinėj Vo
kietijoj. Prez. Rooseveltas tiki, kad iv 
Amerikoje socijalistų lyderiai, toki kai]) 
Hillmanas, eis išvien su Amerikos impe
rialistais visuose svarbiuosiuose imperia
listų pasimojimuose. Kennedy tokiems 
dar vis nebepasitiki.

Tame tai keri tas tarp prez. Rooseyel- 
to ir Kennedy nesusipratimas.

Matusevičiaus.

“Šviesos” Num. 4-tas
Išėjo iš spaudos ALDLD leidžiamo ber- 

taininio žurnalo “Šviesos” numeris 4-tas. 
Tai už spalio, lapkr. ir gruodžio mene* 
sitfe laida.

Kadangi šiemet sukako 25-keri metai 
nuo to laiko, kai buvo įkurta Lietuvių 
Literatūros Draugija, tai ir šiame “Švie
sos” numery j telpa pora tuo reikalu 
straipsnių—Pr. Pakalniškio, D. M. Šo- 
lomsko. Be to, žurnale telpa prof. Bace
vičiaus straipsnis apie “Lietuvių Muzikos 
Kūrybą”, Dr. A. Petrikos straipsnis “Dr. 
Andrius L. Graicūnas” (jo gimimo 70- 
metinei paminėti),
“Lietuvos Prisikėlimas ir Inteligentija, 
E. Jaroslavskio “Marksizmas ir Darvi
nizmas”. Be to, telpa kitokiais klausi
mais straipsnių, eilių, apysakaičių—^pa
žymėtinos Jono Kaškaičio ilgos eilės 
“Naujoji Lietuva.”

Techniškai žurnalas daro labai gra
žaus įspūdžio. Kiekvienas, kuris šį “švie
sos” numerį įsigys, džiaugsis. Pavienis 
“Šviesos” numeris 25c. Prenumeratos 
kaina metams $1. O kuris asmuo pri - 
klauso ALDLD, tas gauna “§viesą” už 
dyką:* Todėl patariame visiems, dar ne* 
santiems ALDLD nariais, patapti jais 
šiemet, kai yra palengvintas įstojimas

...... Kova Sa Džiova Lietuvoje
Per ilgus laikus Lietuvos liaudį kan

kino baisioji džiova. Fašistų vyriausybė 
į tai nekreipė dėmesio, nors nuolat ir 
nuolat buvo raginama tokių žmonių, 
kaip dr. K. Grinius ir kt. Bet Lietuvoje 
gyvenimas pasikeitė. Tarybų vyriausy
bė, nieko • nelaukdama, pradėjo kovą su 
nesveikatingumu, ypačiai šu džiova, su
leidusia šaknis darbo žmonėse. Linksma 
skaityti sekama Eltos žinia:

“Sveikatos apsaugos komisariatas šiais 
metais įsteigė 7 apskričių tuberkuliozės 
dispanserius (Ukmergėje, Kėdainiuose, 
Mažeikiuose, Vilkaviškyje, T e 1 šiuose, 
Kretingoje, Biržuose ir Kaune). Tuo bū
du dabai' kovai su džiova yra 22 dispan
seriai, iš kurių 8-komisariato ir 14-savi- 
valdybių žinioje. 1941 metais dispanse
rių numatyta įsteigti visose apskrityse 
(kur dar jų nėra). Žadama dar įrengti 
porą važinėjančių dispanserių, kurie ga
lėtų, reikalui esant, išvykti į daugiau 
džiova apkrėstas Respublikos vietas. Be 
to, apskrityse numatomą įrengti po kelis 
džiovos punktus, kur bus surenkami ser
gantieji ir pasiųsti į dispanserius. Dabar 
Lietuvos TSR yra 14 sanatorijų (kartu su 
skyriais prie ligoninių). Siekiant įgyven
dinti nemokamą džiovininkų gydymą, 
jau 1941 metais numatoma padidinti lo
vų skaičių, įrengiant dvi kūdikių ir vai
kų sanatorijas (plaučių ir kaulų džiovai 
gydyti) ir pradėti dviejų sanatorijų su
augusiems statybą Varėnoje ir Andrio
niškyje. Iš viso Lietuvos TSR reikia 
džiovininkams gydyti įstaigose apie 3,000 
lovų.”

Šitaip darbo žmonių vyriausybė rūpi
nasi jų sveikata!
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Dar viena bomba pataikė j Anglijos karališkąjį pa- 
lociu Londone—Buckingham Palace.

<1 JAŠKA

Kur Tas Generolas, Kur 
Vyskūpas?

Klerikalų spaudoje pasirodė iš Vati
kano pranešimas “Petro Pranciškaus 
Bučio”. Jis sakosi, neužilgo pradėsiąs sa
kyti lietuvių kalboj prakalbas iš Vatika
no radijo stoties.

Kaip žinia, per ilgus metus Bučys va
dinosi generolas ir vyskūpas. Dabar jis 
pasirašo tik paprastas Bučys. Kurgi din
gą generolas? Kur dingo vyskūpas? Kas 
čia per misterija! i . <

Gal būt čia fašisto Mussolinio suma
nymu tas padaryta. Mussoliniui rūpi, 
kad Bučys už fašizmą pavarytų agita
cijos ir Amerikoje (per Vatikaną) tarp 
lietuvių. Gal būt tuo tikslu ir su genero
lo titulu Bučys turėjo atsiskirti. Bet ko
dėl jis bijosi ilgiau vadintis vyskupu?

Pradėjo Terorą—Ar Tas Jiems 
Eis Naudon?

Lietuvos spauda praneša, kad š. m. 
spalio 29 d. tapo nužudytas Lietuvos 
Vidaus Reikalų Liaudies Komisarijato 
darbuotojas Fabijonas Stanislavavičius. 
“Tarybų Lietuva” (spal. 31 d.) rašo:

“Š. m. spalio mėn. 29 d. naktį eidamas 
tarnybines pareigas, tragingai žuvo Lie
tuvos TSR VRLK bendradarbis Fabijo
nas Stanislavavičius.

“F. Stanislavavičius' yra 27-rių metų 
amžiaus, gimęs vidutinio valstiečio šei
moj, Pomeklių km., Vandžiogalos v., 
Kauno apskr.

aikystės metus praleido tėvo šeimoj, 
o nuo 1930—1935 m. dirbo “Neries” fab
rike dailyde. 1935—1940 m. tarnavo Lie
tuvos armijoj—pirmaisiais metais eiliniu, 
o paskutiniaisiais—vyr. puskarininkiu.

“Į VRLK organų darbą drg. Stanisla
vavičius buvo pakviestas Lietuvos TSR 
Vid. Reik. Liaudies Komisarijato. Dirb
damas minėtuose organuose, drg. F. Sta
nislavavičius, kaip nepartinis bolševikas, 
vadovybės pavestas pareigas atlikdavo 
garbiningai ir sąžiningai.

“Atiduodami velioniui paskutiniąją 
pagarbą, mes—VRLK čekistai, užtikri- 
nam partiją ir vyriausybę, kad vesime 
ryžtingiausią kovą su visais ir visokiais 
liaudies priešais, kokiomis kaukėmis jie 
besidangstytų.”

Nereikia nei aiškinti, kad F. Stanisla- 
vavičių nužudė tarybų Lietuvos priešai. 
Jie nužudė jį einantį pareigas; nužudė 
besaugojantį tuos laimėjimus, kuriuos 
Lietuvos liaudis pasiekė per paskutiniuo
sius keletą mėnesių.

Kitais žodžiais: tarybinės santvarkos 
neprieteliai pradėjo fiziškąjį terūką prieš 
tuos pareigūnus, kurie Lietuvos liaudies 
reikalus saugo. Bet ar tas teroristams jš- 
eiš naudon? Ne! Mes manome kaip tik 
atvirkščiai.

Gyveno berniukas, gavęs 
per krikštą Jaškos vardą. 
Koks jo ten gyvenimas? 
Auklėtojai jį nuolat mušda
vo, blogai maitindavo, varė 
į sunkius darbus. Pakentė j o, 
vargšelis, ligi dešimties me
tų amžiaus ir nutarė ilgiau 
nebegyventi. Apsirgo ir pa
simirė. Na, ir nors jis tu
rėjo šiokių tokių nuodėmė
lių — buvo priimtas tiesiai 
i rojų.

Kaip gražu rojuje — ma
to Jaška. Ant auksinės, bliz
gančiais akmenukais pa
puoštos kėdės sėdi gan ne
bejaunas ponas ir neskubė
damas glosto savo ilgą, ži
lą barzdą. Apdairiojo ber
niuko akys nuslysta į mil
žiniškus gėlynus. Jis ten nu
eina. Uosto kvapiąsias gėly
tes. Tarp žydinčių gėlių, ant 
medžių šakų, pilna cherubi
nų ir serafimų. Jie gražiais 
balsais sutartine traukia 
hosaną. Čia pat šventųjų 
pulkai, šokdami ratu, gieda 
psalmes, • kuriose taip aps
tu pasigyrimų apie anksty
vesnius savo žemiškus ken
tėjimus.

—Viešpatie, — prabyla 
giesmininkai, nusikreipę į 
barzdotą senį, — pažvelk į 
mus! Kaip mes esam iškan
kinti. Bet, vis dėlto mums 
džiugu, kad galim minėti 
tavo vardą. Mūsų oda iki 
padų nulupta, mūsų kūnai 
sudėvėti, mūsų rankos su
laužytos, sutrupintos, šon
kauliai kyšo prasikalę pa-
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Laiškas Laisves Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau:

Tarp jūsų skaitytojų be abeį- 
jo randasi skaitlius ateivių, ku
rie dar nesiregistravo, bijoda
mi, jog tokis registravimas ves 
prie jų išdeportavimo.

Tie ateiviai neišpasakytai su
sirūpinę. Jie negali ‘nutarti, ar 
jiems registruotis ar nesiregis- 
truoti. Jeigu jie registruosis, 
tai pakreips valdžios atydą į 
save, su pavojum, jog bus išde- 
portuoti, nuo savo šeimų praša
linti. Jeigu jie nesiregistruos, 
jie laužys įstatymą, ant jų sun
kios nesiregistravimo bausmės 
—šeši mėnesiai kalėjimo ir $1,- 
000 piniginė baušmė — bus už
dėta. Gal valdžia juos suseks. 
Labai sunkus padėjimas. Abie- 
jais atžvilgiais tokiems atei
viams yra bloga. Kiekvienas 
žmogus turi dėl savęs nutai ti 
kas jam geriausia daryt. Nieks 
kitas už jį tą negali nuspręsti.

Bet, jeigu aš' rasčiau save 
tokiame padėjime, jeigu mane 
grasintų deportavimas už nele
gali įvažiavimą ar pasilikimą 
Jungt. .Valstijose, ir tik, apart 
to, aš visuomet buvau geras, 
lojalus Jungt. Valstijų gyven
tojas, tai be jokios baimės nu
eičiau į paštą ir užsiregistruo
čiau. Aš užsiregistruočiau netik 
todėl, jog tai yra šioje šalyje 
pravestas įstatymas, ir tas pa
rodytų mano gerus norus, bet 
todėl, jog aš tikiu, jog” tas siū
lo geriausią progą legalizuoti 
mano stovį Jungt. Valstijose.

Bus tūkstančiai ateivių šita
me padėjime. Nieks negali sa
kyti, tikrai, bet, man atrodo 
gana aišku, jog nei Kongresas 
nei Immigration and Naturali
zation Service norės, ar manys, 
jog tai yra dėl šalies geriausių 
interesų, išskirstyti šeimas ir 
išdeportuoti tuos tūkstančius 

sa“ žmonių. Kiton pusėn, man at
rodo, galimas daiktas, jog Kon-

M. Gorkij
viršiun. Bet visi neišpasaky
tai džiaugiamės tavo garbe.

Viešpats klausosi — kak
ta raukosi.

—Na, jau, gerai, — sako 
viešpats.—Girdžiu visa tai 
jau beveik du tūkstančius 
metų. Pavargot ant žemės, 
pakentė jot — suprantu. 
Nuoširdžiai jum dėkoju 
manęs šlovinimą, 
nepagiedotumėt 
nors linksmesnio,

O šventieji vėl 
vo:

—M ūsų mylim iausias gresas praves kokį nors įstaty- 
viešpatie! Pažiūrėk į mūsų 
kojas. Jos sulaužytos, ran
kos išsukinėtos. Kaip skau
džiai mes kentėjom! Jie, ne
tikėliai, mus degino, dusino, 
badu marino. Ir ką mum ne
darė ... Ech, visgi, viešpa
tie, mes tave garbinam ir 
šlovinam.

—Teisingai šnekat, bro
liukai. Jūs išgarsinot mano 
vardą savo kentėjimais. Ge-1 
rai!

Šventieji ir vėl savo trau
kia. Tą pat, ką ir pirma. 
Jaška, pasislėpęs už vienos 
rojaus obels, stebi šventuo
sius. Kokie jie, mizerijos, 
liesi! Vieni šlubuoja pasi
ramsčiuodami kreivom laz
dom. Pas antrus akys išba- 
dinėtos. Tretiem besą gal
vos nukirstos ir jie jas ne
šiojasi po pažastim, kaip 
arbūzus. Aplinkui suinva- 
lidėjusius Šventuosius guli 
16,000 nekalčiausių merge
lių. Jų vainikėliai džiūsta 

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Bet, 
man 
ach? 
šneka

uz
ar

mą, legalizuojant stovį ateiviu, 
kurie yra lojalūs šios šalies gy
ventojai, užlaikydami visus jos 
įstatymus — ir jie galės tapti 
piliečiais. Bet, taipgi, aš tikiu,

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

“Laisves” Redakcijai: Aš 
' neseniai skaičiau vieno žmo

gaus laišką, gautą iš Lietu
vos. Tame laiške labai nu
siskundžiama, kad laiško 
savininkas negavo žemės, 
kai ji * buvo dalinama. Jis 
buvęs padavęs prašymą ir 
manęs, kad gaus, bet nega
vo. Jis turįs tik apie šešius 
hektarus žemės. Tai kaip ta 
žemė buvo dalinama, kad 
tas mažažemis jos negavo? reikalingas.

nimo komisijos, supranta
ma, svarstė kiekvieną že
mės prašantį pilietį atskirai. 
Ir davė tiems, kuriems ji 
buvo reikalingiausia. Vei
kiausia buvo atsižiūrimą 
taipgi į' šeimos dydį ir į ga
limybę žemę tinkamai ap
dirbti. Gal- būti, kad minė
tas laiško autorius neįėjo į 
tą kategoriją mažažemių, 
kuriems pridėjimas žemės 
komisijai pasirodė būtinai

Būdamas saumylingas' ir 
tik savo asmeniškų intere
sų tepaisydamas, matyt, tas 
žmogus smarkiai užpyko ir 
dabar rūsčiai barasi antita
rybinės vyriausybes. Tokių, 
aišku, pasitaikys ir daugiau.

Mat, žemės fonde nebuvo 
tiek žemės, jog visiems jos

Atsakymas
Mes, aišku, negalime žino

ti, kaip ten atsitiko su tuo 
ypatingu žmogum. Tačiau, 
kiek mums žinoma, žemės 
buvo visų pirma duodama 
bežemiams, o paskui sekė 
mažažemiai. Gi žemės dali- prašantiems būtų užtekę.

tokia privilegija bus teikiama 
vientik ateiviams, kurie užsiro 
gistravo. Jeigu ateivis nelega
liai šioje šalyje ir nesiregis- 
truos prieš arba gruodžio 26 d., 
jis netik laužys įstatymą, bot 
jis nesulauks jokios mielašir- 
dystės.

Jeigu ateivį galima išdepor- 
tuoti už ką kitą, apart nelega- 
lio įvažiavimo ar pasilikimo 
Jungt. Valstijose, jo padėtis iš- 
tikro daug painesnė ir sunkes
nė. Pavojus didelis, bet vistkk 
ateivis turi atsiminti, jog jeigu 
jį vėliau valdžia suseks ir su
ras kad jis nesiregistravo, jam 
ištikro bus bloga.

Nebus jokio pratęsimo laiko 
po gruodžio 26. d. Jeigu ateivis 
abejoja apie jo registravimą, 
patartina jam kreiptis prie at
sakančios socialės gerovės orga
nizacijos arba prie tinkamo ir 
atsakančio patarėjo, ir tą kuo- 
greičiausia daryti.

Read, Lewis, 
Executive Director 

Common Council for 
American Unity.

P. S. — Daug problemų apie 
ateivių registravimą diskusuo- 
jama 64 puslapių knygutėje, 
kuri parsiduoda už 15 centų, 
ir kurią išleido Com. Coun
cil for American Unity, 222 
Fourth Avenue, New York City.

DAUGUMA ANGLŲ KALTINA 
VISA VOKIEČIŲ TAUTA 

UŽ ŠĮ KARA
London. — čionaitinis 

Viešosios Nuomonės Insti
tutas apklausinėjo didelį 
skaičių anglų: Ar tik Vokie
tijos valdžia kalta už da
bartinį karą, ar vokiečių 
tauta bendrai?

52 anglai iš kiekvieno 
šimto kaltino visus vokie
čius, o 48 atsakė, kad šio 
karo kaltininkė tai Hitlerio 
valdžia.

s*

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humooldt 2-7964
4

Nutirpę Kojos
Drauge gydytojau. Krei

piuos į jus patarimo. Daug 
skaičiau jūsų patarimų “Lais
vėje,” bet man tinkamo ne
randu.

Aš esu 49 metų amžiaus, 5 
pėdų ir pusaštunto colio ūgio, 
205 svarų.

Jau bus kokių 10 mėnesių, 
kaip man pradėjo kojų pirštai 
smilkti, lyg su adatomis juos 
badyti. Ir paskui pradėjo ei
ti po padais, po apačia. Ir ko
jų pėdos pradėjo užmirti, už
tirpti labiau ir labiau, ir skau 
dėti pradėjo. Ir per kelis mė
nesius ar daugiau kojos pasi
darė kaip užmirusios, užtir
pusios. Taip jos yra, kaip šal
tam vandeny įmerktos.

Ir skauda, kai einu šaligat
viu, skauda darbe, skauda ir 
lovoje gulint. Jaučiu kaip van
deny būtų mano kojos.

Nesu sirgęs jokiomis ligo
mis. Biskį išsigeriu. Nerūkau. 
Užsilaikau gerai. Dėkui iš kai 
no už jūsų patarimą “Laisvė
je.” Vardo nedėkite.

Atsakymas.
iš Jūsų, Drauge; aprašymo 

galima spręsti, kad Jums vei
kiausia yra kojų nervų- įdegi 
mas — neuritas, arba bent 
nervų gėlimas — neuralgija 
Paeina tai dėl vitaminų sto
kos, ypač stokos vitamino B.

Vitaminas B kaip tik ir yra 
tas vitaminas, kurio mes nie
kad negauname pakankama; 
su mūsų maistu? nprs ir labai 
rūpestingai paširehkam.

Mūsų seneliai, kad ir var
gingiausiai gyvendami, gauda
vo to vitamino B tris ar ketu
ris kartus daugiau, negu kad kote! Greičiau pasitaisysite;

mes gauname, sočiai valgyda
mi dabar gaunamų valgių, pu
sėtinai apgadintų, civilizuotų 
valgių.

Matot, Drauge, Vitamino B, 
maisto žvilgsniu, turi javiniai 
grūdai — rugiai, kviečiai, mie
žiai, grikiai. Po mažiau turi 
žirniai, pupos, riešutai. Po tru
puti turi ir kiauliena mėsa ir 
tūlos žalios daržovės. Vitami
no B žymiai turi kiaušinio 
tryniai, kepenos, džiovintos 
mielės (bravoro).

Tat Jums, Drauge, ir pata
riu valgyt daugiau čia minėtų 
valgių. Gaukite kviečio daigų 
(wheat germ)—vaistinėje ar
ba sveikatos krautuvėse 
(health stores). Suvalgykite, 
jei norite, su pienu, po lėkš
tę bent per pusryčius, bet gali
ma ir dažniau. Kviečio daigai 
turtingi. vitamino B mišiniu 
(kompleksu).

Gaukite taipgi Brewers 
yeast tablets ir imkite po sau
jelę — po 10—15 tablečių 3 
kartus per dieną. Arba da ge
riau, gaukite Vitamin B. Com
plex, capsules or tablets. Imki
te bent po 4 rytais, pietų ir va
kare, laike valgymo, su mais
tu.

šito vitamino B galima gau- 
I ti ir skysčio pavydale. Tai vei
kia greičiausiai. Gydytojas ąu 
adata įleidinėja į raumenis. Ir 
nuo to pasitaiso nervai, pasi
taiso ir visas organizmas.

Be to, trumpųjų bangų dija- 
termija (short wave diather
my), ultra-violetiniai spindu
liai, gimnastika, pasivaikščio
jimai, grynas oras—irgi daug 
gera daro. Vyras, kad nerū-t 

t
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Analyzing the Prob
lems of Kith-Amer.

by Walter Kubilius 
(’airman, L.M.S.

(continued)
ISN’T IT POSSIBLE, many can 
jLąsk, for us to hold dances and 
affairs without getting involved in 
politics?

There are many ways of looking 
at the question. Offhand one would 
say there’s nothing difficult about 
dancing, singing and having a good 
time without getting mixed up in 
the vital political movements of the 
day. We do it every time we go out.

In a few individuals this separa
tion of political consciousness and 
individual activity may work, but 
not in groups.

For this is the thing we find now: 
whenever dances are held and a 
group conducts activity, we find 
that politics has plenty to do with 
the success of the dance or the act
ivity. The trouble is not in the type 
of activity and work the choruses 
and clubs do (despite what don’t- 
do-anythings may say) but in the 
effect foreign and domestic affairs 
have upon members who become 
frightened, despairing and confused.

To understand this is important, 
for it means that our weaknesses 
that arise from misunderstandings 
on political lines can be corrected. 
It means that, our difficulties are 
not in the nature of our work and 
activity but in the intellectual and 
emotional attitudes of our young 
people.

Since this is so it means that 
every such difficulty we face can 
be solved and corrected by explana
tion, by discussion and by a facing 
of the facts.

Wherever the problem of politi
cal attitude in Lith-American groups 
arises, it must be faced, answered 
and explained. No person, no mat
ter who he is, should be allowed 
to break up a chorus or group by 
injecting into organizational work 
biases and hatreds that injure the 
harmonious working of the group.

We are not interested in what this 
or that person thinks about this or 
that person’s opinions. We are in
terested in maintaining our groups 
and our cultural activity in the 
face of ignorance, prejudice and 
fear.

We must reiterate that the Lie
tuvių Meno Sąjunga, and I think 
it speaks for all the choruses, be
lieves in the freedom of individual 
expression, in the right of persons 
to speak up and say what they ho
nestly think, and in the necessity of 
defending the democratic ideal of 
life.

On that issue there is no com
promise — all other issues of po
litical difference that arise out of 
fear and confusion, can be settled 
by discussion and explanation, ho
nestly and openly.

PART II

THE OTHER WEEK a friend of 
mine returned from a visit to 
a small town and I asked hint how 

the chorus was going.
"Not so good,’’ he said, shaking 

his head.
"Why?”
“Well,” he said, "most of the 

fellows are just interested in the 
bar, in getting pie-eyed every week 
and in loafing around. Most of the 
girls seem to be interested in noth
ing but the fellows.”

That sort of an answer makes 
you think: maybe, after all, we’re 
just wasting our time about the 
choruses and in holding affairs and 
carrying on the Club. Maybe we’re 
wrong in thinking they’re worth 
while because, it seems, a lot don’t 
think so. Maybe we haven’t got the 
right idea — and maybe a beer, a 
car and a girl is all that’s impor
tant.

Most of us, at least the people 
I’ve come in contact with, have been 
rather smug in the way we’ve look
ed at the justification of the choru
ses. We took it for granted that 
they should exist, and that’s that.

"Mes turim palaikyt lietuvybę.” 
the cliche tells us,. "Mes turim pa
laikyt mūsų organizacijas, kad mū
sų jaunimas eitų mūs pėdomis.”

It sounds good and it’s true — 
but it’s not enough to satisfy me 
or any other young person belonging 
to a Lith group or taking part in 
the general Lith-American cultural 
movement.

So ask yourselves this: what, af
ter all, are we striving for? What 
arei these conferences, these picnics, 
dances, concerts, affairs, parties, so
cials, lectures, dramas, and so on 
for? What do we want from them? 
What good is it all?

This question, I want you to re
alize, is no idle bit of philosophizing 
to test your thinking. It is a ques
tion that every club, chorus and or
ganization, that every member, must 
answer. For upon that answer, in 
the long run, depends either the 
success or failure of our activity, of 
everything we have striven for and 
fought for. By answering correctly 
we can hope to survive.

In a few cities the cultural and 
social movement of the Lithuanians 
has been weakened. In some cases 
choruses have ceased to function. 
Time and time again my friends, 
upon marriage, have dropped out of 
activity. Still others, upon entering 
or leaving college, upon beginning 
life on a broader scale, have decid
ed the question for themselves: that 
the Lithuanian movement wasn’t 
worth it

Are they right ?
If they are, what’s wrong with 

us and what can we do about it?

GO TO THESE cities where for
merly strong groupings are 

now small and weak — go to the 
young married couples who have 
new friends, now contacts, new 
clubs—and ask they, “Why haven’t 
you found* the Lith-American move
ment worth your time, your energy 
and your activity?”

If we want them to be active 
with us again — if we want cho
ruses to function, and if we want 
the maintainancc of Lithuanian cul
ture, habits and tradition to be more 
than a stock cliche, it is time for 
us to think things over.

If people drop out it, mehns that 
we have failed to offer something 
they want.

What is it?,.
First of all, I think, each man 

and woman wants more out of life 
than the chance to work, to eat, 
to sleep and to rest.

Each person I have ever known, 
even to the derelict and slop, has 
within him a sense of the tragedy 
of life, and, even more, a sense of 
the dignity that comes with being 
an individual and a man.

This dignity, this consciousness of 
life in all its major aspects, comes 
out of a person in many ways. Go 
to a saloon where Lithuanian tai
lors, farmers, machinists, laborers 
and just plain workers sing. Listen 
to them and what they sing about: 
childhood in Lithuania, faint me
mories of people they knew, of the 
good times they had, of their am
bitons, their hopes, their loves when 
they came to America in their 
youth.

A man and woman want com
panionship, understanding, a chance 
to meet and mingle with people 
with common memories, common ex
periences. Why are picnics so po
pular? Not for the beers and 
drinks, for that could be had any 
time — but for simple pleasures of 
friendship, of emotions and feelings 
commonly experienced and enjoyed.

We want young people to join our 
choruses. What do they want and 
what can we offer them? Crudely 
expressed, girls come because. there 
are boys, and boys come because 
there are girls. But let us go into 
that a bit deeper, what is needed 
by them? What do young men and 
women want?

I think it is this: levels upon 
which a young person can meet an
other and exchange ideas, feelings, 
experiences and emotions. Young 
people enjoy each other, love and 
marry because of ideas, feelings, ex
periences and emotions.

These are the people we have to 
deal with: the Lithuanian born man 
and woman, the American born 
young man and woman and the 
American born youth.

WHAT DOES the Lithuanian 
cultural movement offer to 

them? What does it give to answer 
those basic human desires we have 
just touched upon? What should it 
offer?

The answer must be, I believe, 
that the Lithuanian movement must 
offer each person the chance to ex
press himself as a human being — 
the chance to develop his persona
lity and individuality with other hu
man beings like himself.

This chance for expression is 
what we need. This is what every
thing we do is for — for the chance 
to be a human being, to fulfill each 
person’s natural desires for beauty 
in life, for order, for understanding 
and sympathy in life.

How can this be done?
The things we do and our activity 

must be centered more upon these 
broad avenues of expression.

A dance and a meeting, a meeting 
and dance — these things while 
important in themselves are not 
enough. In themselves they do not 
supply the real needs of people — 
life is not made up of only dances 
and meetings.

These needs, these human needs, 
which I’ve tried to outline can be 
filled only by broadening out our 
activity to include all activities 
which are necessary to express hu
man desire and human personality.

What are these activities?
They manifest themselves when

ever you do anything that makes 
you a finer, more intelligent and 
feeling person.

Don’t be satisfied with dances 
and meetings —nothing lasting can 
be built on them alone. Every- other 
phase of human experience must 
be gone into if what we do, if what 
every Lithuanian community and 
group does, is to draw closer to us 
the people who are slipping away.

Singing and music is one thing, 
but it must be singing and music 
that enriches everyone. A song 
carelessly sung upon the stage does 
no one any good. A play sloppily 
produced, childlishly directed and in
sincerely acted may amuse for a 
moment but afterwards each per
son in it will ask: So what? What 
did I get out of it? If we want 
anything' lasting, if we want to get 
deeper into people, every effort put 
into a song or play must be on a 
higher—more sincere, level. More ef
fort must be put into it.

There are people of talent among 
us: we must develop and improve 
their avenues of expression, give 
them the chance to appear before

Tre&as puslapis

I still see nothing but a union contract.”

b Betters, Sluggers and Even 
Cat Doctors Work to Live

Spotlight on 
Nation’s Health
WASHINGTON, Dec. — Reports 

reaching Washington from local 
draft boards on the numbex’ ol 
draftees rejected because of physical 
defects continue to throw the spot
light on the state of the nation’s 
health after ten years of depression.

Preliminary medical reports from 
many areas revealed an "appalling 
situation” in the health of the na
tion’s youth, with induction boards 
rejecting about 1 5percent of all men 
called for training.

In Michigan alone the number of 
those turned down total 18.8 per 
cent, according to Lieutenant-Colo
nel Milton Shaw, assistant draft 
director in that city. Shaw disclosed 
that the Boards rejected in Detroit 
120 of the 635 men examined bet
ween Nov. 20 and Nov. 29.

Because of the ^unexpectedly high 
rate of defectives, 200 of1 New York 
City’s 280 draft boards have been 
called upon to supply an additional 
400 men. 
that the 
ductions 
areas.

In addition to the rejections by 
the local boards, draft officials in 
Washington said that camp medical 
examinations were turning 
from 10 to 28 per cent of 
supplied by local bodies.

The situation has become so
ming that there have been several 
rumors that the army may loosen 
up on the medical requirements of 
the draftees. '

Fear was also expressed that the 
influenza wave now sweeping ovex’ 
several Western states may aggra
vate the problem still further. Ma
ny units were said to have been hit 
by the disease, and army authorities 
have estimated that about'
cases have occurred in all Pacific 
Coast encampments among 40,000 
men

In all cases it was stated 
highest percentages of re
occured in slumridden

down 
those

alar-

5,000

now in uniform.

Logic
yet another mistake 
the Boston employed 
new typist.

Discovering 
in his letters, 
summoned his

"You came here with good testi
monials, Miss Smith,” 
"and do you mean to 
don’t know the King’s

"Of course, I know
plied indignantly. "Otherwise 
wouldn’t be on the throne!”

he shouted, 
tell me you 

English ?”
it,” she re- 

he

the people. Some of you will say 
that the Lith people are not pre
pared to appreciate music and sing
ing of a higher grade, that all they 
want is the polka and any old folk 
song — all right, give the people 
the chance to learn. Where are the 
lectures on music ? Where are the de
monstrations of good playing and 
good singing? Where are those who 
will explain to us just what Lith
uania has given to the world in the 
way 
are 
who 
tell 
and 
our

show the 
do ? Where 
Our short 
Lecturers ?

Actresses? Thinkers? and 
Where are the levels

of music and culture? Where 
oui’ Lithuanian men of letters 
can interpret modern life and 
us what they see, experience 
feel? Where are our painters, 
designers, oui' artists who ex

hibit their work and 
people what they can 
are oui* dance groups? 
story writers? Poets? 
Actors ?
dreamers ? 
upon which oui’ young people can 
meet each other and understand 
each other? Are picnics and dances 
the only, foundations upon which life 
is built? Of course not.

Where is the culture and dignity 
which is the justification, and prac
tically the only justification, for the 
Lithuanian movement?

E HAVE THESE things, you 
will say,—of course we do— 

too often like unwanted step-child
ren that are obligations and dif
ficulties. We have these activities, 
of course, I don’t go the other ex
treme and say we have nothing.

The problem and duty before us 
is — the spreadening and broaden
ing of these activities, of this cul
tural heritage of ours.

In saying all this I am not cast
ing any aspersion upon the groups 
or individuals who hava been leading 
our work — what I am doing and 
what I have been doing is saying 
one thing, and one thing alone: that 
the existence of our groups de
pends upon offering more and more 
to our membership the things which 
enable them to understand and ap
preciate human dignity and expe
rience. In the final analysis, this 
dignity and experience can be had 
only through the cultural and in
tellectual activity which we must 
now turn our attention to.

It is, of course, difficult for an 
entire cultural movement to sit 
back one bright sunny day and take 
account of itself. None of us can 
say, "Now’s the time to think,” and 
presto! chorus, club and fraternal 
branch start thinking.

But this is the premise that I 
have based this upon: only through 
an understanding and acknowledge
ment 
blems 
them.

The 
first step to solution.
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CIO Hits
Ship Transfer

Cat’s Out of Bag 
—Want Profits

NEW YORK. — Sale and transfer 
of American ships to belligerents by 
the United States Maritime Commis
sion is not only a violation of the 
law but outright sabotage of Na
tional Defense, the Industrial Coun
cil of Greater New York (CIO) said 
in a resolution made public by Saul 
Mills, Executive Secretary.

The resolution, introduced by the 
National Maritime Union, * was 
passed unanimously at the council 
meeting on Thursday, December 5, 
Mr, Mills said, and has since been 
forwarded to President Roosevelt, 
the Maritime Commission, Secreta
ry of the Navy, and all maritime 
unions.

In the resolves, the Administration 
.is asked to put a stop to "this sa
botage of'National Defense” and to 
take the following steps 
protection of American

■ thrown out of work as a 
the defense program:

1. Push the Unemployment Insur
ance Act for seamen, now being 
held up by the House Committee on 
Merchant Marine and Fisheries.

2. Establish special WPA projects 
for seamen; and

3. Restrict'admission to the Mari
time Training Schools to seamen 
formerly sailing on ships now laid 
up.

for the 
seamen 

result of

THE

LOS ANGELES. — "I think most 
of us would like it better if we had 
a bigger munitions industry and a 
general policy that permits unusual 
profits in wartime.”

This was how Dr. Benjamin M. 
Anderson, UCLA economics profes
sor, summed up at the 15th 
Annual State Chamber of Commerce 
convention in its closing session.

Anderson urged destruction of the 
"widespread vogue of a myth” that 
munition makers caused war and 
that war profits must be curtailed 
to assure peace. "Real profits,” he 
said, "are a necessary part of this 
(war program) if industry is to be 
permitted to produce war mater
ials.”

The college economist stressed 3 
points the government must consi
der if it wishes to arm quickly:

1. It must be willing to pay un
usual profits.

2. It must revise (its tax struc
ture to produce revenue only — 
and not pay for reform.

3. All “peacetime expenditures” 
must be slashed to the bone.

Trade Secret
Customer (to English waitress) — 
How is this hash made?
Waitress—Made, sir? ’Ash ain’t 

made—it accumulates.

• *

LOUDSPEAKER
By Mike O’Phone

is the devastating answer:
"Hit th© road!”

To the Young Lads About to Pro
pose, Now that Leap Year’s Harvest 

is About Through.
There are a number of ways of 

popping the most important ques
tion. But first before we -go into 
the details of the matter, we will 
set aside all your doubts regarding 
our qualifications by saying that we 
have been rejected by the best of 
girls.

Briefly, a proposal is not a thing 
that is done hastily. It is made 
ready for in advance by years and 
years of preparation — usually the 
girl’s preparation but we need not 
go into that just now.

The first problem is to get a 
girl to'Awhom you can propose. 
While this, according to most psy
chologists and students of propo
sing, is the first step Mike O’Phone 
does not agree. The real problem, he 
would say, sometimes is how to 
AVOID proposing to a girl,, or girls 
in general. But let us avoid that 
delicate subject.

Let us now 
the girlfriend 
the question.

But how?
For certain 

be suitable:
“How’s about it, huh?”
A good beginning, we must ad

mit, for it has certain points: it is 
brief, to the point, and crystal clear 
as to the questioner’s intentions.
But while having certain qualifi

cations it nevertheless opens itself 
to several counter-attacks. Most re
lentless and hard-hearted of these

Having failed in the first skir
mish (the more difficult the battle, 
the more glorious the triumph—ox* 
something) the student can 
his attention to other leading 
misleading questions.

Time, space and censorship
mitting, Mike O’Phone will return 
to you next week with important 
information and misinformation on 
What
Know

turn 
and

per-

Every Young Man Should 
Before Proposing.

At the Back
Irishman wanted to take his 

got 
he

the

his

assume that you have 
and are ready to pop

questions No. I might

An 
donkey by train, so when he 
to the station he asked where 
should put it.

“At the back of the train,” 
stationmastex' told him.

The Irishman then got into
carriage, and after about an hour’s 
traveling he asked: "And how fast 
might we be goin’ now?”

"About 60 miles an hour,” he was 
told.

“Begorra,” he exclaimed, “my Ne
ddy must be steppin’ out!”

Pun and Fun
A husband found some holes in 

his sock and said: "Wifie, dear, why 
haven’t you mended these?

"Hubby, darling, did you
that coat
promised?”

"N-no.”
"Well, if

I don’t give

for Christmas,
buy me 
as you-

ALBANY, N. Y. — If you ran an 
employment agency and received a 
request for the services of a screen 
ape, you would probably suppose 
that the movie industry was getting 
ready to produce another horror 
picture.

And if you were (old that a 
screen ape is a synonym for a grizz
ly man you’d probably be sure you 
were right. As a matter of fact, a 
screen ape or grizzly man is no part 
of the Hollywood scene. He’s laborer 
in the metal mining industry whose 
duty it is to work underground 
dumping ore from- cars through a 
grating.

If someone told you he wanted 
to hire a slough pig to work in his 
lumber camp, you’d probably shake 
your head sadly and conclude that the 
person had one too many. Not at 
all. A slough pig is a colloquialism 
for "log driver,” one who floats logs 
out of sloughs after the main body 
of logs has passed down the river.

How do we get that way? We’ve 
just looked over a 1,287 page “Dic
tionary of Occupational Titles,” re
cently issued to the local offices of 
the New York State Employment 
Service by Executive Director Mil
ton O. Yoysen.

If you think a horn puller has 
some connection with music, you’re 
dead wrong. He’s a textile worker 
who pulls loose ends of thread 
through to the inside of a stock
ing with a small hook and cuts off 
the loose ends with scissors.

How about a sky hooker? Pro
bably has something to do with 
aeronautics. Wrong again. He stands 
on top of a vehicle and places logs 

I as they are hoisted in order to 
form an evenly balanced load.

In the not so long ago, the obso
lete jigger was a golf club, an iron 
used on short shots. That’s what 
the golfer’s dictionary will tell you. 
Then there’s the jigger associated 
with Terpsichore. But this diction
ary lists neither. It tells you that 
a jigger is one who thumps sacks 
of fish meal against the ground to 
permit the sacks to be filled up to 
full weight.

Did you ever hear of a “bratter”? 
Well, a “bratter” is a child moni
tor; a child-nurse, part time; or a 
sitter. The “bratter’s” service is 
fined as follows:

"Looks after young children in 
absence of their parents, usually 
ring the evening; performs such

Food Prices Up 
Survey Reveals

de-

the 
du- 
du-

amusing the children by 
or playing games, helping 
undress and retire, and re- 
the temperature of the 
answers children’s calls

ties as 
reading < 
them to 
gulating 
bedroom; 
and complies with any reasonable 
request; may perform sundry clean
ing duties, such as washing dishes 
or dusting furniture; work “on 
call,” usually by the day or hour, 
as opposed to NURSEMAID.”

A cat doctor is colloquial for a 
tractor mechanic and, a cat skinner 
Is a tractor operator. What do you 
think of that?

Sports writers would probably 
identify a "slugger” with the box
ing game. According to industrial 
terminology, he’s a worker in ’ the 
boot and shoe indusry. He drives in 
a row of tacks, 
around the outer 
lift of a shoe to 
curely in place.

So the job titles go, right 
down the list. A "slave” is slang 
a laborer who transports coal 
coke from storage bins or piles, to 
places of use, such as furnaces, etc. 
This dictionary is receiving daily 
use in classifying and coding re
gistration cards at the 90 State Em
ployment. offices. ’

Part One, entitled “Definitions 
and Titles,” contains 29,744 titles 
and 17,452 definitions. These are 
grouped into approximately 7,000 
coded classifications on the general 
principle that jobs requiring the 
same technique or abilities on the 
part of 
gether.

Part 
Codes,” 
and as 
entire classification 
volves around the definition or act
ual description of the work perform
ed, and not around the job title 
alone.

The dictionary is of inestimable 
value as an operating tool in iden
tifying and classifying every job to 
which reference is made in t the 
course of day-to-day operation. It 
will serve as the basis for a fil
ing system for referral and place
ment purpose, will provide the ba
sis for a permanent training pro
gram in job information, and will 
furnish a precise and comprehensive 
classification of occupational infor
mation for the study and statistical 
measurment of trends in registra
tions and placements.

staples, or slugs 
edge of the 
hold the lift

top 
se-

on 
for 
or

the worker are classified to-

Two, entitled 
serves both as 
a group arrangement. The 

structure re-

"Titles and 
a numerical

Call of U.S.
Aid to China

WASHINGTON, D. C. —Evidences 
of sharp gouging in all lines of con
sumer goods were disclosed this 
week in a number' of surveys by 
government agencies and labor 
unions.

The skyrocketing prices were said 
to be affecting not only everyday 
food products, but also other com
modities such as clothing, blankets, 
oats, cotton, and print cloths.

The surveys revealed that whole
sale prices of basic commodities 
have already begun to mount, but 
it is expected that manufacturers 
will more than make up for addi
tional costs by charging the differ
ence to the consumer.

Indicative of the vast profiteering 
was the daily index of prices on the 
wholesale market compiled by the 
Bureau of Labor Statistics. The in
dex showed a rise of 17.2 per cent 
in the price of 28 key commodities 
since August, 1929.

Among the products listed were 
zinc and wool which rose 50 per
cent, corn and hides jumped 40 per
cent; burlap which went up 30 per 
cent and softwood lumber more than 
20 percent.

Simultaneously, many manufactu
rers were reported to be adulterat
ing the quality of their merchandise 
but still charging the consumer the 
same price for the inferior article.

Although the price gougers were į 
given the "go” signal by the admi
nistration, it was said that their 
speed has been so rapid that the 
government ’ is considering taking 
some action to effect a measure of 
control. Such a move was indicated 
by an announcement by the National 
Defense Advisory Commission that 
that body had prepared drafts of 
a series of executive orders which 
the President can issue to combat 
"uncontrolled” prices.

SAN FRANCISCO. — The time, 
has come for the United States to 
take a firmer stand in her 
to Japan, and above all, 
in closer cooperation with 
viet Union in the interests 
in the Far East.

relations 
to work

of peace

Dr. Lin

Relief
The grandmother was tucking her 

4-year-old grandson into bed. "All 
right, my dear,” she whispered soft
ly, "are you ready for your bedtime 
story?”

The child began to fidget. "Grand
mother,” he murmured, "not to
night, please.’

"Then,” offered the grandparent, 
"shall I sing’you a lullaby?”

"No,” said thė 4-year-old,’ "no 
lullaby.”

The grandmother was perplexed. 
"Then what can I do 
child?” she asked.

"Well,” propbsed the 
pose you take a walk 
get some sleep.”

This was the opinion of 
Yutang, world-famous Chinese writer 
and philosopher, now pleading his 
country’s cause in the United States, 
upon his arrival is San Francisco 
late last week.

He placed special emphasis on the 
importance of establishing a Wash
ington Chungking-Moscow under
standing as a most effective means 
of strehghtening China in her 
struggle against Japan. .

Slim, voluble, Dr. Lin Yutang has 
high praise for the role the Soviet 
Union has played in assisting the 
people of China.

"Russia has helped my country 
more than any other nation. That 
is clearly understood in China. It^is 
very possible that the -Soviet Union 
will sign a nonaggression pact with 
Japan, but that causes us no con
cern at all. We know that whatever 
developments may occur, we are 
sure of the continued cooperation of 
the Soviet government.”

Praised also by Dr. Lin Yutang 
was work done by the Communist 
Party in China. Theirs is a marve
lous record of real patriotism and 
helpfulness he said, stressing the 
strong ties between the Communists 
and the Kuomintang government.

One of the greatest factors for 
success in the war against Japan 
is the growing correlation of forces 
within China. Increasing unity of 
the people, the skilful handling of 
the myriad defense activities both 
on the battlefields and behind the 
lines, is rapidly welding China into 
a stronger and greater nation than 
ever before.

On his recent visit to his home
land, Dr. Lin Yutang spent some 
time with General Chiang Kai-shek 
and Madame Chiang. He was im
pressed, he reported, with the calm . 
and confidence evinced by both.

But to increase the confidence of 
the Chinese people as a whole, quick 
and direct action on the part of the 
United States Government is of pa
ramount importance, stressed Dr. 
Lin Yutang.

And, a Washington - Chungking - 
Moscow understanding, with conse
quent weakening of Japanese impe
rialism, would be one great means 
of accomplishing this, he concluded.
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child, " 
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sup- 
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All You’ve Oot
A reader want’s to know the cost 

of a marriage license. If you use it 
—all you’ve got and all you will get 
the rest of your life.

Pointed Warning
A city chap was crossing a pas

ture. "Say, there,” he shouted to the 
farmer, "is this bull safe?

"Well,” answered tt 
reckon he’s a lot safer 
just now.

A

a wrap,birth of understanding is the you don’t give 
a darn.

of the difficulties and pro*- 
before us can we best face

lilt
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Į Pietus ir Atgal
*— ■ ■ ■ (Kelionės Įspūdžiai) — -..........  —'Z

(Tąsa)
Georgijos laukai rudi, vietomis žemė 

pusėtinai raudona. Apsėti medvilne. Di
džiumoj ji jau nurinkta, vietomis dar 
renka. Matėsi kukuruzų laukai ir ant jų 
gausiai gulėjo arbūzai. Arčiau miestelių 
dideli sodai ar miškai “pecan” riešutų. 
Tie medžiai didesni už Lietuvos riešut
medžius, vietomis primena pusėtinus kle- 

I vus. Didžiumoj lapai nukritę arba mažai 
jau likę, bet “pecan”—riešutų daug. Jie 
yra ankštyse, gausiai apkibę ant šakų. 
Kiti jau nukritę. Dažnai matosi negrai 
vyrai, moterys ir vaikai su krepšiais ren
ka juos—dirba sodų savininkams. Vie
noj vietoj sustojau dr prisilaužiau “pe
can” su šakomis. Svarą, geriausios rū
šies nusipirkau už 35 centus.

Automobilių žemlapis išmargintas mie
steliais, sužymėti račiukais. Bet priva
žiuoji, tai atrandi prie grosernės ar ki
tokios visokių daiktų, o ypatingai kero- 
sino, krautuvės gazolino (automobilių 
kuro) stotį ir dvi, tris dar suklypusias 
vargingų žmonių stubas.

—Ir kur gi tas miestelis?—klausėme 
savęs, ypatingai kada laikas pusryčiauti 
arba pietauti. Iš Atlanta miesto išvažia
vome nepavalgę pietų, manėme, kad kely 
susirasime tinkamą valgyklą. Pervažia
vome kelis tokius “miestelius.” Valgyklų 
nėra. Užėjome į vieną, savininkas sako: 

—Pažiūrėsiu, ar yra kavos.
—Lik sveikas, mes kitur pavalgysime. 
Draugės nusprendė, kadangi nėra ant 

kelio tinkamos valgyklos, tai nusipirkti 
grosemėj mėsos, duonos, pieno ir auto
mobily turėti “pietus.” Užeina į groser- 
nę. Prašo mėsos:

—Neturime, — atsako biznierius.
—Tai ką turi?
—Sūrio.
—Duok.—Nupirko, nors sūrio.
—Prašome duoti dvi kvortas pieno.
—Neturime.
—Kodėl neturite?
—Niekas neperka, čia kiekvienas turi 

savo karvę ir pieno.
Atnešė nekokius pietus.
—Pinigų yra, bet valgio nėra,—niur

name piktai.
Pagaliau už 100 mylių nuo Atlanta, 

Dahlonega miestelis, kuris yra 2,230 pė
dų aukštumoj. Ten yra kolegija, tat stu
dentų valgykloj pavalgėme pietus ir va- 

' karienę.
Kelias visai sugedo, siaurukas, kaip tik 

vienam automobiliui pravažiuoti ir tas 
apiręs, apibrizgęs, tartum kokių vilkų 
sukramtytas.

—“One Way” kelias,—vadina jį drau
gas Gasiunas.

—Uo-uo-uo! — sutikome iš pakalnės 
lendantį busą.

' .—Štai tau ir vienon pusėn kelias. Bu
šas biskį pasitraukė, aš jau visai nuo su
irusios cemento juostos nuvažiavau į mo
lį, Lietus pila, šalimai kelio raudonas mo
lis. Baugina, atrodo, kad įvažiuosiu ir 
užklimpsiu. Bet jau pripratome. Tas mo
lis taip kietas, kad ant jo užvažiuoji ir 
automobiliaus ratlankiai veik jokio žen
klo nepalieka. Stebėtina pietų žemė! Dar 
Floridoj matėme, kaip kaliniai tiesė nau
ją kelią, ten buvo balta, kaip kreida že
mė. Jie lygino, skuto ir vandeniu laistė, 
o šalimai jų mes važiavome per tą naują 
kelią visai neklimpdami. Pietų žemė kie- 

pį ta. z,
—Georgijos valstijoj jau kartą nakvo

jome ir daugiau nenorime,—sako Jonas.
Aš pilnai sutinku su juo. Sutinka ir 

moterys. Vyksime į North Caroliną, lin
kui miestelio Murphy, kuris yra apie 50 
mylių atstu.

Iš Dahlonega miestelio išvažiavome 
visai sutemus. Lietus smulkiai lijo. Pra
sidėjo tiršti rūkai. Bėda maža, nes prieš 
išvykstant automobilių aprūpinau rūkus 
Jjeršviečiančia lempa. Bet štai už kokių 

' \ ’5 mylių kelias atsiremia į aukštą kalną.
1 Prasidėjo baisūs kalnai. Kelias toliau 
taisomas. Kuro stotyj pasiteiravome. Jis 
turi kelis kabinus, nepataria nakčia, rū
kuose ir lietuj važiuoti apsukamuoju, 
paprastu farmerių keleliu. Siūlo pas jį 
pernakvoti. Bet mes nei vienas nenori
me. Tik vienas tas žmogus, gal ir geras, 

i bet kas žino, kas gali naktį atsitikti.
Važiuojame. Keliukas, kaip kokis žal

tys sukinėjasi, prilipdytas prie baisaus 
uolingo kalno šono. Dešinėj kalnas—dan- 
gų remiąs, kairėj skylė po skylės, kurios

dugną uždengia rūkai. Akmenukai laks
to iš po automobilio ratų. Kuo aukščiau 
lipi, tuo rūkai tirštėja. Jau ir rūkus per
šviečiant! lempa negelbėja. Dažnai reikia 
apsistoti ir tik palaukus šviesa įveikia 
rūkus. Lietus pliaupia. Užsisukimai sta
tūs—sukiesi ant pražūties kampo. Aš 
vairuoju automobilį dantis sukandęs. Vė
linčiau grįžti atgal, bet nėra kur apsi
sukti, keliukas siauras ir vis lipa į kal
ną. Turlės pėdomis jau įlipome keturias 
mylias, o kalnas vis nesibaigia.

—Ir kada jam bus galas!
Moterys susirgo. Skundžiasi prieš ko

legijos studentų valgyklos maistą. Jonas 
ir nesidžiaugia pietais-vakariene. Man ir 
šonus jau spaudžia. Nežinau, ar tas i 
maistas buvo kaltas, ar ta baisi aplin
kuma? Moterys sunkiai dūsauja.

—Ir velnias mus nešė į tuos kalnus.
—Išvažiuosiu,—raminu.
Kada jau rūkai visai uždengia kelią, 

tik dešinėj matai rudą akmens uolą, o 
kairėje juoduoja pražūtis, tai Jonas 
klausia:

—Ar matai kelią?
—Matau,—atsakau jam.—Bet tas “ma

tymas” taip menkas, kad kaip tik rūkai 
uždengia kelią, tai staigiai ant stabdžių. 
Automobilis stovi. Kada kiek lempos 
įveikia rūkus vėl judinu, jis pyksta, iš 
po ratų laksto akmenai. Gailiuosi, kad 
nepasilikome nakvoti pakalnėj arba ne
grįžome atgal į miestelį. Bet nieko ne
padarysi. Dabar tik vienas kelias—pir
myn. Apsisukti negalima.

Gal dvi valandas, gal daugiau lipome 
prie to prakeikto kalno, kuris rodosi už
vardintas Nantahala Mountains. Jau bu- 

, vome 8 mylias įvažiavę. Pasibaigė į vir- 
i šų lipimas. Sustojome pasilsėti, nes vie

ta platesnė, galima apsilenkti. Visą lai- 
i ką bijojau iš priešakio ką nors susitikti. 

Niekas neatvažiavo lipant į kalną, nie
kas ir mūs nepavijo. Buvome vieni. Il
sintis ant kalno atvažiavo kitas automo
bilis iš priešakio, taip pat turistų: vyras, 
žmona, vaikai ir paduškų prisikimšę. Jis 
sustojo. '

—Kaip ilgas šis blogas kelias?—klau- I 
siu jo.

—Dvidešimts mylių ar daugiau,—atsa
ko jis.—Mes jau apie dvi ir pusė valan
dos vargstame. Jeigu kur galima apsi
suk ir važiuok atgal... O kiek čia dar 
blogo kelio?

—Aštuonios mylios... Visas laikas li
pau į kalną. Labai suktas ir dideli rūr 
kai. Nenoriu grįžti, nes priešakyj gal ne
bus blogiau.

—Aštuonios mylios!—sunkiai atsidu
so automobilyj moteris ir vaikučiai nu- 
gąstingai pažvelgė viens į kitą.

—Likit sveiki.
—Linkiu laimingai įveikti “detur.”
Palinkėjome gero kelio viens kitam, ir 

nuvažiavome. Kad negrįžau, nesigailėjau. 
Gal už pusės mylios rūkai praretėjo, ke
lias matėsi geriau, nusileidome nuo kal
no ir į porą valandų įveikėme likusį “de
tur” (apsukimo aplinkui kalną kelią). 
Viso apsukimo buvo 36 mylios. Bet pir
mos 8 mylios aršiausios. Prieš dvyliktą 
nakties išvažiavome iš Georgia valstijos 
į North Caroliną. Tuojau ant pat sienos 
kelias pagerėjo. Mes pasiuntėme Georgi
jos valstijai labai piktus atsisveikinimo 
“komplimentus.” Ir sakau visų vardu 
“mes”, nes ir moterys nesigailėjo šiurkš
čių žodžių. Tikrai reikia stebėtis: kaip 
gali varyti žmones aplinkui tokį kalną 
taip kreivu ir menku šuntakiu? Gal būt 
ponai Georgijos valstijoj nemažą biznį 
daro iš tų baltų kryželių!

Netrukus pasiekėme ir Murphy mies
telį, kur sueina keli keliai. Ta diena 
mums buvo nepasekminga. Gavome ka
binas su elektros pečiais. Iš karto jie 
nešildė, o mes išvargę ir surūgę. Pašau
kėme savininką, pataisė ir pradėjo pusti. 
Bet kaip tik nusirengėme, kad apsipraus
ti po švirkšlėmis, taip vėl elektros pečiai 
užšalo, kaip negyvėliai. Matyti savinin
kas iš savo namo užsuko “svičių,”—-nu
traukė elektros srovę.

—Žulikas ant žuliko,—kas tai išmeti
nėjo. — Kelių pinigus suvagia, kelius ne
taiso, o ir šilimos neduoda!

—Ir ką geresnio laukti atitrūkus nuo 
didmiesčio kelių. Na, bet už tai patirsi
me pietų valstijas tikrai, kaip dalykai 
yra.

(Bus daugiau)

Laiškas iš Tarybų Lietuvos
šį laišką gavo Walteris Kar- 

sokas, Clevelande ir perdavė 
mums, kurio tas dalis, kurios 
paliečia visuomenišką tvarką, 
išspausdiname.

Klovainiai, rug. 23-1940 
Brangus brolau ir broliene!

. . .Lietuvoš 'visa žemė da
bar yra valstybinė, negalima 
nei pirkti, nei parduoti, nei 
dovanoti, ji duota tik žmo
nėms naudotis, nebėra nuosa
vybėj. Mums kiek blogiau, 
nes skirstantis į vienkiemius, 
mes išėjome į lauko galą, pa
ėmėme ganyklą ir 24 hekta
rus žemės, tai... mums jo
kių palengvinimų nežada duo
ti, valdžia palengvinimus duo
da tik mažažemiams. . . Kaip 
ten nebūtų, bet kad tie bolše
vikai ir tikybą pradėjo varžy
ti, be kitko tikybą iš mokyklų 
išmėtė, nors konstitucijoj įra
šė, kad tikyba nevaržoma, bet 
mokyklose vaikus, tai labai 
nori perauklėti.

žemės kas turi daugiau 30 
hektarų, (tai senoviškos de- 
šimtinos), tai valdžia pervir
šį paima ir duoda bežemiams 
ir mažažemiams. Tas tai nie
ko, tegul palygina, nieko prieš 
tai neturimo.

Smetonos mes negirtame, jis 
mums nieko gero nedavė, tik 
tautininkus rėmė, o mūsų nei 
kiek nesigailėjo. Gal bus ir 
geriau dabar, tik rodos, kad, 
nei šiaip, nei taip negalime 
priprasti. Karo sunkumai jau 
mus gerokai vargina, viskas 
pabrango. . .

Šiaip mes skųstis prieš bol
ševikus, pakol kas negalime, 
nieko jie mums dar nedaro, 
tegu sau gyvena, kad tik tiky
bos nevaržytų, o visą kitą mes 
pakęsime, nes pripratome prie 
vargo ir trūkumų, tik gyvu
liais, be sielos nenorime pa
likti, nes vis tiek ant žemės 
žmogaus kaip gyvulio nieks 
negali patenkinti, nors ir ro
jų sukurtų, tai tik vienas mum 
rūpestis, kad jie iš vaikų nori 
tikėjimą išrauti.

šį kartą sudie!
Leonas Karsokas, 
ir visi namiškiai.

Red. Pastaba: Matote iš 
laiško, kad autorius nepilnai 
sutinka su nauja Lietuvoj san
tvarka, jis yra labai dievotas 
ir už rojų ant žemės tikybos 
nemainytų, prie to, yra vidu
tinis ūkininkas, kuriam pagel- 
ba neteikiama. O ar šis laiškas 
yra cenzūruotas, išbraukytas, 
kaip smetonininkai skelbia? 
Ne! Tikrumoj laiškas buvo ti

krintas muitinės valiutos rei-< 
kalu, bet jokių laiško turinio 
cenzūrų nedarė, nes gyvuoja 
laisvė reikšti mintį!

. Lowell, Mass.
■ I

Mūsą Žinutės
Mūsų progresyvis judėjimas 

po biskį auga, nors ne taip 
sparčiai, kaip turėtų. Gruo
džio 7 dieną laikėme susirin
kimus Lietuvių Literatūros 
Draugijos 42 kuopos ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
128 kuopos. Į kiekvieną kuo
pą prisirašė po naują narį. 
Linksma, kad mūsų kuopos 
auga nariais. Abi kuopos lai
ko susirinkimus sykiu, vieną 
paskui kitą. Abi kuopos finan
sais stovi gerai ir nariai duo
kles mokasi gerai.

Komisija išdavė raportą iš 
parengimo, kuris įvyko lap
kričio 2 d., Tai buvo koncer
tas, teatras ir šokiai. Nežiū
rint, kad oras buvo blogas, tą 
dieną lijo, kaip iš viedro, bet 
vis tiek parengimas davė pel
no abiem kuopom. Taipgi bu
vo išduotas raportas iš prakal
bų, kurios įvyko lapkričio 24 
d. Raportas parodė, kad pra
kalbos taipgi gerai pavyko ir 
atsilankiusi publika buvo už
ganėdinta. Nors finansiniai 
prie prakalbų reikės pridėti, 
bet rengėjai patenkinti tomis

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—3 pakeliM $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.

r-------------- ------------------ ---------- ------ -•?

: Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS J 

50 Court Street
J Brooklyn, N. Y. J
J; Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET J
Brooklyn, N. Y.

! Tel. Evergreen 8-7179
———-—

Lietuviu Kooperatyvės Spaudos Bendrovės 
Dalininku Metinis Suvažiavimas

Šiuomi pranešame, kad Lietuvių Koop. Spaudos Ben
drovės metinis suvažiavimas įvyks 26 d. sausio, 1941 m., 
Liet. Am. Piliečių Kliubo galėjo, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Prasidės 10 vai. ryto.

Visus dalininkus (šėrininkus) prašome dalyvauti suva
žiavime. Nuo susiorganizavimo mūsų įstaigos, 1941 metais 
sukanka 30 metų. Tai šis suvažiavimas yra Jubilėjinis, 
todėl jame reikia skaitlingai dalyvauti.

Liet. Koop. Sp. Bend. Direktorių
' Sekt. J. Nalivaika.

Anlradien., Gruodžio 17, T9G0

prakalbomis, nes daugelis ne
aiškumu buvo išaiškinta.

Taipgi delegatai išdavė ra
portą iš LDS apskričio suva
žiavimo, kuris buvo So. Bosto
ne. Raportavo, kad apskritys 
gerai gyvuoja ir ant toliau 
pasižadėjo dar geriau veikti 
dėl draugystės labo.

Priešai ant mūsų pyksta ir 
visaip pravardžiuoja, bet mes

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
• : i

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

L—---

neturime to paisyti. Mes turi
me suglausi savo visas spė
kas ir darbuotis, kiek mes ga
lime, dėl labo darbininkų ir 
mūsų gimtinio krašto Lietuvos.

Nuo Red. Atleisite, kad agi
taciją biskį sutrumpinome.

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

Užsakykite “Laisvę” į 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 ..............................................................................................................

Gatve 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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

PHILADELPHIA, PA, 
Telefonas Poplar 4110

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Ml Vernon Street
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JAŠKA
(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 

kaip stirtoje sukrautos mal
kos. Barbora — toji kanki
nių karalienė — čia taipgi 
aktyvi choristė. Jos giesmė 
kiaurai persunkta pagyra 
apie savo nepaliaujamai 
kraujuojančias žaizdas. Kot
ryna ir Janina garsiai pasa
koja visiem, kaip saldūs ir 
malonūs buvę joms kentėji
mai, ir kaip jos meldžiusios 
viešpatį dar daugiau jų 
siųsti ant žemės. Gi cheru
binai ir serafimai vis gieda 
ir gieda hosana. Nekurie, 
matyt, jau kiek pavargę, 
nes painioja žodžius ir de
tonuoja gaidas.

Jaška girdi, kad viešpats 
sako apaštalui Petrui:

—Išpažintojau, perdaug 
tu šių prileidai į rojų. Man 
nuobodu vis tą pat klausy
tis.

Atsako Petras:
—Viešpatie! Pats gerai 

žinai, kad tavęs klausysiu ir 
neišsižadėsiu. Aš tuojau pa
siryžęs persijoti šventuosius 
ir atrinkti geresniuosius. 
Bet kaip tą padaryti? Tas 
internacionalistas P o v i 1 as 
užmiršo atrankos dėsnius ir 
perdaug visokių tų šventų
jų pridirbo.

—Ech, Povilai, Povilai... 
—gailiai dūsauja viešpats.— 
Tu ir mano sūnaus evange
liją iškraipei. Koks dabar 
mano paties gyvenimas...

Jaška nustebęs, klausosi. 
Nieko jis nebesupranta, kas 
čia rojuje darosi. Berniukui 
pasidaro nuobodu taip, kaip 
ir pačiam viešpačiui. Nors 
ant žemės gyveno alkano 
šuns dienas, čia jis — ma
tydamas gausiai apkrautus' 
stalus — nesuranda apetito. 
Nesinori ir žaisti. O širdžiai 
pasidaro taip liūdna, taip 
liūdna... Jaška gerklėje 
pasijunta beturįs tokį jaus
mą, kaip žmogus spanguo
lių kisieliaus persivalgęs.

—Ko jie po mūšių taip 
giriasi? — galvoja Jaška, 
žiūrėdamas į šventuosius. 
—Mane nė kiek nemažiau 
mušė, o aš, visgi, tyliu. Pas 
mus ant žemės vienas kitą 
taip sulupa, kad kaulai į 
druską pavirsta. Negirdė
jau, kad kas girtųsi.

Pagailo Jaškai dievo. 
Koks čia pas jį gyvenimas. 
Visi dejuodami giriasi savo 
neva užtarnauta garbe. Tik-

Kada angelai nukabino 
saulę nuo dangaus bei padė
jo ją po viešpaties kėde, už
ėjo tamsi naktis ir šventieji 
nuėjo miegoti, Jaška išėjo žemelėn.

iš už obels ir prisiartino 
prie pradėjusio snausti 
barzdoto senio.

—Viešpatie, o viešpatie!
Senis pakėlė blakstienus 

ir klausia:
—Iš kur tu, vaike?
—Iš Petrapilio.
—Kodėl taip anksti pasi

mirė!?
—Jeee, — sumykė Jaška, 

—anksti. Kitas mano vietoj 
būtų dar anksčiau pastipęs.

—Sunku buvo gyventi, 
ką? — švelniu tonu paklau
sia viešpats.

Jaškos širdelė pradėjo 
smarkiai plakti. Panoro jis 
papasakoti viešpačiui, kaip 
jo vargta ašarų pakalnėje; 
bet atsiminė, kad ir šventų
jų skundai nejaudina vieš
paties.

Sako Jaška:
—Viešpatie! Grąžink ma

ne ant žemės.
—Kodėl ? — Paklausia 

viešpats.
—Ka man čia veikti? 

Baisiai nuobodu. Juk ir tu 
pats pasakei apaštalui, kad 
nuobodu...

—Tu gudrus! — nusišyp
sojo viešpats. — Bet tave 
vėl ten muš.

—Nieko! — atsako Jaška. 
—Muš už reikalą — nesigai
lėsiu. Jei be reikalo—atgal 
jiem dėsiu.

—Oho, koks tu! — šypso
damas taria viešpats.

—Viešpatie, klausyk, — 
sušunka Jaška, — vot ką 
su manim padaryk! Grąžink 
mane ant žemės. Aš ten iš
moksiu skambinti balalai
ka, ir kada antrą kartą pa
teksiu į dangų, tau giedosiu 
linksmas giesmes, gerai?!

Pažiūrėjo į jį viešpats iš 
po tankių antakių, pasiglos
tė savo žilą barzdą ir tylu
tėliai paklausė:

—Visgi tau, Jaška, ma
nęs gailą?

—Gaila, — atsakė berniu
kas. — Tie tavo šventieji 
baisiai įkyrūs su savo nuo
latiniais, p a g y r ū n i s kais 
skundais.

Tada viešpats dievas tė
vas padėjo berniukui ranką 
ant galvos ir sako:

—Na, dėkui tau, mielas 
drauge, — per visus amžius 
tu pirmas manęs pasigailė
jai. Su tokia širdim kaip ta
vo, nėra čia rojuje kas veik
ti. Eik, mielasis drauguži, 
ant žemės ir džiaukis vieti
nėmis linksmybėmis.

Petras sužvangina raktus, 
atidaro vartus ir cherubinai 
neša Jašką iš rojaus atgal

—Viso labo,—rikteli Jaš
ka, galva linkterėdamas vie
špačiui. — Nenuobodžiauk, 
aš greit grįšiu su balalaika 
rankoj.

Sulietuvino L. Str.

Scranton, Pa.
Puikiai Nusisekė Prakalbos

Gruodžio 6 d. Lietuvių Li
teratūros Draugijos 39 kuopa 
buvo surengus prakalbas^ dėl 
Centro sekretoriaus D. M. šo- 
lomsko, iš Brooklyno. Jis kal
bėjo dviem atvejais. Pirmiau
sia palietė pasaulinę padėtį, o 
antroj temoje kalbėjo apie 
Lietuvos dabartinę santvarką 
ir besikuriantį tenai naują gy
venimą be išnaudojimo žmo
gaus žmogum.

Drg. šolomskas išdėstė da
bartinį brolžudingą europinį 
karą ir nurodė, keno naudai 
jis yra vedamas. -Nurodė, kad 
darbo žmonės daugiausia tu
ri nukentėti. Taipgi pirmoje 
savo kalboje jis prisiminė apie 
LLD 25 metų gyvavimo su
kaktį. Nurodė, kiek per tą lai
ką Draugija išleido gerų kny
gų. Draugija taipgi išleidžia 
žurnalą "šviesą.” Kvietė visus 
prisirašyti prie Draugijos, nes 
šiemet yra nupigintas prisira
šymas, tik vienas doleris vi
siems metams.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos padengimui kaštų. Su
rinkta keli doleriai. Už tai pu
blikai ačiū.

žmonių pasiklausyti prakal
bų prisirinko šiuo kartu ga
na daug. Būtų buvę dar dau
giau, bet tą dieną pasitaikė 
šaltas oras ir buvo didelis sli- 
d urnas.

Po prakalbų buvo visokių 
klausimų, į kuriuos šolomskas 
davė aiškius atsakymus. Pu
blika dažinojo daug teisybės, 
kas dedasi Lietuvoje.

Gruodžio 11 dieną WPA 
darbi] administratorius ponas 
Mathews pranešė, kad su 
1941 metų sausio 27 d. užsi
darys WPA siuvimo projektas 
ne tik Scrantono apylinkėje, 
bet visoje Pennsylvanijos val
stijoje. Šiuom laiku prie siuvi
mo projekto dirba 12,304 mo
terys. O šioje apylinkėje iš 
darbo bus paleista 1,784 mo
terys. Jos čia gauna po $52 
per menesį. O projektas bus 
uždarytas todėl, kad Pa. vals
tijos gubernatorius James at
sisakė paskirti valstijos serą 
dėl projekto užlaikymo. Jis 
sako, kad jam atseis pigiau 
tas moteris ant pašalpos lai
kyti. Tas reiškia, kad šiemet 
prieš Kalėdas kiekviena siu
vėja aplaikys gerą‘“prezen- 
ta.”

Antras pranešimas sako, 
kad greitu laiku bus paimta į 
darbą tūkstančiai žmonių nuo 
35 iki 48 metų senumo. Bet 
darbus gaus tik tie, kurie yra 
gimę Lackawanna paviete,

Jungt. Valstijų senato buto lubos taisomos-remontuojamos, todėl senatoriai susi
rinko j seną aukščiausiojo teismo butą. .. .

kiekvienas turės parodyti gi
mimo metrikus.

Bet iš šalies žiūrint atro
do, kad čia jokių naujų dar
bų nesimato ir mažai jų bus. 
Viso labo čia tik vienas leisų 
fabrikas gavo nuo valdžios už
sakymų už $50,000. O dau
giau dar vis tik žada. O tie 
prižadai šios apylinkes žmo
nėms tiek atsibodo, jog jie sa- 

spjaut ant tų prižadų.”
Scrantono Tėmytojas.

Maskva. — Italijos amba
sadorius suruošė pietus So
vietų vyriausybes vadam.

PRANEŠIMAI IS KHUR
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD Motorų 2 kp. susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
(Dec.) 19-tą, prasidės 8 vai. vakaro, 
bus 376 Broadway. Šiame susirinki
me turėsime išrinkti naują valdybą 
sekantiems metams ir turėsime pri
sirengti gėrosniam veikimui sekan
tiems metams. Po susirinkimo bus 
draugiškas pasikalbėjimas su užkan
džiais. Prašome visų narių atsives
ti kuodaugiausia savo draugių įsi
rašyti į1 kuopą, nes iki pabaigos va
jaus mažai laiko beliko. — H. T.

(296-297) ' i

ELIZABETH, N. J.
Liet. Literatūros Draugijos 54 

kuopos susirinkimas įvyks trečia
dienį, 18 d. gruodžio (Dec.), pra
džia 8 vai. vakare. L. D. P. kliubo 
salėje, 408 Court St. Prašome visus 
narius ir nares dalyvauti susirinki
me ir užsimokėti duokles už 1940 
metus, kurie dar neužsimokėjote. 
Taipgi bus rinkimas kuopos valdy
bos 1941 metams. — Kviečia Valdy
ba. (294-296)

DETROIT, MICH.
Detroit Lietuvių Moterų Pažangos 

Kliubo susirinkimas įvyks 19 Dec. 
Pradžia 8-tą vai, vakare, 4097 Por
ter St. Šiame susirinkime bus ren
kama valdyba 1941 m. Po mitingo 
bus gražių žaislų. Kviečiame- visas 
nares dalyvauti šiame mitinge.

Rašt. K. Lokomski.
(295-296)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 18 d. gruodžio (Dec.), 
pradžia 7:30 vai. vakare, pas F. M. 
Indriulį, 129 W. Market St. Visi 
nariai pribūkite į susirinkimą, neš 
reikia išrinkti valdybą sekantiems 
metams ir yra kitų svarbių reikalų 
aptarimui.

(295-296)

PHILADELPHIA, PA.
Reikalingas chorvedys Lyros Cho

rui. Apie mokestį susitarsime asme
niškai ar laiškais. Prašome kreiptis: 
J. Adomaitis, 416 W. Susquehanna 
Ave., Philadelphia, Pa.

(294-296)

DIDIEJI “LAIS, ES"

PARENGIMAI
Prašome įsitemyti šiuos dienraščio 

“Laisves” Parengimus

BAN KIETAS
Įvyks laike "Laisvės” bendrovės metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi dideles sales, viena bankietui, 

kita šokiam.

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

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
ĮŽANGA BANKIETUI $1.50

LAISVES" BAZARAS1941
Bus Penktadicnj, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14, 15 ir 16 Feb.
Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis. 
Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 

dovaną — laikrodį.

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

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

® Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė kun. Dr. Jonas Starkus ,

Mariampolės Kolegijos Profesorius
x KAINA $1.00 x

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik U>ar išleido dienraštis 
"Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

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

....... ...............■ .............................................................................................................................................................................................................. ■ ■ '

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

. LAISNUOTAS GRABORIUS
t 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.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

i Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai 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”
WWW/

Office Phone 
E Vergreen 4-6971

Inside Phonė 
EVcrgreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. 1

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

OPEN DAY and NIGHT

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

i

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

Sun. all day and night

M PTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

ui i i
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Planuoja Maršavimą į 

Washingtona
Nacionalė Jūrininkų Unija 

paskelbė planus ruošti “liau
dies maršavimą ant Washing- 
tono’ protestui prieš suokalbį 
duot karo paskolas Anglijai ir 
prieš pavojų
bilių. Frederick Myers, orga
nizatorius, sako, kad jūriniu-Į 
kų unija neužilgo šauks kon- j 
ferenciją tikslu išdirbti planus 
tokiam maršavimui.

Maršavimo ruošimo suma-l 
nyrjias buvo vienbalsiai užgir-j 
tas: jūrininkų masiniame mi
tinge gruodžio 12-tos vakarą, ' 
Manhattan Center, N. Y., kur 
dalyvavo 3,000 jūrininkų uni
jos narių.

Myers pareiškė, kad “par
davimas laivų, naujos karo pa
skolos Anglijai ir Smitho anti- 
strike biliai yra viena gran-i 
dinė Amerikos industrialistų 
karinės programos.”

gimų. 
j ir atrodo, 
’ m ingi.

Nutarta 
j Sąjungos

1*1 pi fj* • j $3 duoklių. Nariai paėmė pla-
AlflO vllOrO ZiiniOS i tinti prof. Bacevičiui rengia

mam bankietui tikietų. Nėra 
abejonės, kad mūsų nariai, 
kaip ir visuomet, skaitlingai 
dalyvaus šiame parengime, ku
ris įvyks 29 d. gruodžio.

J apskričio konferenciją iš
rinkti 5 delegatai — dd. Za- 
blackienė, Kalvaitis, Karlonas, 
Kaulinis ir Laukaitis.

Kadangi mūsų veiklus jau
nuolis narys, d. P. Čepas, pa
imtas į kariuomenę, tai nutar
ta parašyti jam laiškutį nuo 
kuopos.

1941 metams valdyboj iš
rinkti sekami: organizatorius 
J. Kaulinis, finansų sekreto
rius P. Cibulskis, protokolų 
sekretorė ir korespondentė 
Eva Mizarienė ir iždininkė A. 
Kalvaitienė.

Gruodžio 6-tos vakarą įvy
ko Aido Choro pamokos ir 
prieš-metinis susirinkimas, ku
ris buvo gyvas ir daug cho
ro reikalų buvo apkalbėta. 
Mat, choras šią žiemą dar no
rą nieko pasirengęs perstatyti. 
Priežastis tame, kad nėra tin
kamų operečių, o bile kokią 
choras nenori vaidinti. Bet 
komisija pažadėjo ką nors su
rasti ir greitoj ateityj choras 
smarkiai darbuosis.

J. Grybas 
Brauniūtė 
B. Kala- 

ra.štk, F.

Išrinkta nauja choro valdy
ba sekantiems metams: F. Si- 
bol — pirmininku, 
—pirm, pagelb., M. 
—protokolų rašt., 
kauskaitė—finansų
Šešelgytė-Pakalniškienė — iž
dininkė, Elena Baltrušaitė — 
korespondente angliškai ir G. 
Klimas korespondentu lietu
viškai.

Naujas komitetas atsikrei
pia į visus buvusius Aido Cho
ro narius, o dabar dėl vieno
kių, ar kitokių priežasčių ne
ateinančius dainuoti, kad vėl 
ateitų ir dainuotų. Taipgi 
naujasis komitetas kreipiasi i 
tėvus, kurių jaunuoliai pir
miau dainavo, paraginti juos 
eiti prie Aido Choro. Kurie 
apsivedėt, prašome sugrįžti 
dainuoti ir atsiveskite savo 
drauges ar draugus. Atsimin
kite, kad Aido Chorui lyghus 
lietuvių choro nėra Brookly
ne, o gal ir pasaulyje-, kad 
turėtų tiek daug progų dai
nuoti ne tik Brooklyne, bet ir 
kolonijose. Juk tai pripuola
ma, kad kurią savaitę kur 
nors nedainuoja.

Aido Choro Koresp. G. K.

Lilija Kavaliauskaitė 
Pasiduos Operacijai

Lilija Kavaliauskaitė, “Lais
vės” raštinės darbininkė, ir ži
nomoji dainininkė pastaruoju 
laiku nesveikavo ir pereitą sa
vaitę visai negalėjo dirbti. Nu.- 
statyta, kad turėsianti pasi
duot operacijai ir ji bus atlik
ta šį antradienį, gruodžio’ 17- 
tą, Persbyterian Hospital, So. 
9th St. ir 9th Ave., Newarke. 
Lankymo valandos būna nuo 
2 iki 4 popiečiais ir nuo 7 iki 
9 vakarais. Klaust po vardu 
Lillian Colwell.

Newarkan ji pasidavė ope
racijai dėlto, kad toje ligoni
nėje dirba jos sesers duktė 
Aldona Jurevičiūtė, slaugė.

Sėkmingos operacijos 
greito pasveikimo!

Vaikams Pienas Nemokamai
Pradedant gruodžio 17ta, 

pradeda veikti taip vadinamas 
pieno planas, kuriuomi gyve
nančių ant pašalpos žmonių 
vaikams išdalinama kuponai ir 
su jais vaikai gaus kvortą pie
no per dieną. Paliečia tik jau
nesnius 16-kos metų, ir einan
čius mokyklon.

Maspethe
Mūsų LDLD 138 kuopos su

sirinkimas ketvirtadienį buvo 
gana skaitlingas ir naudingas. 
Labai smagu buvo matyti d. 
J. Šapoką susirinkime. Nors d. 
Šapoka sakė nevisai dar jau- 

. v x ..... čiasi sveiku, bet bile tik išė- 
* 1 jo is hgonbucio, tai ir į susi

rinkimą atėjo.
Draugai Kalvaičiai perstatė 

du nauju nariu—dd. S. ir A. 
Kunevičius. Ačiū dd. Kalvai- 
čiams, mūsų kuopa įžengia į 
1941 metus su dviem naujais 
nariais. Yra 
ti.

Raportai 
dviejų mūsų 
lio 20 d. ir lapkričio 30 d.— 
per d. A Pakalniškienę, kuri 
buvo komisijoj abiejų paren- 

Nuo abiejų liko pelno 
kad buvo gana sek-

kuo pasididžiuo-

buvo išduoti iš 
parengimų—spa-

kuopa? tapti Meno 
nariu, užsimokant

. Sausio mėnesį Dr. Kaškiau- 
čius kalbės Maspethe drau
gams rusams. Draugės ir 
draugai, kurie tik suprantate 
rusų kalbą, turėtumėt būtinai 
dalyvauti. Vėliau bus praneš
ta per “Laisvę” diena ir vie
ta prakalbų. Eva.

Vaikai-Plėšikai
ti

Pereitą sekmadienį sulaiky- 
6 vyrukai, visi jaunesni 20- 

ties metų, o tūli tik 16-kos 
metų, kaltinami pastaraisiais 
keturiais menesiais papildę 
apie 25 apiplėšimus New Yor- 
ko East Side krautuvėse. Ir 
patys berniukai yra tos alka
nos, skurdu ir purvu pagarsė
jusios East Sides produktas. 
O visų jų kamandavotoju-aks- 
tintoju buvęs krautuvininkas 
Carl Siemers, 49 m., 558
Third Ave., N. Y., kuris kal
tinama iš jų supirkinėjęs su- 
vogtus-išplėštus daiktus.

Vyresniųjų berniukų pagel- 
bininkais buvę net vaikai, tū
li iš jų tik 8 metų amžiaus, 
kurių vienas ‘‘pasižymėjęs” 
pavogimu dėžės alaus iš pra
einančio troko.

Vyrukai buvę areštuoti vi
durnaktį, kompaniškos krau
tuvės skiepe prie 3rd Avė. ir 
36th St., N. Y., ’kada detekty
vui pasirodę, jog vienas jau
nas vyras toj apylinkėj įtarti
nai stoviniavęs. Pasirodę, kad 
jis buvęs pastatytas plėšikau
jančių sargu.

Iš “II Trovatore” Operos 
Perstatymo

“Laisvės” k o r e spondentui 
teko dalyvauti pirmajame per
statyme popitliarės Verdi ope-. 
ros “H Trovatore” Metropoli
tan Opera House, gruodžio 
12-tą. Ji sugrąžinta į Metro
politan po nebuvimo jos re
pertuare per keletą sezonų.

Operai surinkti geri vaidy- 
los-dainininkai, suvaidinta pui
kiai, diriguojant Feruccio Ca- 
lusio, Herbert '■ Graf’ui vado
vaujant paruošime scenos, 
Fausto Cleva vadovaujant 
chorui. Kor.

Dar Vieną Išteisino 
Frontininkų Byloj

Ramiai ir be jokio šumo 
spaudoje, armijos teisme per
eitą savaitę išteisintas antras 
iš įkaitintų davus 1,800 “roun- 
d’ų” valdiškos amunicijos 
Krikščioniu Fronto su o kai- 
biautojams, kurie Fed erai ia- 
me Teisme buvo teisti kaltini
mais norėjus nuversti valdžią.

Išteisintas buvo šarže n tas 
Alfred J. Quinlan, 23 m., na
rys 101 Militariško Policijos 
Bataliono Nacionalėj Gvardi
joj. Prieš porą savaičių to pat 
militariško tribunalo buvo iš
teisintas kapitonas John T. 
Prout, Jr., nors jis federalia- 
me teisme buvo prisipažinęs 
ėmęs amuniciją iš arm orės, 
kad ją duot krikščionių fron
tininkams.

Gruodžio 21, Šeštadienį
Gruodžio 21-mą, šeštadienio 

vakare, įvyks LDS 1-mos kuo
pos 10 metų minėjimas. Bus 
rodomi iš LDS 5-to Seimo kru- 
tami paveikslai.. Apart lietu
viškos filmos, dar bus rodo
ma “Dance Festival,” “To
wards Unity” ir “Music Les
son.” Filmas rodys G. Klimas. 
Visos filmos muikalės. Alekas 
Velička ir Petras Grabauskas 
dainuos duetus. ..Jonas Gasiū- 
nas sakys kalbą. George Ka
zakevičiaus orkestrą grieš šo
kiams. Žinovas.

Iš LLD 2-ro Apskričio 
Jubilėjinio Baliaus

Gruodžio 15-tos vakarą, 
Central Palace salėje, 18 Man
hattan Avė., įvyko smagus ba
lius Lietuvių Literatūros D- 
jos 25 metų sukakties jubi
liejui atžymėti.

Balius buvo ne tik šiaip sau 
paprastas, bot su dainų pro
grama, kuri tikrai gražiai bu
vo išpildyta. Programoj dai
navo Aido Choras, vadovau- 
j ant Aldonai Žilinskaitei, 
akompanuojant B. L. šalinai- 
tei; Antanas Vįšniauskas, ba
ritonas, iš Bayonne, N. J.; Al
dona Klimaitė, koloratūra so
prano, brooklynietė, akompa
nuojant šalinaitei, ir Aidbal- 
siai, vadovaujami B. L. Šali- 
naitės. Protarpyje Pranas Pa
kalniškis, LLD Centro pirmi
ninkas, glaudžioj kalboj at
žymėjo sąlygas ir tikslus LLD 
kūrimosi ir jos siekius bei at
liktus didžiuosius darbus liau
dies švietimo srityje. Progra
mai pirmininkavo 'A. Gilma- 
nas.

Prieš ir po programos tę
sėsi šokiai prie Retikevičių 
Orkestrus, o prie šeimininkių 
paruoštų skanių užkandžių, 
taipgi ir prie gėrimų, svečia
vosi šiaip sau linksmautojai.

D. N.

Gruodžio 17-tą paskutinė 
proga New Yorke pamatyti 
sovietinį judį “Didžioji Pra
džia,” Miami Playhouse, 6th 
Ave., netoli 47th St.

Gruodžio 18-tą tam pat te
atre, pradės rodyti istorinį ju
dį “Mannerheim Linija,” tikri 
vaizdai iš buvusio karo su 
Suomija.

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Siuvėjų Žinios
Gruodžio 11-tą, trečiadienio 

vakare, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo Svetainėje, įvy- 

. ko Lietuvių Kriaučių Amalga- 
meitų Unijos 54-to Skyriaus 
priešmetinis susirinkimas. Siu
vėjai savo atsilankymu pripil
dė veik visą svetainę.

Pildančios Tarybos sekreto
rius pranešė susirinkimui, kad 
Taryba nutarė duoti $15 sa
vaitėje Daugirdos šeimynai 
patol, pakol jis pradės dirbti, 
ir susirinkimas Tarybos pa
tvarkymą užtvirtino. Tie pi
nigai bus mokami iš Unijos 
Bedarbių Fondo, kur dar yra 
likusių mūsų skyriaus pinigų.

Daugirdų šeimyną patiko 
didelė besveikatė: žmona tu
rėjo operaciją, mergaitė ir jis 
pats. Tokiu būdu išsieikvojo 
visi šutau pinti centai, o gy
venti, valgyti, apsirėdyti ir tu
rėt pastogę yra būtinas rei
kalas. Linkėtina jiems sku
baus atsigriebimo visame ka
me !

Laiškų Skaitymas
Skaityta laiškas nuo Kirpė

jų Skyriaus (Big Four), pra
šantis pasigarsinti jųjų ba
liaus programoje. Nutarta pa
sigarsinti už $15.

Kitas laiškas nuo Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondo Komi
teto, kuriame prašė nupirkti 
100-tą tikietų po 50 centų jo 
rengiamo koncerto vasario 2- 
rą, 1941 m. Nupirkta už $25.

Rinkimai
Skyriaus pirmininku — Za- 

vcckas, kasierium—Milašaus- 
kas, Tarybos sekretorium — 
jaunasis Linkus, į direktorius 
— Kundrotą, Joint Board — 
Michelsonas ir Pranckevičius, 
Trade Board — Buivydą ir 
Yasaitis, .Trade Executive 
Board — Nalivaika, Skyriaus 
Tarybos nariais: F. Stanaitis 
ir Ambrozaitis; knygų peržiū
rėtojais: Kundrotą, F. Stanai
tis ir Žilinskas.

Visi čia viršuj suminėti rin
kimai buvo vienbalsiniai, nes 
prieš juos nestatė niekas jo
kios opozicijos.

Panaikino Korespondentą
Bot kada atėjo korespon

dento rinkimai, tai Buivydą 
davė įnešimą, kad būtų panai
kintas skyriaus oficialus ko
respondentas; nes jis rašo tik 
į vieną “Laisvę,” o ne į visus 
vietinius laikraščius. Prasidėjo 
diskusijos. Karščiuojasi ir vie
ni ir kiti. Rodosi, kad kores
pondentas duoda kriaučiams 
duoną arba gauna po kokią 
penkinę už korespondencijos 
parašymą, tai gal būtų, kam 
nors kokis pavydas. Dabargi, 
nei jis niekam duoną duoda, 
nei nieko gauna už rašymą, 
tačiaus rėkia: “Panaikinkim 

BANKIETAS-PIETUS
SUSIPAŽINIMUI SU PROF. VYTAUTU

BACEVICIU
Jvyks Sekmadienį, 2 vai. po pietų

Gruodžio 29 December
“LAISVES” SALEJE

419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

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

ruskių laikraščio koresponden
tą!”

Kiti kalba trupučiuką rim
čiau, sakant, jeigu jis nori, te
gu rašinėja į “Laisvę,” nes 
mes jo nepriversime rašyti į 
kitus laikraščius ir dar už dy
ką. Tik nuimkim jam oficia
li korespondento vardą. Tre
ti nurodinėja, jog yra reika
lingas oficialia koresponden
tas, nes skyrius žino, su kuo
mi turi reikalą, kuomet pasi
rašo vardą ir pavardę.

Pasiginčinus apie pusvalan
dį eita prie balsavimų. Balsa
vimai parodė, kad 61 už pa
naikinimą koresp., 60 už pa
laikymą. O gal buvo lygiom, 
nes vienas pridėjo balsą nuo 
čia, kitas iš čia ir tie čia-čia 
sukėlė tokį trukšmą, kad jau 
veik muštynės siūlėsi pagel- 
bon. šiaip taip nusiraminus 
eita prie antrų balsavimų, ku
rie va ką parodė: 84-ri bal
sai už panaikinimą, o 71-nas 
už palaikymą. Vadinasi, 13- 
ka balsų parodė aiškų laimė
jimą. Tačiau tuo laimėjimu 
nepasitenkino. Pradėjo reika
laut rinkti kitą sekretorių, nes 
jis pirmam balsavime paskel
bė, jog vienas balsas' daugiau 
už korespondento palaikymą. 
Bet čia Buivydas apramino sa
viškius sakydamas: “Rinkti ki
to sekretoriaus nėra reikalo, 
bet tegu jam būna gera pamo
ka ant toliaus iš šito įvykio!” 
Ir taip viskas užsibaigė.

Korespondento Trumpa

iš-Korespondentu buvau 
rinktas, rodosi, 1934 metais ir 
rašinėjau į “Laisvę” be jo
kios opozicijos. Padarius ben
dro fronto sutartį lygiečiams 
ir sąjungiečiamš, po kiek lai
ko pradėjau rašyti ir į “Ke
leivį.” Pirmos dvi korespon
dencijos tilpo, o antros dvi ne. 
Dėl kokios priežasties,—ne
žinau. Ar jos buvo perilgos, 
ar personos, ar netikusi min
tis, tai ir šiandien nežinau. 
Pagalinus nei nesvarbu, nes 
tas atėmė nuo manęs apie po
rą valandų bereikalingo rašy
mo, nes mašinėle nerašau, ne
darau dviejų bei trijų kopijų 
sykiu.

1938-tais > metais Buivydas 
jau kreipėsi prie Pildančios 
Tarybos prašydamas, idant 
būtų panaikintas skyriaus ko
respondentas, bet pritarimo 
negavo; skyriaus susirinkime 
balsavimas numetė šalin jo 
prašymą, šiais gi metais savo 
tikslą jau atsiekė, nes ir ka
talikiškoji pusė stojo už pa
naikinimą korespondento ar
ba sykiu išėjo prieš “Laisvę,” 
dengiantis tuomi, kad į kitus 
laikraščius nerašiau. Tai kur
gi esat kitų laikraščių prita
rėjai? Ar nemokat rašyt? O 
gal bijot pamiklint ranką, kad

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
priešmetinis susirinkimas jvyks šį 
ketvirtadienį, gruodžio 19-tą, 8 vai. 
vakare, 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Kviečiame ir nenares. — Valdyba.

(296-298) 

iš jos tinginys neišlėktų lau
kan? Jeigu taip, tai ko karš
čiu o j atės? Miegokit ramiai. . .

Biskis Apie Uniformas
New Yorke ir apielinkėj 26 

dirbtuvės siuva kareiviškus rū
bus. Visoj unijoj devyni tūks
tančiai darbininkų pakinkyti 
darban, kad aprėdžius karei
vius jiems reikalingais rūbais. 
Tai nemaža armija.

Nors valdžia pripažinus uni
jos 36 valandų darbo savaitę, 
bet darbininkai didumoje dir-' 
ba valdiškas valandas, tai^yra, 
40 valandų. Darbininkai turi 
būt imami darban per unijos 
raštines, bet jeigu tenai nėra, 
bosas gali pasiimti ir nuo gat
vės ir niekas neturi teisės jų 
išvaryti laukan. Tačiau jie tu
ri prisirašyt unijon ir mokėt 
duokles.

Antrame paėmime valdiško 
darbo gavome pakėlimus. Ką 
pirmiaus mokėjo $2 už šine- 
liaus pasiuvimą, dabar jau 
$2.30. Kas nesuspėjo pasiūti 
pirmiau paimtus rūbus, tas da
bar jau turi pridėti iš savo ki- 
šeniaus, nes darbininkai atsi
sako dirbti už pirmesnę mo
kestį, ir unija bando patenkin
ti jųjų reikalavimus. Rodosi,

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių darbininkių 

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

(291-296)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta imams Įstaiga

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

| Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

lŲĮMIVIMMMMMMMMMMMMMMMM M

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Brooklyn, N.409 ir 436 Grand St.
Tel. E Vergreen 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. PETRAITIENĖ IR SCNAI
Jus mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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ant šineliaus pakėlė 15-ką 
centų, o ant mundieriaus 10c.

Apie lietuviškas dirbtuves 
šiuomi tarpu nėra ką daug pa
sakyti. Dirbinėja visos. Vie
nos turi daugiau darbo, kitos 
mažiau. Jeigu viskas gerai 
seksis, kaip kurios visai ne
sustos. J. Nalivaika.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai JpuoSta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 9Xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

Le VANDA
FUNERAL FARJLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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




